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RESUMO 

 

 

 

O protocolo de rede automotiva FlexRay foi desenvolvido como fruto de uma pesquisa 

extensiva liderada pelas grandes companhias automotivas sobre o futuro dos sistemas 

eletrônicos embarcados automotivos e as redes veiculares disponíveis. Apesar de sua 

flexibilidade e alta velocidade de transmissão de dados, o FlexRay exige um complexo 

processo de configuração e alocação dos seus frames de mensagens que, se não observados, 

podem comprometer a integridade dos sistemas nele apoiados. Esta obra visa fundir diferentes 

técnicas propostas por trabalhos de pesquisa sobre o agendamento de mensagens em ambos os 

segmentos estático e dinâmico do protocolo FlexRay em um software desenvolvido em 

LabVIEW, criando, assim, uma ferramenta automática para o agendamento de mensagens no 

protocolo. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Agendamento de mensagens no FlexRay, programação em 

LabVIEW, Redes veiculares, Sistemas de tempo real. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The automotive network protocol FlexRay was developed as a result of an extensive research 

led by major automotive companies on the future of automotive embedded electronic systems 

and the available vehicle networks. Despite its flexibility and high speed data transmission, 

FlexRay demands a complex process of configuration and allocation of its message frames 

which, if not observed, may compromise the integrity of the systems relying on them. This 

work aims to put together different techniques proposed by research works on the scheduling 

of messages on both static and dynamic segments of FlexRay protocol in a software 

developed in LabVIEW, thus creating an automatic tool for the scheduling of messages in the 

protocol. 

 

 

KEYWORDS: FlexRay message scheduling, LabVIEW programming, Vehicle network, 

Real time systems. 



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

Figura 1 - Vantagem de um sistema distribuído com uso de rede automotiva  ........................ 15 

Figura 2 - Tela do software Vector CANalyzer  ...................................................................... 16 

Figura 3 - Automóvel de luxo atual com as suas diversas redes  ............................................. 17 

Figura 4 - Evolução da eletrônica embarcada em veículos automotores  ................................ 18 

Figura 5 - Símbolo do protocolo FlexRay  ............................................................................... 19 

Figura 6 - Processamento em tempo real com o seu deadline ................................................. 24 

Figura 7 - Sistema steer by wire  .............................................................................................. 27 

Figura 8 - Sistema brake by wire  ............................................................................................. 27 

Figura 9 - Diagrama de tempo de um sistema brake by wire  .................................................. 28 

Figura 10 – ADAS  ................................................................................................................... 29 

Figura 11 - Auto pista representando a arquitetura event-triggered  ........................................ 30 

Figura 12 - Teleférico comparada a arquitetura time-triggered  .............................................. 31 

Figura 13 - Ciclo de um sistema time-triggered  ...................................................................... 31 

Figura 14 - Exemplo de frame de dados do CAN  ................................................................... 35 

Figura 15 - Sistema arbitrário CAN  ........................................................................................ 35 

Figura 16 - Sub-redes classificadas pelo nível de segurança ................................................... 38 

Figura 17 - Ligação ponto a ponto FlexRay . ........................................................................... 39 

Figura 18 - Topologia bus passivo com dois canais FlexRay  ................................................. 39 

Figura 19 - Topologia híbrida com um canal FlexRay  ............................................................ 40 

Figura 20 - Topologia híbrida com dois canais FlexRay ......................................................... 40 



 

Figura 21 – Topologias com estrela ativa e comutador  ........................................................... 41 

Figura 22 - Estrutura da mensagem FlexRay  .......................................................................... 42 

Figura 23 - Estrutura dos ciclos FlexRay  ................................................................................ 43 

Figura 24 - Ciclo de comunicação FlexRay  ............................................................................ 44 

Figura 25 - Topologia da aplicação FlexRay no sistema de suspensão BMW ........................ 46 

Figura 26 - Uso do FlexRay como backbone  .......................................................................... 46 

Figura 27 - Programa de aplicação do protocolo FlexRay - BMW  ......................................... 47 

Figura 28 - Ocorrências de jitter no segmento estático. ........................................................... 48 

Figura 29 - Transmissão sincronizada com geração dos sinais. ............................................... 48 

Figura 30 - Consequência de uma escolha errada do slot . ...................................................... 49 

Figura 31 - Sincronismo das tarefas dos sensores, funções de controle e atuadores  ............... 50 

Figura 32 - Mensagens de 2,5ms agendadas em um ciclo de 5ms  .......................................... 50 

Figura 33 - Pior caso de atraso de uma mensagem no segmento dinâmico. ............................ 52 

Figura 34 - Atribuição dos slots no segmento estático. ............................................................ 53 

Figura 35 - Parâmetros do segmento estático ........................................................................... 56 

  



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tabela 1 - Exemplos de informações contidas em um frame de dados. ................................... 33 

Tabela 2 - Relação taxa do bit x comprimento do bus. ............................................................ 34 

Tabela 3 - Atrasos de transmissão de mensagens x taxa de busload  ....................................... 37 

Tabela 4 - Resultados das características temporais do segmento estático. ............................. 67 

Tabela 5 - Sinais analisados nos testes de agendamento – segmento estático. ........................ 68 

Tabela 6 - Resultados do agendamento de mensagens sem restrições do jitter. ...................... 69 

Tabela 7 - Variação do valor de Ai de acordo com o ciclo base. ............................................. 70 

Tabela 8 - Resultados do agendamento de mensagens com  jitter limitado a 0,1. ................... 71 

Tabela 9 - Conjunto de sinais analisados no segmento dinâmico. ........................................... 72 

Tabela 10 - Resultados do agendamento das mensagens no segmento dinâmico. ................... 73 

Tabela 11 - Resultados do aumento do ciclo de comunicação. ................................................ 75 

Tabela 12 - Resultados da redução do segmento estático. ....................................................... 76 

Tabela 13 - Agendamento de sinais com longos períodos de geração. .................................... 77 

 



 

 

 

 

LISTA DE EQUAÇÕES 

 

 

 

Equação 1- Cálculo do último minislot a ser usado ................................................................. 51 

Equação 2 - Atraso inicial de uma mensagem no segmento dinâmico  ................................... 52 

Equação 3 - Tempo máximo para a transmissão no segmento dinâmico ................................. 53 

Equação 4 - Máxima frequência de transmissão - segmento estático. ..................................... 57 

Equação 5 - Máxima repetição com base no período de  geração do sinal  ............................. 57 

Equação 6 - Máximo tempo gasto para transmissão de um sinal  ............................................ 57 

Equação 7 - Cálculo do valor maxp . ......................................................................................... 57 

Equação 8 - Cálculo do jitter  ................................................................................................... 58 

Equação 9 - Definição do fator de ordem do sinal. .................................................................. 61 

  



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

ABS – Anti Lock Brake System 

ADAS – Advanced Driver Assistance Systems 

AUTOSAR – Automotive Open System Architecture 

CAN – Controller Area Network 

CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

ECU – Electronic Control Unit 

EMC – Electromagnetic Compatibility 

ESC – Electronic Stability Control 

FTDMA – Flexible Time Division Multiple Access 

ID - Identifier 

ISO – International Organization for Standardization 

LIN – Local Interconnect Network 

MAC – Media Access Control 

MOST – Media Oriented Systems Transport 

NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration 

NIT – Network Idle Time 

SAE – Society of Automotive Engineers 

TDMA – Time Division Multiple Access 



 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 14 

1.1. Breve Histórico ........................................................................................ 14 

1.2. Motivação ................................................................................................ 20 

1.3. Objetivos .................................................................................................. 20 

1.4. Metodologia ............................................................................................. 20 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................. 22 

2.1. Classificação dos Protocolos de Comunicação ....................................... 22 

2.2. Sistemas de Tempo Real ......................................................................... 24 

2.2.1. Sistemas x-by-wire ................................................................................ 25 

2.2.2. Advanced driver assistance systems (ADAS) ....................................... 28 

2.3. Arquiteturas Time Triggered e Event Triggered ....................................... 29 

2.4. Definição de Frame de Dados ................................................................. 32 

2.5. Limitações do Protocolo CAN .................................................................. 33 

2.5.1. Taxas de transmissão e comprimento máximo do barramento ............ 33 

2.5.2. A arbitrariedade no barramento ............................................................ 33 

2.5.3. Restrições temporais ............................................................................ 36 

2.5.4. Flexibilidade .......................................................................................... 36 

2.5.5. Agendamento das mensagens ............................................................. 38 

2.6. Características do Protocolo FlexRay ...................................................... 38 

2.6.1. Taxa de transmissão e comprimento máximo do barramento .............. 38 

2.6.2. Canais de comunicação ........................................................................ 39 

2.6.3. Estruturas da mensagem no FlexRay ................................................... 41 



 

2.6.4. Primeiras aplicações e futuro do protocolo FlexRay ............................. 45 

2.7. A Transmissão De Mensagens No Flexray .............................................. 47 

2.7.1. Restrições temporais ............................................................................ 47 

2.7.2. Flexibilidade .......................................................................................... 53 

2.7.3. Agendamento das mensagens ............................................................. 54 

3. CONSTRUÇÃO DO SOFTWARE DE AGENDAMENTO DE MENSAGENS ........ 60 

3.1. O Segmento Estático ............................................................................... 60 

3.1.1. Nível 0: cálculo das variáveis temporais ............................................... 60 

3.1.2. Nível 1: Cálculo por slot ........................................................................ 61 

3.1.3. Nível 2: Máscara inicial ......................................................................... 62 

3.2. O Segmento Dinâmico ............................................................................. 63 

3.2.1. Nível 0: Simulação do pior tempo de resposta ..................................... 63 

3.2.2. Nível 1:Cálculo do pior tempo de resposta ........................................... 64 

3.2.3. Nível 2: Agendamento dos sinais no segmento dinâmico ..................... 64 

4. EXPERIMENTOS .................................................................................................. 66 

4.1. Segmento Estático ................................................................................... 66 

4.2. O segmento Dinâmico ............................................................................. 71 

5. CONCLUSÃO E PROPOSTAS FUTURAS .......................................................... 78 

APÊNDICE ................................................................................................................ 85 

ANEXO ..................................................................................................................... 98 

 



AUTOMATIZANDO O AGENDAMENTO DE MENSAGENS NO PROTOCOLO FLEXRAY - 14 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Breve Histórico 

Na década de 80, com a aplicação de rígidas normas ambientais de controle de 

poluição, ficou claro que os sistemas de controle de injeção e ignição utilizados nos veículos 

automotores já haviam chegado ao seu limite de aplicabilidade. Não era mais possível 

conciliar desempenho com o atendimento aos requisitos impostos. 

Graças à aplicação da microeletrônica, possibilitada pela criação dos circuitos 

integrados na década de 60, a indústria automotiva passou a utilizar a eletrônica para o 

controle da injeção e ignição nos motores de combustão interna, levando-se em conta as 

variáveis externas ao veículo e reduzindo consideravelmente as emissões, sem alterar o seu 

desempenho. 

A ECU foi então criada como unidade central de controle destas variáveis. 

Responsável por ler as informações vindas de sensores em pontos estratégicos do veículo, 

processá-las e utilizá-las como base para controlar diversos atuadores, ela funciona como um 

computador, possuindo uma placa de circuito impresso com um microprocessador ou 

microcontrolador e um programa gravado na memória (GUIMARÃES, 2007). 

O sucesso da aplicação da eletrônica no gerenciamento dos motores é inegável. Com 

legislações cada vez mais rígidas, desenvolveram-se complexos sistemas eletrônicos para 

controle de emissões e redução no consumo de combustível. Ainda, o barateamento do preço 

dos circuitos integrados e dos microprocessadores possibilitou a sua aplicação em outros 

sistemas do veículo, e consequentemente, houve um grande desenvolvimento na área da 

eletrônica embarcada veicular.  

Além disso, o desempenho e a confiabilidade oferecidos pelos componentes 

eletrônicos, aliados às possibilidades trazidas por técnicas de software permitiram a 

implantação de novas funções (NAVET e LION, 2009). Um exemplo clássico são os sistemas 

ABS e ESC, que respectivamente atuam como controle anti-travamento das rodas durante 

uma frenagem brusca do veículo e mantém a estabilidade no caso de uma situação de possível 

capotagem. Nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo realizado pela Administração 

Nacional de Segurança no Tráfego em Rodovias (NHTSA) em 2009 revelou que o sistema 

ABS reduziu a taxa de colisões em 6% nos veículos de passeio (KAHANE e DANG, 2009), 

enquanto outro estudo realizado pela mesma agência em 2007 mostrou uma redução de 34% 

graças ao sistema ESC (DANG, 2007).  
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No início da sua aplicação, as poucas ECUs de um veículo não trocavam informações 

entre si e funcionavam de forma independente. Neste tipo de arquitetura, apesar da vantagem 

de se ter um hardware simples, a falta de integração entre os sistemas leva, dentre outras 

desvantagens, à necessidade de utilização de vários equipamentos de diagnose e, em alguns 

casos à duplicidade de sensores que captam a mesma informação, mas enviam para sistemas 

diferentes. 

Conforme os sistemas automotivos foram evoluindo e a eletrônica embarcada veicular 

foi ganhando cada vez mais importância, a necessidade de se diminuir o número de cabos no 

veículo, além da integração entre os seus vários sistemas começou a ficar evidente e, desta 

forma, foram criados os sistemas distribuídos, que consiste em ECUs específicas para o 

controle de cada sistema do veículo, interligadas por uma rede de dados veicular. Semelhante 

a uma rede de computadores, a troca de informações em uma rede veicular do tipo distribuída 

garante que os sistemas eletrônicos de um veículo trabalhem de forma unificada, 

comunizando o uso dos sensores e, portanto, reduzindo a quantidade de cabos no veículo e 

consequentemente, o seu peso e consumo de combustível (MURPHY, 2009). A Figura 1 

retrata como um sistema distribuído, com a utilização de uma rede automotiva, diminui a 

quantidade de cabos no veículo. 

 

 

Figura 1 - Vantagem de um sistema distribuído com uso de rede automotiva (Fonte: JONES, 2007). 

 

Um exemplo desta troca de informações é dado por NAVET e LION (2009), com a 

velocidade do veículo que é dada pela ECU do motor, ou pelos sensores da roda de um 
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sistema ABS, que precisa ser conhecida para adaptar a rigidez da direção de um veículo 

equipado com sistema de direção eletricamente assistida, para controlar a suspensão ou 

escolher a velocidade correta do limpador de pára-brisa. 

Outra vantagem proporcionada pelas redes veiculares, está relacionada à facilidade de 

se realizar a diagnose de falhas do veículo. Além da possibilidade de se utilizar apenas uma 

ferramenta para verificação das memórias de avarias das diferentes ECUs, encontra-se 

também no mercado soluções semelhantes à representada pela Figura 2, que mostra a tela do 

software CANalyzer, criado pela empresa Vector, que permite a aquisição e análise em tempo 

real das informações que trafegam pela rede. 

 

 

Figura 2 - Tela do software Vector CANalyzer (Fonte: www.vector.com). 

 

A primeira aplicação de uma rede veicular foi no fim da década de 80. O protocolo 

CAN, foi desenvolvido pela empresa Bosch e resiste até os dias atuais como padrão na 

indústria automotiva, com mais de 400 milhões de microcontroladores vendidos a cada ano 

(CAN IN AUTOMATION, 2010). Devido à sua confiabilidade e alta taxa de transmissão de 

dados, o CAN tem sido utilizado em diferentes gerações da eletrônica embarcada automotiva. 
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Além de ser aplicado no controle do motor, transmissão e sistemas de segurança, ganhou 

também espaço em aplicações industriais (HODEL, 2009). 

Hoje, a eletrônica representa de 25 a 30 por cento do custo total da produção de um 

veículo. De acordo com WEBER (2005), em 1995, um veículo comum americano continha 

US$410 de ECUs. Em dez anos, este valor foi para US$680, e estima-se que suba para 

US$860 até 2015. Existem carros atualmente com até 70 ECUs, trocando cerca de 2500 sinais 

pela rede, e mais de 90 por cento de toda inovação tecnológica está associada à eletrônica 

(FÜRST, 2010). Com todo este crescimento, redes automotivas voltadas para diferentes 

aplicações foram desenvolvidas para atender às peculiaridades de cada sistema. 

A Figura 3 apresenta a ilustração de um veículo de luxo atual. Pode-se perceber, neste 

caso, que as ECUs estão distribuídas por todo o veículo e interligadas através de diferentes 

tipos de redes. 

 

 

Figura 3 - Automóvel de luxo atual com as suas diversas redes (Fonte: JERSAK, 2008). 

 

O fato é que se está explorando cada vez mais os benefícios trazidos pela eletrônica 

nas aplicações automotivas, e ao mesmo tempo em que se exige que as redes estejam cada vez 

mais integradas, a prova de falhas, e capazes de fornecer uma reação imediata às ações do 

motorista ou condições do ambiente, há a necessidade de se criar sistemas flexíveis para 

posterior inclusão de mais ECUs sem abalar a estrutura já existente. 
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A Figura 4 ilustra de forma bem clara o que vem ocorrendo nos últimos anos: sistemas 

antes controlados mecanicamente estão sendo gradativamente substituídos por sistemas 

puramente eletrônicos, como o que já ocorreu com a implantação do acelerador eletrônico 

(throttle-by-wire) no lugar do antigo cabo do acelerador. Como tendência para os próximos 

anos, há a substituição dos sistemas mecânicos de freios e direção atuais por sistemas 

puramente eletrônicos, chamados de “brake-by-wire”, que substitui os circuitos hidráulicos ou 

pneumáticos do freio por cabos elétricos e “steer-by-wire”, que implanta um comando 

eletrônico no lugar da coluna de direção. Além disto, já se encontram atualmente em alguns 

veículos de luxo, sistemas inteligentes que integram diversos itens de segurança para atuarem 

em conjunto, a fim de minimizar os efeitos provenientes de falhas ou distrações dos 

motoristas. Esta nova geração de sistemas de segurança ativa é capaz de identificar situações 

de risco, através da fusão dos sinais de vários sensores em diversas partes do veículo, que 

reconhecem o ambiente que está ao redor do mesmo, sendo capazes de emitir alertas sonoros, 

visuais e, em um futuro próximo, até mesmo intervir no veículo para evitar ou minimizar os 

efeitos dos acidentes (SCHULZE et al., 2008). 

 

 
Figura 4 - Evolução da eletrônica embarcada em veículos automotores (Fonte: LEEN e HEFFERNAN, 2002). 

 

Para garantir a integridade destas funções, que são classificadas como sistemas de 

tempo real, devido à necessidade de uma resposta imediata às ações tomadas pelo motorista 
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ou às situações detectadas pelos sensores, uma grande quantidade de dados deverá trafegar 

pela rede em alta velocidade, tornando em alguns casos inviável a aplicação do protocolo 

CAN nesta nova geração de sistemas. 

Diante deste cenário, no ano de 2000, um grupo de companhias automotivas, após 

conduzir uma extensa análise técnica dos protocolos de rede existentes até então, formou o 

Consórcio FlexRay, desenvolvendo um novo protocolo de comunicação automotiva. As 

principais vantagens deste protocolo são (FLEXRAY CONSORTIUM, 2005): 

 Transmissão de dados em alta velocidade, podendo chegar a 10Mbit/s; 

 Utilização de dois canais de comunicação, para transmissão dos mesmos dados em 

paralelo, oferecendo redundância, ou para a transmissão de dados diferentes, dobrando a 

sua taxa de transmissão nominal; 

 Adoção de dois padrões diferentes de transmissão de mensagens em um mesmo ciclo de 

comunicação, possibilitando o agendamento de mensagens periódicas ou não-periódicas 

no segmento específico, de forma a aumentar a eficiência da transmissão. 

O protocolo FlexRay também conta com mecanismos que garantem a integridade de 

seu funcionamento, como sincronismo dos nós transmissores e receptores, detecção de erros 

de transmissão, dentre outros, que satisfazem os requisitos necessários para aplicação na área 

automotiva. A Figura 5 apresenta o símbolo adotado para o protocolo. 

 

 

Figura 5 - Símbolo do protocolo FlexRay (Fonte: FLEXRAY CONSORTIUM, 2005). 

 

Ainda, há o estudo de outras tecnologias para suprir as demandas dos futuros sistemas 

automotivos, como o caso da Ethernet que, em alguns casos, pode ser mais viável que o 
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protocolo FlexRay (ANEXO A). Portanto, o conhecimento destes novos protocolos de 

comunicação é de fundamental importância para futuras decisões sobre suas aplicações. 

1.2. Motivação 

Em um primeiro momento, a decisão da realização de uma obra envolvendo o FlexRay 

foi motivada pela pouca literatura existente sobre este protocolo no Brasil. No entanto, com o 

decorrer do desenvolvimento da pesquisa e a coleta de informações, percebeu-se na 

exploração das técnicas de agendamento de mensagens, uma oportunidade de se estudar os 

desafios de uma condição de aplicação real do protocolo.  

O conceito do uso do ambiente de programação LabVIEW veio da idéia de trazer 

praticidade à aplicação e análise das técnicas estudadas, além da oportunidade de contribuição 

com uma ferramenta para definição automática dos parâmetros de agendamento para 

transmissão das mensagens no protocolo. 

1.3. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo criar, através do ambiente de programação 

LabVIEW, um processo automatizado de definição dos parâmetros para agendamento de 

mensagens no protocolo FlexRay. 

O software criado deverá considerar as informações pertinentes às mensagens a serem 

transmitidas na rede para agendá-las de forma a se respeitar todas as suas restrições temporais 

e, ao mesmo tempo, otimizar o uso da banda disponível para transmissão, permitindo uma 

avaliação da eficiência das técnicas empregadas. 

O processo de agendamento será baseado nos estudos conduzidos por GRENIER, 

HAVET e NAVET (2008), sobre o agendamento de mensagens no segmento estático, com a 

adição da restrição do jitter, como proposta por SCHMIDT e SCHMIDT (2010). O 

agendamento das mensagens no segmento dinâmico seguirá a heurística apresentada por 

SCHMIDT et al. (2010). 

1.4. Metodologia 

Após a revisão bibliográfica, que destaca as tendências dos sistemas automotivos e 

suas redes veiculares, bem como sobre as exigências dos sistemas de tempo real, as limitações 

do protocolo CAN, e as principais características do protocolo FlexRay, o capítulo 2 também 

apresentará uma análise das restrições temporais dos dois segmentos de transmissão de 

mensagens do protocolo FlexRay, além das técnicas apresentadas para o correto agendamento 

de mensagens. O capítulo 3 apresentará a aplicação em LabVIEW das técnicas discutidas no 

capítulo 2. 
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No capítulo 4, serão discutidos os resultados obtidos com a aplicação do software 

desenvolvido e, por fim, o capítulo 5 apresentará as conclusões desta pesquisa, bem como as 

propostas para futuros projetos. 

Além da especificação do protocolo versão 2.1 A, esta obra se baseou principalmente 

nas publicações de GRENIER, HAVET e NAVET (2008) e SCHMIDT et al. (2010) sobre as 

técnicas para análise e agendamento de mensagens no FlexRay. 

Para a aplicação das técnicas de agendamento de mensagens nos segmentos estático e 

dinâmico do protocolo FlexRay, foi utilizado o ambiente de programação LabVIEW versão 

7.1 – Student Version. 

Este ambiente é amplamente utilizado no campo da engenharia, para os mais diversos 

fins, oferecendo interface gráfica ao usuário e integração com diversos sistemas, 

possibilitando, inclusive, o seu uso nas redes automotivas para monitoramento, diagnose e 

simulação (JONES, 2007). No contexto desta obra, ele foi escolhido devido à facilidade de 

acompanhamento gráfico dos resultados obtidos com o agendamento de várias mensagens, 

além da facilidade de controle das variáveis de entrada. 

Os dois segmentos do protocolo foram estudados separadamente. No segmento 

estático, para comprovar a influência da escolha das variáveis de transmissão no cumprimento 

dos requisitos temporais dos sinais, foram verificadas as variações dos valores de máximo 

tempo de espera para transmissão das mensagens e jitter, considerando-se sua transmissão em 

diferentes slots e ciclos base. O segundo e terceiro testes tiveram como objetivo avaliar os 

resultados obtidos com a aplicação das técnicas de agendamento de mensagens quanto ao 

aproveitamento dos slots disponíveis, variando-se a taxa máxima de jitter. 

No segmento dinâmico, buscou-se primeiramente avaliar os resultados obtidos com a 

aplicação da técnica de agendamento de mensagens descrita no capítulo anterior. Além disso, 

avaliou-se a flexibilidade do protocolo quanto às conseqüências do aumento do segmento 

dinâmico de duas formas, a saber, aumentando-se a duração dos ciclos de comunicação e 

diminuindo-se a duração do segmento estático. 

O último teste realizado avaliou as conseqüências da transmissão no segmento 

dinâmico, de sinais periódicos com longos períodos de geração, tal como foi proposto por 

GRENIER, HAVET e NAVET (2008). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Classificação dos Protocolos de Comunicação 

De acordo com NAVET e LION (2009), os diversos sistemas incorporados em um 

veículo podem ser divididos em cinco domínios, a saber: 

 Trem de força, que controla o motor e a transmissão; 

 Chassi, que envolve, dentre outras funções, o controle da suspensão, direção, e freios; 

 Carroceria, que trata das funções de conforto; 

 Telemática, consistindo de comunicações sem fio, como mídias, telefones celulares, 

internet, dentre outros; 

 Sistemas de segurança ativa e passiva, que envolvem a segurança dos ocupantes do 

veículo. 

Estes diferentes domínios têm diferentes requisitos quanto à sua rede. Por este motivo, 

nem sempre é viável a aplicação de um único protocolo de comunicação para os diversos 

sistemas encontrados em um veículo. A SAE, define quatro classes de redes, de acordo com a 

velocidade máxima de transmissão de dados e conseqüente campo de aplicação nos veículos, 

a saber (LUPINI, 2010): 

Classe A: Taxa de dados até 10 Kbit/s - Utilização em sistemas básicos, que não 

exigem resposta muito rápida, devendo suportar mensagens do tipo event-driven. O protocolo 

padrão desta classe é o LIN. 

Classe B: Taxa de dados de 10 a 125 Kbit/s - Utilizado para a maioria das aplicações 

não-críticas. Deve suportar mensagens do tipo event-triggered e algumas mensagens 

periódicas. O padrão desta classe é o protocolo CAN, com duas variações: ISO 11898 e ISO 

11519-2, sendo o primeiro direcionado à Classe B e o segundo, à Classe C. 

Classe C: Taxa de dados de 125 Kbit/s a 1 Mbit/s - Uso para aplicações que exigem 

uma comunicação mais rápida. Deve suportar mensagens periódicas de tempo real (dentro de 

um certo limite). O protocolo padrão desta classe é o CAN, que tem vários tipos de sub-

padrões. O padrão SAE J1939 é direcionado para veículos comerciais, comumente utilizado 

para as classes B e C. A maioria das aplicações para veículos de passeio utilizam o padrão 

ISO 11898-2, com 500 Kbit/s para a sua rede Classe C. 

Classe D: Taxa de dados acima de 1 Mbit/s - Uso para comunicações em tempo real, 

de sistemas críticos que exigem alta taxa de transmissão de dados. O protocolo MOST é 
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utilizado para sistemas de informação e entretenimento, enquanto o protocolo FlexRay deverá 

se tornar padrão para sistemas críticos de segurança. 

Na prática, a utilização de protocolos de comunicação específicos para os diferentes 

sistemas de um veículo permite atender aos requisitos destas aplicações de uma forma mais 

eficiente. Por exemplo, o domínio da carroceria, que é formado pelo painel, limpadores de 

para-brisa, portas, vidros, bancos, espelhos e controle térmico, dentre outros sistemas, 

caracteriza-se pela baixa criticidade de suas mensagens, e, por isto, não requer uma rede de 

comunicação com alta taxa de transmissão (NAVET e LION, 2009). Protocolos pertencentes 

à classe A são aplicáveis neste domínio. 

Já o domínio da telemática, que é relativamente novo e vem ganhando cada vez mais 

importância na área automotiva, necessita uma alta taxa de transmissão de dados, pois lida 

com áudio e vídeo, além de comunicação fora do veículo. Para atender a esta demanda, foi 

desenvolvido o protocolo MOST, pertencente à classe D, que deverá se tornar padrão nestas 

aplicações (MOST, 2010). 

A busca por motores menos poluentes e com menor consumo de combustível 

impulsionou a implantação da eletrônica nos sistemas ligados ao trem de força. No Brasil, por 

exemplo, a tecnologia flexfuel envolve avançados métodos de gerenciamento eletrônico do 

motor. Desta forma, estes sistemas passaram a exigir um controle complexo com períodos de 

amostragem na ordem de milissegundos, respostas dentro de um prazo rígido e frequentes 

trocas de dados com outros sistemas do veículo (NAVET e LION, 2009), e hoje impõem um 

grande desafio em termos de controle de sistemas em tempo real e poder computacional 

(VINCENTELLI e DI NATALE, 2007).  

Uma forte tendência no domínio do chassi é a substituição de sistemas puramente 

mecânicos, como o controle da direção ou dos freios, por sistemas eletrônicos, os chamados 

sistemas X-by-wire. Dependendo de sua arquitetura, estes sistemas demandam controle em 

tempo real, pois um atraso na transmissão dos dados poderá colocar em risco a vida dos 

ocupantes do veículo, tendo em conta que os sistemas ligados ao chassi podem impactar na 

estabilidade do veículo, a sua agilidade ou a sua dinâmica. Protocolos de comunicação 

voltados a estes sistemas de tempo real, pertencentes à classe D como o FlexRay, foram 

desenvolvidos para atender a esta demanda.  

A iniciativa de vários países em diminuir o número de acidentes nas estradas levou ao 

desenvolvimento de sistemas de segurança avançados. Estes sistemas envolvem modernas 

tecnologias de sensoriamento para evitar ou minimizar os efeitos de uma colisão, protegendo, 

assim, os ocupantes do veículo. Muitas vezes são formados por uma combinação de diferentes 
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sistemas individuais ligados em rede e por isto deve contar com um protocolo de 

comunicação eficaz, visto que o rápido processamento das informações é fundamental para 

uma reação adequada do sistema. Este fato também classifica estas aplicações na classe D e 

colocam o protocolo FlexRay no escopo de sua utilização. 

2.2. Sistemas de Tempo Real 

Por definição, um sistema de tempo real tem exigências em relação ao tempo. De 

acordo com SPRUNT, SHA e LEHOCZKY (1989), nestes sistemas a integridade das funções 

não dependem apenas do resultado do processamento, mas também dos tempos em que eles 

são produzidos. GANSSLE e BARR (2003) explicam que, para um sistema de tempo real, 

uma resposta tardia é tão ruim quanto, ou ainda pior que uma resposta errada. 

Em outras palavras, nestes sistemas, não basta que uma mensagem seja transmitida 

sem erros. Conforme pode ser notado na Figura 6, a mensagem também deve ser transmitida 

dentro de um tempo determinado. O termo que define este prazo ou tempo determinado é 

comumente encontrado na literatura como deadline. 

 

 
Figura 6 - Processamento em tempo real com o seu deadline (Fonte: BCI2000, 2010). 

 

Ainda de acordo com SPRUNT, SHA e LEHOCZKY (1989), os sistemas de tempo 

real podem ser classificados em quatro categorias, de acordo com o seu padrão de recepção e 

deadline. Se o atraso ou o não cumprimento do tempo esperado for crítico para o sistema, ou 

provocar uma condição de grandes perdas, ou perdas catastróficas, o sistema é denominado 

rígido, ou hard. No caso de um atraso da mensagem em relação ao seu deadline for tolerável, 

apesar do cumprimento do seu prazo for desejável, este sistema é denominado brando, ou soft. 

Tarefas com tempos de recepção regulares são chamadas de tarefas periódicas. As tarefas com 

tempos de recepção irregulares são chamadas de tarefas não-periódicas.     
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Os diversos sistemas de um veículo operam como sistemas de malha fechada, eles 

consultam os valores disponibilizados pelos sensores, calculam a resposta devida, e envia esta 

resposta para os atuadores RUSHBY (2001). De uma forma geral, os sistemas mais críticos 

demandam um monitoramento constante, como confirma WAERN (2003) ao dizer que estes 

sistemas geralmente controlam processos rápidos onde é importante que a informação de 

controle seja atualizada rapidamente. Um problema qualquer que acabe fazendo com que uma 

mensagem chegue ao seu destino quando já está desatualizada pode levar a uma ação 

incorreta.  

É importante saber que uma tarefa periódica ou não-periódica pode apresentar uma 

variação de tempo entre duas ativações consecutivas. Esta variação máxima se chama jitter. 

Segundo LUSTOSA (2009), considerar o jitter é importante, pois ele ocasiona erros entre o 

valor real da medida física e os valores recebidos pelo receptor. 

O tempo de transmissão de uma mensagem é contado desde o momento em que ela 

está pronta para ser transmitida na rede, após a sua geração, até a transmissão do seu último 

bit. Portanto, conhecer o tempo máximo gasto para a transmissão de uma certa mensagem, 

que representa o tempo de execução desta tarefa no pior caso possível, dada uma arquitetura, 

é de fundamental importância para se prever o comportamento temporal do sistema e saber se 

todas as tarefas terminam antes de seus deadlines (MACÊDO et. al., 2004). 

No escopo das redes de dados automotivas, vale notar que, ao contrário do que se 

sugere a princípio, um aumento da velocidade de transmissão das mensagens não melhora a 

questão do tempo em um sistema de tempo real. De acordo com FARINES, FRAGA e DE 

OLIVEIRA (2000), a rapidez do processamento apenas visa melhorar o desempenho do 

sistema, minimizando o tempo de resposta médio do conjunto das tarefas, mas o objetivo do 

processamento em tempo real é o cumprimento dos requisitos temporais de cada uma das 

atividades. O conceito mais importante neste caso é o da previsibilidade. Um sistema de 

tempo real com previsibilidade permite antecipação do seu comportamento independente de 

quaisquer variações que possam ocorrer no hardware, na carga ou taxa de uso do sistema em 

dado momento, ou falhas no sistema.  

2.2.1. Sistemas x-by-wire 

O conceito steer by wire consiste na substituição do atual sistema mecânico de 

controle da direção por um sistema eletrônico. Basicamente, a coluna de direção será 

substituída por um sensor de torque que detecta os movimentos do volante e os transmite pela 

rede, para um motor localizado no eixo dianteiro do veículo. 
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De acordo com WILWERT et al. (2005), com a remoção da coluna de direção, que é 

um dos componentes mais pesados do veículo, pode-se obter menor consumo de combustível, 

além da eliminação da possibilidade dela invadir o habitáculo do veículo durante uma colisão. 

Além disso, através do controle eletrônico, é possível alterar a resposta do sistema de direção 

conforme a situação na qual o motorista esterça o volante, por exemplo, pode-se fazer com 

que o eixo direcional vire em um ângulo maior quando se está estacionando o veículo, e 

menor quando se está dirigindo em uma rodovia a alta velocidade. 

Um sistema de direção eletrônica, além de responder aos comandos do motorista no 

volante, deve retornar as mesmas vibrações sentidas em um sistema mecânico, por efeito das 

condições do solo, da velocidade do veículo, ou do ângulo de esterçamento. Toda esta troca 

de informações deve ser feita em tempo real e qualquer falha no sistema deve ser compensada 

de forma que o veículo não pare ou não perca a dirigibilidade. Por este motivo, um sistema de 

diagnóstico onboard também deve ser agregado ao sistema. 

A Figura 7 demonstra um conceito do sistema steer by wire. Nela pode ser percebido 

que as mensagens que circulam pela rede são vitais para o funcionamento do sistema, e 

qualquer falha pode comprometer a dirigibilidade do veículo. 

A substituição do sistema de freios hidráulico ou pneumático de um veiculo por um 

sistema puramente eletrônico é a base o conceito brake by wire. Dentre as suas vantagens, o 

controle eletrônico dos freios pode diminuir significantemente o espaço de frenagem do 

veículo, aplicando exatamente a pressão de frenagem necessária em cada roda do veículo. 

Ainda, assim como o sistema steer by wire, este também reduz consideravelmente o peso do 

veículo, por eliminar a ligação hidráulica do sistema de freios WILWERT et al. (2005). 

Em um sistema brake by wire (Figura 8), a atuação do pedal do freio pelo motorista é 

detectado pela nó central (CN), que calcula e envia pela rede a força de frenagem para o nó de 

cada roda (WN), que é responsável pela sua aplicação na roda correspondente (AIDEMARK 

et al., 2002). 
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Figura 7 - Sistema steer by wire (Fonte: WILWERT et al., 2005). 

 

 

Figura 8 - Sistema brake by wire (Fonte: AIDEMARK et al., 2002). 
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Entretanto, este sistema também emprega a rede veicular como parte integrante do 

sistema, e qualquer falha pode comprometer a ação dos freios. SPAHN e SURI (2006), 

fornece um diagrama, acompanhado de uma análise temporal do processo de frenagem em um 

sistema brake by wire (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Diagrama de tempo de um sistema brake by wire (Adaptado de SPAHN e SURI, 2006). 

 

No ponto de tempo t0, a informação do acionamento do pedal do freio é lida pela ECU 

que o gerencia. Desconsiderando o tempo levado para digitalização e processamento deste 

sinal, o tempo T1 = t1 – t0, dependendo do sistema de comunicação e do seu estado no 

momento, é necessário para que o controlador escreva a mensagem correspondente no 

barramento. Após o envio da mensagem, que leva um tempo igual a T2, a mensagem é 

recebida em t2 pelo controlador do freio. Em t3 pede para ser enviada uma mensagem de 

frenagem para todas as ECUs das rodas, mas tem que esperar T4 para poder ter acesso ao 

barramento. A transmissão da mensagem é finalizada em t5 quando as ECUs das rodas tem 

acesso à informação de frenagem. A soma de todos os atrasos corresponde ao tempo dentre a 

ocorrência de um evento e a sua reação, neste caso, o acionamento do pedal do freio e a 

efetiva frenagem nas rodas o veículo. Manter este tempo curto e uniforme para todos os 

eventos de frenagem do veículo é crucial para se manter a integridade do sistema. 

2.2.2. Advanced driver assistance systems (ADAS) 

Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) estão sendo pesquisados nos 

principais países desenvolvedores de automóveis. Este conceito, de acordo com WINNER e 

HAKULI (2006), dá autonomia para o veículo não apenas tomar as medidas necessárias para 
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manter a sua estabilidade, mas também para realizar a função do condutor quando for 

necessário. 

Para isto, a fusão das informações vindas de vários sensores permite ao processador do 

sistema, através da avaliação do ambiente que está ao redor do veículo, identificar não apenas 

uma situação de risco, mas a melhor maneira de evitá-la ou minimizar os seus efeitos (Figura 

10). A troca de informações em tempo real entre as diversas ECUs que compõem este 

sistema, além da integração com os sistemas de freio e direção discutidos neste capítulo, são 

fundamentais para a garantia do seu funcionamento.  

 

 

Figura 10 - ADAS (Fonte: SARA, 2011). 

 

Apesar de ainda haver alguma discussão sobre o impacto destes sistemas para os 

motoristas, que deverão compartilhar o controle do veículo com as decisões tomadas pelo 

sistema, as suas vantagens são suficientes para amplos investimentos no seu desenvolvimento.  

2.3. Arquiteturas Time Triggered e Event Triggered 

Time triggered e event triggered se referem à dois diferentes modos de transmissão de 

dados em uma rede de comunicação. 

Nos sistemas event-triggered, as mensagens são transmitidas imediatamente devido à 

ocorrência de um evento. Desta forma, uma mensagem relacionada à qualquer acontecimento 

assíncrono, pode ser transmitida para a rede o mais rápido possível. De acordo com SPAHN e 

SURI (2006), este sistema é vantajoso para sistemas de tempo real do tipo soft, pois a latência 

entre um evento e a chegada da mensagem correspondente é mínima. Fazendo uma analogia, 

este modo de transmissão de mensagens pode ser comparado a uma auto pista, a qual os 

veículos são livres para acessar a qualquer momento, com a possibilidade de 

congestionamentos (Figura 11). 
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Figura 11 - Auto pista representando a arquitetura event-triggered (Fonte: NAVET, 2009). 

 

De acordo com CARVALHO (2006), o tempo de resposta dos subsistemas neste caso 

depende apenas da carga da rede. Em outras palavras, como esta característica possibilita dois 

nós requererem acesso à rede no mesmo momento, pois todos eles têm a liberdade de 

transmitir as suas mensagens a qualquer instante, um sistema de contenção deve ser aplicado 

pelo protocolo para garantir que apenas uma delas seja enviada por vez, evitando colisões de 

mensagens. Por isso, pode ocorrer um atraso de transmissão de uma mensagem relacionada a 

um evento, caso outra mensagem de maior prioridade peça acesso ao barramento de dados no 

mesmo momento. Assim, não é possível garantir a previsibilidade do sistema, especialmente 

quando há muitas mensagens a serem transmitidas. 

Como apenas as mensagens necessárias são transmitidas, este sistema é mais eficiente 

em termos do uso da largura da banda. Ainda, a adição de mais nós em uma rede event-

triggered não leva à obrigatoriedade de replanejamento dos nós já existentes, visto que o 

acesso ao meio é feito de uma forma dinâmica. 

Porém, como desvantagem destes sistemas, há a possibilidade da ocorrência de jitters 

imprevistos nas comunicações em tempo real. Ainda, devido à falta de previsibilidade que 

estes sistemas oferecem, se torna difícil a detecção de falhas dos nós. 

Nos sistemas time-triggered, a transmissão das mensagens é feita em pontos de tempo 

pré-determinados. Cada quadro de mensagens tem a sua janela de tempo de transmissão 

definida, que se repetirá a cada novo ciclo. Todas estas janelas, ou slots têm o mesmo 

tamanho e são definidos na fase de projeto, em função do tempo de transmissão do maior 

frame e da velocidade do controlador da rede (CARVALHO, 2006). A esta estratégia de 

acesso ao meio se dá o nome TDMA e ela pode ser comparada a um teleférico, no qual não há 

congestionamentos porque cada cadeira tem o seu espaço e, com alguns cálculos, é possível 
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conhecer o tempo do trajeto e o tempo que cada passageiro leva para ir da origem até o 

destino (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Teleférico comparada a arquitetura time-triggered (Fonte: NAVET, 2009). 

 

A Figura 13 representa o ciclo de um sistema puramente time-triggered. Através dela 

pode-se notar que cada nó tem um espaço de tempo no ciclo de comunicação do barramento 

para a transmissão da sua mensagem. 

 

 
Figura 13 - Ciclo de um sistema time-triggered (Fonte: CARVALHO, 2006). 

 

Desta forma, o comportamento da transmissão das mensagens se torna previsível, 

ideal para sistemas em tempo real. A detecção da presença de possíveis erros em um nó que 

não está transmitindo as suas mensagens também fica mais fácil. As unidades de 

processamento constantemente comparam o comportamento do sistema com aquele que foi 

previsto durante o projeto e o não recebimento de uma mensagem no instante esperado pode 

ser interpretado como um erro (CARVALHO, 2006). Isto também é possível porque todos os 
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nós sabem com antecedência qual mensagem estará sendo transmitida e qual é o nó que a está 

enviando (SPAHN e SURI, 2006). 

Entretanto, durante a configuração da rede, é necessário um agendamento, que 

consiste em designar os espaços de tempo do barramento para as mensagens que serão 

transmitidas. Ainda, a eficiência do uso barramento é comprometida pelo fato que o espaço 

designado a uma mensagem ocupa tempo no barramento mesmo quando não a está 

transmitindo. 

Entre estes dois conceitos, não é possível afirmar que existe um melhor sistema de um 

modo geral, mas o melhor para ser aplicado a cada caso. Se por um lado os sistemas time-

triggered exigem uma fase prévia de planejamento delicado e trabalhoso, é justamente este 

planejamento que o torna previsível. Já os sistemas event-triggered não exigem tal 

planejamento, mas não oferecem a previsibilidade requerida pelos sistemas de tempo real 

rígidos. 

2.4. Definição de Frame de Dados 

Os sinais gerados por uma ECU para representar o valor de algum dispositivo físico 

podem ter seu tamanho variado de um bit até alguns bytes. Como pode ser visto na Tabela 1, 

sinais que exigem maior precisão são representados por uma maior quantidade de bits. Por 

exemplo, a informação de rotação do motor, que pode variar de 0 à 6000 rpm, é representada 

na tabela de forma hipotética em 8 bits, cujo valor decimal varia de 0 à 256. Desta forma, para 

se ter a informação real da rotação do motor, o valor encontrado no frame de dados deve ser 

multiplicado por um fator, que neste caso vale 23,43. Na mesma tabela, o sinal do estado da 

embreagem deve apenas representar as situações acionada e não acionada. Portanto, ocupa 

apenas 4 bits no frame de dados, pois ainda informa, por motivos relacionados à diagnose do 

veículo, casos nos quais haja algum problema com o valor lido do sensor. Já a informação 

vinda do sensor de velocidade da roda tem uma precisão muito maior que a informação da 

rotação do motor, pois é representada por 16 bits e conta com um fator de multiplicação 

menor. 

Então, de acordo com as suas características, estes valores são agrupados em frames 

de dados através de uma técnica chamada empacotamento, ou frame packing. Assim, um 

frame é um pacote de informações transmitido em uma rede como uma unidade simples 

(BANGIA, 2010). Ele contém uma mensagem completa de um transmissor. 

 



AUTOMATIZANDO O AGENDAMENTO DE MENSAGENS NO PROTOCOLO FLEXRAY - 33 

 

Tabela 1 - Exemplos de informações contidas em um frame de dados. 

SINAL TAMANHO (BITS) INFORMAÇÃO 

Estado da embreagem 2 

0 = não acionada,  

1= acionada,  

2 = nenhum valor válido,  

3 = reservado. 

Rotação do motor (0 a 6000 rpm) 8 Fator = 23,43 

Velocidade da roda traseira 

direita (0 a 220 Km/h) 
16 Fator = 0,003 

 

O processo de agendamento de mensagens em um protocolo de transmissão leva em 

consideração as características temporais dos frames. Portanto, é importante que os frames 

sejam compostos por sinais que possuem características temporais semelhantes.  A perda da 

transmissão de um frame de dados significa o não recebimento de informações atualizadas 

dos sinais nele contidos. 

É igualmente importante que, uma vez recebido um frame de dados, a ECU consiga 

identificá-lo e, assim, separar as informações de cada sinal, para poder realizar uma 

interpretação individual de cada informação. Geralmente, a posição de um sinal é dada pela 

localização do primeiro bit que compõe a informação, juntamente com o tamanho do sinal. 

2.5. Limitações do Protocolo CAN  

2.5.1. Taxas de transmissão e comprimento máximo do barramento 

O protocolo CAN pode transmitir dados com uma velocidade de até 1MBit/s. 

Entretanto, para uso automotivo é mais comum encontrá-lo com velocidades de 125 KBit/s e 

500 KBit/s. De acordo com DEMIRCI (2009), isto se dá devido ao alto custo para se isolar a 

rede contra interferências eletromagnéticas quando a velocidade passa dos 500KBit/s. Para 

cada taxa de transmissão, há um comprimento máximo do barramento, conforme a tabela 2.  

2.5.2. A arbitrariedade no barramento 

Devido às suas características, a disponibilidade para transmissão de mensagens no 

barramento CAN pode ser analisada como uma linha contínua no tempo, possibilitando a 

qualquer momento, a transmissão de qualquer mensagem, vinda de qualquer nó, desde que 

esteja disponível e não haja no mesmo instante, uma requisição de uso do barramento por uma 

mensagem de maior prioridade. O protocolo CAN segue o conceito event-triggered e opera 
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no padrão CSMA/CD. Isto quer dizer que um nó apenas iniciará a transmissão de uma 

mensagem caso detecte que o barramento está livre, e caso dois ou mais nós desejarem 

utilizar o barramento em um mesmo instante, um mecanismo é utilizado para determinar qual 

deles terá direito de transmitir a sua mensagem primeiramente. 

 

Tabela 2 - Relação taxa do bit x comprimento do bus. 

Taxa do bit Comprimento máximo do barramento 

1 Mbit/s 25 m 

800 kBit/s 50 m 

500 k Bit/s 100 m 

250 kBit/s 250 m 

125 kBit/s 500 m 

50 kBit/s 1000 m 

20 kBit/s 2500 m 

10 kBit/s 5000 m 

 

Este mecanismo é denominado Controle de Acesso ao Meio ou MAC. Ele gerencia o 

acesso ao barramento de forma que cada uma das mensagens seja transmitida em um dado 

momento, evitando que haja interferência de uma mensagem com outra. O controle é 

realizado levando-se em conta a prioridade das mensagens, ou seja, aquela que tiver uma 

prioridade mais alta terá acesso primeiro ao barramento.  

A prioridade de uma mensagem é dada pelo seu ID, que é único para cada frame de 

mensagem do CAN e, portanto, funciona como uma espécie de endereço. Desta forma, não 

existe um mesmo ID para dois nós diferentes. Ele está contido em um campo com 11 bits nas 

versões 1.0 e 2A do CAN e 29 bits na versão 2B. Isto quer dizer que 2
11

 (2048) mensagens 

diferentes são possíveis no caso do CAN 1.0 e 2.0A, e 2
29

 (536870912) no caso do CAN 2.0B 

(HODEL, 2009). 

Conforme mostra a Figura 14, o campo identificador (identifier) está localizado no 

início do frame de mensagens do CAN, logo após o bit de início da mensagem (start of 

frame). Quanto menor for o seu valor, mais alta é a prioridade da mensagem, pois o CAN 

considera os bits que estão no nível lógico “0” como dominantes, e os bits que estão no nível 

lógico “1” como recessivos. Os demais campos do frame representam bits de controle do 

CAN, detecção de falhas e o campo de dados, que pode ter um tamanho máximo de 8 bytes. 
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Figura 14 - Exemplo de frame de dados do CAN (Fonte: notas de aula prof. Kleber Hodel). 

 

A Figura 15 representa o momento no qual três nós tentam transmitir uma mensagem 

no mesmo instante. Assim, é realizado o processo de arbitragem do CAN, no qual a 

mensagem com o menor ID e, portanto maior prioridade, ganha o acesso ao barramento.  

 

 

Figura 15 - Sistema arbitrário CAN (Adaptado de IXXAT, 2010). 

 

No momento 1, as três mensagens iniciam a disputa pelo barramento. No momento 2, 

o nó 2 detecta que está no estado recessivo, enquanto o barramento está no estado dominante 

e, por este motivo, cancela a sua disputa. No momento 3, o mesmo ocorre com o nó 1 e, desta 

forma, apenas o nó 3 continua a sua transmissão. Assim, os nós que perdem o direito de 

utilizar o barramento terão de esperar até que ele volte a ficar livre para iniciar a transmissão 

de sua mensagem. 
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2.5.3. Restrições temporais 

Em uma rede CAN, a transmissão de uma mensagem na rede pode ser bloqueada 

consecutivas vezes devido à ocorrência de mensagens de maior prioridade requisitar acesso ao 

barramento no mesmo instante. Assim, os nós com mensagens de alta prioridade são aqueles 

que menos sofrem com as restrições temporais do protocolo. A transmissão de suas 

mensagens é geralmente realizada tão logo haja requisição de uso da rede, caso ela esteja 

livre.  

Por outro lado, quanto menor for a prioridade de uma mensagem, mais vezes pode 

haver a ocorrência de bloqueios de transmissão e, consequentemente, maior será o seu atraso. 

O pior caso de bloqueio ocorre quando uma mensagem é bloqueada por todas as outras de 

maior prioridade, para finalmente, ganhar acesso ao barramento. 

Por isto, de acordo com CENA, VALENZANO e VITTURI (2005), apesar de ser 

possível programar as mensagens para entrarem no barramento com uma periodicidade, 

visando se respeitar os seus deadlines, não é possível garantir que este agendamento seja 

respeitado quando se tem uma mensagem com prioridade mais alta que requisite a utilização 

do barramento. 

Esta condição deve ser prevista e analisada em um barramento CAN, especialmente 

quando há uma elevada taxa de ocupação da rede, dada pela variável busload. Este índice 

sofre um aumento significativo com o agendamento de mensagens com curtos períodos de 

transmissão. Quanto maior a taxa de busload do CAN, mais difícil se torna garantir que todas 

as mensagens sejam transmitidas no tempo correto.  

2.5.4. Flexibilidade 

A estrutura do protocolo CAN permite a modificação no período de transmissão de 

mensagens já agendadas, bem como a adição de mais mensagens e mais nós em uma estrutura 

já existente sem a necessidade de reconfiguração dos parâmetros já definidos, pois os outros 

integrantes da rede automaticamente se adaptam às mudanças realizadas (HODEL, 2009). 

Como parte desta flexibilidade, é possível, por exemplo, a inclusão de IDs vazios 

intercalados àqueles utilizados, a fim de se reservar espaço para uma possível expansão da 

rede e conseqüente adição de mais mensagens a serem transmitidas. Em um primeiro 

momento, estes espaços vazios não afetarão a transmissão das mensagens. Por exemplo, uma 

mensagem A com ID igual a 600 está na fila de prioridades logo após uma mensagem B com 

ID igual a 599. É possível, no entanto, designar-se um ID de valor igual a 500 para a 

mensagem B, a fim de se deixar os IDs com valores de 501 a 599 disponíveis para uma futura 
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expansão do sistema. Enquanto esta expansão não ocorrer, este espaço vazio não afetará 

nenhuma das características de transmissão das mensagens. 

Entretanto, esta flexibilidade está limitada às restrições temporais do protocolo. No 

exemplo dado anteriormente, qualquer mensagem adicionada posteriormente em um dos IDs 

vazios provocará uma alteração no tempo de transmissão dos nós de menor prioridade. 

HODEL (2009) observou que, diminuindo-se o período de transmissão das mensagens em 

uma rede já existente provoca um aumento no busload e, consequentemente, atrasos na 

transmissão das outras mensagens, comprometendo a integridade de toda a rede. Ainda, 

mesmo com uma baixa taxa de ocupação da rede (aproximadamente 38%), algumas 

mensagens sofreram atraso em relação ao tempo previsto para a sua transmissão. Os 

resultados obtidos estão representados na Tabela 3, que apresenta para cada mensagem e o seu 

correspondente identificador e número de bytes de dados, a diferença entre o período real e o 

período teórico de sua transmissão. Recomenda-se que o busload de uma rede CAN seja 

inferior a 70%. 

 

Tabela 3 - Atrasos de transmissão de mensagens x taxa de busload (Fonte: HODEL, 2009). 

 

 

Uma estratégia amplamente utilizada, representada pela Figura 16, é a criação de sub-

redes em um veículo, de acordo com o nível de segurança exigida pelos sistemas que dela 

dependem (HODEL, 2009). Estas sub-redes são divididas em alto, médio e baixo grau de 
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confiabilidade, evitando que a interferência dos sistemas de baixa naqueles de alta 

confiabilidade.  

 

 

Figura 16 - Sub-redes classificadas pelo nível de segurança (Fonte: HODEL, 2009). 

 

2.5.5. Agendamento das mensagens 

A definição das prioridades de cada mensagem no protocolo CAN podem ser do tipo 

rate-monotonic, na qual as mensagens de menor período têm prioridade sobre as mensagens 

de maior período, ou do tipo deadline-monotonic, na qual mensagens com deadlines menores 

tem prioridade (HODEL, 2009). Seguindo uma destas duas formas de escalonamento, o ID de 

cada mensagem pode ser determinado com uma certa liberdade, desde que respeite as 

características do protocolo, ou seja, IDs menores darão à mensagem maior prioridade na 

rede. Ainda, deve ser observado o tamanho máximo do campo identificador, de acordo com a 

versão do protocolo. 

2.6. Características do Protocolo FlexRay 

2.6.1. Taxa de transmissão e comprimento máximo do barramento 

O FlexRay transmite os seus dados via fibra óptica ou cabos de cobre a uma taxa de 

até 10 Mbit/s. Na Figura 17, lBus representa o comprimento máximo do barramento entre 

dois nós. De acordo com as especificações do protocolo FlexRay, esta distância máxima é de 

24 metros (FLEXRAY CONSORTIUM, 2005). Este valor é bem próximo daquele 

especificado para o protocolo CAN em sua velocidade máxima, a de 1Mbit/s.  
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Figura 17 - Ligação ponto a ponto FlexRay (Fonte: FLEXRAY CONSORTIUM, 2005). 

 

2.6.2. Canais de comunicação 

O FlexRay conta com dois canais de comunicação, denominados “Canal A” e “Canal 

B”, que podem ser utilizados para a transmissão de um mesmo dado, ou para dados diferentes, 

dobrando a taxa nominal de transmissão.   

Esta característica serve para atender a dois propósitos: no caso da transmissão de 

dados diferentes em cada um dos canais, a taxa de transmissão máxima da rede é dobrada para 

20 Mbit/s. Já no caso da utilização dos dois canais para a redundância do sinal, ou seja, para a 

transmissão dos mesmos dados, esta característica oferece a robustez necessária para a 

substituição dos sistemas mecânicos por eletrônicos (PARET, 2007). Ainda, pode-se optar 

pela transmissão dos dados utilizando um único canal. 

Há uma grande flexibilidade na forma como os nós podem utilizar os dois canais. Por 

exemplo, a Figura 18 representa uma topologia chamada “bus linear passivo”, com os nós A, 

C e E ligados aos dois canais, o nó D ligado apenas ao canal A e o nó B ligado apenas ao 

canal B. 

A chamada topologia híbrida explora o máximo da flexibilidade oferecida pelas 

topologias FlexRay. A Figura 19 mostra como alguns nós (A, B, C e D) são conectados ponto 

a ponto com um acoplador estrela e outros nós (E, F e G) são conectados um ao outro 

utilizando a topologia bus. O bus ainda é conectado a um acoplador estrela, permitindo que os 

nós E, F e G se comuniquem com os outros nós. 

 
Figura 18 - Topologia bus passivo com dois canais FlexRay (Fonte: FLEXRAY CONSORTIUM, 2005). 
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Figura 19 - Topologia híbrida com um canal FlexRay (Fonte: FLEXRAY CONSORTIUM, 2005). 

 

Já o exemplo da figura 20 mostra uma topologia híbrida diferente. Neste exemplo, 

diferentes topologias são utilizadas para diferentes canais. Aqui, o canal A é ligado a uma 

topologia bus e o canal B, a uma topologia estrela. 

 

 
Figura 20 - Topologia híbrida com dois canais FlexRay (Fonte: FLEXRAY CONSORTIUM, 2005). 

 

2.6.2.1. Introduzindo um comutador na rede FlexRay 

A introdução de um comutador na rede, como estudado por SCHENKELAARS, 

VERMEULEN e GOOSSENS (2011), permite a multiplexagem dos slots mesmo no 

segmento estático. Este comutador é introduzido na rede, substituindo uma estrela ativa 

(Figura 21) e assim, quando um nó não precisa enviar frames em seu slot em todos os ciclos, 

ou seja, quando a taxa de repetição da mensagem é maior que 1, é possível designar o mesmo 

slot para outro nó. 
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Figura 21 – Topologias com estrela ativa e comutador (Fonte: SCHENKELAARS, VERMEULEN e 

GOOSSENS, 2011). 

 

Isto é possível porque o comutador divide a rede por ramos, e as conecta dependendo 

da mensagem enviada, seguindo uma programação pré-determinada. Ou seja, ao contrário do 

que ocorre em uma topologia tradicional, na qual todos os nós recebem todas as mensagens 

que são transmitidas na rede, o comutador interliga apenas os ramos que realmente utilizarão 

as informações da mensagem. De acordo com SCHENKELAARS, VERMEULEN e 

GOOSSENS (2011), este paralelismo de ramos permite que a rede seja potencialmente 

utilizada por múltiplos emissores, resultando em uma maior largura de banda. 

Devido ao fato do comutador também conhecer o tempo global da rede, e estar 

sincronizado com ela, a configuração dos ramos a serem interligados pelo comutador pode ser 

programada para ocorrer a cada slot. 

2.6.3. Estruturas da mensagem no FlexRay 

2.6.3.1. Frame de dados 

Como pode ser observado na figura 22, o frame do FlexRay é bem parecido com o 

frame do CAN. A grande diferença é a quantidade de dados que ele pode conter, variando 

entre 0 e 254 bytes, frente aos 8 bytes máximos do protocolo CAN. 
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Figura 22 - Estrutura da mensagem FlexRay (Fonte: FLEXRAY CONSORTIUM, 2005). 

 

2.6.3.2. Hierarquia do tempo 

Para uma melhor análise, a hierarquia do tempo no protocolo FlexRay pode ser 

dividida em três níveis distintos (FLEXRAY CONSORTIUM, 2005): 

 Nível 1: Microtick 

 Nível 2: Macrotick 

 Nível 3: Ciclo de comunicação 

Nível 1 (microtick): os microticks são unidades de tempo baseadas diretamente no 

pulso do clock do oscilador do controlador de comunicação. Representa a menor subdivisão 

do tempo de um nó e o seu valor pode ser dado em unidades de microsegundos. De acordo 

com REZENDE (2009), a estrutura de um microtick é tal que não pode ser afetada por 

qualquer mecanismo de sincronização. 

Nível 2 (macrotick): é formado por um múltiplo inteiro de microticks. O número de 

microticks por macroticks pode variar entre nós e entre outros macroticks dentro do mesmo 

nó, e é a menor subdivisão de tempo em uma rede. 

Os macroticks são sincronizados em um nível de cluster. Considerando as tolerâncias, 

a duração de um macrotick é idêntica em todos os nós sincronizados em um cluster.  

Nível 3 (ciclos de comunicação): composto pelos segmentos estático e dinâmico, o 

tempo ocioso da rede e a janela de símbolos opcional (Figura 23), o ciclo de comunicação 

consiste de um número total de macroticks.  

Portanto, a comunicação no protocolo FlexRay é realizada em ciclos periódicos. 

Todos os nós da rede têm um contador de ciclos que vai de 0 até 63. Ao concluir a contagem, 

este contador é reiniciado (SCHMIDT et al., 2010) e os ciclos se repetem. 
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Figura 23 - Estrutura dos ciclos FlexRay (Fonte: FLEXRAY, 2005). 

 

O propósito da janela de símbolos é enviar símbolos especiais, por exemplo, símbolos 

de wakeup e startup, utilizados para os diferentes modos de operação da rede. Neste 

segmento, não existe arbitrariedade e apenas um símbolo pode ser enviado. O NIT conclui o 

ciclo de comunicação e serve como uma fase para que o nó calcule e aplique a correção do 

clock, ou tarefas relacionadas especificamente ao ciclo de comunicação. 

Os segmentos estático e dinâmico são dedicados à transmissão de mensagens e adotam 

diferentes regras de acesso ao barramento.  

Um segmento estático e um tempo ocioso da rede (NIT) são obrigatórios para cada 

ciclo de comunicação, enquanto segmentos dinâmicos e a janela de símbolos são opcionais. O 

tamanho dos segmentos estático e dinâmico podem ser diferentes, mas são fixos entre os 

ciclos (POP et al., 2006). 

Vale notar que, no caso da utilização de dois canais, o segmento estático deve estar 

sincronizado em ambos. O segmento dinâmico pode conter mensagens de diferentes tamanhos 

em cada canal, mas deve terminar nos dois canais ao mesmo tempo (BERWANGER, 

SCHEDL e TEMPLE, 2006). 

2.6.3.3. Os segmentos estático e dinâmico 

O segmento estático do FlexRay segue o padrão TDMA, utilizado pelos protocolos do 

tipo Time-triggered. Ou seja, neste segmento, o campo de dados é inicialmente dividido em 

slots de tempo iguais e constantes, que começam e terminam em instantes precisos, 

independente se as mensagens são ou não transmitidas. Cada slot de tempo pode ter o seu 

tamanho configurado e é identificado por um único identificador (ID) (PARET, 2007), que o 

torna exclusivo para um nó específico participante da rede durante todos os ciclos de 

comunicação. Assim, um slot do segmento estático, uma vez designado a um certo nó 
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participante da rede, pode ser utilizado exclusivamente por ele nos 64 ciclos de comunicação. 

Esta forma de multiplexagem, denominada Single Sender Slot Multiplexing (AUTOSAR, 

2006), permite, no entanto, o envio de diferentes mensagens de um mesmo nó em diferentes 

ciclos de comunicação.  

Assim como no segmento estático, o segmento dinâmico é dividido em partes iguais, 

denominadas minislots. O tamanho e o número de minislots no segmento dinâmico são 

parâmetros que podem ser configurados. Este segmento utiliza o padrão FTDMA para 

transmissão das mensagens. 

Como pode ser observado na Figura 24, diferentes frames transmitidos no segmento 

dinâmico podem ocupar um número diferente de minislots. Ao final da transmissão de um 

frame, a contagem dos minislots é incrementada e o processo continua normalmente. Neste 

segmento, quando um frame não é transmitido, o espaço ocupado no barramento por um 

minislot é menor que no caso do segmento estático.  

 

 
Figura 24 - Ciclo de comunicação FlexRay (Fonte: POP et al., 2006). 

 

De acordo com POP et al. (2006), há um contador de slots para cada segmento do 

ciclo de comunicação. Em ambos os segmentos, o direito de utilização do barramento é dado 
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para o nó que tiver a mensagem com o identificador (ID) com o mesmo valor atual do 

contador de slots. Durante a fase de desenvolvimento, os identificadores são dados para os 

nós, de forma que cada um tenha disponível um ou mais slots para a transmissão de suas 

mensagens. Para que não haja conflitos, dois nós não podem ter um mesmo identificador. 

Neste ponto, vale ainda notar a importância de todos os participantes da rede estarem 

sincronizados, para que haja um entendimento comum do tempo. 

Por isto, torna-se importante o conhecimento das características temporais das 

mensagens que serão enviadas tanto no segmento estático como no segmento dinâmico, para a 

sua correta alocação no agendamento do protocolo. 

2.6.4. Primeiras aplicações e futuro do protocolo FlexRay 

A empresa alemã BMW foi a primeira a aplicar o protocolo FlexRay em veículos de 

série. Em 2006, os veículos X5 passaram a utilizar a rede para gerenciamento do seu sistema 

Adaptive Drive. O propósito da aplicação, segundo SCHEDL (2007), foi de utilizar este 

sistema como piloto para verificação e melhoria dos semicondutores e sistemas operacionais 

compatíveis com o protocolo, teste das ferramentas de projeto e monitoração disponíveis e 

comportamento do sistema em testes de EMC. 

De acordo com as informações obtidas no site da empresa (BMW, 2011), o sistema 

Adaptive Drive ajusta de forma precisa os estabilizadores e amortecedores do veículo, de 

acordo com as forças de arfagem e guinada que agem no chassi, além de configurar a 

suspensão do veículo de acordo com o pavimento, neutralizando, inclusive, diferenças entre 

as rodas de um mesmo eixo. Este sistema utiliza sensores que mantém o veículo em uma 

altura constante, independente da sua carga e evita o efeito de rolamento nas curvas (WONG, 

2001) e para isto deve prover uma resposta imediata às variações do terreno. A Figura 25 

exibe a topologia empregada na rede FlexRay que controla o sistema de suspensão ativa 

BMW. 

Como parte do programa de aplicação do protocolo, em 2008 a empresa aplicou o 

FlexRay na Série 7, como backbone. Este termo, que significa espinha dorsal, representa o 

uso do protocolo para ligar diversas sub-redes do veículo (Figura 26). 

Para BERWANGER et al. (2006), sistemas de dinâmica veicular e de assistência ao 

motorista são funções essenciais para os futuros carros de luxo, e o uso do protocolo CAN 

nestas aplicações requer um grande número de sub-redes, aumentando consideravelmente o 

custo de sua aplicação. Segundo SCHEDL (2007), a aplicação do protocolo FlexRay e 

conseqüente redução no número de sub-redes do CAN, cabos e sensores redundantes, além de 
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trazer vários benefícios em relação à complexidade e expansibilidade do sistema, compensa a 

diferença de preço de uso entre os dois protocolos e, portanto, é algo viável. 

 

 

Figura 25 - Topologia da aplicação FlexRay no sistema de suspensão BMW (Fonte: SCHEDL, 2007). 

 

 

 

Figura 26 - Uso do FlexRay como backbone (Fonte: SCHEDL, 2007). 

 

De acordo com SCHEDL (2007) a empresa BMW pretende estender a aplicação do 

protocolo FlexRay nos próximos anos para os domínios do chassi e trem de força, além de 

repetir a sua aplicação como backbone (Figura 27), introduzindo-o definitivamente como 

padrão de rede para transmissão em alta velocidade em sistemas críticos de segurança. 
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Figura 27 - Programa de aplicação do protocolo FlexRay - BMW (Fonte: SCHEDL, 2007). 

 

2.7. A Transmissão De Mensagens No Flexray 

2.7.1. Restrições temporais 

2.7.1.1. O segmento estático 

Apesar do protocolo FlexRay oferecer um alto grau de previsibilidade, algumas 

restrições temporais são características da sua própria estrutura. Ocorrências de atraso no 

envio de mensagens e jitter também podem ser encontrados neste protocolo e devem ser 

previstas durante o agendamento das mensagens. Devido às características cíclicas da 

transmissão das mensagens, suas restrições temporais se baseiam na relação entre o período e 

o deadline das mensagens a serem enviadas com o tempo de duração de cada ciclo. 

Na figura 28, cada camada representa um ciclo de comunicação. Os valores ao lado 

direito representam o tempo decorrido desde o início da transmissão e os números em 

vermelho indicam a geração do sinal a ser transmitido. Os valores ao lado esquerdo 

representam os ciclos de comunicação e os números em marrom indicam os ciclos designados 

para transmissão das mensagens. Pode-se perceber que, em um primeiro momento, a 

mensagem é transmitida no mesmo ciclo no qual o sinal é gerado, porém, a diferença entre a 

geração do sinal e a transmissão da mensagem varia ao longo do tempo. 
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Figura 28 - Ocorrências de jitter no segmento estático. 

 

As mensagens que são enviadas no mesmo ciclo em que são geradas são aquelas que 

levam o menor tempo para transmissão, e tem jitter nulo. A Figura 29 exemplifica um sinal 

gerado a cada 10ms, agendado para transmissão em uma rede FlexRay cuja configuração do 

tempo de duração do ciclo de comunicação é de 5ms. O sincronismo é garantido pela 

transmissão da mensagem a cada 2 ciclos de comunicação. 

 

 

Figura 29 - Transmissão sincronizada com geração dos sinais. 
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No entanto, considerar o tempo entre a geração do sinal e a mensagem estar pronta 

para ser transmitida, passando pelo processo de empacotamento do frame é muito importante 

na escolha do slot correto para a sua transmissão. A figura 30 exemplifica o caso em que um 

sinal é gerado no início de cada ciclo de comunicação, mas o tempo de processamento do nó e 

o seu processo de empacotamento o torna disponível para transmissão apenas no momento em 

que o primeiro slot já está sendo transmitido. Caso esta mensagem seja agendada para envio 

neste primeiro slot, terá de esperar todo o tempo de um ciclo de comunicação. Neste caso, 

portanto, o tempo levado para a transmissão da mensagem é igual ao tempo de duração de um 

ciclo de comunicação, que representa o tempo de espera da mensagem para acesso ao 

barramento, mais o tempo de um slot, que é o tempo consumido para a própria transmissão da 

mensagem, até o seu último bit.  

 

 

Figura 30 - Consequência de uma escolha errada do slot . 

 

Os sinais cujos períodos de geração não coincidem com um múltiplo da duração do 

ciclo de comunicação levam mais tempo para serem transmitidos e tem índices de jitter mais 

elevados. Nestes casos, o atendimento a uma restrição temporal através de um deadline mais 

curto que o período de geração do sinal, ou um índice de jitter mais rígido, é obtido 

aumentando-se a frequência da transmissão da mensagem. Porém, além de acarretar em mais 

slots de sobre-amostragem, isto também ocupará mais espaço nos slots de transmissão. Os 

slots de sobre-amostragem ocorrem quando há duas ou mais transmissões de uma mensagem 

entre o intervalo de geração do sinal correspondente. 

Por este motivo, para se obter o máximo de vantagens com a transmissão de 

mensagens em uma rede FlexRay, a geração dos sinais de cada nó participante da rede, bem 

como a função dos atuadores que dependem das informações transmitidas, devem estar 

sincronizados com os ciclos de comunicação, conforme mostra a Figura 31. Neste caso, é 

igualmente importante que a velocidade de processamento das ECUs ligadas na rede sejam 

compatíveis com a transmissão de dados no FlexRay. 
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Figura 31 - Sincronismo das tarefas dos sensores, funções de controle e atuadores (Fonte: SCHEDL, 2007). 

 

Outra restrição relacionada ao segmento estático do protocolo FlexRay diz respeito ao 

agendamento de mensagens com períodos menores que a duração de um ciclo de 

comunicação. Uma mensagem com período igual a 2,5ms agendada em uma estrutura que 

utiliza um  valor de 5ms para a duração de cada ciclo de comunicação, por exemplo, exigiria 

dois slots no segmento estático (Figura 32), o que pode se tornar inviável à medida que mais 

mensagens precisarem ocupar o barramento GRENIER, HAVET e NAVET (2008). 

 

 

Figura 32 - Mensagens de 2,5ms agendadas em um ciclo de 5ms (Fonte SCHEDL, 2007). 
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Da mesma forma, sinais com períodos de geração muito superiores à maior taxa 

repetição da mensagem disponível no protocolo FlexRay (isto é, muito superior a 2
6, 

multiplicado pela duração de um ciclo) pode gerar uma grande quantidade de slots de sobre-

amostragem. Para estes casos, assim como em todos os outros com muitos slots de sobre-

amostragem, GRENIER, HAVET e NAVET (2008) sugerem a análise de um possível 

agendamento no segmento dinâmico. 

2.7.1.2. O segmento dinâmico 

Um ponto importante que deve ser considerado na configuração do segmento 

dinâmico do FlexRay é o fato de mensagens que utilizam minislots com valores mais altos 

poderem ser excluídas de um ciclo caso haja muitas mensagens a serem transmitidas nos 

minislots anteriores. 

POP et al. (2006) e SCHMIDT et al. (2010) explicam que, a variável interna zMinislot 

conta os minislots no segmento dinâmico, e que nenhuma mensagem pode ser transmitida 

quando este contador atinge o valor pLatestTx, nesta obra chamado de Nlatest, que é 

calculado através da Equação 1. 

 

pLatestTx = gNumberOfMinislots – aMinislotPerDynamicFrame + 1 

Equação 1- Cálculo do último minislot a ser usado (Fonte SCHMIDT et al., 2010). 

 

Aqui, gNumberOfMinislots é o número máximo de minislots comportados pelo 

segmento dinâmico (entre 0 e 7986), e aMinislotPerDynamicFrame é o número de minislots 

necessários para a mensagem mais longa. 

O pior caso de atraso da transmissão de uma mensagem no segmento dinâmico, de 

acordo com SCHMIDT et al. (2010), é dividido em duas partes. No próprio ciclo em que ela é 

gerada, o seu pior atraso se caracteriza quando o sinal está pronto para entrar na rede logo 

após o início da transmissão do minislot designado a ele (Figura 33). 
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Figura 33 - Pior caso de atraso de uma mensagem no segmento dinâmico. 

 

Assim, o seu atraso inicial é dado pela Equação 2. 

 

  ., 1)( NITSWMSDSMSinitD TTTDaNt   

Equação 2 - Atraso inicial de uma mensagem no segmento dinâmico (Fonte SCHMIDT et al., 2010). 

 

Onde MSN  é o número de minislots no segmento estático, )(DaDS é o ID da 

mensagem, MST  é a duração de um minislot, SWT  é a duração da janela de símbolos e .NITT é o 

tempo ocioso da rede. 

Nos próximos ciclos, o pior atraso da mensagem é caracterizado quando todas as 

outras mensagens com IDs menores são transmitidas, ocupando todo o espaço disponível no 

segmento dinâmico. Entretanto, de acordo com (SCHMIDT et al., 2010), vale notar que a 

transmissão da última mensagem não pode ser iniciada após o contador de minislots alcançar 

o valor de Nlatest, e que, as mensagens transmitidas em um ciclo deverão aguardar o seu 

período mínimo de repetição até entrarem no ciclo novamente. 

Quando a mensagem é transmitida, deve ser considerada a quantidade de minislots 

ocupados pelas outras mensagens que foram transmitidas no mesmo ciclo, além daqueles 

ocupados pela mensagem em análise. 

Assim, para se calcular o tempo máximo levado para a transmissão de uma mensagem 

no segmento dinâmico, em seu pior caso, é utilizada a Equação 3 (SCHMIDT et al., 2010). 
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,, 1  

Equação 3 - Tempo máximo para a transmissão no segmento dinâmico (Fonte SCHMIDT et al., 2010). 

 

Aqui, f representa o ciclo no qual a mensagem é transmitida, cT é a duração de um 

ciclo de comunicação, SST  é a duração do segmento estático, *

, fDJ é o tempo máximo 

consumido pelas mensagens que tem um ID menor que a mensagem em análise e 
MSDN ,

 é o 

número de minislots ocupados pela mensagem em análise. 

2.7.2. Flexibilidade 

2.7.2.1. O segmento estático 

Agendar as mensagens a serem transmitidas no menor número de slots possível 

garante flexibilidade para a adição de mais nós ao sistema, ou mais mensagens aos nós já 

inclusos. Analisando-se a Figura 34, o espaço disponível por slot, representado de forma 

vertical, permite a adição de mais mensagens do mesmo nó. Já o espaço disponível na 

horizontal representa slots ainda não utilizados que podem servir tanto para a transmissão de 

mais mensagens dos nós já conectados à rede, como para a adição de novos nós. Agendar as 

mensagens ocupando-se o máximo espaço possível, da esquerda para a direita, de baixo para 

cima, é mais eficaz que deixar os slots não utilizados espalhados em cada ciclo de 

comunicação. 

 

 

Figura 34 - Atribuição dos slots no segmento estático. 
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Entretanto, toda a estrutura temporal dos ciclos de comunicação FlexRay é planejada, 

o que restringe sua flexibilidade. É necessário verificar, a cada novo nó adicionado 

posteriormente, se os slots disponíveis respeitam as exigências temporais dos sinais. 

2.7.2.2. O segmento dinâmico 

O segmento dinâmico no protocolo FlexRay foi idealizado para a transmissão de 

mensagens não-periódicas e, por este motivo, é naturalmente flexível a variações nos períodos 

de geração dos sinais. 

A posterior expansão da duração do segmento dinâmico, pode ser realizada de duas 

formas: aumentando-se a duração do ciclo de comunicação ou diminuindo-se a duração do 

segmento estático. Em ambos os casos, a ação pode comprometer o funcionamento da rede já 

estabelecida. 

Por este motivo, quando é realizado o planejamento inicial da rede, e são definidos os 

valores da duração do ciclo de comunicação e dos segmentos estático e dinâmico, idealmente 

deve-se prever alguns minislots vazios para posterior inclusão de mensagens. 

2.7.3. Agendamento das mensagens 

2.7.3.1. Parâmetros estruturais do protocolo 

As definições temporais relacionadas à estrutura do protocolo FlexRay dependem de 

uma série de variáveis que devem ser configuradas dentro dos padrões estabelecidos pela 

especificação do protocolo (FLEXRAY CONSORTIUM, 2005). Dentre estas definições, 

destacam-se, abaixo: 

 Taxa de transmissão; 

 Duração dos ciclos de comunicação; 

 Duração dos segmentos estático, dinâmico, janela de símbolos e tempo ocioso da rede; 

 Duração e número dos slots do segmento estático; 

 Número e duração dos minislots do segmento dinâmico; 

 Tempo de um macrotick; 

2.7.3.2. Características dos sinais a serem transmitidos   

Quanto aos sinais a serem transmitidos, as seguintes características deverão ser 

conhecidas: 

 Ni - identificador da ECU emissora; 
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 Ti - período de geração do sinal. Este período pode ser fixo, no caso de sinais periódicos, 

ou variável, no caso de sinais esporádicos. Porém, nestes últimos, o período mínimo entre 

as ocorrências dos sinais deve ser conhecido; 

 Oi - representa o offset. Este valor corresponde à diferença do período entre o início do 

ciclo de comunicação do FlexRay e a primeira geração do sinal; 

 Ci - tamanho do sinal em bits; 

 Di – é o deadline do sinal. 

2.7.3.3. Agendamento no segmento estático 

Como ocorre em outros protocolos que seguem o padrão TDMA, o agendamento das 

mensagens no segmento estático do FlexRay é um processo complexo que exige um 

planejamento prévio. O desafio, neste caso, é encontrar um casamento entre as propriedades 

temporais dos sinais a serem enviados e das propriedades do protocolo, de forma a respeitar 

as exigências temporais de cada sinal, e ao mesmo tempo, buscar a otimização da largura de 

banda disponível.  

O protocolo FlexRay adota o AUTOSAR como padrão para configuração dos seus 

parâmetros. Este padrão é tão recente como o próprio protocolo FlexRay, apesar de não ser 

exclusivamente vinculado a ele, e tem como proposta padronizar o desenvolvimento de 

softwares automotivos, que podem ser utilizados de forma independente do hardware (LEEF, 

2009).  

Assim, para o agendamento dos frames no segmento estático dentro do padrão 

AUTOSAR, os seguintes parâmetros devem ser definidos (Figura 17): 

 O slot utilizado para transmissão do frame (parâmetro FRIF_SLOT_ID). 

 O ciclo de base (parâmetro FRIF_BASE_CYCLE), que consiste do ciclo escolhido, dentre 

os 64 disponíveis, para ser o primeiro a iniciar a agenda de transmissão da mensagem. 

 A taxa de repetição da mensagem (parâmetro FRIF_CYCLE_REPETITION), que é o 

número de vezes em que a transmissão da mensagem será repetida dentro dos 64 ciclos.   
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Figura 35 - Parâmetros do segmento estático 

 

Então, a tarefa de agendamento dos sinais no segmento estático do FlexRay consiste 

em definir, tendo como base as características temporais de cada sinal e as propriedades de 

transmissão do protocolo, uma lista de combinações dos três parâmetros acima, de tal forma 

que as exigências temporais do sinal sejam respeitadas. Ao mesmo tempo, busca-se otimizar o 

uso dos slots disponíveis, aumentando a flexibilidade da rede para posterior inclusão de mais 

nós. 

Com base no período em que o sinal é produzido, em milissegundos, representado por 

Ti, o período de sua transmissão, dado por Ti
FR

, também em milissegundos, deve ser 

encontrado de forma que cada ocorrência do sinal deve ser transmitida ao menos uma vez, ou 

seja, nenhum sinal deve ser sobrescrito no buffer de transmissão se não tiver sido ainda 

transmitido (GRENIER, HAVET e NAVET, 2008). Ainda, a transmissão da mensagem deve 

ocorrer antes do prazo final (deadline) do sinal gerado. Para garantir que o agendamento seja 

repetido a cada 64 ciclos, o valor de Ti
FR

 deve ser sempre uma potência de dois, entre 1 e 64, 

multiplicado pela duração do ciclo de comunicação.  

Para garantia do máximo aproveitamento dos slots disponíveis para transmissão, 

utiliza-se em um primeiro momento como valor de Ti
FR

 a máxima potência de 2, de 1 a 64, 

dado por iT , multiplicada pela duração do ciclo de comunicação, desde que o valor seja 

menor que o período de geração do sinal, conforme diz a Equação 4. 
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gdCycleiTTiFR   

Equação 4 - Máxima frequência de transmissão - segmento estático. 

 

E o valor de iT  deve ser obtido de acordo com a Equação 5. 

 

iT = max (2
n
 | n   N, n   6 e 2

n 
. gdCycle   Ti) 

Equação 5 - Máxima repetição com base no período de  geração do sinal (Fonte: GRENIER, HAVET e NAVET, 

2008). 

 

O valor de iT  é fixo e representa a máxima frequência de transmissão da mensagem. 

Por exemplo, se iT  tem um valor de 8, a máxima taxa de transmissão da mensagem será a 

cada 8 ciclos de comunicação. Entretanto, há casos nos quais esta taxa de repetição da 

mensagem não atende aos requisitos temporais dos sinais nela contidos e se torna necessário 

diminuir o valor de FRTi , fazendo com que a mensagem seja transmitida mais vezes. 

Portanto, é necessária uma cuidadosa análise dos parâmetros escolhidos para a transmissão de 

uma mensagem, frente aos requisitos temporais do sinal nela contido. Isto ocorre, na maioria 

das vezes, quando o período de geração do sinal não está sincronizado com um dos períodos 

possíveis para a sua transmissão. 

Com este conceito, o tempo máximo gasto para envio de uma mensagem no segmento 

estático pode ser estimado através da Equação 6. 

 

  slotSizegOOgpA i

FR

ii  modmax
 

Equação 6 - Máximo tempo gasto para transmissão de um sinal (Fonte: GRENIER, HAVET e NAVET, 2008). 

 

Onde g = mdc ( FRTi , Ti), slotSize é o tamanho de um slot, FR

iO  é o tempo decorrido 

do início da comunicação até a ocorrência do slot escolhido para transmissão, dado pelo ciclo 

base e número do slot escolhido para transmissão e iO  é o offset do sinal. 

 E o valor de maxp é dado pela Equação 7. 

  
1

mod
max 







 


g
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i
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i
 

Equação 7 - Cálculo do valor maxp (Fonte: GRENIER, HAVET e NAVET, 2008). 

 

PackingTime é o tempo levado para a construção de um frame. 
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Conforme lembra GRENIER, HAVET e NAVET (2008), os únicos valores que 

podem ser ajustados neste caso são o offset da mensagem (Oi
FR

) e a taxa de transmissão Ti
FR

.. 

O valor do jitter pode ser obtido através da Equação 8. 

 

 
FR

FR

TiTi

bbTi
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2
 

Equação 8 - Cálculo do jitter (Fonte: SCHMIDT e SCHMIDT, 2010). 

 

Onde b = Ti mod FR

iT  

O ciclo base é o primeiro ciclo no qual é agendada a transmissão do sinal, e é a partir 

dele que a repetição do sinal começa a ser contada. Seu valor não pode ser maior que a taxa 

de transmissão da mensagem. Para não haver conflitos, atribui-se valores diferentes do ciclo 

base para as diferentes mensagens que serão enviadas no mesmo slot. 

O conjunto de slots pertencentes a um nó deve ser escolhido após um cuidadoso 

estudo das características temporais das mensagens que este deverá transmitir na rede. Deve-

se, após a definição da taxa de transmissão das mensagens, verificar dentre a quantidade de 

slots disponíveis, quais podem ser escolhidos para envio das mensagens, respeitando o seu 

deadline.   

A definição do ciclo base e do slot que enviará uma mensagem deve ser 

cuidadosamente realizada, pois estas duas variáveis podem afetar no tempo máximo gasto 

para o seu envio. Cada combinação das variáveis temporais de uma mensagem, como o seu 

período e offset e as variáveis temporais de sua transmissão, como o slot escolhido, o ciclo 

base e a sua taxa de repetição pode resultar em valores diferentes do prazo máximo para sua 

transmissão e do jitter, que podem estar acima dos valores desejados. 

Portanto, GRENIER, HAVET e NAVET (2008) apresentam uma heurística para o 

agendamento das mensagens no segmento estático do protocolo FlexRay, a saber: 

1 Criar uma lista de todos os sinais que cada nó participante da rede pode transmitir em cada 

um dos slots vazios. Este processo deve ser realizado preenchendo os slots com o máximo 

número possível de sinais, de acordo com o seguinte procedimento: 

a) Construir uma lista L dos frames que respeitam as restrições temporais dos sinais que 

os compõem. Esta lista é obtida testando-se todos os ciclos base e repetições possíveis 

para um sinal. 
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b) Organizar a lista L pelos valores de ( iT  . gdCycle / FR

iT , iT ). Quanto menor for o 

valor de iT  . gdCycle / FR

iT , mais alta é a sua posição na lista. O segundo valor é 

critério de desempate. A idéia aqui é favorecer os frames com valores de repetição que 

estejam mais próximos do período natural do sinal, para evitar slots de sobre-

amostragem. 

c) Designar o primeiro frame em L para o slot e remover de L todos os frames que 

estejam em conflitos com esta escolha (isto é, os frames agendados para transmissão 

no mesmo ciclo base). Se L não estiver vazia, voltar para o passo 1b, caso contrário, 

retornar o conjunto de sinais transmitidos com esta agenda. 

2 Dentre as agendas retornadas pelo passo 1c, estabelecer aquela que puder transmitir o 

maior número de sinais. Se houver ainda ao menos um slot a ser agendado, voltar para o 

passo 1. Caso não haja mais slots disponíveis, nenhuma solução de agendamento foi 

encontrada. 

2.7.3.4. Agendamento no segmento dinâmico 

O agendamento no segmento dinâmico, conforme sugerido por SCHMIDT et al. 

(2010), é realizado com base no cálculo do pior tempo de atraso das mensagens. A atribuição 

de um minislot, portanto, é realizada com base na mensagem que tiver a menor diferença entre 

o seu valor de deadline e o seu pior tempo de atraso se nele agendada. Portanto, é necessário o 

conhecimento da mínima taxa de repetição da mensagem, pois o agendamento deve ser 

realizado designando um ID para a mensagem tal que nem mesmo o pior caso de atraso de sua 

transmissão viole o seu deadline. 

Desta forma, mesmo uma mensagem periódica pode ser agendada no segmento 

dinâmico, conforme sugerido por GRENIER, HAVET e NAVET (2008) com a certeza de que 

o seu deadline será respeitado. A única ressalva, nos casos de sinais com períodos muito 

curtos de sua geração, é uma piora no tempo de espera das mensagens com menor prioridade. 



AUTOMATIZANDO O AGENDAMENTO DE MENSAGENS NO PROTOCOLO FLEXRAY - 60 

 

3. CONSTRUÇÃO DO SOFTWARE DE AGENDAMENTO DE 

MENSAGENS 

3.1. O Segmento Estático 

O software construído para o agendamento das mensagens no segmento estático do 

FlexRay tem base na heurística apresentada por GRENIER, HAVET e NAVET (2008), como 

descrita no capítulo anterior. O processo foi dividido em três níveis para facilidade dos 

experimentos. 

3.1.1. Nível 0: cálculo das variáveis temporais 

3.1.1.1. Premissa 

Dados o slot e o ciclo base, além das variáveis do sinal e da taxa permitida de jitter, 

são realizados os cálculos dos aspectos temporais das mensagens. Caso a taxa máxima de 

repetição da transmissão não seja o suficiente para atender aos requisitos temporais da 

mensagem, este valor é diminuído até que se tenha um resultado satisfatório. Caso este valor 

seja reduzido até um valor mínimo, conclui-se, então, que a mensagem não pode ser agendada 

no slot selecionado e um flag é ativado para sinalizar este fato. 

A restrição quanto ao jitter foi adicionada à heurística original de GRENIER, HAVET 

e NAVET (2008), oferecendo uma forma de se impor uma restrição temporal para o conjunto 

das mensagens como um todo. A fórmula utilizada para o seu cálculo é a mesma apresentada 

por SCHMIDT e SCHMIDT (2010).  

3.1.1.2. Software desenvolvido 

Primeiramente, com base no período de geração do sinal, é calculado o valor de iT  

obtendo-se a máxima potência de dois abaixo de Ti. Este também é o valor inicial da variável 

FR

iT . 

Em um segundo momento, com base nas variáveis de entrada, são calculados os 

valores de iA  e jitter e estes são comparados com os limites desejados. Caso os resultados não 

sejam satisfatórios, um novo cálculo é realizado com um novo valor de FR

iT . Ainda nesta fase 

são calculados para a taxa de repetição em análise, os valores do máximo ciclo base 

permitido, o fator que ditará a ordem da mensagem na lista L e a altura do sinal, que é a 

quantidade de vezes que ele aparece dentro dos 64 ciclos. 

O processo termina quando é encontrado um valor de FR

iT  que respeita as restrições 

temporais do sinal, ou quando é alcançada a mínima taxa de repetição da mensagem, que é 

igual ao valor de um ciclo de comunicação, e ainda assim o sinal não é passível de 
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agendamento no slot analisado. Neste caso, é modificada uma variável booleana que indica tal 

fato. 

Além da aplicação dos cálculos descritos no capítulo anterior. Para o cálculo do fator 

determinante da ordem da mensagem foi desenvolvida a Equação 9. 
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Equação 9 - Definição do fator de ordem do sinal. 

 

A ordem da lista de mensagens candidatas para agendamento nos slots, conforme o 

item b da heurística descrita por GRENIER, HAVET e NAVET (2008), é realizada com base 

em duas variáveis que priorizam, respectivamente, as mensagens que tenham a sua taxa de 

repetição de transmissão mais próximo da taxa ideal, e aquelas mensagens com períodos de 

geração mais longos. Entretanto, para garantir que o software  consiga distinguir exatamente 

qual mensagem está sendo analisada, um terceiro critério teve de ser adicionado, caso duas ou 

mais mensagens tenham o mesmo valor nos dois primeiros. Este novo critério, chamado 

numerodeordem é um valor único para cada mensagem de cada nó participante da rede e sua 

aplicação não muda os resultados obtidos em relação à heurística adotada como base para esta 

obra. 

Outra técnica adotada para facilitar a classificação foi criar, a partir dos três fatores de 

determinação da ordem das mensagens, um único valor que dita, em ordem crescente, a 

posição no ranking das mensagens na lista L (APÊNDICES A e B). 

3.1.2. Nível 1: Cálculo por slot 

3.1.2.1. Premissa 

Nesta etapa, a análise é realizada para um único slot. Verifica-se quais mensagens tem 

as suas restrições temporais respeitadas caso forem agendadas no slot em análise, com base 

nos cálculos realizados pelo nível 0. Destas mensagens, escolhe-se aquela com o menor fator 

de ordem para ser candidata ao agendamento. Com base na sua taxa de repetição, calcula-se o 

espaço disponível no slot e, assim, procura-se agendar uma nova mensagem em um ciclo base 

diferente. O processo é finalizado caso não houver mais mensagens a serem agendadas ou se 

não houver mais espaço no slot estudado. 
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3.1.2.2. Software desenvolvido 

Os sinais a serem agendados, pertencentes a um único nó são enviados a este nível do 

software através de uma tabela. Nesta tabela, cada linha corresponde a um sinal diferente e 

cada coluna corresponde a uma variável. 

Assim, o processo é realizado linha a linha, ou seja, cada sinal é avaliado 

separadamente em todos os ciclos base possíveis. O primeiro processo realizado consiste na 

separação de cada uma das variáveis do sinal, realizado através da leitura dos valores contidos 

em cada coluna da linha em análise. Logo após, estas variáveis são enviadas ao sub-programa 

do Nível 0. 

Caso o sinal não seja passível de agendamento no slot analisado, e o ciclo base 

analisado no momento é igual ou maior ao máximo permitido, com base no valor de iT , o 

sinal é excluído da lista inicial sem ser incluso na lista temporária de mensagens candidatas 

daquele nó. 

No entanto, caso o sinal seja passível de agendamento, e o valor do seu fator Ordem é 

o mais baixo de todos os sinais analisados até o momento, ele é incluso na lista temporária de 

mensagens candidatas juntamente com as suas variáveis de iA  e jitter, subscrevendo qualquer 

mensagem que esteja na lista agendada no mesmo ciclo base. 

Após a análise de todos os sinais pertencentes ao nó, o sinal contido na lista 

temporária é transferido para uma lista definitiva das mensagens pertencentes ao nó, pré-

agendadas no slot, juntamente com a informação do ciclo base analisado. Com base na 

informação da quantidade de sinais ainda não agendados, da taxa de repetição das mensagens 

pré-agendadas, e o espaço restante no slot, é decidido se haverá ou não a análise de um novo 

ciclo base para o mesmo slot (APÊNDICES C e D). 

3.1.3. Nível 2: Máscara inicial 

3.1.3.1. Premissa 

Este é o nível mais alto do software. Para cada slot do segmento estático, realiza-se 

uma comparação dos valores retornados pelo nível 1, considerando as mensagens de cada nó. 

O slot em análise é então designado ao nó que conseguir nele agendar mais mensagens. Cada 

slot ocupado é listado em uma nova tabela, juntamente com as características dos sinais 

agendados, que são eliminados da tabela inicial para que não entrem novamente no cálculo. O 

processo termina quando não houver mais slots disponíveis ou quando todas as mensagens de 

todos os nós já tiverem sido agendadas. Neste momento, é calculada a quantidade de sinais 

pré-agendados do nó analisado. 
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3.1.3.2. Software desenvolvido 

Para cada slot disponível no segmento estático, primeiramente, é verificada a 

quantidade de linhas de cada tabela, que representa cada nó participante da rede. A idéia é 

verificar a quantidade de mensagens não agendadas contidas em cada um deles. Para cada nó 

cuja quantidade de linhas seja diferente de zero, é realizado o levantamento das mensagens 

candidatas ao agendamento através do software do nível 1. 

Após esta etapa, com base nas informações sobre a quantidade de sinais pré-

agendados fornecidas por cada nó, é decidido qual deles terá o direito ao uso do slot 

analisado.  

Assim, as mensagens pré-agendadas do nó são definitivamente incluídas na lista de 

sinais agendados e apagadas da lista de sinais ainda não agendados do nó (APÊNDICES E e 

F). 

3.2. O Segmento Dinâmico 

O software desenvolvido para os estudos no segmento dinâmico está baseado na 

heurística proposta por SCHMIDT et al. (2010), descrita no capítulo anterior. 

Para o segmento dinâmico, o software também foi dividido em três níveis para facilitar 

o seu desenvolvimento. 

3.2.1. Nível 0: Simulação do pior tempo de resposta 

3.2.1.1. Premissa 

Simular cada uma das mensagens já agendadas no mesmo ciclo de comunicação, até 

alcançar o valor de Nlatest, de forma a inviabilizar a transmissão da mensagem analisada. 

Quando isto ocorrer, o processo deverá ser repetido no próximo ciclo de comunicação, até o 

momento em que não for mais possível bloquear o sinal em analise.  

Este nível terá como informações de entrada o ID analisado, o valor de Nlatest, bem 

como o tamanho e o deadline do sinal candidato, e deverá retornar a quantidade de ciclos e 

minislots que ocorreram antes da transmissão do ID e término da análise. 

3.2.1.2. Software desenvolvido 

O primeiro passo executado é a criação de uma tabela com a quantidade de linhas 

igual ao valor de deadline do sinal analisado, e a quantidade de colunas igual ao valor do ID a 

ser preenchido. Esta tabela, que inicialmente contém apenas o valor booleano falso, servirá 

para definir o momento no qual os IDs já agendados deverão ou não ser transmitidos na 

análise a ser realizada. 
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Após este processo, para cada ciclo de comunicação, através da mudança no valor 

lógico da tabela criada no passo anterior, os IDs são habilitados e as mensagens são 

acrescentadas na rede, uma a uma. Em cada momento que a transmissão de uma mensagem é 

adicionada, é realizado um cálculo da quantidade total de minislots ocupados no segmento 

dinâmico, sendo este valor igual a 1, caso a mensagem não for transmitida, ou, no caso 

contrário, a quantidade de minislots ocupados pela mensagem será igual a 
MSDN ,

. Com base 

na quantidade total de minislots ocupados, é verificado se o minislot disponível para a 

transmissão do sinal em análise é menor que Nlatest. Caso positivo, o próximo ID é habilitado 

para transmissão e o cálculo é refeito. Caso o valor de Nlatest tenha sido alcançado, o período 

mínimo de transmissão de cada ID habilitado é dividido pela duração do ciclo de 

comunicação e o resultado é somado ao ciclo em análise, para indicação na tabela de 

transmissão o próximo ciclo no qual a mensagem será novamente transmitida, e um novo 

ciclo de comunicação é analisado. 

O processo termina quando não houver mais IDs a serem habilitados para transmissão 

em um dado ciclo de comunicação, e o valor de Nlatest ainda não tiver sido atingido, 

indicando a possibilidade de transmissão do sinal estudado naquele ciclo (APÊNDICE G e 

H). 

3.2.2. Nível 1:Cálculo do pior tempo de resposta 

3.2.2.1. Premissa 

Calcular o valor de Dw  e o subtraí-lo do valor do deadline para cada sinal e ID 

informado.  

3.2.2.2. Software desenvolvido 

Com base nas informações sobre as características do sinal e do ID analisado, 

juntamente com os dados de transmissão do protocolo e as mensagens já agendadas, é 

realizado através do software do nível 0 o levantamento da quantidade de ciclos e minislots 

necessários para a transmissão do sinal em seu pior caso de bloqueio.  

Com estas informações, são realizados os cálculos para identificação da variável Dw  e 

da diferença entre o valor do deadline do sinal e o seu valor, através das fórmulas 

apresentadas no capítulo anterior (APÊNDICE I e J). 

3.2.3. Nível 2: Agendamento dos sinais no segmento dinâmico 

3.2.3.1. Premissa 

Com base nas informações dos sinais em relação ao seu deadline, tamanho e taxa 

mínima de frequência de geração, juntamente com informações relacionadas ao protocolo 
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FlexRay, como duração do ciclo de comunicação, do segmento dinâmico e número de 

minislots disponíveis para uso, o software deverá agendar todos os sinais, respeitando as suas 

exigências temporais e utilizando o menor número possível de minislots. 

No resultado deverá constar, além das informações iniciais do sinal agendado, o seu 

ID e o seu tempo máximo de espera na fila de transmissão. Também deverá ser informada a 

quantidade de mensagens agendadas com sucesso. 

Ainda, o software deverá possibilitar o incremento manual da quantidade de minislots 

e deverá expandir o segmento dinâmico de acordo com a opção escolhida, a saber, 

aumentando a duração do ciclo de comunicação ou diminuindo a duração do segmento 

estático. 

3.2.3.2. Software desenvolvido 

Com base no tamanho do maior sinal a ser agendado e na quantidade de minislots do 

segmento dinâmico, é calculada a variável Nlatest através da fórmula encontrada no capítulo 

anterior. 

Com base na forma escolhida de expansão do segmento dinâmico, cada incremento na 

quantidade de minislots será calculado de uma forma diferente, ou seja, quando se escolhe 

conservar o tamanho do ciclo de comunicação e expandir o segmento dinâmico diminuindo-se 

a duração do segmento estático, o número de minislots é multiplicado pela sua duração e 

subtraído do valor da duração do ciclo de comunicação, da duração da janela de símbolos e do 

tempo ocioso da rede. Caso seja escolhida a expansão do segmento dinâmico pelo aumento da 

duração do ciclo de comunicação, a quantidade de minislots é multiplicada pela sua duração e 

logo após somada aos valores da duração do segmento estático, da janela de símbolos e do 

tempo ocioso da rede. 

Assim, para cada minislot vazio do segmento dinâmico do protocolo FlexRay, é 

realizada uma análise de todos os sinais ainda não agendados na rede, utilizando-se o software 

do nível 1 para o cálculo da diferença entre o seu deadline e o pior tempo de bloqueio. Os 

valores obtidos são armazenados e, na etapa seguinte, é escolhido o menor deles e o sinal 

correspondente é excluído da lista de sinais candidatos, e incluído na lista de sinais 

agendados, juntamente com os resultados obtidos durante a sua análise. 

O processo termina quando não há mais sinais a serem agendados (APÊNDICE K e 

L). 
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4. EXPERIMENTOS 

4.1. Segmento Estático 

Quanto às configurações iniciais do protocolo FlexRay, serão adotados para este 

estudo os mesmos valores adotados pela BMW (GRENIER, HAVET e NAVET, 2008), ou 

seja: 

 Ciclos de comunicação com duração de 5ms, sendo 3ms dedicados ao segmento estático e 

os outros 2ms dedicados ao segmento dinâmico, à janela de símbolos e ao tempo ocioso 

da rede. 

 Duração do macrotick (gdMacrotick) de 2µs. 

 Comunicação realizada apenas por um canal, a uma taxa de transmissão de 10 Mbit/s, que 

resulta em 93 slots disponíveis no segmento estático. 

 Tamanho fixo de slots no segmento estático, com frames de 16 bytes. 

Os experimentos para se verificar as características temporais do segmento estático do 

protocolo FlexRay foram realizados utilizando o software do nível 0. Foi criado um conjunto 

de mensagens com diferentes períodos, escolhidos de forma aleatória. No Teste 1, foram 

verificados os valores de Aimax e jitter ao se agendar estas mensagens para serem transmitidas 

no slot 1 e ciclo base 0, com a máxima taxa de repetição.  

O Teste 2 foi realizado em seguida, para verificar a relação da escolha do ciclo base de 

transmissão com as características temporais da mensagem. Portanto, este teste consistiu em 

verificar os valores de Aimax e jitter para as mensagens, agendando-as para transmissão no 

maior ciclo base possível. Manteve-se o slot 1 para a transmissão. 

O Teste 3 foi realizado para verificar a relação entre o slot escolhido para transmissão 

e as variáveis Aimax e jitter de cada mensagem. Assim, manteve-se o valor do ciclo base igual 

a 0, variando-se apenas o slot para a transmissão das mensagens. 

Os resultados dos três testes se encontram na Tabela 4, que ainda apresenta os valores 

do período de geração das mensagens, bem como seu deadline e offset, que são os dados de 

entrada que serviram como base para os cálculos. 
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Tabela 4 - Resultados das características temporais do segmento estático. 

Período 

(ms)

Deadline 

(ms)

Offset 

(ms)

Aimax 

(ms)
Jitter

Aimax 

(ms)
Jitter

Aimax 

(ms)
Jitter

5 5 0 0,064516 0 0,0645 0 3 0

7 7 0 4,06452 0,3428 4,06452 0,3428 5 0,3428

10 10 0 0,064516 0 5,0645 0 3 0

13 13 0 9,06452 0,323 9,06452 0,323 10 0,323

15 15 0 5,06452 0,3333 5,06452 0,3333 8 0,3333

19 19 0 9,06452 0,0947 9,06452 0,0947 10 0,0947

21 21 0 19,0645 0,0904 19,0645 0,0904 20 0,0904

25 25 0 15,0645 0,3 15,0645 0,3 18 0,3

30 30 0 10,0645 0,333 15,0645 0,333 13 0,333

40 40 0 0,064516 0 35,0645 0 3 0

50 50 0 30,0645 0,3 35,0645 0,3 33 0,3

83 83 0 79,0645 0,06957 79,0645 0,06957 80 0,06957

97 97 0 79,0645 0,276 79,0645 0,276 80 0,276

110 110 0 70,0645 0,3409 75,0645 0,3409 73 0,3409

123 123 0 79,0645 0,3233 79,0645 0,3233 80 0,3233

135 135 0 75,0645 0,25463 75,0645 0,25463 78 0,25463

221 221 0 159,065 0,3416 159,065 0,3416 160 0,3416

240 240 0 80,0645 0,3333 155,065 0,3333 83 0,3333

379 379 0 319,065 0,2539 319,065 0,2539 320 0,2539

417 417 0 319,065 0,3242 319,065 0,3242 320 0,3242

501 501 0 319,065 0,3139 319,065 0,3139 320 0,3139

TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3MENSAGENS

 

Nos resultados do Teste 1, pode-se notar que as mensagens que apresentaram os 

melhores resultados são aquelas cujo período coincide com uma das taxas de transmissão 

aplicáveis a este segmento, ou seja, uma das potências de dois abaixo de 64. Mensagens com 

períodos múltiplos da duração do ciclo de comunicação (neste caso, múltiplos de 5ms), 

também apresentaram um bom resultado. Entretanto, os Testes 2 e 3 mostram que, as mesmas 

mensagens que apresentaram um melhor resultado no Teste 1 se mostraram mais susceptíveis 

às mudanças no ciclo base e no slot escolhidos para transmissão. Isto demonstra que as 

relações entre o período das mensagens a serem transmitidas no segmento estático do 

protocolo FlexRay e as características temporais definidas para o protocolo não são iguais, 

tampouco variam linearmente, de acordo com o valor definido para o período das mensagens. 

Por este motivo, é importante que, no momento do agendamento das mensagens a serem 

transmitidas neste segmento, se faça uma análise individual para cada slot, cada ciclo base e 

cada mensagem a ser transmitida, assim como o que foi sugerido por GRENIER, HAVET e 

NAVET (2008) e aplicado a este trabalho. 

As técnicas utilizadas para o agendamento de mensagens no segmento estático do 

protocolo FlexRay foram aplicadas nos Testes 4 e 5, para um conjunto de 31 mensagens 
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distribuídas em 6 nós participantes da rede, com períodos de até 500ms e valores de deadline 

escolhidos aleatoriamente, podendo ser igual ou não ao período das mensagens (Tabela 5). Na 

Tabela, pode ser percebida a presença de sinais com o mesmo período de geração e diferentes 

deadlines, bem como os sinais 25 e 26, com valores de offset diferentes de zero. Ainda, foram 

incluídas algumas mensagens cujo período de geração do sinal é igual a uma potência de dois, 

com valores de deadlines curtos, a fim de se verificar se haverá a necessidade de designar 

uma taxa de transmissão para a sua mensagem abaixo do valor máximo. Portanto, nestes 

experimentos, buscou-se verificar a uniformidade do preenchimento dos slots disponíveis, 

bem como a utilização do barramento, além da forma como o algoritmo priorizou as 

mensagens. 

 

Tabela 5 - Sinais analisados nos testes de agendamento – segmento estático. 

Sinal
Período 

(ms)

Deadline 

(ms)

Offset 

(ms)
Nó Sinal

Período 

(ms)

Deadline 

(ms)

Offset 

(ms)
Nó

0 5 5 0 16 265 265 0

1 6 6 0 17 265 5 0

2 15 15 0 18 310 310 0

3 15 5 0 19 310 20 0

4 30 30 0 20 7 7 0

5 30 10 0 21 320 320 0

6 34 34 0 22 320 5 0

7 34 20 0 23 400 400 0

8 40 40 0 24 400 15 0

9 40 20 0 25 400 15 2

10 80 80 0 26 400 400 2

11 80 5 0 27 479 479 0

12 135 135 0 28 479 5 0

13 135 20 0 29 500 500 0

14 200 200 0 30 500 35 0

15 200 100 0

0

1

2

3

4

5

 
 

O Teste 4 não considerou nenhuma restrição em relação ao jitter e, portanto, o 

processo de agendamento se baseou apenas nos valores do período, deadline e offset de cada 

mensagem a ser agendada. 

Os resultados obtidos estão representados na Tabela 6, que apresenta nas primeiras 

colunas, informações referentes a cada slot utilizado, com o nó designado, a quantidade de 

mensagens agendadas e o espaço, que representa a altura restante no slot para o agendamento 

de mais mensagens. Nas demais colunas, a tabela apresenta informações das mensagens que 

foram agendadas, com a sua altura, o ciclo base designado para o início de sua transmissão, e 
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os seus valores de jitter e máxima taxa de envelhecimento, que devem ser menores que o jitter 

desejado e o deadline de cada sinal, respectivamente.  

 

Tabela 6 - Resultados do agendamento de mensagens sem restrições do jitter. 

SLOT NÓ
NÚMERO DE 

MENSAGENS
ESPAÇO SINAL ALTURA

CICLO 

BASE
JITTER Ai (ms)

9 8 3 0 15,032258

8 8 2 0 10,032258

10 4 1 0 5,032258

6 16 0 0,247059 18,032258

13 16 3 0,055556 15,064516

15 4 2 0,2 50,064516

12 4 1 0,25463 75,064516

14 2 0 0,3 120,064516

25 4 3 0 13,096774

26 1 2 0,3 248,096774

23 1 1 0,3 245,096774

21 1 0 0 0,096774

19 16 2 0,032258 10,129032

18 2 1 0,060484 155,129032

16 2 0 0,272406 155,129032

30 8 2 0,04 30,16129

29 1 1 0,315 305,16129

27 1 0 0,334016 319,16129

2 32 1 0,333333 5,193548

4 16 0 0,333333 10,193548

7 16 1 0,247059 19,225806

11 4 0 0 0,225806

24 4 1 0 5,258065

22 1 0 0 0,258065

8 0 1 0 0 64 0 0 0,290323

9 0 1 0 1 64 0 0,266667 4,322581

10 0 1 32 5 32 0 0 0,354839

11 0 1 0 3 64 0 0 0,387097

12 3 1 0 20 64 0 0,342857 4,419355

13 3 1 0 17 64 0 0 0,451613

14 5 1 0 28 64 0 0,00334 4,483871

44

592

28

38

57

44

54

16

4

4

4

3

3

2

26

7

1

2

4

3

5

0

1

4

0

1

2

3

4

5

 

Na tabela, pode-se perceber que a aplicação desta técnica retorna bons resultados, pois 

conseguiu agendar as mensagens de modo a respeitar os seus deadlines em um número 

reduzido de 14 slots.  

No entanto, o nó 1, alocou 4 mensagens no slot 0 e os sinais 7 e 11 foram agendados 

no slot 6, apesar da soma das suas alturas ser menor que o limite de 64 (8+8+4+16+16+4 = 

56), possibilitando, em uma primeira análise, que todos os sinais fossem transmitidos no 
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mesmo slot. Isto ocorreu devido à limitação do ciclo base que poderia ser escolhido, em 

relação ao período de transmissão da mensagem que respeita as suas exigências temporais.  

A Tabela 7 mostra, para cada um dos sinais pertencentes ao nó 1, a variação no valor 

do atraso máximo para transmissão, para cada ciclo base. 

 

Tabela 7 - Variação do valor de Ai de acordo com o ciclo base. 

Sinal Slot Altura
Ciclo 

base 0

Ciclo 

base 1

Ciclo 

base 2

Ciclo 

base 3

Ciclo 

base 4

Ciclo 

base 5

Ciclo 

base 6
6 0 16 18,032 19,032 18,032 19,032 XXX XXX XXX

7 0 16 18,032 19,032 18,032 19,032 XXX XXX XXX

8 0 8 XXX 5,0323 10,032 15,032 20,032 25,032 30,032

9 0 8 XXX 5,0323 10,032 15,032 XXX XXX XXX

10 0 4 XXX 5,0323 10,032 15,032 20,032 25,032 30,032

11 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

 

Com exceção do sinal de número 11, que não pode ser agendado no slot 0 devido ao 

seu deadline de valor igual a 5ms, todos os outros sinais poderiam ser agendados no mesmo 

slot. Entretanto, devido ao modo como é feita a classificação dos sinais na lista L no processo 

de agendamento, o sinal 7 não tem prioridade sobre os outros sinais para ser agendado em um 

ciclo base abaixo de 3. 

O mesmo fato ocorreu com os sinais do nó 4. No caso do sinal 22, por exemplo, a sua 

classificação na lista L não o deu direito ao ciclo base que atenderia ao deadline de 5ms.  

No Teste 5, o conjunto de mensagens apresentado na Tabela 4 foi novamente 

agendado, com uma restrição de 0,1 no jitter para todas as mensagens. As mensagens que não 

conseguissem respeitar este limite não seriam agendadas. Os resultados obtidos estão 

representados na Tabela 8. 

Neste experimento, algumas mensagens tiveram a sua taxa de repetição modificada 

para se respeitar a restrição imposta no valor do jitter. Pode ser percebido que as mensagens 

dos sinais cujo período de geração é igual a uma potência de dois são aqueles que menos 

sofrem com restrições temporais. Ainda, pode ser notado que os sinais 1 e 20 não foram 

agendados, pois descumpriram o valor de jitter, ficando acima de 0,2. Isto ocorreu porque 

para os períodos de geração destes sinais, os valores mínimos de jitter são maiores que 0,2.,  

Portanto, pode ser concluído que o software de agendamento de mensagens no 

segmento estático retornou bons resultados, pois as mensagens foram agendadas de forma a 

respeitar as suas exigências temporais, além de ocupar um número reduzido de slots. Apesar 

de duas mensagens terem ficado de fora quando o valor do jitter foi limitado, pode-se afirmar 
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que o software foi dinâmico o bastante para agendar as outras mensagens utilizando a mesma 

quantidade de slots que o processo anterior.  

 

Tabela 8 - Resultados do agendamento de mensagens com  jitter limitado a 0,1. 

SLOT NÓ
NÚMERO DE 

SINAIS
ESPAÇO SINAL ALTURA

CICLO 

BASE
JITTER AI (ms)

26 4 4 0 18,032258

25 4 3 0 13,032258

24 4 2 0 10,032258

23 4 1 0 5,032258

21 2 0 0 160,032258

13 16 3 0,055556 15,064516

12 16 2 0,055556 15,064516

15 8 1 0 5,064516

14 8 0 0 0,064516

9 8 2 0 10,096774

8 8 1 0 5,096774

10 4 0 0 0,096774

19 16 2 0,032258 10,129032

16 8 1 0,070755 35,129032

18 2 0 0,060484 150,129032

30 8 2 0,04 30,16129

29 2 1 0,07 145,16129

27 2 0 0,004149 159,16129

5 0 1 0 0 64 0 0 0,193548

5 32 1 0 5,225806

4 32 0 0 0,225806

7 0 1 0 2 64 0 0 0,258065

8 0 1 0 3 64 0 0 0,290323

9 1 1 60 11 4 0 0 0,322581

10 1 1 0 6 64 0 0,047059 4,354839

11 1 1 0 7 64 0 0,047059 4,387097

12 3 1 0 17 64 0 0 0,419355

13 4 1 63 22 1 0 0 0,451613

14 5 1 0 28 64 0 0,00334 4,483871

46

16

44

38

52

0

5

4

3

3

3

2

4

2

1

3

5

0

0

1

2

3

4

6

 

4.2. O segmento Dinâmico 

Para os testes relacionados ao segmento dinâmico do protocolo FlexRay, foram 

considerados os seguintes parâmetros: 

 Duração de um minislot de 5µs; 

 Duração da janela de símbolos igual a 100µs; 

 Duração do tempo ocioso da rede de 800µs. 

O Teste 6 está relacionado ao agendamento no segmento dinâmico e é formado por 40 

mensagens esporádicas, de diferentes tamanhos, deadlines e intervalos mínimos de 
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transmissão. A Tabela 9 apresenta, para cada sinal, os seus valores de deadline, a quantidade 

de minislots que ele ocupa durante a sua transmissão e a sua taxa mínima de repetição.  

 

Tabela 9 - Conjunto de sinais analisados no segmento dinâmico. 

SINAL
DEADLINE 

(ms)

TAMANHO 

(minislots)

REPETIÇÃO 

(ms)
SINAL

DEADLINE 

(ms)

TAMANHO 

(minislots)

REPETIÇÃO 

(ms)

0 8 20 8

1 5 21 6

2 7 22 8

3 5 23 5

4 8 24 7

5 6 25 6

6 8 26 8

7 5 27 5

8 5 28 7

9 7 29 5

10 8 30 6

11 7 31 6

12 6 32 8

13 6 33 8

14 8 34 7

15 8 35 5

16 7 36 7

17 5 37 7

18 5 38 7

19 7 39 5

20

25

10

15

20

15

5

10

15

20

6

13

19

7

10

20

 

De acordo com a técnica aplicada, para cada minislot vazio, o ID é atribuído à 

mensagem que tiver a menor diferença entre o seu deadline e o tempo máximo de atraso caso 

seja agendada na posição analisada. O Teste 7 foi realizado a fim de se verificar a priorização 

das mensagens de acordo com esta técnica. Os resultados estão representados na Tabela 10, 

que além das características de cada mensagem, que serviram como base para os cálculos 

apresenta o ID que foi designado para cada uma delas e o seu tempo máximo de espera para 

transmissão.  



AUTOMATIZANDO O AGENDAMENTO DE MENSAGENS NO PROTOCOLO FLEXRAY - 73 

 

Tabela 10 - Resultados do agendamento das mensagens no segmento dinâmico. 

SINAL
DEADLINE 

(ms)

TAMANHO 

(minislots)

REPETIÇÃO 

(ms)
ID WDMAX

0 8 0 4,53

4 8 1 4,565

2 7 2 4,595

1 5 3 4,615

3 5 4 4,635

20 8 5 4,67

22 8 6 4,705

24 7 7 4,735

21 6 8 4,76

23 5 9 4,78

36 7 10 4,81

37 7 11 4,84

38 7 12 4,87

35 5 13 4,89

39 5 14 4,91

6 8 15 4,945

9 7 16 4,975

5 6 17 5

7 5 18 9,515

8 5 19 9,535

26 8 20 9,57

28 7 21 9,625

25 6 22 9,65

27 5 23 9,67

29 5 24 9,69

10 8 25 9,725

14 8 26 9,76

11 7 27 9,82

12 6 28 9,845

13 6 29 9,87

32 8 30 9,905

33 8 31 9,94

34 7 32 14,81

30 6 33 14,835

31 6 34 14,895

15 8 35 19,685

16 7 36 19,715

19 7 37 19,745

17 5 38 19,77

18 5 39 19,79

19

20

15

10

20

15

20

25

5

6

7

10

13

15
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Conforme demonstram os resultados, o processo de agendamento, tal como foi 

configurado no software, priorizou as mensagens com valores de deadline menores. Isto pode 

ser notado pela forma como os sinais 5 a 14 foram agendados. Eles tem o mesmo período e 

deadlines diferentes. Ainda, dentre os sinais com o mesmo valor de deadline, aqueles com o 

maior tamanho ganharam prioridade. 

Nos resultados ainda pode-se perceber que todos os deadlines foram respeitados. O 

número total de minislots utilizados foi de 123, a duração do ciclo de comunicação foi 

mantida em 5 ms, e a duração do segmento estático se manteve em 2,97 ms. 

Os Testes 8 e 9 foram realizados com o mesmo conjunto de sinais, respeitando os IDs 

designados pelo Teste anterior. No Teste 8, manteve-se fixa a duração do segmento estático e, 

à medida que mais minislots eram adicionados, o tamanho do ciclo de comunicação era 

incrementado, conforme mostram as duas primeiras linhas da Tabela 11. Para este Teste, 

foram experimentados 10 valores diferentes da variável quantidade total de minislots do 

segmento dinâmico, e os resultados na tabela mostram as mensagens que puderam ser 

agendadas em cada passo do teste, juntamente com o seu valor de WDmax.  

Os resultados demonstram que a variação na duração do ciclo provoca diferenças no 

valor máximo do pior caso de atraso das mensagens já agendadas. Pode-se afirmar ainda que, 

no caso estudado, as mensagens agendadas no segmento estático também sofrerão mudanças 

no seu tempo máximo de transmissão e poderão não respeitar mais as suas exigências 

temporais. 

Portanto, no Teste 9, manteve-se fixo o valor do ciclo de comunicação em 4,485ms, a 

fim de respeitar o deadline mais curto da lista, e variou-se o tamanho do segmento estático. 

Os valores de WDmax para cada mensagem são os mesmos verificados no instante em que todas 

as mensagens foram agendadas no Teste anterior. Os valores resultantes desse Teste, portanto, 

representam o tamanho do segmento estático no momento em que a mensagem foi agendada.  

A tabela 12 mostra os resultados obtidos, confirmando que desta forma, a expansão do 

segmento dinâmico conserva as propriedades temporais das mensagens já agendadas, porém 

diminuiu o espaço destinado à transmissão das mensagens no segmento estático, diminuindo a 

sua capacidade de agendar mais nós adicionados posteriormente. Entretanto, apresentou 

resultados melhores que o teste anterior, pois mantendo-se a duração dos ciclos de 

comunicação, pode-se garantir que as mensagens agendadas no segmento estático continuam 

respeitando as suas restrições temporais. 
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Tabela 11 - Resultados do aumento do ciclo de comunicação.

Número de 

minislots
8 20 30 40 50 60 70 100 117 191 195

Duração do 

ciclo (ms)
3,94 4 4,05 4,1 4,15 4,2 4,25 4,4 4,485 4,855 4,875

ID

0 3,985 4,045 4,095 4,145 4,195 4,245 4,295 4,445 4,53 4,9 4,92

1 4,08 4,13 4,18 4,23 4,28 4,33 4,48 4,565 4,935 4,955

2 4,16 4,21 4,26 4,31 4,36 4,51 4,595 4,965 4,985

3 4,18 4,23 4,28 4,33 4,38 4,53 4,615 4,985

4 4,25 4,3 4,35 4,4 4,55 4,635

5 4,285 4,335 4,385 4,435 4,585 4,67

6 4,37 4,42 4,47 4,62 4,705

7 4,45 4,5 4,65 4,735

8 4,525 4,675 4,76

9 4,545 4,695 4,78

10 4,725 4,81

11 4,755 4,84

12 4,785 4,87

13 4,805 4,89

14 4,825 4,91

15 8,465 4,945

16 8,495 4,975

17 8,52 8,52

18 8,54 8,54

19 8,58 8,56

20 8,615 8,595

21 8,645 8,655

22 8,67 8,68

23 8,69 8,7

24 8,71 8,72

25 8,775 8,755

26 13,73 8,79

27 13,76 8,82

28 8,88

29 8,905

30 13,82

31 13,85

32 13,91

33 17,63

34 17,66

35 17,72

36 17,73

37 17,8

38 17,85

39 17,87

Wdmax (ms)
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Tabela 12 - Resultados da redução do segmento estático. 

ID

Tempo do 

segmento estático 

(ms)

Número de 

minislots
ID

Tempo do 

segmento estático 

(ms)

Número de 

minislots

0 3,545 8 20 3,085 100

1 3,545 8 21 3,085 100

2 3,505 16 22 3,085 100

3 3,47 23 23 3,085 100

4 3,435 30 24 3,085 100

5 3,41 35 25 3,085 100

6 3,385 40 26 3,085 100

7 3,345 48 27 3,085 100

8 3,305 56 28 3,085 100

9 3,27 63 29 3,06 105

10 3,24 69 30 3,06 105

11 3,215 74 31 3,06 105

12 3,18 81 32 3,06 105

13 3,145 88 33 3,06 105

14 3,11 95 34 3,06 105

15 3,085 100 35 3,06 105

16 3,085 100 36 3,045 108

17 3,085 100 37 3,045 108

18 3,085 100 38 3,035 110

19 3,085 100 39 3,015 114  

 

O Teste 10 foi o último realizado para o segmento dinâmico e teve como objetivo 

verificar o agendamento de sinais com períodos de geração muito longos, no meio de sinais 

com períodos mais curtos. Os resultados obtidos estão representados na Tabela 13. 



AUTOMATIZANDO O AGENDAMENTO DE MENSAGENS NO PROTOCOLO FLEXRAY - 77 

 

 

Tabela 13 - Agendamento de sinais com longos períodos de geração. 

SI
N

A
L

D
EA

D
LI

N
E 

(m
s)

TA
M

A
N

H
O

 

(m
in
is
lo
ts
)

RE
PE

TI
ÇÃ

O
 (m

s)

ID

W
d m

ax

5 10 8 10 0 4,445

7 10 8 10 1 4,48

10 10 8 10 2 4,515

6 15 8 15 3 4,55

8 20 8 20 4 4,585

9 25 8 25 5 4,62

4 400 8 400 6 4,655

2 500 8 500 7 4,69

0 700 8 700 8 4,725

3 900 8 900 9 4,76

1 1000 8 1000 10 4,795  

 

Supondo que os sinais com tempo de geração mais longos fossem sinais periódicos, e 

que aqueles com tempo de geração mais curto fossem esporádicos, os resultados 

comprovaram a viabilidade do agendamento de sinais periódicos no segmento dinâmico desde 

que estes não influenciem na integridade dos outros sinais. 
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5. CONCLUSÃO E PROPOSTAS FUTURAS 

Os sistemas x-by-wire e a sua integração com os sistemas de segurança veicular 

representarão uma nova fase na história dos sistemas automotivos. Apesar dos mais 

conservadores rejeitarem a idéia de se dirigir um veículo cujo sistemas de direção e freios se 

apóiam em cabos elétricos, no lugar daqueles que existem praticamente desde a invenção do 

automóvel, o emprego automotivo de tecnologias avançadas nestes casos deverão mostrar 

números surpreendentes na redução de emissões de gases poluentes e aumento na segurança 

do motorista, dos passageiros e pedestres. 

No entanto, estes sistemas eletrônicos deverão dar uma resposta imediata às ações do 

motorista, tal como ocorre com os sistemas mecânicos, com a diferença na capacidade de 

avaliar e prever situações de risco automaticamente, calculando em frações de segundo a 

melhor medida para se evitar ou minimizar os efeitos de uma situação de risco. Isto demanda 

estratégias de software e velocidade de processamento de informações jamais empregadas em 

um automóvel. As redes veiculares serão empregadas não apenas na troca de informações 

entre os diversos sistemas que compõem um veículo, mas também como parte integrante 

destes, devendo transmitir um grande número de informações em curtos espaços de tempo. 

Conforme demonstrado por este trabalho, o protocolo CAN não oferece o nível de 

confiabilidade necessário para o seu emprego nesta área, ao contário do FlexRay, que foi 

especialmente desenvolvido para atender a estes futuros sistemas veiculares de tempo real 

rígidos. Entretanto, tendo em vista que protocolos que oferecem maior velocidade na 

transmissão de dados custam mais caros e não agregam valor ao produto final, o protocolo 

CAN ainda será empregado em sistemas não-críticos nos próximos anos.  

Empresas do ramo automotivo já estão lançando sua nova geração de ECUs 

compatíveis com o protocolo FlexRay. No entanto, a necessidade de migração para este 

protocolo de sistemas já existentes, como por exemplo, o ABS ou o ESP, que hoje funcionam 

com base no CAN, apenas será necessária nos casos de integração com sistemas mais 

avançados, como aqueles de assistência ao motorista apresentados nesta obra. Mesmo nestes 

casos, há outro fator importante observado no FlexRay: o não sincronismo entre a geração dos 

sinais a serem enviados e os parâmetros de transmissão do protocolo pode provocar resultados 

não aceitáveis. 
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Através dos testes realizados quanto ao processo de agendamento das mensagens no 

protocolo FlexRay, esta obra demonstrou que os resultados obtidos com as relações temporais 

entre os sinais a serem transmitidos em ambos os segmentos, e os parâmetros configurados 

para funcionamento do protocolo são difíceis de serem previstos, apesar de terem grande 

importância para o correto agendamento de todas as mensagens. O fato das duas heurísticas 

analisadas testarem o agendamento de todos os sinais ainda não agendados para cada slot ou 

minislot disponível garante que todas as mensagens são agendadas de forma a respeitar as 

suas exigências quanto ao deadline ou ao jitter, utilizando-se de forma otimizada a banda 

disponível para transmissão.  

Como proposta de melhoria da heurística aplicada, conforme observado durante os 

testes com o agendamento das mensagens no segmento estático, é possível otimizar ainda 

mais o uso dos slots através de uma técnica que prioriza as mensagens com deadlines mais 

curtos para agendamento nos primeiros ciclos base de um slot. Isto pode ser realizado pela 

forma como se ordena as mensagens na lista L. 

Outro ponto que pode ser analisado, ainda em relação ao agendamento das mensagens 

no segmento estático, é o efeito causado pelo emprego de um critério de desempate caso dois 

nós consigam transmitir o mesmo número de mensagens em um slot livre. O resultado do 

primeiro teste de agendamento das mensagens mostrou que o nó 1, por exemplo, não 

conseguiu agendar a mensagem 11 porque a sua transmissão no slot em análise não respeitaria 

o seu deadline. Um critério de desempate poderia designar o slot 0 para o nó 2, e o slot 1 para 

o nó 1, de forma que ambos não encontrassem restrições para transmitir nele as suas 

mensagens. 

No Brasil, de um modo geral, pouco se discutiu sobre o protocolo FlexRay. Portanto, 

esta obra visa também dar uma importante contribuição para futuros estudos sobre o tema, 

podendo ser utilizada como ponto de partida para pesquisas sobre o processo de agendamento 

de sinais utilizando-se os dois canais de comunicação, de forma redundante ou não, ou mesmo 

com a utilização do comutador apresentado no capítulo 2. 

Ainda, pesquisas poderão ser realizadas comparando-se o FlexRay com outros 

protocolos que estão sendo desenvolvidos para a próxima geração de automóveis, como o 

Ethernet, por exemplo, que segundo especialistas no assunto, deverá se tornar um padrão 

automotivo. 

De qualquer modo vivemos atualmente uma revolução na tecnologia automotiva, a 

qual alguns autores arriscam chamar de “a reinvenção do automóvel,” e ainda há muito o que 
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se pesquisar sobre os sistemas x-by-wire, ADAS e protocolos de comunicação para 

transmissão de mensagens em tempo real. 
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APÊNDICE J – Diagrama de blocos do software Nível 1 do segmento dinâmico.
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APÊNDICE K – Fluxograma do software Nível 2 do segmento dinâmico. 
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APÊNDICE L – Diagrama de blocos do software Nível 2 do segmento dinâmico. 
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ANEXO A – Comunicação por e-mail com o sr. Nicolas Navet. 

FlexRay - Brazil 

 

Ricardo Vaz <rvaz2008@gmail.com>  16 de novembro de 2010 23:29  

Para: nicolas.navet@realtimeatwork.com 

Hello, Mr. Navet. My name is Ricardo Vaz, and I am writing from São 

Paulo, Brazil. I hope not to take much of your time. 

 

I am currently doing a research about FlexRay, in which I intend to go 

over some of its possible applications replacing CAN. I've read much 

of the material you wrote and they are greatly helping along my 

studies. 

 

In one of your papers, entitled "Trends in Automotive Communication 

Systems," you mentioned the various subsystems or domains in a vehicle 

and what they will require of a car network in the future, and this is 

what my question is about: 

 

Today, we have CAN as the powertrain network with a relative success. 

Do you see the need of an improved network system for this domain due 

to even more severe pollution regulations, or it will be caused by the 

necessary integration with future x-by-wire systems? 

 

Also, do you believe future hybrid or electric controlled powertrains 

will also contribute for the said transition? 

 

Thank you so much, 
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Ricardo Vaz 

 

 

Nicolas Navet <Nicolas.Navet@realtimeatwork.com>  
21 de novembro de 

2010 17:23  

Para: Ricardo Vaz <rvaz2008@gmail.com> 

Hello Mr. Vaz, 

 

Thank for getting in touch and sorry for the delay of my answer. Also thank you for the kind words about 

my papers, always good to know that it is helpful to someone. 

Today, we have CAN as the powertrain network with a relative success. 

Do you see the need of an improved network system for this domain due 

to even more severe pollution regulations, or it will be caused by the 

necessary integration with future x-by-wire systems? 

 

Difficult question indeed! First off, it is not clear to me that FlexRay is going to become a standard just as 

CAN was because it has a profound impact on all the systems (including the software), it is complex and not 

hugely efficient (response times can be larger than with CAN if software and communication are not well 

synchronized). Besides, in a few years from now (there are ongoing projects/products here and then), we 

will have Ethernet available and that might change the landscape .. What we observe is that many carmakers 

have chosen to wait with regard to FlexRay so I don't think this is really needed for pollution control at least 

for the next car generation. My opinion is that a well optimized CAN 500 kbit/s can do much, CAN 1Mbt/s 

would be great but nobody wants to uses it as far as know (correct me if I am wrong). Btw, if you want to 

play with network optimization tools, you can freely download our RTaW-Sim, and in a few weeks from 

now, there will be a free version of NETCAR-Analyzer available. 

Also, do you believe future hybrid or electric controlled powertrains 

will also contribute for the said transition? 

 

Certainly, specifically as you know in hybrid powertrains there are stringent constraints and lots of data to 

transfer, more bandwidth might be needed and FlexRay can surely helps here. But once again, there are 

hybrid cars without FlexRay. 

 

Hope this helps, please let me know if there is something I am missing, 

Best regards, 

 

Nicolas Navet 

 

-- 
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