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'"MÓDULO DE TRANSMISSOR ESCALONÁ VEL, E, TRANSMISSOR" 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

A presente invenção refere-se a equipamento de controle de 

processo industriaL Mais especificamente, a presente invenção refere-se a 

5 transmissores de medição que são usados para medir vários parâmetros 

(variáveis do processo) em processos industriais. Particularmente, a invenção 

refere-se a um módulo de sensor unitizado, a um módulo de transmissor 

esca]onável, e, a um transmissor. 

Transmissores de processo são usados em plantas de 

lO processamento e de fabricação para medir~ por exemplo, pressão. 

temperatura, tlux.o, densidade, viscosidade e muitas outras propriedades 

químicas, fisícas e elétricas de tluidos. Transmissores, tipicamente, são 

montados sobre tanques, tubulações e outros vasos de fluidos, e transmitem 

un1 sinal representativo de uma propriedade do fluido para um local remoto, 

15 como uma sa]a de controle. 

Transmissores normalmente incluem um alojamento de sensor 

para os órcuitos do sensor, e um alojamento de transmissor para circuitos de 

t.ransmissor. Os dois alojament.os são unidos um ao out.ro em uma junta 

mecâníca a prova de chama. Geralmente, os selos, software e int.erfaces 

20 elétricas entre o circuito de sensor e círcuito de transmissor não são 

normatizados, tornando impraticável combinar partes de sensor e transmissor 

de diferentes Jinhas de produto. 

Tipicamente. o lado interno do alojamento de sensor é aberto 

para o lado interno do alojamento de transmissor, para permitir que os fios 

25 passem através da junta rosqueada. Não é prático, em um ambiente de planta, 

passar fiação de campo diretamente ao alojamento de sensor sem o uso de um 

a1ojamento de transmissor, devido ao alojamento de sensor~ por si mesmo, 

não ser selado nem ser a prova de chama em relação ao ambiente. Além 

dísso, o círcuito de sensor não é capaz de transmitir sobre uma longa 
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distância. 

Dentro de uma lí nha de produto de transmissores de pressão, o 

usuário final será, tipicamente, capaz de combinar partes para fazer diferentes 

combinações de faixa de pressão, materiais umedecidos e arranjo elétrico ou 

5 de exibição. Adicionalmente, esta formação de junta tem que ser efetuada, 

norma] mente, pelo fabricante. Não é, entretanto, geralmente prático para o 

usuário unir partes de sensor e transmissor de diferentes linhas de produto, 

devido a existência de incompatibilidades elétrica, de software e mecânica. 

Há uma necessidade de um arranjo de transmissor onde a 

lO porção de sensor possa ser I igada por fios diretamente a um sistema de 

controle, ou a outros componentes pr6ximos, usando um barramento de área 

loca] para aumentar a funcíona] idade e a escalonabi] idade. Há também uma 

necessidade de componentes de transmissor que possam ser unidos com 

par1es de componentes que também podem ser unidas com panes de 

l5 componentes de outras linhas de produto sem a necessidade de modificações 

significativas pelo usuário final. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

Módulo de sensor unitarizado é provido, o qual, em vários 

aspectos, podem ser lígados por fios diretamente a um sistema de controle ou 

20 a outros componentes próximos. Um módulo de transmissor escalonáve1 pode 

ser acoplado ao módulo de sensor para prover maior funcionalidade e 

escalonabilidade para diferentes aplicações. O módulo de sensor inclui uma 

saída de sensor que pode ser configurada para conectar-se, localmente, ao 

módulo de transmissor escalonáveJ para formar um transmissor, ou para ter 

25 fiação passada diretamente para um receptor remoto. Um alojamento para o 

módulo de sensor unitarizado contém o círcuito em uma cavidade e um 

sensor que pode sensorear uma variável de processo. Uma passagem de 

a] imentação sela um encaixe do aJojamento que provê uma conexão ex terna 

ao módulo de sensor. 
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BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

A Fíg. 1 mostra um módulo de sensor unítízado de acordo 

com um aspecto da ínvenção acoplado à tubulação do processo. 

A Fig. 2 mostra dois módu]os de sensor unitizados acoplados 

5 a um módulo de tnmsmi ssor sobre um barramento de área loca]. 

As Figs. 3A. 3B, 3C e 3D mostram exemplos de módulos de 

sensor unitizados, placas de circuitos, blocos terminais e alojamentos de 

módulo de tnmsmi ssor, respectivamente. 

A Fig. 3E mostra várias combinações para placas de circuítos 

lO de módulos de sensor, alojamento e conectores. 

15 

20 

25 

A Fig. 4 é um bloco diagrama simplificado de um módulo de 

sensor unítízado de acordo com um modo de realízação. 

A Fig. 5 é um bloco díagrama simplificado de um módulo de 

transmissor de acordo com um modo de realização. 

A Fig. 6 mostra um diagrama simplificado de um modo de 

realização de um módulo de sensor unitizado. 

A Fig. 7 mostra uma vista em seção transversal de um modo 

de rea]ização de um transmissor de pressão diferencial modular que indui um 

módulo de transmí ssor e um módulo de sensor. 

As Figs. 8A, 88 e 8C mostram vistas amp1iadas frontal, de 

topo e em seção de um modo de realização de um encaixe sobre um módu.lo 

de sensor unitízado da Fig. 7. 

As Figs. 9A e 98 mostram rnodos de reaJização de 

transmissores de pressão diferencia] e manométrica ou absoluta. 

A Fig. lO mostra um diagrama simplificado de um modo de 

realização de um módulo de transmíssor escalonáve1. 

As Figs. 11 A, l 1 B, 11 C e 11 D mostram vistas frontal e lateral 

de modos de rea1ização de alojamentos de compartimentos únicos e duplos 

para módulos de transmíssores escaláveis. 
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A Fig. 12 mostra uma vista explodida de um modo de 

realização de um módulo de transmissor escaloml.ve] de compartimento 

duplo. 

As Figs. I 3A e l3B mostram vistas de topo e secional de um 

5 modo de realização de um plugue para um módulo de transmissor 

esca]onável. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ~IODOS DE REALIZAÇÃO 

PREFERIDOS 

A presente invenção provê uma nova arquítetura de módulo de 

lO sensor e de transmissor para uso em processos i ndustdais. Esta nova 

arquitetura é modular e altamente escalonável e pode ser usada em um grande 

número de confígurações, ao contrário dos projetos típícos da técnica 

anterior. Com a invenção, um módulo de sensor unítízado (ou 

~~supermódulo'
1

) pode ser usado sozinho para sensorear e medir variáveis de 

l5 processo, ou pode ser usado em combinação com uma "placa característica" 

presente no módulo de transmissor opcional. A placa caracterí stka pode ser 

usada para adicionar características mais avançadas ao super módulo, 

conforme desejado, para uma uplicução particular ou à medida que as 

sol i citações para uma aplícação partícular mudem com o tempo. Esta 

20 modularidade e esca1onabilidade reduz custos de fabricação e reduz 

necessidades de inventário. Além disso, provê um usuário com mais opções 

de configurações e também reduz o número de diferentes configurações 

específicas de transmissor que têm que ser adquírídas por um usuário. O 

módulo de sensor e módulo de transmissor, de preferência, satisfazem nonnas 

25 de segurança intrínsecus ao mesmo tempo que mantêm a capacidade de serem 

escalados sem a remoção do(s) módulo(s) do "campo". 

A Fig. 1 é um diagrama simplificado mostrando um módulo de 

sensor unitizado lO ucoplado a um processo industrial 12 (i1uslrado como 

uma tubulação de processo) que pode conter um "tluido" de processo, como 
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um líquido ou gás. O módulo de sensor unitizado 1 O é acoplado ao processo 

12 via um tubo de distribuição ("manifold") 14 e é configurado para 

sensorear uma variável de processo do processo. Exemplos de variáveis de 

processo incluem pressão, temperatura, fluxo, nível, pH, condutividade, 

5 turbidez, densidade, concentração, composição química, ou outras 

propriedades do fluido de processo. O módulo de sensor unitizado 10 pode 

incluir um ou mais sensores de variável de processo e inclui uma conexão de 

saída ou encaixe 22 que pode ser configurada para comunicar-se de acordo 

com mais de um padrão de comunicação. 

10 No modo de realização mostrado na Fig. 1, a saída do módulo 

de sensor acopla-se a um anel de controle de processo de dois fios 16 que 

pode estar de acordo com as conhecidas normas de anel de controle de dois 

fios, como um circuito de 4 - 20mA, um circuito que opera de acordo com o 

protocolo HART, circuitos que se comunicam de acordo com barramento de 

15 campo, profibus ou outros protocolos etc. O circuito 16 acopla-se a um local 

remoto, como uma sala de controle 18. A sala de controle 18 inclui um 

suprimento de energia (não mostrado) para que o módulo 10 possa ser 

completamente energizado pelo mesmo circuito 16 pelo qual ele se comunica. 

Em geral, o módulo de sensor 10 inclui um único alojamento exterior 

20 principal20 possuindo uma conexão de processo adaptada para acoplar-se ao 

processo 12 e uma conexão de saída ou encaixe 22 que é configurado para 

prover mais de um tipo diferente de saída para acoplamento aos diferentes 

tipos de dispositivos ou barramentos de dados. 

A Fig. 2 mostra um outro exemplo de configuração de 

25 arquitetura da presente invenção. Na Fig. 2, dois módulos de sensor 

unitizados 10 acoplam-se a um barramento de área local 26 que provê 

comunicação com um módulo de transmissor escalonável 28 que inclui uma 

"placa característica". Tipicamente, o barramento 26 é um barramento serial, 

por exemplo, de acordo com o protocolo de rede de área de controlador 
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(CAN). O módulo de transmissor 28 pode efetuar processamento adicional 

baseado em medições provenientes dos dois módulos de sensor 1 O ou, de 

outro modo, prover comunicação via o anel de controle de processo 16. Por 

exemplo, os módulos de sensor 1 O podem ser configurados para prover 

5 medições redundantes ou podem ser configurados para prover medições, de 

modo que o módulo de transmissor 28 possa calcular parâmetros de processo 

mais avançados, como velocidade de fluxo ou nível de líquido. Na 

configuração específica, os dois módulos de sensor são mostrados como 

medindo uma pressão diferencial através de placas de orifício 30. Entretanto, 

10 os módulos de sensor 10 podem medir qualquer tipo de variável de processo. 

Em um outro exemplo, mostrado na Fig. 7, o módulo de sensor 1 O é montado 

diretamente ao módulo de transmissor, o qual, por si só, pode-se conectar a 

módulos de sensor adicionais. 

A configuração do módulo de sensor unitizado 1 O e módulo 

15 de transmissor 28 ilustrada nas Figs. 1 e 2 provê uma arquitetura altamente 

escalonável. Um usuário pode configurar um único módulo de sensor 10 para 

instalações simples, onde uma variável de processo é sensoreada. Porém, para 

configurações mais avançadas, um módulo de transmissor 28 pode ser 

adicionado para prover capacidade mms avançadas (ou seJa, 

20 "características"). Por exemplo, o módulo 28 pode efetuar diagnósticos 

avançados ou converter dados para outras configurações para transmissão via 

qualquer tipo de anel de controle ou barramento de dados 16. O módulo de 

transmissor 28 pode coletar dados de múltiplas fontes para redundância ou 

prover mais variáveis de processo avançadas, como velocidade de fluxo, que 

25 podem ser calculadas usando um número de diferentes variáveis de processo. 

Um outro exemplo é o nível de líquido, onde variáveis de processo são 

coletadas de múltiplas localizações em um tanque de processo. O módulo de 

transmissor 28 também pode incluir uma saída visual 32, como um LCD, 

onde dados ou variáveis de processo são virtualmente providos e podem ser 
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inspecionados por um operador. 

Em uma configuração, o barramento 26 provê também energia 

para os módulos 1 O. Em alguns modos de realização, o próprio módulo de 

transmissor 28 é energizado pelo circuito 16, de modo que nenhuma conexão 

5 extra de energia seja necessária para o transmissor 28 e módulos 10. O 

barramento 26 também pode ser usado para comunicação simples 

ligado/desligado (aberto/fechado) ou controle. Em modos de realização onde 

o módulo de transmissor 28 está diretamente acoplado ao módulo de sensor 

1 O, o barramento 26 é usado para prover um barramento de dados interno. 

10 De preferência, o módulo 1 O é configurado de acordo com 

normas de segurança intrínsecas, de modo que ele possa ser usado em 

ambiente com risco de explosão. Uma configuração simples de módulo de 

transmissor 28 é uma na qual o módulo 28 simplesmente provê um 

compartimento de terminação para alojar um bloco terminal (ver Fig. 3C) 

15 para a fiação do circuito 16 e fiação do barramento 26. Com configurações 

mais avançadas, o módulo de transmissor 28 pode incluir múltiplos 

compartimentos para alojar blocos terminadores de fiação e placas de 

circuito. Algumas das funcionalidades do módulo de transmissor 28 são 

providas em software que pode ser selecionado e/ou carregado no módulo 28 

20 com base em uma aplicação particular. Isto reduz o número de opções 

diferentes de hardware que tem que ser provido e várias configurações podem 

ser obtidas simplesmente pela escolha e carregamento do software apropriado 

no módulo 28. 

As Figs. 3A - 3D mostram vários módulos que podem ser 

25 utilizados com a arquitetura escalonável da presente invenção. Por exemplo, 

a Fig. 3A mostra módulos de sensor 10A e 10B. Um módulo de sensor 

apropriado pode ser selecionado com base em uma implementação particular. 

Por exemplo, o módulo de sensor poderia ser selecionado de modo que fosse 

configurado para as conexões apropriadas de processo, medição de variável 



8 

de processo, faixas de variável de processo, seleção de material etc. A Fig. 

3B ilustra exemplo de opções 36A e 36B de placa de circuito (ou seja, placa 

característica). As placas 36A e 36B são, tipicamente, parte do módulo de 

transmissor 28. Por exemplo, a placa de opção 36A pode prover uma exibição 

5 visual ou a placa de opção 36B pode prover um formato particular de saída 

de dados ou compensação de variável de processo. A Fig. 3C ilustra opções 

de bloco terminal 38A e 38B. Os blocos terminais 38A e 38B podem prover, 

por exemplo, um número diferente de terminações, vários tipos de proteção 

de transiente, comutadores de hardware etc., conforme desejado para uma 

10 aplicação particular. Tipicamente, os blocos terminais 38A e 38B são parte 

do módulo de transmissor 28. A Fig. 3D mostra opções de alojamentos 40A e 

40B para o módulo de transmissor 28 que podem ser selecionados para uma 

implementação particular. Por exemplo, as opções de alojamentos 40A e 40B 

podem ser selecionadas com base nos requisitos para alojamento de 

15 compartimento único ou duplo, vários materiais diferentes de alojamento 

conforme necessário, diferentes diâmetros ou tamanhos, conforme necessário 

etc. Os alojamentos 40A e 40B provêem o alojamento para o módulo de 

transmissor 28. 

A Fig. 3E também ilustra a escalonabilidade da invenção. 

20 Módulos de sensor 1 OA e 1 OB podem ser usados com várias combinações de 

placas opcionais 36A e alojamentos 40A e 40B. Conectares rápidos 41A, 

41B e 41C podem ser usados para acoplar diretamente aos módulos 10A e 

10B. Esta escalonabilidade permite a um usuário adicionar características ou 

mudar configurações conforme desejado. 

25 Em adição às vantagens discutidas acima, a escalonabilidade 

da invenção permite uma placa característica comum ser usada com uma 

farm1ia de módulos de sensor. Cada módulo de sensor na farm1ia pode prover 

diferentes níveis de desempenho, ser projetado para diferentes tipos de 

fluidos de processo ou ambientes, e/ou prover diferentes capacidades e 
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hardware/software. Uma placa característica comum também pode ser usada 

com novos projetos e módulo de sensor ou módulos de sensor configurados 

para sensorear novas variáveis de processo. Novas placas características 

podem ser adicionadas aos módulos de sensor existentes para prover novas 

5 capacidades, como um novo protocolo de comunicação ou função 

diagnóstico. Como um outro exemplo, uma nova placa característica 

possuindo potencialmente novas capacidades, pode ser adicionada para 

funcionar com múltiplos módulos de sensor em uma arquitetura exclusiva. 

A Fig. 4 é um bloco diagrama simplificado mostrando 

1 O componentes de módulo de sensor unitizado 1 O de acordo com um modo de 

realização específico. O módulo 1 O inclui, tipicamente, algum tipo de 

elemento de sensor, como sensor( es) de pressão 42. Circuito de medição 46 

provê um sinal de medição ao microprocessador 48 com base na medição do 

sensor de pressão 42 que é compensada com base na temperatura medida pelo 

15 sensor de temperatura 44. O microprocessador 48 é acoplado ao barramento 

de área local 26 que está mostrado como barramento de dados serial. O 

microprocessador 48 opera de acordo com instruções portadas em uma 

memória não volátil, como uma EEPROM 50 que também pode ser uma 

memória só de leitura (ROM). Comutadores de segurança são providos para 

20 configurar o zero e o vão do módulo 1 O. Estes podem ser comutadores de 

abrir/fechar que são acoplados ao encaixe 22 mostrado na Fig. 1. O 

microprocessador 48 também provê uma saída para MODAC 52 que pode ser 

usado quando o módulo 1 O é configurado para transmitir dados sobre o 

circuito e controle de processo de dois fios 16. (MODAC refere-se a um 

25 ASIC que inclui um modem e um conversor analógico para digital; 

naturalmente, outras configurações também podem ser usadas com a 

invenção). O circuito pode ser configurado para controlar a corrente através 

do circuito 16 usando regulador de derivação 54 ou transmitir digitalmente os 

dados via o circuito 16. Um regulador de voltagem é acoplado ao circuito 16 
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ou ao módulo de transmissor 28, e é usado para prover uma voltagem 

regulada aos circuitos dentro da unidade 10. MODAC 52 também possui uma 

entrada opcional e escala ascendente/descendente que é usada para escalar o 

sinal de saída. Um relógio 58 controla a operação do MODAC 52 e, por 

5 exemplo, microprocessador 48. No modo de realização mostrado na Fig. 4, 

um total de cinco terminais de entrada/saída é provido e pode ser configurado 

para diferentes tipos de protocolos de comunicação. Entretanto, qualquer 

número de terminais de entrada/saída pode ser usado. 

A Fig. 5 é um bloco diagrama simplificado de módulo de 

10 transmissor 28. Um microprocessador 60 no módulo 20 é acoplado ao 

módulo de sensor 1 O através do módulo de sensor 110 62. O módulo de 

sensor 110 62 provê uma conexão e interface para algumas ou todas as 

conexões ilustradas na Fig. 4. Por exemplo, em adição a prover um enlace de 

comunicação serial via o barramento 26, energia pode ser provida ao módulo 

15 de sensor 10 pela conexão do anel de controle de processo 16. O 

microprocessador 60, opera de acordo com instruções armazenadas na 

memória 64 a uma velocidade determinada pelo relógio 66. Dados são 

enviados e recebidos via o anel de controle de processo 16 usando os 

circuitos do circuito de entrada/saída 68. Um regulador de voltagem 70 pode 

20 ser provido como uma fonte de energia para os circuitos dentro do módulo de 

transmissor 28. Esta energia pode ser completamente derivada da energia 

recebida via o circuito 16. 

A memória 64 pode ser programada durante a fabricação ou 

durante o uso subseqüente para prover diferentes características e operar com 

25 vários tipos de módulos de sensor 10 e sensores portados nestes módulos. 

Tipicamente, a memória 64 inclui memória não volátil que pode armazenar 

permanentemente instruções de programação e dados. V árias características 

são necessárias, ou, à medida que a arquitetura e configuração é mudada, as 

instruções para o microprocessador 60 podem ser atualizadas na memória 64. 
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O módulo de transmissor 28 pode ser configurado para prover uma 

plataforma razoavelmente normatizada com várias características 

implementadas nas instruções de programação para o microprocessador 60. 

Naturalmente, várias opções de hardware também são disponíveis, como uma 

5 exibição local 72 ou circuitos especializados de entrada/saída 68. Entretanto, 

em um exemplo, a entrada/saída 68 pode ser configurada para operar de 

acordo com um número de normas bem conhecidas, como um padrão de 4 -

20mA, o protocolo de comunicação HART, o protocolo e barramento de 

campo etc. O microprocessador 60 controla a 110 68 para usar o protocolo 

10 apropriado conforme programado nas instruções armazenadas na 

memória 64. 

As Figs. 6 - 13 provêem uma descrição mais detalhada para 

algumas implementações específicas da arquitetura da presente invenção. 

A Fig. 6 mostra um bloco diagrama de um modo de realização 

15 de um módulo de sensor unitizado 100 que é uma implementação específica 

do módulo 1 O na Fig. 1. O módulo de sensor unitizado 100 inclui um 

alojamento 102 que suporta o módulo de sensor unitizado 100 na cavidade 

108 e provê uma abertura de processo 104 para acoplamento a um fluido de 

processo. A abertura de processo 104 pode ser um flange, tubo etc. O 

20 alojamento 102 possui um encaixe 110 que pode suportar um módulo de 

transmissor escalonável, como um módulo 28 na Fig. 2. O encaixe 11 O pode 

ser formado ou soldado à parede externa 106, de modo que nenhum selo seja 

necessário na junta entre o encaixe 11 O e a parede externa 106. O encaixe 11 O 

possui uma abertura 112 que se estende para a cavidade 108. 

25 Um circuito de módulo de sensor 114 na cavidade 108 inclui 

um sensor 116 que é acoplado à abertura de processo 104. O circuito 114 

pode, por exemplo, prover os componentes mostrados na Fig. 4. O circuito 

114 gera uma saída de sensor 118 representativa de uma variável de processo. 

Uma passagem de alimentação 120 na abertura 112 de encaixe 
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110 sela o encaixe 110, de modo que a cavidade 108 seja a prova de chama. 

O módulo de sensor unitizado 100 é completamente selado e adequado para 

uso no campo como uma unidade separada e não requer a instalação de um 

módulo de transmissor. A passagem de alimentação 120 possui condutores 

5 externos 122 que energizam o circuito 114, provêem a saída de sensor 118, e 

recebem comandos de configuração. 

A saída de sensor 118 é configurável para conexão local para 

módulo de transmissor escalonável 28 (Fig. 2) e também configurável para 

fiação direta para um receptor remoto, como uma sala de controle 18 (Fig. 1). 

10 A saída 118 pode ser mais de um conector. Por exemplo, um conector ou 

conjunto de conectares pode ser para a conexão local e um conector ou 

conjunto de conectares pode ser para a conexão remota. Um sinal de 

configuração digital pode ser enviado para o circuito 114 para configurar a 

saída de sensor. No arranjo específico mostrado, a saída 118 é configurável 

15 para prover um sinal que seja transmissível por longas distâncias para um 

receptor remoto, como um sinal HART, um sinal analógico de 4- 20mA, um 

sinal de Fundação Fieldbus e similar. A saída 118 pode ser configurada para 

prover um sinal para uso local, como um sinal de protocolo CAN para um 

módulo de transmissor escalonável 28 ou outra unidade local. Isto está 

20 mostrado esquematicamente por um comutador no circuito 114 que pode ser 

controlado pelos comandos de configuração providos ao microprocessador 48 

para selecionar um tipo de saída. 

A Fig. 7 mostra uma vista em seção transversal de um módulo 

de sensor 130 diretamente montado ao módulo de transmissor escalonável 

25 132. O módulo 132 é uma implementação específica do módulo 28 mostrado 

na Fig. 5. Neste exemplo, o módulo de sensor 130 sensoreia pressão 

diferencial (P1 - P2) em um flange de montagem coplanar 134. O flange de 

montagem coplanar é aparafusado a um flange de entrada coplanar casado 

136 com duas aberturas de processo 104. Um isolador 138 isola o fluido de 
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processo do sensor 116. O isolador 138 inclui uma passagem 140 que acopla 

o sensor 116 à abertura de processo, a passagem tendo uma forma que a 

provê como à prova de chama. O isolador 138 também inclui um diafragma 

de isolador 142 e é carregado com um fluido incompressível, como um óleo 

5 de silicone. O isolador 144 é similar ao isolador 138. 

O encaixe 11 O inclui uma superfície externa 146 para selar ao 

módulo de transmissor 132. Um tubo capilar 148 que é selado para completar 

a resistência a chama da passagem de alimentação. O tubo capilar 148 é 

aberto durante a fabricação e é usado/utilizado durante a fabricação para 

1 O testar a qualidade do selo da cavidade 108 e também pode ser usado para 

evacuar a cavidade e carregá-la com um gás não corrosivo, como ar seco ou 

um gás não inflamável, como um gás de nitrogênio. Após testar ou carregar, 

o tubo capilar 148 é selado por soldagem ou vitrificação. O tubo capilar 148 

também pode ser usado como condutor de passagem de alimentação ou um 

15 condutor de aterramento. A superfície externa 146 do encaixe 110 inclui uma 

superfície de parafuso de ajuste 150 que permite a rotação de pelo menos 360 

graus de um parafuso de ajuste 152. O encaixe 110 estende-se ao redor dos 

condutores externos 122 e é entalhado para reter um plugue da fiação de 

campo ou de um módulo de transmissor escalonável que casa com os 

20 condutores externos. O alojamento é formado de metal com pelo menos 2mm 

de espessura e é à prova de chama e explosão. 

A Fig. 7 também mostra um módulo de transmissor 

escalonável 132 que inclui um alojamento 160 para ser montado sobre o 

módulo de sensor 130. O alojamento possui uma parede externa 162 

25 circundando uma cavidade 164 e possui um primeiro cubo 166 para ser 

montado ao encaixe 110 do módulo de sensor 130. O alojamento 160 possui 

também um segundo cubo 168 para conexão a uma pista de fiação para um 

receptor remoto. Os cubos 166, 168 abertos para a cavidade 164 e a cavidade 

tendo uma cobertura removível 170. Tipicamente, há dois cubos 168 sobre 
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cada lado do alojamento 160, mas qualquer número de cubos 168 pode ser 

usado. O alojamento 160 pode ter duas (ou mais) cavidades isoladas, 

separadas. A cobertura 170 é rosqueada para prover um selo à prova de 

chama ao alojamento. Um circuito 172 na cavidade 164 é ligado por fios a 

5 um plugue 174 que casa com a passagem de alimentação 120 do módulo de 

sensor unitizado. O circuito 172 pode receber uma saída de sensor do módulo 

de sensor e gerar uma saída escalonável 178 sobre o bloco terminal de 

circuito 176, que é acessível pela remoção da cobertura 170. 

O encaixe 110 está mostrado em detalhe nas Figs. 8A, 8B e 

10 8C. A passagem de alimentação 120 inclui isolador de vidro que se projeta 

ligeiramente para fixar sua posição no encaixe 11 O. O encaixe 11 O é 

rosqueado conforme mostrado e inclui uma ranhura para um 0-ring. 

A Fig. 9A mostra um módulo de sensor unitizado de 

sensoreamento de pressão diferencial 180 com um módulo de transmissor 

15 escalonável 182 unido ao mesmo. A Fig. 9B mostra um módulo de sensor 

unitizado de sensoreamento de pressão absoluta ou manométrica 184. O 

módulo de sensor 184 possui um encaixe rosqueado internamente para 

conexão a um tubo rosqueado. O mesmo módulo de transmissor escalonável 

182 pode ser usado sobre uma linha transmissores de pressão diferencial e 

20 também sobre uma linha de transmissores de pressão absoluta ou 

manométrica conforme mostrado. 

A Fig. 10 mostra um diagrama físico simplificado de um 

módulo de transmissor escalonável 190. Números usados na Fig. 10 que 

sejam idênticos aos números de referência usados na Fig. 7 identificam 

25 características similares. 

Nas Figs. 11A - 11D, vistas frontal e lateral de alojamentos 

para transmissores escaláveis são mostradas. Vistas frontal e lateral de um 

alojamento de compartimento único 192 estão mostradas nas Figs. 11B e 

11A, respectivamente. O módulo de transmissor escalonável pode ser 
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escalado em termos do número de compartimentos no alojamento pela 

seleção no alojamento 194 ser dividida por uma parede divisória 195 unida a 

um alojamento 192, 194 para uma aplicação particular. 

A Fig. 12 é uma vista explodida de um alojamento de 

5 compartimento duplo 194 com coberturas removidas. A cavidade para o 

alojamento entre o primeiro e o segundo cubos, e o bloco terminal ser 

montado e selado na parede divisória 195. O alojamento 194 pode ser 

escalado adicionalmente pela seleção de um bloco terminal, por exemplo, um 

bloco simples de dois terminais 196 ou um bloco terminal 198 com mais de 

10 dois terminais, dependendo da aplicação. O bloco terminal escolhido ajusta

se e sela uma abertura 200 entre os dois compartimentos. 

As Figs. 13A e 13B mostram o plugue 174 em mais detalhe, O 

plugue 174 inclui múltiplos condutores 210, dos quais três estão ilustrados. O 

plugue 174 inclui projeções carregadas por mola 212 que se encaixam 

15 rapidamente em uma ranhura sobre o encaixe 110 para prender o plugue 174 

no encaixe 110. Tubulação retrátil pode ser colocada sobre os condutores 210 

e retraídas para formar um cabo e prover maior resistência a abrasão. 

A arquitetura da invenção provê um módulo de sensor 

unitizado selado que pode ser configurado para prover uma saída básica 

20 ligada por fios diretamente a um sistema de controle. Quando tipos mais 

especializados de saídas de transmissor ou exibições visuais forem desejados, 

o módulo de sensor unitizado pode ser configurado para prover uma saída 

local que suporte um módulo de transmissor escalonável. Um módulo de 

transmissor escalonável pode ser adicionado no campo e provido com 

25 circuito que é selado para satisfazer as necessidades da aplicação. 

Em um modo de realização, uma junta à prova de chama, um 

selo e conexões elétricas são todos combinados em um único cabeçalho que é 

integral com o alojamento do módulo de sensor unitizado. O cabeçalho é 

normatizado para permitir conexão direta a um sistema de controle ou 
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montagem de um módulo de transmissor escalonável sobre o cabeçalho. 

Interfaces elétricas, mecânicas e de software são normatizadas no cabeçalho 

para permitir que o mesmo grupo de módulos de transmissores escaláveis seja 

usado com diferentes linhas de módulos de sensor unitizados. 

Embora a presente invenção tenha sido descrita com 

referência a modos de realização preferidos, alguém experiente na técnica 

reconhecerá que mudanças podem ser feitas na forma e detalhe sem se afastar 

do espírito e escopo da invenção. Por exemplo, outras arquiteturas físicas ou 

elétricas podem ser usadas para obter a escalonabilidade da presente 

10 invenção. Em um aspecto, a invenção não está limitada às ilustrações 

específicas apresentadas aqui. O módulo de sensor pode incluir qualquer tipo 

de sensor usado para sensorear uma variável de processo, por exemplo, 

pressão, fluxo, temperatura, ou sensores de nível baseados em qualquer tipo 

de tecnologia de sensoreamento. De preferência, todos os acoplamentos aos 

15 módulos e os próprios módulos satisfazem requisitos de segurança 

intrínsecos ao mesmo tempo que mantêm sua modularidade. 



REIVINDICAÇÕES 

I. Módulo de transmissor (28, 

compreendendo: 

] 32, 1 90) escalonáveL 
, , 

um alojamento ( 160) adaptado para ser montado sobre um módulo 

5 de sensor ( 130), o alojamento ( 160) possuindo uma parede externa (I 62) 

circundando uma cavidade ( 164) e possuindo uma primeira abertura ( 166) 

adaptada para ser montada sobre um encaixe ( 1 1 0) do módulo de sensor ( l30) e 

uma segunda abcttum (I 68) adaptada para conexão a uma pista de passagem de 

t1ação para um receptor remoto, com a primeira e a segunda aberturas ( 166, 1 68) e 

lO a cavidade ( 1 64) possuindo uma cobertura removível ( 1 70), 

caracterizado por: 

um circuito ( 172) na cavidade ( 1 64) possuindo um pJugue ( 174) 

adaptado para casar com uma passagem de alimentação (120) do môdulo de sensor 

( 130), o circuito ( 172) sendo adaptado para receber um sinal de saída de uma saída 

15 de sensor proveniente do módulo de sensor ( 130) e gerar um sinal de safda ( l 78) 

em terrnínais de circuito ( 176) acessível pela remoção da cobet1ura ( 170), sendo os 

terminais de circuito adaptados para conexão com um receptor remoto. 

2. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com a 

reivindicação 1, caracterízado pelo fato de que o circuíto ( l72) incluí um bloco 

20 terminal conectando a saída de sensor a um receptor remoto. 

25 

3. Módulo de transmissor (28, l 32, l 90) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações I ou 2, caracterizado pelo Ü1to de que o circuito é 

cont1gurado para transmítir a saída de sensor sohre um anel de contro]e de 

processo de dois fios para transmissão a um receptor remoto. 

4. Módu]o de transmissor (28, l 32, l 90) de acordo com qualquer 

uma da."lc reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que a cobertura removível 

( 170) inclui uma janela e o circuito ( 172) inclui um mostrador visível através da 

janehL 

5. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 
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uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que a cavidade (164) é 

dividida por uma parede divisória unida ao alojamento (160) entre a primeira e a 

segunda aberturas (166, 168), e o bloco terminal é montado de modo selado na 

parede divisória. 

5 6. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que o circuito (172) é 

configurado para processar uma saída de sensor proveniente do módulo de sensor. 

7. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo fato de que o circuito (172) é 

1 O configurado para ser acoplado a dois módulos de sensor. 

8. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que é configurado para ser 

separado de um outro módulo de sensor e é configurado para permitir que as 

unidades sejam eletricamente acopladas uma a outra. 

15 9. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 3 a 8, caracterizado pelo fato de que é configurado para 

ficar fisicamente acoplado à passagem de alimentação de um módulo de sensor. 

10. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 3 a 9, caracterizado pelo fato de que é configurado para 

20 transmitir o sinal de saída em um anel de controle de processo de dois fios de 

acordo com um padrão 4 - 20mA. 

11. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 3 a 10, caracterizado pelo fato de que é configurado para 

permitir que módulo de transmissor e o módulo de sensor sejam completamente 

25 energizados a partir do anel de controle de processo de dois fios. 

12. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 11, caracterizado pelo fato de que o circuito (172) é 

adaptado para energizar completamente o módulo de sensor com energia através 

da passagem de alimentação (120). 
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13. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 12, caracterizado pelo fato de incluir um barramento 

serial configurado para receber o sinal de saída proveniente da saída de sensor do 

módulo de sensor. 

5 14. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 13, caracterizado pelo fato de que o plugue 

compreende de três a cinco condutores. 

15. Módulo de transmissor (28, 132, 190) de acordo com qualquer 

uma das reivindicações 1 a 14, caracterizado pelo fato de que o circuito é 

1 O configurado para energizar o módulo de sensor. 

16. Transmissor, compreendendo um módulo de transmissor (132) 

acoplado a um módulo de sensor (130), caracterizado pelo transmissor (132) 

definido pelas reivindicações 1 a 15. 

17. Transmissor de acordo com a reivindicação 16, caracterizado 

15 pelo fato de incluir um segundo módulo de sensor unitizado acoplado ao módulo 

de transmissor escalonável. 

18. Transmissor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

16 ou 17, caracterizado pelo fato de que o módulo de transmissor escalonável é 

separado do módulo de sensor unitizado e as unidades são eletricamente acopladas 

20 uma a outra. 

19. Transmissor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

16 a 18, caracterizado pelo fato de que o módulo de transmissor é fisicamente 

acoplado à passagem de alimentação do módulo de sensor unitizado. 

20. Transmissor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

25 16 a 19, caracterizado pelo fato de que a placa característica inclui um mostrador. 

21. Transmissor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

16 a 20, caracterizado pelo fato de que a placa característica é configurada para 

prover uma saída relativa à saída de sensor em um anel de controle de processo de 

dois fios. 
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22. Transmissor de acordo com a reivindicação 21, caracterizado 

pelo fato de que o anel de controle de processo de dois fios está de acordo com um 

padrão de 4 - 20 mA. 

23. Transmissor de acordo com a reivindicação 21, caracterizado 

5 pelo fato de que o anel de controle de processo de dois fios está de acordo com um 

padrão digital. 

24. Transmissor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

21 a 23, caracterizado pelo fato de que o módulo de transmissor escalonável e o 

módulo de sensor unitizado são completamente energizados a partir do anel de 

1 O controle de processo de dois fios. 

25. Transmissor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

21 a 34, caracterizado pelo fato de que o módulo de sensor unitizado é 

completamente energizado com energia recebida do módulo de transmissor 

modular via a passagem de alimentação. 



28 

• ' ..,. .- -- PARA I 
- -- 18 

12 

12· 

FIG.2 

SALA DE 
CONTROLE 

1.8. 

16 

12 .-/1 

s 
~ 

10 

FIG.l 



2/13 

408 

/ 
40A FIG.3D 

388 

38A FIG.3C 

36A- -368 FIG.3B 

FIG.3A 

10A ) 10B) 



3/13 

38A 

408 

38A 
408 

40A 

41C 

FIG.3E 
108 



10 

~ 
16 

-Circuito 
Fechado 

I 

26. 

42 -·-

44 

Escala 
Comutadores de .Ascenden1el 

Serial Segurança, ZIS Descenclen1e 

Circuito 
'd~Medição 

46 

56 

48 

50 ·._I EEPROM 

FIG.4 

+Circuito 
Fechado 

~ 

Relógio 

16 

_, 54 

52 

58 

~ 
~ 



28 
~ 

66 

IRELÓGA 

72 
.. - .. J MOSTRADOR ~-

62 

FIG.S 
I 

64-
~ 

MEMÓRIA 

----· 

I 

I Micro-
processador 

I 

MÓDULO I 
DESENSOR 

vo 

PARA 

10 

16 

I 
~~ 

68\ 
I 

CIRCUITO 
/ FECHADO 

DE 110 
16 !:!! 

__ L·-- """"" ~ 

~ 
REGULADOR 

DE VOLTAGEM 

(70 



100 ~ 

104 

114 

PASSAGEM DE 
AUMENTAÇÃO 

FIG.6 

~ ...... 
~ 



7/13 

162 

132 

130 

FIG.7 



148 - t:":'d,~120 

~110 

FIG.8A 

8A -----, 
110~ 

146~ 

122 

150 

122 : \ ~110 
I 8A.. 148 

FIG.8B 

I 

l 
I I 

I 
I 

I 
I 

FIG.SC 

I 

I 

~ ..... 
~ 



9/13 

= "' • N 
co ,.. ~ 

~ 
~ 

co ~ ,.. 
{ co co 



SAÍDA 
DE 

SENSO R 
~ 

160 

PRIMEIRO CU 

~190 

162 

168 

172 flF~ 178 ------ / \ 
CIRCUITO I SAÍDA ESCALÁ VEL. 

c=j76 \ 
I SEGUNDO CUBO 178 .. 

, ... ,, ''' 
'\ COBERll.IRA REMOvívEL 

' ' '\. '\. '\. 

170 
FIG.lO 

~ e: 
~ 
~ 



N 
C» 

1 
r 

= ~ 
~ 

• 
~ 
~ 

~ 

N 
O) ,... 

11/13 

"'it 
C» ,... 

"'it 
C» ,... 

~ 
~ 
~ 

• 
~ 
~ 

~ 



12/13 

' 
........ 

" \ 
'\ \ 

'\ ""' 
o \ 

\. \ 

o 
('I "-' " \ ' 

~ cn ,... 

\ 
\ 

"\ 

'\ 



··'l. y-174 

212 212 

210 ___,I 

214 

FIG.13B 

174 \ 

FIG.13A 

~ 

~ 
~ 


	Bibliographic Data
	Description
	Claims
	Drawings

