
Resumo 

Este documento descreve o desenvolvimento de uma aplicação de controlo de veículos autónomos 

com alto grau de modularidade, reconfigurável e passível de ser utilizada em diferentes veículos. Um 

dos requisitos desta aplicação é permitir a possibilidade de testar e comparar diferentes algoritmos de 

controlo, navegação e coordenação de manobras.  

É apresentada a síntese de uma pesquisa bibliográfica na área de arquitecturas de controlo e de 

software e ferramentas de desenvolvimento associadas que serviu de base ao trabalho posterior.  

Na fase de desenvolvimento, o trabalho aborda o caso particular dos veículos submarinos autónomos 

tendo sido especificados e analisados os requisitos para uma aplicação de controlo deste tipo de 

veículos. Em particular, são apresentadas as possibilidades de controlo e as manobras típicas de dois 

veículos submarinos que servem de exemplo concreto de utilização da aplicação.  

Foi criada uma biblioteca constituída, por um lado, por componentes que constituem o esqueleto da 

aplicação e que, portanto, estão presentes no sistema de todos os veículos e, por outro lado, por 

componentes específicos para o hardware utilizado nos veículos, podendo estes componentes ser 

reutilizados sempre que um dado dispositivo seja comum a mais do que um veículo. Foi criada uma 

interface genérica entre os componentes de mais alto nível - como sendo, por exemplo, os 

controladores dos vários graus de liberdade do veículo, a lógica das manobras, o sistema de análise 

de falhas - e os processos de interface com o hardware, promovendo, desta forma, a fácil 

reconfiguração da aplicação.  

Parte do desenvolvimento foi assistido pela ferramenta Teja cuja utilização é sucintamente avaliada e 

comentada. Esta ferramenta permite fazer a especificação do sistema e respectiva síntese através de 

uma metodologia baseada no UML e, a partir dos modelos criados, a geração automática do código 

C++ da aplicação resultante.  

O trabalho realizado enquadrou-se nas actividades de Investigação e Desenvolvimento do Grupo de 

Engenharia de Decisão e Controlo (GEDC) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Como demonstração da capacidade de reconfiguração e reutilização do software é apresentada a sua 

utilização nas missões realizadas actualmente com os dois veículos submarinos do GEDC.  

Abstract 

This document describes the development of a control application for autonomous vehicles. This is an 

application with high degree of modularity, reconfigurable and with the possibility of being used in 

different vehicles. One of the requirements of this application is the ability to test and to compare 

different control, navigation and coordination algorithms.  



The document presents the synthesis of a bibliographical research in the field of control and software 

architectures and associated development tools which formed the basis to the developed work.  

This work focuses the development for autonomous underwater vehicles. The general control and 

operational requirements for this kind of vehicIes are specified and analysed. This work is 

demonstrated by application to two underwater vehicles owned by FEUP. The particular control 

capabilities and typical maneuvers of these two vehicIes are presented with more detail.  

It was created a library containing, on the one hand, the components which form the core of the 

application and are, therefore, present in all the vehicles. On the other hand, it contains specialized 

components, for the devices installed in the vehicles, which can be reused whenever those devices 

are common to multiple vehicles. The framework defines a generic interface between those 

specialized components, in charge of the interface and management of hardware devices, and the 

higher level components promoting the easy reconfiguration of the application.  

The development was partially supported by the Teja tool. The tool is briefly described and its usage 

commented. The tools allows the deveIoper to perform the system specification and synthesis through 

a visual methodology based on UML. It provides automatic code generation from the system models 

created by the developer.  

This work was carried in the ambit of the Research and Development activities of the Decision and 

Control Engineering Group of FEUP. The reconfiguration and reutilization capacities of the application 

described in this work are demonstrated by its current employment in the two vehicles of the GEDC.  


