
Resumo 

As redes de comunicação industrial do tipo redes de campo (fieldbus, em inglês) são, hoje em 

dia, uma solução comum para a realização de aplicações de automação industrial. 

Recentemente tem existido uma pressão do mercado no sentido de permitir às redes do tipo 

fieldbus de suportarem na mesma rede, nós sem fios (wireless, em inglês) e nós cablados, que 

tem sido reforçada pelos recentes desenvolvimentos tecnológicos na área da computação 

ubíqua e dos sistemas computacionais embarcados. Esta tese aborda os aspectos 

relacionados com a proposta de uma arquitectura inovadora, que permita a realização de um 

sistema de comunicação híbrido (wired/wireless) do tipo fieldbus, no qual possam operar nós 

cablados e nós sem fios.  

O projecto Europeu RFieldbus, executado entre os anos de 2000 e 2002, foi uma importante 

iniciativa no sentido da concepção de um sistema de comunicações industriais do tipo fieldbus 

híbrido suportado pela tecnologia PROFIBUS (acrónimo de PROcess FIeld BUS). Os 

argumentos que foram utilizados para justificar a tecnologia utilizada continuam válidos na 

nossa opinião.  

Num sistema RFieldbus, a ligação entre componentes cablados e componentes sem fios é feita 

através de dispositivos de interligação que operam ao nível da Camada Física (como 

repetidores). Nesta tese é proposta uma abordagem alternativa na qual os dispositivos de 

interligação operam como pontes (bridges, em inglês), e por isso ao nível da Camada de 

Ligação de Dados.  

A tese que pretendemos defender é a de que tal abordagem é exequível e apresenta, face à 

abordagem RFieldbus, vantagens do ponto de vista do cumprimento de requisitos temporais e 

principalmente do ponto de vista da fiabilidade. Em consequência, esta tese propõe o Inter-

Domain Protocol (IDP), que permite a execução de transacções entre estações pertencentes a 

meios diferentes. O IDP define o funcionamento das bridges quando processam este tipo de 

transacções, como é que a resposta pode ser obtida da estação destino (localizada noutro 

meio) e o formato das tramas trocadas entre as bridges. O IDP baseia-se nas características 

operacionais da Camada de Aplicação do PROFIBUS – o PROFIBUS-DP, desta forma 

garantindo a compatibilidade entre o sistema proposto e os dispositivos existentes.  

As estações que comunicam utilizando tecnologia sem fios podem mover-se entre diferentes 

células. Consequentemente, esta tese propõe um mecanismo que permite a mobilidade de 

estações – o Inter-Domain Mobility Procedure (IDMP). Este procedimento é transparente para 

as aplicações do sistema dado que garante que durante o processo de mobilidade não existem 

erros e que não existe inversão na ordem das tramas. No entanto, o seu impacto no 

funcionamento do sistema resulta em atrasos adicionais para as transacções devido aos 

períodos de inacessibilidade da rede resultantes to IDMP. Assim, esta tese também propõe 

uma análise temporal que permite provar que a arquitectura proposta garante o funcionamento 



de aplicações com requisitos de tempo-real. Adicionalmente, são também mostradas as 

vantagens da arquitectura proposta em relação à arquitectura RFieldbus, nomeadamente em 

termos de recuperação de erros, contenção (dentro dos domínios) de falhas e melhor resposta 

temporal no caso de transacções entre estações do mesmo domínio.  

Abstract 

Fieldbus communication systems have become a common solution to the problem of 

interconnecting sensors, actuators and control devices in manufacturing automation and 

process control applications. Recently, there has been an enormous eagerness to extend 

fieldbus functionalities to support wired and wireless network stations in the same network. This 

thesis addresses the proposal of a novel architecture for a hybrid fieldbus communication 

system, where wired and wireless transmission media coexist.  

The RFieldbus European project was one major effort towards a hybrid wired/wireless fieldbus 

solution. Although some of the achievements could potentially be applied to other commercial-

off-the-shelf (COTS) standard fieldbuses, most of the effort in that project was devoted to an 

actual implementation over PROFIBUS (acronym for PROcess FIeld BUS) technologies. In our 

opinion, the arguments that were put forward in favour of using PROFIBUS as the federating 

communication system for such architecture are still valid.  

In RFieldbus, the interconnection of wired and wireless stations is based on interconnecting 

devices operating at the Physical Layer level (as repeaters). In this thesis, we propose an 

alternative approach where the interconnecting devices act as bridges, thus operating at the 

Data Link Layer level.  

The hypothesis is that such a bridge-based approach is devisable and presents, from the 

timeliness and reliability perspectives, advantages over the RFieldbus approach.  

One of the contributions of this thesis is the specification of the Inter-Domain Protocol (IDP) 

which enables the execution of transactions between stations belonging to different media, i.e. 

transactions that must be relayed through one or more bridges. The IDP specifies the behaviour 

of the bridges when processing such kind of transactions, how the response can be obtained 

from the responder station (attached to another medium) and the format of the frames 

exchanged between bridges. The IDP builds upon the operational characteristics of the 

PROFIBUS-DP Application Layer, therefore guaranteeing full compatibility with this protocol.  

In the proposed architecture, wireless stations can move between different wireless cells. In 

order to support this functionality, this thesis also proposes the Inter-Domain Mobility Procedure 

(IDMP). This protocol includes several operational phases, with the objective of being fully 

transparent to the system applications by guaranteeing no communication errors and no order 

inversion of frames. Therefore, the IDMP is compatible with standard PROFIBUS stations.  



The IDP and the IDMP lead to additional communication delays, in relation to a standard 

PROFIBUS network, due to periods of network inaccessibility and the intrinsic operation of the 

IDP. Therefore, a timing analysis of the IDP is proposed. This analysis is then extended for 

integrating the effects of the IDMP on message transactions. These methodologies constitute a 

tool enabling the support of real-time applications. The thesis also shows the advantages of the 

proposed architecture over the RFieldbus approach, namely in terms of responsiveness to 

network errors, in terms of fault containment and it terms of timeliness for message transactions 

within the same network domain.  


