
Sumário 
 
Nas décadas de 80 e 90, o advento das redes de comunicação industrial do tipo rede 

de campo (fieldbus) quebrou com a tradicional filosofia de controlo centralizado e 

comunicações ponto-a-ponto até então vigente nos sistemas de automação de fabrico. 

Nos anos mais recentes, as pressões do mercado e a crescente disponibilidade de 

técnicas e tecnologias relacionadas com as modernas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e com os gadgets, têm levado os fabricantes a fazer evoluir as 

soluções existentes de forma a torná-las compatíveis com uma realidade mais ubíqua e 

interactiva do ambiente fabril. Para isso, duas funcionalidades cruciais (adicionais) são 

essenciais às redes do tipo fieldbus: (i) suporte de mobilidade de dispositivos, e por isso 

a necessidade de integrar capacidades de comunicações sem fios (wireless) 

adequadas ao ambiente industrial; (ii) suporte de tráfego multimédia, e por isso a 

eventual necessidade de integrar protocolos e funcionalidades normalmente 

encontrados noutro tipo de tecnologias de comunicação, como é o caso do conjunto de 

protocolos associados à Internet. 

O requisito wireless é intuitivamente óbvio. O requisito de compatibilidade com os 

protocolos associados à Internet resulta do facto de aplicações como monitorização 

associada a câmaras e microfones digitais, de acesso remoto a bases de dados de 

manutenção e de guias de operações de fabrico (incluindo gráficos, vídeos e som), 

entre outras, serem aplicações largamente difundidas e suportadas pela pilha de 

protocolos de comunicações TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). 

Daí os esforços, desenvolvidos pelos fabricantes e pela comunidade 

académica/científica no sentido de incorporar mecanismos de suporte a comunicações 

sem fios e de suporte a tráfego e aplicações TCP/IP em redes de comunicação do tipo 

fieldbus. 

É neste contexto que se desenvolveu o projecto Europeu RFielbus (High Performance 

Wireless Fieldbus in Industrial-Related Multimedia Environment). O objectivo essencial 

do projecto foi o de estender a norma internacional de fieldbus PROFIBUS de forma a 

ser possível suportar com esta nós móveis (via comunicações rádio) e tráfego 

multimédia (via encapsulamento de fragmentos IP em tramas PROFIBUS). 



Esta dissertação aborda, de uma forma sistematizada, o processo associado à 

configuração e operação de aplicações industriais baseadas na tecnologia RFieldbus. É 

dado um enfoque particular às características temporais do RFieldbus e às 

metodologias adequadas para a sua configuração e parameterização face aos 

requisitos temporais impostos pelas aplicações distribuídas. É analisado o caso 

concreto de um sistema flexível de fabrico desenvolvido e implementado no Instituto 

Superior de Engenharia do Porto (ISEP) no âmbito do projecto RFieldbus. 

 

 

Abstract 
 

In the 80s and 90s, fieldbus networks revolutionised industrial communications at the 

factory-floor. In the more recent years, the market demands and the crescent availability 

and affordability of techniques and technologies related to information and 

communication technologies (ICT) and gadgets have been driving the fieldbus 

manufactures to evolve commercial-off-the-shelf (COTS) solutions in order to make 

them suitable for the new reality of a more ubiquitous and interactively-rich factory-floor. 

Two added functionalities are of paramount importance to be included in fieldbus 

networks: (i) the support of device mobility, and therefore the need to integrate into the 

existent (wired) standards industrial wireless capabilities; (ii) the support of multimedia 

traffic, and therefore the eventual need to integrate into the existent standards protocols 

and mechanisms usually found in other communication technologies such is the case of 

the suite of Internet protocols. 

The wireless requirement is intuitively obvious. The requirement for compatibility with the 

Internet-associated protocols emerges from the fact that applications such as monitoring 

based on digital video cameras and microphones, remote access to maintenance 

databases or operation helpers and tutorials (including graphs, video, sound) being 

already widely spread and available supported by the TCP/IP (Transmission Control 

Protocol / Internet Protocol) protocol stack. 



Thus, the multiple efforts by both the manufacturers and the research community 

towards embodying the suitable wireless and TCP/IP support into the (usually wired) 

fieldbus solutions. 

It was in this context that the RFieldbus (High Performance Wireless Fieldbus in 

Industrial-Related Multimedia Environment) European project evolved. The main target 

of that project was precisely the extension of the PROFIBUS international fieldbus 

standard towards supporting device mobility (via radio communications) and multimedia 

traffic (via IP encapsulation through PROFIBUS frames). 

This dissertation addresses, in a systemic way, the process of engineering a RFieldbus-

based distributed factory-floor application through proper configuration and analysis. A 

special focus is given to the timeliness characteristics of RFieldbus technologies and 

appropriate methodologies to set RFieldbus parameters such that the timeliness 

requirements of the envisaged applications are met. A concrete factory-floor system, 

which was deployed in a lab at the Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) 

within the context of the RFieldbus project, is studied and analysed in this dissertation. 

 


