
Resumo  

Este trabalho apresenta uma abordagem estruturada, no contexto da tolerância a faltas, para o 

projecto dum mecanismo de diagnóstico de faltas para o Isurus, o veículo submarino autónomo da 

classe REMUS propriedade do Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto.  

O diagnóstico de faltas é uma das acções envolvidas no processo de tolerância a faltas, sendo este, 

por sua vez, um dos meios para a melhoria da confiança no funcionamento dum sistema. Este é um 

aspecto essencial no caso dum veículo que se pretende com elevada autonomia de operação. O 

problema da tolerância a faltas é, por isso, inserido no contexto mais global da confiança do 

funcionamento, sendo introduzido um conjunto de definições neste domínio. Adoptamos como 

suporte de todo o estudo, que se situa na área da robótica móvel, a terminologia já clara e 

uniformemente definida no domínio dos sistemas computacionais.  

Neste trabalho, concentramos a atenção em faltas operacionais de hardware produzidas por falhas 

numa parte do sistema bem delimitada, constituída pelos sensores, actuadores e componentes 

mecânicos, cuja importância é crucial para a operação do veículo.  

O papel do mecanismo de diagnóstico consiste na identificação dos componentes cujas falhas estão 

na origem dos erros detectados, pelo que se tornam necessários uma análise prévia das falhas 

possíveis e o estabelecimento de relações de redundância que permitam a sua detecção e 

diagnóstico. A análise é limitada ao subsistema referido, e as relações de redundância são 

estabelecidas usando a redundância estrutural e funcional disponível e recorrendo à redundância 

analítica.  

O projecto do mecanismo de diagnóstico de faltas é baseado na teoria formal da diagnosticabilidade 

de Sistemas Dinâmicos de Eventos Discretos. O sistema é modelizado usando o formalismo das 

Máquinas de Estados Finitos, a um nível de abstracção tal, que o modelo do sistema traduz as 

relações causais entre falhas (eventos não observáveis) e resíduos (eventos observáveis). Os 

resíduos não são mais do que variáveis que exprimem os resultados de comparações formadas a 

partir das relações de redundância previamente definidas.  

Obtido o modelo do sistema e especificados os requisitos de diagnóstico segundo o mesmo 

formalismo, é construída uma máquina de estados finitos capaz de realizar "on-line" o diagnóstico do 

sistema: o Diagnoser. Utilizamos para o efeito a biblioteca de funções UMDES-Lib, desenvolvida pelo 

“UM Discrete Event Systems Group" da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.  

O trabalho desenvolvido resulta, portanto, no projecto dum mecanismo de diagnóstico de faltas para o 

subsistema delimitado, tendo por base uma metodologia formal e sistemática fundamentada na teoria 

da diagnosticabilidade de sistemas dinâmicos de eventos discretos. Concebido o mecanismo de 

diagnóstico, verificamos formalmente que este é capaz de diagnosticar todas as falhas consideradas, 

no âmbito dos requisitos de diagnóstico especificados.  



Abstract  

This work presents a structured approach in the context of fault tolerance, to the design of a fault 

diagnosis mechanism for the Isurus, the Autonomous Underwater Vehicle of the REMUS class, which 

is property of the Systems and Underwater Technology Laboratory of the Faculty of Engineering of the 

University of Porto.  

Fault diagnosis is a process required for providing a system with fault tolerance, being this a mean for 

improving dependability. This is a crucial point when we want a vehicle with a high level of operational 

autonomy. Thus, we include the problem of fault tolerance in the more global context of dependability 

and we introduce some definitions on this subject. As a basis for all our study, which lies in the mobile 

robotics area, we adopt the terminology already clearly and uniformly defined in the computer systems 

literature.  

In this work, we restrict our attention to operational hardware faults as a consequence of the 

occurrence of failures in a part of the system formed by sensors, actuators and mechanical 

components, which are of great importance for the operation of the vehicle.  

The role of the fault diagnosis mechanism consists on the identification of those components which 

failures are at the origin of the detected errors. In view of this, it becomes necessary to make a 

previous analysis of alI possible failures and to establish some redundancy relations in order to make 

it possible to detect and diagnose them. The analysis is confined to the referred subsystem, and for 

the definition of the redundancy relations we use not only the available structural and functional 

redundancy, but also analytical redundancy.  

The design of the fault diagnosis mechanism is based on the formal theory of diagnosability of 

Discrete Event Dynamic Systems. The system is modeled according to the formalism of Finite State 

Machines, at such a leveI of abstraction that the system model expresses the causal relations 

between failures (unobservable events) and residues (observable events). Residues are variables 

expressing comparison results obtained from the previously defined redundancy relations.  

Once the system model is built and the diagnostic requirements are specified using the same 

formalism, we build another Finite State Machine which is able to diagnose the system on-line: the 

Diagnoser. In order to achieve this, we use the software library UMDES-Lib developed by the UM 

Discrete Event Systems Group of the University of Michigan, USA.  

All this work results in a fault diagnosis mechanism for the confined subsystem, firmly established on a 

formal and systematic methodology based on the theory of diagnosability of Discrete Event Dynamic 

Systems. Having this mechanism, we formally verify that it is capable of diagnosing all the considered 

failures in accordance to the specified requirements.  


