
Resumo 

O trabalho aqui relatado envolve, fundamentalmente, o estudo de sistemas robóticos e a sua 

interacção com o ambiente. É baseado principalmente na procura de ferramentas que possibilitem a 

modelização e análise de uma forma sistemática destes sistemas. O comportamento que o sistema 

exibe é o resultado da interacção deste com o ambiente. Pelo que desenvolvemos o trabalho ao 

longo de duas linhas:  

(i) Modelização dos mecanismos para a geração de comportamentos.  

(ii) Modelização da interacção entre os componentes do sistema.  

A interacção entre os diversos componentes e destes com o ambiente é modelizada, através de um 

Meta-modelo, a que chamamos arquitectura. A arquitectura serve de guia e sistematiza as 

ferramentas de modelização e análise a adoptar. Para a especificação do comportamento do sistema 

adoptamos, um formato de alto nível, pelo que introduzimos uma linguagem de especificação de 

comportamentos baseada em autómatos discretos. Nesse sentido apresenta-se o paradigma de 

Controlo Supervisionado. Importa realçar que a abordagem utilizada para a especificação de 

comportamento, foi orientada para a execução da missão organizado em tarefas. 

No sentido de validar, a abordagem apresentada, é tratado um exemplo de aplicação. Neste exemplo 

foram utilizados os requisitos do projecto Po-Robot [Po-Robot95] permitindo a implementação de uma 

estância particular para alguns dos aspectos propostos pela a arquitectura.  

O objectivo do projecto PO-ROBOT consiste em desenvolver uma plataforma móvel para uso 

industrial que sem a intervenção humana seja capaz de:  

- deslocar-se a um conjunto de pontos especificados evitando obstáculos;  

- efectuar um conjunto de operações tais como carga e descarga de materiais;  

- accionar dispositivos de carga ou descarga, ou; 

- accionar ferramentas.  

Pretende-se que o sistema seja dotado de autonomia no que se refere á movimentação em 

ambientes semi-estruturados e variantes no tempo, bem como de alguma capacidade de estabelecer 

comunicação com os sistemas com os quais vai cooperar [Po-Robot95].  

A apresentação do trabalho aqui exposto far-se-á em três partes primeira parte endereça os tópicos 

de conhecimento de base relevantes para este trabalho (segundo e terceiro capítulo). A segunda 

parte apresenta modelo de arquitectura proposta (quarto, quinto e sexto capítulo) e por último (sétimo 

e oitavo) apresenta-se uma instância do modelo proposto através do exemplo de aplicação no Po-

Robot, seguido de um conjunto de reflexões sobre o trabalho executado e perspectivas futuras.  

O segundo capítulo da dissertação apresenta os formalismos matemáticos utilizados no 

desenvolvimento dos modelos adoptados na arquitectura. Apresentam-se alguma teoria básica dos 



sistemas dinâmicos acontecimentos discretos, bem como desenvolvimentos baseados na Teoria 

Controlo Supervisionado. No terceiro capítulo faz-se uma revisão no domínio das arquitecturas dos 

sistema robóticos, com especial atenção ao desenvolvimento e projecto destes sistemas.  

O quarto capítulo apresenta os requisitos e especificações que estiveram na base do modelo 

proposto, e resume o modelo que vai ser apresentado. Seguidamente, no quinto capítulo apresenta-

se o Nível Funcional depois de uma leve abordagem ao Nível Abstracto e Físico. Finalmente, no 

sexto, capítulo introduz-se um paradigma para a especificação de comportamentos, aplicado a 

arquitectura associado ao nível de coordenação e supervisão.  

No sétimo capítulo apresenta-se a modelização do sistema ROMEU resultante do projecto PO-

ROBOT, para finalmente no oitavo capítulo sumariar-se os aspectos mais relevantes da nossa 

contribuição, bem como apontar algumas direcções para o trabalho futuro.  


