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PMR3305 - Exercício Aula S3 

Nesta atividade você irá exercitar as etapas de um experimento de simulação como apresentado na 

aula S2. A primeira etapa, ou seja, “1.1. Formulação do problema”, é apresentada. 

 

1. Exercício 1 

1.1. Formulação do problema 

Dado o seguinte sistema 

 
Cujo comportamento é: 

 A chegada de um item por meio de uma esteira é detectada por S1 = 1. 

 O Robô 1 deve carregar um item de cada vez no Veículo de Transporte (VT), desde que este esteja 

posicionado em S3 = 1. 

 Assim que o VT estiver carregado com 4 itens, deverá locomover-se até acionar S4 = 1. 

 Neste estado, o Robô 2 deve descarregar um item de cada vez até esvaziar o VT, colocando os itens 

num duto vertical. Quando o VT estiver completamente descarregado, o mesmo deve retornar até S3 = 1 

e aguardar nova ordem de transporte (isto é, estar completamente carregado novamente). 

 

Observações: 

 Sinais de comunicação do controle local do Robô 1: 

o Sinal de Entrada: RT1. Quando RT1 = 1 tem-se o comando para o Robô 1 transportar item da 

esteira para o VT. 

o Sinal de Saída: ROK1. Quando o Robô 1 envia sinal ROK1 = 1 significa que ele está disponível. 

Caso contrário, ROK1 = 0 sinaliza Robô 1 ocupado. 

 Sinais de comunicação do controle local do Robô 2: 

o Sinal de Entrada: RT2. Quando RT2 = 1 tem-se o comando para o Robô 2 transportar item do 

VT para o duto vertical. 

o Sinal de Saída: ROK2. Quando o Robô 2 envia sinal ROK2 = 1 significa que ele está disponível. 

Caso contrário, ROK2 = 0 sinaliza Robô 2 ocupado. 

 O controle só deve permitir a locomoção do VT após o mesmo estar na condição cheio ou vazio. 

 O VT locomove-se ativado por um sinal de nível Me = 1 (para esquerda) ou Md = 1 (para direita). 

 A Esteira é de roletes que transportam por ação da gravidade.  
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1.2. Definição dos objetivos e planejamento geral 

Defina um objetivo para este experimento de simulação: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Concepção do modelo 

Faça um esquema com os principais elementos a serem considerados no modelo e a relação entre 

eles: 

 

 

 

1.4. Coleta de dados 

Novamente, não há necessidade de coletar dados para este exercício. Considere que: 

 Chegada de “item” segue uma distribuição de Poisson P(3) minutos; 

 Robôs R1 e R2 com velocidade de 50 mpm (metros por minuto) quando vazio e 30 mpm quando 

carregado; 

 Veículo de Transporte (VT) com velocidade de 80 mpm (metros por minuto) quando vazio e 40 mpm 

quando carregado. 

 

1.5. Tradução do modelo 

Neste item você deve seguir as orientações apresentadas na Apostila sobre ProModel, itens 2.1 a 

2.7! 

Defina detalhadamente todos os elementos de modelagem necessários: Locais, Entidades, Rede de 

caminhos, Recursos, Processos, Chegadas e demais elementos que forem necessários. 
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Atentem para alguns comportamentos importantes do modelo: 

 O Robô 1 só pode transportar itens da esteira se o VT estiver junto a S3; 

 O VT só pode transportar de 4 em 4 itens; 

 O VT deve aguardar em S4 até que o Robô 2 remova os 4 itens. 

 

Para isso, não é possível utilizar os comandos Join e Combine visto na aula anterior. Neste modelo 

será necessário utilizar um dos pares de comandos a seguir: 

 Group / Ungroup; OU 

 Load / Unload. 

 

Além disso, será necessário trabalhar com “Variáveis”. 

 

1.6. Verificação 

Garanta que o modelo está sendo executado conforme o esperado. Execute-o por 20h. 

 

1.7. Relatórios 

Não há perguntas referentes a este exercício. Ele deve ser submetido via Moodle da disciplina 

juntamente com os exercício 2 e 3. 

2. Exercício 2 (para casa) 

2.1. Formulação do problema 

A formulação do problema é basicamente a mesma apresentada no item 1.1. A diferença está na 

variação do número de veículos de transporte: até 2. 

 

2.2. Definição dos objetivos e planejamento geral 

Minimizar o tempo médio de “item” testando as duas possíveis combinações de número de Veículos 

de Transporte. 

 

2.3. Concepção do modelo 

Não muda com relação ao exercício 1. 

2.4. Coleta de dados 

Não muda com relação ao exercício 1. 

2.5. Tradução do modelo 

Etapa 1. Definir Macros 

Acessar o menu de macros (Construir >> Macros) 
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Nome Texto Opções 

numVT 1 Intervalo numérico de 1 a 2 

 

Etapa 2. Redefinir Locais 

Acessar o menu de locais (Construir >> Locais) 

a) Ao contrário do exercício da aula S2, será necessário redefinir os locais referentes a S3 e S4 para algo 

similar a S31 e S41 e criar os locais S32 e S42. 

b) Para a unidade S32 definir “Paradas...” como “Chamada...”; no campo nome, atribuir “SegundoVT”; e em 

“Lógica” utilizar “wait 20 hr” para que o local fique inativo durante as 20 horas de simulação. 

 

Etapa 3. Redefinir Rede de caminho 

Acessar o menu de recursos (Construir >> Rede de caminhos) e criar uma nova rede para 

paralela à rede usada pelo VT original. 

 

Etapa 4. Redefinir Recursos 

Acessar o menu de recursos (Construir >> Recursos) 

a) Renomear VT para VT1 

b) Criar VT2 com as mesmas características de VT1 e associá-lo à nova rede de caminho. 

 

Etapa 5. Definir Subrotina 

Acessar o menu de subrotina (Construir >> Subrotinas) 

a) Criar a subrotina “UsarVT2” 

b) Definir “Tipo” e “Parâmetros...” como “Nenhuma” 

c) Em “Lógica...” utilizar: 

If (numVT = 1) Then { 

  Down SegundoVT 

} 

Etapa 6. Definir lógica de inicialização 

Acessar o menu de informações gerais (Construir >> Informação Geral) 

a) Selecionar “Lógica de inicialização...” 

b) Utilizar a expressão “Activate UsarVT2” 

 

Etapa 7. Redefinir processos 

Como foram criados novos Locais, será necessário criar novos processos para eles. 

 

Etapa 8. Redefinir variáveis 

Como foram criados novos Locais, será necessário criar novas variáveis para disciplinar o 

comportamento do VT2 assim como foi feito para VT (VT1). 
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2.6. Projeto do experimento 

Similar ao exercício da aula S2, crie dois cenários, utilizando 1 ou 2 VTs. 

2.7. Execução do modelo e análise 

Similar ao exercício da aula. 

 

2.8. Nova execução 

Similar ao exercício da aula. 

 

2.9. Relatório 

Documente todo o processo e salve este modelo. Ele será submetido via Moodle juntamente como 

o modelo dos exercícios 1 e 3. Houve diferença na produtividade ao se utilizar dois VTs ao invés de apenas 

um? 

3. Exercício 3 (para casa) 

3.1. Formulação do problema 

A formulação do problema é a mesma obtida no exercício 2. Ou seja, provavelmente devem ter 

percebido que a produtividade com o uso de 2 VTs é maior do que usando apenas um. Neste caso, fixe o 

número de VTs em dois. 

 

3.2. Definição dos objetivos e planejamento geral 

Medir a sensibilidade do modelo variando-se a chegada. Inicialmente está-se utilizando P(3) 

minutos entre chegadas. Testar de P(1) a P(5) até que se perceba, estatisticamente, degradação do nível 

de serviço. Ou seja, a partir de um valor N a análise de variância (ANOVA) gerará um F maior que o 

Fcrítico. 

 

3.3. Concepção do modelo 

Não muda com relação ao exercício 2. 

3.4. Coleta de dados 

Não muda com relação ao exercício 2. 

3.5. Tradução do modelo 

Etapa 1. Definir Macros 

Acessar o menu de macros (Construir >> Macros) 
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Nome Texto Opções 

chegadas 3 Intervalo numérico de 1 a 5 (apenas uma sugestão inicial) 

 

Etapa 2. Redefinir Chegadas 

Acessar o menu de locais (Construir >> Chegadas). Ao invés de trabalhar com P(3), utilizar 

P(chegadas). 

 

3.6. Projeto do experimento 

Similar ao exercício anterior, crie os cenários, agora combinando VTs e chegadas. Inicialmente você 

deve ter os seguintes cenários: 

 NumVT = 1 e chegadas = 3; 

 NumVT = 2 e chegadas = 1; 

 NumVT = 2 e chegadas = 2; 

 NumVT = 2 e chegadas = 3; 

 NumVT = 2 e chegadas = 4; 

 NumVT = 2 e chegadas = 5; 

 

3.7. Execução do modelo e análise 

Similar ao exercício da aula. 

 

3.8. Nova execução 

Similar ao exercício da aula. 

 

3.9. Relatório 

Documente todo o processo e salve este modelo. Ele será submetido via Moodle juntamente como 

o modelo dos exercícios 1 e 2. 

Até que valor de N, estatisticamente, não se percebe degradação no nível de serviço? 

 


