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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. 
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Capítulo 1 

Panorâmica Geral da Dissertação 

O principal objectivo desta dissertação é o de ilustrar, concretizar e testar o 
processo de configuração de redes RFieldbus em sistemas de fabrico automatizado, 
validando assim a hipótese de que a tecnologia RFieldbus permite o cumprimento 
dos requisitos das aplicações, em particular no que diz respeito ao cumprimento de 
prazos temporais – deadlines. Este capítulo fornece uma visão geral do domínio 
tecnológico, e estabelece o contexto, os objectivos e as contribuições deste 
trabalho.  

1.1. Motivação e Contexto 

Desde há alguns anos, gadgets como assistentes pessoais digitais (Personal Digital 
Assistants − PDA), telemóveis e câmaras digitais têm vindo a ganhar uma crescente 
popularidade e adesão, mesmo no universo de utilizadores menos familiarizados com as 
novas tecnologias de informação e comunicação (TIC). Contudo, e por diversas razões, 
os ambiente fabris, e em particular os sistemas de fabrico automatizado, têm 
permanecido quase herméticos a esta nova realidade. 

Uma das principais justificações prende-se com a natureza pouco evolutiva do 
equipamento de automação industrial, que tipicamente tem um tempo de vida espectável 
consideravelmente longo. Por outro lado, as TIC vocacionadas para os ambientes de 
automação industrial têm de cumprir requisitos apertados de confiança no 
funcionamento, de robustez, de funcionamento em tempo real e de segurança. Por isso, 
normalmente, baseiam-se em sistemas computacionais com especificações e 
funcionalidades diversas das TIC vocacionadas para outros ambientes de aplicação, nos 
quais os requisitos atrás referidos têm eventualmente níveis de preocupação mais baixos. 

Acredita-se, porém, que as novas abordagens de interacção pessoa-máquina, 
incluindo tecnologias multimédia e as técnicas de realidade aumentada, combinadas com 
a crescente disponibilidade de tecnologias de computação ubíqua, permitirão modificar, 
para melhor, a forma como os operários fabris interagem com as máquinas e com os 
sistemas de informação da planta fabril (Pacheco e Tovar, 2002). 

Nas décadas de 80 e 90, o advento das redes do tipo fieldbus quebrou com a 
tradicional filosofia de controlo centralizado e comunicações ponto-a-ponto vigente até 
então 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 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 
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redes do tipo fieldbus: (i) o suporte de mobilidade de dispositivos, e por isso a 
necessidade de integrar capacidades de comunicações sem fios (wireless) adequadas ao 
ambiente industrial; (ii) o 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) (Rodriguez 
et al., 2001), respectivamente protocolos de camada de transporte e de camada de rede. 
Tipicamente, as redes de fieldbus não especificam nem suportam protocolos de camada 
de rede (Network Layer – NL) nem de camada de transporte (Transport Layer – TL). Daí 
os esforços no sentido de incorporar mecanismos de suporte a comunicações sem fios 
(Alves, 2003), e no sentido de incorporar o suporte a tráfego e aplicações TCP/IP 
(Pacheco et al., 2001; Pereira et al., 2002; Tovar et al., 2003).  

Estes trabalhos enquadraram-se num importante projecto Europeu: o RFieldbus (High 
Performance Wireless Fieldbus in Industrial-Related Multimedia Environment), o 
projecto IST-1999-11316 do subprograma IST (Information Society Technologies) do 
quinto programa-quadro de I&D da União Europeia. O objectivo essencial do projecto 
(Rauchhaupt, 2002) foi o de estender a norma PROFIBUS de forma a ser possível 
suportar nós móveis (via comunicações rádio) e tráfego multimédia (via encapsulamento 
de fragmentos IP em tramas PROFIBUS).  

O projecto RFieldbus desenvolveu-se entre Janeiro de 2000 e Março de 2003, 
envolvendo três parceiros fornecedores de tecnologia, a Siemens (D), a Softing (D) e a 
Temex ST2E (F), e três instituições de I&D, o ISEP (através do grupo de I&D 
IPP-HURRAY), o ifak (D) e o ISI (GR). A especificação e implementação das 
tecnologias conduziram a uma fase final de demonstração, através de duas instalações 
piloto. Uma, ligada ao controlo de processos petroquímicos (na empresa Lube 
Processing Corporation – LPC, Atenas, Grécia). Outra, ligada a sistemas de fabrico de 
componentes discretos (Piloto, 2003; Tovar et al., 2003), no Laboratório de Sistemas 
Críticos do ISEP (LASCRI). 

Esta dissertação aborda, de uma forma sistematizada, o processo de engenharia 
associado à configuração e operação de aplicações industriais baseadas na tecnologia 
RFieldbus. É dado um ênfase especial às características temporais do RFieldbus e às 
metodologias adequadas à sua configuração e parameterização para que sejam 
cumpridos os requisitos temporais impostos pelas aplicações distribuídas. É analisado o 
caso concreto do já mencionado sistema flexível de fabrico (Piloto, 2003; Tovar et al., 
2003) desenvolvido e implementado no Instituto Superior de Engenharia do Porto 
(ISEP) no âmbito do projecto RFieldbus. 
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1.2. Objectivos e Hipótese 

Os sistemas de automação fabril utilizam, tipicamente, arquitecturas distribuídas de 
computação. São, por isso, sistemas distribuídos de controlo computorizado (Distributed 
Computer-Controlled Systems − DCCS) (Tovar, 1999). Neste tipo de sistemas, diversos 
módulos de software e hardware cooperam com vista a um objectivo comum. A 
abordagem usual é suportar essa cooperação por recurso a uma infra-estrutura de 
comunicações especialmente vocacionada para o cumprimento dos requisitos específicos 
dos sistemas de fabrico automatizado.  

As redes do tipo fieldbus são redes de comunicação industriais capazes de satisfazer, 
entre outros, os requisitos de correcto funcionamento temporal exigido pelas aplicações 
distribuídas. Permitem, por isso, um suporte adequado a sistemas distribuídos de 
tempo-real. Note-se que num sistema computacional de tempo-real, o correcto 
funcionamento não depende só da correcção lógica do resultado da computação, mas 
também do instante de tempo no qual o resultado é produzido (Stankovic, 1988).  

Existem inúmeras soluções comerciais de redes do tipo fieldbus, quase todas baseadas 
em normas internacionais de especificação independentes dos fabricantes (normas 
abertas). Uma das soluções comerciais mais importantes, quer pela sua penetração no 
mercado, quer pelo número de empresas que a suportam (entre outras a Siemens), 
baseia-se na norma internacional PROFIBUS (acrónimo de PROcess FIeld BUS)  
(EN 50170, 1996; Tovar e Vasques, 1999). 

As redes fieldbus, e em particular o PROFIBUS (usado como rede federadora no 
projecto RFieldbus), possuem um vasto conjunto de parâmetros temporais, com 
interdependências entre si, o que faz com que o processo de configuração da rede seja, 
por si só, uma tarefa complexa. Nesta dissertação são apresentadas as características 
fundamentais da tecnologia PROFIBUS/RFieldbus, com ênfase nos parâmetros que 
possibilitam a sua configuração, e é proposta uma abordagem sistematizada do seu 
processo de configuração.  

A proposta de configuração apresentada é testada e analisada com recurso ao testbed 
disponível no LASCRI, designado por Sistema de Fabrico Flexível (SFF) (Piloto, 2003; 
Tovar et al., 2003). Esta aplicação corresponde a um ambiente fabril idêntico ao que se 
pode encontrar em diversas etapas de uma linha de produção, numa indústria de 
componentes discretos.  

O objectivo desta dissertação é o de ilustrar, concretizar e testar o processo de 
configuração de redes RFieldbus no SFF, validando assim a hipótese de que a tecnologia 
RFieldbus permite o cumprimento dos requisitos (nomeadamente relativos ao 
cumprimento de prazos temporais – deadlines) das aplicações. 

1.3. Principais Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho são: 
1. a abordagem sistémica proposta para o processo de configuração de redes 

RFieldbus, com ênfase nos aspectos que condicionam o correcto funcionamento 
temporal do sistema (Capítulo 3); 
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2. o estudo, implementação e teste de metodologias de escalonamento de tráfego 
TCP/IP em redes RFieldbus,  bem como de mecanismos de adaptação do 
escalonamento às características das aplicações durante o seu funcionamento 
(Capítulo 3 e Anexo A); 

3. a validação dos pressupostos de especificação de redes RFieldbus, 
nomeadamente a inclusão de tecnologias wireless e multimédia, com ênfase nas 
últimas, através de experiências realizadas num sistema industrial concreto 
(Capítulos 5 e 6); 

4. a identificação de insuficiências técnicas da implementação da tecnologia 
RFieldbus (Capítulo 6). 

1.4. Organização da Dissertação 

O foco e as contribuições principais desta dissertação estão relacionados com a 
configuração de redes RFieldbus e com a validação da sua especificação através de 
experiências levadas a cabo no SFF. É por isso necessária uma contextualização 
detalhada das funcionalidades do sistema de fabrico industrial usado como 
demonstração, e da tecnologia de comunicações PROFIBUS/RFieldbus. 

Assim, esta dissertação está organizada do seguinte modo. O Capítulo 2 introduz o 
contexto tecnológico associado ao trabalho de investigação e implementação aqui 
apresentado. É abordada, com algum detalhe, a tecnologia PROFIBUS e as suas 
extensões introduzidas com o RFieldbus. No Capítulo 3 é proposta uma abordagem 
sistematizada de parametrização para sistemas RFieldbus. Este Capítulo 3 é por si só 
uma contribuição importante desta dissertação, uma vez que se trata da primeiro trabalho 
do género relacionado com a tecnologia RFieldbus. O Capítulo 4 é dedicado à descrição 
do sistema de fabrico industrial (SFF). Nele são abordados os aspectos essenciais do 
SFF, das infra-estruturas de comunicação e das aplicações utilizadas para o controlar e 
dos requisitos temporais e funcionais da aplicação. O Capítulo 5 concretiza a abordagem 
genérica proposta no Capítulo 3 para o caso específico do SFF (descrito no Capítulo 4). 
O Capítulo 6 descreve as experiências realizadas no SFF e os resultados obtidos, com o 
objectivo de validar quer por um lado a tecnologia RFieldbus quer por outro a proposta 
de configuração sistematizada no Capítulo 5. No Capítulo 7 são apresentadas conclusões 
e sugeridas algumas potencias linhas de investigação a ser exploradas na sequência deste 
trabalho.        

 
 
 
 



Capítulo 2 

Aspectos Fundamentais da Tecnologia RFieldbus 

Este capítulo descreve as principais características do PROFIBUS, bem como dos 
desenvolvimentos efectuados no âmbito do projecto Europeu RFieldbus no sentido 
de dotar o PROFIBUS dos mecanismos adequados ao suporte de mobilidade de 
sistemas computacionais e à integração de tráfego multimédia suportado pela pilha 
de protocolos TCP/IP. 

2.1. Introdução 

As redes de comunicação industriais têm, desde há uns anos, vindo a ganhar uma grande 
popularidade no suporte ao controlo de sistemas automatizados de fabrico. Este tipo de 
redes permite que dispositivos de campo (sensores, actuadores e controladores), sejam 
interligados a baixo custo, utilizando uma menor quantidade de cablagem, e por via 
disso necessitando de menor manutenção do que as soluções de controlo centralizadas 
baseadas em ligações ponto a ponto (Lenhart, 1993). Para além destas vantagens, a 
utilização de redes de comunicação para o suporte de sistemas industriais controlados 
por unidades computacionais vai ao encontro da tendência generalizada de 
descentralização de tarefas de controlo, de medida, e de actuação.  

As redes locais de computadores (Local Area Networks − LANs) utilizadas para a 
interligação de sensores, actuadores e controladores são, como já foi referido no capítulo 
anterior, usualmente designadas por redes de campo (fieldbus). 

À semelhança de outras LANs, as redes fieldbus baseiam-se numa estrutura de 
camadas protocolares derivada do modelo de referência OSI (Open Systems 
Interconnection) de sete camadas (Day e Zimmermann, 1983). No entanto, e para fazer 
face a requisitos específicos, a estrutura protocolar das redes do tipo fieldbus é 
simplificada e optimizada, pelo que normalmente apenas três das sete camadas do 
modelo de referência OSI são consideradas: a camada de aplicação, a camada de ligação 
de dados e a camada física. 

Desde o aparecimento das primeiras propostas comerciais de redes fieldbus, o seu 
âmbito de aplicação e as suas funcionalidades tem vindo a ser alargado 
(Thomesse, 1997). Nos últimos anos, dois dos aspectos de desenvolvimento que mais 
atenções têm recebido dizem respeito à capacidade das redes fieldbus em suportarem nós 
de rede com mobilidade e em suportarem aplicações e tráfego multimédia. Daí os 
esforços no sentido de incorporar mecanismos de suporte a comunicações sem fios 
(Alves, 2003) e no sentido de incorporar o suporte a tráfego e aplicações TCP/IP (Tovar 
et al., 2003). 
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Este capítulo descreve as características fundamentais de uma solução fieldbus, o 
PROFIBUS, e dos desenvolvimentos efectuados no âmbito do projecto Europeu 
RFieldbus (Rauchhaupt, 2002) no sentido de dotar o PROFIBUS com as funcionalidades 
anteriormente referidas. 

Assim, na Secção 2.2 é feita uma descrição dos aspectos relevantes da norma 
PROFIBUS. As extensões e os mecanismos introduzidos no PROFIBUS no âmbito do 
projecto RFieldbus são descritos nas Secções 2.3 (comunicações sem fios e suporte a 
mobilidade) e 2.4 (suporte de tráfego TCP/IP).  

2.2. Características Fundamentais do PROFIBUS 

À semelhança de outras redes do tipo fieldbus, a arquitectura protocolar do PROFIBUS 
baseia-se no modelo OSI, mas considerando um modelo colapsado só com três camadas: 
a camada física (Physical Layer − PhL), a camada de ligação de dados (Data Link Layer 
− DLL) e a camada de aplicação (Application Layer − AL). 

O PROFIBUS considera dois tipos de nós de rede: os mestres e os escravos  
(Figura 2.1). Trata-se por isso de uma rede do tipo múltiplo mestre, na qual o controlo do 
acesso ao meio é gerido através de um protocolo de passagem de testemunho (token) 
temporizado entre mestres (também designadas por estações activas). Este protocolo é 
uma versão simplificada do Timed Token Protocol (TTP) proposto por Grow  
(Grow, 1982), e cujas variantes são utilizadas noutras normas de redes de comunicação 
como por exemplo o IEEE802.4 Token Bus (IEEE 802.4, 1985) ou a Fiber Distributed 
Data Interface (FDDI) (ISO 9314-2, 1989). 

 

Nós Mestre

PLC

Sensor

PLCPC

Sensor Drive Actuador Sensor

Nós Escravo

ANEL LÓGICO DE PASSAGEM DO TOKEN

PROFIBUS

 
Figura 2.1: Anel lógico de passagem de token entre mestres; e transacções mestre/escravo em 
redes industriais PROFIBUS 

O TTP confere um controlo de acesso distribuído aos mestres PROFIBUS. Enquanto 
está na posse do token, um mestre PROFIBUS pode executar transacções de mensagens 
com outros nós da rede, quer sejam mestres ou escravos. Os escravos não têm iniciativa 
de comunicação, sendo que apenas respondem a pedidos efectuados pelos mestres. Por 
essa razão, os escravos são também designados por estações passivas. 

Nas subsecções seguintes serão descritos alguns aspectos relevantes relacionados com 
a norma de comunicações PROFIBUS. 
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2.2.1. Camada de Aplicação 

O PROFIBUS considera três perfis de aplicação diferentes: o FMS, o DP e o PA. O 
PROFIBUS FMS (Field Message Specification) é a solução universal, fornecendo uma 
gama alargada de funcionalidades e serviços de aplicação. O PROFIBUS DP 
(Decentralised Periphery) é a versão do PROFIBUS mais adequada a aplicações com 
características de tempo-real, fornecendo uma extensão à norma EN 50170 
(EN 50170, 1996) no que respeita aos requisitos específicos destas aplicações. O 
PROFIBUS PA (Process Automation), tal como o nome sugere, especifica 
funcionalidades adequadas a aplicações na área do controlo de processos contínuos (por 
exemplo, indústria petroquímica). 

A ênfase desta dissertação é na versão DP do PROFIBUS, uma vez que esta é 
especialmente adequada para aplicações de automatização de processos de fabrico 
discreto com requisitos de tempo-real (ver Capítulo 4). 

2.2.2. Camada de Ligação de Dados 

A Camada de Ligação de Dados (DLL) define os protocolos de controlo de acesso ao 
meio de comunicação (Medium Access Control − MAC), e os diferentes tipos de 
serviços de ligação de dados, entre outros aspectos.  

No PROFIBUS, o acesso ao meio de comunicação é conferido pela posse do token. O 
token (uma mensagem específica PROFIBUS) circula entre os mestres da rede por 
ordem ascendente: do mestre com o endereço MAC mais baixo até ao mestre com o 
endereço MAC mais alto, e deste último para o de endereço MAC mais baixo 
novamente, formando-se assim um anel lógico de rotação do token entre as estações 
activas da rede (Figura 2.1).  

Este esquema implica que cada mestre conheça para além do seu próprio endereço, os 
endereços das estações anterior e posterior no anel lógico. O PROFIBUS considera 
diversos mecanismos de gestão do anel lógico. Estes permitem suportar alterações da 
composição do anel (entrada/saída de estações activas) ou fazer face a situações de erro 
(perda do token ou duplicação do token).  

Aquando da recepção do token, um mestre PROFIBUS pode executar transacções. 
Tipicamente, uma transacção corresponde a um envio de um pedido (request) por parte 
do mestre e à recepção de uma resposta (response) proveniente de um escravo (ou de um 
outro mestre). No PROFIBUS são considerados dois tipos de transacções: as de baixa 
prioridade e as de alta prioridade. Durante a posse do token, estas transacções são 
processadas de acordo com o tempo ainda disponível de posse do token, que é gerido da 
forma que a seguir se explica sucintamente. 

Quando um mestre recebe o token, pode iniciar transacções com outras estações da 
rede durante um período de tempo designado por TTH (Token Holding time). O TTH é 
obtido dinamicamente num mestre, em cada rotação do token, da seguinte forma: 

 
RR

ãoutimarotaçvisita TTT
TRTH

−=  
 

(2.1) 
 

onde TTR significa token Target Rotation time, e TRR significa Real token Rotation time. 
O valor obtido para TTH é utilizado para carregar um temporizador que controla o 
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número de transacções processadas durante a posse do token. Após expirar o tempo TTH, 
o mestre tem de passar o token ao seu sucessor no anel lógico. 

O tempo real de rotação do token (TRR) é medido por cada mestre, em cada chegada 
do token, e corresponde ao tempo decorrido entre o instante dessa chegada e o da 
chegada na visita anterior.  

O TTR é um parâmetro que é definido nos mestres (terá de ser igual em todos os 
mestres da rede) antes da rede entrar em funcionamento. As metodologias para 
determinar o seu valor tomam em consideração diversos parâmetros, entre os quais o 
número de mestres da rede e o número e tipo de transacções a serem efectuadas pelos 
mestres. Algumas dessas metodologias são descritas em (Tovar e Vasques, 1999;  
Tovar e Vasques, 1999b), e visam, no essencial, garantir o cumprimento de requisitos 
temporais das transacções entre as estações da rede. 

Como já foi referido anteriormente, o tempo de posse do token (TTH) é obtido 
dinamicamente em cada rotação. Pode acontecer que numa determinada rotação a 
diferença entre o TTR e o TRR seja negativa (TTH < 0). Nesse caso o token “está em 
atraso”, e a estação que o recebe só poderá processar uma transacção correspondente a 
uma mensagem de alta prioridade, tendo depois de passar o token à sua estação 
sucessora. 

As mensagens de alta prioridade correspondem, normalmente, a tráfego de controlo 
com requisitos temporais apertados. Durante o tempo de posse do token, uma estação 
executa todo o tráfego de alta prioridade (DP High − DPH) pendente, e só depois as 
mensagens de baixa prioridade (DP Low − DPL).  

Por fim, uma referência aos serviços da camada de ligação de dados. A transferência 
de dados entre as estações é suportada pelos seguintes tipos de serviços da DLL: 

− SDA – Send Data with Acknowledge. Permite o envio de dados para uma única 
estação remota (unicast). No caso da ocorrência de um erro, a transacção deve ser 
repetida. 

− SDN – Send Data with No acknowledge. Permite o envio de informação para 
uma única estação, para múltiplas estações (multicast) ou para todas as estações 
da rede (broadcast), ao mesmo tempo, sem confirmação.  

− SRD – Send and Request Data. Permite o envio de informação para uma única 
estação e, ao mesmo tempo, requerer informação à mesma estação. Se ocorrer 
algum erro, deve haver uma retransmissão. 

− CSRD – Cyclic Send and Request Data. O serviço CSRD permite enviar 
mensagens SRD ciclicamente para um conjunto de estações definidas numa lista 
a que vulgarmente se designa por Poll List. 

 
Por fim, uma referência ao parâmetro o Slot Time (TSL) do PROFIBUS. No 

PROFIBUS, a resposta a um pedido tem de ser recebida dentro de um determinado 
intervalo de tempo − o Slot Time (TSL), um parâmetro definido nas estações mestre. Se 
esse tempo for excedido (medido após o envio do pedido ou do token), o mestre repete o 
pedido (ou token), ou aborta a transacção. Existem duas componentes temporais no 
parâmetro Slot Time: TSL1 e TSL2. TSL1 corresponde ao tempo que uma estação mestre vai 
esperar após o envio de uma mensagem SRD ou SDA (ver Secção 2.2.2) até receber a 
resposta ou confirmação. TSL2 corresponde ao tempo máximo que um mestre do sistema 
pode esperar, após o envio do token ao mestre seguinte no anel lógico, até verificar no 
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meio físico informação proveniente desse destinatário, quer seja um pedido ou o envio 
do token. É importante ainda referir que o mecanismo de passagem do token usado no 
PROFIBUS impõe que o valor para o par TSL1 e TSL2 seja o mesmo para todos os mestres 
da rede. 

2.2.3. Camada Física 

A implementação mais vulgar do PROFIBUS contém apenas uma estação mestre, que 
actua como a unidade central de processamento de todo o sistema, embora sejam 
permitidos até um máximo de 32 mestres na rede. São suportadas várias velocidades de 
transmissão que dependem do meio físico utilizado. No caso do PROFIBUS DP, com 
meio físico baseado na norma RS-485, a velocidade de transmissão máxima típica é de 
1.5 Mbps. 

Uma rede PROFIBUS pode ter no máximo 127 estações, incluindo mestres, escravos 
e repetidores, mas o número de estações por segmento físico (ou entre repetidores) é 
limitado a 32.  

2.3. Extensões para o Suporte de Mobilidade no PROFIBUS 

Uma rede fieldbus consiste, tipicamente, num conjunto de nós fisicamente ligados por 
um barramento de comunicações série (wired). Consequentemente, e tendo em 
consideração a penetração das soluções wired no mercado, a incorporação de nós 
wireless favorece uma solução híbrida wired/wireless, onde os nós móveis sem fio 
podem interoperar com os nós “tradicionais” (wired). No âmbito do Projecto Europeu 
RFieldbus foi especificada, implementada e validada uma arquitectura deste tipo  
(Alves, 2003; Tovar et al., 2003). A Figura 2.2 ilustra uma topologia RFieldbus típica 
(M – Master; S – Slave). 

 

M1
S6

CH2

LBS

BS
M2

PROFIBUS Segmento 1

LS1S1

LS3

PROFIBUS Segmento 3 (móvel)

S4 S5
PROFIBUS Segmento 2

LS2 S2 S3

CH1

 
Figura 2.2: Topologia típica de uma rede RFieldbus 
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Os nós wired e os nós móveis comunicam entre si através dispositivos de interligação 
(IS – Intermediate Systems), que transferem tramas da camada física (PhL – Physical 
Layer) entre domínios wired (segmentos de rede PROFIBUS) e wireless (células rádio).  

No RFieldbus, foram definidos três tipos de ISs: Link Stations (LSs); Base Stations 
(BSs) e Link Base Stations (LBSs). As LSs apenas transferem tramas entre os domínios 
wired e wireless. As BSs estruturam células rádio, recebendo tramas num canal rádio 
(uplink) e retransmitindo-as noutro canal (downlink). As LBSs integram 
simultaneamente as funcionalidades associadas às LSs e LBSs. 

Os ISs transferem tramas ao nível da camada física, funcionando como repetidores 
(do tipo cut-through). Desta forma, os domínios wireless podem ser considerados como 
simples extensões dos domínios wired (segmentos PROFIBUS), onde todos os nós 
recebem todas as tramas. Os protocolos adoptados para as várias camadas estão 
ilustrados na Figura 2.3. 

Figura 2.3: Protocolos para os nós wired e wireless 

A camada de aplicação (AL) e a camada de ligação de dados (DLL) adoptadas são o 
PROFIBUS-DP e o PROFIBUS, respectivamente. Contudo, a camada física utilizada 
pelos nós wired é o PROFIBUS PhL v1 (RS-485, assíncrono, 1.5 Mbps), enquanto que 
para os nós wireless é utilizado um protocolo baseado na norma IEEE802.11b 
(IEEE802.11b, 1999) a 2 Mbps. 

Passemos agora à descrição de alguns detalhes relativos à especificação do RFieldbus. 

2.3.1. Adaptação de Meios Físicos por Inserção de Tempos de Inactividade 

Numa rede híbrida como o RFieldbus existem dois factores que afectam a duração das 
transacções: as latências adicionais devido à transferência de tramas nos ISs, e os atrasos 
potencialmente ilimitados nas filas dos ISs. 

No que respeita ao aumento da duração das transacções numa rede híbrida utilizando 
repetidores, considere-se o diagrama temporal apresentado na Figura 2.4. 

 

WR 

Pedido Resposta 

M1 S1 WR

WL 

M1 

S6  

TST 

TSDR

TSDR
 

b)a) 

 

Figura 2.4: Tempo de reacção de uma transacção entre dois nós no mesmo domínio (a) e entre 
dois nós em domínios diferentes (b) 

IS 

AL=PROFIBUS-DP 
DLL=PROFIBUS 
PhL=PROFIBUSv1 

AL=PROFIBUS-DP 
DLL=PROFIBUS 
PhL=wireless 

Nó Wireless  Nó Wired  

Repetidor 

Caracter da DLL

…8 1 11 8 1 11 8 1 11 8 1 1 1 200 

Preâmbulo+
Cabeçalho 

8 8 8 … 8 

W ireless PhL PDU W ired PhL PDU 

1.5 Mbit/s 
2 Mbit/s 

Caracter da DLL 



Capítulo 2 − Aspectos Fundamentais da Tecnologia RFieldbus 11 
 
 

O tempo de reacção de uma transacção entre dois nós (nó que efectua o pedido e o nó 
que responde) no mesmo domínio (por exemplo, segmento 1, na Figura 2.2) é o tempo 
de reacção tradicional de um nó PROFIBUS (denotado na norma por TSDR). Contudo, 
quando o nó que responde está situado noutro domínio (por exemplo, S6 da rede híbrida 
ilustrada na Figura 2.2), o tempo de reacção do escravo (visto a partir do mestre) 
aumenta devido à latência introduzida pelo IS (no exemplo da figura é a LBS) no 
percurso. Nesta dissertação, o tempo de reacção de um escravo no contexto do 
RFieldbus é, à semelhança da terminologia utilizada por Alves (Alves, 2003), denotado 
de System Turnaround Time (TST). 

A Figura 2.4b ilustra a diferença entre os valores para TST e TSDR no caso de uma 
transacção envolvendo domínios diferentes. Na Figura 2.4b, WR denota um domínio 
wired e WL denota um domínio wireless. 

As tramas poderem ser afectadas por atrasos importantes nas filas dos ISs devido à 
heterogeneidade dos meios físicos que estão a ser interligados por ele. No caso do 
RFieldbus, o meio cablado é PROFIBUS DP a 1.5 Mbps e o meio rádio é o 
IEEE802.11b a 2.0 Mbps. A uma trama PROFIBUS é acrescentado um overhead de 212 
bits no meio rádio. 

A Figura 2.5 exemplifica o atraso crescente imposto pelo IS numa sequência em que 
três transacções são executadas no mesmo domínio (entre M1 e S1 no exemplo de rede 
correspondente à Figura 2.2), e uma quarta, entre nós em domínios diferentes (M1 e S6 
do mesmo exemplo), é executada a seguir às três referidas. Admite-se ainda que a 
velocidade de transmissão no domínio WL é inferior ao do WR (por uma questão de dar 
uma melhor intuição do problema). Como esta quarta transacção vem na sequência de 
três outras entre nós no mesmo domínio (M1 e S1), ela é afectada por atrasos 
acumulados no IS. 

  

WR 

WL 

TST1
 

M1 S1 M1 S1 M1 S1 M1

S6 

TST2
 TST4TST3

TSDR

 
Figura 2.5: Latências crescentes devido a atrasos nas filas dos ISs 

O problema é que não é possível garantir, neste contexto de funcionamento, um limite 
superior para a duração de uma transacção (por exemplo entre M1 e S6). A necessidade 
de conhecer esse limite superior é crucial para o processo de configuração da rede, uma 
vez que tem impacto no parâmetro TSL do PROFIBUS. 

Uma solução para este problema foi inicialmente proposta em (Alves et al., 2001a), 
assumindo repetidores do tipo Store and Forward, tendo sido estendida posteriormente 
para repetidores com um comportamento cut-through (Alves, 2003).  

A ideia subjacente nesses trabalhos é a de os nós mestre inserirem tempos mortos 
adicionais entre transacções consecutivas. Esta solução recorre a temporizadores 
existentes nos nós mestre do PROFIBUS associados aos parâmetros de temporização 
Idle Time:TID1 e TID2. Estes parâmetros correspondem precisamente a tempos de 
inactividade inseridos pelos mestres entre duas transacções consecutivas com o objectivo 
de evitar que uma transacção seja iniciada sem que a anterior tenha sido difundida por 
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todos os nós do sistema. TID1 corresponde ao tempo de inactividade (morto) inserido no 
meio físico entre duas transacções SRD (ver Secção 2.2.2). Corresponde também ao 
tempo de inactividade inserido por uma estação mestre depois da recepção do token. No 
caso de uma transacção SDN (ver Secção 2.2.2) o tempo de inactividade inserido é o 
definido por TID2. 

Esta abordagem é exemplificada na Figura 2.6. Como é possível observar, existe uma 
redução significativa em TST4 por comparação com o caso ilustrado na Figura 2.5 (sem 
inserção de tempos mortos adicionais). Na Figura 2.6, TID1+ é utilizado para denotar o 
tempo morto inserido entre duas transacções consecutivas. 

 

WR 

WL 

TST1
 

M1 S1 M1 M1

S6 

S1 M1 S1TID1+ TID1+ TID1+
TST2 TST3

TST4

TSDR

 
Figura 2.6: Inserção de tempos mortos adicionais (TID1+) para a adaptação de meios físicos 
heterogéneos 

As metodologias concretas para a obtenção dos valores adequados de TID1 serão 
detalhadas no Capítulo 3. No restante desta dissertação, o tempo de inactividade entre 
duas transacções consecutivas será designado simplesmente por TID (ou pelas suas 
componentes TID1 e TID2). De notar no entanto que este parâmetro tem o seguinte 
entendimento: TID = TIDP + TID+, onde TIDP corresponde ao valor “clássico” para 
PROFIBUS e TID+ ao tempo extra inserido devido à natureza das redes RFieldbus. 

2.3.2. Considerações Sobre a Duração de uma Transacção e o Parâmetro TSL 

O tempo de resposta de uma mensagem numa rede baseada em PROFIBUS (como é o 
caso do RFieldbus) depende do tempo de acesso ao meio (contenção devido a outras 
mensagens na fila do mestre e à partilha do token com os outros mestres da rede), e da 
duração da transacção.  

A duração da transacção inclui a duração das tramas de pedido e de resposta, o TSDR 
(ou o TST no caso de uma rede híbrida) associado a essa transacção (o intervalo de tempo 
entre o fim da transmissão do pedido e o início da recepção da resposta), e o tempo de 
inactividade que tem de ser inserido antes de iniciar uma nova transacção ou o enviar o 
token. 

No caso do RFieldbus poderão existir diversos ISs entre o nó que envia o pedido e o 
nó que responde. Consequentemente, mesmo considerando que os ISs funcionam como 
repetidores cut-through, o tempo que medeia entre o fim da transmissão do pedido e o 
início da recepção da resposta pode ter valores significativos, e seguramente superiores 
ao tempo de transmissão das tramas individuais. É esse o caso ilustrado na Figura 2.7, 
onde se representa o diagrama temporal de uma transacção entre um nó (I) num domínio 
(domínio 1) e um nó (R) num outro domínio (domínio 4), havendo 3 ISs entre eles.  

Na Figura 2.7 Cack representa a duração da transacção. TST (System Turnaround Time) 
é o tempo que medeia entre o fim da transmissão do pedido e o inicio da transmissão da 
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resposta. Para o exemplo concreto, TST é muito superior ao TSDR “original”, e obviamente 
superior à duração das tramas de pedido ou de resposta. 

A duração de uma transacção, que designaremos nesta dissertação por TMC (Message 
Cycle Time) corresponde assim no RFieldbus à soma das durações das tramas de pedido 
e resposta, do TST e do tempo de inactividade (TID1 e TID1+) introduzido pelos mestres.  

Num sistema RFieldbus o parâmetro TSL, já referido na Secção 2.3.1, assume uma 
importância particular. Como já foi dito, este parâmetro é usado pelos mestres do 
sistema para detectar erros de comunicação ou nas estações. O mestre do sistema verifica 
se o tempo que medeia o final da transmissão do último bit da trama anterior e o início 
da recepção da trama seguinte (transmitida por outra estação) é inferior ao TSL. No caso 
de isto não se verificar, o mestre retransmite a trama (pedido ou token) ou aborta a 
transmissão. No PROFIBUS existe um parâmetro que controla o número máximo de 
retransmissões (max_retry_limit). Assim, o TSL deve ser configurado com um valor 
suficientemente grande (de forma a entrar em consideração com as latências adicionais 
introduzidas pelos ISs), mas não demasiadamente elevado para não prejudicar o tempo 
de reacção a erros do sistema.  

Assim, num sistema RFieldbus o valor mínimo para o parâmetro TSL deverá 
corresponder ao intervalo de tempo máximo observado para TST (ver Figura 2.7). As 
metodologias concretas para a obtenção dos valores adequados para TSL numa rede 
RFieldbus serão pormenorizadas no Capítulo 3. 
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Figura 2.7: Duração e tempo de reacção para uma transacção envolvendo quatro domínios 
distintos 

2.3.3. Suporte de Mobilidade entre Células 

O RFieldbus contempla um mecanismo relativamente simples, e que oferece garantias 
temporais, para a gestão de mobilidade de nós entre células rádio. A solução encontrada 
em (Alves et al., 2002) proporciona um procedimento de mudança de célula (handoff) 
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transparente para qualquer tipo de nó móvel (mestre, escravo ou LS). Os mecanismos 
associados são sucintamente descritos a seguir. 

Um mestre específico, o mobility master (MoM), por exemplo, M1 da Figura 2.2, 
despoleta o procedimento através da difusão de uma trama SDN específica, o beacon 
Trigger (BT). Esta trama é propagada para todos os nós da rede, e com particular relevo 
para as BSs/LBSs do sistema. Após a recepção da trama BT, estes ISs começam a enviar 
beacons no seu canal (para o exemplo da Figura 2.2, a LBS no CH1 e a BS no CH2) e 
todos os nós móveis (por exemplo, S6) devem avaliar a qualidade dos diferentes canais e 
comutar para o de melhor qualidade (para o CH2, assumindo que S6 se move para essa 
célula, tal como reflectido pelo percurso a tracejado na Figura 2.2). A Figura 2.8 ilustra a 
evolução temporal deste procedimento. 

Dado que o caminho entre o mobility master e cada BS/LBS pode ser diferente, as 
BS/LBS poderão receber a trama BT em instantes de tempo diferentes. 
Consequentemente, o número de beacons que cada BS/LBS tem de transmitir também 
deverá ser diferente. Esta situação acontece na topologia apresentada na Figura 2.2, e 
assume-se no exemplo do Figura 2.8 que a LBS tem de transmitir 4 beacons e a BS tem 
de transmitir 3 beacons.  
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Figura 2.8: Diagrama temporal simplificado do mecanismo de gestão da mobilidade no RFieldbus 

Para assegurar a compatibilidade deste mecanismo com o MAC do PROFIBUS, 
depois do mobility master (MoM) enviar a mensagem BT, o MoM deve inserir um 
tempo morto adequado (TID2, representado na Figura 2.8) antes de passar o token ou de 
começar outra transacção (se o mestre com funções de MoM não estiver exclusivamente 
dedicado à gestão de mobilidade). A rede só poderá voltar ao seu funcionamento 
“normal” quando todos os nós móveis terminarem o seu procedimento de handoff. Por 
isso, o tempo de inactividade inserido pelo mobility master (depois deste enviar a trama 
BT) corresponde ao tempo máximo de duração do procedimento de gestão de 
mobilidade.  

Tendo em consideração que a trama BT é do tipo não confirmado (SDN), o tempo de 
inactividade a ser inserido pelo mobility master deve ser implementado usando o 
parâmetro TID2 do mestre. As metodologias específicas para o cálculo deste parâmetro, 
bem como para o cálculo do número de beacons que têm de ser transmitidos por cada BS 
ou LBS no sistema serão abordadas em detalhe no Capítulo 3 desta dissertação. 
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2.4. Extensões para o Suporte Multimédia no PROFIBUS 

Como foi referido no Capítulo 1, grande parte das aplicações multimédia executadas em 
rede são suportadas por protocolos TCP/IP. Este “requisito” técnico é contemplado na 
solução RFieldbus, que considera uma dupla pilha de comunicações nas camadas 
superiores à camada de ligação de dados. 

A arquitectura protocolar de pilha dupla do RFieldbus é ilustrada na Figura 2.9 
(adaptada de (Ferreira et al., 2001)). No essencial, trata-se de uma arquitectura baseada 
no PROFIBUS DP. Por um lado, permite manter as características de tempo crítico para 
as aplicações “nativas” (tráfego PROFIBUS DP). Por outro lado, garante a qualidade de 
serviço necessária ao bom funcionamento das aplicações multimédia.  

As camadas de aplicação do TCP/IP e do PROFIBUS DP coexistem. As camadas 
física e de ligação de dados são PROFIBUS/RFieldbus. Entre o IP e a DLL existem três 
sub-camadas com características específicas, e que sustentam a integração dos dois 
conjuntos: a sub-camada DP/IP Dispatcher, a sub-camada Admission Control and 
Scheduling (ACS) e a sub-camada IP-Mapper. As funcionalidades e os mecanismos 
considerados nestas três sub-camadas são sucintamente descritos a seguir. 
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Figura 2.9: Integração de aplicações TCP/IP na arquitectura protocolar PROFIBUS/RFieldbus 
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2.4.1. A Sub-camada IP/DP Dispatcher 

Como já foi dito atrás, no PROFIBUS, o número de transacções de alta prioridade 
(DPH) que podem ser executadas numa visita do token a um mestre depende do número 
de transacções efectuadas pelos mestres durante a rotação anterior do token (ver Secção 
2.2.2). No limite, o token poderá chegar em atraso ao mestre (TRR > TTR), pelo que este só 
poderá executar uma única transacção de alta prioridade, tendo depois de passar o token 
ao seu sucessor.  

Em (Tovar e Vasques, 1999b), os autores propõem duas abordagens distintas para a 
utilização de redes PROFIBUS em aplicações distribuídas de tempo real. 

1. Uma abordagem na qual o tráfego de baixa prioridade não é restringido. 
Garantias temporais só são dadas ao tráfego de alta prioridade, assumindo o pior 
caso de uma só transacção de alta prioridade por visita do token. 

2. Uma abordagem na qual o tráfego de baixa prioridade é restringido, pelo que 
numa visita do token é garantido que todo o tráfego de alta e baixa prioridade 
pendente nas filas da DLL é processado. 

O princípio inerente à segunda das duas abordagens referidas é o utilizado no 
RFieldbus. Assim, e de acordo com os requisitos das aplicações, para o sistema é 
definido um TTR mínimo, e para cada mestre é imposto um TTH máximo, designado por 
TMA (Master Allocation). Adicionalmente, em cada mestre são definidas as alocações de 
tempo para cada tipo de tráfego: TDPH (para o tráfego DP de alta prioridade); TDPL (para o 
tráfego DP de baixa prioridade); TIPH (para os fragmentos IP relativos a aplicações que 
usam IP que exigem qualidade de serviço) e TBE (para tráfego DP ou fragmentos IP sem 
exigências de qualidade de serviço). Estas alocações de tempo são ilustradas na  
Figura 2.10. 
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Figura 2.10: Alocações de tipos de tráfego numa rede RFieldbus com dois mestres 

O IP/DP Dispatcher contém quatro filas do tipo first-come-first-served (FCFS) para 
pedidos relativos a cada um dos quatro tipos de tráfego. O IP/DP Dispatcher implementa 
um algoritmo de serviço a essas filas (Tovar et al., 2001), que garante que o tempo de 
serviço a cada uma dessas filas não é superior à alocação de tempo prevista para cada 
tipo de tráfego em cada visita do token. Como é óbvio, o IP/DP Dispatcher tem de ter 
informação sobre a duração das transacções envolvidas. O algoritmo de despacho 
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(utilizado para servir as filas) é executado ciclicamente, com uma periodicidade que 
corresponde ao pior caso de rotação do token (pior TRR admitido para a rede), e na  
Figura 2.10 representado por TDCY (dispatcher cycle), também um parâmetro da sub-
camada IP/DP Dispatcher. O algoritmo prevê ainda um TBE dinâmico; isto é, o tempo 
das alocações para tráfego DPH, DPL e IPH não utilizado por um mestre pode ser 
reutilizado para tráfego BE (Best Effort), quer seja DP, quer sejam fragmentos IP. 

De notar a utilização do termo “fragmento IP”. Tipicamente os pacotes IP têm uma 
quantidade de bytes superior ao comprimento máximo do campo de dados de uma trama 
PROFIBUS, que é de 244 bytes. Por isso, tráfego IP é fragmentado pelo IP-Mapper. 
Estes fragmentos circulam na rede encapsulados em tramas PROFIBUS.  

Por fim, de referir que o tráfego DPL, IPH e BE é mapeado na fila de tráfego de baixa 
prioridade da DLL do PROFIBUS. Este aspecto não é muito relevante, uma vez que a 
existência do IP/DP Dispatcher torna irrelevante, do ponto de vista da qualidade de 
serviço, esta distinção original da DLL do PROFIBUS.  

As metodologias e critérios mais detalhados para a obtenção dos parâmetros do IP/DP 
Dispatcher não são abordados neste capítulo. O leitor pode consultar (Tovar et al., 2001) 
para mais detalhes. 

2.4.2. A Sub-camada Admission Control and Scheduling (ACS) 

A alocação prevista para o tráfego IPH (fragmentos IP para os quais é preciso dar 
garantias de qualidade de serviço), TIPH, pode ser partilhada por um conjunto de fluxos 
IP. Estes fluxos de tráfego IP podem apresentar requisitos de qualidade de serviço (QoS) 
diferentes, nomeadamente a nível de largura de banda. 

No RFieldbus, a sub-camada ACS implementa um escalonamento do tipo multi-ciclo, 
idêntico ao utilizado em outras redes de tempo real como é o caso do WorldFIP  
(EN 50170, 1996), onde é definida uma tabela de escalonamento, designada Bus 
Arbitrator Table (BAT) (Tovar e Vasques, 2000). 

O conceito de escalonamento multi-ciclo implica a definição de micro-ciclos e de 
macro-ciclos. No RFieldbus, o micro-ciclo corresponde à periodicidade (TDCY) de 
execução do algoritmo do IP/DP Dispatcher. Como já foi referido, TDCY corresponde ao 
pior tempo de rotação admissível para o token. Em cada micro-ciclo são escalonados 
fragmentos IP. Um macro-ciclo define um conjunto de micro-ciclos que se repete 
continuamente.  

De forma a dar uma melhor intuição, vamos ilustrar a abordagem com um exemplo. 
Considere-se que para uma rede RFieldbus específica TDCY = 10ms e TIPH = 2ms para 

um determinado mestre (ver Figura 2.10). (Como se obtêm estes parâmetros a partir dos 
requisitos das aplicações não será objecto de análise neste capítulo, sê-lo-á no  
Capítulo 3).  

Considere-se agora que existem cinco fluxos (streamed data) de dados IP para os 
quais se pretende garantir qualidade de serviço. Cada um desses cinco fragmentos IP 
exige uma periodicidade e corresponde a transacções com durações como as indicadas 
na Tabela 2.1.  
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Tabela 2.1: Exemplo e caracterização de 5 fluxos IPH numa rede RFieldbus 

 Periodicidade requerida  
(ki = TIPHi / TDCY ) 

Duração da 
Transacção (µs) 

Transferência de dados 
multimédia (bps) 

IPH1 1 100 100 × 1600 = 160000 
IPH2 3 200 33,3(3) × 1600 ≈ 26667 
IPH3 3 200 33,3(3) × 1600 ≈ 26667 
IPH4 4 400 25 × 1600 = 40000 
IPH5 4 1000 25 × 1600 = 40000 
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Figura 2.11: Exemplo de escalonamento ao nível do ACS 
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Note-se que as durações diferentes resultam de se tratarem de transacções com 
“percursos” entre nós que podem passar por um número diferente de ISs da rede 
RFieldbus. Admita-se ainda que em cada transacção são trocados 200 bytes (1600 bits) 
de informação multimédia. O número de bits por segundo (bps) que se consegue para 
cada um dos fluxos é o dado pela Equação (2.2), na qual bpf corresponde a bits úteis por 
fragmento. 

bps  16001001600
01.0

111
×=×

×
=×

×
=×

iiDCYiiIPH kk
bpf

Tk
bpf

T
 (2.2) 

 

O mínimo múltiplo comum das periodicidades é 12 × TDCY = 120 ms, pelo que um 
macro-ciclo é composto por 12 micro-ciclos (Figura 2.11).  

A Figura 2.11 ilustra um escalonamento possível para suportar os requisitos de 
largura de banda dos fluxos IPH constantes da Tabela 2.1. Note-se que os requisitos de 
delay e de jitter reduzido estão implicitamente cobertos, dada a natureza do 
escalonamento (fragmentos IP escalonados de forma distribuída no tempo). 

Obviamente que outras tabelas de escalonamento (a Tabela 2.2 corresponde ao 
escalonamento ilustrado na Figura 2.11) podem ser configuradas no mestre, obtendo 
sensivelmente o mesmo efeito. Em (Ferreira et al., 2001) são descritos vários algoritmos 
para a construção da tabela de escalonamento de tráfego IPH.  

 

Tabela 2.2: Tabela de escalonamento para o exemplo 

Micro-ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IPH1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IPH2 1   1   1   1   

IPH3 1   1   1   1   

IPH4 1    1    1    

IPH5 1    1    1    

 
Esses algoritmos são válidos para a obtenção, on-line, do escalonamento para cada 

micro-ciclo, ou para a construção de uma tabela de escalonamento fornecida ao mestre 
como parâmetro. Entre outros aspectos, os algoritmos descritos tentam optimizar a 
utilização do TIPH. Por exemplo, uma distribuição mais equitativa dos fragmentos pelos 
micro-ciclos permite, se o sistema exigir (por causa dos outros tipos de tráfego), um 
valor menor para o TIPH, mantendo no entanto o valor para TDCY. Outro aspecto 
importante considerado nos algoritmos de escalonamento é o de estes permitirem 
compensações resultantes do facto (devido ao funcionamento do IP-Mapper e às 
próprias aplicações multimédia) de fragmentos não estarem disponíveis nas filas do ACS 
quando seria previsto passá-lo para o IP/DP Dispatcher. Estes detalhes, assim como 
outros associados ao ACS, não são descritos neste capítulo. Para mais detalhes, o leitor é 
remetido para (Ferreira et al., 2001). 
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2.4.3. A Sub-camada IP-Mapper 

O IP-Mapper é responsável pela conversão de pacotes IP em fragmentos que são 
encapsulados em unidades de protocolo da DLL do PROFIBUS, e vice-versa. É, em 
conjunto com o ACS, também responsável por suportar o fluxo de tráfego IP entre 
quaisquer duas estações da rede RFieldbus, independentemente de se tratarem de nós 
escravos ou nós mestre da rede PROFIBUS. 

A todos os fragmentos resultantes da fragmentação de cada pacote IP são 
acrescentados 2 bytes, com a informação necessária à reconstrução do pacote IP original. 
O primeiro byte contém o número do fragmento, podendo tomar o valor 0, quando não 
existe necessidade de fragmentar o pacote IP, ou um número sequencial para cada 
fragmento resultante da operação de fragmentação do pacote IP, até a um máximo de 
127. O segundo byte contém a identificação do pacote que originou o fragmento.  

Em termos de funcionalidades e arquitectura, trata-se de uma sub-camada que 
apresenta alguma complexidade, e cujos detalhes (Pacheco et al., 2001) não são 
abordados no contexto desta dissertação. No essencial, o IP-Mapper contém 5 entidades 
(Figura 2.12): a entidade de fragmentação; a entidade de re-assemblagem (reconstrução); 
a entidade de identificação e encaminhamento; e a entidade de geração de IDs. 
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Figura 2.12: Funcionalidades do IP-Mapper 

 



Capítulo 3 

Sistematização do Processo de Configuração de 
Redes RFieldbus 

Este capítulo aborda, de uma forma sistematizada, o processo de engenharia 
associado à configuração e operação de aplicações industriais baseadas na 
tecnologia RFieldbus. É dada uma ênfase especial às características temporais do 
RFieldbus e às metodologias adequadas à sua configuração e parameterização para 
que sejam cumpridos os requisitos temporais impostos pelas aplicações 
distribuídas. 

3.1. Introdução 

As metodologias para configuração de redes PROFIBUS são relativamente complexas, 
nomeadamente no que diz respeito aos parâmetros que regem o seu funcionamento 
temporal. Nesse contexto, um dos aspectos cruciais diz respeito à correcta configuração 
do valor do parâmetro TTR (token Target Rotation time) de forma a permitir o 
cumprimento dos prazos temporais associados às aplicações distribuídas. 

Numa rede PROFIBUS, outros parâmetros temporais como o TSL, o TID1 ou o TID2 são 
configurados de acordo com critérios relativamente simples e intuitivos. Contudo, e 
conforme foi referido no Capítulo 2, a correcta configuração de uma rede RFieldbus 
implica a utilização de abordagens bem mais complexas, dada a multiplicidade de 
parâmetros e as interdependências existentes entre eles. 

Neste capítulo será proposta uma metodologia adequada à configuração de uma rede 
RFieldbus genérica. Este modelo será instanciado para um exemplo prático no 
Capítulo 5, tomando como base os requisitos impostos pela aplicação industrial descrita 
no Capítulo 4. 

3.2. Ciclo de Comunicação Fundamental 

Em PROFIBUS DP, os mestres são responsáveis por periodicamente interagir com os 
escravos da rede. Tipicamente, cada mestre é “responsável” por um conjunto disjunto de 
nós escravo, e numa visita do token o mestre pode executar uma transacção com cada um 
dos nós escravo sob a sua responsabilidade.  

Admita-se que por uma questão de eficiência cada uma dessas transacções utiliza o 
serviço SRD da camada de ligação de dados (ver Secção 2.2.2). Assim, em cada uma 
dessas transacções o mestre pode enviar dados ao escravo (tipicamente correspondentes 
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a acções de controlo/actuação), e receber do escravo informação de sensores que, por sua 
vez, é utilizada para determinar novas acções de controlo a enviar ao escravo numa 
transacção subsequente. 

Estes ciclos de controlo da aplicação (via escravos – que tipicamente contêm os 
sensores e os actuadores) impõem um requisito temporal crucial para o funcionamento 
de uma rede PROFIBUS/RFieldbus: a periodicidade mínima entre duas transacções 
consecutivas com um escravo. 

A título de exemplo, considere-se uma rede RFieldbus com dois mestres. Cada um 
deles é responsável por quatro nós escravo distintos. Existe um mestre adicional para a 
gestão dos mecanismos de mobilidade (ver Secção 2.2.3). 

De acordo com a metodologia descrita na Secção 2.4.1, e se em dois ciclos 
consecutivos de rotação do token os mestres utilizassem no limite o tempo máximo de 
posse do token, o cenário temporal de circulação do token seria o ilustrado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Parâmetros temporais fundamentais de uma rede RFieldbus  

O exemplo ilustrado na Figura 3.1, considera o caso limite de numa mesma rotação 
do token quer M1 quer M2 utilizam as alocações máximas atribuídas. Considera também 
que nessa mesma rotação do token o MoM executa o mecanismo de suporte à 
mobilidade (note-se que a periodicidade com que é executado o mecanismo de suporte à 
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mobilidade deverá na realidade ser função da velocidade máxima a que deslocam as 
plataformas móveis – não tem de ser executado em todas as rotações do token). De notar 
ainda que cada alocação em particular permite executar transacções PROFIBUS. Cada 
transacção (por exemplo as DPH com os escravos) tem uma duração correspondente à 
soma das durações das tramas de pedido e resposta, do TST e do tempo total de 
inactividade (TID1 + TID1+) (ver Secção 2.3.2). 

O tráfego relativo às funções basilares de controlo da aplicação distribuída (o tráfego 
DPH) impõe por isso uma restrição importante na configuração de redes RFieldbus. 

A frequência máxima (periodicidade mínima – TDCY) garantida de visita do token a 
um mestre é dada pela seguinte expressão (é igual para todos os mestres), na qual n 
representa o número de mestres da rede RFieldbus (incluindo o MoM). Considere ainda 
que os mestres têm índices consecutivos de 1 até n: 

∑
=

=
n

i

i
MADCY TT

1

 (3.1) 

Ti
MA corresponde à alocação total no mestre i (para o caso do MoM é mais simples – 

ver Secção 3.5 deste capítulo): 
i

token
i

BE
i

IPH
i

DPL
i

DPH
i

MA TTTTTT ++++=  (3.2) 

Em (3.2), o último termo corresponde ao tempo de passagem do token entre o mestre i e 
o mestre n mod (i+1). Admitindo que a periodicidade mínima imposta por um escravo 
(uma imposição da aplicação) é TMIN, uma restrição a (3.1) é: 

∑
=

≤=
n

i
MIN

i
MADCY TTT

1

 (3.3) 

No mínimo, e admitindo que não é necessário suportar mobilidade entre células, a 
alocação mínima agregada (AlM) da rede terá de ser igual: 

( )∑
=

++=
n

i

i
token

i
DPL

i
DPH TTTAlM

1
min

 (3.4) 

O pressuposto de (3.4) é que a alocação em cada mestre tem de considerar todo o 
tráfego crítico de controlo (DPH) e um mínimo de DPL (há algumas mensagens de 
gestão da rede que têm de ser garantidas). Como já foi referido, a alocação não utilizada 
numa visita do token pode ser reutilizada para tráfego best effort. Não é no entanto 
incluído qualquer tráfego do tipo IPH. Por conseguinte, se numa determinada aplicação 
se verificar que AlM > TMIN, então a aplicação não é exequível para a configuração da 
rede RFieldbus em causa. 

Note-se que para o cálculo das expressões formuladas em (3.1) – (3.4) é preciso 
primeiro calcular as durações das transacções. Esta questão será abordada na  
Secção 3.4 deste capítulo.  
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3.3. Configuração do Parâmetro TTR 

Associado aos tempos de alocação de cada mestre do sistema existe o parâmetro TTR que, 
como foi referido na Secção 2.2.2 deverá ser comum a todos os mestres do sistema. O 
TTR deverá ter o valor mínimo que garanta que o token nunca chegue atrasado a um 
mestre i e que este ainda tenha um TTH ≥ Ti

MA aquando da chegada do token. Deste modo, 
e como o pior tempo de rotação do token é TDCY (medido em qualquer mestre), o menor 
valor que TTH poderá ter é dado por: 

DCYTRRRTRTH TTTTT −=−=   

Como o TTR tem de ser igual em todas as estações, TTR é condicionado pela estação 
com a maior alocação de tráfego. Sendo assim, TTR deverá ter o seguinte valor: 

{ } { }i
MAi

n

i

i
MA

i
MAiDCYTR TTTTT maxmax

1
+=+= ∑

=

 (3.5) 

3.4. Cálculo da Duração das Transacções 

Como já foi referido anteriormente, a duração de uma transacção SRD é dada pela 
seguinte formulação (ver Secção 2.3.2, Figura 2.7): 

1IDrespSTreqMCSRD TCTCT +++=  (3.6) 

TMC é utilizado para designar Message Cycle, sendo que no contexto desta tese esta 
designação é equivalente à de “transacção”. Creq e Cresp correspondem às durações das 
mensagens de pedido e resposta, respectivamente. 

No caso de uma transacção SDN não existe impacto do caminho entre a origem e o 
destino. Assim, o seu valor é dado pela seguinte expressão: 

2IDreqMCSDN TCT +=  (3.7) 

No resto desta secção vão ser analisadas as componentes de (3.6) e (3.7) de cálculo 
menos trivial: as TID1 e TID2 (na Secção 3.4.1); e a TST (na Secção 3.4.2). 

De referir que no RFieldbus as durações das transacções TCP/IP correspondem ao 
parâmetro TTMC da sub-camada ACS. Neste contexto os dois parâmetros são 
equivalentes.  

3.4.1. Tempo de Inactividade Entre Duas Transacções Consecutivas (TID1, TID2) 

Como já foi referido na Secção 2.3.1, os parâmetros que representam o tempo de 
inactividade (TID1 e TID2) no PROFIBUS são usados no RFieldbus para a adaptação dos 
diferentes meios físicos (wired e wireless), ou no caso de um MoM (o TID2) para o 
correcto funcionamento do mecanismo de gestão de mobilidade (ver Secção 2.3.3). 
Nesta secção vamos focar o primeiro caso. 
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A Figura 3.2 dá a intuição necessária ao entendimento da metodologia utilizada para o 
caso de mensagens SRD. Por simplificação de raciocínio considera-se que a duração da 
transmissão de uma trama de pedido ou de resposta no domínio wireless tem o dobro da 
duração da mesma trama no domínio wired, e que o tempo que medeia o início da 
transmissão de um pedido no meio wired e o início da propagação no meio wireless 
(Start Relaying instant time – Tsr) é constante (ver (Alves, 2003) para mais detalhes). 
Pode verificar-se ainda que a duração das diferentes transacções é idêntica. Na realidade 
a duração das transacções no PROFIBUS pode variar de acordo com o tamanho do 
campo de dados. Por razões de implementação é estabelecido um tamanho máximo, 
determinado a partir do conhecimento prévio das durações de todas as transacções. Este 
aspecto será abordado na Secção 5.3.4 para um exemplo concreto. 
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 Figura 3.2: Intuição para a determinação do valor de TID1 

A Figura 3.2 detalha os parâmetros envolvidos na determinação de TID1. Cxreq e Cxres 
representam a duração da trama de pedido e de resposta, respectivamente, no domínio x 
(WR – wired e WL – wireless). Tx→y

srreq e Tx→y
srresp representam o Start Relaying instant 

time entre os domínios vizinhos x e y, para a trama de pedido e de resposta, 
respectivamente. 

Como foi visto na Secção 2.3.1, e particularmente ilustrado na Figura 2.6, a duração 
total da transacção no domínio wired deverá ser “estendida” por meio de TID1 até à 
duração máxima da mesma transacção no domínio wireless adicionada dos atrasos 
inerentes à transferência da trama entre os dois domínios.  

Assim, e de uma forma simplificada, TID1 terá que compensar as diferenças entre as 
durações das mensagens nos domínios wired e wireless: (CWLreq - CWRreq) e  
(CWLresp - CWRresp). Uma vez que TID1 é inserido no final de uma transacção, a sua 
determinação envolve a transacção anterior (designada na Figura 3.2 por transacção i-1). 
Terá ainda, que compensar o atraso inerente à transferência das tramas entre os domínios 
wired e wireless, sendo que este atraso é na figura representado por Tsr. Pela observação 
da Figura 2.6 verifica-se que apenas o Tsr das tramas correspondentes aos pedidos da 
transacção i-1 e da transacção i têm impacto no cálculo de TID1, uma vez que o tempo de 
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transferência da trama de resposta ocorre antes da mesma poder ser propagada no meio 
wireless. Sendo assim, a seguinte formulação dá o tempo mínimo de inactividade a ser 
inserido por via de TID1 para mensagens SRD. 

WLWR
isrreq

WLWR
isrreqSDR

WR
PID

WL
PID

WR
iresp

WL
iresp

WR
ireq

WL
ireqSRDID TTTTTCCCCT →→

−−−−− −+−−×+−+−≥ )()1(11)1()1()1()1(1 2  (3.8) 

Em (3.8) (e na Figura 3.2), TID1P é utilizado para denotar o valor de TID1 para uma rede 
“normal” PROFIBUS. Para o cálculo do tempo de inactividade inserido após a recepção 
do token são válidas também as considerações feitas a propósito dos serviços SRD. É no 
entanto necessário adaptar (3.8) para o caso particular de um serviço SDN: 

WR
PID

WL
PID

WLWR
lsrreq

WLWR
srtoken

WR
token

WL
tokentokenID TTTTCCT 11)(1 −+−+−≥ →→  (3.9) 

  Uma vez que num mestre apenas um valor poderá ser configurado para TID1, este, e 
para um mestre específico i, será o maior dos valores mínimos que verificam (3.8) e 
(3.9) para esse mestre i:  

 { }i
tokenID

i
SRDID

i
ID TTT 111 ,max=  (3.10) 

Como já foi referido na Secção 2.3.1, TID2 é usado pelos mestres para adaptar os 
diferentes meios físicos numa rede RFieldbus após a execução de uma transacção SDN. 
A seguinte formulação permite determinar o seu valor mínimo (à semelhança do que foi 
dito anteriormente, TID2P representa o valor de TID2 no caso de uma rede PROFIBUS 
normal): 

WR
PID

WL
PID

WLWR
isrreq

WLWR
isrreq

WR
ireq

WL
ireqID TTTTCCT 22)()1()1()1(2 −+−+−≥ →→

−−−
 (3.11) 

O caso de TID2 utilizado para a inserção de tempo de inactividade pelo MoM será 
tratado numa secção diferente (Secção 3.5). 

3.4.2. Tempo Máximo Entre um Pedido e a Resposta (TST) 

Em relação ao valor de TST, o seu cálculo não vai ser explicado em muito detalhe devido 
à sua complexidade. De qualquer forma é possível dar uma intuição adicional com 
recurso à Figura 3.3.  

 



Capítulo 3 − Sistematização do Processo de Configuração de Redes RFieldbus 27 
 
 

D1 

D2 

Ped. 

D3 

D4 

TST

Res. 

 

 

 

TSDR

T1
ID1+ I 

Cack

T2→3
dreq

 T4→3
drespC4

req  
Figura 3.3: Detalhes relativos à componente TST 

Uma transacção entre a estação mestre que se encontra no domínio 1 (D1) e a estação 
escravo no domínio 4 (D4) envolve 3 ISs. É utilizada a notação Tx→y para denotar o 
atraso (delay) entre o início de transmissão de uma trama (pedido ou resposta) no 
domínio x e o início da retransmissão da trama do domínio seguinte (y). Este atraso 
envolve aspectos específicos dos ISs (atrasos no início de retransmissão, velocidades dos 
meios físicos interligados, etc.). A análise detalhada do seu cálculo é feita no Capítulo 7 
de (Alves, 2003). Por observação da Figura 3.3, o TST ilustrado é dado pela seguinte 
formulação básica:  

11223344433221
reqdrespdrespdrespSDRreqdreqdreqdreqST CTTTTCTTTT −+++++++= →→→→→→   

Em termos genéricos, o TST de uma transacção SRD envolvendo os domínios 
consecutivos 1 até n será dado pela seguinte expressão: 

1
2

1
1

1

11
req

ni

ii
drespSDR

n
req

n

i

ii
dreq

n
ST CTTCTT −+++= ∑∑

=

−→
−

=

+→→  (3.12) 

3.5. Parâmetros Específicos da Mobilidade 

Numa rede RFieldbus o MoM pode ser um mestre exclusivamente dedicado à gestão da 
mobilidade, ou pode ser um mestre “normal” do sistema que implementa esta 
funcionalidade adicional. O exemplo ilustrado na Figura 3.1 contempla o primeiro caso, 
em que o mobility master é responsável apenas pelo procedimento de gestão da 
mobilidade. Na Figura 3.1 é ilustrada a alocação de tráfego para um mestre RFieldbus 
dedicado ao procedimento de gestão da mobilidade. Pode-se observar que o parâmetro 
TMA para o MoM corresponde à soma das durações do beacon trigger, do tempo de 
inactividade TID2 inserido pelo MoM e do token. A Equação 3.13 apresenta o cálculo de 
TMA para um mobility master dedicado. No caso de um mestre não dedicado, (3.13) 
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continua válida, mas a alocação total terá de contemplar ainda a duração das restantes 
transacções suportadas pelo mestre RFieldbus. 

tokenIDBTMAMoM TTTT ++= 2  (3.13) 

Em (3.13) a componente TBT corresponde à duração da mensagem beacon trigger, 
usada para despoletar o procedimento de gestão da mobilidade como explicado na 
Secção 2.3.3. No caso do MoM o parâmetro TID2 não é usado apenas para compensar a 
heterogeneidade entre os diferentes meios físicos e os atrasos impostos pelos 
dispositivos de interligação, mas sim usado para garantir o bom funcionamento do 
procedimento de gestão de mobilidade, como explicado em 2.3.3.  

A Figura 3.4 ilustra de forma mais detalhada (por comparação com a Figura 2.8) o 
procedimento de gestão de mobilidade. O tempo de inactividade inserido pelo mobility 
master (depois deste enviar a trama BT) corresponde ao tempo máximo de duração do 
procedimento de gestão de mobilidade. Sem entrar em muitos detalhes, este tempo 
corresponde à soma de duas componentes. A primeira corresponde ao tempo máximo de 
propagação da trama BT (na Figura 3.4 denotado Tprop_BT); isto é, ao tempo necessário 
para a chegada da BT ao IS “mais distante” do MoM. A outra componente corresponde 
ao tempo mínimo de envio de beacons nesse domínio mais distante (designado na 
Figura 3.4 de Tho). 
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Figura 3.4: Diagrama temporal mais detalhado do mecanismo de gestão da mobilidade no 
RFieldbus 

Desta forma, o tempo de inactividade, TID2 a configurar no MoM será dado por: 

hoBTpropID TTT += _2  (3.14) 

O tempo máximo de atraso de propagação da trama BT é facilmente calculado 
utilizando as características dos ISs, a topologia da rede e as características de cada um 
dos domínios (bit rate, etc.) no caminho até ao IS mais distante do MoM (ver Figura 3.3, 
mas considerando a propagação de uma trama SDN). Para o cálculo de Tho, o requisito é 
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que ele tenha a duração que permita que um nó wireless nesse domínio tenha tempo 
suficiente para fazer a avaliação de todos os canais disponíveis no sistema. 

No RFieldbus, o tempo mínimo de avaliação de um canal por parte de um nó móvel é: 

bgapbeaconava TCT +×= 2   

onde Cbeacon corresponde à duração de um beacon e Tbgap é o intervalo de tempo entre o 
envio de beacons por parte de uma BS ou LBS.  

Como o nó móvel tem de avaliar nch canais, considerando que Tsw é o tempo 
necessário à mudança de canal rádio, Tho será então dado por: 

( ) ( )swbgapbeaconswavaho TTCnchTTnchT ++××=+×= 2  (3.15) 

Falta referir outro aspecto de parametrização relacionada com a mobilidade de nós: o 
número de beacons a ser enviado em cada IS.  

Como resulta evidente, a BS/LBS que vai enviar menos beacons vai ser a “mais 
afastada” do MoM. O número de beacons (nb) nesse IS é dado por: 

⎥
⎥
⎥

⎤

⎢
⎢
⎢

⎡

+
=

beaconbgap

ho

CT
Tn

b
  

As BS/LBS “mais próximas” do MoM poderão ter de enviar mais beacons. Em 
termos genéricos, o número de beacons é dado pela seguinte expressão: 

⎥
⎥
⎥

⎤

⎢
⎢
⎢

⎡

+
−

=
beaconbgap

wld
BTpropIDwid

CT
TT

n
i

i

b

_2  (3.16) 

Isto é, o número de beacons a ser enviado no canal do domínio wireless wldi é obtido 
a partir da diferença entre TID2 (calculado segundo (3.14)) e o tempo de propagação da 
trama BT até chegar a esse domínio wldi. Note-se que no caso do domínio mais distante, 
o valor dessa diferença é Tho. 

Uma nota final sobre a utilização da função de arredondamento para cima (⎡ ⎤) em 
(3.16).A transmissão de um beacon não pode ser interrompida. Logo o número de 
beacons a ser enviados por cada BS ou LBS terá de ser inteiro. Daqui poderá resultar a 
necessidade de fazer um pequeno ajuste para cima ao valor obtido inicialmente para TID2 
de acordo com (3.14). 

3.6. Cálculo do Parâmetro TSL 

Na Secção 2.3.1 foi referida a importância do parâmetro TSL, usado pelas estações mestre 
para detectar anomalias no funcionamento da rede. O intervalo de tempo designado por 
TSL permitirá a cada estação mestre detectar problemas na rede ou nas restantes estações. 

Depois de determinadas as durações de todas as transacções envolvidas num sistema 
RFieldbus, a determinação de TSL1 é bastante simples. TSL toma o valor da maior duração 
de TST  encontrada de entre todas as transacções envolvidas no sistema. 
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Para a determinação de TSL2 são feitas as mesmas considerações, mas o parâmetro 
depende da duração do token e do percurso deste através dos diferentes domínios do 
sistema RFieldbus. 

Ainda que teoricamente se distingam duas componentes para o parâmetro slot time 
(ver Secção 2.2.2), apenas um valor para TSL pode ser configurado por estação mestre. 
Assim TSL tomará maior valor entre as componentes TSL1 e TSL2, conforme (3.17). Como 
também já foi referido na Secção 2.2.2, o mecanismo de passagem do token impõe que o 
valor de TSL seja igual para todos os mestres do sistema (máximo valor entre todos os 
mestres da rede PROFIBUS).    

{ }21,max SLSLSL TTT =  (3.17) 

De notar que num sistema RFieldbus, o suporte de mobilidade de sistemas 
computacionais implica que, para as transacções que envolvem nós móveis, existam 
vários percursos possíveis para a informação, dependendo da sua localização. Como o 
percurso da informação tem influência no cálculo da duração das transacções e do TSL, 
devem ser considerados todos os percursos possíveis para cada transacção que envolva 
nós móveis, e para cada um deles deve ser efectuado o cálculo da duração da transacção, 
o que resultará num valor diferente de TST. TSL1 será sempre igual ao maior valor para TST 
para todas as transacções suportadas pela rede RFieldbus. 

O parâmetro TSL não é relevante para a determinação das alocações dos mestres do 
sistema. O TSL só teria impacto na duração das alocações dos mestres RFieldbus se se 
considerassem eventuais erros de transmissão das mensagens. Se considerássemos essa 
eventualidade, e a existência de retries, a duração máxima das transacções teria de ser 
multiplicada pelo número de retries tolerados. 

3.7. Escalonamento de Tráfego TCP/IP 

3.7.1. Periodicidade dos Fragmentos IP em Função do TDCY 

Como já foi referido na Secção 2.4.2, no RFieldbus os diferentes fluxos de tráfego 
TCP/IP de um mestre que suporte tráfego TCP/IP (tráfego TCP/IP encapsulado em 
tramas PROFIBUS) são escalonados de acordo com uma política de escalonamento do 
tipo multi-ciclo.  

Dada a filosofia de alocação seguida para o RFieldbus (ver Figura 3.1), o micro-ciclo 
vai corresponder ao mesmo valor assumido para o pior tempo de rotação do token: TDCY. 
Em cada micro-ciclo, são escalonados fragmentos IP provenientes dos diferentes fluxos 
IPH associados a esse mestre em particular.  

Uma caracterização relevante de um fluxo IPH reside na quantidade de pacotes IP que 
são gerados por segundo. Vamos assumir, por uma questão de simplificação, que todos 
os pacotes IP têm um número de ipbytes de bytes (incluindo o cabeçalho UDP ou TCP e 
o cabeçalho IP). Tipicamente, o valor máximo para ipbytes será cerca de 1500. Como foi 
dito no Capítulo 2, a sub-camada IP-Mapper do RFieldbus faz fragmentação dos pacotes 
IP, uma vez que o campo útil de dados na trama RFieldbus é limitado a 244 bytes (para 
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além de bytes específicos da trama PROFIBUS, existem bytes adicionais utilizados para 
a correcta reconstrução do pacote IP original a partir dos fragmentos PROFIBUS). 
Denotemos o número de bytes úteis numa trama PROFIBUS de rfbytes. Assim, e se 
tivermos um fluxo IP que gera pps pacotes IP por segundo, o número de fragmentos IP 
necessários transmitir por segundo (fps) será dado pela seguinte expressão: 

⎥
⎥

⎤
⎢
⎢

⎡
×=

rfbytes
ipbytesppsfps  (3.18) 

Por isso, estes fragmentos têm de ser enviados com uma periodicidade que é dada 
pela seguinte expressão: 

fps
Tfrag 1

=  (3.19) 

Para o escalonamento multi-ciclo a periodicidade dos fragmentos tem de ser expressa 
em múltiplos do TDCY. Ora, a equação (3.19) pode ser reescrita da seguinte forma: 

DCY
DCY

T
Tfps

Tfrag ×
×

=
1  (3.20) 

A periodicidade de um fragmento pode ser escrita como múltiplo inteiro k de TDCY 
(caso fps × TDCY ≤ 1): 

DCY
DCY

T
Tfps

Tfrag ×⎥
⎦

⎥
⎢
⎣

⎢
×

=
1  (3.21) 

ou como um submúltiplo (caso fps × TDCY > 1): 

⎡ ⎤ DCY
DCY

T
Tfps

Tfrag ×
×

=
1  (3.22) 

Para dar uma intuição prática ao raciocínio associado às Equações (3.18) – (3.22), 
vamos ilustrar um exemplo concreto. Admita-se um determinado fluxo IP que gera 3 
pacotes por segundo: pps = 3. Para estes pacotes IP ipbytes = 1500. Se rfbytes = 244, 
então o número de fragmentos IP a transmitir por segundo (fps) é o seguinte: 

2173
244

15003 =×=⎥⎥
⎤

⎢⎢
⎡×=fps   

Admitindo que para a rede RFieldbus em causa (ver Secção 3.2) TDCY = 0.02s 
(20 ms), então 

142.002.021 <=×=× DCYTfps   

pelo que a periodicidade dos fragmentos pode ser expressa da seguinte forma em função 
de TDCY (utilização de (3.21)): 
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DCYDCY TTTfrag ×=×⎥⎦
⎥

⎢⎣
⎢= 2

42.0
1   

Em termos de escalonamento micro-ciclo, isso significaria a transferência de um 
fragmento em cada dois micro-ciclos (isto é, de 2 em 2 TDCY). Na realidade a alocação 
atribuída a esse fluxo IP seria, em termos de bytes por segundo: 

6100244
04.0
1244

2
1

=×=×
× DCYT

  

O que é exigido pelo fluxo IP é 3 × 1500 = 4500, pelo que a qualidade de serviço é 
garantida. 

Admita agora o mesmo exemplo mas no qual TDCY = 0.05s (50 ms). Neste caso 
verifica-se que: 

126.106.021 >=×=× DCYTfps   

pelo que a periodicidade dos fragmentos pode ser expressa da seguinte forma em função 
de TDCY (utilização de (3.22)): 

⎡ ⎤ DCYDCY TTTfrag ×=×= 5.0
26.1
1   

Em termos de escalonamento micro-ciclo, isso significaria a transferência de dois 
fragmentos em cada micro-ciclo. Na realidade a alocação atribuída a esse fluxo IP seria, 
em termos de bytes por segundo: 

8133244
03.0
1244

5.0
1

=×=×
× DCYT

  

o que é acima dos necessários 4500. Note-se que se a expressão (3.22) contivesse um 
arredondamento para baixo, a alocação garantida daria só 4066 bytes, uma vez que seria 
transferido um só fragmento em cada micro-ciclo.  

3.7.2. Construção da Tabela de Escalonamento do ACS 

Nesta Secção propomos e abordamos um algoritmo específico para a construção da 
tabela de escalonamento, um parâmetro crucial a configurar nos mestres RFieldbus que 
suportam tráfego TCP/IP. 

Uma das características importantes deste algoritmo de escalonamento é o de 
minimizar o tempo necessário para a alocação TIPH no mestre (ver Figura 3.1). Este 
requisito é importante dada a restrição imposta pela formulação (3.3) introduzida na 
Secção 3.2 deste capítulo.  

Conhecidos os períodos dos fluxos IPH, e por simplificação, admitindo que todos eles 
são múltiplos de TDCY (3.21), então é possível determinar um outro parâmetro importante 
para a construção da tabela: o macro-ciclo. Por definição, o macro-ciclo corresponde ao 
menor múltiplo comum dos períodos (por sua vez já transformados em múltiplos de 
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TDCY) dos diferentes fluxos IPH no mestre em causa. Admitindo que esses períodos 
transformados são designados por ki, então o macro-ciclo é definido da seguinte forma: 

{ }ikmmcMcy =  (3.23) 

O valor do micro-ciclo (TDCY), o número de micro-ciclos do macro-ciclo (Mcy) e os 
períodos (transformados) requeridos para os fragmentos são então utilizados pelo 
algoritmo descrito na Figura 3.5 (designado de Deferred-Release) como entrada para a 
obtenção da tabela de escalonamento.   

Como foi referido, uma das características deste algoritmo consiste em minimizar o 
TIPH que é necessário considerar no mestre. Tome-se como exemplo a Tabela 2.1 
apresentada no Capítulo 2, mas considere-se, por simplificação, que as durações das 
transacções são todas iguais a 400 µs. De acordo com a tabela de escalonamento 
apresentada nesse capítulo (Tabela 2.2), o valor para TIPH seria 2ms (5 × 400 µs), uma 
vez que no primeiro dos 12 micro-ciclos são escalonados fragmentos dos 5 fluxos. 

A aplicação do algoritmo de escalonamento da Figura 3.5 resultaria no escalonamento 
que se apresenta na Tabela 3.1.  

O TIPH necessário para esta tabela de escalonamento é 1.2 ms (3 × 400 µs), uma vez 
que os fragmentos de IPH3 e IPH4 são “deslocados” (offset) de 1 e 2 micro-ciclos, 
respectivamente, dentro da tabela, sem qualquer impacto relevante em termos de 
qualidade de serviço. 

3.7.3 Compensação de Fragmentos Não Escalonados 

O algoritmo de escalonamento apresentado na Secção 3.7.1 é estático, no sentido em que 
o escalonamento resultante será sempre o mesmo em todos os macro-ciclos. Deste modo 
consegue-se garantir uma largura de banda constante para as aplicações multimédia, 
correspondendo aos requisitos de transferência de dados IP impostos por elas. Outra 
característica importante do algoritmo de escalonamento é que, devido a natureza do 
escalonamento (fragmentos IP escalonados de forma distribuída no tempo), garante jitter 
e atraso reduzidos às aplicações IP. 

No entanto o pressuposto de que o padrão de fluxos IP se mantém constante ao longo 
do tempo não é condizente, nem com as características das aplicações IP, nem com o 
facto de não existir sincronismo entre a fragmentação de pacotes IP pelo IP-Mapper e o 
seu escalonamento. O próprio sistema operativo também pode introduzir latências no 
comportamento das aplicações multimédia. Isto significa que em determinado micro-
ciclo podem não existir fragmentos IP para transferir, apesar de estarem contemplados 
na tabela de escalonamento. Isto pode acontecer durante vários ciclos consecutivos do 
escalonador (no extremo a aplicação IP associada pode não estar activa). 

Como já foi referido é importante que o algoritmo de escalonamento garanta uma 
largura de banda constante às aplicações multimédia. Isto só é possível se o escalonador 
contemplar um mecanismo de “adaptação” ao comportamento “inconstante” das 
aplicações. Assim, o escalonamento de tráfego TCP/IP no RFieldbus permite a 
“compensação” de fragmentos não escalonados, mas contemplados na tabela de 
escalonamento. O algoritmo de compensação de fragmentos IPH não escalonados 
implementado no RFieldbus é apresentado, em pseudo-código, no Anexo A. 
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function deferred_realease; 
input:  
 niph  /* número de fluxos IPH */ 
 k[i]  /* vector contendo a periodicidade ki de cada fragmento */ 
     /* ordenado por ordem decrescente de periodicidade */ 
       /*  i varia de 1 a niph */ 
 Ttmc [i]  /* duração das transacções */  
         /* corresponde ao parâmetro TMC */ 
 Tdcy     /* valor de  TDCY, que corresponde ao ciclo do escalonador */ 
 Mcy      /* número de micro-ciclos do macro-ciclo*/ 
    
outputs: 
 sched[i,cycle]  /* tabela de escalonamento */ 
            /* cycle varia de 1 a n_µcy */ 
 offset[i]     /* deslocamento em relação ao primeiro micro-ciclo */ 
 Tiph         /* valor do parâmetro TIPH */ 
     
begin 
 1:  /* calcula o offset */ 
 2:  for i = 1 to niph do 
 3:   min_load = MAXINT; 
 4:    for cycle = 1 to (Ttmc[i] div Tdcy) do 
 5:      cycle1 = cycle; 
 6:      max_load = 0; 
 7:      repeat 
 8:        if load[cycle1] > max_load then 
 9:          max_load = load[cycle1]; 
 10:       end if; 
 11:       cycle1 = cycle1 + (Ttmc[i] div Tdcy)  
 12:     until cycle1 > Mcy; 
 13:     if max_load < min_load then 
 14:       cycle_min = cycle; 
 15:       min_load = max_load; 
 16:     end if; 
 17:   end for 
 18:   end for; 
 19:   cycle = cycle_min; 
 20:   offset[i] = cycle_min - 1; 
 21:  
 22:  /* actualiza a carga a cada ciclo e */ 
 23:   /* constroi a tabela de escalonamento */ 
 24:  repeat 
 25:     load[cycle] = load[cycle] + Ttmc[i]; 
 26:     sched[i,cycle] = 1; 
 27:     cycle = cycle + (Ttmc[i] div Tdcy); 
 28:  until cycle > Mcy; 
 29:  
 30:  /* obtém o valor de TIPH */ 
 31:  tiph = 0; 
 32:  for i = 1 to Mcy do 
 33:    if load[i] > Tiph then 
 34:      Tiph = load[i]; 
 35:    end if; 
 36:  end for; 
 return sched, offset, Tiph;  

Figura 3.5: Algoritmo para a obtenção da tabela de escalonamento de tráfego IPH 
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Tabela 3.1: Tabela de escalonamento para o exemplo da Tabela 2.1, mas utilizando o algoritmo da 

Figura 3.5 

Micro-ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IPH1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IPH2 1   1   1   1   

IPH3  1   1   1   1  

IPH4   1    1    1  

IPH5 1    1    1    

 
Ao contrário da tabela de escalonamento, que é um parâmetro do escalonador, o 

algoritmo de compensação é executado em run-time a cada TDCY. Sempre que um 
fragmento não está disponível para ser escalonado é incrementado um contador (de 
missed hits) e o algoritmo vai tentar compensar essa falha a partir do próximo micro-
ciclo.  

Teoricamente a compensação só é possível se existir “tempo IPH sobrante” (diferença 
entre o TIPH máximo alocado e o TIPH efectivamente usado pelos fluxos IP). Assim, a 
minimização de TIPH, que consiste no maior objectivo do algoritmo de escalonamento 
pode impor limitações ao mecanismo de compensação. Para que a compensação seja 
exequível é necessário impor mais um requisito a TIPH, que pode ser traduzido pela 
Equação (3.24), onde min_load corresponde ao menor TIPH de entre todos os micro-
ciclos. 

{ }MCiiiIPHi TloadT maxmin_ +>  (3.24) 

Um aspecto importante do mecanismo de compensação reside na determinação do 
limite superior de fragmentos a compensar, de modo a que a inactividade prolongada de 
uma aplicação não obrigue a que o algoritmo tente, quase infinitamente, compensar os 
fragmentos falhados. Em (Ferreira et al., 2001) é proposto um limite superior baseado no 
conhecimento do comportamento das aplicações, nomeadamente no que respeita ao 
valor máximo de jitter admitido. Assim o número de fragmentos máximo a compensar é 
traduzido por (3.25). Ti corresponde ao período de execução da aplicação IP e Ji ao jitter 
introduzido por latências várias relacionadas com o funcionamento da aplicação 
multimédia, com o sistema operativo, ou introduzidas pela fragmentação de pacotes IP. 

⎥
⎥

⎤
⎢
⎢

⎡
=

i

i
i T

J
N  (3.25) 

Considere-se novamente o exemplo do Capítulo 2, que resultou na Tabela 3.1, e 
admita-se agora que nos micro-ciclos 1 e 2 não existe nenhum fragmento de IPH1 
disponível nas filas para escalonar, apesar de estarem contemplados na tabela de 
escalonamento. Admita-se ainda que no micro-ciclo 3 surgem 3 fragmentos do mesmo 
fluxo (a tabela de escalonamento considera apenas um fragmento de IPH1 por micro-
ciclo). Os dois fragmentos “falhados” podem ser compensados a partir do micro-ciclo 3, 
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sempre que exista TIPH “sobrante”, o que acontece nos micro-ciclos 4, 6, 8, 9, 10 e 12. A 
Tabela 3.2 mostra o escalonamento “real” para este cenário. É fácil verificar que a tabela 
de escalonamento deixa de ser estática e passa a adaptar-se ao comportamento das 
aplicações IP. 

 

Tabela 3.2: Tabela de escalonamento para o exemplo da Tabela 2.1, mas utilizando o algoritmo da 
Figura 3.5 com compensação de fragmentos IPH1 falhados (ver Anexo A) 

Micro-ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IPH1 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

IPH2 1   1   1   1   

IPH3  1   1   1   1  

IPH4   1    1    1  

IPH5 1    1    1    

3.8. Proposta de Metodologia de Configuração de Redes RFieldbus 

Nesta secção apresenta-se um resumo da metodologia descrita ao longo deste capítulo 
para a parametrização de redes RFieldbus. A Figura 3.6 apresenta um algoritmo, em 
pseudo-código, que sintetiza a proposta de processo de configuração dos parâmetros 
temporais das redes RFieldbus, partindo dos requisitos das aplicações suportadas. 
 
begin 
 1:  /* Determinar TMIN entre todas as aplicações DPH suportadas */ 
 2:  TDCY = TMIN (Equação (3.3)) 
 3: 
 4:  /* Configurar o TID1 nos mestres  (valores diferentes para cada) */ 
 5:  /* Configurar o TID2 nos mestres (valores diferentes para cada) */ 
 6:  /* Excepto MoM */ 
 7:  for each mestre do  
 8:   /* TID1 */ 
 9:   determinar TID1 para para transacoes SRD (Equação (3.8)) 
 10:  determinar TID1 para o token (Equação (3.9)) 
 11:  o TID1 do mestre é o máximo entre 9 e 10 (Equação (3.10)) 
 12: 
 13:  /* TID2 */ 
 14:  determinar TID2 para mensagens SDN através da Equação (3.11) 
 15: next mestre 
 16:   
 17: /* cálculo do TST das transacções */ 
 18: /* para determinar a duracao das transacções */ 
 19: for each mestre do 
  20:  for each transaccao do 
 21:   determinar TST de acordo com a Equação (3.12) 
 22:   /* já são conhecidos os valores de TID */ 
 23:   determinar a duração da transacção (Eqs. (3.6) ou (3.7)) 
 24:  next transaccao 
 25: next mestre 
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 26:   
 27: /* Verificar a exequibilidade da configuração */ 
 28: /* Conhece-se o num. e durações das transações DPH em cada mestre */ 
 29: /* e o num. mín. de transacções DPL em cada mestre */ 
 30: AlM = (dado através da Equação (3.4)) 
 31: if AlM > TMIN then 
 32:  /* CONFIGURAÇÃO NÃO EXEQUÍVEL */ 
 33:  exit 
 34: end if 
 35:   
 36: /* Determinação dos parâmetros de mobilidade */ 
 37: /* Para o MoM */  
 38: determinar Tho (Equação (3.15)) 
 39:  
 40: /* para as base stations */ 
 41: for each base_station do 
 42:  determinar número de beacons a emitir usando a Equação (3.16) 
 43: next base_station 
 44:  
 45: /* Para o MoM */  
 46: ajustar o Tho em função dos valores inteiros obtidos no passo 42 
 47: calcular TID2MoM através da Equação (3.14) 
 48:  
 49: /* Verificar novamente a exequibilidade da configuração da rede */ 
 50: /* considerando o suporte de mobilidade */ 
 51: if AlM + TMAMoM > TMIN then 
 52:  /* CONFIGURAÇÃO NÃO EXEQUÍVEL */ 
 53:  exit 
 54: end if 
 55:   
 56: /* Suporte de aplicações multimédia */  
 57: for each mestre_IP do 
 58:  o valor do micro-ciclo é imposto por TDCY 
 59:  /* Para cada fluxo IPH */  
 60:  for each IPH do 
 61:   /* num. de fragmentos por segundo */ 
 62:   fps dado por Eq. (3.18) 
 63:   /* determinar a periodicidade dos fragmentos relativa a TDCY */ 
 64:   if fps*TDCY <= 1 then 
 65:    periodo do fluxo determinado de acordo com Eq. (3.21) 
 66:   else 
 67:    periodo do fluxo determinado de acordo com Eq. (3.22) 
 68:   end if 
 69:  next IPH  
 70:  /* tabela de escalonamento do mestre */ 
 71:  Mcy = (dado pela Equação (3.23)) 
 72:  tabela = (dada pelo algorítmo descrito na Figura 3.5) 
 73:  TIPH = (dado pelo algorítmo descrito na Figura 3.5) 
 74: next mestre_IP  
 75:  
 76: /* analisar o mecanismo de compensação */ 
 77: for each mestre_IP do 
 78:  if (3.24) = FALSE then 
 79:   recalcular TIPH  por forma a satisfazer (3.24) 
 80:   determinar o parâmetro N do algoritmo de compensação (Eq. (3.25)) 
 81:  end if 
 82: next mestre_IP 
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 83: /* Verificar novamente a exequibilidade da configuração da rede */ 
 84: /* considerando o suporte de mobilidade e tráfego multimedia */ 
 85: /* determinar primeiro o sumatorio dos diverso TIPHi */ 
 86: TIPH_total = (soma dos TIPH de todos os mestres_IP) /* passo 73 */ 
 87: if AlM + TMAMoM + TIPH_total > TMIN then 
 88:  /* CONFIGURAÇÃO NÃO EXEQUÍVEL */ 
 89:  exit 
 90: end if 
 91:   
 92: /* não necessária devido à reutilização de alocações */ 
 93: Definir a alocação BE em cada mestre 
 94:   
 95: /* Determinar o TTR que garanta o cumprimento do prazo temporal */ 
 96: /* das aplicações distribuídas */ 
 97: /* É igual em todos os mestres */ 
 98: for each mestre do  
 99:  TTR = (de acordo com a Equação (3.5)) 
 100: next mestre 
 101:  
 102: /* Determinação de TSL para toda a rede RFieldbus */ 
 103:  TSL1 é igual ao maior valor de TST (Secção 3.6) 
 104:  TSL2 toma o valor determinado para o TSTtoken 
 105:  
end 

Figura 3.6: Proposta global de metodologia de configuração de redes RFieldbus  

 

 



Capítulo 4 

O Sistema de Fabrico Flexível 

Neste capítulo é feita uma breve descrição do sistema de fabrico flexível (SFF) 
implementado no LASCRI no âmbito do projecto RFieldbus, incluindo a descrição 
dos seus aspectos funcionais com algum relevo para as aplicações distribuídas que 
recorrem ao TCP/IP para suporte multimédia. 

4.1. Introdução 

No âmbito do projecto Europeu RFieldbus, foram especificadas e implementadas duas 
aplicações industriais que visavam, no essencial, a validação da tecnologia RFieldbus, 
também desenvolvida no âmbito desse projecto. 

Uma das aplicações industriais foi especificada, desenvolvida e implementada na LPC 
(uma empresa ligada ao fabrico de produtos derivados do petróleo), Grécia, e tinha por 
objectivo essencial a validação de aspectos relacionados com a qualidade da transmissão 
rádio. Por isso foi uma aplicação industrial mais relacionada com a validação dos 
aspectos da camada física da tecnologia RFieldbus. 

A outra aplicação foi especificada, desenvolvida e implementada no laboratório de 
sistemas críticos do ISEP, o LASCRI. Ao contrário da aplicação levada a cabo na LPC, 
uma típica industria de processos contínuos, a aplicação desenvolvida no ISEP relaciona-
se com o fabrico de componentes discretos, e teve por objectivo a validação dos aspectos 
da tecnologia relacionados com o: 

− cumprimento de prazos temporais em aplicações de controlo distribuído de tempo 
real; 

− suporte da mobilidade de dispositivos entre células rádio; 
− suporte a aplicações multimédia distribuídas com qualidade de serviço. 
Neste capítulo será feita uma breve descrição do sistema de fabrico flexível (SFF) 

implementado no LASCRI no âmbito do projecto RFieldbus, incluindo a descrição dos 
seus aspectos funcionais, e sendo dado algum relevo às aplicações distribuídas que 
recorrem ao TCP/IP para suporte multimédia.  

4.2. Descrição Genérica da Aplicação 

O sistema de fabrico flexível, descrito neste capítulo, especificado e implementado, no 
contexto do projecto RFieldbus, corresponde a um sistema industrial que se pode 
encontrar em diversas etapas de uma linha de produção de alguns tipos de indústria.  
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Pode-se admitir que este SFF é uma etapa (um subsistema) de uma linha de produção 
de um sistema industrial mais vasto. Cada peça que chega ao subsistema deve ser 
classificada de acordo com critérios específicos (por exemplo, cor, formato, etc.), e 
posteriormente distribuída por buffers de armazenamento intermédio que fazem a 
interface com outros subsistemas a jusante deste. Um exemplo de um subsistema a 
montante poderia ser um sistema que realizasse uma operação de maquinação (por 
exemplo, perfuração) num dos tipos de peças. 

O SFF implementado está ilustrado na Figura 4.1, e a descrição que se apresenta a 
seguir reporta a essa figura.  

Do ponto de vista mecânico, o sistema é constituído por: 
− 5 buffers de armazenamento intermédio: B1, B2, B3, B4, B5; 
− 3 tapetes rolantes (roller belts): RB1, RB2, RB3; 
− 3 cilindros pneumáticos: C1, C2, C3; 
− 2 braços rotativos com cilindros pneumáticos (swivel arms): SA1, SA2; 
− 2 veículos de transporte automáticos (automatic guided vehicles): AGV1 

(autónomo), AGV2 (guiado por linha). 
Estes dois veículos automáticos realizam operações de transporte entre estações que 

podem representar dois subsistemas de fabrico a jusante. Estão por isso representadas 
também na figura: 

− 3 estações de descarga (Unload Stations − US): US1, US2 e US3; 
− 2 robôs de manipulação associados às estações: R1 e R2. 
No subsistema, e nas suas interfaces, circulam 3 tipos de peças: B (preto), W 

(branco), G (cinzenta - defeituosas). 
B1 é um buffer de entrada no subsistema. Os outros quatro são buffers de saída. A 

título de exemplo, B4 é um buffer de interface com um subsistema a jusante (US2). 
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Figura 4.1: Diagrama esquemático do Sistema de Fabrico Flexível 

A chegada de peças é simulada (por razões práticas) usando um buffer cilíndrico de 
armazenamento vertical (B1). Também por razões de realização prática do sistema, as 
peças têm um formato circular. Um cilindro pneumático (C1) alimenta o subsistema, 
peça a peça (por gravidade em B1), com uma cadência programável. As peças vão sendo 
colocadas no tapete rolante RB1. Também por razões práticas, os tipos distinguem-se 
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pela cor: preta, cinzenta ou branca. As peças cinzentas têm como destino final o 
subsistema a jusante ilustrado na figura por Unload Station 1 (US1). As peças pretas têm 
como destino final o subsistema Unload Station 2 (US2). Finalmente, as peças brancas 
têm como destino final o subsistema representado na figura como Unload Station 3 
(US3). Para efeitos de classificação, são utilizadas duas câmaras de vídeo colocadas por 
cima dos tapetes rolantes RB1 e RB2. De acordo com o resultado da informação delas 
proveniente, os braços pneumáticos (do tipo Swivel Arm) SA1 e SA2 fazem a 
transferência entre os tapetes rolantes RB2 e RB1 ou entre RB1 e RB2, respectivamente. 
As peças pretas e brancas que seguem para o tapete RB3 irão para B2/B3 (as pretas) ou 
B4 (as brancas) por actuação (ou não) dos cilindros pneumáticos C2 e C3. 

Os buffers B2, B3, B4 e B5 têm capacidade programável. Quando atingem a sua 
capacidade limite, B4 e B5 são transferidos para os subsistemas a jusante pelos veículos 
de transporte automáticos, AGV2 e AGV1, respectivamente. B2 e B3 são descarregados 
manualmente por intervenção de um operador. Enquanto o buffer B4 não está disponível, 
ou porque atingiu o limite da sua capacidade, ou porque está momentaneamente ausente, 
as peças brancas deverão permanecer em circulação em RB1/RB2. O mesmo se passa 
relativamente ao conjunto dos dois buffers B2 e B3 para as peças pretas e do buffer B5 
para as peças cinzentas. 

A Figura 4.2 ilustra de forma parcial o SFF real implementado no LASCRI do ISEP. 

 

 
Figura 4.2: Vista parcial do SFF  

4.3. Infra-estrutura de Comunicações e Computacional 

O SFF descrito na secção anterior é controlado por um sistema computacional de 
controlo distribuído, ilustrado na Figura 4.3. 
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Figura 4.3: Diagrama esquemático da infra-estrutura de comunicações e computacional 

A distribuição é suportada por uma rede de comunicações industrial 
PROFIBUS/RFieldbus e uma Gateway (implementada no PC1) que permite a 
interligação entre a rede PROFIBUS/RFieldbus e uma Intranet baseada em Ethernet. Na 
rede Ethernet existe um Wireless Access Point (AP) Compaq WL410 Small and Medium 
Business Access Point (Compaq, 2001) pelo que do lado da Intranet é possível também a 
existência de nós móveis sem fios compatíveis com a norma IEEE802.11b, por exemplo 
Personal Digital Assistants (PDAs). 

Vamos agora dar mais alguns detalhes do sistema de comunicações e computacional 
ilustrado na Figura 4.3. No essencial, este sistema computacional distribuído configura 
dois tipos essenciais de fluxos de informação: 

− fluxos de informação horizontal; 
− e fluxos de informação vertical. 
 

4.3.1. Fluxos de Informação Horizontal 

Os fluxos de informação horizontal correspondem às comunicações de dados 
relacionadas com as operações mais críticas de controlo do SFF. Estas comunicações são 
implementadas ao nível da rede PROFIBUS/RFieldbus, e correspondem tipicamente às 
transacções cíclicas PROFIBUS DP entre o mestre PROFIBUS/RFieldbus (PC1) e os 
dez escravos PROFIBUS/RFieldbus descritos na Tabela 4.1.  
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Note-se, no entanto, que existe um conjunto de fluxos horizontais, também 
relacionados com o controlo do SFF, que recorrem a encapsulamento de dados TCP/IP 
em transacções PROFIBUS DP. Essas transacções PROFIBUS DP são transferidas nas 
janelas IP do tempo de posse de token do mestre PROFIBUS associado ao PC1, 
conforme o escalonamento previsto para o IP/DP Dispatcher RFieldbus, como referido 
no Capítulo 2. São disso exemplo o fluxo de voz bidireccional existente entre o PC1 e o 
PC4 ou os fluxos de imagens para a classificação das peças entre o PC1 e o PC6. 

No segmento com fios da rede PROFIBUS/RFieldbus (segmento wired − WR) estão 
ligados os seguintes elementos: 

− 2 nós PROFIBUS/RFieldbus do tipo mestre: PC1 e MoM; 
− 2 nós PROFIBUS/RFieldbus do tipo escravo: PC2 e PC6; 
− 5 nós PROFIBUS do tipo escravo: IO1, IO2, VaV1, VaV2 e PLC1; 
− 2 dispositivos de interligação híbridos (wired/wireless) estruturantes (link base 

stations): LBS1 e LBS2. 
Estes dois últimos dispositivos de interligação híbridos estruturam duas células de 

rádio PROFIBUS/RFieldbus independentes: a célula de rádio WL1 e a célula de rádio 
WL2. Associados a estas duas células de rádio, existem: 

− 3 nós PROFIBUS/RFieldbus do tipo escravo (slave): PC3, PC4 e PC5. 
O PC4 é um nó sem fios (wireless) PROFIBUS/RFieldbus sem mobilidade, que estará 

sempre associado à célula rádio WL2, definida por LSB2. Ao contrário, PC3 e PC5 são 
dois nós sem fios PROFIBUS/RFieldbus com mobilidade. No entanto, PC3 é um nó cuja 
área de movimentação faz com que esteja sempre associado à célula WL1 (definida por 
LSB1). Ao contrário, PC5 tem uma área de movimentação que faz com que possa estar 
em determinadas alturas associado à célula WL1 ou em outras alturas associado à célula 
WL2, de acordo com os mecanismos de suporte à mobilidade entre células 
implementados pela tecnologia RFieldbus e descritos na Secção 2.3.3. 

Relativamente aos dois nós mestre, é de referir que o mestre MoM se limita a 
implementar, periodicamente, o mecanismo de gestão de mobilidade entre células rádio 
(Secção 2.3.3). 

A Tabela 4.1 resume algumas das características dos dispositivos ligados à rede 
PROFIBUS/RFieldbus. 
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Tabela 4.1: Características dos dispositivos ligados à rede PROFIBUS/RFieldbus 

Designação Endereço 
PROFIBUS 

Endereço IP Suporte 
Computacional 

Comunicações Utilização de 
Extensões RFieldbus 

     Wireless Multimédia  

Mestres 
   

PC1 1 10.0.0.1 PC/WindowsNT Carta PROFIBUS - 
IFAK _isPRO ISA  

− √ 

MoM 8 − PC/WindowsNT Carta PROFIBUS - 
IFAK _isPRO ISA 

√ − 

Escravos       

PLC1 65 − PLC S7200 PROFIBUS DP 
Embebido 

− − 

VaV1 10 − MicroMaster 
MM420 

PROFIBUS DP 
Embebido 

− − 

VaV2 11 − MicroMaster 
MM420 

PROFIBUS DP 
Embebido 

− − 

IO1 64 − Concentrador 
ET200 

PROFIBUS DP 
Embebido 

− − 

IO2 66 − Concentrador 
ET200 

PROFIBUS DP 
Embebido 

− − 

PC2 2 10.0.0.2 PC/WindowsNT Carta PROFIBUS - 
IFAK _isPRO ISA 

− √ 

PC3 3 10.0.0.3 PC/WindowsNT Carta PROFIBUS - 
IFAK _isPRO PCMCIA 

√ √ 

PC4 4 10.0.0.4 PC/WindowsNT Carta PROFIBUS - 
IFAK _isPRO ISA 

√ √ 

PC5 5 10.0.0.5 PC/WindowsNT Carta PROFIBUS - 
IFAK _isPRO PCMCIA 

√ √ 

PC6 6 10.0.0.6 PC/WindowsNT Carta PROFIBUS - 
IFAK _isPRO ISA 

− √ 

Interligação       

LBS1 − − RFil/LBS − √ − 

LBS2 − − RFil/LBS − √ − 

4.3.2. Fluxos de Informação Vertical 

O fluxo de informação vertical corresponde a comunicações (Ethernet TCP/IP) entre o 
PC1 e os nós associados à Intranet. Como já foi referido anteriormente, o PC1 
implementa funcionalidades de gateway entre os sistemas computacionais ligados à rede 
PROFIBUS/RFieldbus e os sistemas computacionais ligados à Intranet.  
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Do lado da Intranet, consideram-se os seguintes dispositivos (as aplicações por eles 
suportadas são representativas de outras que poderiam coexistir em simultâneo): 

− 1 nó correspondente ao proxy PROFIBUS/RFieldbus: PC1; 
− 1 nó correspondente a um cliente wired: CLI2; 
− 1 ponto de acesso (service access point) IEEE802.11: SAP1. 
Este dispositivo de interligação híbrido estrutura uma célula de rádio IEEE802.11b, 

na qual se considera: 
− 1 nó correspondente a um Personal Digital Assistant (PDA): CLI1. 
A Tabela 4.2 resume algumas das características dos dispositivos ligados à Intranet. 

 

Tabela 4.2: Características dos dispositivos ligados à Intranet 

Designação Endereço MAC Endereço IP Suporte Computacional Comunicações 

PC1 00-05-5D-00-F6-01 10.0.8.1 PC/WindowsNT Carta D-Link DFE-530TX 
PCI Fast Ethernet Adapter 

SAP1 00-02-2D-15-58-8E 10.0.8.100 Compaq WL410 − 

CLI1 00-02-A5-6F-1E-7A 10.0.8.99 PDA IPAQ 3870/Windows 
PocketPC 2002 

Carta PCMCIA Compaq 
WL110 11Mbps Wireless 

LAN  

CLI2 00-B0-D0-15-6A-1E 10.0.8.98 PC/Windows NT Carta 3Com Etherlink 
10/100 PCI 

4.4. Detalhes dos Fluxos de Informação Horizontal 

O componente computacional mais importante de todo o sistema é o PC1. O PC1 é um 
computador pessoal WindowsNT com duas cartas de comunicação: uma carta 
PROFIBUS DP a funcionar como mestre, e uma carta Ethernet que permite a 
interoperabilidade entre o sistema computacional suportado pela rede 
PROFIBUS/RFieldbus e os dispositivos computacionais associados à Intranet (ver 
Figura 4.3). 

Nesta unidade computacional residem várias aplicações, das quais se destaca, pela sua 
importância, a aplicação de supervisão, controlo e aquisição de dados (Supervision 
Control and Data Acquisition) RF-SCADA. 

A aplicação RF-SCADA é na realidade composta por dois módulos cooperantes: um 
módulo de interface com o operador (módulo RF-HMI), e um módulo que implementa a 
máquina de estados relacionada com o controlo do SFF (o módulo RF-CON). Estes dois 
módulos, por terem requisitos computacionais muito distintos, foram concebidos como 
dois componentes independentes, que interagem via um mecanismo de comunicação 
entre processos oferecido pelo sistema operativo. A implementação do módulo RF-CON 
foi concretizada em C++, tendo em conta principalmente os seus requisitos temporais e a 
necessidade de interagir com a carta PROFIBUS DP instalada no computador, que 
apresenta um interface de programação para ser utilizado nesta linguagem. Por outro 
lado, o módulo RF-HMI, foi desenvolvido recorrendo à linguagem Visual Basic, dada a 
facilidade proporcionada por esta no desenvolvimento da aplicação em causa. 
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Nas Subsecções seguintes desta secção, serão descritos em detalhe os fluxos de 
informação existentes no SFF no âmbito da rede PROFIBUS/RFieldbus: 

− tráfego cíclico DP na rede PROFIBUS/RFieldbus (DPH); 
− tráfego não cíclico DP na rede PROFIBUS/RFieldbus (DPL); 
− tráfego IP encapsulado em tráfego DP, com garantias de qualidade de serviço, na 

rede PROFIBUS/RFieldbus (IPH); 
− tráfego IP encapsulado em tráfego DP, sem garantias de qualidade de serviço, na 

rede PROFIBUS/RFieldbus (IPBE). 
Como se verá, do ponto de vista operacional, o relevo é dado ao tráfego DPH e IPH. 

4.4.1. Tráfego Cíclico DP (DPH) 

Antes de dar mais alguns detalhes sobre estes dois módulos, e em particular no que se 
refere ao módulo RF-CON, é conveniente falar dos objectos distribuídos PROFIBUS DP 
que são manipuláveis pelo PC1 via carta de comunicações PROFIBUS/RFieldbus. 

Num mestre PROFIBUS/RFieldbus, o tempo de posse de token é distribuído de 
acordo com uma parametrização feita à priori (Secção 2.4.1). Esta parametrização, bem 
como toda a configuração do SFF, será abordada em pormenor ao longo do Capítulo 5. 
A Figura 4.4 ilustra um cenário que considera os mestres PC1 e MoM. Considera ainda 
que, no período de tempo ilustrado, na visita do token ao mestre MoM é despoletado o 
mecanismo de suporte à mobilidade de nós entre células rádio. Mas o mais importante a 
destacar na figura é o facto de que em cada visita do token ao PC1, este executar uma 
transacção DPH com cada um dos 10 escravos.  

De facto, no PC1 existem objectos PROFIBUS DP associados a cada escravo que são 
manipulados (leitura/escrita) pelo RF-SCADA (especificamente pelo módulo RF-CON). 
Em cada transacção cíclica com cada escravo, objectos de leitura do RF-CON são 
actualizados com informação vinda do escravo, e objectos escritos pelo RF-CON são 
actualizados remotamente no escravo. 
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TIPH
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Idle Time

TDPH
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TDPL

Chegada do Token Passagem do Token

TTR

TBE
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Figura 4.4: Ilustração da sequência de passagem de token 
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A Tabela 4.3 descreve sucintamente as funcionalidades suportadas pelo tráfego 
cíclico DP, bem como a relação com outras unidades de computação. Algumas 
considerações adicionais são apresentadas a seguir. 

Por razões que se prendem com a criticalidade do seu funcionamento (nomeadamente 
exigências temporais), todos os sensores e actuadores relacionados com os braços 
pneumáticos (SA1 e SA2) são controlados e coordenados por um PLC dedicado, o nó 
escravo PROFIBUS/RFieldbus PLC1. Este PLC é um dispositivo da marca Siemens, 
SIMATIC S7-200 Programmable Controller System (Siemens, 1998) com um módulo de 
comunicação PROFIBUS DP. Foram desenvolvidos diversos programas em lógica 
Ladder para o controlo dos braços pneumáticos (Pacheco, 2002a).  

Os tapetes rolantes são controlados pelos variadores de velocidade VaV1 (RB1 e RB2 
em paralelo), VaV2 (RB3). Estes variadores de velocidade são dois dispositivos da 
marca Siemens, MicroMaster 420 com um módulo de comunicação PROFIBUS DP 
(Siemens, 2001). 

Os robôs R1 e R2 são dois robôs da Eshed Robotec do tipo SCORBOT ER-VII  
(Eshed Robotec, 1991). As unidades de controlo desses robôs comunicam com os 
respectivos PCs (PC2 com RC1 e PC4 com RC2) via porta série (interface RS-232). 
Essencialmente existem programas específicos armazenados nos respectivos 
controladores desenvolvidos na linguagem proprietária ACL (Advanced Control 
Language) (Eshed Robotec, 1994), (Marques, 2002a). Note-se que o PC4 tem associado 
objectos PROFIBUS/RFieldbus que permitem não só que o PC1 despolete e monitorize 
a execução dos programas específicos do manipulador robótico R2 (residentes em RC2) 
como também controlar via RC2 o estado de uma das estações de paragem do AGV2 (da 
US2). Da mesma forma, IO2 é não só utilizado na manipulação do estado de cilindros 
pneumáticos como também para controlar o estado de uma outra das estações de 
paragem do AGV2. Quer IO1 quer IO2 correspondem a dispositivos Siemens, SIMATIC 
ET 200M com módulo de comunicação PROFIBUS DP (Siemens, 2000). 

À semelhança do que acontece com os robôs R1 e R2, o AGV1 tem também 
associado uma unidade de computação programável (designada na Figura 4.2 por RC3). 
O AGV1 é uma unidade robótica móvel autónoma do tipo Robuter II (Robosoft, 1997) 
da Robosoft.  

Não existe nenhuma funcionalidade implementada em PC5 (dada a especificidade do 
AGV2) mapeada em tráfego cíclico PROFIBUS DP. 

De referir ainda o PC6. Existe um objecto DP manipulado em PC6 que diz respeito à 
escolha de sons de aviso que soam em PC6 para sinalizar em áudio eventos particulares. 

Por fim, e antes de passar à descrição dos outros tipos de fluxo de informação 
horizontais, cabe voltar outra vez à aplicação RF-SCADA, e em particular às suas 
interfaces com o operador. 

 



48 Capítulo 4 − O Sistema de Fabrico Flexível 
 
 

Tabela 4.3: Funcionalidades suportadas pelo tráfego cíclico PROFIBUS/RFieldbus DP 

Escravo O que 
controla 

O que PC1 manipula Ligação a elementos 
computacionais 

Aplicações 
residentes 

Manipulação 
Directa de IO 

PLC1 SA1, SA2 Início/fim de programas 
específicos residentes no PLC 

− √ − 

VaV1 RB1, RB2 Velocidade, parar e arrancar − √ − 

VaV2 RB3 Velocidade, parar e arrancar − √ − 

IO1 Cilindros e 
Sensores 

Cilindros, sensores de detecção de 
presença de peças 

− − √ 

IO2 Cilindros, 
Sensores e 

AGV2 

Cilindros, sensores de detecção de 
presença de peças e manipulação 
do I/O de uma estação do AGV2 

− − √ 

PC2 R1 Início/fim de programas 
específicos residentes em RC1 

a RC1 via porta série 
RS232 

√  
(em RC1) 

− 

PC3 AGV1 Início/fim de programas 
específicos residentes em RC3 

a RC3 via porta série 
RS232 

√  
(em RC3) 

− 

PC4 R2 e AGV2 Início/fim de programas 
específicos residentes em RC2 e 
manipulação do I/O de uma outra 

estação do AGV2 (via RC2) 

a RC2 via porta série 
RS232 

√  
(em RC2) 

√ 
(via RC2) 

PC5 − − − − − 

PC6 Som Aplicação de sons de alarme  − √ − 

 
A Figura 4.5 ilustra a interface pessoa-máquina principal (correspondente ao módulo 

RF-HMI). Note-se que é possível ao operador manipular o tamanho permitido para os 
buffers, manipular a velocidade dos tapetes, pedir a execução de operações específicas 
(actuar cilindros, braços pneumáticos, etc.). Em geral estas operações são feitas antes do 
funcionamento normal do sistema, pelo que em run-time esta interface é de 
monitorização e supervisão. Durante o funcionamento do sistema, a sinóptica permite 
visualizar qual o estado de todos os sensores (incluindo câmaras de vídeo), estado dos 
buffers, estado dos braços de transferência, estado dos AGVs e dos Robôs. Também é 
visível a velocidade actual dos tapetes, assim como actuações automáticas nos cilindros 
pneumáticos. Em situações de erro (por exemplo, erro num braço de transferência) a área 
afectada é assinalada no sinóptico. O sistema também permite dois modos de paragem: a 
paragem normal, em que é suspensa a entrada de novas peças e o sistema continua em 
funcionamento, até todas as peças terem sido colocadas em buffers de saída; e a paragem 
de emergência que pára os tapetes e todos os actuadores. 
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Figura 4.5: A interface do operador com a aplicação RF-SCADA (módulo RF-HMI) 

A aplicação RF-CON tem também interfaces com o operador que permitem visualizar 
os valores dos objectos DP trocados com os 10 escravos (Figura 4.6), bem como 
configurar os parâmetros relacionados com os parâmetros RFieldbus (Figura 4.7), e 
mencionados nos Capítulos 2 e 3 desta dissertação. 

 

 
Figura 4.6: A interface do operador com a aplicação RF-SCADA (módulo RF-CON), janela 
principal 
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Figura 4.7: A interface do operador com a aplicação RF-SCADA (módulo RF-CON), janela de 
configuração de parâmetros do mestre PC1 

4.4.2. Tráfego Não Cíclico DP (DPL) 

Existe tráfego não cíclico DP na rede PROFIBUS/RFieldbus. No entanto este não é 
relevante do ponto de vista das funcionalidades do SFF, tendo mais a ver com os 
mecanismos de gestão do anel lógico (logical ring maintenance) e de gestão dos nós da 
rede (live list e DP Status). Na configuração do sistema (Figura 4.7) é definida uma 
alocação de tempo máxima (TDPL da Figura 4.4) para o IP/DP Dispatcher RFieldbus 
que permita ao mestre (neste caso associado ao PC1), processar um número adequado de 
transacções deste tipo. 

4.4.3. Tráfego TCP/IP Encapsulado em DP (IPH & IPBE) 

A nível de desenvolvimento tecnológico, um dos objectivos do projecto RFieldbus era 
incorporar os mecanismos adequados ao suporte de aplicações multimédia numa rede de 
campo (fieldbus) normalizada, particularmente no PROFIBUS. 

A solução passou pela especificação e implementação de uma arquitectura que 
considerou uma pilha protocolar dupla e dos mecanismos adequados a veicular pacotes 
IP através de tramas PROFIBUS DP. 

Esta possibilidade de suportar simultaneamente o tráfego PROFIBUS DP nativo e 
tráfego IP encapsulado foi explorada no piloto de demonstração do ISEP, através de 
várias aplicações, incluindo algumas ligadas ao controlo do SFF descrito atrás. Nesta 
secção será feita uma descrição, mais ou menos sucinta dessas funcionalidades.  

A Figura 4.8 destaca os oito fluxos de tráfego IP encapsulado que suportam 
funcionalidades distribuídas ao nível do SFF. 
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Figura 4.8: Diagrama esquemático da infra-estrutura de comunicações e computacional, com 
particular relevo para os 8 fluxos de tráfego IP (MM# − multimédia) encapsulado em tramas DP 

Em primeiro lugar convém relembrar que o IP/DP Dispatcher de um mestre 
PROFIBUS/RFieldbus considera a existência de dois tipos de tráfego TCP/IP 
encapsulado em tramas DP: 

− Tráfego TCP/IP encapsulado com garantias de qualidade de serviço (IPH); 
− Tráfego TCP/IP encapsulado sem garantias de qualidade de serviço (IPBE). 
Essencialmente, e no que diz respeito ao tráfego IPH, pretende-se garantir qualidade 

de serviço, quer a nível de largura de banda mínima, quer a nível de jitter (variabilidade 
temporal na entrega de pacotes IP). Estas garantias permitem implementar fluxos de 
tráfego multimédia entre nós PROFIBUS/RFieldbus, mesmo para os relacionados com 
partes críticas do controlo do SFF. É disso exemplo o fluxo de imagens (MM1 E MM2 
na Figura 4.8) das peças captadas pelo nó PC6, enviadas para o nó PC1 e utilizadas por 
este para actuação adequada dos braços pneumáticos (SA1 e SA2) em função da 
classificação obtida (no caso vertente a cor das peças). É também disso exemplo o fluxo 
de voz bidireccional (MM5 na Figura 4.8) entre a estação de descarga “remota” US2 
(associada ao PC4) e a estação de controlo (PC1), permitindo assim a dois operadores 
manterem uma comunicação de voz bidireccional utilizando para o efeito a infra-
estrutura de comunicações PROFIBUS/RFieldbus. 

Já em relação ao tráfego IPBE, as suas garantias de entrega são condicionadas pelo 
tempo disponível em cada ciclo do IP/DP Dispatcher do mestre PROFIBUS/RFieldbus, 
pelo que implementam fluxos de informação horizontais não críticos ao (bom) 
funcionamento do SFF. São disso exemplo os fluxos MM6 e MM7 ilustrados na Figura 
4.8, que permitem ao PC1 fazer, por exemplo, descarga de programas via FTP (File 
Transfer Protocol) para os controladores robóticos RC1 e RC2. 

A Tabela 4.4 sintetiza as funcionalidades, os protocolos de transporte (TCP ou UDP) 
e classes de serviço RFieldbus (IPH ou IPBE) utilizadas na implementação dos fluxos de 
tráfego TCP/IP encapsulado em DP. 
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Tabela 4.4: Funcionalidades, protocolos de transporte e classes de serviço RFieldbus utilizadas 
nos fluxos de tráfego TCP/IP encapsulado em DP 

Fluxo Nós Descrição Protocolo de 
Transporte 

Classe de Serviço 
RFieldbus 

MM1 PC6 ↔ PC1 Classificação remota (em PC1) das peças 
que circulam to tapete rolante RB1 

TCP IPH 

MM2 PC6 ↔ PC1 Classificação remota (em PC1) das peças 
que circulam to tapete rolante RB2 

TCP IPH 

MM3 PC3 ↔ PC1 Imagens vídeo captadas pela câmara a 
bordo do AGV1  

UDP IPH 

MM4 PC5 ↔ PC1 Imagens vídeo captadas pela câmara a 
bordo do AGV2 

UDP IPH 

MM5 PC4 ↔ PC1 Fluxo de voz bidireccional  TCP/UDP IPH 

MM6 PC2 ↔ PC1 Manipulação remota de programas (em 
RC1) do Controlador Robótico de R1  

TCP IPBE 

MM7 PC4 ↔ PC1 Manipulação remota de programas (em 
RC2) do Controlador Robótico de R2 

TCP IPBE 

MM8 PC2 ↔ PC1 Detecção de posição do cesto de descarga TCP IPH 

 
Cabe agora referir sucintamente alguns aspectos relativos à implementação das 

funcionalidades previstas serem suportadas por estes fluxos de informação. 
Os fluxos designados por MM1 e MM2 dizem respeito à classificação remota de 

peças em PC1. Existem duas câmaras Winnov VideumCam, de captura de imagem com 
interface digital, associadas a uma placa de aquisição Winnov, instalada no PC6. As 
câmaras estão protegidas por uma caixa opaca com iluminação própria, sendo por isso 
proporcionado um ambiente mais ou menos controlado de captura de imagem. As 
câmaras estão posicionadas por forma a captarem secções adequadas dos tapetes rolantes 
RB1 e RB2. As capturas de imagem são feitas a uma cadência quasi-continua  
(Marques, 2002b). Sempre que for detectada uma peça, essa imagem é enviada para 
PC1. Para reduzir as necessidades de largura de banda (e dado o tipo de classificação que 
é feita em PC1), a imagem é diminuída em termos de resolução (down-sample para 
160×120 pixels) e comprimida num formato JPEG, antes de ser enviada via TCP/IP 
encapsulado para PC1. Daí resultam imagens que têm um tamanho de 2-3 KBytes. Este 
requisito, conjugado com o da cadência máxima de entrada de peças no sistema (uma em 
cada 3 segundos), permite parametrizar de forma adequada a tabela de escalonamento do 
tráfego IPH no mestre PROFIBUS/RFieldbus PC1 (ver Secção 3.7.2). Para 
sincronização com a aplicação de controlo, sempre que uma peça deixa de ser detectada 
é enviada a PC1 uma mensagem de texto com um tamanho de 4 bytes. Foram 
desenvolvidas duas aplicações específicas, uma para o lado do “cliente” (PC1) e outra 
para o lado do “servidor”, cujas interfaces se ilustram na Figura 4.9, para o suporte desta 
funcionalidade. 
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b) 

Figura 4.9: Interface da aplicação de captura e processamento de imagem no PC6 (b) e de 
visualização e resultado da classificação no PC1 (a) 

Os fluxos designados por MM3 e MM4 são utilizados para monitorizar, em PC1, o 
campo de visão frontal de AGV1 e AGV2, respectivamente. A cada segundo é enviada 
uma imagem captada por câmaras Winnov Traveller, associadas a uma carta de interface 
PCMCIA, instaladas quer em PC3 quer em PC5. À semelhança do que acontece com 
MM1 e MM2, as imagens são comprimidas para um formato JPEG (resultado de 2-3 
Kbytes), antes de enviadas via UDP encapsulado em DP para o PC1. De todo o modo, é 
garantida qualidade de serviço adequada aos requisitos temporais mencionados, 
mapeando também este fluxo na classe de serviço IPH do RFieldbus. 

O fluxo de tráfego MM5 é um fluxo bidireccional de voz. É utilizado o Microsoft 
NetMeeting (Knops, 1999), quer do lado do PC1 quer do lado do PC4. O Microsoft 
NetMeeting usa ligações TCP e UDP em diferentes fases da comunicação. Esta aplicação 
é esporádica e simétrica, ou seja, pode a qualquer momento ser iniciada quer pelo PC1 
quer pelo PC4, consoante a necessidade de comunicação dos operadores aí localizados. 
Existe uma aplicação (Figura 4.10) desenvolvida em Visual Basic que interopera com o 
Microsoft NetMeeting via ActiveX (Pacheco, 2002b). A aplicação é simples, sendo 
disponibilizados ao operador os comandos “ligar” e “desligar”. A caracterização do 
tráfego gerado por esta aplicação depende, em muito, da configuração do Microsoft 
NetMeeting. Por sua vez esta aplicação depende da largura de banda disponível e do 
comportamento da rede. No entanto, podem fazer-se algumas assumpções baseadas nos 
objectivos da aplicação: a aplicação terá uma largura de banda nunca inferior a 16 Kbps 
e o sistema deve considerar que estará sempre activa (pior caso). Deste modo, sempre 
que a aplicação for activada por um dos operadores, o sistema terá capacidade de 
estabelecer a comunicação.  
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Figura 4.10: Descrição da aplicação de voz entre o mestre PC1 e o slave PC4 (a) e interface 
aceitação do estabelecimento de conversação (b) 

Os fluxos de tráfego MM6 e MM7 permitem a transferência e a manutenção de 
programas para os robôs R1 e R2, utilizando FTP. Do lado do PC2 e do PC4 é utilizado 
o serviço FTP do IIS (Internet Information Server), devidamente configurado. Do lado 
do PC1, são exploradas as capacidades de FTP do Internet Explorer ou de qualquer 
outro programa FTP cliente para WindowsNT.  

Por fim, o fluxo MM8, é usado para controlo da estação de descarga D2, ou mais 
especificamente, para controlo do braço de robô localizado nessa estação de descarga. A 
aplicação controla, ainda, a câmara que filma a área do braço de robô. Esta aplicação é 
esporádica, acontece sempre que é iniciada uma operação de descarga na estação D2. 
Nessa altura o PC1 envia mensagens de controlo e pedidos de snapshots ao escravo, e 
recebe de volta as respectivas respostas. As mensagens de controlo, os pedidos de 
imagens e as respostas são strings de texto, as imagens são comprimidas no formato 
JPEG, com um tamanho entre os 8 e os 16 KBytes.  

A Tabela 4.5 sintetiza as aplicações de software e o hardware necessário à 
implementação das funcionalidades suportadas pelos fluxos de tráfego descritos na 
Tabela 4.4. 

PC4

Aplicação 
de Voz 

Aplicação 
de Voz 

Microsoft 
NetMeeting 

Microsoft 
NetMeeting 

TCP/IP 
RFieldbus 

TCP/IP 
RFieldbus 

PC1 

TCP/IP  
encapsulado em 
PROFIBUS DP 

ActiveX 

TCP/IP 

ActiveX 

TCP/IP 
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Tabela 4.5: Hardware e software de suporte às funcionalidades previstas para os fluxos de tráfego 
TCP/IP encapsulado em DP 

Fluxo Nós Hardware específico 
no PC1 

Hardware específico 
no escravo 

Software específico 
no PC1 

Software específico 
no escravo 

MM1 PC6 ↔ PC1 − 

Sistema Winnov 
Desktop PCI: Câmara 

Digital + carta de 
aquisição PCI 

Disk Color 
Detection – Master;

Image Center 

Disk Color Detection 
– Slave 

MM2 PC6 ↔ PC1 − 

Sistema Winnov 
Desktop PCI: Câmara 

Digital + carta de 
aquisição PCI 

Disk Color 
Detection – Master

Image Center 

Disk Color Detection 
- Slave 

MM3 PC3 ↔ PC1 - 

Sistema Winnov 
Traveler: Câmara 
Digival + carta de 

aquisição PCMCIA 

Image Center Image Client 

MM4 PC5 ↔ PC1 - 

Sistema Winnov 
Traveler: Câmara 
Digival + carta de 

aquisição PCMCIA 

Image Center Image Client 

MM5 PC4 ↔ PC1 Colunas e altifalante Colunas e altifalante Netmeeting – Voice 
Application 

Netmeeting – Voice 
Application 

MM6 PC2 ↔ PC1 - - Browser; FTP 
Client 

Web Server; FTP 
Server 

MM7 PC4 ↔ PC1 - - Browser; FTP 
Client 

Web Server; FTP 
Server 

MM8 PC2 ↔ PC1 - 

Sistema Winnov 
Desktop PCI: Câmara 

Digital + carta de 
aquisição PCI 

Robot Arm 
Operator - Master 

Robot Arm Operator 
- Slave 

 

4.5. Alguns Detalhes do Fluxo de Informação Vertical 

O fluxo de informação entre a rede RFieldbus e a Intranet é possibilitado através do 
PC1, que possui capacidade para manipular directamente os objectos de comunicação 
associados à rede RFieldbus. É da responsabilidade do PC1 servir como ponte entre o 
SFF e a Intranet, disponibilizando informação sobre o estado do sistema, facilitando a 
manipulação propriedades/estado do sistema e distribuindo os diversos fluxos de 
imagens. De forma a alcançar as funcionalidades pretendidas foram, desenvolvidos 
diversas aplicações que interagem entre si, facilitando diversos serviços para os possíveis 
clientes que se encontrarem na Intranet. 

Na Figura 4.11 apresenta-se um esquemático que ilustra as aplicações que contribuem 
para a prestação de serviços aos clientes da Intranet e as interacções entre essas 
aplicações. 
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Figura 4.11: Aplicações que contribuem para a prestação de serviços aos clientes na Intranet 

A aplicação com um papel principal é a Servidor Intranet. Esta aplicação tem como 
responsabilidade difundir informação sobre o estado do SFF e permitir a manipulação de 
propriedades/estado do sistema por parte dos clientes da Intranet. A manutenção das 
propriedades do sistema e a modificação do estado deste é uma atribuição do módulo 
RF-CON da aplicação RF-SCADA. No entanto, a interacção com outras aplicações é 
uma tarefa do módulo RF-HMI. Assim, utilizando um mecanismo de comunicação entre 
processos (IPC – Inter-Process Comunication), o Servidor Intranet interage com o 
módulo RF-CON, através do módulo RF-HMI, de forma a, por um lado obter a 
informação sobre o sistema que irá difundir pela Intranet e, por outro lado, modificar as 
propriedades/estado do sistema.  

Outro serviço prestado aos clientes Intranet é a distribuição dos vários fluxos de 
imagens capturados pelo sistema. O controlo da distribuição destes fluxos é efectuado 
pelo Servidor Intranet. Este mantém o número de clientes que estão a consumir um 
determinado fluxo, e pode desligar a difusão de fluxos que não possuem consumidores. 
No entanto, a distribuição propriamente dita é efectuada pela aplicação denominada 
Image Center. O Image Center funciona como um núcleo agregador de todos os fluxos 
de imagens existentes no sistema. Ele recebe as imagens provenientes de aplicações 
clientes encarregues da captura destas e de aplicações que façam uso de imagens para o 
seu funcionamento, como é o caso das aplicações responsáveis pela classificação de 
peças e do posicionamento do cesto de descarga. Esta aplicação recebe comandos do 
Servidor Intranet para ligar/desligar a distribuição de determinados fluxos via IPC e 
difunde as imagens recebidas através de datagramas UDP enviados em broadcast para a 
Intranet. 
 
 



Capítulo 5 

 Estudo de um Caso: Configuração do Sistema de 
Fabrico Flexível 

Este capítulo descreve o processo de configuração de redes RFieldbus para um 
conjunto de aplicações concreto. É usada a abordagem de configuração proposta 
no Capítulo 3 para configuração do Sistema de Fabrico Flexível descrito no 
Capítulo 4.  

5.1. Introdução 

Neste capítulo descreve-se o procedimento de configuração da infraestrutura de 
comunicação associada ao SFF, apresentado no Capítulo 4, de acordo com a proposta de 
parametrização de redes RFieldbus genéricas delineada no Capítulo 3. É usada a 
abordagem apresentada na Secção 3.8 (Figura 3.6) e um software desenvolvido no 
contexto do projecto europeu RFieldbus, designado por SPA (SPA – System Planning 
Application), que determina os principais parâmetros temporais associados à 
configuração da rede. 

O capítulo começa com a descrição da aplicação de configuração de redes RFieldbus. 
A SPA permite obter todos os parâmetros temporais de configuração de uma rede 
RFieldbus, de acordo com a topologia da rede, as características dos fluxos de 
mensagens, e dos tipos de meio físico (wired, wireless). Devido às características da rede 
PROFIBUS, ou a limitações de implementação do RFieldbus, nem todos os parâmetros 
são configuráveis directamente. Assim, o restante do capítulo apresenta os resultados 
obtidos pela SPA e a sua forma de configuração, seguindo uma estrutura idêntica à do 
Capítulo 3, e concretizando para o SFF a proposta de configuração descrita nesse 
capítulo. 

5.2. Aplicação de Configuração de Sistemas RFieldbus Genéricos 

No contexto do Projecto Europeu RFieldbus foi desenvolvida uma aplicação de 
configuração de sistemas RFieldbus genéricos (SPA). O software implementa os 
algoritmos propostos em (Alves, 2003) (cujos principais resultados são abordados no 
Capítulo 2, Secções 2.2.2, 2.2.3, 2.3), bem como as considerações apresentadas no 
Capítulo 3 sobre a configuração dos parâmetros temporais PROFIBUS/RFieldbus. A 
configuração do Sistema de Fabrico Flexível foi realizada com recurso ao SPA. Esta 
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ferramenta permitiu tornar transparentes os pormenores relativos às características dos 
meios físicos (wired e wireless) e dos sistemas de interligação, bem como em relação ao 
impacto que essa heterogeneidade e a presença dos sistemas de interligação têm nos 
percursos das mensagens através da rede, e, consequentemente, na configuração da rede.  

5.2.1. Topologia da Rede do SFF 

O SPA considera como input uma topologia simplificada do Sistema de Fabrico Flexível 
(Figura 5.1). No segmento cablado principal da rede RFieldbus do SFF podem 
visualizar-se os dois mestres (PC1 - 1 e PC2 - 3); duas LBS e os canais rádio 
correspondentes; e um escravo (2), que representa todos os escravos do segmento. Estão 
também representados dois segmentos móveis (AGVs) e o segmento wireless (não 
móvel) que se resumem a um segmento cablado com uma LS e um outro nó escravo (4). 
Note-se que os 3 nós wireless do SFF consistem em estações cabladas, que usam o meio 
rádio (através de LS), como forma de interligação à rede RFieldbus principal. O input 
relativo ao fluxo de informação da rede também é simplificado. Assim, existe uma 
conexão entre o mestre (1) e o escravo (2) que representa todos os fluxos de informação 
entre o mestre PC1 e os escravos no barramento cablado principal. A única diferença 
entre estes fluxos (no contexto do SPA) são as características relativas ao tamanho da 
PDU, ou seja, os tamanhos do pedido e da resposta. Verifica-se o mesmo em relação ao 
fluxo de informação entre o mestre PC1 e os escravos wireless. O SPA detecta 
automaticamente todos os caminhos possíveis entre mestre e escravo. Esta característica 
da aplicação é muito importante, particularmente para os nós móveis uma vez que estes 
podem mudar de uma localização (e por isso domínio wireless) para outra. O fluxo de 
informação correspondente ao token entre os dois mestres é contemplado também pela 
aplicação SPA. 

 

LBS LBSM S MoM

LS S 

1 2  3

4

 
Figura 5.1: Topologia simplificada da rede RFieldbus do SFF 
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5.2.2. Parâmetros de Input Relativos à Rede 

Os parâmetros de input da aplicação SPA relativos à infraestrutura de rede RFieldbus 
podem dividir-se em 3 grupos: os parâmetros de configuração da rede PROFIBUS; os 
parâmetros relativos à gestão da mobilidade e os parâmetros que caracterizam o modelo 
de relaying nos sistemas de interligação. 

A Tabela 5.1 mostra a configuração dos parâmetros que caracterizam a rede 
PROFIBUS, no contexto da SPA, de acordo com a norma EN 50170.  

 

Tabela 5.1: Parâmetros de configuração da rede PROFIBUS 

Parâmetro Valor 

Nº de bits por caracter da DLL 8 bits 
Tamanho máximo do PDU (pedido/resposta) 255 chars 
Tamanho minímo do PDU (pedido/resposta) 6 chars 

Tamanho do token 3 chars 
Atraso Imposto pelos IS 25 µs 

TIDmin 100 bits 
minTSDR 10 µs 
maxTSDR 50 µs 

 
Os parâmetros relativos à gestão da mobilidade, e os respectivos valores, são 

apresentados na Tabela 5.2. Estes parâmetros resultam das características do 
equipamento RFieldbus usado no SFF.  

 

 Tabela 5.2: Parâmetros associados à gestão da mobilidade 

Parâmetro Valor 

Tamanho do PDU do Beacon Trigger 10 chars 
Número de canais rádio 2 

Duração do Beacon 200 µs 
Intervalo entre beacons 25 µs 

Atraso associado à mudança de canal rádio 700 µs 
Atraso imposto pelo buffering 25 µs 

 
 
A Tabela 5.3 define os parâmetros para o modelo de relaying nos sistemas de 

interligação. São apresentados os parâmetros relevantes para o meio físico wired e 
wireless, baseados nas normas RS-485 e IEEE 802.11b (ver Secção 2.3). 
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 Tabela 5.3: Modelo de relaying nos IS 

Valor Parâmetro 

Wired Wireless 

Taxa de transmissão 1,5 Mbps 2 Mbps 
Tamanho do cabeçalho 0 180 bits 

Tamanho da cauda  0 32 bits 
Tamanho do caracter da UART 11 bits 8 bits 

Offset 33 bits 148 bits 

5.2.3. Características do Tráfego Suportado pelas Aplicações do SFF 

A aplicação de configuração de redes RFieldbus determina o parâmetro TMC para todos 
os fluxos de informação gerados pelas aplicações suportadas pelo sistema. Este cálculo é 
feito com base na duração do pedido (para transacções SDN), do pedido e da resposta 
(para o caso de mensagens SRD) ou acknowledge (para mensagens SDA), e o percurso 
da informação desde a origem até ao destino.  

A duração das tramas de pedido e resposta é obtida apenas pela especificação do 
tamanho do campo de dados. Esta é uma característica da aplicação que gera o fluxo de 
informação. Assim sendo, para cada fluxo de mensagens é necessário saber o número de 
bits que constituem o campo de dados do pedido e/ou da resposta ou confirmação. No 
que concerne ao percurso dafeito pelas mensagens, a sua parametrização reporta à 
topologia apresentada na Figura 5.1. Todos os fluxos de mensagens têm origem no 
mestre M1 (que corresponde a PC1 do SFF) e o destino pode ser S2 (escravo no domínio 
cablado principal) ou S4 (escravo num domínio wireless). A Tabela 5.4 apresenta a 
configuração das características dos fluxos suportados pelo SFF. De referir que a 
simplificação da topologia da rede, patente na Figura 5.1, produz também uma 
simplificação no número de fluxos na Tabela 5.4. Contudo, esta simplificação não 
produz alterações nos resultados obtidos pela SPA, uma vez que se assume que os 
restantes fluxos possuem características idênticas às dos fluxos de mensagens 
explicitamente considerados.  

Tabela 5.4: Características dos fluxos suportados pelo SFF 

Fluxo Mestre Escravo Creq (chars) Cresp (chars) 

1 M1 S2 11 11 
2 M1 S2 6 255 
3 M1 S2 12 13 
4 M1 S2 21 21 
5 M1 S2 25 25 
6 M1 S4 6 255 
7 M1 S4 11 11 
8 M1 S4 39 255 
9 M1 S4 255 255 
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5.3. Configuração da Infra-estrutura de Comunicação do SFF 

As secções seguintes descrevem o processo de configuração da infraestrutura de 
comunicação associada ao SFF de acordo com a abordagem proposta no Capítulo 3 e 
sintetizada formalmente na Secção 3.8. É usada a aplicação de configuração de redes 
RFieldbus, o que permite tornar transparente grande parte dos pormenores associados às 
características da rede de comunicação do SFF, nomeadamente no que respeita à 
heterogeneidade da infraestrutura de comunicação, e à existências de dispositivos de 
interligação. 

5.3.1. Periodicidade Mínima Imposta pelas Aplicações - TMIN 

A periodicidade mínima (TMIN) imposta pelas aplicações suportadas pelo SFF foi obtida 
experimentalmente. Para o efeito colocou-se o sistema em funcionamento com todas as 
aplicações DPH activas, uma vez que são estas aplicações que apresentam maior 
criticalidade em termos temporais.  

Foram configurados vários tempos de ciclo. As experiências permitiram verificar que 
um tempo de ciclo igual ou inferior a 100 ms era suficiente para garantir um 
funcionamento correcto de todas as aplicações. Tempos de ciclo superiores provocaram 
um mau funcionamento das aplicações (nomeadamente ao nível dos braços 
pneumáticos).  

Assim, e pela Equação (3.3) tem-se que (a rede wired funciona a 1.5Mbps): 
   

bitmsTT MINDCY 150000100 ===   

5.3.2. Determinação dos Parâmetros TID1 e TID2 para os Mestres da Rede 

Os parâmetros TID1 e TID2 para cada mestre do sistema são obtidos directamente pela 
aplicação SPA. No SFF, o mestre PC1 suporta mensagens SRD na comunicação com o 
conjunto de escravos sob a sua alçada. O mestre PC2 (ou MoM) apenas suporta 
mensagens SDN. Sendo assim, TID1 só é relevante para PC1 e o valor obtido para TID2 só 
é relevante para o MoM. Os valores obtidos para o par TID1 e TID2 são: 

 

bitsTID 2931 =   

bitsTID 34422 =   

A SPA também determina o TID1 para o token. O seu valor é: 

bitsT tokenID 3931 =   

De acordo com a Equação 3.9 o valor para TID1 tem de ser o maior de entre os valores 
determinados para as mensagens SRD e para o token. Assim, para a rede RFieldbus do 
SFF o par (TID1, TID2) assume os valores de 393 e 3442 bits, respectivamente. 
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Por razões de implementação ligadas ao PROFIBUS, os parâmetros TID1 e TID2 não 
são configuráveis directamente, mas apenas através dos parâmetros min{TSDR} e 
max{TSDR}, respectivamente, como expresso nas Equações (5.1) e (5.2). Os valores de 
TSYN (Synchronisation Time), TSM (Safety Margin Time) e TSDI (Station Delay of the 
Iniciator Time) são muito pequenos, quando comparados com os novos valores de TID. 
Para mais pormenores acerca dos parâmetros TSYN , TSM e TSDI remete-se para a Norma 
Europeia 50170 (EN50170, 1996). 

{ }SDISDRSMSYNID TTTTT ,min,max1 +=  (5.1) 

{ }SDISDRSMSYNID TTTTT ,max,max2 +=  (5.2) 
Assim: 

{ } bitsTSDR 393min =   

{ } bitsTSDR 3442max =   

5.3.3. Determinação do TST 

A Tabela 5.5 mostra os valores obtidos (via SPA) para o TST para todas as transacções 
suportadas pelo mestre PC1 e para o token. Os valores são apresentados em bits. Pode 
verificar-se que o maior valor resultante para TST ocorre para o fluxo 8 e corresponde a 
2775 bits. Este será o valor do parâmetro TST para toda a rede RFieldbus. 

Tabela 5.5: Valores para o parâmetro TST determinados pela SPA 

Fluxo TST 
(bits) 

1 75 
2 75 
3 75 
4 75 
5 2671 
6 1570 
7 75 
8 2775 
9 75 

token 393 

5.3.4. Duração das Transacções 

A duração (real) das transacções é calculada pelo SPA de acordo com as características 
das transacções. A Tabela 5.6 apresenta os resultados obtidos. Nesta tabela são 



Capítulo 5 − Estudo de um Caso: Configuração do Sistema de Fabrico Flexível  63 
 
 
identificados os todos os fluxos de tráfego suportados pelo SFF (S#) e não apenas a 
versão simplificada considerada pela SPA usada nas secções anteriores. Para melhor 
identificação são indicados os nós origem e destino das transacções. De notar que os 
fluxos identificados por S1 a S10 correspondem a transacções DPH, os fluxos S11 a S15 
correspondem a transacções IPH e, por último, é apresentada a duração do token. 

 

Tabela 5.6: Duração da transacção para todos os fluxos de informação suportados pelo SFF  

Fluxo Nós Duração da Transacção (bits) 

S1 PC1↔ PC6 710 
S2 PC1↔ PC3 2205 
S3 PC1↔ PC5 2205 
S4 PC1↔ PC4 2205 
S5 PC1↔ PC2 710 
S6 PC1↔ MM1 930 
S7 PC1↔ MM2 930 
S8  PC1↔ ET1 743 
S9  PC1↔ ET2 743 
S10 PC1↔ PLC 1018 
S11 PC1↔ PC6 3427 
S12 PC1↔ PC3 6023 
S13 PC1↔ PC5 6023 
S14 PC1↔ PC2 3713 
S15 PC1↔ PC4 8778 

Token PC1↔MoM 443 
 
A implementação do RFieldbus impõe que o parâmetro TMC seja idêntico para todas 

as transacções DP suportadas, sendo o seu valor imposto pela transacção com maior 
duração (pior caso). A partir da Tabela 5.6 verifica-se que TMC toma o valor de 2205 bits. 

A duração da transacção é também um parâmetro do IP-Mapper (para as transacções 
resultantes das aplicações IP), designado por TTMC (Target Message Cycle Time). Pode 
ser configurado de 3 formas distintas: directamente, tal como para as aplicações DP, 
estabelecendo TTMC como a máxima duração entre todos os fluxos IP; através de uma 
tabela onde se identificam os diferentes fluxos de mensagens e o parâmetro TTMC 
associado; ou, por último, calculado em run-time pelo IP-DP Dispatcher para todos os 
fluxos. O método usado para a determinação de TTMC é indicado através do parâmetro 
TTMCUsage (Target Message Cycle Time Usage) e pode tomar três valores, que 
correspondem aos 3 métodos definidos: 00 para o primeiro; 01 para o segundo e 02 para 
o terceiro. Para o SFF optou-se por usar o 2º método (tabular) devido à disparidade entre 
as diferentes durações para as transacções. 
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5.3.5. Exequibilidade da Configuração da Rede 

A Equação (3.4) permite verificar a exequibilidade da configuração da rede. No caso do 
SFF o parâmetro AlM tem o seguinte valor: 

 

bitsAlM 250004432205102205 ≅++×=   

Para uma alocação mínima agregada de 25000 bits e para um TDCY de 150000 bits 
(100 ms), a configuração da rede RFieldbus associada ao SFF é exequível, não 
considerando ainda o suporte de mobilidade e o tráfego IPH. 

5.3.6. Suporte de Mobilidade no SFF 

A SPA calcula o número de beacons necessários para permitir a mobilidade nos sistemas 
RFieldbus e recalcula os parâmetros associados, sempre que necessário (Secção 3.5). 
Para o SFF o número de beacons a enviar pelas LBS é de 10 beacons (ambas etão à 
mesma “distância” do MoM). 

A alocação para o MoM não é directamente determinada pela aplicação SPA, mas 
pode ser calculada através da Equação (3.13). Assim, para um TBT de 180 bits 
(determinado pela SPA) resulta que: 

bitsTMAMoM 41004433442180 ≅++=   

Pode verificar-se que a exequibilidade da configuração da rede se mantém, mesmo 
considerando o suporte de mobilidade (AlM + TMoM = 25000 bits + 4100 bits < 150000 
bits). 

5.3.7. Escalonamento de Tráfego TCP/IP 

O micro-ciclo corresponde ao pior tempo de rotação do token (Secção 3.7.1), ou seja, 
150000 bits. O sistema suporta 6 fluxos IPH (de notar que o fluxo identificado por S11 
corresponde a tráfego gerado por duas aplicações idênticas). 

Para a determinação do número de fragmentos por segundo (fps) para cada aplicação 
IPH realizaram-se testes de captura com a aplicação WinPCap (http://winpcap.polito.it/). 
Para cada aplicação monitorizou-se o tráfego durante um período considerável de tempo, 
e isolou-se a informação relativa a cada execução de cada transacção. No caso da 
aplicação de voz entre PC1 e PC4, foi capturada informação do estabelecimento de uma 
chamada, e de 30 minutos de conversação.  

A Tabela 5.7 mostra o número de fragmentos IPH por segundo (fps) para os fluxos 
designados na Tabela 5.6 por S11 a S14. Para o SFF considera-se que os pacotes IP são 
fragmentados sempre que o seu tamanho exceda os 240 bytes (outros valores são 
permitidos até a um máximo de 244 bytes). A captura do tráfego resultante da aplicação 
que gera o fluxo S15 não permite tirar conclusões directas em relação ao número de 
fragmentos gerados por segundo, porque a aplicação não está sempre activa, como as 
restantes. A determinação da sua periodicidade em função do TDCY foi realizada 
experimentalmente, como se detalhará à frente nesta secção. 
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Tabela 5.7: Resultados obtidos através da captura do tráfego produzido pelas aplicações TCP/IP 

Fluxo Fragmentos por segundo (fps)

S11 5 
S11 5 
S12 10 
S13 10 
S14 1,67 

 
Com os dados da Tabela 5.7 e através da formulação (3.20) é possível determinar a 

periodicidade dos fluxos em função de TDCY. A Tabela 5.8 mostra os resultados assim 
obtidos. 

 

Tabela 5.8: Periodicidade das aplicações IP em função do TDCY 

Fluxo Nós Tfrag 

S11 PC1 ↔ PC6 2 
S11 PC1 ↔ PC6 2 
S12 PC1 ↔ PC3 1 
S13 PC1 ↔ PC5 1 
S14 PC1 ↔ PC2 6 

 
Para obter a periodicidade em função do TDCY do fluxo S15 testou-se o sistema com a 

aplicação a funcionar para várias tabelas de escalonamento. Concluiu-se que a aplicação 
funciona se forem escalonados 2 fragmentos a cada TDCY. Valores inferiores 
prejudicavam a qualidade da chamada de voz. 

Assim o parâmetro Mcy é calculado através da Equação (3.23): 

{ } 66,2,1 == mmcMcy   

 
Da Aplicação do algoritmo ilustrado na Figura 3.5 (também não implementado pela 

SPA) obtém-se a tabela de escalonamento (Tabela 5.9) dos fragmentos IPH no PC1. 
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Tabela 5.9: Tabela de escalonamento dos fluxos IPH para o PC1 

Micro-ciclo 1 2 3 4 5 6 

S15 2 2 2 2 2 2 

S12 1 1 1 1 1 1 

S13 1 1 1 1 1 1 

S11  2  2  2 

S14 1      

TIPH (bits) 33315 36456 29602 36456 29602 36456

 
Na Tabela 5.9 são considerados 2 fragmentos a cada 2 micro-ciclos para S11, o que 

equivale a 1 fragmento por cada fluxo designado por S11 (situação real).  
O TIPH mínimo necessário alocar para o mestre 1 é de 36456 (cerca de 36500 bits). A 

configuração da rede continua por isso a ser exequível (AlM + TMoM + TIPH = 25000 + 
4100 + 36500 = 65600 bits < 150000 bits). 

5.3.8. Determinação do Parâmetro TTR 

A alocação de tráfego para o mestre PC1 é calculada através da Equação (3.2). Se 
considerarmos apenas a alocação para tráfego DPH, DPL e IPH, então TMAPC1 toma o 
valor: 
  

bitsTMAPC 612004433650022051022051 ≅+++⋅=   

Será razoável considerar TMAPC1 de 70000 bits, sendo o tempo sobrante para tráfego BE. 
Deste modo o TTR tomará o valor (pela Equação (3.5)): 

bitsTTR 22000070000150000 =+=   

5.3.9. Parâmetro TSL 

De acordo com a Secção 3.6 os parâmetros TSL1 e TSL2 tomarão o maior valor encontrado 
para TST e para TSTtoken, respectivamente. O parâmetro TSL corresponderá ao maior valor 
entre TSL1 e TSL2. Sendo que TSL1 é igual a 2775 bits (ver Secção 5.3.4) e TSL2 é igual a 393 
bits, o TSL para o PC1 toma o valor de 2775 bits.  
 



Capítulo 6 

 Discussão e Análise de Resultados 

Neste capítulo são discutidos e analisados os resultados obtidos no Capítulo 5 em 
diversas experiências de funcionamento do SFF descrito no Capítulo 4.  

6.1. Introdução 

Este penúltimo capítulo tem como objectivo a verificação experimental, com base no 
sistema real descrito no Capítulo 4, dos pressupostos apresentados até agora ao longo da 
dissertação, em relação à configuração de redes RFieldbus. O foco deste capítulo reside 
na análise de funcionamento das sub-camadas ACS e IP/DP Dispatcher, responsáveis 
pelo correcto funcionamento das aplicações multimédia em redes RFieldbus. 

São descritas as experiências realizadas com o SFF configurado de acordo com a 
abordagem proposta no Capítulo 3 e concretizada no Capítulo 5. São também 
apresentados os resultados e as conclusões que os mesmos permitiram. O sistema de 
fabrico flexível foi testado em funcionamento contínuo durante várias horas, com todas 
as aplicações em funcionamento, em situações que exigiam a mobilidade de nós entre as 
duas células rádio nele contempladas. 

As experiências permitiram identificar os limites do sistema, em particular limites 
impostos pela sua implementação, como hardware, sistema operativo, ou outros. 

A análise do tráfego na rede foi realizada com o auxílio da ferramenta PROFIBUS 
Analyzer da empresa Softing (http://softing.com/). Para além da análise do tráfego no 
barramento PROFIBUS, este software fornece funcionalidades para análise estatística e 
de identificação de erros. 

O Capítulo 6 começa por descrever sucintamente a aplicação PROFIBUS Analyzer.      

6.2. Analisador de Redes PROFIBUS 

A aplicação PROFIBUS Analyzer permite a monitorização e análise do tráfego de 
mensagens num barramento PROFIBUS sem interferir, activa ou passivamente, no 
funcionamento da rede. A aplicação é constituída por três componentes principais: uma 
placa de hardware específica (placa PROFIBUS Analyzer); um módulo firmware que 
executa na placa e o módulo de software a executar num PC que não seja um nó do 
sistema (mestre ou escravo).  

O PROFIBUS Analyzer permite monitorizar o tráfego no barramento ao nível da 
camada 2 da pilha protocolar do PROFIBUS (camada DLL), apresentando as estações 
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envolvidas na transacção (mestre e escravo), o tipo de transacção, e um timestamp (em 
µs ou em bits). O software permite ainda listar possíveis erros que possam ter ocorrido 
durante o período de monitorização.  

É também possível com este analisador de rede visualizar informação relativa a outras 
camadas da pilha protocolar, nomeadamente da camada física e da camada de aplicação. 
O software permite ainda a obtenção de uma live list, filtros e funções trigger, que 
possibilitam o isolamento de serviços PROFIBUS específicos. Permite ainda exportar os 
ficheiros com a informação obtida para tratamento analítico posterior por recurso a 
outras ferramentas de software. 

A monitorização do tráfego PROFIBUS é realizada no modo Record Mode durante 
um período de tempo variável e designado pelo utilizador. Toda a informação relativa às 
transacções PROFIBUS é armazenada e pode ser visualizada numa janela gráfica 
(exemplificada na Figura 6.1), quando em Playback Mode. 

 

 
Figura 6.1: Janela de visualização da informação das tramas monitorizadas pelo PROFIBUS 
Analyzer 

A informação relativa ao tempo pode ser obtida através de timestamps relativas ou 
absolutas (hora do dia), em bits ou em µs, como mostra a Figura 6.2. Como já foi 
referido, pode ainda analisar-se informação relativa às restantes camadas PROFIBUS, 
como ilustrado na Figura 6.3. O software numera as tramas por ordem crescente 
(primeira coluna da Figura 6.2), e para cada uma mostra a estação de origem e de 
destino, bem como o porto de protocolo usado (é colocado junto da identificação da 
estação, separado por um ponto − exemplo 1.62). A última coluna de informação 
apresenta o tipo de mensagem da camada DLL trocada entre as estações.  
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a) b) 

Figura 6.2: Informação das tramas monitorizadas pelo PROFIBUS Analyzer com timestamps em 
bits (b) e em µs (a)  

A informação pode ser filtrada de acordo com critérios adequados às características 
das experiências realizadas. A utilização de filtros é quase obrigatória quando se adquire 
informação durante um grande período de tempo. O PROFIBUS Analyzer fornece um 
editor de filtros gráfico que permite a edição das equações de filtragem (ilustrado na 
Figura 6.4). São disponibilizados dois filtros: Filtro 1 e Filtro 2. A principal diferença 
entre eles é o facto de o primeiro ser despoletado durante o processo de monitorização, 
limitando a informação recolhida; ao passo que o segundo filtro é aplicado no modo 
Playback, ou seja, de entre a informação total recolhida é seleccionada aquela que 
corresponde às características do filtro. 

O PROFIBUS Analyzer é uma aplicação de captura de tráfego no barramento 
PROFIBUS, por isso não identifica tráfego IP. Trata-se de uma limitação pouco 
importante no caso de redes RFieldbus, uma vez que o tráfego IP é encapsulado em 
tramas PROFIBUS DPH. Com o analisador é possível identificar inequivocamente o 
tráfego IP uma vez que este usa um porto de protocolo diferente do restante tráfego DPH 
– o porto 11.  
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Figura 6.3: Informação relativa à camada de aplicação obtida através do PROFIBUS Analyser 

 

 
Figura 6.4: Editor de filtros do PROFIBUS Analyser 

Podem, ainda, ser visualizados os erros ocorridos durante o período de monitorização. 
Existe uma lista de erros reconhecidos pelo PROFIBUS Analyzer. São exemplo disso: os 
erros de paridade; o slip error, quando o stop bit é maior do que um bit; o frame too long 
quando uma mensagem é maior do que o esperado. 
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6.3. Descrição das Experiências Realizadas com o SFF    

6.3.1. Verificação do Comportamento do Inicial do Sistema 

O SFF foi configurado de acordo com a parametrização descrita no Capítulo 5. O 
sistema foi colocado a funcionar com todas as aplicações (DP e multimédia) activas. 

Foi possível tirar as seguintes conclusões. 
− O sistema funcionou de acordo com as expectativas para todas as aplicações. 
− As aplicações DPH funcionaram de forma correcta, não apresentando qualquer 

discrepância em relação à especificação. 
− A aplicação de reconhecimento de peças falhava esporadicamente e de forma 

aleatória algumas peças. Verificou-se que as imagens das peças que não eram 
reconhecidas não eram capturadas pelas câmaras. 

− Aplicação de voz demonstrou um atraso inicial de cerca de 1 s. A qualidade de 
voz era satisfatória permitindo o reconhecimento dos interlocutores. A aplicação 
de voz foi iniciada, alternadamente, do lado do mestre e do lado do escravo e os 
resultados obtidos foram idênticos.  

− O atraso inicial da aplicação de detecção da posição dos cestos era muito elevado, 
tal como seria de esperar − cerca de 30 s. De facto só ao fim de 30 s é que todo o 
tráfego gerado pela aplicação foi despachado, visto que a periodicidade é de 30 
ms (por cada 600 ms é despachado 1 fragmento). 

Apesar do sistema ter um comportamento aceitável, verificava-se a necessidade de 
alguns melhoramentos da qualidade de serviço das aplicações multimédia, 
particularmente em relação à aplicação de reconhecimento de peças entre PC1 e PC6, 
uma vez que este tráfego é usado para uma tarefa de controlo importante do SFF. Outra 
aplicação a melhorar seria a aplicação de voz, de modo a diminuir o atraso inicial e a 
melhorar a qualidade do som. 

Com vista a generalizar os resultados obtidos e a melhor compreender o 
comportamento do sistema, alteraram-se alguns dos aspectos da experiência.  

As aplicações DPH foram desactivadas, uma vez que o seu comportamento não 
apresentou nenhuma discrepância em relação ao esperado. O facto de não estarem 
activas não implica nenhuma alteração em relação ao comportamento das restantes 
aplicações, uma vez que foram definidas alocações máximas para todos os tipos de 
tráfego (ver Secção 3.2).  

De entre as aplicações multimédia suportadas pelo SFF manteve-se apenas a 
aplicação entre PC1 e PC6 (reconhecimento de peças). Implementou-se ainda uma 
aplicação adicional de comunicação UDP baseada em sockets entre PC1 (cliente) e PC2 
(servidor). O fluxo gerado por esta aplicação adicional é designado por S16.  

A vantagem desta aplicação, no contexto deste estudo, reside na sua previsibilidade e 
no facto de se poder configurar com exactidão o número de fragmentos a enviar para a 
rede e a duração de cada fragmento gerado. Por razões de simplificação configurou-se 
para S16 um pacote com o mesmo tamanho de S14, o que permite calcular de forma 
simples o valor de TTMC. 
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Foi alterado o TIPH de acordo com a nova aplicação e a nova tabela de escalonamento 
(Tabela 6.1) usada para o efeito. A nova aplicação foi configurada para enviar um 
fragmento a cada 2 micro-ciclos, sendo que o macro-ciclo é de 2 micro-ciclos. 

 

Tabela 6.1: Tabela de escalonamento para S11 e S16 

Micro-ciclo 1 2 
S11 2 2 
S16 1 0 

TIPH (bits) 11359 7646

 
A Figura 6.5 ilustra os resultados obtidos e permite concluir que a tabela de 

escalonamento é executada de acordo com o previsto. 
Pela análise do ficheiro obtido pelo analisador também se pôde verificar que sempre 

que não existiam fragmentos a escalonar eram escalonados nos macro-ciclos seguintes, 
em compensação, fragmentos adicionais (ver Secção 3.7.3). 

 

TIPHTDPH 

TDPL 

Chegada do Token Passagem do Token

TBE

S11 S16 Restante Tráfego da Rede  
Figura 6.5: Funcionamento do ACS e do IP/DP Dispatcher para a experiência correspondente ao 
escalonamento do tráfego IPH conforme constante da Tabela 6.1 

O funcionamento do ACS e do IP/DP Dispatcher pode ser visualizado através da 
interpretação de um snapshot retirado do ficheiro de obtido através da aplicação 
PROFIBUS Analyzer. É usado o Filtro 2 para a obtenção do tráfego IPH (encapsulado 
em tramas DPH e identificado pelo porto 11). A tabela de escalonamento é cumprida 
integralmente. O padrão apresentado pelo snapshot (ilustrado na Tabela 6.2) é 
exactamente o padrão descrito pela tabela de escalonamento (Tabela 6.1). De facto são 
enviados 4 fragmentos do fluxo S11, e um fragmento do fluxo S16 por cada macro-ciclo.  

A Tabela 6.2 mostra apenas os pedidos do mestre, uma vez que o escravo não tem 
dados para enviar na resposta (envia apenas uma mensagem do tipo SC − Short 
Acknowledge − que não é filtrada, visto que não possui o porto 11). 
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Tabela 6.2: Transcrição de um excerto do ficheiro de captura usando um filtro para tráfego IPH 

 
Timestamp 

 
 

Stream  
hh:mm:ss 

 
µs 

 
 

Origem → Destino 

27 13:57:43 11505 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
31 13:57:43 13006 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 

253 13:57:43 110991 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
257 13:57:43 112493 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
281 13:57:43 122307 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 

… … … … 
935 13:57:43 411948 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
939 13:57:43 413444 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 

1162 13:57:43 511443 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1166 13:57:43 512939 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1188 13:57:43 521890 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 
1390 13:57:43 612041 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1394 13:57:43 613533 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1618 13:57:43 712294 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1622 13:57:43 713795 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1642 13:57:43 721893 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 

 
De referir, ainda, que a Tabela 6.2 mostra apenas a numeração do fluxo (atribuída 

pela aplicação PROFIBUS Analyzer), a timestamp e a informação acerca das estações 
origem e destino.  

Em anexo (Anexo B, Tabela B.1) apresenta-se o micro-ciclo completo do qual foram 
extraídos os dados apresentados na Tabela 6.2. Pode-se verificar a constante troca de 
tokens entre os dois mestres devido ao facto de as restantes aplicações estarem inactivas. 
Neste caso o mestre depois de fazer pooling a todos os escravos, passa o token ao seu 
sucessor no anel lógico. Pode também comprovar-se o cumprimento dos parâmetros 
temporais do IP/DP Dispatcher. 

6.3.2. Aumento da Qualidade de Serviço das Aplicações Multimédia 

Depois de comprovado o correcto funcionamento do IP/DP Dispatcher e do ACS, foram 
realizadas experiências com a tabela de escalonamento obtida no Capítulo 5 (Tabela 5.9) 
com o objectivo de melhorar os resultados relatados em 6.3.1. Uma das aplicações alvo 
foi a de reconhecimento de peças (fluxo S11 entre PC1 e PC6). A Tabela 6.3 apresenta a 
nova proposta de escalonamento. 
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Tabela 6.3: Nova tabela de escalonamento com o objectivo de aumentar a largura de banda de S11 

Micro-ciclo 1 2 3 4 5 6 
S11 2 2 2 2 2 2 
S15 2 2 2 2 2 2 
S12 1 1 1 1 1 1 
S13 1 1 1 1 1 1 
S14 1      

TIPH (bits) 40851 37028 37028 37028 37028 37028 
 
Nestas condições deixou de se verificar a ocasional perda de pacotes, mesmo com o 

sistema a funcionar de forma contínua e com todas as aplicações (DP e IP) activas. 
Outra aplicação crítica em termos de qualidade de serviço é a aplicação de voz entre o 

mestre PC1 e o escravo PC4. Esta aplicação tem um comportamento muito diferente das 
restantes aplicações multimédia (Secção 4.4.3) o que torna difícil, por um lado a sua 
correcta modelação, e por outro a análise do seu comportamento. 

Esta experiência teve como objectivo fornecer à aplicação maior largura de banda, 
aumentando o número de fragmentos por micro-ciclo de modo a aproveitar o TIPH 
sobrante. A Tabela 6.4 apresenta a nova solução de escalonamento. 

 

Tabela 6.4: Nova tabela de escalonamento com o objectivo de aumentar a largura de banda de S15  

Micro-ciclo 1 2 3 4 5 6 
S11 2 2 2 2 2 2 
S15 3 3 3 3 3 3 
S12 1 1 1 1 1 1 
S13 1 1 1 1 1 1 
S14 1      

TIPH (bits) 49629 45806 45806 45806 45806 45806

 
A aplicação foi interrompida e reiniciada várias vezes. Não se notou nenhum impacto 

na qualidade de voz, exceptuando uma diminuição ligeira do atraso inicial. As restantes 
aplicações funcionaram de forma normal. 

Uma outra experiência que foi levada a cabo teve como objectivo a diminuição do 
atraso inicial da aplicação de reconhecimento de posição do cesto de descarga. 
Aumentou-se para 3 o número de fragmentos por micro-ciclo de S14, o que resulta na 
tabela de escalonamento apresentada na Tabela 6.5.  

 

Tabela 6.5: Nova tabela de escalonamento com o objectivo de diminuir o atraso inicial de S14  

Micro-ciclo 1 2 
S11 2 2 
S15 3 3 
S12 1 1 
S13 1 1 
S14 1  

TIPH (bits) 49629 45806
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O atraso inicial foi reduzido para cerca de 10s. Não se notaram nenhumas alterações 
no normal funcionamento das restantes aplicações. O TIPH continua a ser muito inferior 
ao TIPH máximo definido para o mestre PC1.  

De notar que cada uma das experiências até agora descritas nesta secção foi realizada 
considerando as alterações efectuadas nas experiências anteriores. Vamos agora relatar 
uma quarta experiência. 

O TIPH usado pelas aplicações multimédia é cerca de metade do TIPH máximo, pelo 
que o tempo restante pode ser usado para o aumento da largura de banda das aplicações 
multimédia ou para a inclusão das novas aplicações. A primeira opção foi aumentar a 
largura de banda da aplicação de reconhecimento de peças entre PC1 e PC6. O número 
de fragmentos por micro-ciclo foi aumentado para 5 fragmentos, o que resultou no 
escalonamento ilustrada na Tabela 6.6. 

 

Tabela 6.6: Tabela de escalonamento resultante de outro aumento da largura de banda de S11 

Micro-ciclo 1 2 
S11 5 5 
S15 3 3 
S12 1 1 
S13 1 1 
S14 1  

TIPH (bits) 60768 56945 

 
A aplicação de reconhecimento a peças deixou de funcionar, começando a perder 

pacotes gradualmente até deixar de funcionar por completo. As restantes aplicações 
também foram prejudicadas por este aumento da largura de banda de S11. Passados 
alguns minutos de funcionamento, o sistema degradou-se por completo, até deixar 
mesmo de funcionar. Testou-se aplicações simples com os restantes escravos suportados 
por PC1, como o ping, e também não funcionaram. O TIPH máximo não foi atingido, pelo 
que o limite não terá sido imposto pelo tempo de alocação.  

A mesma experiência foi realizada com a aplicação de voz S15, como mostra a 
Tabela 6.7. Os resultados foram análogos. Notou-se que o estabelecimento da conexão 
gerou um atraso muito substancial, de alguns segundos (cerca de 10 s). O atraso na voz 
era muito elevado, o que tornava quase impossível o seu reconhecimento. A degradação 
desta aplicação, e de todo o sistema, foi muito rápida, tal como na experiência anterior.  

 

Tabela 6.7: Tabela de escalonamento resultante de um outro aumento da largura de banda de S15 

Micro-ciclo 1 2 
S11 2 2 
S15 5 5 
S12 1 1 
S13 1 1 
S14 1  

TIPH (bits) 67185 63362 

 



76 Capítulo 6 − Discussão e Análise de Resultados 
 
 

O limite imposto pelo TIPH nunca foi atingido, pelo que não existem razões aparentes 
para os resultados obtidos através destas duas últimas experiências. O único padrão 
existente nas duas experiências anteriores é o número de fragmentos IPH por micro-ciclo 
ser bastante elevado. Esta limitação (a confirmar-se) não estava identificada para 
sistemas RFieldbus. Com vista a confirmar este limite foram realizadas as experiências 
descritas nas secções seguintes.  

6.3.3. Depuração do Funcionamento do Sistema de Fabrico Flexível  

Para clarificar a origem do problema verificado nas duas últimas experiências relatadas 
na Secção 6.3.2, foi usada uma funcionalidade do sistema Operativo Windows NT4 que 
permite a depuração de mensagens entre device drivers. Usou-se a ferramenta windbg e 
depuraram-se as mensagens entre o driver com a funcionalidade de IP-Mapper e ACS e 
o driver da placa de rede. A depuração resume-se a uma indicação da recepção dos 
fragmentos ou à indicação de um estado de erro aquando da recepção. Foram usadas 
duas máquinas para a depuração: o PC1 que funcionou como máquina alvo (executava 
os drivers) e uma máquina anfitriã (para correr a ferramenta de depuração) externa ao 
SFF. As máquinas comunicavam através de um cabo série null-modem. 

Para a depuração foi activada apenas a aplicação correspondente ao fluxo S16. A 
aplicação foi configurada para enviar 2 fragmentos por cada micro-ciclo, inicialmente, 
aumentando-se progressivamente até aos 10 fragmentos por micro-ciclo. Esta 
experiência levou à conclusão de que a placa de rede IFAK _isPRO ISA (ver Secção 
4.3.1 e Tabela 4.1) impõe um limite de pacotes por micro-ciclo, ou ciclo de 
comunicação, que se sobrepõe ao limite esperado imposto pelo TIPH. 

A limitação da carta de rede pode ser contornável e até pode levar a sugestões de 
configuração diferentes da abordada no Capítulo 5. Um tempo de ciclo menor levaria a 
uma menor periodicidade dos fragmentos dos fluxos multimédia e a um TIPH também 
menor. Assim seria TIPH a impor o limite para o tráfego IP por ciclo e nunca a carta de 
rede. O pressuposto inicial da configuração do sistema seria diminuir o TDCY para o 
mínimo valor possível (salvaguardando sempre o tempo suficiente para garantir alguma 
qualidade de serviço às aplicações IP).  

Para além deste limite já identificado – o número de fragmentos –, foram ainda 
identificados os limites respeitantes ao TIPH máximo e ao número de pacotes permitidos 
na fila de espera do ACS. As secções seguintes mostram duas experiências que provam a 
existência destes limites. 

6.3.4. Limite Imposto pelo Parâmetro TIPH  

Para a realização desta experiência usaram-se as aplicações correspondentes aos fluxos 
S11 e S16 (ver Tabela 6.1). O parâmetro TTMC foi alterado (na configuração do sistema) 
para 100000 bits. A Tabela 6.8 mostra um snapshot retirado do ficheiro de captura 
obtido com o analisador de rede com filtro 2 para tráfego IPH. As aplicações tiveram um 
comportamento anómalo, e na realidade acabaram por deixar de funcionar totalmente. 
No entanto, a análise dos ficheiros de captura mostra que a tabela de escalonamento foi 
integralmente cumprida, ou seja, os fragmentos foram enviados para a rede de acordo 
com a tabela de escalonamento, de forma esperada. O intervalo de tempo entre cada 
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fragmento não é suficiente para as aplicações funcionarem correctamente e os pacotes 
começam a ser descartados, causando, no limite, a paragem das aplicações.  
 

Tabela 6.8: Transcrição de um excerto do ficheiro de captura de tráfego IPH para S11 e S16 

 
Timestamp 

 
 

Stream  
hh:mm:ss 

 
µs 

 
 

Origem → Destino 

33963 14:36:19 0,01195 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
33967 14:36:19 0,013446 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
34191 14:36:19 0,112162 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
34195 14:36:19 0,113663 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
34218 14:36:19 0,127229 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 
34415 14:36:19 0,212323 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
34421 14:36:19 0,214644 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
34641 14:36:19 0,311728 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
34645 14:36:19 0,313223 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
34670 14:36:19 0,327582 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 

… … … … 
35775 14:36:19 0,81243 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
35781 14:36:19 0,814767 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
36003 14:36:19 0,912631 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
36009 14:36:19 0,914985 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
36036 14:36:19 0,9302 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 

 

6.3.5. Limite Imposto pelas Filas de Espera do ACS 

Para esta experiência manteve-se o cenário anterior, mas o parâmetro TTMC para as 
aplicações foi restaurado. A tabela de escalonamento não foi alterada, mas o 
comportamento real da aplicação S16 foi alterado de modo a que enviasse um fragmento 
por micro-ciclo. Com esta alteração espera-se que o número de fragmentos na fila de 
espera aumente e que os pacotes comecem a ser descartados, por via disso. A Tabela 6.9 
mostra os resultados obtidos. 

A aplicação S16 começou a sofrer atrasos, que aumentaram ao longo do tempo. Os 
pacotes gerados pela aplicação começam a ser descartados alterando o seu 
funcionamento normal. Através da análise do tráfego na rede não é possível ver 
claramente este comportamento do ACS e do IP/DP Dispatcher, uma vez que sempre 
que existirem fragmentos a escalonar eles são enviados para a rede, e sempre de acordo 
com a tabela de escalonamento. 
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Tabela 6.9: Transcrição de um excerto do ficheiro de captura resultante da experiência relativa ao 
tamanho da fila de espera IPH, com filtro para tráfego IPH 

 
Timestamp 

 
 

Stream  
hh:mm:ss 

 
µs 

 
 

Origem → Destino 

1175 14:16:35 0,516723 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1179 14:16:35 0,518219 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1403 14:16:35 0,617019 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1408 14:16:35 0,621049 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1422 14:16:35 0,62667 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 
1629 14:16:35 0,716791 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1633 14:16:35 0,718292 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1857 14:16:35 0,817104 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1862 14:16:35 0,821134 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
1878 14:16:35 0,82759 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 
2083 14:16:35 0,91688 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
2087 14:16:35 0,918371 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
2313 14:16:36 0,017885 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
2318 14:16:36 0,02191 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
2332 14:16:36 0,02755 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 
2539 14:16:36 0,117768 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
2544 14:16:36 0,121792 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
2765 14:16:36 0,217083 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
2770 14:16:36 0,221102 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
2786 14:16:36 0,227547 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 
2997 14:16:36 0,321007 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
2999 14:16:36 0,321678 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
3222 14:16:36 0,417827 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
3227 14:16:36 0,421852 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
3243 14:16:36 0,428335 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 

 

6.4. Discussão dos Resultados 

Este capítulo descreve um conjunto de experiências, e respectivos resultados, levados a 
cabo no Sistema de Fabrico Flexível. Estas experiências tiveram como objectivo 
principal a validação dos pressupostos apresentados ao longo desta dissertação sobre 
redes RFieldbus. 

Os resultados obtidos serviram para comprovar a correcta integração, quer das 
aplicações multimédia, quer das capacidades de mobilidade e comunicação sem fios, em 
redes RFieldbus, bem como o sucesso da política de escalonamento implementada. 
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As aplicações multimédia previstas no SFF funcionaram com uma qualidade de 
serviço suficiente ao seu correcto funcionamento. Verificou-se na prática um dos 
objectivos essenciais do RFieldbus: suportar tráfego IP encapsulado mantendo o correcto 
funcionamento temporal das aplicações nativas PROFIBUS de controlo das aplicações 
críticas e de gestão da rede. 

Em relação à capacidade de comunicação sem fios e mobilidade de sistemas 
computacionais, os resultados foram igualmente satisfatórios. As aplicações que 
funcionaram em sistemas computacionais pertencentes a células rádio tiveram um 
comportamento esperado e satisfatório. Esta conclusão foi feita em relação às aplicações 
multimédia e às aplicações DP nativas. Foi verificada a capacidade de mobilidade dos 
sistemas, sem prejuízo das características das aplicações suportadas pelos mesmos. 

No entanto verificaram-se problemas e deficiências de implementação do RFieldbus. 
Foi possível constatar que o problema decorria de um erro originado pelo software da 
carta de rede IFAK _isPRO ISA. Este limite impõe um número de fragmentos por micro-
ciclo, ou ciclo de comunicação, não superior a 9 fragmentos, sobrepondo-se ao limite 
imposto por TIPH máximo. Esta limitação da carta de rede acaba por impor uma limitação 
ao SFF.  
 



 



Capítulo 7 

 Conclusões 

Neste capítulo são resumidas as contribuições desta dissertação, estabelecidas 
conclusões e apresentadas algumas linhas de investigação futura directamente 
decorrentes deste trabalho.  

7.1. Sumário 

Nas décadas de 80 e 90, o advento das redes do tipo fieldbus quebrou com a tradicional 
filosofia de controlo centralizado e comunicações ponto-a-ponto vigente até então nos 
sistemas de automação de fabrico. Nos anos mais recentes, as pressões do mercado e a 
crescente disponibilidade de técnicas e tecnologias 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) o suporte de mobilidade de 
dispositivos, e por isso a necessidade de integrar capacidades de comunicações sem fios 
(wireless) adequadas ao ambiente industrial; (ii) o 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. 

A iniciativa enquadrada pelo projecto Europeu RFieldbus (High Performance 
Wireless Fieldbus in Industrial-Related Multimedia Environment) visou precisamente a 
extensão de uma importante norma internacional de fieldbus (o PROFIBUS) no sentido 
de a dotar dos mecanismos e protocolos adequados ao suporte de nós móveis (via 
comunicações rádio) e ao suporte de tráfego e aplicações multimédia (via 
encapsulamento de fragmentos IP em tramas PROFIBUS).  

Esta dissertação aborda, de uma forma sistematizada (Capitulo 3), o processo de 
engenharia associado à configuração e operação de aplicações industriais baseadas na 
tecnologia RFieldbus (descrita no Capítulo 2). É dado um ênfase especial às 
características temporais do RFieldbus e às metodologias adequadas à sua configuração 
e parameterização para que sejam cumpridos os requisitos temporais impostos pelas 
aplicações distribuídas. É analisado o caso concreto de um sistema de fabrico 
automatizado (Capítulo 4). 

A proposta de configuração apresentada (Capítulo 3) é concretizada (Capítulo 5) 
testada e analisada (Capítulo 6) para o caso industrial concreto. O principal objectivo 
desta dissertação era o de ilustrar, concretizar e testar o processo de configuração de 
redes RFieldbus no sistema industrial referido, validando assim a hipótese de que a 
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tecnologia RFieldbus permitiria o cumprimento dos requisitos (nomeadamente relativos 
ao cumprimento de prazos temporais – deadlines) das aplicações. 

As experiências realizadas (Capítulo 6) permitiram validar essa hipótese. Permitiram 
contudo também identificar algumas das limitações da implementação da tecnologia.  

No geral os objectivos definidos no início do trabalho foram alcançados. O processo 
de sistematização da configuração de redes RFieldbus foi definido e implementado 
(Capítulos 3 e 5, respectivamente), tendo-se mostrado válido e simples. De notar que os 
mecanismos definidos na norma europeia 50170 e os parâmetros PROFIBUS foram 
mantidos de acordo com a definição e foram reestruturados de modo a servir os novos 
objectivos de mobilidade e integração de tráfego multimédia. Os testes no SFF 
mostraram que a abordagem definida no contexto desta dissertação é apropriada 
(Capítulo 6). O algoritmo de escalonamento estudado e implementado (Capítulo 5) 
mostrou-se adequado, quer ao tráfego multimédia suportado, quer às características da 
rede, embora este trabalho relacionado com este aspecto não termine com esta 
dissertação. A secção seguinte analisa as contribuições desta tese em mais pormenor. 

7.2. Revisão das Contribuições 

No Capítulo 3 é proposta uma abordagem sistematizada do processo configuração de 
redes RFieldbus. A abordagem proposta, sendo bastante complexa (dada a complexidade 
da tecnologia RFieldbus) é por si só uma contribuição importante desta dissertação, 
sendo talvez o primeiro trabalho agregador nessa área. 

Outra contribuição importante foi a implementação prática, descrita no Capítulo 5, da 
abordagem teórica proposta no Capítulo 3. Esta implementação realizou-se num piloto 
de testes que poderá ser encontrado em muitos subsistemas industriais reais.  

No contexto desta dissertação foi estudado e implementado um algoritmo de 
escalonamento de tráfego para o ACS do RFieldbus. Os estudos que visaram o seu 
desenvolvimento foram propostos em (Ferreira et al., 2001). O algoritmo proposto é 
apresentado no Capítulo 3 e analisado no Capítulo 5. O algoritmo (com compensação) 
foi implementado em C++ na stack de comunicações RFieldbus, por imposições do 
restante software utilizado na implementação da stack.  

Os testes permitiram verificar que este algoritmo, desenvolvido no âmbito desta tese,  
se comporta de forma adequada ao tráfego, embora mostrasse algumas limitações, 
impostas sobretudo pelas características de bursting (períodos de inactividade seguidos 
da geração de grandes quantidade de fragmentos IP) de algumas aplicações multimédia. 
O mecanismo de compensação desenvolvido e implementado veio dotar o algoritmo de 
escalonamento de capacidade para se adaptar parcialmente a estas variações de tráfego. 

7.3. Trabalho Futuro 

Apesar de o trabalho apresentado nesta dissertação estar de acordo com os objectivos 
iniciais, poderão ser desenvolvidos alguns esforços futuros para corrigir algumas das 
limitações identificadas. Estes poderão incidir em três aspectos essenciais: 
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1. Resolver as limitações detectadas na implementação, e que se centram no 
software da placa de rede IFAK _isPRO ISA. De facto, esta limitação poderá 
impor restrições importantes à utilização plena da tecnologia RFieldbus para 
algumas aplicações IPH (tráfego IP encapsulado em PROFIBUS) com 
características específicas de qualidade de serviço. 

2. Continuar o trabalho sobre o escalonamento de tráfego IP, possivelmente na 
direcção do desenvolvimento de novos mecanismos de compensação que se 
adaptem melhor à característica bursty de algumas aplicações multimédia. 
De facto, a principal limitação do algoritmo implementado é o facto de 
considerar o tráfego IP como tendo um comportamento constante ao longo 
do tempo, e de apenas contemplar o funcionamento em contínuo das 
aplicações multimédia, quando algumas dessas aplicações podem ter um 
comportamento mais esporádico. Outra limitação é o facto da construção da 
tabela ser estática e realizada na fase de configuração da rede nas 
implementações RFieldbus utilizadas, e não ser possível uma versão de 
escalonador (mais dinâmico) em run-time. 

3. Uma limitação da especificação do RFieldbus é não considerar, de facto, 
mecanismos de controlo de admissão de tráfego IP. Este aspecto, combinado 
com o anterior, permitiria explorar melhor as capacidades de suporte a 
tráfego multimédia. 
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Anexo A 

 Algoritmo de Escalonamento com Compensação 
em Run-time 

function Dispatcher_w_Basic_Comp; 
input:  
 niph          /* número de fluxos IPH */ 
 tp[i]          /* vector contendo a periodicidade de cada fragmento */ 
              /* ordenado por ordem decrescente de periodicidade */ 
                    /*  i varia de 1 a niph */ 
 Ttmc [i]    /* duração das transacções */ 
 Tdcy         /* valor de  TDCY, que corresponde ao ciclo do escalonador */ 
 Mcy          /* número de micro-ciclos */ 
 Tiph      /* valor do parâmetro TIPH */ 
 sched[i, c]   /* tabela de escalonamento */ 
         /* c varia de 1 até Mcy */ 
 comp_lim[i] /* número máximo de fragmentos falhados */ 
          /* que podem ser compensados para o fluxo i */ 
 
/* O algoritmo é executado a cada TDCY  */ 
    
begin 
1:  if start = TRUE then 
2:  cycle = 0 
3:  for i = 1 to niph 
4:   req[i] = Mcy / tp[i]; 
5:   req_fail[i] = 0; 
6:   num_disp[i] = 0; 
7:   num_sch[i] = 0; 
8:  end for; 
9:  start = FALSE; 
10: end if; 
11: cycle = cycle +1; 
12: load_a = 0 
13:  if cycle = Mcy then 
14:  cycle = 1 
15: end if; 
16: /* Escalonamento de acordo com o algoritmo Deferred Release */ 
17: for i = 1 to niph 
18:  for f = 1 to sched[i, cycle] 
19:   if get_queue(i) = 1 then 
20:    load_a = load_a + cp[i] 
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21:    num_disp[i] = num_disp[i] +1 
22:   end if; 
23:   num_sch[i] = num_sch[i] +1   
24:  end for;  
25: end for;  
26: /* Compensação */ 
27: for i = 1 to niph 
28:  req_fail[i] = req_fail[i] + (num_sch[i] – num_disp[i]); 
29:  if req_fail[i] > comp_lim[i] then 
30:   req_fail[i] = comp_lim[i] 
31:  end if; 
32:  num_sch[i] = 0 
33:  num_disp[i] = 0 
34: end for; 
35: /* Retorna o vector ordenado */ 
36: ordered_streams = obtains_sched_order(req, req_fail); 
37: for p = 1 to niph 
38:  i = ordered_streams(p); 
39:  if req_fail[i] <> 0 then 
40:   for h = 1 to req_fail[i]  
41:    if (load_a + cp[i]) < Tiph then 
42:     if get_queue(i) = 1 then 
43:      load_a = load_a + cp[i]; 
44:      req_fail[i] = req_fail[i] -1 
45:     end if; 
46:    end if; 
47:   end for 
48:  end if; 
49: end for; 
return  

 



Anexo B 

 Captura com o PROFIBUS Analyser relativa a 
Experiência do Capítulo 6 (Secção 6.3.1) 

Tabela B.1: Snapshot de um micro-ciclo completo nas condições da experiência da Secção 6.3.1 

 
Timestamp 

 
 

Stream  
hh:mm:ss 

 
µs 

 
 

Origem → Destino 

622 13:57:43 0,269671 9    ->   1    SD4 token 
623 13:57:43 0,270079 1    ->   2    SD2 srd_high 
624 13:57:43 0,270339 2    ->   1    SD2 res_dl 
625 13:57:43 0,27085 1.62 ->   3.60 SD2 srd_high 
626 13:57:43 0,272904 1.62 ->   4.60 SD2 srd_high 
627 13:57:43 0,274951 1.62 ->   5.60 SD2 srd_high 
628 13:57:43 0,276997 1    ->   6    SD2 srd_high 
629 13:57:43 0,277261 6    ->   1    SD2 res_dl 
630 13:57:43 0,277769 1    ->  10    SD2 srd_high 
631 13:57:43 0,277931 10    ->   1    SD2 res_dl 
632 13:57:43 0,278512 1    ->  11    SD2 srd_high 
633 13:57:43 0,278674 11    ->   1    SD2 res_dl 
634 13:57:43 0,279256 1    ->  64    SD2 srd_high 
635 13:57:43 0,279352 64    ->   1    SD2 res_dl 
636 13:57:43 0,279876 1    ->  65    SD2 srd_high 
637 13:57:43 0,280067 65    ->   1    SD2 res_dl 
638 13:57:43 0,280686 1    ->  66    SD2 srd_high 
639 13:57:43 0,280781 66    ->   1    SD2 res_dl 
640 13:57:43 0,281316 1    ->   9    SD4 token 
641 13:57:43 0,281733 9    ->   1    SD4 token 
642 13:57:43 0,282146 1    ->   9    SD4 token 
643 13:57:43 0,28256 9    ->   1    SD4 token 
644 13:57:43 0,28297 1    ->   9    SD4 token 
645 13:57:43 0,283387 9    ->   1    SD4 token 
646 13:57:43 0,283802 1    ->   9    SD4 token 
647 13:57:43 0,284217 9    ->   1    SD4 token 
648 13:57:43 0,284628 1    ->   9    SD4 token 
649 13:57:43 0,285041 9    ->   1    SD4 token 
650 13:57:43 0,285453 1    ->   9    SD4 token 
651 13:57:43 0,285871 9    ->   1    SD4 token 
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652 13:57:43 0,286283 1    ->   9    SD4 token 
653 13:57:43 0,286691 9.13 -> 127    SD2 sdn_high 
654 13:57:43 0,289215 9    ->   1    SD4 token 
655 13:57:43 0,28963 1    ->   9    SD4 token 
656 13:57:43 0,290045 9    ->   1    SD4 token 
657 13:57:43 0,290461 1    ->   9    SD4 token 
658 13:57:43 0,290877 9    ->   1    SD4 token 
659 13:57:43 0,291291 1    ->   9    SD4 token 
660 13:57:43 0,291702 9    ->   1    SD4 token 
661 13:57:43 0,292116 1    ->   9    SD4 token 
662 13:57:43 0,292538 9    ->   1    SD4 token 
663 13:57:43 0,292953 1    ->   9    SD4 token 
664 13:57:43 0,293368 9    ->   1    SD4 token 
665 13:57:43 0,293784 1    ->   9    SD4 token 
666 13:57:43 0,2942 9    ->   1    SD4 token 
667 13:57:43 0,294615 1    ->   9    SD4 token 
668 13:57:43 0,295031 9    ->   1    SD4 token 
669 13:57:43 0,295445 1    ->   9    SD4 token 
670 13:57:43 0,295856 9    ->   1    SD4 token 
671 13:57:43 0,296265 1    ->   9    SD4 token 
672 13:57:43 0,296704 9    ->   1    SD4 token 
673 13:57:43 0,297122 1    ->   9    SD4 token 
674 13:57:43 0,297534 9    ->   1    SD4 token 
675 13:57:43 0,297947 1    ->   9    SD4 token 
676 13:57:43 0,298359 9    ->   1    SD4 token 
677 13:57:43 0,298772 1    ->   9    SD4 token 
678 13:57:43 0,299189 9    ->   1    SD4 token 
679 13:57:43 0,299602 1    ->   9    SD4 token 
680 13:57:43 0,300014 9    ->   1    SD4 token 
681 13:57:43 0,300426 1    ->   9    SD4 token 
682 13:57:43 0,300839 9    ->   1    SD4 token 
683 13:57:43 0,301252 1    ->   9    SD4 token 
684 13:57:43 0,301697 9    ->   1    SD4 token 
685 13:57:43 0,302114 1    ->   9    SD4 token 
686 13:57:43 0,302528 9    ->   1    SD4 token 
687 13:57:43 0,302939 1    ->   9    SD4 token 
688 13:57:43 0,303353 9    ->   1    SD4 token 
689 13:57:43 0,303764 1    ->   9    SD4 token 
690 13:57:43 0,304178 9    ->   1    SD4 token 
691 13:57:43 0,304589 1    ->   9    SD4 token 
692 13:57:43 0,305003 9    ->   1    SD4 token 
693 13:57:43 0,305414 1    ->   9    SD4 token 
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694 13:57:43 0,305827 9    ->   1    SD4 token 
695 13:57:43 0,306239 1    ->   9    SD4 token 
696 13:57:43 0,306652 9    ->   1    SD4 token 
697 13:57:43 0,307064 1    ->   9    SD4 token 
698 13:57:43 0,307477 9    ->   1    SD4 token 
699 13:57:43 0,307889 1    ->   9    SD4 token 
700 13:57:43 0,308302 9    ->   1    SD4 token 
701 13:57:43 0,308714 1    ->   9    SD4 token 
702 13:57:43 0,309127 9    ->   1    SD4 token 
703 13:57:43 0,309539 1    ->   9    SD4 token 
704 13:57:43 0,309952 9    ->   1    SD4 token 
705 13:57:43 0,310364 1    ->   9    SD4 token 
706 13:57:43 0,310782 9    ->   1    SD4 token 
707 13:57:43 0,311194 1    ->   9    SD4 token 
708 13:57:43 0,311607 9    ->   1    SD4 token 
709 13:57:43 0,312014 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
710 13:57:43 0,312273 SC 
711 13:57:43 0,31269 1    ->   9    SD4 token 
712 13:57:43 0,313104 9    ->   1    SD4 token 
713 13:57:43 0,31351 1.11 ->   6.11 SD2 srd_high 
714 13:57:43 0,31377 SC 
715 13:57:43 0,314186 1    ->   9    SD4 token 
716 13:57:43 0,314602 9    ->   1    SD4 token 
717 13:57:43 0,315016 1    ->   9    SD4 token 
718 13:57:43 0,315433 9    ->   1    SD4 token 
719 13:57:43 0,315846 1    ->   9    SD4 token 
720 13:57:43 0,316263 9    ->   1    SD4 token 
721 13:57:43 0,316677 1    ->   9    SD4 token 
722 13:57:43 0,317093 9    ->   1    SD4 token 
723 13:57:43 0,317507 1    ->   9    SD4 token 
724 13:57:43 0,31793 9    ->   1    SD4 token 
725 13:57:43 0,318343 1    ->   9    SD4 token 
726 13:57:43 0,31876 9    ->   1    SD4 token 
727 13:57:43 0,319173 1    ->   9    SD4 token 
728 13:57:43 0,319584 9    ->   1    SD4 token 
729 13:57:43 0,319997 1    ->   9    SD4 token 
730 13:57:43 0,320409 9    ->   1    SD4 token 
731 13:57:43 0,320822 1    ->   9    SD4 token 
732 13:57:43 0,321234 9    ->   1    SD4 token 
733 13:57:43 0,321642 1.11 ->   2.11 SD2 srd_high 
734 13:57:43 0,322474 SC 

  



 



Anexo C 

 Lista de Acrónimos e Símbolos 

C1. Lista de Acrónimos 

 

ACL Advanced Control Language 

ACS Admission Control and Scheduling  

AGV Automatic Guided Vehicles 

AL Application Layer (PROFIBUS, TCP/IP) 

AlM Alocação Mínima Agregada 

AP Access Point 

BAT Bus Arbitrator Table 

BE Best Effort 

BS Base Stations 

BT Beacon Trigger 

CSRD Cyclic Send and Request Data (PROFIBUS) 

D Deutshland (Alemanha) 

DCSS Distributed Computer-Controlled Systems 

DLL Data Link Layer (PROFIBUS) 

DP Decentralized Periphery (PROFIBUS) 

DPH DP High priority traffic (PROFIBUS) 

DPL DP Low priority traffic (PROFIBUS) 

F France (França) 

FDDI Fiber Distributed Data Interface 

FMS Field Message Specification (PROFIBUS) 

FTP File Transfer Protocol 

GR Greece (Grécia) 
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HMI Human Machine Interface 

IEC International Electrotechnical Commission 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

IIS Internet Information Server 

IP Internet Protocol 

IPBE IP Best Effort 

IPC Inter-Process Comunication 

IPH IP High priority traffic (PROFIBUS) 

IS Intermediate System 

ISEP Instituto Superior de Engenharia do Porto 

ISO International Standards Organization 

IST Information Society Technologies 

LAN  Local Area Network 

LBS Link Base Stations 

LS Link Stations 

MAC Medium Access Control 

MoM Mobility Master 

mmc mínimo multiplo comum 

NL Network Layer (TCP/IP) 

OSI Open Systems Interconnection 

PA Process Automation (PROFIBUS) 

PDA Personal Digital Assistant 

PhL Physical Layer 

PROFIBUS PROcess FIeldBUS 

QoS Quality of Service 

RB Roller Belt 

SA Swivel Arm 

SCADA Supervision Control and Data Acquisition 

SDA Send Data with Acknowledge (PROFIBUS) 

SDN Send Data with No Acknowledge (PROFIBUS) 
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SFF Sistema de Fabrico Flexível 

SPA System Planning Application 

SRD Send and Request Data (PROFIBUS) 

TCP Transmission Control Protocol 

TCP Transport Control Protocol 

TL Transport Layer (TCP/IP) 

TTP Timed Token Protocol 

UDP User Datagram Protocol 

 

C2. Lista de Símbolos 

bps bits por segundo 

C duração da transacção (bits) 

CWL duração da transacção no domínio WireLess 

CWR duração da transacção no domínio WiRed 

j Jitter 

k Periodicidade relativa ao TDCY 

L Length 

Mcy Macro-ciclo 

min_load Menor valor para TIPH determinado pelo escalonador 

N Número de fragmentos máximo a compensar 

nb Number of beacons 

nch number of radio chanels 

req request 

resp response 

T Periodicidade de execução das aplicações TCP/IP 

TBE BE traffic Time 

Tbgap gap between beacons Time  

TBT Beacon Trigger propagation Time 

TCycle Cicle Time 
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TDCY Dispatcher CYcle Time 

TDPH DP High priority traffic Time 

TDPL DP Low priority traffic Time 

Tho Handoff Time 

TID Iddle Time 

TID+ inserted Iddle Time 

TIPH IP High priority traffic Time 

TMA Master Allocation Time 

TMC Message Cycle Time 

TMIN Periodicidade mínima imposta por uma aplicação 

TRR Real token Rotation Time 

TSDI Station Delay of the Iniciator Time 

TSDR Station Delay of Responder Time 

TSL Slot Time 

TSM Safety Margin Time 

Tsr Start Relaying instant Time 

TST System Turnaround Time 

TSW Time Switching (mobilidade) 

TSYN SYNchronisation Time 

TTH  Token Holding Time 

TTMC Target Message Cycle Time 

TTMCUsage Target Message Cycle Time Usage 

TTR Target token Rotation Time 

TX→Y Tempo de tranferência do domínio X para o Y 
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