
Resumo  

As redes industriais são largamente utilizadas para o suporte de sistemas controlados por 

computador distribuídos (DCCS, em inglês), em aplicações que vão desde o controlo de processos 

até à automação industrial. Habitualmente, os DCCS impõem requisitos de tempo-real à rede de 

comunicação, segundo quais mensagens devem ser enviadas e recebidas num tempo inferior a um 

determinado limite, caso contrário diz-se que ocorreu uma falha temporal. Este facto motiva a 

utilização de redes de comunicação, para as quais o protocolo de controlo de acesso ao meio (MAC, 

em inglês) é capaz de escalonar as mensagens de acordo com os seus requisitos de tempo-real.  

No passado, a área das redes industriais encontrava-se dominada soluções proprietárias as quais 

estavam frequentemente focalizadas para áreas de aplicação específicas. Mais recentemente, redes 

industriais normalizadas começaram a ser utilizadas com maior frequência. Uma particular relevância 

deve ser dada à norma Europeia EN 50170 que congrega três redes industriais largamente utilizadas: 

P-NET, PROFIBUS e WorldFIP.  

O objectivo fundamental de investigação desta tese é o de desenvolver análises e metodologias que 

permitam garantir, a priori, que aplicações DCCS de tempo-real podem ser implementadas com 

sucesso utilizando redes de comunicação industriais, em particular as definidas pela norma EN 

50170.  

Neste trabalho de tese, caracterizamos o comportamento temporal do protocolo de MAC para cada 

um dos três perfis da norma EN 50170. Mais precisamente, fornecemos métodos analíticos para o 

cálculo do tempo de resposta, no pior caso, de mensagens nestas redes. Estes métodos analíticos 

constituem a base de uma série de ferramentas poderosas para a garantia dos requisitos temporais 

de aplicações DCCS, nas quais a distribuição é suportada por um dos perfis da norma EN 50170.  

Finalmente, também mostramos como mecanismos de escalonamento baseados em prioridades 

podem ser implementados ao nível do processo de aplicação em estações mestre de P-NET e de 

PROFIBUS, por forma a ultrapassar as limitações inerentes às suas filas de saída FCFS. Também 

demonstramos como as metodologias utilizadas para garantir os requisitos temporais no 

escalonamento de tarefas, podem ser adaptadas com sucesso para incorporar as características de 

redes P-NET e PROFIBUS.  

Abstract  

Fieldbus networks are widely used as the communication support for distributed computer-controlled 

systems (DCCS), in applications ranging from process control to discrete manufacturing. Usually, 

DCCS impose real-time requirements to the communication network; that is, traffic must be sent and 

received within a bounded interval, otherwise a timing fault is said to occur. This motivates the use of 



communication networks where the Medium Access Control (MAC) protocol is able to schedule 

messages according to their real-time requirements.  

In the past, the scope of fieldbuses was dominated by vendor-specific solutions, which were mostly 

restricted to specific application areas. More recently, vendor-independent standardised fieldbuses, 

supporting the open system concept, have started to be commonly used. Particular relevance must be 

given to the European Standard EN 50170, which encompasses three widely used fieldbuses: P-NET, 

PROFIBUS and WorldFIP.  

The main research objective of this thesis is to develop analysis and methodologies to guarantee, prior 

to run-time, that real-time distributed computer-controlled systems (DCCS) can be successfully 

implemented with standard fieldbus communication networks, such as those defined by the European 

Standard EN 50170.  

In this thesis, we characterise the MAC temporal behaviour for each one of these three EN 50170 

profiles. More importantly, we provide analytical formulae for the evaluation of the worst-case 

response time of messages in these networks. These formulae constitute a set of powerful tools to 

guarantee the timing requirements of distributed time-critical applications, where distribution is 

supported by one of the EN 50170 profiles.  

Finally, we also show how priority-based scheduling mechanisms can be implemented at the 

application process leveI of P-NET and PROFIBUS masters, in order to overcome the limitations of 

their FCFS outgoing queues. Moreover, we demonstrate how the methodologies used to guarantee 

the timing requirements of tasks scheduling, can be successfully adapted to encompass the 

characteristics of P-NET and PROFIBUS networks.  


