
Resumo  

Os sistemas automáticos de transporte, são hoje em dia, parte integrante de fábricas e edifícios. A 

optimização na utilização dos recursos, é sem dúvida, um aspecto fundamental no desenvolvimento e 

utilização deste tipo de sistemas. No sentido de construir uma ferramenta de ajuda concepção deste 

tipo de sistemas é apresentado um modelo de simulação para sistemas de transporte.  

Na dissertação é efectuada uma breve análise a vários tipos de sistemas automáticos de transporte. 

São identificadas as características mais relevantes em termos de configuração do sistema, interface 

com o ambiente, hardware utilizado, recursos computacionais, e principais requisitos impostos a um 

algoritmo de gestão.  

Utilizando uma metodologia orientada ao objecto, é apresentado um modelo de sistemas de 

transporte. O modelo é provido com as características básicas, que permitem a implementação de um 

modelo para um qualquer sistema de transporte, com vista a simulação. É também apresentado o 

modelo de objectos de toda a estrutura de suporte à simulação, que permite às várias entidades do 

modelo a evolução de estado.  

A ferramenta apresentada possui ainda características, que lhe permitem uma fácil configuração. É 

assim possível, adaptar a ferramenta aos mais variados tipos de sistemas de transporte. A inclusão 

do código de gestão utilizado no sistema final, é ainda um processo transparente, por forma a garantir 

a máxima correcção nos resultados de simulação. O ambiente de simulação providencia ainda um 

conjunto de estruturas de suporte à aquisição de dados do modelo simulado.  

Por fim é apresentada uma implementação do referido modelo com vista à simulação de um sistema 

de elevadores. O modelo construído é posteriormente verificado e validado, com vista a obtenção de 

resultados credíveis. O objectivo final, é dirigido a um problema real de determinação de desempenho 

de um algoritmo utilizado, por forma a avaliar a melhor parametrização do mesmo.  

Abstract  

Nowadays, automatic transport systems are extensively used in buildings and factories. Optimising the 

use of the available resources, is undoubtedly, the key issue in the development and use of this kind 

of systems. A simulation model of transport systems is presented, in order to use it as a tool in the aid 

of their development.  

It is performed a survey of the various types of transport systems, in order to point out differences and 

similarities between them. Subjects such as system configuration, available hardware, computational 

resources and optimisation are focused in this survey.  



It is then presented an object oriented view of transport systems, in which are given the basic 

attributes and methods, in order to build a simulation model of any type of transport system. It is also 

presented the basic structure that allows the event generation and maintenance, so that we can 

stimulate the transport system model as if it was in the end system.  

A tool for the development of these kind of systems is presented. This tool can be easily configured, in 

order to be adapted to alI types of transport system. The inclusion and test of the routine that manages 

the system should be a straightforward task, in order to grant maximum correctness in simulation 

results. It should also be able to provide the programmer with system performance indicators, trough 

data acquisition from the simulated model.  

It is then shown an example of use, in which alI the steps that need to be taken, to build a valid and 

credible simulation model are explained. The example used is related to the optimisation of an existing 

algorithm, in order to lower average waiting times in a elevator system.  


