
Resumo  

Os responsáveis pela implementação de Sistemas de Automação na Industria, deparam-se 

actualmente com problemas que importa resolver. Esses problemas têm origem na dureza dos 

requisitos externos que são actualmente colocados a qualquer tipo de Sistema de Automação 

Industrial.  

Em particular, os Sistemas Automáticos de Transporte e Manipulação de Materiais são componentes 

de importância fundamental no processo da automatização global dos actuais Sistemas de Produção. 

As dimensões que este tipo de sistemas actualmente atingem e o nível de complexidade das tarefas 

que executam, colocam questões sérias relacionadas com a Engenharia do Software na 

implementação do seu controlo.  

Nesta dissertação, começa-se por enquadrar o ambiente de trabalho de programação em Automação 

Industrial. Procura-se uma classificação formal para o problema, por forma a permitir uma abordagem 

solidamente fundada. É proposta a abordagem destes sistemas como Sistemas de Eventos 

Discretos.  

É caracterizado o estado da arte actual de programação de controladores em ambiente de 

Automação Industrial. É dada particular importância à necessidade de se obter garantias formais 

acerca dos resultados que se procuram. Ainda que a dimensão dos problemas reais se possa tornar 

uma dificuldade importante, não é abandonada a convicção de que o poder dos métodos formais 

pode e deve ser usado na prossecução dos objectivos referidos.  

As Redes de Petri constituem um formalismo extremamente rigoroso e sistemático, adequado ao 

tratamento dos Sistemas de Eventos Discretos em geral. Enquadram-se perfeitamente nas tarefas de 

modelação, descrição, análise e implementação dos Sistemas de Transporte e Manipulação 

Automáticos encontrados na indústria.  

É descrita a metodologia normalmente encontrada na literatura para modelação de Sistemas de 

Manufactura com Redes de Petri.  

É sugerida uma nova perspectiva de modelação deste tipo de Sistemas com Redes de Petri: a 

Orientação por Objectos. Esta sugestão é acompanhada de uma metodologia empírica para 

sistematização do uso das Redes de Petri segundo esta perspectiva.  

Segundo a perspectiva sugerida, é demonstrado o processo de síntese dos modelos de alguns 

objectos normalmente encontrados. Com base num exemplo de aplicação, é elaborado um 

controlador e levada a cabo a sua verificação formal e simulação sincronizada.  

Finalmente, são indicadas as principais conclusões extraídas, e sugeridas evoluções futuras e áreas 

de investigação teórica com interesse.  



Abstract  

The responsible technicians for the implementation of Automation Systems in Industry have, 

nowadays, to deal with problems for which solutions must be found. These problems rise from the 

hard requirements imposed to any Industrial Automation System.  

Particularly, Automated Transportation and Handling Systems are of fundamental importance to the 

process of global automatization of Manufacturing Systems. The dimensions actually reached by 

these systems and the level of complexity of the jobs they must perform, involve serious matters 

related to their control Software Engineering.  

This document starts by describing the working environment usually found in Industrial Automation. In 

order to allow a well established approach to the subject, a formal classification of the problem is 

searched. The classification of these systems, as Discrete Event Systems, is then proposed.  

The actual state of the art in Industrial Automation controller programming is characterized. Particular 

importance is given to the need of finding formal guarantees for the desired results. Even if the 

dimension of real world problems may place some difficulties on the way, it is still stressed that the 

power of formal methods can, and should, be used in order to reach the proposed goals.  

Petri Nets establish an extremely rigorous and systematic formalism, appropriate to the treatment of 

Discrete Event Systems. They fit well in the tasks of modelling, description, analysis and 

implementation of Automated Transportation and Handling Systems found in Industry.  

The methodology usually found in the literature for the modelling of Manufacturing Systems with Petri 

Nets is described.  

A new modelling perspective, of this type of systems is suggested using Petri Nets: Object Orientation. 

This suggestion is followed of an empirical methodology for the systematic application of Petri Nets, 

along with this new perspective.  

For some commonly found Transportation Systems objects, the synthesis process of the object's 

models is shown. With an application example, a controller is worked out. The controller is formally 

verified and simulated in interaction with its environment.  

Finally, the main conclusions of this work are exposed and some future evolutions are indicated as 

well as some interesting theoretical research areas.  


