
Resumo  

A criação de modelos para simulação com o recurso a métodos formais para representação de 

sistemas, em simultâneo com metodologias de modelização baseadas no paradigma da orientação a 

objectos, tem mostrado vantagens significativas no desenvolvimento e implementação de programas 

de simulação para ambientes específicos.  

No presente trabalho, procurou-se demonstrar estas vantagens, através do desenvolvimento e 

implementação de um programa de simulação para um caso particular de linhas de produção. A 

abordagem desenvolvida permite, de um modo fácil e preciso, a criação de modelos de simulação 

para aplicações especificas.  

Recorreu-se ao formalismo de Petri para modelizar e simular os aspectos de coordenação e 

sincronização.  

Na fase de modelização do ambiente fabril, utilizou-se a metodologia DEVSM que constitui um a 

ferramenta importante para a estruturação do modelo.  

O formalismo de Petri foi estendido através da criação de estruturas lógicas baseadas em árvores de 

contexto, que foram integradas nas redes de Petri, e com as quais se modelizou a capacidade de 

decisão dos operadores humanos.  

O programa de simulação foi utilizado para simular uma linha real de produção, constituída por 

operadores, máquinas e buffers.  

Os resultados já obtidos, embora preliminares, mostram que a metodologia utilizada no presente 

trabalho oferece um bom ponto de partida para o desenvolvimento de linguagens de simulação para 

aplicações específicas.  

Abstract  

The task of building models for simulation with the aid of a systems formal representation, in 

conjunction with methodologies based on the object oriented paradigm, have shown significant 

advantages in the development and implementation of domain specific simulation programs. 

In the present work, we have tried to demonstrate these benefits, through the development and 

implementation of a simulation program for a particular kind of production process. This approach 

leads to an easy and precise way to develop specific domain simulation models.  

The Petri formalism has been used to model and simulate the coordination and sinchronization 

aspects of production lines.  



In the modeling phase, we have used the DEVSM methodology which has proved to be a powerful 

framework to structure models.  

The Petri formalism has been extended by the design of logic structures based on context trees, that 

have been integrated in the Petri nets, in order to handle the decision capabilities of human operators.  

The simulation program has been used in a real production line with operators, machines and buffers.  

According to the first results, we believe that the methodology used in this work offers a good starting 

point to develop simulation languages for specific applications. 


