
Resumo 

 

Limitações de natureza tecnológica condicionaram o desenvolvimento dos sistemas de 

controlo a uma abordagem que conduziu à centralização da sua estrutura. Com a 

evolução da tecnologia esta abordagem alterou-se e actualmente muitas das estruturas 

de controlo assentam sobre o paradigma da distribuição de tarefas. 

Neste contexto, as redes de comunicação desempenham um papel fundamental na 

estrutura e na operação do sistema de controlo. Nos níveis inferiores de controlo a 

comunicação é estabelecida através de redes de campo que fazem a interligação entre 

pequenos controladores, sensores e actuadores, num processo tipicamente 

caracterizado pela troca de pequenas mensagens muitas das vezes de natureza cíclica, 

e usualmente com restrições temporais críticas. 

Dado o papel das redes de campo nos sistemas controlo, e fruto do aumento de 

complexidade, custos de desenvolvimento dos sistemas e sua exploração, e também 

do tipo de tarefas que desempenham, tornaram importante a consideração de aspectos 

relacionados com o efeito da operação da rede na disponibilidade do sistema, na 

segurança de pessoas, ou mesmo de impactos no ambiente em que se inserem. Assim, 

de uma forma genérica importa avaliar modos de operação das redes que 

potencialmente contribuam para uma diminuição da confiança no funcionamento dos 

sistemas que suportam. Neste contexto, a avaliação do funcionamento das redes de 

campo na presença de faltas, assume relevância na identificação das principais fontes 

de degradação de desempenho, que no limite possam levar o sistema a falhar a função 

para que foi especificado. 

No domínio da avaliação e da validação de sistemas os métodos experimentais são 

ferramentas poderosas, que podem ser utilizadas para alterar as normais condições de 

operação de um sistema e avaliar como desempenha nestas condições A técnica de 

injecção de faltas inclui-se nesta classe de métodos e permite introduzir de forma 

intencional e controlada erros no sistema. Assim, constitui uma solução eficaz na 

avaliação de sistemas complexos, para os quais a aplicação de outras técnicas é difícil, 

ou por vezes falha. 



Nesta dissertação pretende-se contribuir para a caracterização do funcionamento de 

uma das redes de campo mais difundidas em aplicações de automação industrial – o 

PROFIBUS-DP. A caracterização é centrada no seu funcionamento em modo 

degradado, designadamente quando a operação é perturbada por interferências de 

natureza electromagnética. Este padrão de perturbação é susceptível de conduzir a 

rede para modos de operação que têm potenciais impactos na disponibilidade da rede e 

na sua capacidade de garantir o cumprimento de restrições temporais em aplicação de 

tempo-real. A área da avaliação do funcionamento na presença de faltas é uma área 

onde existe pouco trabalho publicado relativo ao comportamento do PROFIBUS-DP, e o 

que existe é manifestamente insuficiente para fornecer uma caracterização sólida do 

seu desempenho nestas condições de operação. 

Para suportar a avaliação da rede foi desenvolvido um ambiente de injecção constituído 

por uma infraestrutura de injecção de faltas na qual se inclui uma rede PROFIBUS-DP. 

A infra-estrutura de injecção implementa a técnica de injecção física de faltas, capaz de 

injectar faltas num ambiente distribuído de acordo com um processo estocástico. O 

hardware do módulo de injecção foi desenvolvido de forma a apresentar uma elevada 

controlabilidade do processo de injecção, assim como, de uma elevada resolução das 

faltas injectadas, permitindo injectar com precisão, faltas de um só bit e mais que um bit 

no barramento de comunicação. Os nós de comunicação foram desenvolvidos de 

acordo com a norma do PROFIBUS-DP. A estrutura do software e do hardware dos nós 

de comunicação permitem o acesso à camada de ligação de dados, e assim obter 

informação relevante relativa aos estados de operação do protocolo. 

A avaliação foi efectuada de forma a identificar eventos que afectem a organização das 

estações no anel lógico da rede PROFIBUS-DP, tendo sido identificados seis eventos 

com impactos importantes ao nível do desempenho da rede. Três destes relacionados 

com perdas de token, e os restantes associados a saídas não intencionais de estações 

do anel. A sua probabilidade foi inferida para diferentes cenários de faltas, assim como, 

foi avaliada a forma como os mecanismos de recuperação dos eventos identificados 

desempenham em condições de faltas. As experiências incidiram igualmente sobre a 

questão da resposta da rede nestas condições de operação. Neste contexto, quando a 

rede opera na configuração multi-mestre foram observados impactos significativos quer 



resposta temporal da rede, quer no tempo de recuperação dos mecanismos de 

tolerância a faltas. Este comportamento deixa antever uma má resposta da 

configuração multi-master em cenários de faltas. 

 

 

Abstract 

 

The available technology has conditioned for a long time the control systems 

development to an approach that leads to the centralization of its structure. Nowadays 

with the technological advances this approach is changed, and the control structure is 

evolving according to the distribution task paradigm. In this context, communication 

networks play a prominent role both in the control structure and in the system operation. 

At lowest control levels the communications are established by fieldbus networks which 

interconnect small controllers, sensors and actuators, in a process typically 

characterized by the cyclical exchange of small messages, usually with time critical 

properties. 

The intensive investment in the development of control systems, its complexity and the 

type of tasks that play had become important to take into account all aspects of system 

components operation that can interfere in the system availability, security of people, or 

some environmental impacts. Thus as one of most important system component, the 

fieldbus network operation should be assessed in order to identify operation modes, that 

potentially contribute for a reduction of system dependability. In this context, the 

assessments of network performability are important to identify the main sources of 

performance degradation, which in the limit driving the system to fail. 

In the assessment and validation domains, experimental methods are powerful tool that 

can be used to cause abnormal system operation conditions and to verify its behaviour. 

The fault injection techniques are included in these classes of methods. They allow at 

intentionally introducing system errors, and thus constitute an efficient solution in the 

evaluation of complex systems where the application of other techniques is difficult or 

some times fail. 



This thesis is intended to contribute to the characterization of one widely used fieldbus 

networks in automation application domains – PROFIBUS-DP working in faults 

conditions. The characterization addresses PROFIBUS-DP performability aspects, when 

its operation is disturbed by event such as ones caused by electromagnetic interference 

(EMI). The EMI can induce operation modes that have potential impacts in the network 

availability and its capacity to guarantee the fulfilment of deadlines of real-time 

communications. In this area of PROFIBUS-DP performability there is a lack of 

published work and the existing ones is manifestly insufficient to provide a solid 

characterization of its performance in presence of faults. In this context this thesis 

intends to contribute to knowledge of PROFIBUS-DP behaviour in these scenarios. 

To assess the network, it is developed a fault injection framework based on a fault 

injection infrastructure, which holds a real PROFIBUS-DP network. The fault injection 

infrastructure implements the physical fault injection technique, which is able to inject 

faults into a distributed system, according a stochastic process. The hardware of the 

injector module is developed to present both high level of controllability and high fault 

resolution, which at allows accurately injecting either single bit or multi bits errors in the 

communication bus. The communication nodes are developed in accordance with the 

PROFIBUS-DP standard (IEC-61158). The software and hardware structure of the 

communication nodes allows at acceding the data link layer and at obtaining most of 

relevant data related to protocol operation states. 

One of purposes of network performabily assessment is to identify events that disturb 

the organization of the stations in the PROFIBUS-DP logical ring. In this context, they 

have been identified six events which have important potential impacts on the network 

performance. Three of these are related with token losses, and the remaining ones are 

associated to unintentional logical ring station removals. The events probability is 

inferred for different fault scenarios, as well as, is verified how the associated recovery 

mechanisms performs in such conditions. The fault injection experiments are also 

applied to assess the network real-time behaviour in presence of faults. In this context, 

for the multi-master network configuration mode they are observed significant impacts 

both on the network response time and on the fault tolerance mechanisms recovery 



time. From the performability viewpoint this allows to foresee a bad behaviour of this 

network configuration in faults scenarios. 


