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Resumo - Com a grande disponibilidade e o baixo custo da atual tecnologia de redes, a utilização de redes de 
computadores para interconectar sensores, atuadores e controladores está tornando-se amplamente aceite na 
implementação de sistemas de controle. Em sistemas de controle por computador os elementos sensor, controlador e 
atuador trocam informações entre si através da troca de mensagens sob uma rede de comunicação, a qual gera atrasos na 
transmissão de mensagens que conseqüentemente introduzem atrasos de controle no processo a controlar, o que pode 
levar o sistema a perda de performance e instabilidade. O tempo de transmissão de mensagens depende do algoritmo de 
acesso ao meio de comunicação utilizado e da carga de mensagens na rede. O projeto do controlador pode ser realizado 
no domínio do tempo, considerando que a rede de comunicação oferece um serviço de transmissão de mensagens em 
tempo real. No entanto, deve ser considerado que um serviço de comunicação de tempo-real não é suficiente para 
garantir que os atrasos de transmissão de mensagens sejam bem definidos, mas sim unicamente que os atrasos de 
comunicação são limitados superiormente. Neste artigo, é apresentada uma abordagem para tratar o problema de 
Sistemas de Controle via Rede (NCS: “Networked Control Systems”), considerando o período de amostragem e atraso de 
controle. A partir de uma arquitetura para NCS e uma rede de comunicação que oferece serviços de tempo real, nos 
mostramos como a comunicação pode influenciar sob a performance e estabilidade das diversas malhas de controle em 
um NCS e propomos um mecanismo de escalonamento dos períodos de amostragem para garantir a performance e 
estabilidade. 

 Palavras-chave   Sistemas de Controle via Redes, Controller Area Network, Sistemas de Controle, Tempo Real 

Abstract  Due to the increased availability of low cost network technology, the use of networks to interconnect 
sensors, actuators and controllers is becoming widely accepted for the implementation of feedback control systems. 
Such types of computer control systems the elements sensor, controller and actuator change information between them 
across several send of messages over communication network, that generate delays of messages transmission however 
introduce control delays in process to control, what can take the system a slow performance and instable. The time of 
transmission messages depends of the algorithm from the medium access of communication used and the load of 
messages over the network. The project of controller can be made in time domain, considering that the network 
communication offer a service well transmission of messages in real-time. Therefore, we need consider that a service in 
real-time communication isn’t enough to guaranty the delays of messages transmission been much defined, but like only 
that the delays of communication are bounded maximum. In this paper, we present an approach to solve the problem of 
Network Control Systems (NCS), considering the sample period and control delay. We present a framework of a NCS and 
a network communication that offer services in real-time, we show like the communication can influence over 
performance and stability in  several control loops at NCS and propose the correct attribute schedulability fo sample 
period to warranty the performance and stability .   

Keywords  Network Control Systems, Controller Area Network, Control Systems, Real-Time 

1     Introdução 

Com a grande disponibilidade e o baixo custo da atual 
tecnologia de redes de comunicação de dados, a 
comunidade de sistemas de controle notou uma 

grande utilização destas na interconexão de sensores, 
atuadores e controladores em sistemas de controle 
realimentado. Este tipo de implementação, onde as 
malhas de controle são fechadas utilizando uma rede 
de comunicação, é habitualmente denominado de 



Sistemas de Controle via Redes (ou NCS, para 
“Networked Control Systems”). 

Em torno dos NCS está se desenvolvendo uma 
nova área de pesquisa multidisciplinar, envolvendo 
as comunidades de sistemas de controle, sistemas de 
tempo real e redes de comunicação (Ärzén et al., 
(1999)). 

Tradicionalmente, as diversas comunidades 
realizam suas tarefas de forma independente, 
subutilizando recursos como largura de banda da rede 
e/ou utilização de CPU, com a conseqüente queda da 
performance de controle e/ou instabilidade do 
processo a controlar. É comum verificar abordagens 
deficientes ao problema dos NCS, tais como: 
a) o projetista do sistema de controle considerar 

que a rede de comunicação de tempo-real oferece 
atrasos de comunicação constante, o que não é 
verdade;  

b) o projetista do sistema de controle e o seu 
programador enxergarem o algoritmo de controle 
como um simples programa que necessita de um 
determinado tempo de CPU, desconsiderando o 
problema clássico de escalonamento de tarefas 
em um sistema de tempo real;  

c) o projetista da rede de comunicação assumir que 
as mensagens trocadas entre nós sensor, 
controlador e atuador possuem apenas requisitos 
de largura de banda, quando na verdade uma alta 
largura de banda não garante atrasos de 
transmissão bem definidos. 
Na área de Escalonamento e Controle 

Integrados diversas propostas de projeto integrado 
foram apresentadas pela comunidade científica (ver 
um estudo detalhado em (Ärzén et al., (1999)). 
Destacam-se trabalhos, nos quais o problema de 
controle e escalonamento foram colocados na forma 
de um problema de programação não-linear cuja 
função objetivo era a performance de controle de 
diversas malhas e considerando como restrições as 
limitações dos recursos computacionais e temporais 
das tarefas de controle (Seto et al., (1996), Ryu et al. 
(1997) and Cervin (2003)). 

A formulação de um problema de programação 
não-linear para um NCS torna-se complexo pelo fato 
de as redes de comunicação serem sistemas não 
lineares e variantes no tempo.  

Um dos principais requisitos de um NCS com 
relação à rede de comunicação, é que esta ofereça um 
serviço de comunicação de tempo real. Subjacente a 
este tipo de serviço deve estar a possibilidade de 
suportar fluxos de mensagens periódicas, de forma a 
transferir dados periódicos relacionados com o 
controle, a capacidade em garantir um tempo de 
resposta limitado superiormente para transferência 
de mensagens entre os nós e a capacidade de garantir 
um comportamento temporal previsível na presença 
de carga na rede variável em função do tráfego não 
relacionado à aplicação de controle. 

Existem diferentes redes candidatas ao suporte 
de NCS, capaz de fornecerem serviços de 
comunicação de tempo-real. Como possíveis redes 
candidatas, tem-se as redes que possuam como 
protocolo MAC TDMA, Timed-Token, CAN entre 
outras. 

No âmbito deste artigo são analisadas 
brevemente as características de um NCS e as 
propriedades temporais da rede CAN para o suporte à 
aplicações de controle (NCS). Basicamente são 
analisadas as propriedades temporais de um NCS 
composto por quatro processos a controlar, sendo 
propostos mecanismos de atribuição de prioridades 
sob as tarefas e mensagens de forma que as malhas 
de controle em um NCS tenham garantidas a 
performance e estabilidade. 

A estrutura deste artigo é organizada como 
segue. A Seção 2 apresenta as principais 
características de um NCS, dando um maior enfoque 
na relação existente entre os atrasos de execução das 
tarefas nos nós (devido ao escalonamento de tarefas 
subjacente ao sistema operacional) e a transmissão de 
mensagens. Na Seção 3 as principais características 
de tempo real da rede CAN são apresentadas, e 
utilizadas posteriormente durante a fase de análise e 
projeto de um NCS. Na Seção 4, o problema de jitter é 
abordado em ambos os casos, de uma simples malha 
de controle e em múltiplas malhas de controle. 
Fundamentalmente, será caracterizado o jitter em 
termos de parâmetros de comunicação de tempo real. 
Na Seção 5 serão analisados os resultados de 
simulação do comportamento de protocolo CAN, para 
o caso de malhas de controle simples e de múltiplas 
malhas de controle suportadas pela mesma rede de 
comunicação. Finalmente, na Seção 6 serão 
esboçadas as conclusões do artigo. 

2     Sistemas de Controle via Redes 

Uma malha de controle por computador clássico (do 
tipo ponto-a ponto) consiste em três partes 
principais: o(s) elemento(s) sensor(es) para aquisição 
de dados, o computador para a execução do algoritmo 
de controle e o(s) atuador(es) para transmissão do 
sinal de controle. 

Quando diversas malhas de controle são 
fechadas sob um computador, os algoritmos de 
controle, tornam-se programas concorrentes 
executando sobre recursos computacionais 
compartilhados, como memória, CPU e I/O. Faz-se 
necessária uma política de escalonamento de tarefas, 
de forma que os diferentes programas tenham uma 
execução correta e garantida, quer em termos lógicos, 
quer em termos temp orais. Para isto, é fundamental a 
consideração do paradigma de Sistemas de Tempo 
Real relativo ao escalonamento da execução das 
múltiplas tarefas (Cervin, 2003). 



A Fig. 1 ilustra o comportamento temporal de 
uma tarefa (ou algoritmo de controle) de um 
controlador para uma malha de controle executada 
periodicamente e suas propriedades temporais de 
execução. 

Considere-se um algoritmo de controle executado 
sob um conjunto de recursos computacionais 
escassos e compartilhado por outros algoritmos. A 
planta física controlada é amostrada periodicamente 
em intervalos de tempo hk.  
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Figura 1. Comportamento  temporal de um algoritmo de 

controle em um sistema de controle por computador. 

O instante exato da medição da variável de saída 
e atuação na variável de controle da planta física, é 
denominado por I e O.  

O instante da liberação para execução da tarefa 
de controle é denotado por ri. Em um dado período da 
leitura da amostra ri, o instante da leitura da amostra I 
pode ser sofrer um atraso de LI, que se denomina por 
atraso de amostragem. A variação do instante de 
amostragem é tida como o jitter de amostragem 
(variação no intervalo de amostragem). Isto pode 
ocorrer em situações onde a aquisição de dados é 
multiplexada. O jitter do instante de amostragem 
induz uma variação no período de amostragem hk. 

O atraso entre os processos de medição e 
atuação na planta física, LIO, é denominada por atraso 
de controle e pode ser variável em função da 
preempção do tempo de execução do algoritmo de 
controle Ci, por tarefas de maior prioridade ou em 
situações de bloqueio. A variação do atraso de 
controle é denominada como o jitter de atraso de 
controle. 

Na teoria de controle, é possível definir índices 
de desempenho (ou qualidade de controle) para 
plantas físicas em função do período de amostragem e 
dos atrasos de controle (Astrom and Wittnemark, 
1997). 

Em (Cervin, 2003) foi apresentado um estudo 
sobre o impacto dos atrasos de amostragem, controle 
e jitter sob a performance do controle. 

Considere agora um sistema de controle por 
computador onde os dispositivos de campo (sensor, 
atuador e controlador) são interconectados por uma 
rede Fieldbus, com a vantagem inerente no aumento 
da descentralização das tarefas de controle e de 
medição. A disposição dos elementos sensor, 
controlador e atuador num NCS pode ser realizada 
de três formas distintas, caracterizando três possíveis 
arquiteturas conforme pode ser visto na Fig. 2. 

Dois tipos de atrasos devem ser considerados: 
os atrasos relacionados com o escalonamento da 

execução das tarefas nos nós e os atrasos 
relacionados com o escalonamento da transmissão 
das mensagens pelos diferentes nós. 
Desconsiderando os atrasos relacionados com as 
tarefas nos nós, a diferença básica das arquiteturas 
apresentadas na Fig. 2, está na quantidade de fluxos 
de mensagens suportados sob a rede de 
comunicação. 
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Figura 2. Arquiteturas de Sistemas de Controle via Redes 

(NCS) com tempo de execução de tarefas e transmissão de 
mensagens. 

Conforme pode ser visto, os NCS’s das Fig. 2a) e 
b) compreendem dois nós e geram apenas um fluxo de 
mensagem com requisitos de tempo-real sob a rede 
enquanto o NCS da Fig. 2c) compreende em três nós e 
gera dois fluxos de mensagens com requisitos de 
tempo-real. 

A implementação de um sistema de controle que 
utiliza uma rede de comunicação para interconectar 
sensores, controladores e atuadores, requer que a 
rede de comunicação ofereça um serviço de tempo 
real na transmissão de mensagens, ou seja: 
a) capacidade de suportar fluxos de mensagens 

periódicas, de forma a transferir dados 
periódicos relacionados com o controle (por 
exemplo, dados de leitura periódica de um grupo 
de sensores);  

b) capacidade em garantir um tempo de resposta com 
limite superior para transferência de mensagens 
entre os nós, de forma a respeitar os atrasos 
máximos de controle relacionados às malhas de 
controle; 

c) e, acima de tudo, capacidade de garantir um 
comportamento temporal previsível na presença 
de carga de rede variável pôr causa do tráfego 
não relacionado a aplicação de controle (tais 
como: alarmes, fluxos de vídeo relacionados com 
a vigilância de instalações, etc). 
É bom salientar que os atrasos de transmissão de 

mensagens, estão diretamente relacionados aos 
atrasos de controle LIO. Na literatura, geralmente 
considera-se que um atraso de controle aceitável está 
na ordem de 10% do período de amostragem hk. 

Em adição, um problema bem conhecido quando 
se utiliza uma rede de comunicação para suportar 
aplicações de controle é a presença de jitter, ou seja, 
a variabilidade do intervalo de tempo entre 



transferências consecutivas de mensagens 
pertencentes a um mesmo fluxo periódico.  

Por exemplo, considere-se o caso de um sensor 
que periodicamente requisita a transferência do valor 
do seu estado; a transferência não será imediatamente 
executada, pois as mensagens necessitam ser 
escalonada para a transmissão em um recurso 
compartilhado (o meio de comunicação). Como 
conseqüência, em alguns ciclos a mensagem do 
sensor será transferida mais cedo no período do ciclo 
e em outros ciclos ela será transferida mais tarde, 
gerando assim uma variação no atraso de controle 
denominado por jitter de controle. O serviço de 
tempo real fornecido pela rede de controle deverá 
garantir que, apesar desta variabilidade, as 
mensagens do sensor serão sempre transferidas antes 
das respectivas metas temporais (“deadlines”). 

O problema do jitter de controle pode ser mais 
acentuado quando a rede de comunicação e nós de 
processamento são compartilhados entre múltiplas 
malhas de controle conforme pode ser visto na Fig. 3. 
Neste caso, uma requisição particular de um sensor  

3    Análise de Latências em um NCS 

3.1 Atraso na Execução do Controle 

Em um sistema de controle tradicional, o controlador 
irá amostrar os sinais de entrada a cada intervalo de 
tempo hk, lendo diretamente o valor de sensor através 
de um conversor A/D. Após a execução do algoritmo 
de controle, o controlador irá atualizar cada atuador 
escrevendo diretamente o valor relacionado a um 
conversor D/A. O atraso da execução do controle é 
LIO, que deverá incluir os atrasos dos conversores 
A/D e D/A. 

Quando se considera um NCS, o atraso entre a 
amostragem do valor de um sensor e atualização do 
valor relacionado ao atuador não deverá considerar 
apenas o tempo de execução do algoritmo controlador 
e os atrasos de conversão A/D e D/A, mas também os 
atrasos associados à transmissão das mensagens na 
rede de comunicação. 

Desta forma o atraso de controle para as 
diferentes arquiteturas (Fig. 2) de um NCS pode ser 
dado por: 
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AMcaCSIO
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RRRRRLc
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++++=
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(1) 

onde RX corresponde ao tempo de resposta de tarefas 
e mensagens. 

3.2 Caracterização das Tarefas 

Considerando as características de ativação de 
diversas tarefas, a tarefa sensor τs, deverá ser uma 
tarefa com ativação periódica (“time-triggered”), que 
amostra a variável de processo e envia o valor de 

amostragem ao nó controlador. O atraso de 
processamento do nó sensor, que inclui a conversão 
A/D e o tempo de resposta é dado por RS. 

A tarefa controladora τc deverá ser ativada pela 
ocorrência de um evento significativo (“event-
triggered”), relativo a chegada do valor da variável de 
saída do nó sensor. O tempo de resposta desta tarefa 
RC inclui ambos o atraso de despacho por interrupção 
e atraso de processamento do algoritmo de controle. 

A tarefa atuador τa, deverá ser ativada através da 
ocorrência de um evento significativo, ativada pela 
chegada ao nó controlador do valor de atuação 
relacionado. O atraso de processamento desta tarefa 
RA, inclui o despacho de interrupções e os atrasos de 
conversão D/A. 

3.3 Atraso de Comunicação 

Finalmente, os atrasos de comunicação incluem os 
atrasos de acesso ao meio de comunicação 
(escalonamento de mensagens) e da transmissão de 
mensagens. No entanto, enquanto o atraso da 
transmissão de mensagem é aproximadamente 
constante, o tempo de acesso ao meio é altamente 
variável por depender da carga de mensagens sob a 
rede num determinado instante de tempo e também 
sob o protocolo de acesso ao meio utilizado. Desta 
forma, estes atrasos de comunicação (RMsc e RMca) das 
mensagens Msc e Mca, deve ser cuidadosamente 
avaliado de forma a caracterizar o comportamento de 
um NCS. 

A variação de tais atrasos de comunicação impõe 
uma variação de tempo para o atraso de execução do 
controle, que é definido como jitter de controle, que 
tem uma forte influencia sobre a estabilidade e 
performance de um NCS. 

Duas abordagens opcionais podem ser usadas 
para caracterizar tais atrasos de comunicação: 
a) Ou, considera-se a análise do máximo tempo de 

resposta, que garante que as mensagens de 
controle nunca serão atrasadas mais que um 
atraso superior específico. As equações (2) e (3) 
podem ser usadas para avaliação do tempo de 
resposta máximo de mensagens usando o 
protocolo CAN. 

b) Ou, assume-se que os resultados de simulação 
são suficientes para garantir as propriedades de 
estabilidade e performance do Sistema de 
Controle via Rede.  

4   Análise de Escalonabilidade em Redes CAN 

4.1Modelo de Redes e Mensagens 

Considere uma rede CAN com r estações e n fluxos 
de mensagens definidos por: 

Sm = (Cm, Tm, Dm) (2) 



Um fluxo de mensagem é uma seqüência temp oral 
de mensagens relativas a, por exemplo, leitura remota 
de uma variável de processo específico. Um fluxo de 
mensagem Sm é caracterizado por um único 
identificador. Cm é a maior tempo de duração de uma 
mensagem do fluxo Sm. Tm é a periodicidade da 
requis ição de fluxos Sm, considerado como o intervalo 
de tempo mínimo entre duas chegadas consecutivas 
de requisições para a fila de saída do fluxo Sm. 
Finalmente, Dm é a meta temporal relativa de uma 
mensagem (deadline); que consiste no intervalo de 
tempo máximo admissível entre o instante em que a 
requisição da mensagem é colocada na fila de saída e 
o instante quando cada mensagem é completamente 
transmitida. 
 

4.2 Análise do Tempo de Resposta em Redes CAN 

Em (Tindell et al., 1995) os autores apresentaram em 
detalhes as análises do tempo de resposta de redes 
CAN. É assumido que as mensagens possuem 
prioridade fixa para os respectivos fluxos e um modelo 
de escalonamento não preemptivo Considerando tal 
modelo de escalonamento, foi adaptada toda a análise 
de escalonabilidade existente (Audsley et al., 1993) ao 
caso de escalonamento de mensagens sobre uma rede 
CAN. 

O tempo de resposta no pior caso de uma 
mensagem enfileirada, Rm  medida desde a chegada de 
uma requis ição da mensagem para a fila de saída até o 
instante em que a mensagem é completamente 
transmitida, é dado pela Eq. (3): 

O termo Cm, representa o tempo gasto para se 
transmitir uma mensagem m fisicamente sobre o 
barramento, o termo wm  representa o atraso na fila no 
pior caso Finalmente, o termo Jm , representa o jitter 
da inserção da mensagem na fila de transmissão. 

Para um NCS baseado em rede CAN, o atraso de 
controle está diretamente relacionado com o cálculo 
do máximo tempo de resposta da mensagem. 

5    Exemplo 

Nesta seção serão analisados através de simulação os 
resultados do comportamento de um conjunto de 
NCS’s, quando estes são fechados utilizando uma 
rede CAN. Será apresentado o modelo dinâmico de 
um Servo-DC, e será definido o conjunto de fluxo de 
mensagens relacionado que deve ser suportado pela 
rede de comunicação. Uma análise do impacto da 
comunicação sob a performance e estabilidade dos 
NCS’s em estudo será realizado. 
 

5.1 Modelo dos Processos 

Considerem-se quatro modelos distintos de Servo-
DC, onde o objetivo de controle para cada um deles é 
que a posição do Servo-DC y(t) siga um sinal de 
referência u(t) o mais próximo possível. Os 
servomotores são representados por uma função de 
transferência e um controlador do tipo PD é projetado 
e implementado na forma de um controlador discreto. 

A partir da especificação de um índice de 
performance do tipo largura de banda ωb, desejada em 
malha fechada do sistema. Desta forma, é possível 
algebricamente determinar os parâmetros Kd e Td do 
controlador PD. Os parâmetros de projeto do 
controlador para os respectivos servos são 
apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros de projeto dos controladores PD. 

Controlador 
PD 

Modelo 
G(s) 

ω b 
(rad/s) 

Kd Td 

hk 
(s) 
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)(1 +
=

ss
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0,021 
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)(2 +
=

ss
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2,25 
 
0,026 

 
0,002 

)1(
1000

)(3 +
=

ss
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12,66 
 

0,035 
 

0,003 

)1(
1000

)(4 +
=

ss
sG   

20 
 

3,52 
 

0,053 
 

0,004 

Uma das formas de determinação do período de 
amostragem hk, do controlador PD na forma discreta, 
pode ser realizada considerando 0.2 < ωb×hk < 0.6, 
onde ωb é a largura de banda do sistema em malha 
fechada (Ästrom and Wittenmark (1997)). Esta regra 
apesar de ser funcional, não dá informações sob a 
faixa de atraso de controle aceitável, sendo assim 
limitado na implementação de sistemas de controle de 
tempo real e NCS onde as tarefas e mensagens podem 
ter tempos de resposta variável. 

Baseado numa função custo de qualidade de 
controle, é possível determinarmos um espectro da 
qualidade do controle em função do período de 
amostragem e atraso de controle. Uma ferramenta 
importante para este fim é o Jitterbug (Cervin and 
Lincoln, 2003), a qual a partir da planta física e do 
controlador, gera graficamente a qualidade do 
controle da planta em malha fechada em função do 
período de amostragem e do atraso de controle. 

Como exemplo considere o processo G1(s)  em 
malha fechada com um hk = 1 ms e LIO = 80% de hk. 
No gráfico da Fig. 3, o custo J da qualidade de 
controle para o período de amostragem atraso de 
controle dados, esta numa região avermelhada, que 
para esta situação o processo a controlar é levado a 
baixa performance e instabilidade.  

Porem se considerarmos um hk = 0,2 ms e LIO = 
20% de hk, o custo de J está agora numa região 
azulado, a qual corresponde uma boa performance e 
estabilidade no controle discreto do processo G1(s)  

mmmm CwJR ++=  (3) 



 
Figura 3. Espectro da qualidade de controle para o processo 

G1(s) em malha fechada. 

Estes gráficos são importantes para a análise e 
projeto de um NCS, visto que é possível determinar 
graficamente se o atraso de controle leva o processo 
a perda de performance e instabilidade.  

5.2 Arquitetura de um NCS e fluxo de mensagens 

Os nós com identificação ímpar são unidades de 
processamento, CPU com as tarefas do algoritmo de 
controle e atuação na planta física, e estes recebem 
mensagens dos nós com identificação pares que 
contém as tarefas de medição (Fig. 4). 
 Processo 

Físico 1 

Rede de Controle  

ATUADOR 
1 

SENSOR 
Nó 2 

CONTROL 
Nó 1  

Processo 
Físico 2 

ATUADOR 
2 

SENSOR 
Nó 4  

CONTROL  
Nó 3  

Processo 
Físico 3 

ATUADOR 
3 

SENSOR 
Nó 6 

CONTROL  
Nó 5 

Processo 
Físico 4 

ATUADOR 
4 

SENSOR 
Nó 8  

CONTROL  
Nó 7  

y(t) u(t) y(t)  u(t) y(t)  u(t) y(t) u(t) 

Rede CAN M1 M2  M3 M 4 

  

Figura 4. Configuração de NCS’s sob uma rede CAN. 

O fluxo de mensagens é periódico e gerado pelos 
nós sensor, 2, 4, 6 e 8. As propriedades temporais das 
mensagens de controle são dadas na Tabela 2 A 
atribuição de prioridades aos diferentes fluxos de 
mensagens é baseada no algoritmo RM (Rate 
Monotonic).  

Tabela 2. Características dos fluxos de mensagens. 

Mensagens Cm 
(µs) 

Tm 
(µs) 

Um 
(%) 

Ativação 

M1 222 1500 14,8 Timed-
driven 

M2 222 2000 11,1 Timed-
driven 

M3 222 3000 7,4 Timed-
driven 

M4 222 4000 5,5 Timed-
driven 

O termo Cm indica o tempo de transmissão de um 
frame completo, que transporta a mensagem, Tm é o 
período de ativação do frame e Um indica a utilização 
da largura de banda da respectiva mensagem sob a 
rede. 

5.4 Verificação do Atraso de Controle Através do 
Cálculo do Tempo de Resposta 

Vamos agora verificar o tempo de resposta no pior 
caso para o fluxo de mensagens na rede CAN o qual 
esta diretamente relacionada com o atraso de controle 
de um NCS. A Tabela 3 apresenta estes valores 
calculados. 

Tabela 3. Cálculo do tempo de resposta na rede CAN. 

Rede CAN - 500Kbit/s  
Propriedades Temporais do 

Fluxo de Mensagens Mensagen
s C  

(µs) 
J  

(µs) 
T 

(µs) 
D 

(µs) 

Tempo 
de 

Resposta 
(µs) 

M1 222 0 150
0 

1500 524 

M2 222 0 200
0 

2000 786 

M3 222 0 300
0 

3000 1048 

M4 222 0 400
0 

4000 1310 

A estabilidade e performance de um NCS podem 
ser verificadas, a partir dos atrasos de controle  e 
período de amostragem conforme apresentados nos 
gráficos do espectro de qualidade do controle. 

De posse dos atrasos computacionais das tarefas 
sensor, controlador e atuador e tempo de resposta 
das mensagens, é possível assim determinarmos os 
atraso de controle experimentados pelos processos. 
Vamos considerar um RS = RC = RA = 0,0001 para 
todos os NCS’s. Baseado na Eq. (1.a) os atrasos de 
controle dos NCS’s são apresentados a seguir: 

001610,04

001348,03
001086,02
000824,01

=+++=→−

=+++=→−
=+++=→−
=+++=→−

ACMscSIO

ACMscSIO

ACMscSIO

ACMscSIO

RRRRLNCS

RRRRLNCS
RRRRLNCS
RRRRLNCS

 

Basta agora verificarmos no gráfico da função 
custo para os respectivos processos e a região do 
custo J em que pertencem. 

A partir do gráfico de função custo, o período de 
amostragem e atraso de controle selecionado, leva o 
NCS-3 a um valor alto da função custo, e 
conseqüentemente a instabilidade do NCS. 

5.5 Resultados de Simulação 

Vamos através de simulações confirmar os resultados 
a partir de cálculos de tempo de resposta realizados 
anteriormente. Para isto utilizamos a ferramenta 
computacional TrueTime baseado no 
MALAB/Simulink (Henriksson and Cervin, 2003). 

A Fig. 5 apresenta as respostas desejadas para 
os quatros NCS’s em questão, com sinal de referência 



senoides com freqüências de 50, 40, 30 e 20 Hz 
respectivamente, e que correspondem a freqüência de 
corte do sistema em malha fechada.  

Figura 5. Performance de controle desejada para os NCS’s. 

A Fig. 6 apresenta a resposta dos NCS’s sob uma 
rede CAN. Note que o NCS-3 apresenta uma perda de 
performance e conseqüente instabilidade, 
confirmando assim toda a análise dos cálculos 
realizados anteriormente. 

 
Figura 6. Performance de controle para os NCS’s.  

A Fig. 7 apresenta o diagrama de escalonamento 
de mensagens sob a rede CAN. O nível baixo 
representa que o nó não tem mensagem a transmitir, o 
nível médio representa que o nó deseja transmitir uma 
mensagem, porém a rede esta ocupada e o nível alto 
representam que a mensagem esta sendo transmitida.  

 
Figura 7. Escalonamento de mensagens sob a rede CAN. 

Pode ser facilmente verificado no gráfico que a 
mensagem M3 experimenta duas preempções das 
mensagens M1 e M2 por serem de maior prioridade. 

Isto se deve ao fato de que as três mensagens 
possuem períodos de ativação múltiplos, 0,0015, 
0,002 e 0,003. 

Uma solução simples para este problema e definir 
um novo período de amostragem para o processo 
NCS-3, consequentemente para M3, que não seja 
múltiplo de mais de uma mensagem. Para isto 
definimos hk = 0,0028 para o processo NCS-3. As 
Fig. 8 e 9 apresentam as respectivas resposta dos 
processos e escalonamento das mensagens para a 
nova configuração. Pode-se verificar na Fig. 9 que a 
mensagem M3, só é atrasada por apenas uma 
mensagem, pois o seu período de amostragem não é 
multiplo de mais nenhuma mensagem e só é atrasada 
por mensagens que já estão sendo transmitidas. 

 

Figura 8. Performance de controle para os NCS’s com o 
período de amostragem de  NCS-3 novo. 

 

Figura 9. Escalonamento de mensagens sob a rede CAN. 

6    Conclusão 

Nós descrevemos as possíveis arquiteturas e 
características de um Sistema Controlado via Redes 
(NCS), bem como os principais requisitos que uma 
rede de comunicação deverá possuir para suportar 
NCS’s. A rede CAN foi utilizada para suportar NCS 
por apresentar propriedades de escalonamento em 



tempo real ao nível de mensagens. Foi apresentado o 
impacto do período de amostragem e atraso de 
controle sob a performance de um sistema de controle 
por computador. Analogamente apresentamos o 
impacto da comunicação sob a performance de NCS, 
mostrando que o NCS suportado por uma rede de 
comunicação em tempo real, não garante a 
performance e estabilidade do sistema. Através de um 
exemplo ilustrativo apresentamos um mecanismo de 
ordenação do período de amostragem para que os 
NCS’s tenham a performance e estabilidade 
garantidas.   
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