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I.  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 chamada 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 menor 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.

Um dos principais requisitos de um NCS com relação à 
rede de comunicação, é que esta ofereça um serviço de 
comunicação de tempo real. 

Existem diferentes redes candidatas ao suporte de NCS, 
devido a fornecerem serviços de comunicação de tempo-
real adequados. Como possíveis redes candidatas, tem-se 
as redes CAN, Token-passing, TTP entre outras. No 
âmbito deste artigo são analisadas o impacto da rede CAN 
e Token-passing sobre aplicações de controle (NCS). 

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 de controle nos nós 
(devido ao escalonamento de tarefas subjacente ao sistema 
operacional) e a transmissão de mensagens. Na Seção 3 
uma apresentação breve das redes CAN e Token-passing é 
apresentada, e utilizada posteriormente durante a fase de 
análise e projeto de um NCS. Na Seção 4, um exemplo 
ilustrativo de NCS considerando as redes CAN e Token-
passing é realizado e comparado. Na seção 5 apresenta-se 
uma conclusão dos resultados obtidos.

II.  SISTEMA DE CONTROLE VIA REDE

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

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

Considere-se agora um sistema de controle por 
computador onde os dispositivos de campo (sensores, 
atuadores e controladores) são interconectados por uma 
rede Fieldbus, com a vantagem inerente no aumento da 
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descentralização das tarefas de controle e de medição. Este 
tipo de sistema de controle, onde a malha de controle é 
fechada através de uma rede Fieldbus, é denominado por 
Sistema de Controle via Redes (ou NCS, de “Networked 
Control Systems”). 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. 1.

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. Não considerando neste momento os 
atrasos relacionados com o escalonamento nos nós, a 
diferença básica nas arquiteturas apresentadas na Fig. 1, 
está na quantidade de fluxos de mensagens suportados sob 
a rede de comunicação.
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Fig. 1. Arquiteturas de Sistemas de Controle via Redes

Conforme pode ser visto, os NCS’s das Fig. 1a) 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. 1c) compreende de 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”).

A. 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. 1) de um NCS pode ser dado por:

$0FD&0VF6,2
$0FD&6,2
$&0VF6,2

55555/F
5555/E
5555/D

���� 

��� 

��� 

�
�
�

���

B  Caracterização das Tarefas

Considerando as características de ativação de diversas 

tarefas, a tarefa sensor Ws, deverá ser uma tarefa com 
ativação periódica (“time-triggered”), que amostra o 
processo e envia o valor de amostragem ao nó controlador. 
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O atraso de processamento do nó sensor, que inclui a 
conversão A/D e a fila de mensagens na fila de 
transmissão, é dada por RS.

A tarefa controladora Wc, deverá ser uma tarefa com 
ativação pela ocorrência de um evento significativo 
(“event-triggered”), ativada pela chegada do valor de 
sensor relacionado. O atraso de processamento desta tarefa 
RC, inclui ambos o atraso de despacho por interrupção e 
atraso de processamento do algoritmo de controle.

A tarefa atuador Wa, deverá ser também uma tarefa com 
ativação pela 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.

C. Atraso de Comunicação

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 de transmissão de mensagem é aproximadamente 
constante, o atraso de acesso ao meio é altamente variável 
por depender da carga sob a rede num determinado 
instante 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 
Sistema Controlado via Rede.

Duas abordagens opcionais podem ser usadas para 
caracterizar tais atrasos de comunicação:

a) 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.

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.

III. ANÁLSE DE TEMPO DE RESPOSTA EM 
REDES CAN E TOKEN-PASSING
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IV.  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 e 
Token-passing. Primeiramente, será apresentado o modelo 
dinâmico para um pequeno servomotor DC, e será 
definido o conjunto de fluxo de mensagens relacionado 
que deve ser suportado pela rede de comunicação. Então, 
será avaliado através de simulação o impacto da 
comunicação sob a performance e estabilidade dos NCS’s. 

A. Modelos dos Processos

Considerem-se três modelos distintos de servomotor 
DC, onde o objetivo de controle para cada um deles é que 
a posição do servomotor 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.

O procedimento de projeto é descrito brevemente a 
seguir. A partir do modelo dinâmico do processo a 
controlar, é especificado um índice de performance do tipo 
largura de banda Zb, 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 dos respectivos 
servos são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Parâmetros de projeto dos servomotores DC
Controlador PDModelo

G(s)
Zb

(rad/s) Kd Td
hk

(s)

������
�������

�
 VVV* 50 3,52 0,021 0,0015

������
�������

�
 VVV* 40 2,25 0,026 0,002

���
�������
�

 VVV* 30 12,66 0,035 0,003

Uma das formas de determinação do período de 
amostragem hk, do controlador PD na forma discreta, pode 
ser realizada considerando 0.2 � Zb×hk � 0.6, onde Zb é a
largura de banda do sistema em malha fechada. 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.

Com base na 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.

A Fig. 2 apresenta as respostas desejadas para os 
quatros NCS’s em questão, onde correspondem a senoides 
de referências com freqüências de 50, 40 e 30 Hz 
respectivamente, que compreendem a freqüência de corte 
do sistema em malha fechada.

Fig. 2. Performance de controle desejada para os NCS’s.

B. Arquitetura de um NCS e fluxo de mensagenss

Conforme apresentado na seção anterior, serão 
controlados 3 servomotores DC sob uma rede CAN e 
Token-passing com uma arquitetura idêntica à da Fig. 1.a). 
Os nós 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. Um nó adicional 
correspondente à geração de fluxo de mensagens com 
carga adicional sob a rede. 
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C. Performance de NCS’s sob a Rede CAN

O fluxo de mensagens é periódico e gerado pelos nós 
sensor, 2, 4 e 6. As propriedades temporais das mensagens 
de controle são dadas na Tabela 3. A atribuição de 
prioridades aos diferentes fluxos de mensagens é baseada 
no algoritmo RM (Rate Monotonic). 
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Tabela 3. Características dos fluxos de mensagens
Mensagens Ci

(Ps)
Ti

(Ps)
Ui

(%)
Ativição

M1 262 1500 14,8 Timed-driven
M2 262 2000 11,1 Timed-driven
M3 262 3000 7,4 Timed-driven
M4 262 4000 5,5 Timed-driven

Baseado nos fluxos de mensagens da Tabela 3 e no 
algoritmo de prioridade fixa e não preemptivo, pode ser 
facilmente verificado que o NCS-3 apresenta uma 
performance degradada conforme a Fig. 4.a). Isto se deve 
ao fato de que, 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, levando assim a mensagem M3 com um tempo de 
resposta que leva o atraso de controle a região de 
instabilidade do NCS . Veja Fig. 4.b)

O nível baixo representa que o nó não tem mensagem a 
transmitir, o nível médio que o nó deseja transmitir uma 
mensagem, porém a rede esta ocupada. O nível alto 
representa que a mensagem esta sendo transmitida.

a)

b)

Fig. 4. a) Performance de controle do NCS-3 sob a rede CAN, b) 
Escalonamento das mensagens com os fluxos apresentados na Tabela 3.

a)

b)

Fig. 5. a) Performance de controle do NCS-3 melhorada, b) 
Escalonamento das mensagens com o período de ativação do fluxo de 

M3 modificado.

Uma solução simples para este problema e definir um 
novo período de amostragem para o processo G3, 
consequentemente para M3, que não seja múltiplo de mais 
de uma mensagem. Para isto definimos hk = 0,0028 para o 
processo NCS-3. Pode-se verificar na Fig. 5 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.

Podemos considerar também que na presença de carga 
adicional sob a rede CAN com mensagens de prioridade 
menor que as mensagens de controle, a os tempos de 
resposta das mensagens de controle não serão afetadas e 
conseqüentemente não afetam a performance de controle 
das malhas de NCS.

D. Performance de NCS’s sob a Rede Token-Passing

A análise de NCS sob uma rede Token-passing é 
realizada da mesma forma para o caso de rede CAN. 
Assume-se as mesmas condições de fluxo e carga sob a 
rede.

Na Fig. 6 pode-se notar que a performance do NCS-3 é 
novamente degradada, em função do ciclo de token 
realizado por todos os nós. 
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a)

b)

Fig. 6. a) Performance de controle do NCS-3 sob a rede Token-passing, 
b) Escalonamento das mensagens com fluxos apresentados na Tabelas 4.

Uma solução adotada para melhorar a performance do 
NCS foi reduzir o tempo de rotação do token. A Fig. 7 
apresenta os resultados de performance e escalonamentos 
de mensagens..

Fig. 7. Performance melhorada do NCS-3.

V. 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 partir 
dos cálculos de tempo de respostas apresentados para 
redes CAN e Token-passing, nós apresentamos o impacto  
da comunicação sob a qualidade de controle de NCS’s 
com conseqüente problemas na performance e propomos 
soluções para melhorar a performance de controle de 
NCS’s. Os resultados são obtidos e apresentados a partir 
de simulação, utilizando a ferramenta computacional 
TrueTime. 

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Fundação Geraldo Perlingeiro de Abreu 
(FGPA) e ao IDMEC (Pólo FEUP) por apoiar 
financeiramente parte deste trabalho.

REFERENCIAS

Astrom, K.J. and Wittenmark, B. (1997). Computer 
Controlled Systems. Third Ed. Prentice Hall. 
Audsley, N., Burns, A., Richardson, M., Tindell, K 
and Wellings, A. (1993). Applying New Scheduling 
Theory to Static Priority Pre-emptive Scheduling. In 
Software Engineering Journal, Vol. 8, No. 5, pp. 
285-292.

Cervin, A. (2003). Integrated Control and Real-Time 
Scheduling. PhD Thesis ISRN LUTFD2/TFRT-
1065—SE, Department of Automatic Control, Lund 
Institute of Technology, Sweden.

Cervin, A. and Lincoln, B. (2003). Jitterbug 1.1 –
Reference manual. Technical Report ISRN 
LUTFD2/TFRT—7604—SE. Department of 
Automatic Control, Lund Institute of Technology, 
Sweden.

Henriksson, D. and Cervin, A. (2003). TrueTime 1.1 –
Reference manual. Technical Report ISRN 
LUTFD2/TFRT—7605—SE. Department of 
Automatic Control, Lund Institute of Technology, 
Sweden.

ISO 11898 (1993). Road Vehicle - Interchange of Digital 
Information - Controller Area Network (CAN) for 
High-Speed Communication. ISO.

Tindell, K., Burns, A. and Wellings, A. (1995). 
Calculating Controller Area Network (CAN) 
Message Response Time. In Control Engineering 
Practice, Vol. 3, No. 8, pp. 1163-1169.

Tovar, E. (1999). Supporting Real-Time Communications 
with Standard Fieldbus Networks. PhD Thesis. 


