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RESUMO

 

Os sistemas de tempo real estão presentes no nosso cotidiano de forma direta ou indiretamente. 
Considerando a importância desses sistemas, esta obra visa oferecer ao estudante de Ciência da 
Computação a oportunidade de conhecer como são projetados e criados, suas classificações, suas áreas de 
atuação, a caracterização dos outros subsistemas que os compõe - sistemas embutidos e sistemas de 
controle moderno -, e as técnicas usadas para que estes sejam os sistemas mais confiáveis na área da 
informática – “sistemas à prova de erros”. A obra não defende nenhuma técnica em particular, apenas 
descreve os sistemas de tempo real. Após a análise da obra, o leitor conseguirá discernir melhor sobre o 
assunto proposto e certamente terá uma boa base conceitual  para – se desejar – dar início a uma outra 
pesquisa nesta área de programação em tempo real e sistemas de controle moderno.
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1.     INTRODUÇÃO

 

 

O século XX foi marcado por grandes conquistas nas diversas áreas do conhecimento humano, 

sendo a indústria, de modo geral, uma das grandes beneficiadas. Para minimizar o tempo de produção, 

aumentar a qualidade do produto final, diminuir os gastos com mão-de-obra e, principalmente, maximizar 

o lucro, a indústria adotou o conceito de sistemas de controle em sua linha de produção, que consistia em 

tornar um processo ou parte dele comandado por máquinas.

 

Após  a  criação  do  computador,  grande  parte  dos  processos  industriais  deixaram  de  ser 

manipulados  por  humanos  para  serem  monitorados  e  comandados  exclusivamente  por  máquinas 

auxiliadas  por  computador.  São  processos  químicos,  controle  de  robôs,  armas  militares,  aeronaves 

espaciais, reatores nucleares, fornos siderúrgicos, e uma infinidade de outros processos perigosos a vida 

humana, que exigem reações quase que instantâneas quando da presença de alterações - do ambiente 

externo ou interno - que possam desviar o curso planejado para o processo. Baseados neste conceito de 

reação imediata a distúrbios ocorridos durante um processo controlado, surgiram os sistemas de tempo 

real. 

 

Esta obra descreve os sistemas de tempo real e algumas das técnicas usadas para sua análise e 

projeto, e também os sistemas de controle, alvo dos softwares de tempo real.

 

 

Os procedimentos adotados para realização deste trabalho contou, basicamente, com a pesquisa em obras 
impressas de autores consagrados, além da captura de figuras e fragmentos de texto dos mesmos. Não 
houve dificuldade na obtenção destas fontes de pesquisa e devido ao grande volume de obras consultadas, 
os dados colhidos foram analisados e selecionados sob o critério do que a maioria dos autores 
“defendem”, por isso, em nenhuma passagem deste trabalho, técnica ou pensamento algum foi 
contestado. O uso de material capturado eletronicamente na Internet não teve uma participação 
significativa no processo de coleta de dados. 

 

As limitações encontradas ocorreram com respeito à falta de conhecimento avançado em teoria de 

controle,  que  envolve  o  domínio  de  técnicas  matemáticas  como  por  exemplo:  a  Trasformada  Z  ou 



Transformada de  Laplace  -  requisitos  básicos  para  um profissional  da  engenharia.  Para  uma melhor 

compreensão sobre  o tema,  seria  necessário  um tempo mais prolongado,  o  que  poderia  prejudicar  o 

andamento do trabalho. 

 

A  opção  em  não  abordar  tópicos  um  tanto  distante  da  realidade  do  aluno  de  ciência  da 

computação, não prejudicou o conteúdo do capítulo sobre sistemas de controle, pelo contrário, o grau de 

assimilação do conteúdo proposto poderá ser maior e melhor aproveitado por este profissional.

 

Os capítulos são apresentados gradualmente de forma que o leitor não se perca entre tantas 

informações; o que levaria certamente à perda de conteúdo. Assim, o Capítulo 2, cobre os aspectos 

básicos de um sistema de tempo real, desde sua definição até como são classificados. Os sistemas de 

controle moderno, são abordados no Capítulo 3, bem como a apresentação dos métodos usados para 

projetá-los. O Capítulo 4, mostra as técnicas usadas para o projeto de sistemas de tempo real. A forma 

como os sistemas de tempo real devem operar e tratar os erros é descrito no Capítulo 5. E finalmente, o 

Capítulo 6 contém a conclusão geral sobre este trabalho.

 

            

 

 

2. SISTEMAS DE TEMPO REAL 
 

 

Este capítulo ajuda o leitor a se familiarizar com as características dos sistemas de tempo real, 

desde sua definição até o conhecimento dos componentes básicos que compõe esses sistemas. Alguns 

conceitos  complementares  serão  discutidos  mais  adiante  como  os  sistemas  embutidos  –  embedded 

systems -  e também as restrições de tempo que classificam os sistemas de tempo real.

 



 

2.1. Definindo os Sistemas de Tempo Real
 

A computação de tempo real é aquela cujo sistema – hardware, sistema operacional, aplicação – 

possui restrição de tempo para cada uma de suas ações, as quais devem ser realizadas dentro de um limite 

de tempo pré-determinado.

 

            Este limite de tempo é parte dos requisitos do sistema e depende do tipo de entidade (aplicação, 

thread,  plataforma  Java,  sistema  operacional,  etc)  e  do  seu  grau  de  operação  em tempo  real  –  por 

exemplo, se a necessidade de limite de tempo de execução para esta entidade está dentro da capacidade 

especificada em seu limite de tempo padrão. Este assunto será melhor discutido na seção 2.5.

 

            Não existe uma escala largamente usada para medir o grau em que um sistema pode ser 

considerado de tempo real, devido a este ser um fator bastante subjetivo e não se basear nos 

requerimentos do sistema. Mas a intensidade com que o sistema gerencia recursos em tempo real pode 

ajudar na qualificação; o alto grau de gerenciamento de recursos normalmente está presente em sistemas 

que possuem uma grande interação com dispositivos físicos, como é o caso dos sistemas embutidos 

(seção 2.4), apesar de usarem muito pouco gerenciamento de recursos em tempo real. A necessidade do 

gerenciamento de recursos em tempo real pode ser diminuído, ou mesmo eliminado, através de recursos 

com uma capacidade de processamento elevada como é o caso dos processadores de última geração.

 

            Com base nos fatores descritos acima, o sistema em que todas as suas atividades internas 

respeitam um limite de tempo de execução e que consegue responder a estímulos (distúrbios) externos 

dentro das restrições de tempo especificadas, é denominado um sistema de tempo real.

 

            Estes distúrbios externos correspondem a algumas das variáveis de estado as quais o sistema deve 

manipular e geralmente são eventos assíncronos quanto à sua ocorrência, ou seja, os distúrbios não se 

repetem de maneira previsível no que diz respeito a sua freqüência e intensidade. O mesmo acontece com 

os processos em um sistema de tempo real, os quais são tipicamente não-determinísticos. 



 

            De acordo com [DAV89], a natureza de um sistema assíncrono faz aumentar a probabilidade de 

que o sistema contenha erros de baixo nível, erros que não foram detectados em testes de laboratório, mas 

que poderiam surgir em versões que estejam em linha de produção.

 

            Os erros, ou falhas, são comuns em todo tipo de sistema inclusive nos sistemas de tempo real. Por 

serem sistemas maciçamente empregados em áreas de grande responsabilidade – por exemplo, na 

indústria, no controle de tráfego aéreo, controle de ferrovias modernas, sistemas militares e espaciais –, 

necessitam de uma política de tolerância a falhas, haja visto que caso ocorra alguma falha, as mínimas 

condições de funcionamento do sistema devem ser promovidas até que o problema seja sanado e tudo 

volte ao normal. Estas técnicas serão discutidas no capítulo 5.

 

 

2.2. Características de um Sistema de Tempo Real
 

Durante a  fase inicial  do projeto de um sistema de tempo real o  projetista  deve estar  apto a 

classificá-lo de acordo com suas necessidades em termos de tipo de processamento, como deverá ser o 

nível de reação à distúrbios internos e externos,  o grau de interação com o hardware e assim por diante. 

Na tabela 2.1. são mostradas as características primárias de um sistema de tempo real.

 

Tabela 2.1. - Caracterização primária de um sistema de tempo real [IAN93]

 DESCRIÇÃO CONJUNTO DE VALORES

A Processamento concorrente INTENSOS eventos concorrentes 

POUCOS eventos concorrentes

B Interface de hardware
SIGNIFICANTE

INSIGNIFICANTE



C  

Tempo de reação a eventos

RÍGIDO - sistema é considerado falho se reagir 

tarde demais

FLEXÍLVEL - indesejável, mas não causa falha 

se a reação ocorrer tarde demais

D Arquitetura distribuída MÚLTIPLA

SIMPLES

E Banco de dados SIGNIFICANTE

INSIGNIFICANTE

 

De acordo com a tabela 2.1 temos: 

(A)  Expressa o número de eventos externos manipulados pelo sistema e como o mesmo irá operar 

o paralelismo entre estes eventos. Dependendo da quantidade de eventos o sistema torna-se 

complexo  tanto  para  a  fase  de  desenvolvimento  quanto  para  a  própria  manutenção.  A 

dificuldade surge durante a sincronização de tarefas e manutenção dos dados compartilhados 

(exclusão mútua). Não bastasse os dados anteriores, tudo deve interagir com as restrições de 

tempo impostas pelo sistema.

(B)   Caracteriza a relação do sistema com seu ambiente. A constante interação com um ambiente 

ativo através de sensores e atuadores, classifica o sistema como significante, como acontece 

com a maioria dos sistemas industriais. A interface de hardware insignificante geralmente está 

presente em sistemas que interagem com humanos devido ao tempo de resposta ser elevado 

(na ordem de segundos).

(C)  Diz respeito ao tratamento das  deadlines. O sistema será crítico caso a falta da  deadline 

implique em sérias conseqüências para o processo, ou será flexível caso o não alcance de uma 

deadline implique  em  apenas  um  simples  inconveniente  para  o  processo,  sem  contudo, 

comprometer o andamento do todo.

(D)  Indica  se  o  sistema pode ser  implementado em um único  processador  ou  se  deverá  ser 

distribuído entre mais do que um processador. A maioria dos sistemas embutidos utilizam as 

facilidades que um sistema de computadores interconectados oferece.

(E)   Esta característica envolve a complexidade dos dados, o número de relacionamentos que 

devem  ser  mantidos  além  da  natureza  das  atualizações.  A  complexidade  entre  os 



relacionamentos  entre  os  dados  do  sistema  pode  complicar  a  arquitetura  do  mesmo  e 

influenciar na escolha dos métodos de projeto usados no desenvolvimento.

 

 

2.3. Componentes de um Sistema de Tempo Real
 

Os sistemas de tempo real fazem intenso uso do hardware para que as variáveis do ambiente sejam 

captadas e processadas pelo software. Isto é possível graças a componentes como os sensores, que são 

capazes de perceber as mais ínfimas variações de estado de uma variável controlada.

Conforme a Fig. 2.1, os sensores são dispositivos capazes de converter um sinal físico como o 

movimento mecânico de uma chave interruptora, para um sinal elétrico que represente a grandeza sob 

observação. São passivos ao meio, não atuando assim como agentes provocadores de eventos, mas sim 

como delatores de distúrbios que surjam para alterar o estado de equilíbrio do sistema. 

 

Pode-se encontrar no mercado vários tipos de sensores para as mais variadas aplicações. Cada qual 

produzindo sua própria característica de sinalização de uma variável física que é monitorada. Porém, um 

sensor simples nem sempre encontra os requisitos para todas as aplicações. A escolha de um sensor deve 

se apoiar fatores como por exemplo a sua exatidão e freqüência de atuação.

 

 

Figura 2.1 – Componentes formadores de um sistema de tempo real.
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O condicionamento do sinal proveniente dos sensores é trabalhado na fase de entrada 

condicionada e somente depois passado para o tratamento pelo computador. As seguintes análises são 

consideradas nesta fase:

•        Amplificação das voltagens, com o intuito de igualar a saída dos sensores com a entrada das 

interfaces;

•        Restrição dos limites indesejáveis de freqüências e uso de filtros para se evitar ruídos que 

possam se somar ao sinal dos sensores, danificando assim a entrada original; e

•        Isolamento elétrico para se evitar interferências do meio.

 

Após conclusão desta fase, o sinal é enviado para a interface de entrada que é responsável pelo 

condicionamento dos sinais tanto de entrada quanto de saída. Funcionam como conversores de sinais de 

analógico para digital (A/D) e de sinais digitais para analógicos (D/A).

 

A mensagem de entrada via sensores é “somada” com a entrada de interface do usuário (caso 

exista) e processada pelo aplicativo de tempo real, que através do módulo de controle, consegue delegar 

ações a  serem realizadas por  um dos dispositivos mais importantes de um sistema de tempo real,  o 

atuador. Mas para que este sinal chegue ao atuador, o sinal deve ser convertido novamente de digital para 

analógico.

 

O atuador, segundo [HUN87], é caracterizado como dispositivo físico projetado para aceitar um 

sinal  em sua entrada e  converter  este  sinal  em uma grandeza física.  O sinal  (normalmente)  vem do 

controlador, as vezes via transmissor, e é normalmente de natureza elétrica ou pneumática. A saída é algo 

formado de movimento mecânico (linear, rotação),  e é esse movimento o qual altera as variáveis de 

processo, freqüentemente via válvulas ou algo parecido. 

 

O atuador  é  selecionado e  colocado fisicamente  em um lugar  no processo o qual  de  alguma 

maneira tem que afetar a variável que está sendo manipulada pelo sistema de controle. Exemplos de 

atuadores elétricos são os solenóides de motores, de torque de motores e a injeção eletrônica.

 



 

2.4. Sistemas Embutidos
 

Sistemas  embutidos  constituem  um  dos  pilares  de  sustentação  de  sistemas  de  tempo  real, 

auxiliando no processo de interação do software com o meio físico, assim o termo embutido significa “em 

permanente contato com um ambiente ativo”.

 

Seu  principal  uso  está  no  processo  de  controle  especializado  de  dispositivos  tal  como  um 

automóvel, um eletrodoméstico ou um veículo espacial. O controle de tais dispositivos é auxiliado pelo 

chamado controlador embutido, que se trata de um circuito digital dedicado construído dentro de outro 

dispositivo ou na placa principal do sistema. Circuitos estes que são compostos de elementos lógicos 

como  as  pontes  lógicas  combinatórias,  os  flip-flops,  registradores  e  conexões  entre  componentes 

[LAW87].

 

O controlador embutido, geralmente, contém instruções que são únicas e exclusivamente de 
leitura, não podendo ser alteradas ao longo do funcionamento do sistema. Mais conhecidos como 
software em EPROM, estes garantem que, após ligado o sistema opere continuamente sem interrupções 
até o momento em que a parada seja necessária ou forçada. Portanto, um sistema embutido é sinônimo de 
“sistema dedicado”.

 

Pelo fato de serem projetados para manipular tarefas específicas, esses sistemas geralmente são a 

parte integrante de sistemas maiores utilizados, por exemplo, no controle de tráfego aéreo que, através de 

radares, consegue evitar as rotas de colisão entre aeronaves, na indústria química durante o processo de 

mistura de matérias-primas em seus devidos estados e quantidades, etc. 

 

Assim, a principal característica de um sistema embutido diz respeito à sua concepção, que está 

voltada para  a  reação a  eventos provocados pelas variações ocorridas no meio físico no qual  esteja 

inserido, o que não implica necessariamente que o processo computacional seja de sua responsabilidade. 

 



Não  é  comum  que  nesses  sistemas  sejam  encontrados  periféricos  como  teclado,  monitor  ou 

conexões seriais.

Como exemplo de um simples  sistema embutido,  a  máquina de lavar  roupas  moderna é  um 

eletrodoméstico possui um circuito integrado, o qual está dedicado a realizar tarefas pré-programadas 

com propósitos específicos como, por exemplo, o tipo de batimento das pás, o controle da temperatura da 

água, tarefas que não podem ser alteradas pelo usuário.

 
 

2.5. Restrições de Tempo
 

            O controle do tempo é sem sombra de dúvida, o aspecto mais importante e complexo no projeto de 

um sistema de tempo real. Sua análise deve ser metódica e rigorosa, pois critérios como os prazos limites, 

mais conhecidos como deadlines, devem estar bem definidos para cada entidade do sistema.

 

Em  [WWW01],  fica  claro  que  os  sistemas  computacionais  são  compostos  de  entidades 

escalonáveis e não-escalonáveis. As entidades escalonáveis ( por exemplo, threads, processos – tanto na 

aplicação quanto no software do sistema ) são manipuladas pelo escalonador ( o qual pode ser parte de 

algum software do sistema, como um sistema operacional, ou uma pessoa off-line ou um programa ). As 

entidades não-escalonáveis são em sua maioria os sistemas de software,  e incluem manipuladores de 

interrupções, comandos do sistema operacional, serviços de comunicação em rede a nível de pacotes, e o 

escalonador do sistema operacional.

Os  limites  de  tempo  das  entidades  escalonáveis  e  não-escalonáveis  possuem  abordagens 

diferentes. Nas entidades escalonáveis os limites de tempo são baseados no contexto físico do ambiente 

da aplicação, o que os tornam parâmetros. As especificações de tempo para as entidades não-escalonáveis 

são derivadas das propriedades requeridas pelo sistema de computação - como as características de uma 

rede.



O conceito de entidade e seus tempos limites é um tanto específico e muito mais abrangente do 

que o apresentado anteriormente. Como a sua total compreensão não se faz necessária para os propósitos 

deste  trabalho,  serão  apresentados  nas  próximas  duas  seções  conceitos  mais  abrangentes  relativos  à 

restrição de tempo. As restrições de tempo podem ser de dois tipos: as de tempo flexível e as de tempo 

rígido. 

 

2.5.1. Sistema de Tempo Real Rígido

 

Sistema  de  tempo  real  crítico  é  bem  definido  nos  meios  de  pesquisa  em  computação  e 

desenvolvimento de tecnologias  avançadas.  Uma atividade  (geralmente  uma tarefa)  é  considerada  de 

tempo real crítica se e ela tiver no mínimo um prazo de limite rígido (deadline) para a resolução de uma 

ação (tipicamente, a execução de toda a tarefa) o que indica que a  deadline deve ser alcançada, caso 

contrário a tarefa falhará. 

 

Todas  as  tarefas  em  um  sistema  de  tempo  real  rígido  devem,  sem  exceção,  encontrar  suas 

deadlines, se isto não acontecer todo o sistema corre o risco de falhar. Em uma mesma máquina podem 

rodar tarefas de tempo crítico e processos comuns simultaneamente, desde que a execução das tarefas 

críticas não seja prejudicada por outros processos fora do contexto.

 

A grandeza das deadlines não é fator determinante para tornar um sistema computacional em um 

sistema de tempo rígido, ou seja, as  deadlines podem durar frações de segundos ou mesmo semanas. 

Existe na comunidade da computação de tempo real, o péssimo hábito de se estipular um tempo ótimo 

(geralmente na casa dos milisegundos - ms) para execução de tarefas em um sistema de tempo real rígido, 

o que pode induzir o projetista a cometer erros de concepção do projeto.

A  análise  e  projeto  de  um  sistema  de  tempo  real  rígido  deve  ser  fundada  no  conceito  do 

determinismo, que é uma doutrina sobre a evolução temporal do sistema. Assim, o custo e aplicabilidade 

de um sistema de tempo real rígido depende da análise de requisitos, no que diz respeito a característica 

comportamental e a necessidade de ambiente de execução de cada tarefa. Estas características incluem os 

parâmetros de timeliness, definição das deadlines, a utilização de recursos, etc. 

 



Quanto ao ambiente de execução, o projetista deve-se atentar para, por exemplo, o processo de 

carregamento do sistema,  fallback (recuperação a  falhas),  os recursos de interação,  as prioridades de 

interrupção e  timing, política de enfileiramento de tarefas, e assim por diante. O conhecimento dessas 

características auxiliam no processo de pré-alocação de recursos e ajuste de escalonamento de processos 

(schedule). A assim, todas as tarefas deverão encontrar suas deadlines.

 

A computação  de tempo real  rígida  surgiu e  foi  bem sucedida,  em um regime relativamente 

pequeno, simples, centralizado, de baixo nível, como o monitoramento de dados em primeira ordem no 

controle  de  sistemas.  Mesmo  assim,  a  maioria  dos  subsistemas  desenvolvidos  na  atualidade  não 

encontram os critérios de tempo rígido de futuras tarefas determinísticas e características de ambiente de 

execução – esses subsistemas são repletos de tarefas imprevistas para tentar acomodar variáveis nativas 

dentro das características.

 

 

2.5.2. Sistema de Tempo Real Flexível

 

Não existe uma definição formal para sistemas de tempo real flexível, porém existe um consenso 

geral de que são sistemas que não se enquadram nos padrões dos sistemas de tempo real rígido. Ele pode 

violar  um,  ou  ambos  axiomas  dos  sistemas  de  tempo real  rígido.  O primeiro  aponta  para  o  pouco 

tratamento dado às deadlines, onde geralmente a tarefa que não encontra a sua deadline não impede que o 

sistema prossiga, ou seja, a falha é de certa forma “ignorada” pelo sistema.

 

O segundo axioma, diz respeito às restrições de tempo que uma tarefa pode ter. As tarefas em um 

sistema de  tempo real  flexível  podem ser  multi-valoradas  e  representarem termos qualitativos  e  não 

exatos do processo,  como por exemplo,  bom, melhor,  ruim ou péssimo, o que não acontece com as 

deadlines que informam valores binários como o 0 (zero) ou 1 (um). 

 

O conceito de variáveis multi-valoradas torna os sistemas de tempo real flexível mais realísticos 

do que os sistemas de tempo real rígidos, haja visto que, a coisas do mundo real podem possuir vários 

valores ou características durante seu tempo de existência.



 

 

2.6. Conclusão
 

Neste capítulo o leitor pôde conhecer os aspectos básicos de um sistema de tempo real.  Estes 

conceitos ajudarão a uma melhor compreensão do próximo capítulo que tratará dos sistema de controle 

moderno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SISTEMAS DE CONTROLE MODERNO

 

            Neste capítulo será apresentado uma introdução à teoria de controle moderno, usada em larga 

escala na engenharia. Esta teoria vem sendo desenvolvida desde 1960, e é uma vertente da análise e 

projeto de sistemas, porém está voltada para sistemas de controle complexos, que requerem uma boa 

precisão para realizar tarefas complexas e requisitos bastante rigorosos. A complexidade de tais sistemas 

pode também ser atribuída em parte pela capacidade destes em manipular entradas e saídas múltiplas que 

podem variar no tempo.

 



            O capítulo começa com alguns conceitos básicos de sistemas de controle moderno, passando pela 

caracterização e classificação, até algumas das técnicas utilizadas para projetá-los.

 

 

3.1. Conceitos de Sistemas de Controle Moderno
 

            O conceito de sistemas de controle surgiu da necessidade de se ganhar tempo e substituir o 
homem em processos industriais (em sua maioria) que exigiam uma constante concentração, precisão e 
eficiência; isto pode ser traduzido como a busca pela maximização da qualidade, que desencadeia a 
diminuição do tempo gasto no processo e consequentemente nos custos. Requisitos que geralmente não 
eram alcançados quando do uso de uma linha de produção operária.

 

            E esta substituição do controle manual pela máquina ou dispositivo é conhecido como automação, 

sendo hoje a palavra chave nas áreas da ciência e engenharia, envolvendo sistemas capazes de escolher os 

programas e valores desejados das variáveis do processo, baseado nas medidas das saídas, das entradas e 

das perturbações, e tendo como objetivo atingir certa qualidade global do processo [CAS69]. 

 

            Sistemas de controle moderno são projetados tanto para fins de monitoramento (controle passivo)  

quanto em processos que exijam constantes intervenções (controle ativo), sendo este último mais 

freqüente. Mas independente de qual seja sua concepção, estes sistemas possuem alto grau de 

confiabilidade, tanto que podem ser encontrados em aceleradores nucleares, controle de processos 

químicos em reatores nucleares, pilotos automáticos de aviões, robótica, satélites, veículos espaciais, e é 

claro em dispositivos militares que necessitam de máxima precisão para um ataque devastador.

 

            Mas nada disso seria possível se não fosse um projeto desenvolvido sob equações matemáticas 

que traduzem com fidelidade as funções do processo a ser controlado. Todavia, esta fase de descrição de 

um sistema de controle moderno pode se tornar bastante complexa levando em consideração a quantidade 

de entradas e saídas a serem manipuladas. 

 

            A teoria de controle moderno vem sendo aplicada com sucesso em uma variedade de problemas 



como, por exemplo, para se assegurar a estabilidade, regulação, filtragem, e controle ótimo de sistemas 

em  larga  escala.  Sucesso  que  só  é  alcançado  graças  ao  constante  monitoramento  das  informações 

capturadas da planta e o apoio de softwares que trabalhem com o processamento crítico. 

 

            Desse modo, fica fácil  compreender que os sistemas de controle moderno são,  muitas vezes, 

implementados por programas precisos que suportam o processamento em tempo real.

 

            Neste aspecto um sistema de controle moderno completo se divide em duas partes distintas, porém 

totalmente correlacionadas, que são a planta e o controlador. A planta é qualquer objeto físico que possa 

desempenhar  uma dada  operação a  ser  controlada,  por  esta  razão,  durante  a  fase  de  modelagem do 

sistema, esta não oferece ao projetista a capacidade de modificá-la no que tange a sua estrutura funcional 

ou mesmo a sua interface com o controlador, já a segunda parte, o controlador, é a parte “flexível” e pode 

sofrer alterações em sua lógica facilmente quando necessário [JON89]. 

            Com a análise da Fig. 3.1, percebe-se que a planta pode receber distúrbios externos que 
provoquem modificações em seu estado de equilíbrio, então, cabe ao controlador  medir o efeito destas 
variáveis de saída para que, através delas possa (se necessário) tomar as devidas ações corretivas a fim de 
que o processo não perceba esses distúrbios. 

 

Figura 3.1 - Estrutura básica de um sistema de controle.

            Um exemplo prático e bastante comum na área da aviação é o controle de aterrissagem automática 

de aeronaves. De acordo com a Fig. 3.2(a) é possível abstrair a idéia de como se dá o funcionamento 

deste sistema. Este mesmo sistema é mostrado também na forma de diagrama de blocos na Fig. 3.2(b).
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Figura 3.2 – Sistema de aterrissagem automática de aeronaves [TRO95] .
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            Até o momento, nada foi citado a respeito de como deve ser construído um sistema de controle 

moderno. Talvez, exista a dúvida se estes sistemas podem ou não serem divididos entre várias unidades 

de controle de processamento, ou seja, serem sistemas distribuídos. 

 

            Na verdade, não existe um padrão a ser seguido a este respeito, até porque depende do grau de 

processamento  que  o  sistema  necessite  para  manipular,  satisfatoriamente,  as  variáveis  da  planta. 

Simplificando, a planta com poucas entradas e saídas pode ser manipulada por um circuito eletrônico 

analógico ou mesmo uma CPU dedicada, entretanto, o software de tempo real deve dispor de mecanismos 

que simulem o processamento paralelo, como por exemplo, o uso de interrupções, ou o conceito de linhas 

de execução (threads), onde cada linha manipula uma tarefa diferente.

 

            Já uma planta com várias entradas e saídas e que necessite de um alto nível de processamento, 

pode  precisar  do  processamento  distribuído.  A  planta  pode  ser  divida  em  módulos,  processados 

individualmente em CPU’s distribuídas geograficamente. Por exemplo, uma unidade manipula e gerencia 

o pool de conexões com o banco de dados, outra que executa os algoritmos de cálculos, uma que controla 

o fluxo de mensagens entre as estações, e assim por diante. Basta que, seja aplicados os devidos cuidados 

para manter a integridade dos dados e o sincronismo das estações.

 

3.2. Tipos de Sistemas de Controle
 

            Inicialmente, é importante reforçar o conceito de que os sistemas de controle automático estão 

sujeitos a distúrbios que afetam o valor da saída de um sistema, que é uma variável como a temperatura, 

pressão, peso, fluxo ou mesmo o nível de PH de uma solução química. 

     Quando este distúrbio é produzido dentro do próprio sistema, ele é denominado interno, ao passo que 

um distúrbio externo é gerado fora do sistema e constitui uma entrada para o mesmo; existem também os 

distúrbios aleatórios ou previsíveis. Para esclarecer estes tipos de distúrbios, a Fig. 3.3 mostra um veículo 

em dois momentos diferentes t = 0 e t = 1. No instante t = 0, Fig. 3.3(a), a roda R1 recebe a ação de um 

distúrbio externo B,  no caso um buraco, e a posição do volante neste instante é A. Já no instante t = 1, 

Fig. 3.3(b), a roda R2 também capta o mesmo distúrbio B, além dos graus de rotação do volante sofrer 

uma variação para A’.



            Caso a suspensão deste veículo fosse controlada por computador alguns dos distúrbios poderiam 

ser previstos e melhor tratados no momento de sua possível ocorrência. Assim, o distúrbio aplicado sobre 

R2 no instante t = 1 seria previsto deterministicamente com base na velocidade atual do veículo e nos 

dados gerados por este distúrbio quando de sua aplicação em R1 no instante t = 0. O veículo ao entrar em 

uma curva a uma velocidade razoável gera o efeito da aceleração lateral (inclinação da cabine para o lado 

oposto ao da curva). A intensidade dessa força de inclinação dependerá da velocidade do veículo e do 

grau de rotação do volante, sendo este último caracterizado como um distúrbio interno ao sistema.

 

 

 

 

Figura 3.3 – Caracterização dos distúrbios sobre um sistema de automóvel. Onde: t = tempo;      A e A’ = 
ângulo do volante; R1 e R2 = rodas; B = buraco; V = velocidade.

             Assim o controlador deve ser projetado para manipular qualquer tipo de distúrbio que possa afetar 

as variáveis de saída, para que o sinal de controle ótimo possa ser calculado com base em um índice 

previamente definido de desempenho, que é a medida quantitativa, responsável por medir o desvio em 

relação  ao  desempenho  ideal.  E  este  sinal  de  controle  ótimo  quando  combinado  com  o  tempo  de 

operação, recebe o nome de lei de controle. Através desta lei pode-se construir um sistema de controle 

moderno básico.

            Os sistemas de controle se dividem basicamente em dois grupos: os de malha aberta e os de malha 

fechada.  O primeiro geralmente é  mais  fácil  de se  implementar devido a  sua estrutura simples,  já  o 

segundo constitui-se de maior complexidade, pois usa o controle com realimentação. 

            A realimentação é  uma combinação de  elementos  com a  finalidade  de  manter  uma ou mais 
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variáveis  do sistema iguais  a  uma ou mais  correspondentes  variáveis  externas,  combinação esta  que 

respeita a uma regra essencial: a ação do sistema é determinada, pelo menos em parte, pelas próprias 

variáveis do sistema [CAS69]. Neste tipo de sistema, existe uma relação bastante estreita entre os valores 

de entrada e saída, pois constantemente estes dois parâmetros são comparados para que caso surja alguma 

diferença entre eles, esta sirva de informação essencial para o controlador no processo de estabilização do 

estado da planta.

 

3.2.1. Sistemas de Controle em Malha Aberta

 

            São sistemas em que o resultado das variáveis de saída não é reaproveitado para uma futura 

análise de correção de curso, ou seja, este não é um sistema realimentado. Por este motivo, caso ocorram 

distúrbios internos ou externos, cujo seu controle não foi implementado, o funcionamento destes sistemas 

certamente estará comprometido. 

 

            Outra característica comum a todos os controladores em malha aberta, é o fato de cada entrada 

corresponder  a  uma  condição  de  operação  fixa  e  possuir  um  tempo  base  (tempo  conhecido)  para 

conclusão desta tarefa. O forno de microondas, e a máquina de lavar roupas, são exemplos de sistemas 

que trabalham com tempo fixo para cada função, e o resultado da conclusão de cada uma dessas funções 

não é utilizado para readaptação de todo o sistema.  A Fig. 3.4 exibe o esquema na forma de diagrama de 

blocos de um sistema de controle de malha aberta.

 

Figura 3.4 - Sistema de controle de malha aberta.
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            Neste tipo de controle, as  deadlines sempre serão alcançadas desde que existam condições para 

que o sistema operar. Se por algum motivo uma tarefa for interrompida antes de seu término (falta de 

energia elétrica, por exemplo), o sistema quando operante novamente, não conseguirá continuar a tarefa 

do ponto onde parou, a não ser que exista um outro subsistema incorporado, responsável por guardar o 

estado do sistema antes do problema. 

 

 

3.2.2. Sistemas de Controle em Malha Fechada

São aqueles onde a saída do sistema tem um papel fundamental na ação de controle. Assim, a 

diferença obtida entre o sinal de entrada e o sinal de saída serve para realimentar o controlador. É o 

chamado sinal de erro. Este sinal é relevante para o processo de controle, pois, ajuda a manter os valores 

de saída em um valor próximo ou igual ao desejado. Veja a estrutura destes sistemas exemplificado na 

Fig. 3.5.

 

 

Figura 3.5 - Sistema de controle de malha fechada.

 

Estes sistemas baseiam se no conceito de realimentação, que pode ser simplificado como a ação de 

comparação entre as grandezas importantes para o controle, como a saída e outras entradas que possam 

servir de referência, objetivando encontrar uma diferença (ou erro) para ser usada como meio de controle. 

 

Um exemplo seria um míssil “inteligente”. Seus sensores são capazes de captar o movimento e 

deslocamento do alvo, e em uma centena de milisegundos (ms), esta entrada é comparada com a sua 

trajetória atual (saída) e então, é recalculada a nova trajetória que o míssil deverá seguir. Este ciclo se 
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repete até que o alvo seja alcançado. Exemplos mais comuns estão presentes no cotidiano das pessoas e 

na própria indústria, onde a maioria deles são baseados no uso de servomecanismos. O servomecanismo é 

um dispositivo que  gera suas  saídas  na forma de posições  mecânicas,  e  são aplicados  em aparelhos 

domésticos como cafeteiras elétricas, refrigeradores e aquecedores residenciais, por exemplo. 

A Fig. 3.6 exemplifica um sistema de controle de malha fechada de um robô industrial. O robô é 

hoje um dos principais componentes em qualquer tarefa que requeira precisão, produção contínua ou 

mesmo tarefas  perigosas  que  inviabilizem a  presença  humana,  como nas  explorações  submarinas  de 

grande profundidade sob altas pressões, ou nas viagens espaciais não tripuladas.

 

No exemplo do robô industrial, suas ações dependerão de informações geradas pelo conjunto de 

sensores que o auxiliam no reconhecimento de padrões (imagens), na percepção do toque (comprovação 

da existência do objeto analisado)  e análise de movimentos. Tudo isso sincronizado e apoiado pelo uso 

de  softwares  que  podem  ser  rodados  em  um  simples  computador,  que  neste  caso  faz  o  papel  de 

controlador.

 

 

 

 

Figura 3.6 - Sistema de reconhecimento de padrões auxiliado por robô [OGA93].

 

Apenas a nível de revisão, algumas características das abordagens do controle de malha aberta e o 

de malha fechada estão listadas na tabela 3.1.
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Tabela 3.1 – Diferenças entre malha fechada e malha aberta.

Malha Aberta Malha Fechada

Caso  ocorram  distúrbios  que  não 

foram previstos na fase de projeto, a 

atuação  do  sistema  pode  ficar 

comprometida

Por  utilizarem  a  realimentação,  são 

praticamente  intocáveis  aos  distúrbios 

externos e variações internas

Mais  fácil  de  se  construir,  pois  a 

estabilidade  do  sistema não  constitui 

um problema significativo

Aumento  da  complexidade  de 

construção a medida que o número de 

variáveis controladas aumenta

Usada quando as variáveis de entrada 

já  são  conhecidas  ou  podem  ser 

obtidas facilmente

Capaz  de  manipular  distúrbios  ou 

variações internas imprevisíveis

Custo  de  construção  é  menor  se 

comparado  aos  sistemas  de  malha 

fechada

 

O  custo  depende  diretamente  da 

potência pretendida para a saída. 

Necessidade  de  calibração  periódica 

do circuito, causada pelas variações de 

comportamento  do  sistema  com  o 

passar do tempo

O sistema é  auto ajustável,  graças  ao 

processo de realimentação.

 
 



3.3. Classificação dos Sistemas de Controle
 

Existem várias formas de se caracterizar um sistema de controle moderno, entre elas podemos 

citar:

 

Quanto a modelagem matemática, um sistema de controle pode ser linear ou         não-linear. 

•        Sistemas  lineares,  são  aqueles  que  se  baseiam no  conceito  da  superposição,  que  consiste  em 

calcular o resultado cada entrada individualmente e depois promover a soma destes resultados para só 

então,  conhecer  o  valor  de  saída.  É  como  se  cada  entrada  fosse  considerada  como  única  e 

independente das demais.  Esta simplicidade,  ajuda a  construir  soluções complexas para equações 

diferenciais lineares.

•        Sistemas não-lineares, são em sua grande maioria, representados pelos sistemas físicos ou lógicos, e 

não podem ser descritos matematicamente pelo princípio do superposição. A razão, está na grande 

variação  de  amplitude  das  variáveis  controláveis,  ou  seja,  a  faixa  de  variação  geralmente  não  é 

constante e muito menos pequena, como nos sistemas lineares. 

 

Por outro lado, um sistema não-linear pode ser linearizado desde que as variáveis de entrada 
operem, por exemplo, em um intervalo de valores relativamente pequeno e próximo a um ponto de 
equilíbrio. Na prática alguns sistemas físicos podem ser representados por equações lineares, porém, 
testes comprovam que em apenas em algumas faixas limitadas de operações estes sistemas são realmente 
lineares. Isto se deve ao fato, que existem, em certos momentos, relações não-lineares entre as variáveis. 
Na Fig. 3.7 são apresentadas curvas características para sistemas não-lineares. 

Na Fig. 3.7 (b) nota-se a existência do chamado espaço morto – local onde a saída se mantém 
constante. O espaço morto ocorre quando as variações de entrada, em determinado instante, não são 
perceptíveis para um componente. 

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1122"
  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:23.4pt;margin-top:0;width:324.75pt;height:133.95pt;z-index:2;
  mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
  o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono1042000_arquivos/image015.wmz" o:title=""/>
  <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1122'/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed"
  ProgID="CorelDraw.Gráficos.8" ShapeID="_x0000_s1122" DrawAspect="Content"
  ObjectID="_1065445476">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->



Figura 3.7 - Algumas curvas para a não-linearidade [OGA93]

 

Quanto ao tempo, os sistemas de controle podem ser invariantes ou variantes.

•        Sistemas invariantes no tempo. São aqueles onde as variáveis controladas se mantém constantes 

durante toda a atividade da planta. Neste tipo de sistema, a resposta é independente do momento em 

que a entrada é percebida.

•        Sistemas variantes no tempo. Aqui, um ou mais parâmetros de entrada, podem sofrer variações, por 

isso, a resposta ou saída é totalmente dependente do instante em que a entrada é aplicada. 

 

Ainda em relação ao tempo, os sistemas podem ser classificados como contínuo ou discreto:

•        Sistemas de controle de tempo contínuo. Todas as variáveis do sistema são funções de um tempo t 

contínuo. 

•        Sistemas de controle de tempo discreto. Envolvem uma ou mais variáveis controláveis que são 

conhecidas apenas em instantes de tempo discreto.

 

 

 

 

Quanto a entrada e saída, podem ser de entrada e saída simples ou entrada e saída múltipla:

•        Sistemas de controle de entrada e saída simples. Manipulam apenas duas variáveis, onde uma é a 

entrada e a outra a saída. Um exemplo é o controle de posição.

•        Sistemas de controle de múltiplas entradas e saídas. São capazes de gerar a partir  de uma ou mais 

entradas, várias saídas; o contrário também é verdadeiro. 
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Quanto aos parâmetros, os sistemas podem ser concentrados ou distribuídos:

•        Sistemas de controle de parâmetros concentrados. Podem ser descritos por equações diferenciais 

ordinárias. 

•        Sistemas de controle de parâmetros distribuídos. Podem ser descritos por equações diferenciais 

parciais.

 

Finalizando, os sistemas pode ser determinísticos ou estocásticos:

•        Sistemas de controle determinísticos, são aqueles onde a resposta proveniente de uma entrada possa 

ser prevista e repetida. A técnica usada nesses casos é a análise de fatos anteriores semelhantes - que 

são resgatados através de algum dispositivo capaz de armazenar dados, e que auxiliam no processo de 

previsão de acontecimentos futuros.

•        Sistemas de controle estocásticos, são imprevisíveis e inconstantes .

 

3.4. Projeto e Análise de Sistemas de Controle
 

Neste momento, faz-se necessária a apresentação de alguns conceitos que servirão para que o 

leitor se familiarize com alguns dos termos usados na engenharia de controle e que serão expostos mais 

adiante nesta seção.

 

 

3.4.1. Função de Transferência 

 

Em teoria de controle, a função de transferência é um modelo matemático que se constitui de um 

método operacional para representar a relação entre a entrada e a saída referentes a componentes ou 

qualquer outro sistema, descritos por equações diferenciais lineares invariantes no tempo, ou seja, funções 

de transferência são as variáveis de saída pelas variáveis de entrada quando manipuladas por equações 



diferenciais. Através dela, existindo uma entrada aplicada, é possível calcular o valor de saída.

 

 

Figura 3.8 – Função de transferência.

 

Uma consideração importante, é que  a função de transferência pode relacionar qualquer tipo de 

entrada com qualquer tipo de saída, assim se a planta tem como entrada uma variável de natureza elétrica 

(tensão) a saída poderá ser de natureza térmica (temperatura). Isto torna evidente que, para as funções de 

transferência a natureza das variáveis não é relevante.

 

A própria função de transferência, é uma propriedade do sistema, sem contudo, oferecer qualquer 

tipo de referência ou informação à estrutura física do mesmo. 

 

 

 

3.4.2. Diagramas de Blocos

 

Diagramas  de  blocos  são  úteis  para  fragmentar  um sistema em componentes  que  possam ser 

estudados independentemente. Esta técnica, permite uma análise detalha das funções desempenhadas por 

cada componente. Conseguinte, como estes componentes interagem entre si (fluxo de sinais). 

 

Pelo diagrama de blocos é possível visualizar o fluxo de sinais entre os componentes ou blocos 
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funcionais e principalmente todas as comunicações entre as variáveis do sistema. Os blocos funcionais 

são definidos como sendo um símbolo de operação matemática que quando receber um sinal de entrada 

produz um sinal de saída. O fluxo de sinais sempre corre em uma única direção de acordo com o sentido 

das setas.

 

            O uso do diagrama de blocos é  interessante,  pois  é  possível  e desejável  conhecer  o grau de 

contribuição que determinado bloco funcional oferece para o desempenho global do sistema. Outro ponto 

positivo para o uso do diagrama de blocos está no fato de que, sistemas completamente distintos podem 

ser representados pelo mesmo diagrama. Mas isto só é possível porque não existe, no diagrama de blocos, 

o conceito da caracterização da construção física do sistema, e sim seu comportamento dinâmico. 

 

Figura 3.9 - Elementos de um diagrama de blocos

 

A Fig. 3.9(a) mostra um elemento do diagrama de blocos, que é baseado no conceito da função de 

transferência. A dimensão do sinal de saída é dada pela equação (3.1). O qual corresponde à multiplicação 

do sinal de entrada pela dimensão da função de transferência.

 

C (s) = R (s) G (s)                                                         (3.1)

 

O elemento da Fig. 3.9(b) é chamado de ponto de soma e é usado para indicar se os sinais em 

questão deverão ser somados ou subtraídos. O ponto de junção serve para representar a distribuição de um 

sinal entre vários elementos do diagrama de blocos.  Isto auxilia na caracterização do paralelismo de 

processamento provenientes de mesmo sinal. É o que mostra a Fig. 3.9(c).
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Com estes elementos básicos é possível se representar qualquer sistema de controle linear. Um 

outro elemento que ainda não foi abordado, deve ser considerado quando se deseja projetar um diagrama 

de blocos que represente um sistema de controle de malha fechada. É o elemento de realimentação. Em 

sistemas onde a saída é realimentada no ponto de soma, é importante que haja uma conversão deste sinal 

para a mesma grandeza representada pelo sinal de entrada antes que ambos sinais sejam comparados. Este 

elemento é dado pela função de transferência H(s). 

 

De acordo com o sistema mostrado na Fig. 3.10, a variável de saída pode ser representada dessa 

maneira:

C(s) = G(s)E(s)

    E(s) = R(s) – B(s)

                  = R(s) – H(s)C(s)

(3.2)

 

 

Figura 3.10 - Representação de um sistema de controle realimentado.

 

Quando  se  deseja  representar  a  atuação  de  um  distúrbio  (perturbação)  sobre  um  sistema  de 

controle linear,  é necessário o uso do ponto de soma. Detalhe caracterizado pelo sinal N(s) na Fig. 3.11.
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Figura 3.11 - Tratamento de uma perturbação por um sistema de controle.

 

A construção de um diagrama de blocos deve partir da obtenção das equações do comportamento 

dinâmico dos componentes. De posse dessas equações é necessário aplicar sobre cada uma a transformada 

de Laplace. Depois, basta montar o diagrama de blocos completo a partir dos novos blocos gerados pela 

transformada de Laplace.

 

3.4.3. Gráfic0os de Fluxo de Sinal

 

O diagrama de gráficos de fluxo de sinal é um método alternativo ao diagrama de blocos e serve 

para representar  um sistema de equações algébricas lineares, onde a obtenção destas equações ocorre 

através da transformação das equações diferenciais lineares que compõe o sistema.

 

Os resultados obtidos com o uso desse método, são praticamente os mesmos de quando se utiliza 

os  diagramas  de  bloco,  ou  seja,  a  informação  gerada  é  equivalente  em  ambos  os  casos. 

Consequentemente, não convêm dizer que existe uma superioridade com o uso de gráficos de fluxo de 

sinal, em qualquer que seja o aspecto analisado, sobre os diagramas de bloco, ou vice-versa.

 

Sua notação se baseia em uma rede de nodos (nós) e ramos. Cada nodo representa uma variável ou 

um sinal do sistema que podem ser ligadas pelos ramos. Quando isto acontece, o ramo tem a função de 

multiplicador de sinais.
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A relação entre os nodos gera um ganho real que pode ser expresso pela aplicação do conceito de 

função de transferência. A este ganho de um ramo entre nodos, se dá o nome de transmitância.

 

Na  Fig.  3.12  os  nodos  de  entrada  (x1 e  x4)  possuem apenas  ramos  de  saída.  O ramo é  um 

segmento de reta orientado que liga dois nodos.

 

 

Figura 3.12 – Gráfico de fluxo de sinal [OGA93].

 

 

A equivalência entre os diagramas de blocos e os gráficos de fluxo de sinais fica evidente através 

da Fig. 3.13. Ambos os diagramas – Fig. 3.13(a) e (b) - representam o mesmo sistema de controle.
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Figura 3.13 – Correspondência entre os diagramas de blocos e 

gráficos de fluxo de sinal [OGA93].

 

 

 

3.4.4. O Método de Espaço de Estados

 

A  teoria  de  controle  moderno utiliza  extensivamente  o  conceito  de  espaço  de  estados.  Neste 

método, o tempo é o fator dominante nos processos de análise e projeto, que também são descritos pelo 

uso maciço da análise vetorial-matricial, diferentemente da teoria de controle clássica (também conhecida 

como métodos de controle convencionais), que é regida pelo domínio da freqüência e aplicação baseada 

nas funções de transferência. 
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Esta diferença é mais visível quando o sistema impõe a aplicação de múltiplas entradas e saídas, 

neste caso, a teoria clássica não é capaz de manipular este tipo de sistema satisfatoriamente.  O motivo é 

facilmente visualizado, uma vez que os métodos de controle convencional possuem um enfoque voltado 

para o meio físico e não são tão criteriosos quanto ao uso da matemática, ao contrário dos métodos de 

controle moderno que a empregam em larga escala.

 

Apenas para complementar, segundo [PHI87] o modelo de variáveis de estado é um conjunto de 

equações diferenciais de primeira ordem acopladas, normalmente escritas em forma de vetor de matriz.

 

No método de espaço de estados, o estado é representado por um pequeno conjunto de variáveis 

de estado dadas em um tempo t = t0, que juntamente com o valor de entrada dada em um tempo t ≥ t0, 

pode determinar o estado do sistema em qualquer momento t ≥ t0. As variáveis de estado, são as variáveis 

básicas necessárias para representação de um sistema dinâmico. 

 

O método, oferece ao projetista de sistemas de controle a flexibilidade no momento da escolha das 

variáveis de estado, desse modo, é possível tratar variáveis que não podem ser medidas (imensuráveis) ou 

mesmo as que não são observáveis. Porém, é desejável, que as variáveis sejam facilmente mensuráveis 

para garantir o controle ótimo que o processo de realimentação exige.

 

Pode-se determinar o estado x(t) de um sistema em qualquer instante t  ≥ t0 através do vetor de 

estados, que nada mais é do que o vetor que contém as variáveis de estado necessárias para descrever o 

comportamento de um sistema.

 

Um estado também pode ser representado por um ponto situado em um espaço n-dimensional 

formado por eixos coordenados x1, x2, ..., xn. A esta representação  dá-se o nome de espaço de estados.

 

Analisar o sistema dinâmico ilustrado na Fig. 3.14. “No diagrama as setas grossas indicam que os 

sinais são grandezas vetoriais. Neste sistema a saída y(t) para  t ≥ t1 depende do valor y(t1) e da entrada 



u(t) para t  ≥ t1.  O sistema dinâmico deve envolver elementos que memorizam os valores da entrada 

para      t  ≥ t1.  Já  que  os  integradores  em um sistema de  controle  contínuo no  tempo servem como 

dispositivos  de  memória,  as  saídas  de  tais  integradores  podem ser  consideradas  como variáveis  que 

definem o estado interno do sistema dinâmico. Assim, as saídas de integradores servem como variáveis de 

estado. O número de variáveis de estado para definir completamente a dinâmica do sistema é igual ao 

número de integradores envolvidos no sistema” [OGA93].

 

                              

u(t)                                                               y(t)

 

 

Figura 3.14 – Sistema dinâmico.

 

 

3.5. Conclusão
 

Os principais requisitos de um sistema de controle giram em torno da estabilidade, redução de 

erros a zero, e velocidade rápida de resposta. Para que estes requisitos sejam alcançados, a análise de um 

sistema de controle deve começar pelo modelamento matemático de cada componente que compõe a 

planta. Então,     usa-se os modelos matemáticos para projetar o controlador, o qual pode ser de malha 

aberta ou fechada – depende da necessidade do sistema.

 

A teoria  de controle moderno utiliza o conceito de espaço de estado com a análise  e projeto 

baseada no domínio do tempo. A escolha por este tipo de abordagem está apoiada na capacidade de 

manipulação de várias variáveis de entrada e saída, o que não é possível na teoria de controle clássica, a 

qual é regida pelas funções de transferência e a análise e projeto baseado no conceito de freqüência.

   Sistema
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Este capítulo ajudou a caracterizar os sistemas de controle – peça chave em um sistema de tempo 

real. No próximo capítulo, será demonstrado como projetar um sistema de tempo real.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

4. PROJETO DE SISTEMAS DE TEMPO REAL

 

 

Existem duas  divisões  no  processo  de  projeto  de  sistemas de  tempo real  que  são:  a  fase  de 

planejamento e a fase de desenvolvimento. Neste capítulo, essas duas fases serão descritas sem um maior 

aprofundamento por não se tratar do objetivo deste trabalho.

 

 

4.1. Fase de Planejamento
 

Como no projeto de sistemas padrões, esta fase é responsável pelo levantamento de informações 

necessárias para especificação do sistema. Assim, a definição do sistema deve ser rigorosa e metódica 

pois, é nesta fase que erros devidos a má especificação geram os maiores prejuízos para o projeto.

 

É  óbvio  que,  todo  este  cuidado  fornecerá  ao  projetista  uma  melhor  visualização  sobre  as 

necessidades do usuário e,  consequentemente,  lhe proporcionará uma representação mais realista  das 

principais funções do sistema. De posse dessas informações básicas, a fase de planejamento se dividirá 

em duas vertentes que caminham paralelas mas que são totalmente correlacionadas. 

 

Uma  das  ramificações,  estabelece  as  funções  que  o  software  precisa  executar,  também 

denominada de planejamento de software, dando como resultado a especificação do mesmo. A segunda 



ramificação, leva em conta as funções desempenhadas pelo hardware, mais precisamente com relação às 

necessidades do software, ou seja, o hardware deve ser projetado para oferecer uma plataforma capaz de 

atender  às  requisições  impostas  pelo  software  como,  por  exemplo,  disponibilização  de  placas  para 

conversão de sinal analógico para sinal digital (ADC) e vice-versa. Ambas ramificações oferecem ao 

projetista uma análise de requisitos e, consequentemente o custo aproximado de cada uma.

 

 

 

 

Figura 4.1 - Fase de planejamento de um sistema de tempo real
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4.2. Fase de Desenvolvimento
 

Após a especificação do sistema na fase de planejamento, dá se início a fase de execução do 

projeto. Dando continuidade à abordagem da fase anterior, tanto o desenvolvimento do software quanto o 

do hardware são realizados em paralelo, até o momento de integração entre ambos. Veja na Fig. 4.2 a 

abordagem proposta pela fase de desenvolvimento.

 

O  projeto  preliminar  visa  a  decomposição  de  todo  o  sistema  em subtarefas  que  possam ser 

consideradas separadamente. Esta técnica é denominada de projeto de alto nível. Os resultados gerados 

por esta etapa são conhecidos como as estruturas de dados globais do sistema, as quais servirão de base de 

desenvolvimento para as demais etapas. A ligação com projeto preliminar de hardware deve ser estreito 

afim de estabelecer a real necessidade do software para o funcionamento desejado.

 

A fase de projeto detalhado dá-se início após o estruturamento lógico do software e do hardware. 

Geralmente é divido em duas linhas de execução, que são:

 

•        Decomposição do sistema em módulos; e 

•        Projeto dos módulos internos.

 

No caso do hardware, decompor o sistema significa, por exemplo, analisar se a memória estará 

situada na mesma placa do que o processador, decidir qual o tipo de barramento será necessário, ou se 

será viável a separação das placas de entrada de sinais digitais das de sinais analógicos. 

 

 



 

 

 

Figura 4.2 - Fase de desenvolvimento de um sistema de tempo real
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A  divisão  do  sistema  em  módulos  encontra  apoio  nas  regras  de  heurística  empregadas  em 

diferentes metodologias de análise e projeto de softwares. Algumas das metodologias mais usadas são 

descritas abaixo:

 

•        Decomposição funcional: que consiste na técnica de desenvolvimento top-down, separando 

o sistema em funções;

•        Orientação ao Objeto: o sistema é visto como um conjunto de entidades que contém tanto 

dados quanto funções que operam sobre estes dados.

 

No projeto de um sistema de tempo real  é necessária a adição de uma heurística diferenciada de 

acordo com a especificação do sistema. São elas:

            

•        Restrições críticas;

•        Restrições flexíveis; e

•        Interativa. 

 

As  duas  primeiras  abordagens  já  foram  descritas  na  seção  2.5.  A  forma  interativa  é  uma 

combinação entre a restrição crítica e a flexível, e pode ser encontrada em diversos sistemas.

 

O projeto de software de tempo real e de sistemas convencionais são diferentes apenas na fase 

inicial do projeto e na fase de modularização. A semelhança entre ambos pode ser vista no projeto de 

módulos internos, codificação e teste.

 

Na última etapa desta fase está o processo de integração e teste, que tem como objetivo montar 



todas as partes de desenvolvimento em ordem com um sistema operacional de acordo com as requisições 

do  usuário.  A  validação  implica  em  disponibilizar  ambiente,  máquina  e  processos.  Todavia,  essa 

validação pode ficar um pouco prejudicada pelo fato de alguns processos serem impossíveis de se colocar 

em teste por serem muito perigosos. Caso isso ocorra, a forma mais utilizada para se testar o sistema é o 

uso da simulação (via computadores) das condições normais dos processos.

 

Se  a  especificação,  projeto,  especificação  de  implementação  e  implementação  de  hardware  e 

software foram cuidadosamente manipuladas,  os  erros que possam ocorrer nesta  fase são (em geral) 

facilmente identificados e corrigidos. Caso contrário, grandes mudanças devem ser necessárias para sanar 

o problema.

 

 

4.2.1. Projeto do Hardware de Tempo Real

 

A  primeira  regra  ao  se  projetar  um  hardware  para  um  sistema  de  tempo  real  é  seguir  as 

especificações do sistema e tentar adequá-las às possíveis abordagens de projeto:

 

a)      uso de computador simples com placas multi-canal ADC e DAC;

b)      computadores separados geograficamente;

c)      computadores separados baseados em microcontroladores.

 

Uma técnica bastante utilizada ao invés de se usar componentes já prontos, consiste no projeto dos 

componentes ideais do próprio sistema, assim pode-se contratar uma fábrica especializada para fazê-los 

[CAL93]. As razões para se utilizar esta abordagem é que:

 

•        Os novos componentes poderão se adequar às restrições de tamanho para concepção;



•        O  projeto  de  circuitos  integrados  se  tornaram  mais  automatizados,  assim  é  possível 

desenvolvê-los sem a necessidade de um especialista em microeletrônica; e

•        Para a  linha de produção,  a  integração reduz o tempo de  reprodução e  custo,  além de 

melhorar a confiabilidade do produto.

 

4.2.2. Projeto de Software de Tempo Real

 

 

O software deve ser dividido em módulos responsáveis pelas seguintes funções básicas:

 

•        DDC para controle de temperatura;

•        Visor para o operador (display);

•        Console de entrada para o operador;

•        Provisão de gerenciamento de informação;

•        Sistema de start-up e shut-down; e

•        Funções de relógio / calendário.

 

Segundo  a  Fig.  4.3,  estas  diferentes  atividades  podem  ser  subdivididas,  porém  para  a 

implementação dessas demais tarefas uma outra metodologia deverá ser empregada.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 4.3 – Módulos de um software básico [BEN94]

 

 

 

As metodologias mais conhecidas para a implementação dos módulos de um software de tempo 

real são:

a)      Programa simples;

b)      Sistemas foreground / background; e

c)      Multitarefa.

 

Na proposta do item (a), as funções básicas de um sistema de tempo real são tratadas como rotinas 
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separadas  dispostas  em um simples  programa  principal,  implicando  em uma execução  seqüencial  e 

cíclica. Apesar desta técnica ser de fácil programação, ela impõe que todas as tarefas executem sobre a 

mesma variação de clock, consequentemente, todos os módulos terão a mesma deadline. 

 

Os sistemas construídos com a técnica (b), também mostrada na Fig. 4.4 , dividem seus módulos 

em dois grupos de tarefas, as que possuem tempo rígido para execução e as que são de tempo flexível, e 

estas  são  conhecidas  como  tarefas  que  rodam  em  foreground e  background respectivamente. 

Basicamente,  as  tarefas  de  foreground possuem maior  prioridade  de  execução do  que  as  tarefas  de 

background. 

Teoricamente  a  implementação  deste  tipo  de  sistema  precisaria  do  suporte  de  um  sistema 

operacional de tempo real, entretanto um sistema monotarefa e monousuário como o MS-DOS, consegue 

rodar estes aplicativos, bastando para isso que o hardware suporte interrupções. As interrupções auxiliam 

o processo de delegação de tarefas em níveis de prioridade. 

Um exemplo típico de sistema background / foreground é a arquitetura do PC. Nesta arquitetura 

têm-se  tarefas  típicas  de  foreground (rotinas  de  interrupção  como  o  clock,  o  teclado  de  entrada,  a 

controladora  de disco,  além de  programas de usuário que são os chamados programas residentes na 

memória) bem como tarefas de background (geralmente são aplicações de alto nível como os editores de 

texto e jogos). 

Apesar das tarefas estarem divididas em módulos, estes continuam ligados pela estrutura de dados. 

Isto acontece pois, existe entre os módulos o compartilhamento de variáveis que são os parâmetros do 

controlador. É o que ilustra a Fig. 4.4.
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Figura 4.4 – Sistemas foreground e background.

 

A multitarefa, metodologia do item (c), promove o processamento em ‘paralelo’ de tarefas. Sua 

implementação exige que o projetista tome vários cuidados como a habilidade de criar tarefas separadas, 

projetar uma tabela de escalonamento de tarefas (baseada o princípio de prioridades), planejar como os 

dados serão compartilhados, promover o sincronismo entre as tarefas ou mesmo com relação à eventos 

exteriores, e controlar a iniciação e parada de tarefas. 

 

O maior aproveitamento da metodologia de multitarefa é alcançada quando do uso de um sistema 

operacional de tempo real (RTOS), como é o caso do QNX.

 

Para as próximas seções será considerado que o processamento de tarefas se dará em uma única 

CPU e que seu uso será para o compartilhamento de tempo entre tarefas.

 

4.3. Exclusão Mútua
 

Exclusão mútua é o processo que impede que mais de uma tarefa acesse um dado compartilhado 

(memória, arquivo, e tudo mais) ao mesmo tempo. A importância da implementação de técnicas que 

assegurem a exclusão mútua em um sistema multitarefa envolve por exemplo, a integridade de dados e 

impede possíveis travamentos do sistema (deadlocks). 

 

Alguns métodos usados para garantir a exclusão mútua como os semáforos, monitores e rendezvous serão 

descritos nas próximas seções.
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4.3.1. Semáforos

 

Uma forma de se impor a exclusão mútua entre processos foi  o conceito proposto por E.  W. 

Dijkstra em 1965, que se baseava na criação de uma variável inteira para contar o número de sinais 

armazenados. Esta variável poderia ter o valor 0, indicando que nenhum sinal estava armazenado, ou um 

valor positivo que indicava o número de sinais armazenados. Mas este valor só poderia ser modificado 

por duas operações primitivas e atômicas – não podem ser interrompidas – que são o DOWN e UP. 

 

Segundo [TAN95] a operação DOWN verifica se o semáforo possui um valor maior do que 0. Se 

for, um sinal armazenado é consumido (o valor é decrementado) e o processo continua com sua execução. 

Caso o valor do semáforo for 0 e um processo executasse a operação DOWN então o processo seria 

colocado  para  dormir.  A  operação  UP  incrementa  o  valor  semáforo.  E  quando  existirem processos 

“dormindo”  neste  semáforo,  após  a  operação  UP o  semáforo  permanecerá  com valor  0,  e  com um 

processo a menos dormindo associado a este semáforo.

 

Semáforos  permitem  que  um  recurso  seja  compartilhado  entre  vários  processos 

“simultaneamente”, porém este recurso só poderá ser modificado por um processo de cada vez. 

 

 

4.3.2. Monitores

 

Monitores  são  construídos  através  de  linguagem de  alto  nível,  desse  modo,  o  tratamento  do 

compilador  às  chamadas  de  procedimento  do  monitor  é  diferenciado  em relação  aos  procedimentos 

comuns. Basicamente um monitor permite que apenas um processo esteja ativo em seu interior em um 



dado instante de tempo. Assim, o processo que tentar executar os procedimentos de um monitor que já 

esteja  atendendo  a  outro  processo,  será  suspenso  até  o  momento  em  que  o  monitor  estiver  livre 

novamente.

 

4.3.3. Rendezvous

 

Segundo [BEN94],  o  rendezvous foi  desenvolvido por  Hoare  (1978)  e  Brinch Hansen (1973) 

como alternativa ao uso de monitores e para garantir a exclusão mútua de sincronização e comunicação 

entre tarefas. No rendezvous as ações de sincronização e transmissão de dados são vistas como atividades 

inseparáveis. 

 

A idéia fundamental é que se duas tarefas A e B desejam trocar dados, por exemplo, se A deseja 

transmitir  dados para B,  então A deve emitir  uma transmissão de requisição e  B uma requisição de 

recebimento. Se a tarefa A emitir a transmissão de requisição antes que B tenha emitido o recebimento, 

então A deve esperar até que B emita a requisição e vice versa. Quando ambas tarefas estão sincronizadas 

o dado é transmitido e as tarefas podem seguir independentemente. 

 

Apesar de atender ao seu propósito, a imposição do rendezvous em sincronizar as tarefas ao invés 

de trocar dados diretamente é uma restrição severa para a maioria das aplicações.

 

 

 

 

 

4.4. Conclusão
 



Este capítulo mostrou que, a análise e projeto de sistemas de tempo real necessitam de algumas 

técnicas diferenciadas das utilizadas nos sistemas comuns, como por exemplo, o tratamento das funções 

do hardware, o tipo de plataforma do sistema, e também a implantação de técnicas que assegurem a 

exclusão mútua.

 

O próximo capítulo  possui  uma  relação  estreita  com este  capítulo  por  abordar  métodos  para 

implantar a tolerância a falhas em sistemas de tempo real.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CONFIABILIDADE, DETECÇÃO DE FALHAS E TOLERÂNCIA A FALHAS

 

Uma das grandes preocupações do projetista de sistemas de tempo real está em manter o sistema 

ativo mesmo na presença de falhas previstas ou imprevistas. Portanto, este capítulo descreve algumas das 

várias técnicas usadas para assegurar a operação de um software ou hardware diante destes incovenientes.

 

5.1. A Política de Prevenção de Falhas
 

A política de prevenção às falhas no software é diferente do hardware. Como se sabe, o hardware 

é composto de centenas de componentes eletrônicos que podem ser danificados ou mesmo deteriorados 

pelo ambiente como qualquer outro objeto físico. Consequentemente, a indústria tem realizado grandes 

esforços  para  uma constante  melhora  destes  componentes  na  tecnologia  usada  em sua  construção  e 

durabilidade. Partindo do princípio que estes componentes podem falhar, a redundância de componentes é 

o método mais difundindo quando o assunto é o hardware de um sistema de tempo real.

 

Por outro lado, para o software, a ênfase é dada no aprimoramento das técnicas de construção do 

mesmo – engenharia do software – visando a eliminação de erros comuns nesta fase. A algumas décadas 

atrás as opções de metodologias para  análise de aplicativos de tempo real eram as mesmas usadas pelos 

sistemas convencionais.  Atualmente,  o  mercado disponibiliza  algumas ferramentas específicas para o 

desenvolvimento  de  sistemas  de  tempo  real.  Alguns  trabalhos  tem  sido  testados  para  aplicação  de 

redundância também para o software. Contudo, a cópia de redundância de um programa que possua falhas 

de projeto ou concepção, certamente conterá estes mesmos problemas.

 

Algumas falhas podem ser previstas pelo analista de sistemas de tempo real, como a sobrecarga do 

sistema, falta de memória, falha de uma unidade de processamento em um sistema distribuído e assim por 



diante. Falhas como estas poderão ser modeladas e tratadas por um módulo específico, de forma que 

sistema  consiga  transpô-las  quando  de  sua  presença.  Um  sistema  que  consiga  tratar  a  maioria  das 

possíveis falhas é dito como sendo tolerante a falhas ou melhor,  “a prova de balas”.

 

O  problema surge quando o falha está presente no projeto ou implementação do sistema. Estas 

falhas não são previstas no conjunto de falhas toleráveis e podem ocorrer tanto no hardware quanto no 

software, sendo mais comum neste último. E quando isto acontece, geralmente traz consigo um prejuízo 

em dinheiro considerável. A solução geralmente baseia-se na construção de um módulo separado; este 

“remendo” pode gerar mais complexidade ao sistema e consumir bastante tempo. Dependendo do nível da 

falha, uma reengenharia é o suficiente para solucionar o problema.

 

5.2. O Uso da Redundância
 

A redundância é uma técnica usada para aumentar a confiança em um sistema de hardware. Uma 

vez que, os sistemas de hardware trabalham de acordo com sua especificação funcional e lógica,  assim 

uma falha geralmente é causada por fatores físicos como a deterioração de um componente causada pelo 

clima ou ambiente ao qual o sistema esteja instalado, uma queda, estresse dos componentes, descarga 

elétrica, e assim por diante.

 

A técnica  da  redundância  consiste  em duplicar  ou  mesmo triplicar  as  unidades  de  hardware. 

Basicamente, existem duas formas de aplicação da redundância: a estática e a dinâmica.

Na redundância estática os componentes duplicados entram em ação a partir do momento que uma 

falha é detectada. Para a correção de erros na redundância dinâmica, existe um módulo capaz de detectar 

os erros e disparar o funcionamento da unidade de hardware redundante que irá tratar deste erro.

 

Um exemplo de redundância dinâmica diz respeito aos sistemas distribuídos. Nestes sistemas cada 

processador é responsável por realizar uma tarefa – a tarefa pode ser a mesma para todos os processadores 

como a multiplicação de matrizes, por exemplo. Caso um destes processadores falhe, o sistema  central 

deverá  atribuir  a  tarefa  que  estava  designada  para  a  mesma  e  redirecioná-la  para  um  ou  mais 



processadores que estejam operantes.

 

Segundo  [BEN94]  um  exemplo  de  redundância  é  a  técnica  de  Redundância  Modular  Tripla 

(TMR) na qual três unidades idênticas estão rodando em paralelo e um sistema de votação é usado para 

checar as saídas. O sistema é projetado para tolerar a falha de um módulo. Ele só produzirá uma saída 

quando dois módulos estiverem em concordância.

 

5.3. Medidas para Detecção de Falhas
 

Algumas das técnicas usadas em larga escala para obtenção de falhas  são discutidas nesta seção. 

Apesar  de serem usadas por  todo tipo de sistema,  estas técnicas foram primeiramente  abordadas no 

contexto dos sistemas de tempo real.

 

 

 

 

 

5.3.1. Checagem por Replicação

 

Nesta  técnica  a  atividade  de  um sistema a  ser  checado será  duplicada ou  replicada.  O  mais 

comum é rodar o mesmo sistema em processadores diferentes de modo que os resultados obtidos em cada 

um  sejam  comparados  por  tempo  específico  ou  quanto  a  resultados  em  eventos  específicos.  A 

comparação dos resultados permite que a falha (se existir) seja detectada em uma das unidades testas. A 

detecção da falha só será possível através de operações adicionais ao sistema.

 

Um dos problemas de se utilizar a checagem por replicação está em decidir qual a natureza da 



comparação. Quando valores booleanos ou inteiros são usados a comparação é direta e simples; se os 

valores são reais então um conjunto de de erros deve ser especificado, e assim por diante.

 

Outra grande desvantagem do uso da checagem por replicação está no seu custo elevado e também 

a complexidade do sistema que pode aumentar consideravelmente.

 

5.3.2. Método do Valor Esperado

 

Uma medida bastante simples mas que é adotada na maioria dos testes de detecção de erros de 

software é a dos valores esperados. Os sistemas são formados de módulos que propagam dados aos seus 

módulos sucessores e assim por diante. 

 

Como estes dados podem conter erros, uma checagem é realizada pelo módulo sucessor quando 

do recebimento deste dados - antes de sua utilização. Caso o valor recebido não combine com o valor 

esperado, a seqüência é dita incorreta e então a falha é detectada.

 

A detecção de um erro tardiamente gera uma grande perda de tempo no processo de correção do 

mesmo. O método do valor esperado previne a propagação de erros e ajuda no processo de debug do 

sistema.

 

5.3.3. Checagem Cronometrada por Temporizadores Watch-Dog

A detecção de erros pode ser baseada no domínio do tempo, ou seja, as funções críticas em um sistema 

podem ter um tempo específico para sua conclusão. A checagem cronometrada não é capaz de informar 

se o sistema funciona corretamente, ela apenas indica que um erro ocorreu em algum ponto do sistema.

 

O conceito de temporizador  watch-dog auxilia no monitoramento de tarefas com prioridade em 



sistemas de tempo real.  Uma tarefa  watch-dog é monitorada em intervalos de tempo fixo e com alta 

prioridade.  Um contador de tempo é decrementado periodicamente; caso este contador alcance o valor 

zero a tarefa watch-dog perde o direito de execução – a tarefa é suspensa. Os contadores de tempo são 

reiniciados  periodicamente  pelas  tarefas  monitoradas  pelos  temporizadores  watch-dog;  um erro  pode 

ocorrer quando a tarefa ultrapassa o limite de tempo para o reinicio. 

 

“O temporizador watch-dog pode ser usado nos canais de comunicação do software. Problemas de 

sincronização podem ser  simplificados  se  a  tarefa  pode  restringir  sua  confirmação para  esperar  pela 

informação por um tempo predeterminado. Em muitas aplicações de tempo real existem circunstâncias 

onde é melhor continuar com uma informação desatualizada (por exemplo, um valor prévio) ou estimar 

um dado valor do que simplesmente esperar indefinidamente” [BEN94].

5.4. Mecanismos de Detecção de Falhas
 

O controle de exceções é um mecanismo de detecção de falhas muito utilizado em sistemas de 

tempo real.  Exceções são usadas em áreas pré-determinadas do programa que são candidatas a gerar 

falhas.  Estas  áreas  podem  conter,  por  exemplo,  o  controle  de  memória,  instruções  não  permitidas, 

overflow ou underflow de aritmética. 

 

Normalmente as exceções são usadas no controle de estrutura de dados para detectar se houve a 

tentativa de se transpor o limite de uma lista encadeada, ou se houve a tentativa de alocação/liberação de 

um recurso que não estava disponível como a leitura de um disco flexível que não estava na unidade, ou 

se houve a tentativa de se exceder o comprimento de um valor inteiro.

 

A listagem 5.1 exemplifica o uso de uma exceção na linguagem ANSI C++ para alocação de um 

buffer de caracteres.

 

 

 



Listagem 5.1 – Uso de exceções.

1.      int main( void)

2.      {

3.          char* buffer;

4.       

5.          try
6.          { 

7.              buffer = new char[ 512];

8.              if ( buffer == 0 )

9.                  throw “A alocação de memória falhou!”;

10.   } 

11.   

12.   catch ( char* str )

13.   {

14.       printf( “--> Exceção lançada: %s“, str, “\n”);

15.   }  

16.   

17.  return 0;

18.  }

 

As palavras chaves para o uso de exceções estão presentes nas linhas 5, 9 e 11.

Na linha 5 o comando ‘try’ inicia um bloco de código que deve testar a alocação de memória de buffer. Se 

por algum motivo não for possível a alocação de memória, então a exceção é disparada na linha 9 pelo 

comando ‘throw’; uma cadeia de caracteres - “A alocação de memória falhou!” - é enviada à exceção 

como argumento.  Depois de detectada, a exceção deve ser tratada pelo comando ‘catch’, na linha 11.



 

Caso a alocação de memória falhasse, o programa teria a seguinte saída:

--> Exceção lançada: A alocação de memória falhou!

 

 

5.5. Deadlines – Previsão de Tolerância a Falhas
A previsão de tolerância a falhas leva em conta a realização de uma tarefa desde seu início de 

execução até o momento em que esta é completada. Uma vez, que este processo não se conclua dentro do 

tempo especificado, então a tarefa é considerada como falha. E uma das técnicas usadas para promover 

este controle é o mecanismo denominado deadline.  

 

O funcionamento de uma deadline e a aplicação da tolerância a falhas, pode ser demonstrada pelo 

fragmento de código da listagem 5.2. Analisando-se a listagem em questão, a expressão a cada indica o 

tempo de repetição da tarefa. O termo dentro de especifica a quantidade máxima de tempo permitida para 

o enlapse entre o início da tarefa e a aquisição dos resultados de retorno dela. 

 

Dois módulos são especificados, o primário o qual lê os sensores e calcula  a nova posição e outro 

módulo alternativo o qual estima a nova posição com base na posição antiga. É assumido que o módulo 

alternativo é livre de erro e requer menos tempo para rodar do que o módulo primário.

 

Listagem 5.2 – Aplicação da tolerância a falhas [BEN94].

1.      a cada 1 segundo

2.          dentro de 10 milisegundos

3.              se

4.                   (* módulo primário *)

5.                   lerSensores ( )



6.                   calcularNovaPosicao ( )

7.              senão

8.                   (* módulo alternativo *)

9.                   aproximarNovaPosicaoAtravesDaVelhaPosicao ( )

 

Como toda tarefa deve encontrar sua  deadline, a implementação do sistema tem que determinar o 

tempo de execução exato para o módulo alternativo para determinar quanto tempo pode ser permitido ao 

módulo primário para produzir um bom resultado. Para a  deadline de 10 ms se o módulo alternativo é 

estimado para levar 3 ms então o módulo primário deve retornar entre 7 ms.

 

 

 

 

5.6. Conclusão
 

O capítulo mostrou o quão é importante o uso de técnicas que garantam a confiabilidade em um 

sistema de tempo real. Assim, o projetista deve ser bastante criterioso na escolha dos métodos usados na 

fase de testes, na implementação de dispositivos de tratamento de erros e falhas, e também no processo de 

back-up do sistema como um todo. Todos esses fatores e mais algum ajudam a manter um sistema "a 

prova de bala".

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSÃO

 

Este trabalho visou apresentar conceitos gerais básicos sobre sistemas de tempo real aplicados a 

sistemas de controle moderno.

 

            No Capítulo 1, foi  apresentada uma breve introdução com relação as formas de pesquisa que 

deram origem a este trabalho. No Capítulo 2, apresentou os aspectos básicos de sistemas de tempo real, 

seguido pelo Capítulo 3 que mostrou de forma mais detalhada as características e os conceitos básicos do 

processo de análise e projeto de sistemas de controle moderno. O Capítulo 4, apresentou as técnicas 

usadas para no processo de implementação de um sistema de controle moderno, já o tratamento de erros 

nesses sistemas foi mostrado no Capítulo 5.

 

Este trabalho em si  não sugere a sua própria continuidade de pesquisa,  porém alguns tópicos 

poderiam ser melhor trabalhados, os quais certamente seriam a base de um novo projeto de monografia. 

Por exemplo: os sistemas de tempo real distribuídos, implementação de um sistema de tempo real na 

indústria, ou também o estudo de algum sistema de tempo real usado comercialmente na atualidade como, 

por exemplo, o QNX,  além de vários outros temas relacionados.
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