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RESUMO 
 

BRANDÃO, D. (2005). Ferramenta de simulação para projeto, avaliação e 

ensino de redes fieldbus. Tese (Doutorado) � Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 

 

 Ferramentas de simulação de barramentos de comunicação de chão de 

fábrica (fieldbuses) têm aplicação industrial durante a fase de projeto de 

malhas de controle, pois permitem a prévia avaliação do desempenho de tais 

malhas bem como o treinamento de operadores do sistema de controle. 

 Este trabalho descreve uma ferramenta de simulação de fieldbus com 

foco na camada de aplicação de blocos funcionais Foundation Fieldbus que 

preenche os requisitos acima citados em uma plataforma única e autônoma em 

relação a fabricantes do sistema de controle e, para além disso, tem aplicação 

no ambiente industrial por usuários de fieldbus como uma ferramenta no 

desenvolvimento de blocos funcionais "customizados", bem como no ambiente 

acadêmico como ferramenta didática para ensino de sistemas de controle 

distribuídos. 

 

 

Palavras-chave: controle de processos, automação industrial, simulação, 

Fieldbus Foundation, blocos funcionais. 
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ABSTRACT 
 

BRANDÃO, D. (2005). Simulation tool for project, evaluation and teaching of 

fieldbus systems. Ph.D. Thesis � Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 

 

 Fieldbus simulation tools are used in the industry during the planning 

stages of control network implementations since they allow for a 

pre-evaluation of the network's performance as well as providing a 

training environment for the control systems operators. 

This thesis describes a fieldbus simulation tool focused on 

the Foundation Fieldbus functional blocks application layer that meets 

the requirements mentioned above within a single vendor independent 

platform. Additionally, the tool can be used by industrial fieldbus 

users developing custom functional blocks and, in an academic 

environment, as an application for teaching distributed control 

systems. 

 

 

Key-words: process control, industrial automation, simulation, Fieldbus 

Foundation, function blocks. 
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1. Introdução 
 

Pode-se definir um sistema fieldbus ou rede de campo como: 

 
[...] um sistema distribuído composto por dispositivos de campo 

e equipamentos de controle e de monitoramento integrados em 

um ambiente físico de uma planta ou uma fábrica. Os 

dispositivos do fieldbus trabalham em conjunto para realizar I/O 

e controle em operações e processos automáticos. 

(FOUNDATION FIELDBUS, 1999k, p.1). 

 

Na infra-estrutura de comunicação digital de uma indústria com 

processos produtivos automáticos, as redes fieldbus se encontram no nível de 

instrumentação e de controle de processos industriais, são, portanto, 

características do chão de fábrica, conforme o esquema da figura 1. 

Rede
Industrial

Nível de escritórios
� Sistemas de Integração de Gestão 
� Centrais de Processamento de Dados

Nível de escritórios
� Sistemas de Integração de Gestão 
� Centrais de Processamento de Dados

Rede Local
Automação & Sistemas de supervisão
� DCSs, PLCs, PCs
� SCADA, Sistemas Supervisórios

Automação & Sistemas de supervisão
� DCSs, PLCs, PCs
� SCADA, Sistemas Supervisórios

Redes
Fieldbus

Instrumentação & Controle
� Transmissores, Controladores
� Válvulas & Atuadores

Instrumentação & Controle
� Transmissores, Controladores
� Válvulas & Atuadores

Figura 1 - Representação da infra-estrutura de comunicação industrial 
 

Os dispositivos de campo e equipamentos de controle, como por 

exemplo, transmissores inteligentes, atuadores, controladores lógicos 

programáveis, estações de supervisão e de configuração, conectam-se em 

redes de comunicação exclusivamente digitais segundo um protocolo de 
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comunicação especialmente definido para a classe do processo controlado, 

como representa a figura 2. 

 

fieldbus fieldbusfieldbus

dispositivos
de campo

controlador

Estações de controle e monitoramento

Figura 2 - Sistema Fieldbus e seus componentes 
 

A operação e o procedimento de comunicação das redes fieldbus é 

regulado por um conjunto de estruturas e regras, denominado protocolo de 

comunicação. Os protocolos fieldbus baseiam-se no modelo de referência 

ISO/OSI (International Standards Organization / Open System Interconection) 

de sete camadas de rede (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 1994). Tal modelo também serve como base para o 

desenvolvimento de redes de computadores. 

O modelo é constituído por um conjunto de camadas independentes e 

hierarquicamente sobrepostas, no qual cada camada, responsável por uma 

classe de tarefas, se comunica com as camadas adjacentes para realizar as 

tarefas. O modelo ISO/OSI não é por si só um protocolo de rede, apenas 

propõe uma arquitetura que visa reduzir a complexidade do sistema total, 

segundo o princípio de particularizar a análise do todo pela análise das partes. 

As sete camadas se comunicam de maneira transparente e horizontal, camada 

a camada, entre duas máquinas, ainda que localmente a comunicação se faça 

de maneira vertical. 

Um dos requisitos do modelo é que as sete camadas propostas sejam 

independentes e possuam limites bem definidos para que se possa minimizar o 

volume de informações trocadas entre elas. As sete camadas: 1- Camada 

Física (Phy),  2- Camada de Enlace (DLL), 3- Camada de Rede, 4- Camada de 

Transporte, 5- Camada de Sessão, 6- Camada de Apresentação e 7- Camada 

de Aplicação (AL). 
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A figura 3 representa o mecanismo de comunicação vertical entre as 

camadas vizinhas de um mesmo ponto de rede e o mecanismo de 

comunicação horizontal entre as camadas semelhantes de dois pontos de rede 

distintos: 

 

Camada
      7

Camada
        6

Camada
      5

Camada
      4

Camada
      3

Camada
      2

Camada
      1

Camada
      7

Camada
        6

Camada
      5

Camada
      4

Camada
      3

Camada
      2

Camada
      1

protocolo de

aplicação

protocolo de

protocolo de

protocolo de

protocolo de

apresentação

sessão

transporte

rede

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

BITS

AH

PH

SH

TH

NH

DH DT

MEIO FÍSICO

interface 4/5

interface 1/2

interface 2/3

interface 3/4

interface 5/6

interface 6/7

máquina A
(transmissor)

máquina B
(receptor)DATA

Mecanismo de transferência de dados no modelo ISO/OSI, as informações das camadas e seus cabeçalhos
 

Figura 3 - Modelo de referência ISO/OSI de sete camadas de rede 
Fonte: Brandão (2000) 

 

O grande número de classes de processos industriais, cada qual com 

suas características lógicas e temporais particulares, promoveu o surgimento 

de um grande número de protocolos fieldbus a partir do início da década de 

1980 (FELSER e SAUTER, 2002). Esta diversidade de protocolos fieldbus 
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implicou para os usuários a ausência de um padrão de compatibilidade entre 

instrumentos de diferentes fabricantes. O organismo internacional de 

normalização IEC em 1999, em conjunto com representantes de grandes 

empresas e organizações do ramo de controle de processo, adotou a resolução 

de criar uma norma internacional IEC 61158 com o título �Digital Data 

Communication for Measurement and Control - Fieldbus for use in Industrial 

Control Systems� que incluiu todos os principais protocolos fieldbus, a qual foi 

lançada em 2000 (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMISSION, 

2000). Esta norma é composta por oito volumes, conforme apresenta a figura 

4: 

Volume Título Conteúdo 
IEC 61158-1 Introdução Relatórios técnicos 

IEC 61158-2 PhL: Camada Física Oito tipos 

IEC 61158-3 DLL: Serviços da Camada de Enlace Oito tipos 

IEC 61158-4 DLL: Protocolos da Camada de Enlace Oito tipos 

IEC 61158-5 AL: Serviços da Camada de Aplicação Dez tipos 

IEC 61158-6 AL: Protocolos da Camada de Aplicação Dez tipos 

IEC 61158-7 Gerência de Rede Necessita revisão 

IEC 61158-8 Teste de Conformidade Trabalho cancelado 

Figura 4 - Quadro com a estrutura da norma IEC 61158 
Fonte: Felser e Sauter (2002) 

 

Nos volumes desta norma cada camada de rede de determinado 

fieldbus foi definida como um �tipo� com o objetivo de se manter a estrutura 

modular da norma. 

Os protocolos fieldbus, por se restringirem a aplicações locais, não 

utilizam as camadas de rede, transporte, seção e apresentação do modelo 

ISO/OSI. Toda a estrutura de rede em um fieldbus se concentra nas camadas 

física, de enlace e de aplicação, conforme representado na figura adiante. Por 

esse motivo a norma IEC 61158 só contempla estas últimas camadas. 
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Camada Física

Camada de Enlace

Camada de Rede

Camada de Transporte

Camada de Seção

Camada de Apresentação

Camada de Aplicação7

6

5

4

3

2

1 Camada Física

Camada de Enlace

Camada de Aplicação

Modelo ISO/OSI Modelo de protocolos
fieldbus

7

2

1

 
Figura 5 - Modelo de três camadas de redes de sistemas fieldbus 
 

Os conjuntos de tipos de camadas definidos na norma não têm 

referência prática para a implementação dos protocolos descritos, ou seja, não 

existe na norma uma indicação de arranjos possíveis entre os tipos de maneira 

que se possa compor a disposição das camadas e configurar um sistema. Esta 

carência foi suprida com a publicação da norma IEC 61784 (INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2003) que define �profiles�. Cada 

�profile� se refere a um protocolo fieldbus que compõe a norma IEC 61158, 

num total de sete �profiles� que por sua vez podem ser subdivididos (figura 6): 

 

Protocolo da IEC 61158 Profile IEC 
61784 Phy DLL AL 

Nome Usual 

CPF-1/1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 9 Foundation Fieldbus (H1) 

CPF-1/2 Ethernet TCP/UDP/IP Tipo 5 Foundation Fieldbus (HSE) 

CPF-1/3 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 9 Foundation Fieldbus (H2) 

CPF-2/1 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 ControlNet 

CPF-2/2 Ethernet TCP/UDP/IP Tipo 2 Ethernet/IP 

CPF-3/1 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 PROFIBUS-DP 

CPF-3/2 Tipo 1 Tipo 3 Tipo 3 PROFIBUS-PA 

CPF-3/3 Ethernet TCP/UDP/IP Tipo 10 PROFInet 

CPF-4/1 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 P-Net RS-485 

CPF-4/2 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 P-Net RS-232 

CPF-5/1 Tipo 1 Tipo 7 Tipo 7 WorldFIP (MPS,MCS) 

CPF-5/2 Tipo 1 Tipo 7 Tipo 7 WorldFIP (MPS,MCS,SubMMS) 

CPF-5/3 Tipo 1 Tipo 7 Tipo7 WorldFIP (MPS) 

CPF-6/1 Tipo 8 Tipo 8 Tipo 8 INTERBUS 

CPF-6/2 Tipo 8 Tipo 8 Tipo 8 INTERBUS TCP/IP 

CPF-6/3 Tipo 8 Tipo 8 Tipo 8 INTERBUS Subset 
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CPF-7/1 Tipo 6 Tipo 6 - Swiftnet transport 

CPF-7/2 Tipo 6 Tipo 6 Tipo 6 Swiftnet full stack 

Figura 6 -  �Profiles� e protocolos fieldbus conforme as normas IEC 61158 e 
IEC 61784 
Fonte: Felser e Sauter (2000). 

 

Dentre os diversos protocolos de fieldbus normalizados pela IEC, este 

trabalho enfoca-se no estudo do protocolo Fieldbus Foundation. 

O protocolo Fieldbus Foundation (FF) foi originalmente concebido em 

1994 por uma associação internacional de fabricantes de sistemas de controle 

como um conjunto de normas compatibilizadoras para a comunicação de chão 

de fábrica com uso destinado ao controle de processos típicos de indústrias de 

natureza contínua, aquelas que, diferente das indústrias de manufatura, têm a 

produção ininterrupta como, por exemplo, as indústrias petroquímicas, 

alimentícias, farmacêuticas, de papel e celulose, etc. Em seu estado atual, 

além de compor a norma internacional IEC 61158, a qual foi adotada 

nacionalmente pela ABNT, também figura na norma européia CELENEC EN 

50170 (FELSER e SAUTER, 2002). 

  

Os próximos parágrafos desta introdução têm o objetivo de descrever 

sucintamente a evolução da técnica de transmissão elétrica de dados em chão 

de fábrica, desde a transmissão analógica por loop de corrente até a 

transmissão digital utilizada pelos sistemas fieldbus. A partir desta descrição, 

apresentam-se as principais características (tanto da comunicação como do 

processo de aplicação) de uma rede Foundation Fieldbus, enfocadas no 

protocolo, em suas estruturas e conceitos e nos objetivos deste trabalho, 

apresentados em seguida. 

 

 

1.1 Transmissão de dados via loop de corrente 
 

A técnica de transmissão de dados codificados em grandezas elétricas é 

uma alternativa de fácil e vasta aplicação e custo constantemente decrescente, 

pois é implementada por meio de circuitos de condicionamento e de 
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transmissão de sinais baseados em eletrônica digital e transistores 

popularizados no setor industrial a partir da década de 1960 (OKA, 2000). 

Alternativas adotadas anteriormente, como a transmissão de dados por 

grandezas pneumáticas (como o primeiro padrão de comunicação de chão de 

fábrica efetivamente difundido, em linhas de 3 a 15 psi), foram, até pouco 

tempo, cogitadas em projetos nos casos especiais de requisitos de segurança 

intrínseca. Atualmente esta solução já não se mostra economicamente viável 

(REVISTA CONTROLE & INSTRUMENTAÇÃO, 2004). 

A transmissão de dados por loop, circuito fechado, de corrente elétrica 

de 4 a 20 mA foi padronizado pela ISA em 1975. Neste padrão analógico de 

comunicação ponto a ponto (figura 7), uma corrente de 4 mA representa o 

mínimo valor de uma grandeza física medida e uma de 20 mA representa o 

máximo valor. 

host

- + - +
- +

4-20
mA

4-20
mA

4-20
mA

Figura 7 - Transmissão analógica ponto a ponto em 4 a 20 mA 
 

A transmissão de um sinal em corrente é vantajosa em relação à 

transmissão de um sinal em tensão, pois no último uma parcela da tensão se 

consome na resistência elétrica da fiação, sendo que tal parcela só pode ser 

compensada pela utilização de um fio adicional. A transmissão de dados por 

corrente é imune a este fator.  

Para a detecção de possíveis problemas de transmissão, como a ruptura 

de fios, é conveniente a adoção de um valor de corrente diferente de zero para 

a representação do mínimo valor (4 mA). 

Usualmente o transmissor recebe sua tensão de operação, 24 Volts, 

pelo loop de corrente, prescindido de outra fonte de energia. O dispositivo de 
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recepção do sinal, por sua vez, tem um resistor de precisão entre os terminais 

do loop de corrente para transformar a corrente de 4 a 20 mA em uma tensão 

�V� de 1 a 5 Volts (PEREIRA, 2004). Este sinal de tensão é condicionado, 

amplificado e digitalizado por um conversor A/D, de geralmente 8 ou 12 bits, 

para um valor numérico inteiro �D�, de acordo com a eq. 1: 

 

D = V / Q         (1) 

 

 Na qual �Q� representa o valor em tensão do passo de conversão A/D 

em um conversor de �n� bits, considerando-se que o conversor opera com uma 

tensão de fundo de escala de módulo �Vfe�, conforme a eq. 2: 

 

Q = Vfe / 2n         (2) 

 

 Tal conversão tem resolução inferior a 0,5% ou 0,03% do span do 

transmissor para conversores A/D de 8 ou 12 bits, respectivamente. 

O uso de conversores A/D de maior número de bits é limitado pela 

relação sinal-ruído (SNR � Signal to Noise Ratio) do sinal transmitido, que em 

linhas de loop de 4 a 20 mA é da ordem de 50 dB, ou seja, quando se utiliza 

um número maior que 12 bits, a resolução da conversão se aproxima da ordem 

de grandeza dos ruídos (PEREIRA, 2004).  

Segundo Zech e Santori (1996), o loop de corrente de 4 a 20 mA ainda 

era o único padrão amplamente aceito para a implementação de sistemas 

distribuídos de controle de processos. 

 

 

1.2 Transmissão digital de dados via HART 
 

O uso de microprocessadores viabilizou o desenvolvimento de técnicas 

de comunicação digital em instrumentos de campo. Tal inovação se deu em 

início por formas de transmissão de dados que se sobrepõem ao sinal de 4 a 

20 mA sem causar interferência no sinal analógico, de maneira a manter a 

compatibilidade com toda a base de instrumentos instalada. 
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Uma técnica de comunicação digital com esta característica, 

denominada HART (Highway Addressable Remote Transducer), se destacou 

em função de sua grande aceitação e difusão. O HART utiliza a camada física 

Bell 202, segundo a técnica de chaveamento de freqüência para codificar bits 

digitais sobre o loop de corrente. A freqüência chaveada refere-se a uma onda 

de amplitude pico a pico entre 0,5 e 1,2 mA sobre o sinal de 4 a 20 mA. Uma 

onda completa codifica um bit HART, de acordo com esta regra: quando a 

freqüência da onda é de 2200 Hz, então o bit codificado é �zero�; quando a 

freqüência é 1200 Hz, então o bit codificado é �um� (figura 8). Esta técnica de 

transmissão de bits tem taxa de 1200 bits/s, o que torna a técnica 

demasiadamente lenta para a transmissão de dados de malhas de controle. 

Entretanto o HART trouxe grande evolução para os sistemas de controle 

distribuídos, pois permite a transmissão �em operação� de parâmetros de 

configuração e de dados de diagnóstico para procedimentos de manutenção 

remota.  

Sinal
analógico

4 mA

4,5 mA
aprox.

3,5 mA
aprox. 1200 Hz �1� 2200 Hz �0�

Figura 8 - Codificação binária HART 
Fonte:  HART Communication Foundation (1995)  

 

Em sistemas de controle distribuído que utilizam transmissores e 

atuadores HART, a transmissão de variáveis de malhas de controle (por 

exemplo, variáveis controladas e variáveis manipuladas) é realizada ponto a 

ponto e unidirecionalmente através de loop de corrente 4 a 20 mA. Já a 

transmissão de outras variáveis e de dados específicos relacionados a 

comandos é realizada digitalmente e de forma bidirecional, concomitantemente 
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à primeira forma de transmissão, conforme representado na figura 9 (HART 

COMMUNICATION FOUNDATION, 1995). 

 

fonte
barreira/
isolador para área classificada

gateway
modem Bell-202

planta

sensores

4-20 mA

Rb

controle

gerência

host

comunicação
HART bidirecional

Figura 9 - Comunicação digital sobreposta à analógica 
 Fonte:  HART Communication Foundation (1995)  

 

O protocolo de comunicação do HART é baseado no modelo mestre-

escravo (por exemplo, o transmissor como mestre e o controlador como 

escravo), no qual cada ciclo de requisição e resposta se completa em 0,5 s. 

Além do modo de comunicação ponto a ponto, o HART prevê ainda um 

modo de comunicação denominado multidrop. Neste modo, até quinze 

transmissores podem ser conectados em topologia de barramento, no qual a 

comunicação fica restrita à forma digital e a transmissão analógica fica 

desabilitada com o nível de corrente constante em 4 mA. 

Um mecanismo de comunicação denominado Burst Mode é previsto no 

protocolo segundo o modelo mestre-escravo. Neste mecanismo o dispositivo 

escravo envia ininterruptamente para o dispositivo mestre a informação 

requisitada até que o mestre cancele este mecanismo e encerre as 

transmissões. Este modo de comunicação permite o envio de até quatro 

mensagens por segundo, com a desvantagem da participação de apenas um 

dispositivo na comunicação. 
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A máxima resolução de um valor numérico �X� transmitido digitalmente 

pelo HART corresponde à resolução equivalente de uma conversão A/D de 23 

bits, pois o protocolo adota a representação numérica de valores com ponto 

flutuante IEEE 754 (PEREIRA, 2004), representada na eq. 3: 

 

X = ± 1 + f . 2e-127        (3) 

 

 Nesta representação, 1 bit é utilizado para codificar o sinal (positivo ou 

negativo), 8 bits para codificar o expoente �e� e 23 bits para a parte fracional �f�. 

 A resolução correspondente a uma conversão de 23 bits não significa 

que seja necessário o uso de um conversor A/D de 23 bits. Tal resolução é 

alcançada por meio de técnicas de processamento digital de sinais tais como 

sobre-amostragem e filtragem (PEREIRA, 2004). 

 

 

1.3 Protocolo Foundation Fieldbus 
 

Estruturalmente, o Foundation Fieldbus é um protocolo de comunicação 

determinístico, bidirecional, digital e multiponto baseado no modelo de 

referência ISO/OSI de sete camadas para protocolos de comunicação digitais 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1994). 

Por se restringir ao uso local em plantas e processos industriais, assim 

como todos os protocolos fieldbus definidos na norma IEC 61158, o protocolo 

FF é compactado em apenas três camadas de rede: camada física (número 1), 

de enlace (número 2) e de aplicação (número 7), além de uma camada do 

usuário, que é baseada em processos de aplicação de blocos funcionais e 

situada hierarquicamente acima das camadas de rede que compõem o 

chamado �stack� (pilha) de comunicação, como apresentado na figura 10.  

Blocos funcionais podem ser definidos como elementos de software que 

modelam algoritmos paramétricos, os quais transformam parâmetros de 

entrada em parâmetros de saída (FOUNDATION FIELDBUS, 1999k). 
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Camada Física

Camada de Enlace

Camada de Aplicação

Modelo de protocolos
fieldbus

7

2

1 Camada Física

Camada de Enlace

Sub-camada de Mensagem

Camada do Usuário

Sub-camada de Acesso

Stack de
comunicação

Modelo de camadas
Fieldbus Foundation

 
Figura 10 - Representação da estrutura em camadas do protocolo 
Foundation Fieldbus 
 

O fluxo de mensagens presente em um canal ou �link� de comunicação 

FF (ou ainda barramento) visa atender à demanda por troca de informações 

entre os dispositivos ativos na rede � informações provenientes tanto das 

estruturas das camadas de rede como das estruturas e funções da camada do 

usuário.  

Existem três profiles, ou tipos, definidos na norma IEC 61784 para o 

protocolo Foundation Fieldbus, são eles: H1, H2 e HSE (High Speed Ethernet). 

O Fieldbus Foundation do tipo H2 é um tipo de rede em desuso, que foi 

substituído pelo tipo HSE, não existindo produtos compatíveis com tal 

especificação no mercado.  

O primeiro tipo, denominado H1, é destinado ao uso nos instrumentos de 

campo � o nível localizado na base da pirâmide representada na figura 1. A 

camada física deste tipo prevê uma taxa de comunicação de 31.25 Kbits/s half-

duplex (tipo de comunicação bidirecional na qual não é possível o envio e 

recebimento simultâneos de mensagens) em par trançado blindado com 

codificação binária do tipo Manchester. (figura 11). Os instrumentos de campo 

neste tipo são alimentados pelo barramento e adequados ao uso em áreas 

classificadas (ambientes com risco de explosão), com o limite de 32 

dispositivos por link. A comunicação no H1 é controlada por um mecanismo de 

controle de acesso ao meio físico (MAC � medium access control) 

determinístico descrito na norma IEC 61158 como camada de enlace tipo 1. 
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Figura 11 - Codificação Manchester 

clock

bit

codificação

1 0 1 0

Fonte: Brandão (2000) 

 

O tipo denominado HSE é destinado ao uso no nível dos controladores 

de processo e de estações de configuração e de monitoramento de processos 

� o nível intermediário da pirâmide representada na figura 1. 

A comunicação em uma rede HSE baseia-se no protocolo Ethernet de 

camada física com taxa de comunicação de 100 Mbits/s entre dispositivos não 

alimentados pelo barramento. O mecanismo de controle de acesso ao meio 

físico é baseado nos protocolos IP (camada de rede) e TCP/UDP (camada de 

transporte). 

Nas redes HSE classificam-se quatro tipos de dispositivos: 

- Dispositivo Linking Device: é um tipo de dispositivo que estabelece a 

comunicação entre a rede HSE e um ou mais canais H1; 

- Dispositivo Ethernet Field Device: dispositivo com camada de aplicação 

de blocos funcionais que se conecta diretamente à rede HSE; 

- Dispositivo I/O Gateway: dispositivo disponibiliza acesso a 

equipamentos baseados em outras tecnologias de campo não FF; 

- Dispositivo Host: é o dispositivo por onde o operador acessa a rede, 

uma estação de trabalho com sistema supervisório ou com aplicativos de 

configuração e controle da rede. 

 

Os tipos de rede H1 e HSE são compatíveis e projetados de forma a 

operarem complementarmente, pois compartilham a mesma camada do 

usuário baseada em processos de aplicação de blocos funcionais (FBAP � 

Function Block Application Process). Uma rede HSE pode ser configurada com 

redundância tanto de barramento como de dispositivos, porém seu protocolo de 

acesso ao meio físico baseado em CSMA/CD não é imune a colisões de 
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mensagens e, conseqüentemente, não pode ser considerado determinístico 

(JASPERNEITE e NEUMANN, 2001). 

A comunicação entre controladores e estações de trabalho, entretanto, 

requer determinismo, pois as informações neste tipo de barramento estão 

intimamente ligadas à operação e configuração de processos devendo, 

portanto, atender a requisitos temporais severos. 

A investigação deste problema (JASPERNEITE e NEUMANN, 2001) visa 

a busca por soluções para eliminar o não determinismo inerente ao protocolo 

Ethernet em aplicações de tempo-real e a validação de tal arquitetura de 

comunicação. Uma das soluções que se destaca é o uso de determinados 

algoritmos de escalonamento (ou agendamento) de mensagens aliado ao uso 

de switches Ethernet de modo a estabelecer conexões do tipo ponto a ponto 

entre dispositivos para eliminar a probabilidade de colisões e, 

complementarmente, promover um escalonamento de mensagens baseado em 

requisitos temporais e de prioridades ditados pela aplicação (SAUTER e 

SCHWAIGER, 2002). 

Um sistema FF pode ser configurado fisicamente em diversas topologias 

de rede (VERHAPPEN e PEREIRA, 2002), tanto em um único (single link) 

como em múltiplos links (Bridged Networks) H1. No segundo caso os links H1 

são interconectados por redes HSE através de linking devices, como indicado 

na figura 12. Linking Devices são dispositivos que conectam logicamente dois 

ou mais canais de comunicação em uma mesma rede ou redes distintas. 

 

canal fieldus H1 #3

Linking Device

canal fieldus H1 #2canal fieldus H1 #1canal fieldus H1

(a) (b)

rede HSE

Figura 12 - Topologia (a) single link e (b) bridged network 
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1.3.1 Processo de aplicação de Blocos Funcionais 
 

Processos de aplicação (AP � application processes) são definidos pelo 

modelo de referência ISO/OSI como "as informações e os componentes de 

processamento de um sistema ou de uma aplicação distribuída que podem ser 

endereçados ou acessados pela rede". Sob este ponto de vista, os sistemas 

fieldbus podem ser entendidos como uma coleção de processos de aplicação 

que trabalham em cooperação para executar tarefas de automação industrial 

(figura 13). 

Quando tal definição é aplicada ao protocolo FF, pode-se relacionar pela 

identidade de funções, as "informações e os componentes de processamento 

de uma aplicação distribuída" com o processo de aplicação de blocos 

funcionais, ou FBAP. 

Planta

Aplicação �A�

Aplicação �B�

Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo 3 Dispositivo 4

barramento

Figura 13 - Processos de aplicação 
Fonte: Fieldbus Foundation (1999g) 

 

O modelo de blocos funcionais definido na arquitetura da Fieldbus 

Foundation visa suportar funções de baixo nível, ou elementares, típicas de 

sistemas de controle de processos industriais e de automação da manufatura. 

Tais funções podem ser ou não determinísticas, como aquisição de dados e 

algoritmos de compensação dinâmica. Segundo a norma, tal modelo prevê: 

1. O projeto e a implementação de aplicações de blocos funcionais; 

2. A configuração e a implementação de blocos funcionais em 

diferentes tipos de transmissores de campo; 

3. A interoperação em rede das aplicações de blocos funcionais durante 

a operação do sistema, segundo a figura 13. 
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Este modelo proporciona uma estrutura comum de definição de blocos 

funcionais e de outros elementos do processo de aplicação, combinando-os em 

aplicações distribuídas nos dispositivos da rede, caracterizando um sistema de 

controle distribuído. 

A norma descreve conjuntos de blocos funcionais padrão básicos, 

avançados, de múltiplo I/O e um bloco funcional flexível. (Tais conjuntos são 

listados no quadro da figura 14, bem como os parâmetros universais utilizados 

nos blocos funcionais e uma classificação de blocos funcionais segundo o tipo 

de função que executam). Tal descrição é apresentada na norma de modo a 

permitir a extensão de definições na medida em que novos requisitos se façam 

necessários com o avanço da tecnologia de instrumentação e de controle de 

processos. 

 

Blocos Funcionais 
Básicos 

Blocos Funcionais 
Avançados 

Blocos Funcionais 
de Múltiplo I/O 

Bloco Funcional 
Flexível 

AI - Entrada analógica DC - Controle de 

dispositivo 

MDI - Entradas 

digitais múltiplas 

FFB � Bloco 

Funcional 

Flexível 

DI - Entrada discreta OS - Divisor de saída MDO - Saídas 

digitas múltiplas 

 

AO - Saída analógica SC - Caracterizador de 

sinais 

MAI - Entradas 

analógicas múltiplas 

 

DO - Saída discreta LL - Lead lag MAO - Saídas 

analógicas múltiplas 

 

ML - Carregador manual DT - Deadtime   

BG - Bias / Ganho IT - Integrador 

(Totalizador) 

  

CS � Seletor de controle SPG - Gerador de 

rampa de referência 

  

PD - Controlador 

proporcional derivativo 

ISEL - Seletor de 

entradas 

  

PID - Controlador 

proporcional integral 

derivativo 

AR - Aritmético   

RA - Controle de relação TMR - Timer   

 AALM - Alarme 

analógico 

  

Figura 14 - Conjuntos de blocos funcionais normalizados 
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Além dos blocos funcionais, o FBAP possui estruturas e definições que 

formam a base para a operação do sistema e seu entendimento. Estas 

estruturas estão representadas na figura abaixo e as respectivas definições 

apresentadas a diante: 

barramento

Interface Aplicação � Stack de Comunicação

Sincronismo
do sistema Escalonamento

de blocos funcionais

Tráfego
síncrono

Tráfego
assíncronoRelação de

recursos do
sistema

Dispositivo Recursos de HardwareCircuitos de I/O

Objeto 
de ação

Objeto 
de invocação
de programa

Bloco de
Recurso

Objeto 
trend

Objeto 
link

Objeto 
link

Objeto 
link

Objeto 
de alerta

Bloco
Funcional

Objeto 
view

Objeto 
de domínio

Bloco
Transdutor

Figura 15 - Componentes da arquitetura do processo de aplicação baseado 
em blocos funcionais 

 Fonte: Fieldbus Foundation (1999g) 
 

 

1.3.1.1 Bloco Funcional 

 

Conforme citado anteriormente, o bloco funcional ou function block (FB) 

é uma função de automação básica realizada por uma aplicação, projetado de 

modo a torná-lo independente do meio físico e da estrutura da rede. Os blocos 

funcionais processam parâmetros de entrada em função da sua configuração e 

assim geram saídas que serão utilizadas por outros blocos. A norma os 

classifica em: 
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- Blocos de Entrada: acessam medidas físicas através da comunicação 

com blocos transdutores de entrada por meio de canais. Estas medidas 

são então convertidas, linearizadas e disponibilizadas para outros blocos 

funcionais através dos parâmetros de saída; 

- Blocos de Saída: acionam blocos transdutores de saída pelos canais a 

partir de um valor recebido pelos links com outros blocos nos seus 

parâmetros de entrada; 

- Blocos de controle: realizam cálculos com parâmetros de blocos de 

entrada e enviam parâmetros para outros blocos de controle ou para 

blocos de saída; 

- Blocos de Cálculo: realizam cálculos matemáticos sobre parâmetros de 

entrada, gerando parâmetros de saída. 

 

O modelo representado na figura 16 é definido por norma para 

representar um bloco funcional. 

Com referência na figura, os valores dos parâmetros de entrada são 

coletados de outros blocos funcionais e retidos pelo bloco em questão assim 

que sua execução é iniciada. Este processo garante que os parâmetros de 

entrada tenham coerência temporal e que não sejam alterados durante a 

execução do bloco funcional por fontes externas. Caso novos parâmetros de 

entrada sejam recebidos após este momento inicial, eles não serão utilizados 

durante a execução em processo no bloco. 

Controle de Execucao 

Algoritmo de 
Processamento

Parâmetros
de
entrada

Parâmetros
de
saida

Parâmetros Internos (contained) 

Parâmetros de outros
Blocos funcionais

Parâmetros para outros
Blocos funcionais

Eventos de entrada Eventos de saída

Acesso a parâmetros internos

status modo status

Figura 16 - Representação da atividade de blocos funcionais 
Fonte: Fieldbus Foundation (1999g) 
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No momento em que os parâmetros de entrada são retidos, a execução 

do bloco funcional tem início. O algoritmo do bloco operando então sobre os 

parâmetros de entrada produz parâmetros de saída. A execução do algoritmo é 

controlada por uma série de parâmetros "contained", ou internos, os quais não 

podem ser transmitidos entre blocos funcionais como parâmetros de entrada e 

de saída, mas podem ser acessados e modificados remotamente. Alguns 

eventos externos, da mesma forma, podem afetar a execução do algoritmo. 

Após o término da execução do algoritmo, os dados internos do bloco 

são salvos para serem utilizados na próxima execução, e os parâmetros de 

saída são disponibilizados para outros blocos funcionais. 

Além dos parâmetros que podem ser acessados pela rede, existem 

variáveis internas que não podem ser acessadas por nenhuma estrutura ou 

função externa, como o algoritmo interno do bloco funcional, sendo suas 

especificações definidas pelo próprio fabricante, já que não existe orientação a 

este respeito na norma. 

 Em cada uma de suas instâncias, um bloco funcional é identificado por 

seu tipo e por um nível de revisão, ou versão. Com estas especificações é 

possível identificar seu conjunto de parâmetros e as características de 

execução de seu algoritmo.  

A execução de um bloco funcional se dá em resposta a um evento, o 

qual pode ter diversas naturezas: 

- Escalonado: no qual a taxa de execução do bloco funcional é definida 

segundo uma tabela de agendamento. (O instante em que cada bloco funcional 

tem sua execução iniciada é definido nesta tabela); 

 - Término da execução de outro bloco: quando o início da execução de 

um bloco funcional pode estar atrelado ao término da execução de outro bloco 

funcional pertencente ao mesmo dispositivo; 

 - Específico do fabricante. 

 

A interoperação de blocos funcionais se dá pelo estabelecimento de uma 

ligação lógica entre um parâmetro de saída de um bloco e um parâmetro de 

entrada de outro bloco. Tal ligação pode ser estabelecida local, entre blocos de 

um mesmo dispositivo, ou remotamente, entre blocos de dispositivos distintos. 
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A capacidade de interconexão entre blocos aliada a um plano temporal 

de seqüência de execução de cada bloco em seu respectivo dispositivo permite 

a configuração de malhas de controle distribuídas em tempo real nos 

dispositivos sincronizados de uma rede fieldbus, como representa a figura 17. 

 

PID AO
IN OUT 

AI
OUT CAS_IN OUT 

Fieldbus

Figura 17 - Malha de controle distribuída 
 

Quando todos os blocos funcionais de uma malha de controle são 

executados e são efetuadas todas as interconexões estabelecidas entre eles, a 

malha de controle é completamente executada. 

Considerando a definição de sistemas de tempo real de Cardeira e 

Mammeri (1993), que afirmam serem estes sistemas capazes de sincronizar-se 

com eventos externos, como os sistemas de controle aqui descritos, pode-se 

concluir que as malhas de controle são executadas ininterruptamente, uma vez 

que a dinâmica dos processos controlados é ininterrupta. A taxa de execução 

de tais malhas define a taxa de controle do sistema, uma vez que a cada 

execução da malha de controle as variáveis manipuladas são atualizadas na 

planta. 

 

 

1.3.1.1.1 Parâmetros de configuração 

 

 Cada parâmetro, variável ou variáveis que controla(m) e regula(m) a 

operação de um bloco funcional, é caracterizado por: 

 - Nome ou mnemônico; 

 - Tipo de dado: a norma Fieldbus Foundation especifica um conjunto de 

tipos padrão de dados indexados para parâmetros de blocos funcionais. Cada 

parâmetro pode ser do tipo variável simples ou do tipo estrutura de dado, nos 
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casos em que reúne duas ou mais variáveis simples. O quadro da figura 18 

lista os tipos de dados da norma: 

 

Índice Tipo Nome 
1 Variável simples Booleano 

2 Variável simples Inteiro (8) 

3 Variável simples Inteiro (16) 

4 Variável simples Inteiro (32) 

5 Variável simples Unsigned (8) 

6 Variável simples Unsigned (16) 

7 Variável simples Unsigned (32) 

8 Variável simples Ponto flutuante 

9 Variável simples String visível 

10 Variável simples String de octetos 

11 Variável simples Data 

12 Variável simples Horário do dia 

13 Variável simples Diferença de horário 

14 Variável simples String de bits 

21 Variável simples Valor de tempo 

64 Estrutura Bloco 

65 Estrutura Valor & Status � Ponto flutuante 

66 Estrutura Valor & Status � Discreto 

67 Estrutura Valor & Status � String de bits 

68 Estrutura Escala 

69 Estrutura Modo 

70 Estrutura Permissão de Acesso 

71 Estrutura Alarme � Ponto Flutuante 

72 Estrutura Alarme � Discreto 

73 Estrutura Evento � Atualização 

74 Estrutura Alarme � Sumário 

75 Estrutura Alerta � Analógico 

76 Estrutura Alerta � Discreto 

77 Estrutura Alerta � Atualização 

78 Estrutura Tendência � Ponto flutuante 

79 Estrutura Tendência � Discreto 

80 Estrutura Tendência � String de bits 

81 Estrutura FB Link 

82 Estrutura Simulação � Ponto flutuante 

83 Estrutura Simulação � Discreto 
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84 Estrutura Simulação � String de bits 

85 Estrutura Teste 

86 Estrutura Ação � Instanciação e apagamento 

Figura 18 - Tipos de dados Fieldbus Foundation 
Fonte: Fieldbus Foundation (1999g) 

 

 - Tipo de uso: parâmetros de entrada, de saída ou internos; 

 - Modo de armazenamento: dinâmico, estático e não-volátil; 

Parâmetros dinâmicos são aqueles calculados pelo algoritmo do bloco, 

logo não precisam ser recuperados após uma falha por queda de energia, por 

exemplo. 

 Parâmetros estáticos são os dados configurados que precisam ser 

salvos em memória não-volátil no caso de uma falha por queda de energia. 

Normalmente os parâmetros estáticos são periodicamente verificados pelo 

configurador e eventualmente atualizados pelo mesmo. Para auxiliar na tarefa 

de monitorar os parâmetros estáticos, um parâmetro numérico denominado 

ST_REV (revisão estática) é incrementado e um evento é gerado sempre que 

um parâmetro estático for modificado. 

 Os parâmetros não voláteis são aqueles constantemente atualizados e 

que devem ser salvos em razão do risco de queda de energia do equipamento. 

Por estes parâmetros apresentarem constantes modificações, não são 

verificados por configuradores, como no caso dos parâmetros estáticos.  

 - Tamanho, em bits; 

 - Faixa válida: conjunto de possíveis valores que o parâmetro pode 

assumir; 

 - Valor inicial; 

 - Direção: no caso de parâmetros de entrada e de saída, a direção indica 

se o parâmetro é enviado em links no sentido direto ou contrário ao fluxo à 

malha de controle; 

- Unidade, de engenharia; 

- Permissão: regras que definem quais dispositivos externos podem 

modificar cada parâmetro; 

- Modo: modos de operação do bloco funcional nos quais o parâmetro 

pode ser modificado. 
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 Vinculado aos parâmetros de entrada e saída há um byte de status que 

se encarrega de indicar a qualidade do valor da variável (figura 19). Este status 

é composto por três partes: qualidade, sub-status e limite. A informação de 

qualidade pode ser: 

 

- Good (Cascade) � quando o dado é confiável e pode ser utilizado em 

malhas de controle do tipo cascata, aquelas na quais o Setpoint é 

remoto; 

- Good (Non-Cascade) � quando a qualidade do dado é boa, porém o 

bloco não pode fazer parte de uma estrutura cascata.; 

- Uncertain � neste caso, a qualidade do dado é duvidosa, pode ter 

ocorrido erro na aquisição ou em cálculos; 

- Bad � quando o dado não é válido e não deve ser utilizado. 

MSB LSB

Qualidade Sub-status Limite

Figura 19 - Composição do byte de status 
 

O sub-status é uma informação complementar à da qualidade. É 

utilizada em alarmes e no início ou finalização de malhas de controle de tipo 

cascata. O limite informa se o valor é limitado ou não, ou seja, se este foi 

restringido por extrapolar valores pré-determinados. 

   

 A execução do algoritmo do bloco depende de vários fatores, entre eles, 

de eventos externos e dos valores e status dos parâmetros de entrada e de 

configuração. Em função destas variáveis, o bloco pode executar seu algoritmo 

em diferentes modos. Cada modo de execução do bloco impõe características 

ao algoritmo que influem nas saídas e nos status. A seguir estão descritos os 

oito modos possíveis de operação dos blocos funcionais: 

 

- Out of Service (OOS): o algoritmo do bloco não é executado; 
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- Initialization Manual (Iman): o algoritmo não é executado e as saídas 

do bloco seguem um parâmetro externo vindo do bloco que está ligado 

em seqüência no fluxo direto; 

- Local Override (LO): as saídas do bloco de controle seguem um 

parâmetro externo. Este modo é executado em situações de falha; 

- Manual (Man): As saídas do bloco não são calculadas, o operador é 

quem as configura; 

- Automatic (Auto): o algoritmo é executado normalmente e está 

calculando as saídas; 

- Cascade (Cas): o setpoint vem de outro bloco por um link, desta forma 

o operador não pode atuar diretamente sobre ele; 

- Remote Cascade (Rcas): o setpoint vem por um link de outra aplicação 

de controle remota em um dispositivo de interface;  

- Remote-Output (Rout): as saídas do bloco funcional são modificadas 

por uma outra aplicação de controle remota em um dispositivo de 

interface.  

 

 O parâmetro MODE_BLK indica e controla o modo de operação dos 

blocos funcionais. Este parâmetro é do tipo estrutura, composto por quatro 

elementos:  

 

- Target: é o modo de operação almejado. Normalmente o target é 

definido pelo operador; 

- Actual: é o modo em que o bloco está sendo executado efetivamente. 

- Permitted: são os possíveis modos de operação que o bloco pode 

apresentar; 

- Normal: lista os modos normais de operação do bloco dentre aqueles 

listados no permitted. Serve para indicar ao operador o momento da 

seleção do target. 
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1.3.1.2 Bloco Transdutor 

 

Os blocos transdutores são blocos funcionais que ficam entre os blocos 

de I/O e o hardware de I/O. São, portanto, encarregados de transformar sinais 

físicos em variáveis e vice-versa. Eles isolam os blocos funcionais dos 

dispositivos e hardware específicos de I/O como sensores, atuadores e chaves 

de cada dispositivo. Seus algoritmos internos controlam os dispositivos de I/O e 

apresentam uma interface padronizada para os blocos funcionais, realizam 

também funções como calibração, filtragem de sinais e conversão de dados. 

Os blocos transdutores seguem definições da norma que os agrupam em 

�comuns� ou �profiles�, embora também possam ser de um tipo particular 

definido pelo fabricante. 

A comunicação entre blocos transdutores e blocos funcionais de entrada 

ou de saída é realizada através de canais, mapeados em parâmetros 

CHANNEL, sendo que um bloco transdutor pode ter vários canais. Uma 

vantagem deste isolamento do bloco funcional em relação ao hardware é a 

possibilidade da execução inexaurível do bloco transdutor no processamento 

de um dado de boa qualidade sem o prejuízo de sobrecarregar os blocos 

funcionais. 

 Os blocos transdutores são classificados em três tipos: 

- Input � os que realizam a interface com sensores; 

- Output - os que realizam a interface com atuadores ou dispositivos de 

saída; 

- Display � aqueles que operam dispositivos de interface locais. 

 

Os blocos transdutores não possuem parâmetros de entrada e de saída 

e sua execução não é comandada por escalonamento, mas definida pelo 

fabricante. 
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1.3.1.3 Bloco de Recurso 

 

As características de hardware do dispositivo estão descritas nos 

parâmetros de configuração de um bloco de recurso. Tal qualidade desatrela 

os blocos funcionais das características de hardware dos dispositivos. 

 O algoritmo do bloco de recurso é utilizado para monitorar o estado de 

operação do hardware e indicar possíveis alarmes neste aspecto. 

 A execução do bloco de recurso, assim como a do bloco transdutor, não 

é escalonada, portanto este bloco não possui parâmetros de entrada ou de 

saída. Tal execução segue regras que são definidas pelo fabricante. 

 

 

1.3.1.4 Objetos Link, View, Trend ,de Alerta e de Ação 

 

Todos os dados ou eventos enviados via rede para aplicações remotas 

são definidos por objetos link. Estas estruturas geram relatórios de tendência 

(objetos trend), e notificações (objetos) de alerta. 

Os objetos do tipo link promovem a troca de dados entre os recursos da 

camada de aplicação e a estrutura de rede por meio da camada de aplicação. 

A definição de �recurso� adotada neste contexto remete a uma 

subdivisão lógica do software ou do hardware de um dispositivo fieldbus.  Tem 

como característica o controle independente da sua própria operação, deste 

modo, um recurso pode ser modificado sem prejuízo de outras estruturas. 

Cada objeto link estabelece a comunicação entre recursos do processo 

de aplicação e uma VCR (Virtual Communication Relationship), ou relação de 

comunicação, na camada de aplicação. A norma estabelece três tipos de 

VCRs: publisher/subscriber, report distribution e client/server. 

 

Os objetos trend fornecem um relatório da tendência de um parâmetro 

em um espaço de tempo contínuo através de registros consecutivos deste 

parâmetro. Os objetos trend podem ser classificados como: 
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- Tendência � Ponto flutuante: usado para coletar valores e status de 

pontos flutuantes, ou valores fracionais, em parâmetros de entrada ou de 

saída; 

- Tendência - Discreto: usado para coletar valores e status de 

parâmetros de entrada ou de saída discretos, ou binários; 

- Tendência � String (ou palavra) de bits: usado para coletar valores e 

status de strings de bits em parâmetros de entrada ou de saída. 

 

Os objetos de alerta realizam a notificação de eventos a dispositivos 

remotos. Isto torna possível iniciar um procedimento de alarme em caso de um 

evento significante assim que este for detectado. 

Os alertas são classificados da seguinte maneira: 

- Alerta - Analógico: empregado para comunicar eventos relativos a 

parâmetros do tipo ponto flutuante; 

- Alerta - Discreto: usado para comunicar eventos relativos a parâmetros 

discretos; 

- Alerta - Atualização: usado para comunicar eventos relativos à 

mudanças nos parâmetros estáticos do bloco. 

 

Objetos do tipo view são utilizados em procedimentos de monitoramento 

de blocos funcionais, pois permitem um acesso mais eficiente a parâmetros de 

blocos funcionais. O objeto view permite a leitura de um conjunto de 

parâmetros (view) com uma só requisição, de maneira similar ao procedimento 

do objeto trend, permitindo o acesso simultâneo a um conjunto de amostras de 

um mesmo parâmetro. Para cada bloco funcional, pelo menos quatro conjuntos 

de parâmetros, ou views, devem ser definidos: 

- view 1: acesso aos parâmetros dinâmicos de operação; 

- view 2: acesso aos parâmetros estáticos de operação; 

- view 3: acesso a todos os parâmetros dinâmicos; 

- view 4: acesso aos outros parâmetros estáticos. 

 

O objeto de ação é opcional. Através dele, é possível instanciar ou 

apagar um bloco funcional ou outro objeto. 
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 Programas ou códigos relacionados aos blocos funcionais podem ser 

associados a objetos de domínio, ou trecho de código, assim, serviços de 

download ou upload relacionados a tais códigos tornam-se possíveis. O objeto 

invocação de programa pode associar um código executável a um domínio e, a 

partir de então, realizar serviços de execução e suspensão da execução do 

código. 

 

1.3.1.5 Mapeamento dos recursos do processo de aplicação 

 

As informações e os componentes do processo de aplicação de blocos 

funcionais são acessados pelas camadas de rede por meio da interface entre o 

processo de aplicação e a camada de rede número sete. (FOUNDATION 

FIELDUS, 1999k). 

O conjunto de objetos e parâmetros visível (acessível pela rede) de um 

processo de aplicação é composto por objetos que podem ser simples ou 

compostos, conforme o quadro da figura 18. Os objetos do processo de 

aplicação encontram-se listados em uma estrutura denominada Diretório de 

Aplicação (AP Directory), a qual contém referências para os objetos visíveis 

pela rede, através de seus respectivos índices, em um Dicionário de Objetos 

(OD). A figura 20 ilustra estas relações: 

 

Diretório de
Aplicação

Dicionário
de Objetos

Objetos
visíveis

pela rede

Interface da Camada de Aplicação

Índices no
Dicionário de Objetos Descrições dos objetos Valores dos objetos

Processo
de Aplicação

 
Figura 20 - Interface entre a camada do usuário e as camadas de rede 
Fonte: Fieldbus Foundation (1999k) 
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1.3.2 Camadas de rede e de gerenciamento 
 

Especificadas de modo a garantir os requisitos temporais ligados à 

transferência de informações entre os processos de aplicação distribuídos nos 

dispositivos de um sistema fieldbus, as camadas de rede juntamente com as 

estruturas de gerência de rede e de sistema representadas na figura 21 como 

estrutura de comunicação, coordenam as trocas de mensagens, tanto cíclicas 

como acíclicas, assim como monitoram e garantem a estabilidade da 

comunicação em um ou mais canais Fieldbus Foundation. 

O agente de gerência de rede garante para as camadas de rede o 

acesso às informações estatísticas e de configuração do denominado 

communication stack (conjunto formado pela AL, DLL e PHY).  

A comunicação em um barramento de dados ocorre quando uma 

mensagem é produzida e transmitida por um dispositivo e recebida e 

decodificada com sucesso por outro(s) dispositivo(s). Dentro do processo de 

comunicação, o dispositivo que produz e transmite a mensagem deve, para tal, 

utilizar o barramento de dados durante o tempo necessário para completar a 

transmissão da mensagem sem entrar em conflito com outros dispositivos que 

porventura venham a utilizar o mesmo recurso concomitantemente. Esta etapa 

do processo de comunicação é regulamentada pela norma da camada de 

enlace e conhecida por �acesso ao meio físico�.  

NMIB

OD

Camada Física

Camada de Enlace

Sub-camada de Aplicação

Estrutura de gerência
de rede

Processo(s)
de Aplicação

OD

Camada de Aplicação Camada de
Aplicação

Estrutura de gerência
de sistema

OD SMIB

SMKP

<- VCRs ->

Dispositivo

barramento

Phy

DLL

AL

Camada
do
usuário

Estrutura de
comunicação

Figura 21 - Arquitetura de camadas de um dispositivo 
Fonte: Fieldbus Foundation (1999k) 
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Em relação à camada do usuário, que utiliza todo o protocolo de 

comunicação estabelecido pelas camadas de rede para a transferência de 

mensagens no intuito de realizar o controle de processos distribuídos, alguns 

requisitos temporais devem ser observados. Tais requisitos compõem 

propriedades dinâmicas sujeitas à otimização, conhecidos também por 

indicativos de QoS (Quality of Service), como destacam Koller et al. (2003): 

- Periodicidade: o período de transmissão de dados cíclicos deve ser 

respeitado; 

- Jitter: o período de transmissão pode, ou não, variar entre um limite 

inferior e um limite superior; 

- Tempo de resposta: é o tempo entre uma requisição e sua resposta. 

- Freshness, ou promptness: estes termos, associados a uma variável, 

qualificam seu valor. Indicam se aquele valor foi produzido, transmitido e 

recebido ou utilizado dentro de uma determinada janela de tempo; 

- Coerência temporal: é uma propriedade associada a dois ou mais 

eventos e indica se tais eventos ocorreram dentro de uma janela de tempo 

definida. Este conceito é utilizado para definir eventos simultâneos. 

De modo a garantir os requisitos e indicadores citados, o acesso ao 

meio físico no protocolo FF é realizado por algoritmos da camada de enlace e é 

dividido em duas formas distintas, nas quais cada uma caracteriza uma banda, 

ou fase, de comunicação. As duas bandas de comunicação são 

complementares e compartilham um único barramento: uma banda de 

comunicação é destinada à transmissão de mensagens determinísticas e 

periódicas ou cíclicas de prioridade alta e uma segunda banda de 

comunicação, de prioridade inferior, é reservada à transmissão de mensagens 

aperiódicas ou acíclicas, incluindo-se mensagens de manutenção e gerência 

das estruturas do protocolo. Essas fases, ou bandas, denominam-se fase 

cíclica e fase acíclica, respectivamente. 
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1 macrociclo

Fase Síncrona Fase
Assíncrona  

Figura 22 - Fases cíclica e acíclica em macrociclos 
Fonte: Raja e Noubir (1993) 

 

As bandas de comunicação citadas alternam-se no barramento de dados 

de forma contínua e repetitiva, originando ciclos, como o ilustrado na figura 22. 

Esses ciclos, de período constante, são denominados macrociclos ou ciclos de 

comunicação. O período do macrociclo do FF em aplicações industriais típicas 

está entre alguns milisegundos e alguns segundos, e, assim como em outros 

sistemas fieldbus utilizados para controle de processos em tempo real, está 

profundamente atrelado à taxa de controle das malhas distribuídas em 

operação na rede. 

 

 

1.3.2.1 Camada de Aplicação 

 

A camada de aplicação (FMS � Fielbus Message Layer) é responsável 

pelo acesso às informações e objetos dos processos de aplicação, tendo 

acesso aos objetos listados no Diretório de Aplicação. Do ponto de vista da 

FMS, os objetos visíveis pela rede (e descrições) de cada processo de 

aplicação são modelados como um VFD - Virtual Field Device. A função da 

FMS é codificar todas informações do Processo de Aplicação para que possam 

ser transmitidas no formato de mensagens. 

A FMS fornece para os processos de aplicação os VCR Endpoints, 

pontos de comunicação entre as VCRs (relações de comunicação) e os 

processos de aplicação. Os VCR Endpoints podem ser de três tipos, 

dependendo do tipo da VCR respectiva (figura 23). 
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Tipo de VCR 
Endpoint 

Uso pelo processo de 
aplicação 

Modo da 
comunicação 

Papel do VCR 
Endpoint 
Publisher BNU Publicação de dados Orientado a conexão 

Subscriber 

Cliente QUB Requisição e Resposta Orientado a conexão 

Servidor 

Source QUU Distribuição de relatórios e 

notificações 

Não orientado a 

conexão Sink 

Figura 23 - Tipos de VCR Endpoints 
Notas:  BNU = buffered, network scheduled, unidirectional broadcast 

QUB = queued, user triggered, bidirectional, peer-to-peer 

QUU = queued, user triggered, unidirectional multicast 

Fonte: Fieldbus Foundation (1999k) 

 

 

1.3.2.2 Subcamada de Aplicação 

 

A subcamada de aplicação (FAS � Fieldbus Access Sublayer) permite o 

acesso por parte da camada de enlace aos VCR Endpoints, sendo que cada 

um deles é definido pela FAS de acordo com a configuração da camada de 

enlace. Algumas das características de cada tipo de VCR estão na figura 24: 

 

Tipo da VCR Características do 
VCR Endpoint Publisher/ 

Subscriber 
Report Distribution Cliente/Servidor 

Número de 

Endpoints por VCR 

1 publisher 

�N� subscribers 

1 source 

�N� sinks 

1 cliente 

1 servidor 

Confirmação de 

transferência de 

dados 

Não Não Sim 

Cíclico / Acíclico Ambos Acíclico Acíclico 

Unidirecional / 

Bidirecional 

Unidirecional Unidirecional Bidirecional 

Modo de Operação Orientado a 

conexão 

Não orientado a 

conexão 

Orientado a conexão 

Queued/Buffer Buffer Queued Queued 

Figura 24 - Características dos tipos de VCR 
Fonte: Fieldbus Foundation (1999k) 
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1.3.2.3 Camada de Enlace 

 

Conforme citado anteriormente, o acesso ao meio físico no protocolo FF 

é realizado por algoritmos da camada de enlace através de duas bandas de 

comunicação complementares: bandas cíclica e acíclica. 

O controle do acesso ao meio físico (MAC - Medium Access Control) em 

cada link fieldbus é centralizado em um dispositivo que desempenha o papel de 

mestre de comunicação, ou LAS - Link Active Scheduler. Neste dispositivo a 

camada de enlace opera de maneira diferenciada, assumindo as tarefas de 

competência da condição de mestre de comunicação. 

Todos os parâmetros de configuração da rede, tanto estáticos quanto 

dinâmicos, são armazenados no LAS em uma base de dados denominada 

SMIB ou System Management Information presente na estrutura de gerência 

do sistema. 

A norma prevê a redundância de dispositivos LAS através do uso de 

dispositivos do tipo �link master� ou �mestre backup�. Os mestres backup 

comportam-se como dispositivos básicos (a definir), porém, caso identifiquem 

falha ou interrupção da atividade do LAS, têm a capacidade de assumir a 

função de LAS sem danos ao processo de comunicação. 

A camada de enlace dos demais dispositivos ativos no link opera de 

maneira básica como DLE (Data Link Entity), ou seja, comportando-se como 

escravos de comunicação, na medida em que não têm autonomia para iniciar 

qualquer transmissão que não seja autorizada pelo dispositivo LAS.  

As tarefas básicas desempenhadas pelo dispositivo LAS, em resumo, 

são: 

- reconhecer e adicionar novos dispositivos ao link, 

- remover dispositivos que não mais respondem à comunicação, 

- sincronizar o relógio interno de todos dispositivos do link, de forma a 

sincronizar as tarefas locais, 

- requisitar a transmissão de dados periódicos a dispositivos de acordo 

com uma tabela de comunicação cíclica, 
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- circular entre os dispositivos um token, ou permissão de acesso ao 

meio físico, baseado em prioridade e destinado a coordenar as transmissões 

de dados aperiódicos ou acíclicos. 

 

 O terceiro modo de operação da camada de enlace é como Bridge. 

Quando configurado deste modo, o dispositivo em questão estabelece a 

comunicação entre dois ou mais links fieldbus. As tarefas que um dispositivo 

Bridge executa, além das tarefas normais de um DLE, são o encaminhamento 

entre links de mensagens nas quais o remetente e o destinatário não estão em 

um mesmo link e a redistribuição de mensagens de sincronização de relógio 

interno de dispositivos para todos os links. 

 Para desempenhar tais tarefas, a camada de enlace em dispositivos 

LAS utiliza um método híbrido de acesso ao meio físico: durante a fase cíclica, 

o acesso ao barramento é realizado pela varredura dos dispositivos ordenada 

por uma tabela de escalonamento (ST � schedule table) estática, ou seja, pré-

determinada e fixa (figura 25): 

 

Tabela de 
escalonamento:
->  a  (t a)

b  ( tb)
c  (tc)

LAS

Dado a

XXX

1: CD (a)

2: DT (a)

DLE #1 DLE #2

Dado b

XXX
CD = Compel Data
DT = Data Transfer

barramento

Figura 25 - Escalonamento de mensagens cíclicas 
 

Durante a fase acíclica, a transmissão de mensagens é coordenada pelo 

LAS através da circulação, entre os dispositivos ativos na rede, de um token 

baseado em mecanismo de prioridade para garantir a cada transmissor um 

período de tempo para transmitir mensagens acíclicas, conforme a figura 26: 
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Figura 26 - Mecanismo de circulação do token 
  

A transmissão de mensagens cíclicas agendadas, ou escalonadas, tem 

prioridade sobre todas as outras transmissões, o que confere ao protocolo 

determinismo temporal.  

Deste modo, as mensagens aperiódicas são transmitidas nos intervalos 

vagos entre as transmissões cíclicas. O tráfego de mensagens aperiódicas é 

também referenciado como background traffic e indicado na figura 27: 

backgroung traffic

período de macrociclo

Mensagens
cíclicas

barramento t

Figura 27 - Tráfego de mensagens acíclicas (background traffic) 
Fonte: Brandão, Cunha e Pinotti (2004). 

 

A camada de enlace utiliza um total de vinte e três classes de 

mensagens ou DLPDU (Data Link Protocol Data Units) (figura 28). Através 

destas classes de mensagens, todos os serviços referentes às camadas 

superiores e às estruturas de gerência de rede e de sistema são transmitidos 

no barramento em pacotes ou frames de comunicação: 
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Classe de 
DLPDU 

Nome Destinatário Remetente Informação da 
camada do usuário 

EC 1 Establish Connection Único Único Sim 

EC 2 Establish Connection - Único Sim 

DC 1 Disconnect Connection Único Único Sim 

DC 2 Disconnect Connection - Único Sim 

CD 1 Compel Data Único Único - 

CD 2 Compel Data Único Nulo - 

DT 1 Data Transfer Único Único Sim 

DT 2 Data Transfer Único Nulo Sim 

DT 3 Data Transfer - Único Sim 

DT 5 Data Transfer - Único (*) Sim 

SR Status Response Único (**) Único - 

CT Compel Time Nulo Nulo - 

TD Time Distribution Nulo Único - 

RQ Round-trip-delay query Único Único - 

RR Round-trip-delay reply Único Único - 

PN Probe node Único Nulo - 

PR Probe response Nulo Nulo Sim 

PT Pass token Único Nulo - 

RT Return token Nulo Único (***) - 

RI Request interval Nulo Único (***) - 

CL Claim LAS Nulo Único - 

TL Transfer LAS Único Nulo Sim 

Idle Idle Nulo Nulo - 

Figura 28 - DLPDUS Foundation Fieldbus 
Nota:  (*): remetente implícito, o mesmo do destinatário do último DLPDU CD  

(**): destinatário implícito, o mesmo do remetente do último DLPDU 

(***): remetente implícito, o mesmo do destinatário do último DLPDU PT 

Fonte: Fieldbus Foundation (1999b) 

 

 A camada de enlace comunica-se diretamente com a camada física, 

sendo que os DLPDUs são transmitidos no barramento de dados através de 

uma unidade de acesso ao meio (MAU � medium acess unit). A MAU acessa 

diretamente o hardware de transmissão de sinais digitais. 
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1.3.2.3.1 Fase de comunicação cíclica 

 

A fase cíclica da comunicação é utilizada para transmissão de 

mensagens escalonadas referentes à publicação de variáveis controladas ou 

manipuladas nas malhas de controle de processo. 

Cada variável cíclica é listada no LAS juntamente com seu instante de 

transferência relativo ao macrociclo (release time) na tabela de escalonamento. 

A cada macrociclo toda a tabela é verificada e, nos instantes de transferência 

de cada variável, o LAS envia para o dispositivo responsável um DLPDU do 

tipo CD, de requisição de publicação de variável. O dispositivo destinatário do 

CD imediatamente publica a variável da camada do usuário no barramento 

através de um DLPDU do tipo DT (figura 25). Caso o dispositivo não responda 

ao CD imediatamente, o LAS aguarda um período de tempo configurado na 

variável da camada de enlace V(MRD), ou Maximum response delay, antes de 

retransmitir o CD. 

 

Se o destinatário do CD estiver em outro link, então o dispositivo Bridge 

responsável pela conexão destes links retransmite o CD no link do destinatário 

e responde ao LAS com um DLPDU SR indicando o sucesso da retransmissão. 

 

O plano do macrociclo de comunicação, onde é executada a tabela de 

escalonamento de mensagens periódicas, está fortemente ligado ao plano 

temporal de execução dos blocos funcionais, já que a correta combinação entre 

os planos otimiza a eficiência da malha de controle por dois aspectos: 

1) Maximiza a taxa de controle: o período de controle (periodicidade) 

deve ser igual e sincronizado ao macrociclo de comunicação e ambos devem 

ser minimizados. 

2) Minimiza o tempo entre produção e consumo de variáveis de 

processo (freshness): se a execução de um determinado bloco funcional 

produzir um parâmetro a ser consumido por um outro bloco funcional em um 

dispositivo distinto, então é adequado que ao final da execução do primeiro 

bloco esteja agendada uma mensagem de comunicação que transmita o dado 

ao bloco funcional "consumidor". É desejável que este bloco seja executado tão 

logo o dado a ser consumido esteja disponível para tal. 
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1.3.2.3.2 Fase de comunicação acíclica 

 

A circulação do token entre os dispositivos visa garantir um período de 

tempo para que, nos casos necessários, transmitam-se mensagens aperiódicas 

pendentes. O LAS transmite o token para cada dispositivo por meio do DLPDU 

PT e estes reenviam o token para o LAS por meio do DLPDU RT. 

Enquanto o token permanece no dispositivo LAS, este transmite 

mensagens referentes à tarefas de manutenção do link e do sistema. 

As mensagens aperiódicas na norma FF são classificadas em três 

prioridades: 

- Prioridade urgente. 

- Prioridade normal. 

- Prioridade time-available. 

 

O mecanismo de circulação de token baseia-se nestas prioridades para 

manter constante o período de circulação pelos transmissores ativos na rede, 

listados na variável da camada de enlace V(TCL), ou Token circulation list, 

dentro de um valor configurado na variável V(TTRT), ou Target token rotation 

time.  

Quando o LAS completa a circulação do token por todos os dispositivos 

da V(TCL), conforme indicado na figura 26, o intervalo de tempo gasto para tal 

é registrado na variável V(ATRT), ou Actual token rotation time. 

O LAS então compara V(ATRT) com V(TTRT) e eleva a prioridade do 

token se V(ATRT) > V(TTRT) ou diminui a prioridade se V(ATRT) < V(TTRT). 

Quando um transmissor recebe o token, ele deve apenas enviar 

mensagens aperiódicas com prioridade maior ou igual à prioridade do token 

recebido. As mensagens aperiódicas são enviadas, de acordo com sua função, 

através de DLPDUs das classes EC, DC, CD, DT, CT, RQ, RI e CL, conforme a 

descrição adiante.  

Os DPLDUs do tipo EC e DC, establish connection e disconnect 

connection, respectivamente, são utilizados por dispositivos para estabelecer e 
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anular uma relação de comunicação. As relações de comunicação são 

mapeadas em cada dispositivo como VCRs. 

O DLPDU da classe CD, serve para requisitar a determinado dispositivo 

a publicação de dados da camada do usuário. O DLPDU DT é a resposta ao 

CD, no qual o dispositivo requisitado publica o dado em questão. 

  

Além do mecanismo de prioridades, a circulação do token também é 

limitada temporalmente. O LAS mantém duas variáveis denominadas V(DTHT), 

ou Default token holding time, e V(DMDT), ou Default minimum token 

delegation time, nas quais são especificados respectivamente os tempos 

padrão e mínimo, que cada dispositivo pode reter o token antes de reenviá-lo 

ao LAS. A partir do tempo padrão, o LAS estabelece para cada dispositivo um 

máximo período de retenção do token, armazenado em um vetor denominado 

V(MTHA), ou maximum token holding time array. No DLPDU PT existe um 

campo em que o LAS informa ao transmissor destinatário qual o maximum 

token holding time a ser considerado. 

Deste modo, caso o dispositivo tenha mensagens de prioridade igual ou 

superior à prioridade do token, pode transmiti-las até o limite de tempo 

maximum token holding time a ser computado a partir do momento em que 

recebe o token. Finalizado o tempo máximo de permanência do token, o 

dispositivo deve enviá-lo ao LAS através do DLPDU RT, como dito 

anteriormente. Caso o dispositivo não tenha mensagens aperiódicas pendentes 

para transmitir, enviará o token ao LAS antes do término do prazo estabelecido 

no campo maximum token holding time. 

Caso o dispositivo que retenha o token tenha mensagens aperiódicas 

pendentes, que não puderam ser transmitidas, pode requisitar ao LAS um 

determinado período de maximum token holding time na próxima circulação do 

token. Esta requisição se faz pelo DLPDU da classe RI (request interval). 

 

A identificação da presença de novos dispositivos no link, assim como a 

da saída de dispositivos ativos do link, é realizada pelo LAS através do envio 

de DLPDUs do tipo PN (Probe Node). O LAS periodicamente envia um DLPDU 

deste tipo com o campo destinatário configurado para um endereço não 

utilizado ou vago. 
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Normalmente, por não haver dispositivo configurado com tal endereço, o 

LAS não recebe resposta. Por outro lado, se um novo dispositivo for adicionado 

ao link, ele assume um endereço não utilizado e aguarda uma mensagem PN 

encaminhada a tal endereço para se pronunciar, respondendo imediatamente 

ao PN com um DLPDU do tipo PR (Probe Response), (figura 29). Neste 

momento o LAS identifica a presença e o adiciona à lista de dispositivos ativos 

no link, à V(LL), e também à V(TCL).  

 

LAS

1: PN (a)

3: PR (b)

Nov o
DLE #B

barramento
2: PN (b)

V(FUN),
V(NUN)
Addr: A,B,C

PN = Probe Node
PR = Probe Response 

Figura 29 - Mecanismo de Probe Node 
 

A sincronização dos relógios internos de todos os dispositivos no link é 

realizada pelo LAS através da publicação periódica de um DLPDU do tipo TD 

(figura 30). O conteúdo desta mensagem fornece aos transmissores a 

indicação do instante atual a ser considerado no link para a coordenação 

temporal entre as tarefas nos dispositivos. O período de publicação do DLPDU 

TD é configurado na variável V(TDP), ou Time distribution period, do LAS. 

Eventualmente um transmissor em poder do token pode requisitar ao LAS a 

imediata transmissão do DT, através do DLPDU CT (compel time). 
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LAS

TD

DLE #2

barramento

DLE #1

V(TDP)

TD = Time Distribution

Figura 30 - Mecanismo de publicação de mensagem de sincronização 
 

Um dispositivo pode também, caso esteja de posse do token, medir o 

atraso característico da comunicação entre ele e qualquer outro dispositivo do 

link através do envio do DLPDU RQ (round-trip-delay query). A resposta 

imediata do destinatário é um DLPDU RR (round-trip-delay reply), que, ao ser 

recebida, encerra a contagem do atraso da comunicação. 

 

 A função de redundância do dispositivo LAS é desempenhada por 

dispositivos link master através do DLPDU da classe CL (claim LAS). Este 

DLPDU é utilizado no início da comunicação em um link ou então após um 

determinado período de ausência de mensagens no barramento, indicando 

uma falha na operação do LAS. 

 O LAS ativo pode também transferir o papel de LAS para outro 

dispositivo do tipo link master frente a uma requisição deste último. Caso a 

transferência seja viável, esta se efetiva com o envio de um DLPDU da classe 

TL (transfer LAS) do LAS ativo para o dispositivo link master. 
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1.4 Objetivos 
 

Os objetivos desta pesquisa estão enumerados a seguir: 

 

1) Projetar e implementar uma ferramenta de simulação de redes 

Fieldbus Foundation, com aplicação em ensino, em treinamento e também em 

procedimentos de sintonia de malhas de controle. 

2) De acordo com uma tabela de escalonamento, executar blocos 

funcionais e transmissões de mensagens em um ambiente simulado onde é 

possível o uso de múltiplos algoritmos de escalonamento para a elaboração da 

tabela de escalonamento utilizada. 

3) Projetar e implementar uma plataforma de desenvolvimento e de 

simulação de blocos funcionais de acordo com a norma Fieldbus Foundation e 

de forma autônoma em relação a softwares ou hardwares de sistemas de 

controle proprietários. 

4) Construir bibliotecas de funções matemáticas e lógicas características 

do protocolo Fieldbus Foundation com o objetivo complementar o ambiente de 

projeto e desenvolvimento de blocos funcionais. 

5) Além da execução blocos funcionais de acordo com tabelas de 

escalonamento (objetivo 2), implementar funções de execução de blocos 

funcionais simulados de forma única. 

6) Projetar e implementar um simulador de processos físicos de 

operação integrada à ferramenta de simulação referente ao objetivo 1. 

7) Projetar e implementar uma ferramenta aquisição e análise de 

mensagens adquiridas de barramentos fieldbus. Estimar, através da análise 

experimental das mensagens adquiridas, parâmetros de configuração de 

simulações de malhas de controle fieldbus. 
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2 Revisão Bibliográfica 
 

Desde o início da década de 1990, pesquisas sobre os diferentes 

aspectos e funcionalidades dos fieldbuses propõem avanços tecnológicos e 

otimizações nos meios e nas formas de comunicação, nos instrumentos de 

campo (transmissores e atuadores) e nas malhas de controle de processos 

industriais. 

Esta revisão bibliográfica descreve o estado da arte das pesquisas 

teóricas e experimentais realizadas sobre a norma Foundation Fieldbus e sobre 

sistemas de controle distribuídos baseados neste protocolo.  

 O raciocínio que conduz ao encadeamento dos temas abordados segue 

o próprio caminho da informação nas camadas de rede: partem da otimização 

do tráfego na camada de enlace até chegar à camada do usuário. 

 

 Muitas vantagens aceleraram o desenvolvimento e a adoção de 

sistemas fieldbus na última década. Cardeira e Mammeri (1993) citam a grande 

imunidade a ruídos de comunicação, a facilidade na reconfiguração de 

sistemas, o fácil acesso a informações de campo e o constante barateamento 

do custo de hardware. 

 Entretanto, a introdução dos fieldbuses trouxe também desvantagens 

como, por exemplo, a falta de consistência de dados e de senso de tempo 

entre os diversos dispositivos de uma rede, a vulnerabilidade a falhas no 

barramento (que pode ser resolvida com a utilização de sistemas redundantes) 

e, talvez a maior delas, o fato de todo fieldbus ser um gargalo de comunicação, 

uma vez que um único canal de comunicação é compartilhado por todos os 

dispositivos e deve ser utilizado tanto para a transmissão de variáveis críticas 

de processo como de informações de baixa prioridade e de monitoramento. 
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 Esta desvantagem estrutural inerente aos sistemas fieldbus coloca 

prioritariamente em questão a adequação da capacidade de comunicação de 

tais sistemas com os requisitos temporais da planta controlada. 

 Pela importância desta questão, a otimização da comunicação é uma 

das frentes de pesquisa em sistemas fieldbus das mais intensamente 

abordada. 

 

 Quando se dispõe de um sistema distribuído, o atendimento aos 

requisitos temporais de um processo dinâmico provém de um planejamento, ou 

escalonamento, de quando e onde executar cada tarefa de controle de 

processo. No caso de sistemas Foundation Fieldbus, as tarefas de controle são 

compostas basicamente por blocos funcionais e pela transmissão de dados. 

Conforme afirmado anteriormente, o plano de execução destas tarefas deve 

ser sincronizado e otimizado. 

A questão da localização de cada tarefa na maioria dos sistemas 

fieldbus é definida pelo usuário no momento em que projeta o sistema de 

controle. Em grande parte dos casos esta definição é baseada nos tipos de 

malha de controle utilizadas, nos dispositivos disponíveis e em recomendações 

de segurança do sistema, como por exemplo, condições seguras de 

funcionamento em caso de falha (VERHAPPEN e PEREIRA, 2002). 

 A questão de quando executar cada tarefa é resolvida por algoritmos 

escalonadores de tarefas e de mensagens, que baseiam-se na configuração 

física e em restrições lógicas e temporais dos dispositivos e dos elementos de 

controle. Tal questão será utilizada como ponto de partida para a apresentação 

dos conceitos compreendidos no estudo do escalonamento de mensagens, 

essencial para a otimização da comunicação. 

 Embora existam algumas diferenças entre o escalonamento de 

mensagens e de tarefas, as similaridades, importante elo de ligação entre 

esses dois elementos, devem ser destacadas: 

 - Escalonar tarefas em um dispositivo significa organizar em uma 

seqüência seus processamentos.  Da mesma forma, pode-se entender o 

escalonamento de mensagens como o seqüenciamento destas no barramento.

 - Duas tarefas não podem ser executadas ao mesmo tempo em um 
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processador. Igualmente, duas mensagens não podem ser transmitidas ao 

mesmo tempo em um barramento. 

 - O tempo de execução de uma tarefa depende do número de instruções 

a ser executado, assim como o tempo de transmissão de uma mensagem 

depende do seu número de bytes.   

 Alguns aspectos destacados por Cardeira e Mammeri (1995) e 

apresentados a seguir, são relevantes para a compreensão de algoritmos de 

escalonamento de mensagens e de tarefas: 

 

• Aspectos temporais 

- Instante de disparo: instante antes do qual é impossível começar uma 

tarefa ou mensagem. 

 - Tempo de execução: tempo necessário para que uma tarefa ou 

mensagem seja executada sem interrupções.    

 - Máximo tempo de execução: intervalo máximo de tempo entre o início 

e o final da execução de uma tarefa ou mensagem. 

  

• Prioridades 

 Uma forma de ordenar tarefas é baseando-se em prioridades, que 

podem ser associadas às tarefas de forma dinâmica ou estática. Geralmente a 

prioridade associada a cada tarefa é estabelecida pelo próprio escalonador, já 

no caso de mensagens, a prioridade é definida pela aplicação. 

 

• Preempção 

 Preempção é o ato de interromper uma tarefa que está sendo executada 

para executar uma segunda. Somente após o fim da execução da segunda 

tarefa é que a execução da primeira será retomada. Escalonadores de tarefas 

preemptivos têm melhor desempenho que os não-preemptivos, entretanto 

podem trazer algumas desvantagens. 

 O escalonamento de mensagens na grande maioria dos casos é sempre 

não-preemptivo. 

  

• Variação do tempo de execução das tarefas 
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Um número grande de escalonadores de tarefas considera que tarefas 

têm um tempo de execução finito. No caso dos escalonadores de mensagens 

esta condição é sempre verdadeira, pois toda mensagem tem um número finito 

de bytes. 

 

• Restrições de precedência 

 Duas tarefas têm restrição de precedência quando a execução de uma 

tarefa está condicionada ao término da execução de outra tarefa. No caso das 

mensagens, também pode haver restrições de precedência. 

 

• Restrições de recurso 

 Uma tarefa pode necessitar de múltiplos recursos para ser executada 

(processador, memória, portas de I/O), e a indisponibilidade de um deles 

impede a execução da tarefa. Do mesmo modo, a transmissão de mensagens 

pode utilizar mais de um barramento (recurso) de comunicação; caso tais 

barramentos estejam sendo usados, a transmissão de outras mensagens, e 

ocasionalmente de outros barramentos, é bloqueada. 

 

• Escalonamento on-line e off-line 

 O escalonamento on-line é processado sempre que a execução de uma 

tarefa é requisitada. O escalonamento off-line define a tabela de 

escalonamento das tarefas do sistema antes do início da operação deste. O 

escalonamento off-line o é mais adequado a tarefas ou mensagens cíclicas 

(periódicas), já o escalonamento on-line é mais apropriado para tarefas ou 

mensagens aperiódicas. 

 

• Critérios de otimização 

  A qualidade do resultado de um algoritmo de escalonamento é 

importante para a garantia de atendimento a requisitos temporais de um 

sistema. Alguns algoritmos podem ser otimizados em função de certos critérios: 

 - Minimização do comprimento da tabela de escalonamento, isto é, o 

período de tempo compreendido entre o início da execução da primeira tarefa 

ou mensagem e o final da execução da última.  
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 - Equilíbrio de carga: em redes multi-link significa distribuir 

equilibradamente o tráfego de mensagens nos diversos links. 

 - Minimização do número de tarefas que não atendem a seus próprios 

requisitos temporais. 

 

A teoria de escalonamento de tarefas em processadores teve seu marco 

com a publicação do trabalho seminal de Liu e Layland (1973). Os algoritmos 

RM (Rate Monotonic) e EDF (Earliest Deadline First) apresentados serviram 

como base para o desenvolvimento das futuras técnicas de escalonamento de 

mensagens em redes digitas. 

Na técnica RM, as prioridades de transmissão de cada mensagem 

cíclica são atribuídas estaticamente de forma que não mudam durante o 

processo. O algoritmo escalonador impõe a cada tarefa uma prioridade 

proporcional à sua taxa de execução. 

A técnica EDF baseia-se em atribuição de prioridades dinâmicas, na 

qual a prioridade de cada tarefa varia no tempo. As prioridades das tarefas 

crescem na medida em que se aproxima o instante deadline, definido como o 

instante da próxima execução da tarefa em questão. 

 Baseado nos aspectos apresentados e na definição de "hard-real-time" 

de Liu e Layland (1973), que diz que em um ambiente hard-real-time todas as 

tarefas têm que ser completadas dentro de um intervalo de tempo após a 

requisição de sua execução, é possível realizar uma revisão sobre o 

escalonamento de blocos funcionais e mensagens periódicas em sistemas 

fieldbus. 

 Como todo sistema de controle distribuído de tempo real, o Foundation 

Fieldbus requer um algoritmo de escalonamento no qual todos os requisitos 

temporais relacionados à camada de aplicação devem ser garantidos (hard-

real-time). Tanto a execução dos blocos funcionais quanto a transmissão de 

mensagens periódicas são processos críticos e não-preemptivos. 

 A investigação do escalonamento de sistemas hard-real-time não 

preemptivos foi realizada por Xu e Parnas (1990), em cuja pesquisa foi 

proposto um algoritmo para o escalonamento de tarefas com restrições de 

precedência, instante de disparo e deadlines.    
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 Em Abdelzaher e Shin (1999), foi inserida no campo de pesquisa do 

escalonamento de tarefas a questão da comunicação, tal fato resultou na 

elaboração de um algoritmo combinado que atendesse tanto ao escalonamento 

de mensagens como de tarefas, porém com a hipótese da presença de jitter 

(figura 31) fixo e conhecido. 

 

jitter

A B CTransmissao
periodica 

 
Figura 31 - Exemplo de Jitter 

 

 O protocolo FF, conforme já citado, opera com algoritmos de acesso ao 

meio físico diferentes para a fase cíclica e para a fase acíclica da comunicação, 

ambos os algoritmos são centralizados no dispositivo LAS. 

 O escalonamento de blocos funcionais e de mensagens cíclicas é 

implementado por uma tabela de escalonamento, ou ST - schedule table. Um 

algoritmo escalonador é responsável por calcular esta tabela em modo off-line 

(antes da operação do sistema), geralmente baseado no critério de 

minimização de tamanho da tabela e, conseqüentemente, na maximização da 

taxa de controle do sistema. 

 Raja e Noubir (1993) estudaram a composição de tabelas de 

escalonamento sob a hipótese harmônica, para a qual sempre vale a relação 

de multiplicidade entre os períodos de execução das tarefas a serem 

escalonadas. 

 Sobre tal hipótese, propôs duas formas de escalonamento: MoPS 

(Monocycle Polling Scheduling) ou monociclo e MuPS (Multicycle Polling 

Scheduling) ou multiciclo. No MoPS todas as tarefas são disparadas em cada 

ciclo de execução da tabela, enquanto no MuPS os ciclos são diferenciados em 

função do período de execução das tarefas e executam-se na forma de 

diversos microciclos, que somados resultam em um macrociclo. Para resolver o 

problema de escalonamento MuPS, Raja e Noubir propuseram dois 

algoritomos: o RMM (Rate Monotonic Multicycle) e o EDFM (Earliest Deadline 

First Multicycle), ainda sob a hipótese harmônica e baseados no trabalho de Liu 

e Layland (1973). 
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 Raja e Noubir (1993) constataram que a forma de escalonamento 

baseada MoPS, futuramente adotada na norma FF, tem a desvantagem de 

apresentar um baixo índice de utilização da rede e não se dedicaram ao 

estudos de algoritmos de escalonamento baseados em monociclo (MoPS). 

  

 

 
Figura 32 - Mecanismos monociclo e multiciclo 
Fonte: Raja e Noubir (1993). 

 

O seguinte exemplo ilustra a diferença entre as formas de monociclo e 

multiciclo. Considere um sistema com 6 tarefas síncronas, A, B, C, D, E e F 

com ciclos T1 para A e B, T2 para C e D, e T3 para E e F. Onde T1 é o menor 

ciclo, T2 é duas vezes maior que T1 (T2=2T1), e T3 é três vezes T1 (T3=3T1). 

A figura 32 apresenta uma comparação entre os dois mecanismos para 

seis ciclos, depois dos quais a seqüência é repetida. Na linha a é mostrada a 

organização em monociclo, o ciclo básico acomoda todas as seis tarefas e elas 

são varridas todos os ciclos independente do período de seus próprios ciclos. 

Na linha b é mostrada uma seqüência de varredura organizada em multiciclo, 

onde pode ser visto que as tarefas C e D são varridas uma vez durante T2 e, E 

e F são varridas uma vez durante T3. Desta forma, somente são varridas em 
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cada ciclo somente as variáveis necessárias, possibilitando o uso dos slots 

vazios para acomodar tarefas adicionais: por exemplo, G, H, I e K, como visto 

na linha c. 

 

Raja e Ulloa (1993) propuseram ainda um algoritmo dinâmico compatível 

com o RMM e o EDFM utilizado para expandir o domínio de transmissões 

cíclicas sobre a janela de tempo acíclica, caso esta esteja ociosa. O algoritmo 

identifica lacunas na fase acíclica e escalona transmissões cíclicas neste 

período. 

 Nos casos reais, a hipótese harmônica de Raja não pode ser adotada, 

pois os períodos de execução de mensagens e processos periódicos são 

arbitrários, e portanto, o uso dos algoritmos RMM e EDFM é limitado. 

 Mesmo nos casos onde os períodos de execução de mensagens e 

processos não são periódicos, a execução da ST deve ser periódica. Este caso 

é referenciado por ciclo de escalonamento harmônico generalizado, pois o 

mínimo período de execução da ST (utilizando-se a política MuPS) e os 

períodos das tarefas e mensagens não possuem um mínimo múltiplo comum. 

 Em geral, neste tipo de problema, a construção do escalonador se 

baseia no máximo divisor comum e no mínimo múltiplo comum entre os 

períodos das mensagens e tarefas a serem escalonadas respectivamente para 

o projeto da ST do microciclo e do macrociclo de comunicação. É importante 

salientar que o tamanho da ST é um fator complicador em redes fieldbus, em 

relação aos recursos do dispositivo, principalmente memória e tempo de 

processamento. 

 Uma alternativa para diminuir o tamanho da ST neste caso é não limitá-

la pelo mínimo múltiplo comum dos períodos das mensagens. Esta solução 

acarreta o aparecimento de variações no instante de transmissão das 

mensagens periódicas (jitter), pois a ST não mais é múltipla do período das 

mensagens.  O jitter é um fator que pode provocar perda de informações para o 

processo de aplicação, como afirmam Koller et al (2003). 

 Para otimizar a ST sem considerar a hipótese harmônica, Cavalieri et al. 

(1995) identificaram condições teóricas que permitiram que o comprimento da 

ST fosse consideravelmente reduzido às custas de modificações na estrutura 

da ST, mantendo, entretanto, um alto nível de garantia das transmissões. Esta 
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solução impõe um escalonamento on-line e, portanto, deve ser ponderada em 

aplicações nos sistemas com recursos escassos. 

 Prevendo a influência negativa do jitter induzido de transmissões cíclicas 

na banda acíclica, Cavalieri e Mirabella (1996) propuseram um algoritmo para 

minimizar este impacto através de um algoritmo on-line que controla as 

transmissões cíclicas de modo a facilitar o fluxo de transmissões acíclicas.

 Uma solução que reconcilia as vantagens do escalonamento off-line com 

o poder do escalonamento on-line foi apresentada por Almeida et al. (1999). A 

proposta é a de um Planning Scheduler -PS, ou um escalonador pseudo-

dinâmico, que em determinado instante, de posse de informações do sistema, 

planeja o escalonamento estático por uma janela de tempo no futuro. Esta 

janela é fixa e denominada plan. O escalonador deve ser acionado uma vez a 

cada plano para planejar o escalonamento estático do sistema para o próximo 

plano, concomitantemente à execução do plano em andamento. Esta solução 

se mostrou adequada quando aplicada ao World-FIP e ao CAN (Fonseca et al., 

2001). 

Recentemente, Cavalieri et al. (2003) apresentaram um novo algoritmo 

de escalonamento multiciclo denominado "extended multicycle polling 

scheduling" baseado no algoritmo RMM e na hipótese de que todos os 

processos possuem períodos de execução arbitrários. 

 

Diferentemente do problema considerado nas pesquisas acima citadas, 

o escalonamento na fase cíclica do FF é baseado em ST monociclo (MoPS), na 

qual tanto blocos funcionais quanto mensagens possuem restrições de 

precedência e são completamente não-preemptivos. 

Este problema foi primeiramente investigado por Tovar (1999). A solução 

proposta foi considerar todas as transmissões em um único barramento como 

tarefas em um único processador e, então, unificar as mensagens aos blocos 

funcionais no processamento do escalonador. 

Um algoritmo de escalonamento baseado na técnica JSTM (Job Slack 

Time Monotonic) para atribuição de prioridades aos conjuntos de tarefas (jobs), 

que no caso do FF são malhas de controle unitárias, foi proposto por Zhou et 

al. (2001) na tentativa de apresentar uma solução otimizada para o problema. 
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Neste trabalho as mensagens de comunicação também foram modeladas 

como os blocos funcionais. 

 O desenvolvimento de técnicas de escalonamento baseadas em 

algoritmos genéticos tem sido bastante explorado nos últimos anos (PU e 

ZHOU, 2002), (ENGELMANN, 2004), (FRANCO et al., 1996).  Ferrero Garcia et 

al. (1997) aplicaram o algoritmo de Bellman aliado a técnicas de SFC 

(sequential funcion charts) na tentativa de solucionar o problema do 

escalonamento de blocos funcionais FF. 

 O desenvolvimento de um simulador destinado a fazer a previsão 

temporal dos instantes de transmissão de mensagens bem como de execução 

de tarefas em sistemas distribuídos foi apresentado por Calha et al. (2003) com 

a finalidade de processar diferentes algoritmos de escalonamento para estudos 

quantitativos e comparativos. Esta ferramenta gráfica inicialmente comporta 

simulações do protocolo CAN e seu projeto prevê futuramente atender ao 

desenvolvimento de algoritmos escalonadores a outros protocolos. 

 Visando a otimização de fieldbuses desenhados para aplicações 

automotivas, Pop at al. (2002, 2003) apresentaram o conceito de "escalonador 

holístico" no qual tanto o tráfego cíclico como o acíclico são analisados e 

escalonados bem como a configuração dos ciclos de comunicação é otimizada 

em um procedimento unificado. Tal pesquisa também contempla a otimização 

da configuração dos ciclos de comunicação através de um procedimento 

unificado. 

  

Um fator também importante na otimização da comunicação em 

sistemas fieldbus baseados em duas bandas ou fases de comunicação 

complementares é a maneira como tais bandas são definidas. Um 

dimensionamento inadequado da banda acíclica para a demanda por 

transmissões aperiódicas pode acarretar insuficiência de tempo para tais 

transmissões em certos dispositivos e, conseqüentemente, ocasionar atrasos 

de comunicação. Por outro lado, um superdimensionamento é capaz de 

acarretar uma alta taxa de ociosidade e assim prejudicar a otimização do 

macrociclo de comunicação. 

  Dois sistemas de partição de banda são adequados para aplicação em 

FF (MNAOUER et al., 1997): o EPAS (Equal Partition Allocation Scheme) e o 
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NPAS (Normalized Proportional Allocation Schame). O EPAS sugere que a 

banda acíclica deva ser igualmente dividida entre todos os transmissores, já o 

NPAS sugere uma divisão baseada na proporção de tempo utilizada para cada 

dispositivo para transmissões síncronas. 

 Em casos onde a carga de eventos assíncronos é igualmente distribuída 

entre todos os transmissores, a primeira solução se mostra mais interessante, 

entretanto para sistemas com carga desigualmente distribuídas, Mnaouer et al. 

(1997) provam por simulação que a NPAS só se mostra mais adequada em 

situações de alto trafego aperiódico. 

 Para tal, Mnaouer et al. (1999) utilizam dois modelos em redes de petri 

temporizadas coloridas na análise do desempenho dos sistemas estático e 

dinâmico de alocação de banda. O primeiro modelo corresponde a uma rede 

com carga de eventos aperiódicos desigualmente distribuída entre os 

transmissores e o segundo, com carga igualmente distribuída. 

 Análises de desempenho dos mecanismos de token utilizados na 

camada de enlace para promover a transmissão de mensagens aperiódicas 

foram realizadas por Cavalieri et al. (1993, 1996) com o auxílio de modelos em 

redes de petri temporizados. Em ambos ensaios os autores estudaram o atraso 

de transmissão de mensagens aperiódicas de distintas prioridades em função 

da taxa de notificação de eventos aperiódicos para um período fixo de 

macrociclo. Estes estudos foram motivados pelo fato de que a norma então 

vigente, ISA/SP50 (AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE, 1997), 

previa dois modos distintos de circulação de token. Futuramente a Foundation 

Fieldbus baseou-se na norma ISA/SP50, porém eliminou um dos mecanismos 

de circulação de token, coincidentemente o que apresentava melhor 

desempenho nos estudos realizados, como os de Cavalieri et al. (1993, 1996). 

 Os mesmos modelos foram aplicados na simulação de um fieldbus 

embarcado em um robô de aplicação agrícola (CAVALIERI et al, 1997).

 Juanole e Gallon (1995) utilizaram redes de petri temporizadas e 

estocásticas para modelar uma relação de comunicação síncrona do tipo 

produtor-consumidor, e concluem, após análises qualitativas e quantitativas, 

que tal técnica apresenta limitações devido às dificuldades de interpretação dos 

dados de simulação em modelos maiores. Já Noubir et al. (1994) identificaram 

e separaram processos de uma relação de comunicação síncrona distribuída 
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em redes de petri temporizadas como maneira de especificar formalmente a 

semântica de tais processos. 

Hong (2001) propôs um esquema de alocação de bandas que além de 

satisfazer requisitos de tempo nas bandas cíclicas e acíclicas, também 

maximiza a utilização do barramento. Este esquema é baseado em duas 

prerrogativas: escalonar as tarefas periódicas de modo a satisfazer os 

requisitos temporais do processo e limitar o tamanho de mensagens de baixa 

prioridade de modo a garantir a transmissão de mensagens periódicas críticas 

dentro dos respectivos requisitos temporais. Tal proposta garante a 

transmissão das variáveis de alta prioridade em detrimento do tráfego de 

mensagens das de baixa prioridade, de pouca relevância no desempenho da 

aplicação. 

A implementação deste algoritmo no protocolo FF foi efetuada em 

(HONG, 2003) juntamente com uma avaliação experimental. Este mecanismo 

foi passível de ser aplicado neste protocolo através de modificações na 

camada de enlace da plataforma experimental utilizada. 

 Cavalieri e Monforte (2000) também utilizaram modelos em rede de petri 

da camada de enlace FF para simular, tanto no dispositivo LAS quanto em 

dispositivos básicos, situações de recuperação automática em casos de falha 

na comunicação. Carvalho e Portugal (2001) utilizaram modelos em diagramas 

de estado com o mesmo objetivo de Cavalieri e Monforte (2000). 

 Além do uso de modelos de simulação (por exemplo, modelos em redes 

de petri) para o ensaio de mecanismos dos protocolos de chão de fábrica, a 

literatura relata o uso de um modelo analítico da camada de enlace Foundation 

Fieldbus no estudo de Hong e Jang (2001). 

  

Outra abordagem possível para a análise da comunicação de fieldbuses, 

e também para a validação de modelos propostos é a utilização de ferramentas 

de monitoramento de barramento (monitores on-line). Pereira et al. (2000) 

desenvolveram uma ferramenta com esta função que permite avaliar tanto 

parâmetros temporais em tempo real, como o período de macrociclo analisado 

no trabalho, quanto parâmetros temporais referentes à banda acíclica, como o 

período de tempo entre dois envios de token a dispositivos básicos. O uso de 
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tal ferramenta na validação de requisitos temporais em aplicações reais é 

descrito em Wild e Pereira (1999).  

A importância da avaliação de sistemas fieldbus reais é indiscutível, pois 

a adoção de modelagem teórica para simulações só pode ser validada quando 

comparada a dados reais de desempenho da comunicação. 

 A avaliação de sistemas reais em operação permite que informações 

sobre o processo de comunicação sejam adquiridas de forma concomitante ao 

recebimento de informações relativas à camada do usuário. Em última análise, 

o bom desempenho da camada do usuário (que se utiliza dos recursos do 

protocolo de rede) é o fator determinante para aprovar ou rejeitar o uso do 

sistema fieldbus em qualquer projeto. 

 Conforme mencionado anteriormente, o desempenho de sistemas de 

controle distribuídos determinísticos pode ser adversamente afetado por 

atrasos nas comunicações críticas (HONG, 1995). Tais atrasos ocorrem 

aleatoriamente no tempo, são jitters variáveis e, conseqüentemente, podem 

causar tanto rejeição de dados quanto amostragens repetidas (inúteis), 

modificando assim o período efetivo de execução das malhas de controle em 

atividade na camada do usuário. 

 O estudo deste problema pode ser considerado multidisciplinar, pois 

requer a compatibilização de características de QoS de sistemas distribuídos 

com características de desempenho de sistemas de controle. Neste sentido, 

destacaram-se pesquisas que abordaram o problema da otimização do 

processo da comunicação sob a ótica multidisciplinar. 

 

 Um sistema de controle com atraso induzido pela comunicação pode ser 

modelado como na figura 33: 

 

H (s) Gp (s)DGc (s)

D

Atrasos induzidos pela rede

Holder de ordem zero Controlador Planta

 
Figura 33 - Sistema de controle com atrasos induzidos pela rede 
Fonte: Hong (1995) 
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Baseado neste modelo e com o objetivo de eliminar amostragens 

duplicadas ou atrasadas, Hong (1995) propôs um algoritmo de escalonamento 

de mensagens para protocolos de fieldbus com MAC operados tanto por polling 

(ou varredura) como por token, com o objetivo de limitar atrasos na 

comunicação a um valor pré-estabelecido, eliminar a ocorrência de rejeição de 

dados e amostragens inúteis e maximizar a utilização de recursos da rede. 

 Juanole e Blum (1999) realizaram estudo correlato no qual, por meio de 

simulações com modelos em redes de petri temporizadas estocásticas, de 

MACs de protocolos fieldbus (FIP, CAN e ARINC), avaliaram dois parâmetros: 

o atraso de comunicação e o período de controle para os protocolos de rede 

ensaiados, e, a partir de tais resultados, analisaram a estabilidade (margem de 

fase) de um sistema de controle para uma planta de primeira ordem. 

A estabilidade de sistemas de controle multivariáveis distribuídos foi 

estudada Ishii e Francis (2002) que abordaram o problema de dois 

controladores e dois sensores conectados por um único barramento. 

 Com base no protocolo CAN, Walsh e Ye (2001) basearam-se em 

requisitos de controle típicos de sistemas de controle distribuídos para elaborar 

uma técnica de formulação de prioridades de mensagens. A técnica 

denominada "maximum-error-first with try-once-discard" tem como motivação o 

controle de freshness dos parâmetros de comunicação ponderado com o 

número de variáveis transmitido por cada dispositivo. O mecanismo de 

prioridade é necessário, pois o MAC do barramento CAN, baseado na técnica 

CSMA (carrier-sense multiple-access), não é determinístico. 

 Também destinado ao uso em redes CAN, como também em Profibus-

DP e Interbus-S, Eymann e Tracht (1999) desenvolveram um "toolbox" para o 

MATLAB/SIMULINK que contém todas as ferramentas necessárias para se 

considerar a influência do sistema fieldbus em simulações de sistemas de 

controle distribuídos. 

 Os parâmetros de desempenho que usualmente se busca otimizar em 

sistemas de controle distribuídos são o atraso total de transmissão e o jitter 

associado a transmissões. Koller et al. (2003) discutiram a influência de tais 

parâmetros de desempenho modelados e testados segundo uma distribuição 

estocástica, no overshoot presente na resposta à entrada degrau em malhas 

de controle de segunda ordem. 
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 Trabalhos sobre o impacto da comunicação sobre o desempenho de 

sistemas de controle aplicado ao protocolo Foundation Fieldbus foram 

publicados por Hong e Lee (1996) e por Hong e Ko (1998,2001). O primeiro 

trabalho estabeleceu comparação entre dois tipos de política de circulação do 

token descritas na norma, ensaiando a resposta dinâmica de uma malha de 

controle clássica para determinada planta de segunda ordem em uma versão 

preliminar da norma. O segundo trabalho refez o mesmo ensaio utilizando a 

versão final do protocolo, aprovada em 1996. Os trabalhos quantificam a 

degradação da qualidade do controle frente a crescentes macrociclos de 

comunicação através de simulações de modelos da comunicação 

primeiramente por redes de petri (HONG e LEE, 1996) e posteriormente 

(HONG e KO, 1998, 2001) através de simulações no ARENA/SIMAN (ARENA 

SIMAN, 2005). 

O mesmo autor estudou em Hong (1997) o efeito de atrasos de 

comunicação sobre um sistema de controle em uma usina energética. Para tal, 

três modelos de fieldbuses (Profibus 1.5Mbps, Profibus 0.5Mbps e ISA SP50) 

foram desenvolvidos no ARENA/SIMAN e ensaiados sob três condições 

crescentes de tráfego. 

 Outro trabalho importante sobre o impacto da comunicação sobre o 

desempenho do sistema de controle aplicado diretamente ao protocolo 

Foundation Fieldbus foi publicado em 2003 (ABDEL-GHAFFAR et al, 2003). A 

partir de (FOUAD, 2002), neste trabalho os autores identificam e modelam as 

fontes de atrasos existentes em barramentos FF, segundo as especificações 

da camada física do tipo H1 e assumem que em casos extremos (piores casos) 

o atraso de transmissão é igual ao tempo de transmissão da mensagem de 

transferência de dados. O modelo proposto inclui os seguintes fatores como 

fonte de atrasos: ruídos, propagação do sinal, processamento do sinal e 

atrasos ocasionados por tempo de espera de variáveis em buffers e/ou filas. 

 Os autores concluem por simulação em MATLAB que em um sistema FF 

H1, se o período de amostragem (Ts) for no mínimo 100 vezes maior que o 

tempo de transmissão (Td), o atraso de transmissão causará pouco efeito no 

desempenho do sistema de controle. Entretanto, para este caso desejável 

temos Td = 0.0035255s e Ts = 3,8655s, e assim, o sistema será mais 
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adequado ao controle de plantas com constante característica de tempo 

superiores a 30 segundos, baseando-se na hipótese de que a taxa de controle 

em um sistema digital deve ser no mínimo oito vezes maior que a constante de 

tempo característica do processo. 

 No mesmo ano em que Abdel-Ghaffar (2003) obtém resultados 

específicos para o Protocolo Foundation Fieldbus, Yuksel e Basar (2003) 

publicam um estudo sobre a estabilidade e qualidade de algoritmos de 

estimação de estados em redes de campo. Neste trabalho um modelo baseado 

em cadeia de Markov é utilizado para simular a confiabilidade da rede e a 

perda de mensagens nas transmissões, e outro modelo é útilizado para simular 

o atraso de comunicação. Os autores avaliam a estabilidade dinâmica do 

sistema para alguns valores de probabilidade efetiva de perda de mensagens. 

 

 Pela contribuição de Yuksel e Basar (2003) constata-se que além de 

estudos de desempenho de malhas de controle distribuídas baseadas em 

compensadores clássicos, outros algoritmos de controle não convencionais na 

indústria passam a fazer parte da gama de aplicação em ambiente distribuído. 

Isto se deve à tendência de se aplicar sistemas de controle distribuídos em 

plantas cada vez maiores e mais complexas, exigindo do sistema de controle 

uma maior flexibilidade e abrangência. 

 No andamento das pesquisas nesta área, surgiu uma linha enfocada no 

desenvolvimento do protocolo em termos de aprimoramento e aplicação de 

algoritmos e técnicas de controle no intuito de suprir a demanda por mais 

aplicabilidade. Em geral, tais pesquisas se desenvolveram não mais no 

ambiente acadêmico, mas principalmente nos setores de pesquisa dos próprios 

fabricantes de sistemas de controle. 

 Prevendo tal demanda por novas técnicas de controle, a norma 

Foundation Fieldbus originalmente prevê a possibilidade de implementação de 

blocos funcionais "customizados", desde que compatíveis com a estrutura do 

protocolo e com os blocos funcionais padronizados (FIELDBUS FOUNDATION, 

1999g). Blocos funcionais �customizados� são aqueles que possuem estrutura 

e algoritmo inéditos, geralmente são projetados sob demanda de atendimento a 

uma aplicação particular, para a qual não existe solução com blocos funcionais 

convencionais. 



 59

Em 1996 estimou-se que de 60% a 80% das malhas de controle em uso 

no ambiente industrial poderiam migrar de suas plataformas originais (PLCs, 

SDCDs) para transmissores fieldbus somente através do uso do conjunto 

normalizado de blocos funcionais, conforme BLEVINS et al. (1996). BERGE 

(1996) complementou que praticamente qualquer malha de controle na teoria 

clássica poderia ser configurada com os blocos funcionais foundation e a 

evolução da norma estaria no desenvolvimento de transmissores multivariáveis 

e de técnicas de sensoriamento que aumentassem a acuracidade, 

confiabilidade e estabilidade da instrumentação a efeitos do ambiente. 

Em relação à demanda por novas técnicas de controle, uma alternativa 

oferecida pela norma é a definição de um Bloco Funcional Flexível - FFB 

(FOUNDATION FIELDBUS, 1999h), o qual é concebido como um bloco 

funcional cujos parâmetros de entrada e de saída, bem como seu algoritmo, 

podem ser alterados pelo usuário. Para suportar tal conceito, é necessária a 

existência de um dispositivo ou transmissor programável, uma vez que este 

precisa prover mecanismos dinâmicos para a instanciação, programação e 

destruição do bloco funcional flexível. Cabe salientar que este volume da 

norma, v. FF894, contém apenas conceitos, ou seja, não responde questões 

sobre sistemas de programação, definições mais específicas e mecanismos 

para viabilizar tal recurso. 

Schaeffer (1999) investigou a questão do FFB. Segundo o autor, um 

transmissor ideal deve suportar todos os dez blocos funcionais básicos da 

norma constatando, no entanto, dois pontos negativos: um baixo retorno 

financeiro para o fabricante pelo desenvolvimento de todos os dez blocos 

funcionais e a possibilidade do conjunto de blocos básicos não suprir a 

necessidade do usuário. O FFB, por suas características, seria então a solução 

mais adequada. 

Schaeffer desenvolveu para a fabricante de fieldbus National 

Instruments, o bloco funcional Expression Function Block, cuja implementação 

requer a observação de algumas características. A primeira delas é a escolha 

de uma linguagem de programação adequada para a tarefa para, a partir de 

então, restringir suas funções para o escopo dos blocos funcionais (já que o 

usuário pode não ser capaz de programar um bloco funcional com tempo de 

execução ilimitado, por exemplo). A segunda é a viabilidade da compilação do 
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bloco funcional no momento da programação, o que tornaria mais leve a tarefa 

de um interpretador de código dentro do dispositivo. O último ponto a ser 

observado é que as funções de processamento da Foundation Fieldbus são 

baseadas em estruturas de dados particulares, nas quais geralmente 

indicadores de status acompanham variáveis numéricas, fato que exige uma 

adequação na linguagem de programação. 

 

No conjunto de blocos funcionais padronizados da norma estão descritos 

(FOUNDATION FIELDBUS, 1999i) os blocos funcionais de múltiplo I/O �MAI�, 

�MAO�, �MDI� e �MDO�. Estes blocos de múltiplo I/O são destinados a 

minimizar o algoritmo de processamento para números elevados de I/O e 

promover uma ligação entre os dispositivos FF existentes a sub-sistemas de 

I/O configuráveis típicos de processos de automação da manufatura.  

O fabricante SMAR de fieldbus utilizou estes blocos funcionais como 

forma de incluir uma lógica arbitrária e configurável nas malhas de controle FF, 

através do uso de um PLC (SMAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 2002) 

provido da capacidade de executar tanto blocos funcionais FF como programas 

arbitrários escritos em lógica ladder IEC 1131 (LEWIS, 1998). Para tal, o PLC 

possui dois processadores, um para processar a malha de controle FF e outro 

para o programa ladder, e uma memória de duplo acesso compartilhada por 

ambos onde é possível mapear variáveis do ladder sobre os parâmetros dos 

blocos funcionais de múltiplo I/O. Com esta arquitetura, as variáveis podem 

passar de um domínio ao outro sem conflitos de acesso.  

A desvantagem deste sistema é que não existe garantia de sincronismo 

entre os domínios, assim, o usuário tem a obrigação de se precaver contra tal 

problema e suas conseqüências. Outra desvantagem é a questão do status nos 

parâmetros FF. No ladder, por falta de mecanismos adequados, tais status não 

são processados, o que pode, por exemplo, corromper uma lógica de 

intertravamento. 

 A criação de blocos funcionais "customizados", uma alternativa que 

colabora na integração de novas técnicas de controle a sistemas FF, foi 

proveitosa para fabricantes de fieldbus, que utilizaram tal recurso para ampliar 

a gama de aplicação de seus produtos (TZOVLA e METHA, 2002), (SMAR 



 61

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 2004), (EMERSON PROCESS 

MANAGEMENT, 2002). 

 O desenvolvimento e a implementação de um novo bloco funcional 

customizado denominado �Estimador de Estados�, em parceria com o 

fabricante do sistema, foi abordado em Brandão (2000). 

 Yuan e Zhou (2001) conceberam um novo bloco funcional de controle 

baseado no ajuste por um algoritmo fuzzy dos parâmetros de sintonia de um 

controlador PID. Este projeto partiu do bloco funcional PID padronizado onde 

foram adicionados um total de 19 parâmetros para o controle das tarefas fuzzy 

projetadas. Não foi encontrado na literatura registro sobre a implementação de 

tal projeto. 

 

 A certificação de blocos funcionais e do protocolo de comunicação em 

quaisquer dispositivos é realizada pela Foundation Fieldbus através de uma 

série de testes e procedimentos que garantem a compatibilidade do dispositivo 

testado com a norma. Este procedimento, realizado por um Conformance Test 

Kit, visa promover a interoperabilidade entre sistemas e dispositivos de 

diversos fabricantes. 

 A origem do procedimento acima citado remete a Hirooka et al. (1997). 

Estes autores afirmam que ensaios em laboratórios e testes em campo não são 

suficientes para validar dispositivos Foundation Fieldbus na amplitude de seus 

aspectos devido à alta complexidade do protocolo. A única maneira de 

aumentar a cobertura do processo de validação é por meio de simulação em 

um ambiente virtual de teste, no qual qualquer seqüência de eventos e 

situações pode ser programada. 

 Os autores, trabalhando para um fabricante de sistemas fieldbus 

chamado Yokogawa, desenvolveram um ambiente de simulação para testes da 

camada física e de chips de controle da comunicação que permitiu a validação 

da camada física antes da sua publicação na norma Foundation Fieldbus 

(1999i). Desenvolveram também um ambiente de validação da camada de 

enlace baseado em emuladores in-circuit virtuais e um "Function Block Shell 

Simulator", que é utilizado para validação de algoritmos operacionais dos 

blocos funcionais. Este simulador possui métodos para acessar parâmetros e 

controlar a execução do algoritmo dos blocos funcionais, além de funções para 
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avaliar todas as possíveis combinações de parâmetros e temporização de 

execução. 

 A configuração das condições da simulação e de monitoramento de 

parâmetros é descrita em um arquivo de entrada, e os resultados (parâmetros) 

são guardados em arquivos de saída. Um segundo arquivo de entrada registra 

a seqüência de procedimentos de testes a serem efetuados. A validação dos 

blocos funcionais padrão AI (Analog Input) e AO (Analog Output) basearam-se 

num total de 56 e 91 vetores de teste respectivamente. 

 O "Function Block Shell Simulator" de Hirooka et al. (1997) é o primeiro 

simulador aplicado a blocos funcionais Foundation Fieldbus que se tem 

registro, pois foi desenvolvido para ser utilizado no processo de certificação de 

dispositivos pela própria Foundation Fieldbus. 

 Com o mesmo objetivo do "Function Block Shell Simulator", 

desenvolvimento de protocolo, outro simulador de sistemas de controle 

distribuídos é descrito na literatura (RAJA et al., 1995). O Drugh foi 

desenvolvido para servir como ferramenta de testes para a implementação de 

protocolos e foi aplicado no desenvolvimento do protocolo Phoebus IIx., 

utilizado na automação da manufatura. 

 No mesmo ano da publicação do Function Block Shell Simulator, foi 

publicada por Kalogeras et al. (1997) a concepção de uma ferramenta 

avançada de software para camadas de usuário de fieldbuses industriais. Esta 

ferramenta é composta por dois elementos: um construtor de blocos funcionais 

(Function Block Builder) e um construtor de nós lógicos (Logical Node Builder). 

A função do primeiro é criar e definir blocos funcionais de acordo com a norma 

ISA SP50, com forma estrutural definida, e com a possibilidade do usuário 

determinar a linguagem a ser utilizada. A ferramenta possui uma base de 

dados com todos os blocos definidos pelo usuário. 

 O Logical Node Builder utiliza a base de dados para permitir ao usuário a 

elaboração de seqüências e malhas de execução. A ferramenta possui um 

compilador gráfico que interpreta a malha de controle e gera um código a ser 

gravado na memória de dispositivos reais. Não foi encontrado na literatura 

registro sobre a implementação de tal projeto. 

 A concepção dos blocos funcionais da norma Foundation Fieldbus é a 

mesma adotada pela normas IEC 61499 (INTERNATIONAL 
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ELECTROTECHNICAL COMISSION, 2003b) e IEC 61804 (INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMISSION, 2003a), que definem os conceitos 

básicos e a metodologia utilizada para o projeto de blocos funcionais 

modulares e reutilizáveis para Sistemas Distribuídos de Controle e 

Monitoramento de Processos Industriais (IPMCS). Baseados nestas normas, 

Thramboulidis et al. (2001), na mesma instituição de Kalogeras, propuseram a 

arquitetura de um Sistema de Suporte a Engenharia (EES) orientado a Blocos 

Funcionais. O objetivo dos autores foi a obtenção de uma ferramenta para a 

fase de análise, projeto e implementação de blocos funcionais através de uma 

arquitetura de quatro camadas hierárquicas: camada do mundo real, camada 

do sistema, camada de aplicação e camada HMI (Interface Homem Máquina), 

unificando assim o tratamento de vários sistemas (diferentes fieldbuses, PLCs) 

em um único ambiente de modo a promover a interoperabilidade de fieldbuses. 

 

 Segundo Dietrich (2000), a complexidade unida aos altos custos de 

instalação tornam as simulações de comportamento de sistemas fieldbus uma 

necessidade. Existe a tendência, portanto, de que a demanda por tais 

ferramentas cresça com o desenvolver da tecnologia e de sua aplicação. 

Baseando-se nesta constatação, é adequada uma revisão dos simuladores de 

fieldbus atualmente disponíveis no mercado. 

Um simulador de topologias físicas Fieldbus Foundation H1 foi proposto 

pela Analog Devices (1990). Tal simulador é restrito a fatores elétricos da rede, 

e realiza cálculos para dimensionamento de diferentes tipos e topologias de 

rede. Entre os parâmetros avaliados estão: taxas de atenuação e distorção de 

sinal, atrasos de comunicação, quedas de tensão entre outros. 

Utilizado para a simulação de processos petroquímicos (óleo e gás), o 

denominado HYSYS (ENGINEERING TALK, 2005) permite a simulação para a 

otimização, treinamento e análise econômica de processos. Embora não 

contemple na simulação o impacto do sistema de instrumentação e controle no 

desempenho dos processos, o HYSYS possui uma interface de comunicação 

de dados baseada em Active X, que permite a integração com outros 

softwares. 

Dentro da mesma classe de simulação, o SIMSCI (INVENSYS SIMSCI-

ESSCOR, 2005) é um pacote composto por diversos softwares específicos 



 64

para cada tipo de processo industrial, no qual podem ser estudados o projeto, a 

operação e o desempenho (otimização) das malhas de controle. Integrados na 

mesma plataforma, também são disponíveis módulos de simulação para o 

treinamento de operários. Tal simulação inclui a planta e o sistema de controle, 

que no estágio atual cobre SDCDs e PLCs, além de algumas bibliotecas 

específicas para fabricantes de controladores. 

Existem diversos softwares simuladores de processos industriais, que, 

embora não façam parte do escopo do enfoque desta revisão, são relevantes 

para pesquisas de aplicação prática dos fieldbuses. 

A parceria de um fabricante de sistemas fieldbus com uma empresa da 

área de simulação permitiu o desenvolvimento do software Mimic (MYNAH 

TECHNOLOGIES, 2005), que dentre os softwares de simulação disponíveis no 

mercado é o único que foi concebido para a simulação de processos 

controlados por redes fieldbus, incluindo o Foundation Fieldbus. Este software 

simula desde o processo aos controladores (instrumentos, comunicação e 

Function Blocks), com exceção do cabeamento, e é adaptado a plataformas de 

hardware provenientes de diversos fabricantes. O simulador Mimic é utilizado 

tanto no projeto do sistema de controle como para treinamento de usuários. A 

simulação de módulos de I/O e de transmissores fieldbus é realizada 

externamente por um cartão de PLC, deste modo, variáveis reais de processo 

podem ser importadas em tempo real para um cenário de simulação, porém 

sobre uma plataforma de hardware proprietária. 

 

Na revisão bibliográfica verifica-se que, dentre os aspectos dos sistemas 

de controle por fieldbus, há vasta pesquisa sobre a otimização da 

comunicação, observada também no caso particular do protocolo Foundation 

Fieldbus. Tal extensão de pesquisa é plenamente justificável pela relevância da 

comunicação no desempenho da rede. 

Outro motivo que pode justificar a constatação deste amplo número de 

pesquisas é a autonomia que elas podem manter em relação ou uso de redes 

reais no chão de fábrica ou em laboratório, pois em muitos dos casos, 

prescindindo da aplicação real, os estudos se baseiam em modelos 

computacionais.  
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Por outro lado, um pequeno número de pesquisas com foco na camada 

do usuário foi identificado na literatura. Dentro deste universo, constatou-se 

que o número de pesquisas em que o fabricante do sistema de controle 

participa é perto do total. Isto se deve, em parte, à escassez de ferramentas de 

suporte a projetos que enfoquem o trabalho na camada do usuário e que 

permita a pesquisadores desenvolver estudos teóricos de aplicação não 

restritiva, como se verifica em grande parte das pesquisas realizadas. Os 

objetivos de número 1, 2, 3, 5, 6 e 7 visam suprir a escassez de ferramentas de 

suporte a projetos de fieldbus e representam uma contribuição original para a 

área de automação de processos industriais. 

Dentre as linhas de pesquisas que requerem a participação de 

fabricantes de sistemas de controle, está a aplicação de técnicas de controle 

não convencionais para o universo industrial em sistemas fieldbus, mesmo 

estas técnicas sendo usuais no ambiente acadêmico. Facilitar esta integração a 

partir de uma plataforma de desenvolvimento de blocos funcionais 

customizados, constitui o objetivo de número 4 deste trabalho e uma 

contribuição original ao desenvolvimento de sistemas fieldbus, pois a 

integração de malhas de controle mais robustas e eficientes permite, assim 

como a otimização da comunicação, a expanção da aplicabilidade industrial de 

sistemas fieldbus. 
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3 Plataforma de Desenvolvimento e Simulação 
 

 Uma rede industrial de instrumentos de campo é composta por diversos 

elementos, como estações de controle, estações de supervisão, sensores, 

atuadores e fontes. Tais instrumentos são conectados por um canal de 

comunicação serial e digital, no qual um protocolo de comunicação específico é 

utilizado para troca de dados e de variáveis, possibilitando, assim, a 

comunicação dos dispositivos com o objetivo de realizar uma tarefa de controle 

e de supervisão de um determinado processo ou equipamento industrial. 

Este tipo de sistema de controle pode ser classificado como digital 

distribuído, pois, além de ser baseado em instrumentos digitais 

microprocessados, todo o processamento das tarefas é distribuído entre 

diversos dispositivos ou transmissores dotados de capacidade de 

processamento digital de dados. 

O FBSIMU, Fieldbus Foundation Function Block Simulator, é uma 

plataforma de desenvolvimento e simulação de redes fieldbus com foco na 

camada de aplicação de blocos funcionais de estrutura modular e escalonável, 

composto somente por software. Cada módulo ou unidade de software do 

FBSIMU simula um elemento ou estrutura de um fieldbus real. 

As funções do FBSIMU são: 

- Proporcionar ferramentas e estruturas para o projeto e implementação  

de blocos funcionais customizados ou blocos funcionais padrão no ambiente de 

simulação; 

- Executar blocos funcionais de forma contínua ou única, com a 

possibilidade de monitorar e modificar parâmetros de configuração e de 

entrada; 
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- Configurar e executar malhas de controle de blocos funcionais segundo 

uma tabela configurável de escalonamento de blocos funcionais e de 

mensagens; 

- Utilizar modelos de simulação de sistemas dinâmicos, conjugados às 

malhas de blocos funcionais, de modo a estabelecer um sistema de controle de 

malha fechada sincronizado com a planta simulada; 

- Realizar a aquisição de dados de barramento de fieldbuses reais e 

analisá-los de modo a estimar parâmetros e variáveis de comunicação. 

 

O FBSIMU foi concebido e programado baseando-se nas especificações 

da Foundation Fieldbus e foi desenvolvido no ambiente LabVIEW através da 

linguagem de programação gráfica G, nativa deste ambiente. 

O quadro da figura 34 relaciona os módulos que constituem a plataforma 

do FBSIMU desenvolvido: 

 

Módulo Tipo de 
Módulo 

Função 

BasicBlock Biblioteca de 

funções 

Biblioteca de funções normalizadas componentes de 

blocos funcionais. 

BasicOp Biblioteca de 

funções 

Biblioteca de funções e operações lógicas e matemáticas 

utilizadas em algoritmos característicos dos blocos 

funcionais. 

Plant Módulo 

Principal 

Módulo que simula a dinâmica do processo a ser 

controlado seja este monovariável ou multivariável. 

ProcessBlock Módulo 

Secundário 

Módulo que simula um bloco funcional destinado a ser 

operado remotamente 

StandAloneBlock Módulo 

Principal 

Módulo que simula um bloco funcional isoladamente, com 

interface de programação e de operação. 

AnalyseFFData Módulo 

Principal 

Módulo que analisa a comunicação em um barramento de 

dados de uma rede fieldbus real 

FBSIMUConf Módulo 

Principal 

Módulo de interface de configuração remota (via 

comunicação) para módulos ProcessBlock. 

Figura 34 - Módulos do software FBSIMU 
 

 Os módulos listados são classificados como principais, secundários ou 

como biblioteca de funções. 
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Cada módulo classificado como principal, embora possa ser operado 

independentemente, tem a possibilidade de se comunicar com outros módulos. 

Os módulos ProcessBlock são classificados como secundários por operarem 

como sub-programas de módulos principais, não podendo ser operados 

independentemente. 

 As bibliotecas de funções do FBSIMU são conjuntos de rotinas de 

funções correlatas freqüentemente utilizadas na construção de módulos 

principais e secundários. As funções das bibliotecas foram especialmente 

desenvolvidas para a construção do simulador e simulam as tarefas típicas de 

uma rede de campo Foundation Fieldbus. 

 A seguir, a descrição de cada módulo que compõe a plataforma. 

 

 

3.1 Biblioteca BasicOp 
 

BasicOp (operações básicas) foi elaborada como uma biblioteca de 

funções elementares de processamento e tratamento de dados utilizados 

em tarefas de malhas de controle, blocos funcionais ou monitoramento 

de parâmetros típicas de um sistema Foundation Fieldbus. 

Cada função da biblioteca constitui um VI (Virtual Instrument), 

arquivo de programa na linguagem G do LabVIEW, com variáveis de 

entrada e de saída que podem ser incluídas em qualquer módulo da 

plataforma FBSIMU na forma de uma Sub-VI, ou seja, um subprograma, 

ou uma função. 

O quadro da figura 35 lista as funções que compõem a biblioteca 

BasicOp: 

 
Funções 

ArrayOp GrantDeny 

BitStringByteToEnum InStatus 

BitStringByteToListbox LaunchDSServer 

BlockExecMonit ListboxToBitstringByte 
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BlockMonitOtherStatic OutStatus 

BlockViewDesc ReadLog 

CascadeInit SelectFrom2DTable 

ConfigDataForConf SelectFrom2DTablePopup 

EditBooleanPopup SelectFromEnumPopup 

EditFloatPopup SelectFromTableFBlockPopup 

EditIntegerPopup SelectFromTablePopup 

EditLinkReleaseTimePopup SelectLinkPopup 

EditMacrocyclePopup ShutdownDSServer 

EditReleaseTimePopoup StatusPropagation 

EditScheduleTablePopup StRev&UpEvtActionNumber 

EditStringPopup StRev&UpEvtActionString 

EditTagPopup ViewElementBuildDecimal 

EditUnsignedPopup ViewElementBuildEnum 

Enumandler ViewElementBuildFractional 

EnumToBitstringByte ViewElementBuildString 

Figura 35 - Funções da biblioteca BasicOp  
 

 Como exemplo, a função InStatus (figura 36) realiza a 

decodificação do byte de status de parâmetros de entrada e saída de 

blocos funcionais em informações de qualidade, substatus e limite (vide 

sub-seção 1.3.1.1.1) de acordo com as especificações da Fieldbus 

Foundation.  

 

Figura 36 - Interface com o usuário da função InStatus 
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Quando a entrada desta função for, por exemplo, um byte de status 

com o valor 90h, então sua saída será: Qualidade = GoodNC 

(representado por 02h), Sub-status = Unacknowledged Block Alarm 

(04h), Limite = Not limited (00h) e a StatusString = GoodNC: 

Unacknowledged Block Alarm: Not limited. 

 Um exemplo da utilização das funções BasicOp como sub-

programas ou sub-Vis de outros módulos FBSIMU é ilustrada na figura 

37: 

Figura 37 - Utilização de funções BasicOp como sub-rotinas de módulos 
FBSIMU 

 

 

3.2 Biblioteca BasicBlock 
 

Esta biblioteca contém funções que constituem os elementos de 

processamento dos blocos funcionais, segundo a representação 

esquemática da norma Fieldbus Foundation. São funções de nível de 

programação mais alto em relação às funções BasicOp, e deste modo, 

utilizam estas últimas nos seus algoritmos. 

A norma Fieldbus Foundation representa os algoritmos internos dos 

blocos funcionais com uma estrutura modular, conforme representado na 

figura 38. 
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Mode

SHED_OPT

Simulate
SIMULATE

Convert

L_TYPE
LOW_CUT
XD_SCALE
OUT_SCALE

Filter
PV_FTIME

Output

Alarms

HI/LO

CHANNEL

FIELD_VAL

PV

OUT

Figura 38 - Representação esquemática do bloco funcional AI � Analog 
Input 

  Fonte: Fieldbus Foundation (1999m) 

 

Nesta representação, as funções da biblioteca BasicBlock 

correspondem aos elementos de processamento encapsulados 

(indicados na norma por um nome, por exemplo, Simulate, Convert, 

Filter, Output, Alarms e Mode). Tais elementos possuem entradas, 

saídas e parâmetros de configuração envolvidos no processamento (por 

exemplo, SIMULATE, L_TYPE e SHED_OPT). 

As funções da biblioteca BasicBlock são destinadas ao uso em 

blocos funcionais, e, devido à padronização de tais funções pela norma, 

podem ser reutilizadas em mais de um bloco funcional pelo fato de 

alguns blocos funcionais compartilharem as mesmas funções e 

processamentos padronizados. Um exemplo deste compartilhamento é a 

função de alarme: todos os blocos funcionais que utilizam alarme têm 

esta função padronizada (em parâmetros e processamento) e, deste 

modo, a função Alarme da biblioteca BasicBlock serve a todos estes 

blocos funcionais. 

As funções da BasicBlock, tal como as funções da biblioteca 

BasicOp, são encapsuladas em VIs com entradas e saídas e utilizadas 

como sub-Vis, ou sub-rotinas, de outros módulos do FBSIMU. 

A especificação da Fieldbus Foundation em relação aos blocos 

funcionais padrão do tipo básico descreve um total de dezenove 

elementos no nível da biblioteca BasicBlock, listados no quadro da figura 

39, que compõem os dez blocos padrão básicos. 
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Elementos 
Simulate Selection 

Convert Back Calc 

Filter Bypass 

Output Control 

Alarm Feed Forward 

Mode Status 

Optional Invert Ratio 

Output Track Calc PV 

Setpoint Fail Safe 

Bias & Gain  

Figura 39 - Elementos de processamento utilizados nos blocos funcionais 
padrão básicos 

 

Como exemplo de função desta biblioteca, a função Filter (figura 40) 

aplica um filtro exponencial na variável de entrada (PV_in) com a 

constante de tempo configurada em segundos no parâmetro PV_FTIME. 

Como o parâmetro PV_FTIME é do tipo estático, operações de escrita 

neste parâmetro provocam o incremento do parâmetro ST_REV e a 

geração de um evento, registrado no parâmetro UPDATE_EVT, 

conforme especificação da norma. Deste modo, a função Filter tem 

também como entrada e saída os parâmetros ST_REV e UPDATE_EVT. 

 

Figura 40 - Interface com o usuário da função Filter 
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O uso da função Filter em um módulo do tipo bloco funcional AI é 

ilustrado na figura 41, que corresponde a um trecho do código de 

implementação do esquema representado na figura 38. 

  

 
Figura 41 - Utilização de funções BasicBlock em detalhe de módulo bloco 
funcional AI 

 

 

3.3 Módulo AnalyseFFData 
 

O módulo AnalyseFFData do FBSIMU tem a função de analisar a 

comunicação em um barramento de dados de uma rede fieldbus real e, a partir 

de procedimentos matemáticos e estatísticos, encontrar valores para algumas 

variáveis e parâmetros da camada de enlace que regulam o processo de 

comunicação em tal barramento de dados. 

A comunicação serial no barramento fieldbus é captada por meio de um 

dispositivo eletrônico conversor de sinais (modem). Este dispositivo converte 

em tempo real os bytes lidos no barramento, codificados segundo a norma 

Foundation Fieldbus H1 para sinais seriais no padrão RS-232 que são lidos 

pela porta serial de computadores do tipo PC, conforme o arranjo experimental 

da figura 42. 
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canal fieldus H1

Modem
H1 � RS232

Registro
de 
Mensagens

Controle e Supervisão

Figura 42 - Aquisição serial de mensagens no barramento 
 

O software projetado para este fim organiza os bytes lidos em 

mensagens e as grava em um arquivo de texto, vinculando-as à informação do 

instante em que foram adquiridas (estampa de tempo), em milisegundos, 

(figura 43). A informação do instante de tempo não tem referência absoluta, e é 

empregada somente no cálculo de períodos ou diferenças de tempo. 

 
1550853 - 
1550858 08B11720ECC305 
1550863 08015117201906C2 
1550869 FF82020453451C00000000F82105 
1550874 083310019E58130105 
1550879 08D201010400F000 
1550883 0000000901B37605 
1550889 0834AF2105 
1550893 083317019EA72705 
1550899 083401AF2105 
1550904 083318019E603C0105 
1550908 - 
1550913 083401AF2105 
1550918 0833F4019E52490105 
1550924 083401AF2105 
1550928 - 
1550933 0833F6019E1B310105 
1550938 083401AF2105 
1550944 0826240100000A01 
1550948 080C8B8005 
1550953 01 
1550958 - 
1550963 - 
1550968 - 
Figura 43 - Trecho de um registro em texto de mensagens em barramento 
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Posteriormente à fase de aquisição, o módulo AnalyseFFData analisa as 

mensagens registradas em arquivo e estima algumas variáveis de 

comunicação e de configuração do sistema fieldbus (figura 44). 

 

Variável Definida 
por 

norma 

Descrição 

FBScheduleTable Não Tabela de escalonamento de mensagens 
periódicas de transferência de dados com 
identificador da transmissão e tempo relativo de 
ocorrência dentro do macrociclo de comunicação 
(milisegundos). 

ProbeNodePeriod Não Período (milisegundos) médio entre duas 
mensagens consecutivas do tipo Probe Node. 

V(FUN) Sim Primeiro endereço de nó de comunicação a não 
receber o token frame. 

V(NUN) Sim Número de endereços consecutivos de nós de 
comunicação que não recebem o Token. 

V(TDP) Sim Período (milisegundos) médio entre duas 
mensagens consecutivas do tipo Time 
Distribution. 

V(TCL) Sim Lista de endereços de dispositivos que recebem 
periodicamente a mensagem Pass Token. 

V(MTHA) Sim Tabela que relaciona o tempo máximo que cada 
dispositivo de comunicação pode reter o token, 
ou seja, o máximo tempo (milisegundos) entre a 
recepção de uma mensagem Pass Token e o 
envio de uma mensagem Return Token para 
cada dispositivo. 

ProbeNodeWaitAfter Não Tempo de espera (milisegundos) pela resposta 
de um dispositivo de comunicação que a LAS 
respeita após o envio de cada mensagem Probe 
Node. 

MacrocyclePeriod Não Período (milisegundos) de cada ciclo de 
comunicação, ou macrocycle. 

DelayToDT Não Tempo (milisegundos) de processamento médio 
dos dispositivos entre a recepção de uma 
mensagem Compel Data e o envio de uma 
mensagem Data Transfer. 

V(MRD) Sim Período de tempo máximo (milisegundos) que o 
mestre de comunicação (LAS) aguarda por uma 
resposta dos dispositivos.  

MinimumProcessTime Não Período de tempo mínimo observado 
(milisegundos) entre a recepção de uma 
mensagem por parte do mestre de comunicação 
(LAS) e o envio da mensagem seguinte. 

DelayToRT Não Tempo (milisegundos) de processamento médio 
dos dispositivos entre a recepção de um Pass 
Token e o envio de um Return Token. 

V(DTHT) Sim Tempo default (milisegundos) pelo qual cada 
dispositivo de comunicação retém o token. 

V(DMDT) Sim Tempo mínimo default (milisegundos) pelo qual 
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cada dispositivo de comunicação retém o token. 
V(TTRT) Sim Período de tempo (milisegundos) ideal ou alvo de 

cada série de passagem de token entre todos os 
dispositivos de comunicação da V(TCL).  

Figura 44 - Variáveis estimadas pelo módulo AnalyseFFData 
 

A FBScheduleTable é obtida por meio da análise das mensagens 

Compel Data (CD). Assume-se CDi, i = 1 a Ncd, em que CDi representa o tipo 

de mensagem Compel Data i, e Ncd o número de mensagens Compel Data 

diferentes identificadas no arquivo. Para cada CDi, T(CDi) é definido como: 

 

[ ] nTiTiTiTiTiCDT nnnii ∀≤= + ,,,...,,)( 121           (4) 

 

Na qual Ti é a estampa de tempo de cada mensagem CDi adquirida e ni é o 

número obtido de CDi. A estimativa do valor do MacrocyclePeriod é conseguida 

através da eq. 5: 
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A Schedule Table é composta por todas as mensagens CDi com o 

instante de disparo relativo de cada CDi no período do macrociclo, Tm(CDi). 

Assume-se que o instante de disparo para a primeira mensagem CD, a CD1, é 

zero: Tm(CD1) = 0. O instante de disparo para de CD2 a CDNcd é calculado pela 

eq. 6: 
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A variável Time Distribution Period, V(TDP), é estimada em milisegundos 

de acordo com a equação: 
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Em que TDi, i=1�n, é uma ocorrência da mensagem Time Distribution, T(TDi) 

é a estampa de tempo de TDi e n o número de mensagens TD no arquivo. 

A função de Probe Node do LAS é avaliada através de quatro 

parâmetros: V(NUM), V(FUN), ProbeNodePeriod e ProbeNodeWaitAfter. A 

variável ProbeNodePeriod é definida como: 
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Na qual PNi, i=1�n, é uma ocorrência de mensagem Probe Node, T(PNi) é a 

estampa de tempo de PNi e n o número de mensagens PN no arquivo. 

A variável ProbeNodeWaitAfter é definida como: 
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Na qual Frame+i é a mensagem a ser publicada no barramento após uma 

mensagem PNi, seja aquela de qualquer tipo, e T(Frame+i) é a estampa de 

tempo para aquela mensagem. 

As variáveis V(NUN) e V(FUN) referem-se à lista de endereços de 

dispositivos inativos no link, habilitados a ser destinatários de mensagens 

ProbeNode. Os endereços destinatários do conjunto de mensagem Probe 

Node são gravados no vetor ProbedAddresses1xn de tamanho n. 
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Seis variáveis são estimadas em relação ao serviço de circulação de 

token realizado pelo LAS. A variável DelayToRT é calculada conforme a eq. 12: 
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ii∑
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Conceitualmente, o DelayToRT é a diferença média de tempo verificada 

entre cada par de mensagens Pass Token � Return Token (pergunta e 

resposta), deste modo, a eq. 12 pode ser re-escrita como: 

 

( ) ( )[ ] niPTTRTTAvgDelayToRT ii ...1, =−= +      (13) 

 

Em que PTi, i=1�n, é a ocorrência de uma mensagem Pass Token, T(PTi) é a 

estampa de tempo para PTi e n o número de PT no arquivo. A mensagem 

Return Token registrada após cada PTi é definida como RT+i e T(RT+i) é a 

estampa de tempo correspondente. As variáveis default minimum token 

delegation time, V(DMDT), e default token holding time, V(DTHT), são 

estimadas com base no desvio padrão do cálculo da variável DelayToRT: 
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A variável token circulation list, V(TCL), é formada a partir de todas as 

mensagens Pass Token. Depois de extraídas do arquivo as Pass Token são 

classificadas segundo o campo destinatário, e todos os destinatários 

identificados são acrescentados em ordem crescente ao vetor V(TCL). 

A variável maximum token holding time array, V(MTHA), é derivada da 

V(TCL) com a adição do maximum token holding time para cada endereço da 

V(TCL). A variável maximum token holding time é estimada para cada 

endereço segundo a eq. 16: 
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     (16) 

 

A variável target token rotation time, V(TTRT), não pode ser estimada 

para qualquer conjunto de mensagens registradas em arquivo, pois a 

estimativa só se apresenta de forma correta quando ocorrem mudanças na 

prioridade do token. O cálculo de V(TTRT) se inicia com a estimação dos actual 

token rotation time para cada ciclo completo do token entre todos os 

dispositivos do link registrado no arquivo. Cada ciclo do token se inicia no 

primeiro endereço da V(TCL) e termina no último endereço de tal variável, 

como descrito na eq. 17, na qual n é o número de ciclos do token: 

  

( ) ( ) ( )nnkn PTTPTTATRTV 1−=       (17) 

 

Em cada V(ATRT)n, o byte de prioridade do token, que pode indicar 

prioridade Urgente, Normal ou Time Available, é registrado. Uma vez 

armazenados todos V(ATRT)n com as correspondentes informações de 

prioridade, Prio(ATRT)n,, um teste é realizado para verificar se houve ou não 

mudança de prioridade nos ciclos de token registrados. Caso identificada uma 

mudança de prioridade, então o seguinte algoritmo é aplicado: 

 

V(TTRT) ← Avg[V(ATRT)1..n] 

Para k = 1 a n 

 { 

 se Prio(ATRT)k > Prio(ATRT)k-1 então 

  V(TTRT) ←Min[V(TTRT),V(ATRT)k] 

 se Prio(ATRT)k < Prio(ATRT)k-1 então 

  V(TTRT) ←Max[V(TTRT),V(ATRT)k] 

 } 

 

Caso não seja identificada mudança de prioridade, então V(TTRT) 

assume o seguinte valor: 
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Se Prio(ATRT) = �Time Available� então 

 V(TTRT) ←(Avg[V(ATRT)1..n] + 2xStdev[V(ATRT)1..n]) x 1,1 

Se Prio(ATRT) = �Normal� então 

V(TTRT) ←Avg[V(ATRT)1..n] 

Se Prio(ATRT) = �Urgent� então 

 V(TTRT) ←(Avg[V(ATRT)1..n] - 2xStdev[V(ATRT)1..n]) x 0,9 

 

A variável DelayToDT é calculada de acordo com a eq. 18, em que 

T(DT+i) representa a estampa de tempo da mensagem Data Transfer 

identificada após uma mensagem Compel Data CDi. 

 

( ) ([ ])

n

CDTDTT
DelayToDT

n

i
ii∑

=
+ −

= 1      (18) 

 

As duas últimas variáveis estimadas pelo módulo AnalyseFFData são 

V(MRD) e MinimumProcessTime. A variável V(MRD) é derivada da DelayToDT, 

de acordo com a eq. 19: 
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Na qual n é o número total de mensagens Compel Data no arquivo. 

 A variável MinimumProcessTime computa o mínimo intervalo de tempo 

gasto pelo LAS para processar uma mensagem Return Token e enviar a 

próxima mensagem Pass Token. 
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Nela, n é o número total de mensagens Return Token no arquivo. 
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3.4 Módulo Plant 
 

 O módulo Plant (figura 45) tem a função de simular o comportamento de 

uma planta ou de um processo dinâmico. É composto por uma equação 

diferencial no domínio do tempo computada repetitivamente em uma base de 

tempo conhecida e apropriada. O resultado numérico de tal equação tem um 

comportamento dinâmico similar ao de variáveis de processo em uma 

determinada planta. 

 Uma estrutura matemática linear e discreta do tipo ARX (Auto-

Regressive with Exogenous Inputs) é utilizada para este propósito, na qual a 

ordem dinâmica do sistema simulado pode ser selecionada pelo usuário. 

Segundo (CUNHA, 2004), a estrutura ARX adotada é representada pela 

eq. 18, na qual k representa o instante de tempo discreto, Y o vetor de saída, U 

o vetor de entrada, i é o número de entradas e saídas em plantas do tipo 

multivariáveis, na é o número de regressores de saída e nb o número de 

regressores de entrada: 
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 O comportamento dinâmico da planta simulada é modelado nas matrizes 

dinâmicas A e B. Deve-se observar que o número de regressores limita a 

ordem do modelo dinâmico. 

 

 Modulo Plant
- Modelo

Matemático
ARX

Entrada(s)

Sinal de
excitação

Saída(s)

Sinal de
resposta

ruído/distúrbio

 

 

 

 
Figura 45 - Diagrama de operação do módulo Plant 
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 O usuário pode adicionar a cada sinal de saída do módulo Plant um 

ruído branco (de média nula) de amplitude limitada e configurável. A conexão 

entre os módulos Plant e outros módulos do FBSIMU é realizada por meio do 

servidor de dados nativo do LabVIEW e integrado ao sistema operacional 

Windows denominado DataSocket Server. O módulo Plant possui uma 

interface com o usuário (figura 46) em que as variáveis de entrada e de saída 

são registradas graficamente contra o tempo em tempo real. 

 

 
Figura 46 - Interface com o usuário do módulo Plant 

 

Um módulo Plant pode ler variáveis de entrada (variáveis manipuladas ou 

de atuação) inseridas manualmente ou por meio do DataSocket Server  e 

publicar variáveis de saída (variáveis controladas) em tempo real no mesmo 

servidor de dados. 
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3.5 Módulos StandAloneFBlocks 
 

A simulação de blocos funcionais acontece de duas formas distintas: por 

módulos ProcessFBlocks ou por StandAloneFBlocks. Na segunda, os blocos 

funcionais são integrados em módulos de operação autônoma e providos de 

interface com o usuário, de maneira que podem ser utilizados em treinamentos 

ou como ferramenta didática na qual os usuários operam de modo particular 

cada bloco. 

A concepção e a estrutura dos módulos StandAloneFBlocks baseia-se 

nos seguintes requisitos de projeto: 

- Interface gráfica intuitiva com o usuário; 

- Implementação integral da norma referente ao algoritmo e às variáveis 

de comunicação do bloco funcional; 

- Algoritmo de execução baseado em módulos de processamento da 

biblioteca BasicBlock, conforme proposto na norma (vide figura 38); 

- Acesso direto aos parâmetros de entrada e de configuração do bloco 

funcional, via interface com o usuário. 

 

 Nestes módulos o algoritmo pode ser executado única ou 

repetitivamente, com período de execução configurável, enquanto os 

parâmetros de entrada e de configuração são digitados pelo usuário durante ou 

entre execuções do bloco funcional. 

 A interface com o usuário é desenhada de modo a refletir o fluxo da 

informação no algoritmo de execução, baseada na estrutura modular do último 

(figura 47).  
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Figura 47 - Interface com o usuário do módulo StandAloneFBlocks Analog 
Output 

 

As lapelas da interface com o usuário agrupam parâmetros de 

configuração por grupos funcionais. Por exemplo, na interface do módulo 

StandAlone AO, representada na figura 47, os parâmetros de configuração são 

agrupados em sete lapelas: Configuration, Setpoint, Out Convert, Output, 

Failsafe, Simulate e PV Convert. Em cada lapela, portanto, é concentrada a 

parametrização referente a cada módulo funcional representado na norma e na 

lapela principal da interface (figura 48). 

 

 
Figura 48 - Lapelas PV Convert e Configuration do módulo 
StandAloneFBlock AO 
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Os blocos funcionais de entrada e de saída na versão StandAloneFBlocks 

podem consumir ou publicar, respectivamente, variáveis do servidor de dados 

DataSocket Server. 

 

 

3.6 Módulos ProcessFBlocks 
 

Com o objetivo de se ampliar e complementar o escopo de aplicação da 

simulação dos módulos StandAloneFBlocks, os módulos ProcessFBlocks foram 

construídos sobre o mesmo algoritmo dos módulos StandAloneFBlocks, porém 

apresentam uma estrutura diferente da dos StandAloneFBlocks e se baseia 

nos seguintes requisitos de operação: 

- Acesso remoto (por outros módulos) via serviços (tarefas) 

normalizados; 

- Possibilidade de implementação de links entre distintos módulos 

ProcessFBlocks; 

- Utilização como base para ensaios, testes e estudos de algoritmos de 

escalonamento e de malhas de controle de blocos funcionais; 

- Capacidade de execução em tempo real; 

- Ausência de interface com o usuário. 

 

O algoritmo de processamento interno nas versões ProcessFBlocks é 

exatamente o mesmo do implementado nas versões StandAloneFBlocks, 

porém na versão ProcessFBlocks o controle do bloco é realizado remotamente 

através de quatro serviços disponíveis para sistemas remotos de operação e 

de configuração. Tais serviços são ativados por comandos remotos que 

permitem a uma aplicação LabVIEW dinamicamente carregar, executar e editar 

outras aplicações LabVIEW através de um servidor de arquivos nativo 

denominado LabVIEW VI Server. 

 

Os seguintes serviços são definidos na versão ProcessFBlocks: 

- FB_Init � inicialização default de todas as variáveis e parâmetros do 

bloco, de acordo com definições da norma (FOUNDATION FIELDBUS, 1999n). 
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- FB_Exec � execução do algoritmo de processamento do bloco. 

Primeiramente todos os parâmetros são lidos, o algoritmo é executado e então 

o conjunto de parâmetros é atualizado, conforme descrição apresentada na 

sub-seção 1.3.1.1. 

- FB_Read � leitura de uma variável do bloco especificada pelo Index e 

Subindex ou de uma View. A leitura das Views só é executada para 

monitoração on-line dos parâmetros (os termos Index, SubIndex e View são 

definidos por norma). 

- FB_Write � escrita em uma variável definida por seu Index e Subindex. 

 

 A interface com o usuário dos módulos ProcessFBlock (figura 49) possui 

apenas os parâmetros, ou argumentos, de comando e de resposta necessários 

para a realização dos serviços descritos. 

Figura 49 - Inteface com o usuário de módulos ProcessFBlock 
 

Cada tipo de bloco funcional (por exemplo, AI, AO, PID) corresponde a 

um módulo ProcessFBlock. Durante a simulação, entretanto, pode-se criar em 

um mesmo ambiente de simulação mais de uma instância, ou cópia 

independente, de cada tipo de bloco. As diferentes instâncias de um mesmo 

bloco funcional são independentes e cada qual tem sua execução, seus 

parâmetros e identificação. 
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Para que cada instância de um módulo ProcessFBlock seja 

remotamente comandada, deve-se associar a ela, de antemão, um número de 

referência único, definido no ambiente LabVIEW como RefNum. 

Comandos remotos a uma instância de um módulo ProcessFBlock são  

realizados por meio de funções do LabVIEW denominadas Call by Reference 

Node, como ilustrado na figura 50: 

 

Figura 50 - Comando remoto a instância de um módulo ProcessFBlock 
 

Implementado de modo semelhante à norma, cada comando remoto 

especifica argumentos, e por sua vez, o módulo ProcessFBlock responde com 

um conjunto de resultados. O quadro adiante resume os argumentos de 

comando e argumentos de resultados utilizados para os respectivos serviços: 

 

Argumentos 
de comando 

Argumentos 
de resultado 

FB_Init FB_Exec FB_Read FB_Write

VCR N.U. N.U. N.U. N.U. 

Invoke ID N.U. N.U. N.U. N.U. 

Index   X X 

Subindex   X X 

Data 

 

   X 

VCR N.U. N.U. N.U. N.U. 

Invoke ID N.U. N.U. N.U. N.U. 

Data   X  

 

Reason Code   X X 

Figura 51 - Argumentos dos serviços dos módulos ProcessFBlocks  
 Nota: N.U. = não utilizado, X = Utilizado. 
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 Os argumentos VCR e Invoke ID são previstos na norma, porém não são 

utilizados no ambiente de simulação, pois se referem a serviços e controles de 

estruturas das camadas de comunicação. 

 Os argumentos Index e Sub Index especificam o índice e sub-índice de 

parâmetros em serviços de leitura e de escrita. O argumento Data se refere ao 

valor a ser copiado no parâmetro especificado pelo índice e sub-índice no 

serviço de escrita. 

 O monitoramento remoto das variáveis do bloco também pode ser 

realizado por meio da leitura de views, conjuntos de dados definidos por norma 

específicos para fins de monitoramento. Para que o desempenho do bloco seja 

otimizado em operação sem monitoramento, o algoritmo do bloco somente 

monta uma view no momento em que a requisição é recebida, e não de forma 

periódica. 

 A leitura de views foi implementada através do serviço FB_Read com os 

seguintes índices: 

 - View 1: Index 100, Sub Index 0; 

- View 2: Index 101, Sub Index 0; 

- View 3: Index 102, Sub Index 0; 

- View 4: Index 103, Sub Index 0. 

 

O argumento Reason Code, especificado por norma como um valor 

numérico entre zero e oito, é utilizado para sinalizar eventuais erros ocorridos 

durante a execução do serviço. No ambiente de simulação este argumento 

pode assumir os seguintes valores: 

- Reason Code = 0: Erro não detectado; 

- Reason Code = 1: Erro de checagem do parâmetro; 

- Reason Code = 2: Parâmetro excede o limite; 

- Reason Code = 5: Parâmetro não pode ser escrito. 

 

 Nos módulos ProcessFBlock de entrada e de saída (por exemplo, AI e 

AO), da mesma forma como nos módulos StandAloneFBlocks, pode ser 

estabelecida uma conexão com um módulo Plant. Esta conexão de dados em 

tempo real via DataSocket Server permite que as variáveis manipuladas 
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processadas pela malha de controle excitem o módulo de simulação da planta 

e também que as variáveis de saída de tal planta simulada (resposta dinâmica) 

sejam transferidas à malha de controle e, deste modo, fechem-na. 

 

 

3.7 Módulo Conf 
 

Através do módulo configurador Conf é possível operar remotamente os 

módulos ProcessFBlocks. Por meio de uma interface com o usuário, 

desenhada de modo a permitir a visualização das malhas de controle e de 

blocos funcionais e seus parâmetros (figura 52), é possível instanciar, conectar 

e apagar remotamente instâncias de módulos ProcessFBlocks através das 

funções do LabVIEW VI Server. 

Uma vez estabelecida uma conexão entre o módulo Conf e uma 

instância de um bloco funcional através de um RefNum (vide sub-seção 4.6), a 

operação desta passa do modo off-line para on-line, e deste modo é possível 

comandar e monitorar a operação do bloco funcional por meio dos serviços 

listados na figura 51, os quais foram também implementados no módulo Conf. 
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Figura 52 - Interface com o usuário do módulo Conf 
 

Para operar os módulos ProcessFBlocks, o módulo Conf possui bases 

de dados com informações pertinentes aos tipos de dados descritos na norma, 

ao conjunto de blocos funcionais disponíveis e também pertinentes à 

configuração e à parametrização de cada bloco funcional. 

 

 

3.7.1 Bases de Dados 

 

Os tipos de dados descritos na norma são registrados no módulo Conf 

em uma matriz (concordante com o quadro da figura 18), da seguinte forma: 
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Size

1 Data BOOLEAN 1

2 Data I8 1

3 Data I16 2

4 Data I32 4

5 Data U8 1

6 Data U16 2

7 Data U32 4

8 Data SINGLE 4

9 Data VISIBLE STRING 32

Index Type Name0
0

 
Figura 53 - Tipos de dados normalizados 
 

 Cada tipo de dado normalizado é identificado como Dado (variável 

simples) ou Estrutura, e caracterizado pelo nome e tamanho em bytes. 

Uma matriz de dimensão três descreve os dados do tipo estrutura, 

caracterizando cada elemento com seu sub-índice, nome, tipo de dado, 

tamanho e valor default (figura 54). 

  
Data Type Size Default

   .1      EU at 100% 8 4 0

   .2      EU at 0% 8 4 0

   .3      Units Index 6 2 0

   .4      Decimal Point 2 1 0

Number of Elements: 4 Element Name68
0
0

 
Figura 54 - Descrição das estruturas de dados normalizadas 
 

Os parâmetros do tipo Unsigned de 8 bits enumerados (Enumerated) ou 

String de bits (bitstrings) têm ainda seus valores descritos na mesma base de 

dados. 

As informações referentes aos módulos blocos funcionais disponíveis 

ficam registradas da seguinte forma: 
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Symbol Manufacturer File Type

Analog Input AI Fieldbus Foundation FBSIMU.process.AI.vi 1

Discrete Input DI Fieldbus Foundation FBSIMU.process.DI.vi 2

Manual Loader ML Fieldbus Foundation FBSIMU.process.ML.vi 3

Bias/Gain BG Fieldbus Foundation FBSIMU.process.BG.vi 4

Control Selector CS Fieldbus Foundation FBSIMU.process.CS.vi 5

PD Control PD Fieldbus Foundation FBSIMU.process.PD.vi 6

PID Control PID Fieldbus Foundation FBSIMU.process.PID.vi 7

Ratio RA Fieldbus Foundation FBSIMU.process.RA.vi 8

Analog Output AO Fieldbus Foundation FBSIMU.process.AO.vi 9

Discrete Output DO Fieldbus Foundation FBSIMU.process.DO.vi 10

System Identifier ID Custom - LEE FBSIMU.process.ID.vi 11

Multivariable System MVI Custom - LEE FBSIMU.process.MVI.vi 12

State Estimator EE Custom - LEE FBSIMU.process.EE.vi 13

Device Control DC Fieldbus Foundation FBSIMU.process.DC.vi 14

Output Splitter OS Fieldbus Foundation FBSIMU.process.OS.vi 15

Signal Characterizer SC Fieldbus Foundation FBSIMU.process.SC.vi 16

Lead Lag LL Fieldbus Foundation FBSIMU.process.LL.vi 17

Deadtime DT Fieldbus Foundation FBSIMU.process.DT.vi 18

Block0
0

 
Figura 55 - Registro dos Blocos Funcionais disponíveis no módulo Conf 
  

A descrição de cada bloco funcional inclui seu nome, símbolo, 

fabricante, caminho do arquivo ProcessFBlock e um tipo numérico, utilizado 

para indexação interna. 

Para cada bloco registrado, uma tabela (figura 56) registra o número de 

parâmetros, cada parâmetro com seu índice, nome, tipo de dado (referente à 

figura 53), valor default, tipo de acesso (normal ou read only � RO) e 

classificação (entrada, saída ou interno). 

 

Type Default Access IN/OUT

1 ST_REV 6 0 RO

2 TAG_DESC 9  

3 STRATEGY 6 0

4 ALERT_KEY 5 0

5 MODE_BLK 69

6 BLOCK_ERR 14 0 RO

7 PV 65 RO

8 OUT 65 OUT

AI Parameters: 360
0
0

 
Figura 56 - Registro da parametrização dos blocos funcionais no módulo 
Conf 
 

 

3.7.2 Operação 
 

A operação do módulo Conf se divide em três modos: 
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- modo off-line: quando todos os comandos são executados sem que 

o(s) bloco(s) funcionai(s) comandado(s) esteja(m) conectado(s) ao Conf via 

LabVIEW VI Server, 

- modo on-line: nele as operações são executadas e os comandos são 

transmitidos ao(s) bloco(s) conectado(s) através dos comandos descritos via 

LabVIEW VI Server, 

- modo malha de controle: com blocos funcionais conectados (on-line), 

uma malha de controle pode ser configurada e operada em tempo real. Neste 

modo, além da comunicação entre o Conf e os blocos funcionais, existe 

também comunicação entre os últimos. 

 

As funções do módulo configurador Conf em modo off-line estão listadas 

abaixo: 

- Selecionar e remover blocos funcionais; 

- Abrir ou fechar a janela de visualização dos parâmetros de um bloco, 

com acesso aos valores off-line e on-line; 

- Modificar o tag (ou rótulo) do bloco; 

- Editar um parâmetro; 

- Salvar o conjunto de parâmetros da configuração off-line de um bloco 

funcional em arquivo; 

- Abrir um arquivo de conjunto de parâmetros da configuração off-line de 

um bloco funcional. 

 

Na interface com o usuário do Conf, existe uma lista de blocos 

funcionais selecionados. Nesta lista, os blocos em modo on-line são 

diferenciados dos blocos em modo off-line respectivamente pelos símbolos V e 

X, conforme a figura 57. 

Figura 57 - Lista de blocos funcionais ativos no módulo Conf 
 

No modo on-line, as funções disponíveis são: 
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- Realizar escrita de parâmetro de um bloco; 

- Realizar leitura de parâmetro de um bloco; 

- Descarregar uma configuração off-line em um bloco no modo on-line; 

- Reinicializar um bloco; 

- Executar uma única vez um bloco; 

- Executar continuamente um bloco monitorando remotamente seus 

parâmetros; 

- Registrar continuamente em arquivo texto o estado de uma ou mais 

variáveis do bloco funcional.  

 

A função de execução contínua e monitoramento do bloco funcional é 

realizada nos seguintes períodos: 

- 500 ms para a execução; 

- 2 segundos para o monitoramento através da leitura das views 1 e 3; 

- 4 segundos para o monitoramento através da leitura das views 2 e 4; 

- 8 segundos para o monitoramento de parâmetros que não fazem parte 

das views. 

 

O registro de variáveis selecionadas em arquivo de texto segue o 

seguinte formato: 
 
9/6/2005 16:07:33 7133ms  ai1::AI::1::ST_REV          0 
9/6/2005 16:07:33 7137ms  ai1::AI::5,1::MODE_BLK,Target                      Auto   
9/6/2005 16:07:33 7140ms  ai1::AI::7,1::PV,Status         GoodC:Non-specific:Constant 
9/6/2005 16:07:33 7145ms  ai1::AI::8,1::OUT,Status       Bad:Non-specific:Not limited 
9/6/2005 16:07:33 7148ms  ai1::AI::10,1::XD_SCALE,EU at 100%        0,000000 
9/6/2005 16:07:33 7634ms  ai1::AI::1::ST_REV          1 
9/6/2005 16:07:33 7638ms  ai1::AI::5,1::MODE_BLK,Target         Auto   
9/6/2005 16:07:33 7642ms  ai1::AI::7,1::PV,Status GoodC:Non-specific:Constant 
9/6/2005 16:07:33 7646ms  ai1::AI::8,1::OUT,Status GoodC:Non-specific:Constant 
9/6/2005 16:07:33 7651ms  ai1::AI::10,1::XD_SCALE,EU at 100%        0,000000 
9/6/2005 16:07:34 8134ms  ai1::AI::1::ST_REV          1 
9/6/2005 16:07:34 8138ms  ai1::AI::5,1::MODE_BLK,Target         Auto   
9/6/2005 16:07:34 8141ms  ai1::AI::7,1::PV,Status GoodC:Non-specific:Constant 
9/6/2005 16:07:34 8145ms  ai1::AI::8,1::OUT,Status GoodC:Non-specific:Constant 
9/6/2005 16:07:34 8149ms  ai1::AI::10,1::XD_SCALE,EU at 100%        0,000000 

Figura 58 - Trecho de arquivo texto de registro de variáveis no módulo Conf  
 

A visualização do conjunto completo dos parâmetros on-line de um bloco 

funcional, bem como uma correspondente configuração off-line para este bloco 

é realizada em uma lista, conforme a figura 59. 
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Figura 59 - Lista de parâmetros off-line e on-line de blocos funcionais no 
módulo Conf 

 

A operação de módulo Conf com malhas de controle é realizada através 

da configuração e execução em tempo real da malha configurada. A 

configuração de uma malha de controle requer a configuração de um período 

de macrociclo, e do escalonamento de todos os blocos funcionais e das 

mensagens de transferência de dados periódicos (que enviam os parâmetros 

de saída de um bloco funcional até o parâmetro de entrada de outro bloco 

funcional). 

Uma vez configurada a malha, esta pode entrar em modo de operação. 

Neste modo as execuções escalonadas passam a ocorrer nos instantes 

determinados e, assim, a malha de controle é executada com o período igual 

ao do macrociclo em uso. 

O escalonamento da malha de controle é apresentado em uma lista, 

conforme a figura 60. 

 

Figura 60 - Malha de Controle e seu escalonamento 
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Quando o escalonamento de malhas é ativado, as execuções de blocos 

funcionais de modo contínuo (função de monitoramento) são suspensas e o 

monitoramento dos parâmetros via leitura de views só é realizado caso haja 

uma janela de tempo adequada entre duas tarefas escalonadas, de modo que 

o monitoramento não provoque atrasos de escalonamento. 

 A tabela de escalonamento indicada na figura 46 refere-se a uma malha 

de controle clássica com compensador PID. Uma representação gráfica da 

malha AI-PID-AO e o escalonamento configurado para tal está na figura 61. 
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OUT

IN
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Fim do
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Figura 61 - Malha de controle AI-PID-AO e correspondente escalonamento 
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4 Resultados 
 

Os resultados alcançados se referem a quatro aplicações da plataforma 

proposta FBSIMU: 

- O projeto e integração de blocos funcionais customizados; 

- A simulação dinâmica de blocos funcionais; 

- A simulação dinâmica de malhas de controle; 

- A análise das comunicações em um barramento fieldbus. 

Nesta seção apresentam-se os resultados práticos alcançados 

referentes a cada uma das aplicações citadas. 

 

 

4.1 Projeto e integração de blocos funcionais 
 

O conjunto de ferramentas para projeto e integração de blocos 

funcionais é composto pelas bibliotecas de funções BasicOp e BasicBlock, e 

por modelos estruturais e de procedimentos utilizados para a integração dos 

algoritmos propostos à parâmetros de configuração e à estrutura final de um 

bloco funcional simulado. A utilização desta estrutura resulta em um 

procedimento de criação de blocos funcionais descrito adiante. 

A primeira etapa do procedimento de criação de um bloco funcional no 

ambiente FBSIMU é a definição da especificação do bloco funcional baseada 

em um padrão de especificação adotado pela norma Fieldbus Foundation. 

O padrão para a especificação de blocos funcionais adotado na norma 

segue o exemplificado no apêndice A, no qual se encontra a transcrição 

integral no idioma original da especificação do bloco funcional AI. 
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A especificação de cada bloco funcional, segundo a norma, deve conter: 

- Apresentação da função do bloco; 

- Esquema: diagrama modular do algoritmo interno do bloco funcional; 

- Descrição: descrição do algoritmo interno do bloco funcional, que 

eventualmente pode incluir equações e algoritmos; 

- Modos de Operação: citação dos modos de operação definidos pela 

norma aplicáveis ao bloco funcional; 

- Tipos de Alarmes: citação dos tipos de alarme padronizados aplicáveis 

ao bloco funcional; 

- Transição entre Modos de Operação: descreve como são efetuadas as 

transições entre modos de operação, caso sejam diferentes do padrão; 

- Tratamento de Status: descreve como a informação de status das 

entradas é processada, caso o processamento seja diferente do padrão; 

- Acesso aos Parâmetros: tabela de parâmetros com a identificação das 

views. 

 

É recomendável que se utilize preferencialmente parâmetros 

normalizados em projetos de blocos funcionais customizados, nos casos em 

que não houver essa possibilidade, deve-se procurar um parâmetro 

normalizado com função semelhante. Caso este não exista na norma, cria-se 

então um parâmetro inédito baseado em um tipo de dado padrão. 

A partir da especificação completa do bloco funcional, procede-se com a 

implementação. 

O algoritmo de funcionamento do bloco funcional é implementado com 

os recursos de funções pré-definidas nas bibliotecas BasicOp e BasicBlock. 

Eventualmente existe a necessidade de adequação das funções disponíveis 

para os requisitos do bloco funcional em desenvolvimento. 

Caso seja necessária a programação de algoritmos não disponíveis na 

biblioteca BasicBlock, estes devem ser encapsulados em uma VI e então 

integrado à BasicBlock. Deste modo, o algoritmo de operação do bloco 

funcional mantém a estrutura modular representada na figura 38. 

Após o término da implementação do algoritmo, deve-se criar uma 

interface com o usuário em que os parâmetros de configuração do bloco 

funcional estejam disponíveis para a edição no caso de parâmetros �contained� 
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e de entrada, ou para a verificação, no caso dos parâmetros de saída e dos 

parâmetros �contained� do tipo �read only�. A interface com o usuário deve 

manter o padrão representado nas figuras 47 e 48. Esta etapa de integração 

resulta no módulo StandAloneFBlock do bloco em desenvolvimento. A 

verificação funcional do algoritmo é realizada nesta etapa do desenvolvimento. 

A implementação da versão ProcessFBlock de tal bloco se inicia com a 

modificação do módulo StandAloneFBlock. Deve-se excluir a interface com o 

usuário deste módulo e ligar os parâmetros de configuração do bloco funcional 

a duas estruturas de dados, uma de entrada (Parameters Input) e outra de 

saída (Parameters Output), as quais realizarão a passagem dos parâmetros 

entre o bloco funcional e módulos externos, como ilustra a figura 62. 

 

 
Figura 62 - Algoritmo do bloco funcional na versão ProcessFBlock 
 

Tal versão do algoritmo de execução é encapsulada e inserida na 

estrutura genérica de um bloco funcional ProcessFBlock na rotina referente ao 

serviço FB_Exec (figura 63). A estrutura genérica citada é utilizada por todos os 

blocos funcionais do FBSIMU, e pode ser considerada uma �semente� no 

desenvolvimento de novos blocos funcionais que contenham as estruturas dos 

quatros serviços de um bloco ProcessFBlock. 
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Figura 63 - Trecho do código do serviço FB_Exec no ProcessFBlock 
 

Os serviços de leitura e escrita de cada parâmetro do bloco funcional 

são copiados de serviços padrão desenvolvidos previamente para cada tipo de 

dado da norma e para cada parâmetro padronizado. 

O conjunto das rotinas (serviços) de leitura e de escrita para cada 

parâmetro do bloco é inserido na estrutura genérica ProcessFBlock na rotina 

referente ao serviço FB_Read. Analogamente, o conjunto das rotinas de escrita 

em cada parâmetro compõe o serviço FB_Write. 

O serviço FB_Reset é implementado simplesmente associando-se cada 

parâmetro do bloco funcional a uma constante com seu valor default. 

A integração dos quatro serviços citados finaliza a implementação da 

versão ProcessFBlock. 

A etapa seguinte do desenvolvimento é a inserção do bloco funcional em 

desenvolvimento nas bases de dados do módulo Conf. Tal etapa consiste na 

inclusão do novo bloco funcional na tabela de registro de blocos funcionais 

(figura 55) e de seus parâmetros na tabela de parametrização de blocos 

funcionais (figura 56). 

Por fim, insere-se no módulo Conf a descrição das quatro views 

implementadas no bloco funcional para que estas sejam corretamente 

decodificadas e apresentadas durante o monitoramento remoto do bloco 

funcional. 



 101

Este procedimento de implementação de blocos funcionais foi aplicado 

na integração de sete blocos funcionais no FBSIMU, cinco destes são 

padronizados e dois customizados (figura 64). 

 

Blocos Funcionais padronizados Blocos Funcionais customizados 
AI � Analog Input EE � Estimador de Estados 

AO � Analog Output ID � Identificador de Sistemas 

ML � Manual Loader  

AR � Aritmético  

PID � Controlador PID  

Figura 64 - Blocos funcionais integrados ao FBSIMU 
 

 O projeto do bloco funcional EE foi descrito em Brandão (2000) e a 

descrição do algoritmo de identificação de sistemas utilizados no bloco 

funcional ID foi apresentada em Cunha (2004). 

As especificações de ambos blocos funcionais customizados são 

apresentadas no Anexo A, e suas interfaces com o usuário apresentadas nas 

figuras adiante. 

 

 
Figura 65 - Interface com o usuário do bloco funcional Estimador de estados 
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Figura 66 - Interface com o usuário do bloco funcional Identificador de 
Sistemas 

 

A validação de blocos funcionais customizados é realizada pela 

verificação da operação do bloco frente aos requisitos de projeto especificados. 

Conforme citado anteriormente, esta tarefa é facilmente realizada com a versão 

StandAloneFBlock devido à flexibilidade na edição de parâmetros e do controle 

do modo e da taxa de execução do algoritmo. As versões ProcessFBlock dos 

blocos customizados integradas ao módulo Conf estão ilustradas nas figuras 67 

e 68. 
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Figura 67 - Bloco funcional customizado Estimador de Estados integrado ao 
módulo Conf 

 

 
Figura 68 - Bloco funcional customizado Identificador de Sistemas integrado 
ao módulo Conf 
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4.2 Simulação dinâmica de blocos funcionais 
 

 A simulação dinâmica de blocos funcionais no ambiente FBSIMU é 

destinada ao uso em tempo real, ou seja, existe um requisito de desempenho 

temporal a ser alcançado. O requisito temporal adotado nesta pesquisa visa 

permitir a simulação em um computador do tipo PC de uma ou mais malhas de 

controle em tempo real. 

Para tal, o tempo de execução de um bloco funcional no ambiente 

simulado (Tsim) deve ser obrigatoriamente menor que o tempo de execução do 

mesmo bloco funcional em um dispositivo fieldbus (Treal). Mais que isso, a 

relação entre o período de execução do bloco funcional no ambiente simulado 

e o período de execução do mesmo bloco no dispositivo deve ser o maior 

possível e é, teoricamente, igual ao número de dispositivos operando malhas 

de controle passíveis de ser simulados em computador (NDsim), conforme a eq. 

19: 

 

Tsim/Treal = NDsim        (19) 

 

O tempo de execução de blocos funcionais em dispositivos reais foi 

fornecido pelo fabricante de sistemas fieldbus SMAR e encontra-se na tabela 1. 

A segunda coluna da tabela refere-se ao tempo de execução do bloco funcional 

sem o processamento de objetos do tipo link, alert, trend ou view. 

 
Tabela 1 - Tempos de execução de blocos funcionais em dispositivos reais 

Bloco Funcional Tempo de Execução (ms) 
RS 3 

AO 18 

AI 22 

PID 43 

ARTH 47 

SPLT 21 

CHAR 23 

INTG 26 

AALM 23 

ISEL 13 
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SPG 20 

TIME 13 

LLAG 22 

MDI 6 

MDO 10 

MAI 6 

MAO 10 

 

Os tempos de execução de blocos funcionais em ambiente de simulação 

foram medidos experimentalmente. Primeiramente realizaram-se trinta medidas 

nas quais foram ensaiadas e comparadas as médias dos tempos de execução 

das versões ProcessFBlock e StandAloneBlock de um mesmo bloco funcional. 

Os resultados encontram-se na tabela 2: 

 
Tabela 2 - Tempos de execução das versões ProcessFBlock e 

StandAloneBlock 
Bloco Funcional: 
AI 

Tsim Médio 
(ms) 

Desvio 
Padrão (ms) 

Tsim Médio (ms) Desvio Padrão (ms) 

StandAloneFBlock 25.15 6.72 0,129032 0,340777
ProcessFBlock 13.62 0.49 0,419355 0,50161
Computador utilizado: Pentium MMX 233MHz � 

64Mb RAM. 

Sistema Operacional: Windows 98 

Total de Experimentos: 30. 

Computador utilizado: Pentium IV 

1.6GHz � 256Mb RAM.

Sistema Operacional: Windows XP

 

  

O tempo de execução da versão ProcessFBlock do bloco funcional AI foi 

ensaiado (trinta medidas) em diferentes modelos de computador, de modo a 

evidenciar a influência do desempenho do computador utilizado no 

desempenho da simulação (tabela 3): 

 
Tabela 3 - Tempos de execução da versão ProcessFBlock do bloco AI 

Configuração do Computador Tsim Médio (ms) 
Pentium MMX 233MHz (64Mb RAM � Windows 98) 13.62 

AMD K6 II 500MHz (128Mb RAM - Windows 2000) 3.85 

Pentium III 866MHz (128Mb RAM � Windows 98) 1.88 

Pentium III 1GHz (256 Mb RAM - Windows XP) 1.41 

Pentium IV 1.6GHz (256Mb RAM - Windows XP) 0,42 

 

Os dados da tabela 3 são apresentados também no gráfico da figura 69: 
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Figura 69 - Tempo de simulação médio (ms) x Freqüência de 
Processamento (MHz) 
 

Utilizando-se o modelo de computador Pentium IV com freqüência de 

processamento de 1.6 GHz, realizaram-se os ensaios em 5.000 medidas nos 

blocos funcionais implementados, registrando-se na tabela 4 a média dos 

tempos de execução de serviços em milisegundos: 

 
Tabela 4 - Tempos de execução de serviços em diversos blocos funcionais 

Serviço Tsim médio (ms) por bloco funcional 
 AI AO AR EE ID ML PID 

ProcessFBlock � FB_Read 0,023 0,064 0,078 0,076 0,021 0,065 0,090

ProcessFBlock � FB_Write 0,023 0,068 0,081 0,082 0,016 0,076 0,089

ProcessFBlock � FB_Exec 0,474 0,287 0,286 0,242 0,506 0,310 0,553

StandAloneFBlock (execução) 0,025 0,012 0,021 0,007 0,005 0,023 0,178

 

Empregando-se o período de execução da versão ProcessFBlock para 

Tsim e aplicando-se os valores experimentais da média deste valor de Treal 

fornecido pelo fabricante na eq. 19, avalia-se que NDsim seja aproximadamente 

igual aos valores apresentados na tabela 5. 

 
Tabela 5 - Parâmetro NDim para blocos funcionais simulados 

 Bloco Funcional 
 AI AO AR EE ID ML PID 
Tsim 0,474 0,287 0,286 0,242 0,506 0,310 0,553

Treal 22 18 47 43(1) 23(2) 23(2) 43 

NDsim 46,41 62,71 164,33 177,68 43,45 74,19 77,75

NDsim arredondado 46 62 164 177 43 74 77 

Nota: (1) Considerado semelhante ao período do bloco funcional PID. 
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 (2) Considerado semelhante ao período do bloco funcional SC. 

 

 Observando-se os resultados de NDim arredondados da tabela 5 conclui-

se que no modelo de computador utilizado seria viável a simulação 

concomitante de até 43 dispositivos fieldbus.  

 

 

4.3 Simulação dinâmica de malhas de controle 
 

Durante a simulação de malhas de controle, além de blocos funcionais 

do tipo ProcessFBlocks, são executados também o módulo Conf e o módulo 

Plant. Esta seção apresenta os resultados de simulação destes últimos dois 

módulos. 

O período de execução do módulo Plant foi avaliado em duas situações. 

Na primeira, a variável controlada foi inserida manualmente e na segunda, via 

DataSocket Server. As simulações apresentadas a seguir foram realizadas em 

um computador modelo Pentium IV com freqüência de processamento de 1.6 

GHz e com memória RAM de 256 Mb. 

O período de execução do módulo Plant na primeira situação foi 

registrado no gráfico da figura 70: 
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Figura 70 - Tempo de Execução do módulo Plant com entrada manual 
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 O ensaio do período de execução do mesmo módulo com entrada via 

DataSocket Server é registrado no gráfico seguinte: 
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Figura 71 - Tempo de Execução do módulo Plant com entrada via 
DataSocket Server 

 

 Observa-se nos gráficos das figuras 70 e 71 uma grande variação no 

período de execução do módulo Plant. Esta variação é originada pelo 

processamento do gráfico que registra a evolução das variáveis controlada e 

manipulada da planta em tempo real. Também se observa que o limite superior 

(pior caso) do período de execução é de 50 ms. Por este motivo, devem-se 

utilizar períodos de execução superiores a 50 ms, de modo a garantir a correta 

execução não só do módulo Plant como dos outros módulos que são 

executados concomitantemente à simulação de uma malha de controle. 

 Quando o módulo Plant é executado com o gráfico de registro das 

variáveis controlada e manipulada desabilitado, então o período de execução 

se apresenta no gráfico das figuras 72 e 73: 
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Figura 72 - Tempo de Execução do módulo Plant com entrada manual sem 
gráfico 
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Figura 73 - Tempo de Execução do módulo Plant com entrada via 
DataSocket Server sem gráfico 

 

 

A diferença no período de execução com e sem o uso do DataSocket 

Server também pode ser notada pela comparação visual entre os gráficos das 

figuras 72 e 73, e estima-se desta forma que seja menor que 1 ms. 

 

O módulo Conf, responsável pelos comandos de execução de blocos 

funcionais e de mensagens de acordo com a tabela de escalonamento, foi 

ensaiado em condições distintas. 
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 O primeiro ensaio tem o objetivo de avaliar o tempo de execução do 

módulo, ou seja, o tempo em que todos os comandos são verificados e as 

operações efetuadas. Este tempo foi avaliado sem e com a função de 

monitoramento de bloco funcional (gráficos representados nas figuras 74 e 75): 
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Figura 74 - Período de execução do módulo Conf sem monitoramento de 
blocos funcionais 
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Figura 75 - Período de execução do módulo Conf com monitoramento de 
blocos funcionais 

 

 Através dos gráficos apresentados, nota-se que o período de execução 

do módulo Conf mantém-se entre dois e três milisegundos sem monitoramento, 

denotando que a precisão temporal na execução de uma tarefa agendada 

(bloco funcional ou mensagem) na tabela de escalonamento é teoricamente 

limitada por este período.   
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 O gráfico da figura 75 apresenta dois tipos de picos periódicos: os de 

amplitude de 50 ms aproximadamente e os de amplitude entre 200 e 250 ms. 

Os picos de 50 ms correspondem às execuções nas quais o módulo Conf 

realiza a leitura das views 1, 2, 3 ou 4 do bloco sob monitoramento. Já os picos 

de amplitude de 200 a 250 ms correspondem às execuções em que são 

monitorados todos os parâmetros do bloco funcional que não fazem parte de 

nenhuma das views. 

 A operação de execução de blocos funcionais agendada na tabela de 

escalonamento foi ensaiada. Mediu-se o tempo total da execução remota de 

um bloco funcional desde o disparo da execução no módulo Conf até a 

confirmação da execução (figura 76). 
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Figura 76 - Tempo de execução remota de bloco funcional escalonado pelo 
módulo Conf  

 

A média dos tempos de execução de blocos funcionais registrados no 

gráfico da figura 76 é de 0,72 ms, tempo maior que os registrados na tabela 4. 

Os tempos registrados no Conf incluem o disparo do comando FB_Exec à 

respectiva resposta enviada pelo bloco funcional remoto após o término da 

execução, conforme a figura 77. 
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Módulo
Process
FBlock

Comando
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Confirmação
do FB_Exec
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0,72 ms

Figura 77 - Esquema de medição do período de execução de blocos 
funcionais simulados 
 

O mesmo ensaio foi conduzido para o escalonamento de mensagens, os 

tempos de execução estão registrados na figura 78: 
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Figura 78 - Tempo de execução remota de mensagens escalonadas pelo 
módulo Conf 

 

A média dos tempos de execução de mensagens registrados no gráfico da 

figura 78 é de 0,22 ms, superior às médias temporais dos serviços FB_Read e 

FB_Write registrados na tabela 4, pois o tempo medido no Conf engloba a 

operação FB_Read, FB_Write e a confirmação destes serviços (figura 79): 
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Figura 79 - Esquema de medição do período de execução de mensagens 
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O macrociclo de execução de tabelas de escalonamento foi ensaiado em 

duas condições de operação. No ensaio realizado foi utilizado um macrociclo 

com duração de 300 ms no qual tanto blocos funcionais quanto mensagens 

foram escalonados. Na primeira condição de execução do escalonamento não 

foi ativada a função de monitoramento de bloco funcional, cujo resultado 

encontra-se na figura 80: 
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Figura 80 - Tempo de macrociclo sem a função de monitoramento no 
módulo Conf 

 

Verifica-se que a precisão no período do macrociclo é de 2 a 3 ms, o que 

coincide com o período de execução do módulo Conf (figura 74). Isto acontece 

por que o período do macrociclo é vinculado à execução do módulo Conf. 

Na segunda condição, o escalonamento é executado com a função de 

monitoramento de blocos funcionais ativada. Os resultados alcançados são 

apresentados na figura 81: 
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Figura 81 - Tempo de macrociclo com a função de monitoramento no 
módulo Conf 
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A precisão de execução do macrociclo foi pouco afetada pela função de 

monitoramento pois, conforme descrito anteriormente, a execução do 

macrociclo tem prioridade sobre o monitoramento e não permite que ele ocorra 

concomitantemente e cause atraso nos tempos escalonados. 

Na figura 81 observam-se períodos de execução anormais entre os 

macrociclos 390 e 420. Este fato explica-se pela característica não 

determinística do sistema operacional Windows. 

 

Figura 82 - Arranjo de simulação de malhas de controle 

Comunicação remota via
LabVIEW DataSocket Server
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PV
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Configuração
da simulação

Monitoramento
dos blocos funcionais
Escalonamento dos
Blocos e transmissões

 

A simulação de malhas de controle foi verificada qualitativamente. Nos 

ensaios realizados, utilizaram-se os módulos Conf, nos quais foi realizada a 

configuração da simulação, módulos ProcessFBlocks e o módulo Plant em um 

arranjo explicitado na figura 82. 

A malha de controle ensaiada (figura 61) é formada pelos blocos 

funcionais AI, PID e AO. O escalonamento utilizado é apresentado na figura 60, 

com macrociclo de 1500 ms. 

 

Durante a execução da malha de controle, o período de execução da 

planta pode ser visualmente comparado ao período de execução da malha 

através de gráfico (figura 83). Neste ensaio o gráfico de registro das variáveis 
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no módulo Plant foi ativado, causando desta forma uma alta variação no 

período de execução do mesmo. 

 

 
Figura 83 - Detalhe do registro das variáveis controlada e manipulada em 
malha fechada 

 

 Um ensaio com entrada do tipo degrau na mesma planta pode ser 

visualizado na figura adiante. A planta nestes ensaios está configurada com os 

parâmetros: 
a0 = 1,9747 
a1 = -0,9753 
a2 = 0 
b0 = 0,0001542 
b1 = 0,0003085 
b2 = 0,0001542 

 

A sintonia do bloco funcional PID está configurada com GAIN = 70, 

RESET = 0,25 e RATE = 0. 
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Figura 84 - Ensaio com entrada do tipo degrau em malha fechada. 

 

 

4.4 Análise das comunicações em barramentos 
fieldbus 

 

 A estimação e a análise de variáveis de controle da camada de enlace 

baseada em dados de aquisição de mensagens no barramento foi realizada em 

quatro configurações de malhas de controle de um sistema fieldbus real (SMAR 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 2004), (BRANDÃO, 2000). 

 O sistema fieldbus eleborado consiste em uma planta piloto 

instrumentada por oito transmissores ligados em um canal fieldbus e uma placa 

de interface (PCI) que opera como dispositivo LAS do canal. 

 Algumas características das malhas de controle ensaiadas estão listadas 

na tabela 6. Tais características são fornecidas pelo software de configuração 

do fieldbus. 

 
Tabela 6 - Características das malhas de controle ensaiadas 

Malha de Controle Nro. de 
blocos 

funcionais 

Nro. de 
links 

remotos 

Macrociclo 
(ms) 

Tráfego 
aperiódico 

(ms) 
Estimação de Estados (EE)** 5 1 433 373 

Controle Cascata (CC)* 5 4 324 174 

Hydrostatic tank gauging (HTG)* 8 4 359 209 

Compensação de Vazão  (FC)* 6 3 323 203 
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 A análise da comunicação no caso específico da malha de HTG, com 

base na análise de dados adquiridos em ensaio de cento e vinte segundos de 

duração, resultou nos seguintes valores: 

 
ProbeNodeWaitAfter = 25 ms 

MacrocyclePeriod = 363 ms 

DelayToDT = 7 ms 

V(MRD) = 12 ms 

MinimumProcessTime = 2 ms 

DelayToRT = 8 ms 

V(DTHT) = 16 ms 

V(DMDT) = 0 ms 

V(TTRT) = 313 ms 

ProbeNodePeriod = 392 ms 

V(FUN) = 17 

V(NUN) = 239 

V(TDP) = 10056 ms 

V(TCL) = {16,23,24,244,246,247} 

V(MTHA) = {(16,25),(23,25),(24,25),(244, 25),(246, 25),(247, 25)} 

FBScheduleTable = {(F621,0),(1820,31),(1720,93),(F620,62)} 

 

Cada elemento da variável V(MTHA) é composto por: (endereço, tempo 

de retenção do token) e cada elemento do FBScheduleTable é composto por: 

(identificação do dado, instante de publicação). 

Alguns dados estimados experimentalmente podem ser comparados 

com os dados da configuração fornecidos pelo software de configuração: 

 
Function Block Execution Schedule: 
LD302-2-AI                                   0       70 
LD302-2-ARTH                           90       59 
LD302-1-AI                                   0       70 
LD302-3-AI                                   0       45 
LD302-3-ARTH                           65       59 
LD302-3-CHAR                         144       47 
TT302-AI                                       0       87 
 
Traffic Schedule: 
LD302-2-AI.OUT                         30 
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LD302-1-AI.OUT                         60 
LD302-2-ARTH.OUT                   90 
LD302-3-CHAR.OUT_1             120 
 
Background Traffic: 209 
Macrocycle: 359  

 

 A primeira coluna da tabela de escalonamento de blocos funcionais 

(Function Block Execution Schedule) indica o instante em que o bloco funcional 

é executado e a segunda coluna indica o período de execução de tal bloco. O 

valor associado a cada transmissão (Traffic Schedule) identifica o momento de 

sua execução. 

 Os valores que podem ser comparados aos dados do fabricante são o 

macrociclo e o escalonamento da comunicação. O macrociclo teórico de 359 

ms foi estimado em 363 ms, com erro de 1,1%. 

 O escalonamento teórico da comunicação prevê transmissões nos 

instantes 30, 60, 90 e 120 ms. O valores estimados foram de 0, 31, 62 e 93 ms. 

A diferença de valores se deve a referência temporal do instante do macrociclo. 

Nos dados do fabricante, o início do macrociclo é adotado 30 ms antes da 

primeira transmissão, já no módulo AnalyseFFData, este é adotado na primeira 

transmissão. Normalizando-se a referência de início de macrociclo, os valores 

estimados apresentam erro de 3,3%. 

 As demais variáveis estimadas pelo AnalyseFFData não podem ser 

comparadas aos respectivos valores teóricos, pois os sistemas fieldbus não 

fornecem ao usuário tais valores. 

  

Um segundo tipo de análise de dados de aquisição de mensagens foi 

proposto por Brandão et al (2004). Tal análise é comparativa e foi realizada 

com base nas quatro malhas de controle listadas na tabela 6, e na ferramenta 

de análise de barramentos de comunicação. Nesta análise um fator de 

utilização do barramento de dados (porcentagem de tempo no qual o 

barramento de dados é ocupado por transmissões de mensagens) é verificado 

em função do número de transmissores no link segundo duas características: 

- Análise de Mensagens (Message Analysis): apenas o período de 

transmissão das mensagens (tm) é considerado. Nesta análise utiliza-se o 
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tempo de transmissão segundo a taxa de comunicação definida por norma em 

barramentos H1 (31,25Kbits/s) considerando-se 10 bits/byte. 

- Análise de Mensagens e de Atrasos (Message + Delay Analysis): ao 

período de transmissão de mensagens é adicionado o atraso (treply) para a 

resposta em todas as comunicações cíclicas e acíclicas. Nas comunicações 

cíclicas, a utilização do barramento é medida do instante de transmissão de 

uma mensagem CD até a transmissão da mensagem resposta DT 

correspondente. A utilização do barramento para comunicações acíclicas é 

computada da mesma forma para cada par de mensagens PT/RT. Neste caso, 

qualquer transmissão aperiódica que ocorra neste intervalo de tempo é incluída 

na utilização do barramento. Após cada mensagem PN, um período de tempo 

equivalente a ProbeNodeWaitAfter é adiocionado à utilização do barramento. 

O resultado de tal análise encontra-se na figura 85: 

 

Figura 85 - Análise da utilização do barramento 
Fonte: Brandão et al (2004). 

  

 No gráfico de percentual de utlização do barramento pelo número de 

dispositivos (Bus Utilization (%) x Transmitters) observa-se que o fator de 

utilização tende a se manter constante com o incremento do número de 

dispositivos ativos. A análise visa quantificar a parcela de utilzação do 

barramento que pode ser otimizada com o uso de dispositivos mais eficientes. 

Os resultados mostram que de, aproximadamente, 15 a 20% do fator de 

utilização do barramento, independentemente do tipo de malha de controle, 

devem-se ao atraso na resposta de transmissores, parcela referente à 
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diferença entre a porcentagem de ocupação do barramento medido, segundo a 

análise de mensagens, e a porcentagem de ocupação do barramento medido 

segundo a análise de mensagens e de atrasos.   

 O percentual de ocupação do barramento pode ser sub-dividido em 

ocupação por serviços de classe cíclica (cyclic transmission), acíclica (acyclic 

transmission) ou de manutenção do sistema (management traffic). A figura 86 

indica qual a parcela de cada classe de serviço no percentual total de 

ocupação do barramento em função do número de dispositivos ativos e do tipo 

de análise realizada (mensagens ou mensagens e atrasos) para a malha de 

controle do tipo cascata (cascade control): 
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Figura 86 -  Composição da ocupação do barramento na malha de controle 
cascata 
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5 Conclusões 
 

1) Utilizando a linguagem G do software LabVIEW, foi possível o projeto 

e o desenvolvimento da ferramenta de simulação FBSIMU, descrita no capítulo 

3, destinada a aplicação em ensino e em treinamento de operadores de redes 

Fieldbus Foundation, conforme o objetivo número um desta pesquisa. Através 

de módulos de simulação de blocos funcionais descritos nas seções 3.5 e 3.6, 

todo o processo de aplicação de uma rede fieldbus pode ser simulado em um 

computador do tipo PC. Resultados experimentais apresentados na seção 4.2 

indicam que até 43 dispositivos fieldbus podem ser simulados pelo FBSIMU em 

um computador com clock de 1.6 GHz. Foi comprovado na seção 4.2 que um 

bloco funcional pode utilizar uma interface intuitiva, podendo ser executado de 

forma repetitiva ou única, ampliando a utilização do FBSIMU em aplicações 

didáticas e, desta forma, atendendo o objetivo número cinco. 

 

2) A integração de simulações de plantas industriais, descrita na seção 

4.3, à ferramenta de simulação desenvolvida permite, conforme mostraram os 

resultados desta mesma seção, a simulação de malhas de controle fechadas 

em tempo real nas quais a influência da arquitetura distribuída de um sistema 

fieldbus e a estrutura do processo de aplicação são consideradas. Este 

resultado tem originalidade, pois foi alcançado em ambiente autônomo à 

sistemas de controle industriais, conforme o objetivo número seis. 

 

3) Foi comprovada a viabilidade da execução de blocos funcionais em 

ambiente simulado segundo uma tabela de escalonamento configurável (seção 

4.3), conforme o objetivo número dois. Os resultados experimentais 

identificaram uma resolução temporal de dois milisegundos na execução de 

tarefas escalonadas com a plataforma de hardware utilizada (seção 4.3). Este 
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resultado pode ser melhorado com a evolução do desempenho de 

computadores PC, ou ainda, com a utilização de um sistema operacional de 

tempo real para a realização das simulações aplicadas nesta pesquisa. 

 

4) A implementação da plataforma de desenvolvimento de blocos 

funcionais descrita, constitui outra contribuição original para a área de 

automação de processos industriais e atende ao objetivo número três desta 

pesquisa. Através desta plataforma é possível desenvolver e testar blocos 

funcionais customizados de forma autônoma (independente de qualquer 

software ou recurso externo), conforme descrição na seção 4.1. O projeto de 

blocos funcionais customizados foi validado através do desenvolvimento dos 

blocos funcionais Estimador de Estados e Identificador de Sistemas, 

apresentados no Anexo A. 

 

5) O desenvolvimento de bibliotecas de funções e tarefas características 

dos sistemas de controle Fieldbus Foundation apresentadas nas seções 3.1 e 

3.2 (objetivo número quatro) complementam a plataforma de desenvolvimento 

de blocos funcionais. Desta forma, pode ser utilizada como uma ferramenta de 

projeto de blocos funcionais e de malhas de controle industriais tanto no 

ambiente acadêmico como no industrial. 

 

6) Por fim, demonstrou-se na seção 3.3 a viabilidade de se utilizar o 

registro de mensagens em um barramento fieldbus na estimativa de 

parâmetros de configuração de simulações de redes fieldbus, conforme o 

objetivo número sete desta pesquisa. Na seção 4.4 esta pesquisa apresentou e 

validou, através do estudo de aplicações reais de malhas de controle, o 

conjunto de equações e algoritmos desenvolvidos na seção 3.3. Demonstrou-

se também na seção 4.4 que a plataforma de hardware e software pode ser 

aplicada na análise da taxa de ocupação e de desempenho de redes fieldbus.  
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Analog Input 
Overview 
The AI block takes the manufacturer's input data, selected by channel number, 

and makes it available to other function blocks at its output. 

 

OUT Transducer AI 

 
Schematic 

OUT

CHANNEL
Filter

PV_FTIME
Output

Convert
L_TYPE

LOW_CUT
XD_SCALE

OUT_SCALE

Mode
SHED_OPT

Simulate
SIMULATE

Alarms
HI/LO

OUT

 
Description 

Transducer scaling (XD_SCALE) is applied to the value from the channel 

to produce the FIELD_VAL in percent. The XD_SCALE units code must match 

the channel units code (if one exists), or the block will remain in O/S mode after 

being configured. A block alarm for units mismatch will be generated. The 

OUT_SCALE is normally the same as the transducer, but if L_TYPE is set to 

Indirect or Ind Sqr Root, OUT_SCALE determines the conversion from 

FIELD_VAL to the output. PV and OUT always have identical scaling.  

OUT_SCALE provides scaling for PV. The PV is always the value that the block 

will place in OUT if the mode is Auto. If Man is allowed, someone may write a 

value to the output. The status will prevent any attempt at closed loop control 

using the Man value, by setting the Limit value to Constant. 
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The LOW_CUT parameter has a corresponding �Low cutoff� option in the 

IO_OPTS bit string. If the option bit is true, any calculated output below the low 

cutoff value will be changed to zero. This is only useful for zero based 

measurement devices, such as flow. 

The PV filter, whose time constant is PV_FTIME, is applied to the PV, 

and not the FIELD_VAL. 

Equations: 
FIELD_VAL = 100*(channel value - EU@0%) / (EU@100% - EU@0%) 

[XD_SCALE] 

Direct: PV = channel value 

Indirect: PV = (FIELD_VAL/100) * (EU@100% - EU@0%) + EU@0%  

[OUT_SCALE] 

Ind Sqr Root: PV = sqrt(FIELD_VAL/100) * (EU@100% - EU@0%) + EU@0%  

[OUT_SCALE] 

 
Supported Modes 

O/S, Man, and Auto. 

 
Alarm Types 

Standard block alarm plus standard HI_HI, HI, LO, and LO_LO alarms 

applied to OUT. 

 
Mode Handling 

Standard transition in and out of O/S. See 2.6.2. 

Standard transition from Man to Auto and back. Also see 2.6.2. 

 
Status Handling 

The status values described in Output Parameter Formal Model of Part 1 

apply, with the exception of the control sub-status values. The Uncertain - EU 

Range Violation status is always set if the OUT value exceeds the OUT_SCALE 

range, and no worse condition exists. The following options from 

STATUS_OPTS apply, where Limited refers to the sensor limits: 

Propagate Failure Forward 

Uncertain if Limited 
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BAD if Limited 

Uncertain if Man mode 

Initialization 

The PV filter must be initialized, but other than that, no special 

initialization is required. This is a pure calculation algorithm. 

 
Analog Input Block Access 
 

Index Parameter Mnemonic VIEW_1 VIEW_2 VIEW_3 VIEW_4 
1 ST_REV 2 2 2 2 
2 TAG_DESC     
3 STRATEGY    2 
4 ALERT_KEY    1 
5 MODE_BLK 4  4  
6 BLOCK_ERR 2  2  
7 PV 5  5  
8 OUT 5  5  
9 SIMULATE     
10 XD_SCALE  11   
11 OUT_SCALE  11   
12 GRANT_DENY  2   
13 IO_OPTS    2 
14 STATUS_OPTS    2 
15 CHANNEL    2 
16 L_TYPE    1 
17 LOW_CUT    4 
18 PV_FTIME    4 
19 FIELD_VAL 5  5  
20 UPDATE_EVT     
21 BLOCK_ALM     
22 ALARM_SUM 8  8  
23 ACK_OPTION    2 
24 ALARM_HYS    4 
25 HI_HI_PRI    1 
26 HI_HI_LIM    4 
27 HI_PRI    1 
28 HI_LIM    4 
29 LO_PRI    1 
30 LO_LIM    4 
31 LO_LO_PRI    1 
32 LO_LO_LIM    4 
33 HI_HI_ALM     
34 HI_ALM     
35 LO_ALM     
36 LO_LO_ALM     
      
 Totals 31 26 31 46 
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ANEXO A – Descrição dos blocos funcionais 
customizados EE e ID 
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Bloco Estimador de Estados 
 

Descrição 
Realiza a estimação dos estados de um sistema dinâmico SISO (single 

input single output) de segunda ordem (3 estados) baseado no modelo do 

sistema descrito pelas matrizes A, B e C, na matriz L do observador e em 

informações da entrada e da saída do sistema. 

 

IN_i

IN_o

X1

X2

X3

Estim.
Estado

 
Esquema 

[B] [C]

[L]

delay
+

IN_i IN_o

X1 X2 X3

convergenceOutput_err

Pre_X1,2,3

x Gain_1,2,3

IN_i_units
IN_o_units

+
_

[A]

 
Modos Permitidos 
 O/S, Man e Auto. 

 

Alarmes 
 Standard 

 



 142

Mode Handling 
 A execução do algoritmo não muda o modo do bloco, nem com as 

entrada em status Bad. No caso de ocorrerem divisões por zero ou outra 

operação indefinida, o algoritmo não deve corromper as saídas nem abortar a 

execução. 

 No modo Man, o usuário seta diretamente os valores de X1, X2 e X3. 

Em mudanças Man-Auto as saídas não necessitam de transferência bumpless. 

O default do modo Man é X1 = X2 = X3  = 0. 

 

Status 
 Os status das entradas IN_i e IN_o não afetarão o algoritmo de 

execução, sendo que os status de X1, X2 e X3 devem ser semelhantes ao pior 

status entre IN_i e IN_o.  

 

Inicialização 
 Standard 

 

Power Failure Recovery 
 Standard 

 

Parâmetros 
Index Parameter View1 View2 View3 View4 
1 St_rev 2 2 2 2 
2 Tag_desc  32   
3 Strategy  2   
4 Alert_key  1   
5 Mode_blk 4  4  
6 Block_err 2  2  
7 IN_I 5  5  
8 IN_o 5  5  
9 Output_err   4  
10 L11    4 
11 L12    4 
12 L13    4 
13 A11    4 
14 A12    4 
15 A13    4 
16 A21    4 
17 A22    4 
18 A23    4 
19 A31    4 
20 A32    4 
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21 A33    4 
22 B11    4 
23 B21    4 
24 B31    4 
25 C11    4 
26 C12    4 
27 C13    4 
28 Pre_X1 5  5  
29 Pre_X2 5  5  
30 Pre_X3 5  5  
31 X1 5  5  
32 X2 5  5  
33 X3 5  5  
34 Gain_1  4   
35 Gain_2  4   
36 Gain_3  4   
37 Convergence    1 
38 IN_i_UNITS  2   
39 IN_o_UNITS  2   
      
 Total 48 53 52 75 

 

Algoritmo 
 O loop deve ser repetido n vezes (por exemplo, 5 vezes), n depende do 

tempo de execução do bloco. O bloco deve ter o mesmo tempo de execução 

de um bloco PID (aproximadamente 67ms em transmissor). 

 Em operação Man ou Auto, o bloco deve recuperar os valores de 

Pre_x1,Pre_x2, Pre_x3 e YeK da execução anterior para serem utilizados na 

execução seguinte. 

 

Descrição do Algoritmo: 
 Inicializações para a primeira execução: 

{ 

  YeK = 0; 

  Pre_x1 =  Pre_X2 = Pre_x3 = 0;  

  } 

 

 Para n = 1 a 5, faça 

  { 

  Output_err = IN_o - YeK; 

  DXek1 = L11.Output_err; 

  DXek2 = L12.Output_err;   

  DXek3 = L13.Output_err; 

  Pre_x1_M = DXek1 + B11.IN_i + A11.Pre_x1+ A12.Pre_x2+ A13.Pre_x3; 
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  Pre_x2_M = Dxek2 + B21.IN_i + A21.Pre_x1+ A22.Pre_x2+ A23.Pre_x3; 

  Pre_x3_M = Dxek3 + B31.IN_i + A31.Pre_x1+ A32.Pre_x2+ A33.Pre_x3; 

  Pre_x1 = Pre_x1_M; 

  Pre_x2 = Pre_x2_M; 

Pre_x3 = Pre_x3_M; 

  YeK = C11.Pre_x1 + C12.Pre_x2 + C13.Pre_x3; 

  } 

 X1 = Pre_x1.Gain_1; 

 X2 = Pre_x2.Gain_2; 

 X3 = Pre_x3.Gain_3; 

   

Malha de Controle 

AI PID AOARTH

EE
IN_iIN_o

OUT

IN

OUT

OUT

BKCAL_IN

CAS_IN

OUTIN

IN_1 IN_3IN_2

X1 X2 X3

TRM 1

TRM 2  
 

Escalonamento 

AI

PID

AO

EE ARTH

TRM 1

TRM 2

Execução Cíclica no Macrociclo  
 

Descrição dos Parâmetros 
Índice Parâmetro Tipo de 

Dado 
(tamanho) 

Faixa 
Válida / 
Opções 

Valor 
Default 

Unidades Modo de 
Armaze 
-
namento 

Descrição 

1 St_rev Unsigned16  0 Na S  
2 Tag_desc OctString(32)  espaços Na S  
3 Strategy Unsigned16  0 Na S  
4 Alert_key Unsigned8 1 a 255 0 Na S  
5 Mode_blk DS-69  O/S Na S Veja modos 

permitidos 
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6 Block_err BitString(2)   E D / RO  
7 IN_I DS-65   IN D Entrada da 

variável de 
atuação no 

sistema 
8 IN_o DS-65   IN D Entrada da 

variável de 
saída do 
sistema 

9 Output_err Float   Na D / RO Diferença 
entre a saída 
do sistema 

real e a 
saída do 

modelo no 
observador 

10 L11 Float  1 Na S Elemento da 
matriz L do 
observador 

11 L12 Float  1 Na S Elemento da 
matriz L do 
observador 

12 L13 Float  1 Na S Elemento da 
matriz L do 
observador 

13 A11 Float  1 Na S Elemento da 
matriz 

dinâmica A 
do sitema  

14 A12 Float  1 Na S Elemento da 
matriz 

dinâmica A 
do sitema 

15 A13 Float  1 Na S Elemento da 
matriz 

dinâmica A 
do sitema 

16 A21 Float  1 Na S Elemento da 
matriz 

dinâmica A 
do sitema 

17 A22 Float  1 Na S Elemento da 
matriz 

dinâmica A 
do sitema 

18 A23 Float  1 Na S Elemento da 
matriz 

dinâmica A 
do sitema 

19 A31 Float  1 Na S Elemento da 
matriz 

dinâmica A 
do sitema 

20 A32 Float  1 Na S Elemento da 
matriz 

dinâmica A 
do sitema 

21 A33 Float  1 Na S Elemento da 
matriz 

dinâmica A 
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do sitema 
22 B11 Float  1 Na S Elemento da 

matriz de 
entrada B do 

sitema 
23 B21 Float  1 Na S Elemento da 

matriz de 
entrada B do 

sitema 
24 B31 Float  1 Na S Elemento da 

matriz de 
entrada B do 

sitema 
25 C11 Float  1 Na S Elemento da 

matriz de 
saída C do 

sitema 
26 C12 Float  1 Na S Elemento da 

matriz de 
saída C do 

sitema 
27 C13 Float  1 Na S Elemento da 

matriz de 
saída C do 

sitema 
28 Pre_X1 Float  0 Na D / RO Valor do 

estado 1 
29 Pre_X2 Float  0 Na D / RO Valor do 

estado 2 
30 Pre_X3 Float  0 Na D / RO Valor do 

estado 3 
31 X1 DS-65   Na D / Man Valor do 

estado 1 
multiplicado 
por Gain_1 

32 X2 DS-65   Na D / Man Valor do 
estado 2 

multiplicado 
por Gain_2 

33 X3 DS-65   Na D / Man Valor do 
estado 3 

multiplicado 
por Gain_3 

34 Gain_1 Float  1 Na S Ganho 
aplicado ao 

estado 1 
35 Gain_2 Float  1 Na S Ganho 

aplicado ao 
estado 2 

36 Gain_3 Float  1 Na S Ganho 
aplicado ao 

estado 3 
37 Convergence Unsigned8 1 = Not 

Converged
 

2 = 
Converged

1 E S O 
identificador 

de 
convergência 
do estimador

38 IN_i_UNITS Unsigned16  0 IN S Unidade de 
eng. da 

entrada IN_i 
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39 IN_o_UNITS Unsigned16  0 IN S Unidade de 
eng. da 

entrada IN_o
Legenda: E - Parâmetro enumerated; Na - Parâmetro adimensional; RO - 

Somente leitura; D - dinâmico; N - não-volátil; S - estático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco Identificador de Sistemas 
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Descrição 
 

Realiza a estimação paramétrica e a predição da resposta em tempo 

real (modelagem experimental) de um sistema dinâmico SISO (single input 

single output) de até terceira ordem, baseado nas variáveis de entrada e de 

saída de uma planta a ser modelada. 

 

IN_1

IN_2

OUT_1
Identif.
de
Sistemas

 

Diagrama de Processamento 
 

Estimação
Paramétrica

Preditor
por

Modelo

Filtro

Comparador
IN_2_UNITS

IN_1_UNITS

A_1, A_2, A_3
B_1, B_2, B_3IN_1

IN_2
OUT

 
Modos Permitidos 
 O/S, Man e Auto. 

 

Alarmes 
 Standard 

 

Mode Handling 

 A execução do algoritmo não muda o modo do bloco, nem com as 

entrada em status Bad. No caso de ocorrerem divisões por zero ou outra 
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operação indefinida, o algoritmo não deve corromper as saídas nem abortar a 

execução. 

 No modo Man, o usuário configura diretamente o valor de OUT_1. Em 

mudanças Man-Auto a saída não necessita de transferência bumpless. 

O default do modo Man é OUT_1= 0. 

 

Status 
 Os status das entradas IN_1 e IN_2 não afetarão o algoritmo de 

execução, sendo que os status de OUT_1 devem ser semelhantes ao pior 

status entre IN_2 e IN_1.  

 

Inicialização 
 Standard 

 

Power Failure Recovery 
 Standard 

 

Parâmetros 
Index Parameter View1 View2 View3 View4 
1 ST_REV 2 2 2 2 
2 TAG_DESC  32   
3 STRATEGY  2   
4 ALERT_KEY  1   
5 MODE_BLK 4  4  
6 BLOCK_ERR 2  2  
7 IN_1 5  5  
8 IN_2 5  5  
9 PREDICTION_ERR   4  
10 ERROR_RANGE  4   
11 A_1    4 
12 A_2    4 
13 A_3    4 
14 B_1    4 
15 B_2    4 
16 B_3    4 
17 OUT 5  5  
18 PV_FTIME  4   
19 STATUS_OPTS    2 
20 IN_1_UNITS  2   
21 IN_2_UNITS  2   
22 BLOCK_ALM 13  13  
23 UPDATE_EVT 14  14  
24 GRANT_DENY  2   
25 ACK_OPTION    2 
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 Total 50 51 54 30 

 

Descrição do Algoritmo: 
 Inicialização para as 4 primeiras execuções:  

{ 

  delta = 0 

  P = Id x 1000 

  m = y(k), u(k) 

  } 

 

 Operação: 

  for k=4:N 

m=[y(k-1) y(k-2) y(k-3) u(k-1) u(k-2) u(k-3)];     

     K=P*m'/(1+m*P*m'); 

      delta=delta+K*(y(k)'-m*delta); 

      P=P-(P*m'*m*P')/(1+m*P*m'); 

Y(k)=delta(1)*y(k-1)+ delta (2)*y(k-2)+ delta(3)*y(k-3)+ delta(4)*u(k-1)+ 

delta(5)*u(k-2)+ delta(6)*u(k-3); 

end; 

 

Descrição dos Parâmetros 
Índic
e 

Parâmetro Tipo de 
Dado 
(tamanho) 

Faixa 
Válida / 
Opçõe
s 

Valor 
Defau
lt 

Unidad
es 

Modo de 
Armaze -
namento 

Descrição 

1 ST_REV Unsigned16  0 Na S / RO Versão estática do 
bloco 

2 TAG_DESC OctString(32
) 

  Na S Rótulo descritivo 

3 STRATEGY Unsigned16  0 Na S Identificador de 
grupo de blocos 

4 ALERT_KE
Y 

Unsigned8 1 a 255 0 Na S Identificador da 
unidade da planta 

5 MODE_BLK DS-69  O/S Na S Relação de modos 
de operação 

6 BLOCK_ER
R 

BitString(2)   Na D / RO Status de erro do 
bloco 

7 IN_1 DS-65   IN D / RO Entrada da variável 
de atuação no 

sistema 
8 IN_2 DS-65   IN D / RO Entrada da variável 

de saída do 
sistema 

9 PREDICTIO
N_ERR 

Float   OUT D / RO Diferença entre a 
saída do sistema 

real e a saída 
preditiva 
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10 ERROR_R
ANGE 

Unsigned(8) 0 a 20 5,000 % S Limite máximo para 
Prediction_err 

11 A_1 Float  0 Na D / RO Parâmetro 
identificado do 

modelo 
12 A_2 Float  0 Na D / RO Parâmetro 

identificado do 
modelo 

13 A_3 Float  0 Na D / RO Parâmetro 
identificado do 

modelo 
14 B_1 Float  0 Na D / RO Parâmetro 

identificado do 
modelo 

15 B_2 Float  0 Na D / RO Parâmetro 
identificado do 

modelo 
16 B_3 Float  0 Na D / RO Parâmetro 

identificado do 
modelo 

17 OUT DS-65  0 OUT D Saída preditiva 
18 PV_FTIME Float  0 Seg. S Constante de 

tempo do filtro 
exponencial 

19 STATUS_O
PTS 

Bitstring(2)   E S Opções para o 
processamento de 

status 
20 IN_1_UNIT

S 
Unsigned16   IN S Unidade de 

engenharia da 
entrada IN_1  

21 IN_2_UNIT
S 

Unsigned16   OUT S Unidade de 
engenharia da 
entrada IN_2  

22 BLOCK_AL
M 

DS_72   Na D / RO Status de alarme 
do bloco 

23 UPDATE_E
VT 

DS_73   Na D / RO Alerta gerado pela 
alteração de 
parâmetros 

estáticos 
24 GRANT_DE

NY 
DS_70   E D Controle de acesso 

para aplicações 
remotas 

25 ACK_OPTI
ON 

Bitstring(2)   E S Seleção de alarmes 
que devem ser 
reconhecidos 

automaticamente 
Legenda: E - Parâmetro enumerated; Na - Parâmetro adimensional; RO - 

Somente leitura; D - dinâmico; N - não-volátil; S - estático
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