
Resumo  

Esta dissertação apresenta o trabalho realizado no âmbito do desenvolvimento de um simulador de 

condução realista, destinado à realização de experiências científicas de avaliação de traçados 

rodoviários e de comportamentos de condutores. O protótipo implementado (DriS), é funcionalmente 

comparável aos melhores simuladores de condução de base fixa existentes na Europa, como se 

comprova pelas experiências apresentadas, algumas já realizadas e outras em preparação.  

Para facilitar as tarefas de especificação de ambientes rodoviários extensos e com grandes 

densidades de tráfego, este simulador de condução permite a inclusão de um grande número de 

veículos com um grau de autonomia elevado. O elevado peso computacional associado à simulação 

destes elementos autónomos foi minimizado, graças à aplicação de uma técnica inovadora de 

variação do nível de detalhe comportamental. A qualidade desta técnica é comprovada pelos 

resultados da experiência de avaliação também apresentada.  

Para possibilitar a imposição de acontecimentos de tráfego precisos, foi prevista uma metodologia de 

controlo externo dos agentes de tráfego envolvidos, de forma simples e eficiente. Esta metodologia é 

orientada para não especialistas em informática e permite o desencadeamento de acções de controlo, 

de níveis diversos, em função de situações de tráfego determinadas.  

Abstract  

This document presents the development of a realistic driving simulator aimed to scientific 

experimentation in the fields of road engineering and driver behaviour. As it is shown by several 

completed and current applications, the implemented prototype (DriS) functionally comparable to the 

most advanced fixed-based driving simulators in Europe.  

In order to facilitate the specification of extensive road environments, with great densities of traffic, this 

driving simulator allows the inclusion of a large number of vehicles with high degree of autonomy. The 

great computational weight associated to the simulation these autonomous elements was minimized, 

thanks to the application of an innovating technique concerning the leveI variation of behaviour detail. 

The quality of this technique confirmed by the results of an evaluation experience, also presented 

here.  

To accomplish the imposition of required traffic events, a method was conceived that easily and 

efficiently allows the external control of the involved traffic agents. This method can be used by non-

specialists in computer science and allows the trigger of some control orders, from different levels, 

according to the expected traffic events.  


