
RESUMO 
 
As redes locais industriais constituem presentemente a estrutura sobre a qual assentam 
as arquitecturas dos sistemas de controlo distribuídos. A rápida evolução tecnológica 
nesta área, criou as condições necessárias que permitiram o desenvolvimento de 
aplicações de controlo cada vez mais complexas e sofisticadas. Em muitos destes 
sistemas, o comportamento na presença de falhas ou de avarias torna-se critico, quer 
em termos dos custos decorrentes da indisponibilidade do processo, quer em termos do 
seu impacto sobre as pessoas e o ambiente. Torna-se assim necessário depositar 
maior confiança no funcionamento destes sistemas durante todo o seu ciclo de vida. 
Este aspecto torna-se particularmente importante ao nível das arquitecturas baseadas 
em redes de campo, dado que estas, ao realizarem a interface directa com o processo 
industrial potenciam, na ocorrência de falhas, as maiores consequências sobre os 
mesmos. 
O processo de validação de um sistema com estas características e uma tarefa 
considerável, devido ao vasto conjunto de domínios de conhecimento envolvidos e as 
complexas interacções existentes entre os vários componentes do sistema. Entre as 
várias metodologias utilizadas neste processo de validação, a utilização de modelos de 
avaliação estatísticos assume especial relevância devido a sua capacidade de prever o 
comportamento do sistema na presença de falhas. A sua flexibilidade aliada ao seu 
crescente poder de modelação tem permitido a sua utilização com sucesso na 
avaliação de sistemas cada vez mais complexos. 
Ao nível das redes de campo, os trabalhos desenvolvidos no contexto da avaliação da 
confiança no funcionamento são relativamente reduzidos. Na sua maioria focam-se em 
aspectos específicos, e não permitem obter uma visão global sobre o comportamento 
da rede. Contudo, a avaliação segundo esta perspectiva e fundamental dado que a 
rede opera como uma entidade única. O objectivo desta dissertação centrou-se assim 
em preencher parte desta lacuna, nomeadamente através do desenvolvimento de 
modelos estocásticos que permitam avaliar, a partir de diferentes perspectivas, a 
confiança no funcionamento de arquitecturas de controlo suportadas por redes de 
campo. 
Para as arquitecturas de controlo onde a informação disponível e escassa, 
nomeadamente durante as fases iniciais de concepção e desenvolvimento, e proposta 
uma metodologia com o objectivo de desenvolver modelos preliminares de avaliação. 
Estes são baseados em cadeias de Markov e incluem os efeitos de falhas permanentes 
ao nível dos componentes mais importantes da rede, de falhas transitórias durante as 
comunicações e de avarias em modo-comum em ambos os cenários. Para alem de 
uma solução analítica, e possível também extrair dos modelos expressões das medidas 
de interesse e identificar os parâmetros mais importantes, facilitando assim o processo 
de avaliação. 
Para arquitecturas de controlo mais complexas, e proposta uma metodologia com o 
objectivo de desenvolver um modelo que inclua diferentes perspectivas sobre o 
funcionamento da rede, e que assim possibilite a obtenção de um modelo integrado de 
avaliação. Os modelos propostos são baseados em redes de Petri Estocásticas e 
permitem obter uma solução analítica do problema. Estes incluem os efeitos de falhas 
permanentes e transitórias e de avarias em modo-comum, que afectam diferentes tipos 
de componentes situados em diferentes níveis funcionais. São considerados vários de 



modos de avaria da rede, em função da respectiva gravidade. Os aspectos 
relacionados com a dimensão do espaço de estados e com a natureza dos processos 
estocásticos envolvidos foram especialmente equacionados, sendo discutidas e 
utilizadas técnicas especificas para a sua resolução. 
Dada a importância sobre a operação do sistema dos efeitos das falhas transitórias que 
ocorrem durante as comunicações, são desenvolvidos modelos rigorosos e detalhados 
para a avaliação das redes Profibus-DP e CAN neste contexto. Os modelos são 
também baseados em redes de Petri Estocásticas, mas em que a solução e obtida 
através de simulação. Neste contexto, são discutidos e analisados os vários factores 
que condicionam este tipo de soluções. 
 
 
ABSTRACT 
 
Industrial communication networks are presently the backbone of distributed control 
systems architectures. The fast technological evolution in this domain has created the 
necessary conditions that allowed the development and use of complex and high 
performance control applications. In many of these systems the behavior in the 
presence of faults and failures becomes critical, due to the costs of the system 
unavailability, and the impact to the people and environment. So its necessary that 
these systems be dependable during all their life-cycle. This becomes particularly 
important for Fieldbus networks, since their direct interface with the industrial process 
enables faults to have a major impact on the system operation. 
The validation process of a system with these characteristics is a complex task, due to 
the complex interactions between system components and the large number of 
knowledge domains involved. The use of stochastic model based techniques to evaluate 
dependability has been gaining wide acceptance, since it enables to foreseen the 
system behavior in the the presence of faults. Their flexibility and modeling power shows 
that is feasible to used it to evaluate dependability of complex systems. 
Research on dependability evaluation of fieldbus networks has been somewhat limited. 
Most of the works focuses at particular aspects without a global perspective of the 
network behavior. This perspective is fundamental, because the network operates as a 
single entity. The thesis main goal is to fill this gap, by developing stochastic models 
which enable dependability evaluation of control architectures supported by fieldbus 
networks to be performed using different viewpoints. 
For control architectures with limited available data, especially during the development 
phases, a methodology is proposed to develop preliminary evaluation models. These 
models are based on Markov chains, and they include the effects of permanent faults on 
the most important system components, transient fault during communications and 
common-mode failures in both scenarios. Models solution are analytic ones and 
expressions of dependability measures can be extracted from it. 
For complex control architectures, it is proposed an approach where different viewpoints 
of the network behavior are merged into an integrated dependability model. These are 
analytical models based on Stochastic Petri Nets. They include the effects of permanent 
and transient faults, and common-mode failures affecting different components at 
different functional levels. Several system failure modes are considered with different 



severities. The problems related to the size of the state space and to the nature of the 
involved stochastic processes have been especially equated. 
Since transient faults that occur during communications have a major importance in the 
network operation, they are developed accurate and detailed dependability models to 
evaluate the behavior of Profibus-DP and CAN in these scenarios. The models are also 
based on Stochastic Petri Nets, but simulation is used to obtain results. The limitations 
and problems of using this approach are analyzed and discussed. 


