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R E S U M O

Com a evolução da tecnologia de computação, foi possível oferecer aos desenvolvedores
e investigadores de diversas áreas, como a informática, a robótica, as micro e nano tecnolo-
gias, medicina ou aviação, melhores e mais poderosas ferramentas de trabalho e treino,
que promoveram mais avanços tecnológicos e qualidade no desempenho das suas tarefas.
Abrangendo muitas áreas de aplicação, os simuladores mostram-se umas das ferramentas
mais inovadoras e importantes, encontrando-se em constante desenvolvimento.

Esta dissertação tem como objetivo desenvolver um simulador, utilizando um simulador
de física externo, que possa, de forma intuitiva, melhorar a qualidade e agilizar o processo
de investigação e desenvolvimento de plataformas robóticas. Estando o projeto inserido no
Laboratório de Automação e Robótica (LAR), o âmbito de desenvolvimento do simulador
estará alargado às várias competições nas quais o grupo participa. Irão ser criados mecan-
ismos de simulação para as principais ligas do RoboCup tais como a RoboCup Middle-Size
League, RoboCup Soccer Junior, RoboCup@Home, e do Festival Nacional de Robótica, o
Robot@Factory e a Condução Autónoma.

O macro-problema identificado, que se pretende solucionar neste projeto de dissertação,
é o facto do processo de desenvolvimento de uma plataforma robótica ser muitas vezes
atrasado e dificultado por indisponibilidade de espaços de teste, das plataformas ou de
meios para realizar testes, ou a indisponibilidade de software, criando fortes entraves aos
avanços nos projetos. Existe também, no caso de competições em que são enfrentadas
outras equipas, a necessidade de fazer testes contra adversários, o que na realidade, pode
ser bastante complicado de realizar fora das competições.

O produto desenvolvido dá ao utilizador a possibilidade de interagir com os robôs da
forma mais realista possível, conseguida através de manipulação dos elementos, implemen-
tação de mecanismos realistas e de visualização 3D. O objetivo sumário deste projeto foi
conseguido, fornecendo ferramentas para diversos estados do desenvolvimento de várias
plataformas, tanto para os casos em que dificuldades com hardware como para os casos
em que se pretenda desenvolver novas camadas de software, nomeadamente inteligência ar-
tificial, e não se pretenda utilizar o robô real, agilizando o processo de desenvolvimento e
teste. Criando uma ferramenta que permita melhorar o desenvolvimento dos vários proje-
tos, espera-se que os resultados obtidos pelas diversas equipas do LAR melhorem sucessi-
vamente, sendo este um objetivo consequente desta dissertação.

Palavras-chave: Simulação, Inteligência Artificial, Robótica, ROS, Gazebo
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A B S T R A C T

The current progress on computing technology brought the oportunity to offer to de-
velopers and researchers of various domains, like informatics, robotics, nano-technology,
medicine or aviation, better and more powerful tools in order to improve their skills and
task performance ability. Covering almost all technology domains, the simulators present
themselves as the most inovative and important tools, remaining in constant development.

This thesis has as its main goal, the development of a simulator, using an external physics
simulator, that can improve and expedite the investigation and development process of
robotic platforms, in a intuitive manner. Being part of Laboratório de Automação e Robótica
(LAR), the scope of this work will be extended to the various competitions the group enters.
Simulation mechanisms will be created for RoboCup leagues, as RoboCup Middle Size
League, RoboCup Soccer Junior, RoboCup@Home, and from Festival Nacional de Robótica,
Robot@Factory and Condução Autónoma (autonomous driving).

The issue which this project whishes to solve, is the fact that the development of robotic
platforms is delayed by the unavailability of test facilities, software, working platforms or
means to test them, creating barriers to project advances. Sometimes, when in a league we
have two teams facing themselves, there is the need to test (before the competition) with
those teams, which in reality is very hard to accomplish out of the competition events.

The final product of this thesis offers the end-user the possibility to interact with the
robots in the realistic way possible, achieved through manipulation of the simulation el-
ements, realistic mechanisms and 3D visualization. The main goal of the project was
achieved, sourcing tools which can solve and help the development of the platforms in
different stages, when there are difficulties with the hardware or software layers, usually
artificial intelligence, or in the case that the users do not want to use the real robots, expedit-
ing the development and test procedures. Creating this tool to improve the development
process of the various projects, it is expected that the different LAR’s teams make faster
progress, being this a consequent objective of this thesis.

Keywords: Simulation, Aritifical Intelligence, Robotics, ROS, Gazebo
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1

I N T R O D U Ç Ã O

1.1 Enquadramento

O desenvolvimento desta dissertação vem acompanhado da necessidade do grupo de
robótica LAR da Universidade do Minho agilizar os seus processos, por forma a obter mais
e melhores resultados. Como tal, o desenvolvimento de um simulador [9][10] completo,
intuitivo e fácil de utilizar, é de extrema importância. O LAR é um grupo multidisciplinar,
que aborda, compete e investiga em diferentes áreas. Esta multidisciplinaridade do grupo
obriga a que o simulador tenha que comportar as várias ligas de robótica que o grupo se
dedica.

O principal foco LAR são as ligas séniores do RoboCup [11], a Middle Size League,
que é uma liga de futebol robótico, usando uma equipa de cinco robôs, completamente
autónomos, que conseguem jogar um jogo de futebol em equipa, e o RoboCup@Home,
que está em fase embrionária, em que um robô de serviços deve ajudar e interagir com os
humanos e o ambiente à sua volta, também autonomamente. Desta forma, é fácil ver que
as plataformas robóticas devem ser extremamente fiáveis e que, para haver um desenvolvi-
mento célere (dada a grande quantidade de trabalho), é necessário uma equipa extensa.
Não sendo este o caso do LAR , onde a força de trabalho é reduzida, a realização desta
dissertação é fundamental para a obtenção de resultados.

Dada a conjetura atual do grupo, é possível prever que os problemas de desenvolvimento
simultâneo de software e hardware irão existir e causar entraves ao desenvolvimento dos
projetos, nomeadamente quando for necessário testar inteligência artificial [12][13], sendo
muitas vezes difícil provocar situações de teste, ou não existir qualquer acesso a plataformas
reais e funcionais, devido a problemas de hardware ou, por exemplo, por se estar a trabalhar
fora do laboratório.

Além destas duas ligas, o LAR tenta ano após ano motivar os seus alunos a trabalhar
noutras ligas menores mas de grande importância, como a Condução Autónoma, em que
um veículo deve percorrer uma pista, respeitar sinalização e obstáculos autonomamente.
Tem-se revelado complicado, uma vez que não há continuidade no trabalho ano após ano,
de retomar o sucesso destes projetos, mas, com as evoluções feitas na equipa da Middle

2



1.2. Motivação 3

Size League e Home (com a utilização do ROS e experiência adquirida) e com a existência
do simulador, prevê-se que estas ligas menores voltem ao trabalho e à investigação.

1.2 Motivação

O objeto e foco de estudo desta dissertação é a simulação realista e eficiente de ambientes
e robôs integrados em sistemas multi-agente inteligentes. Anteriormente foram referidos,
de forma superficial, os problemas que impulsionaram este tema de dissertação e que o
tornam de grande relevância para o grupo de trabalho. Ao longo de três anos de investi-
gação junto do Laboratório de Automação e Robótica da Universidade do Minho, foram
identificados um conjunto de problemas chave que provocam atrasos e entraves ao desen-
volvimento de um projeto de robótica, nomeadamente para a participação em competições,
onde existem deadlines para apresentação de resultados.

Como demonstrado, o desenvolvimento deste projeto de dissertação terá relevância para
o panorama atual de desenvolvimento de plataformas para os investigadores e alunos,
cujos objetivos serão enunciados e explicados posteriormente, dentro do contexto já apre-
sentado. A oportunidade de desenvolver um sistema que poderá ser utilizado pelos vários
sub-grupos de investigação da robótica da Universidade do Minho, traz também grandes
desafios e a oportunidade de inovar e criar valor. Neste projeto, estarão em utilização
variadíssimas técnicas de programação como a renderização tridimensional, utilização de
middlewares, produção de interfaces gráficas ou desenvolvimento de sistemas inteligentes,
recorrendo a inteligência artificial e machine learning, que representa uma oportunidade de
investigar em áreas não contempladas no plano de estudos do Mestrado Integrado em En-
genharia Electrónica Industrial e de Computadores, permitindo fomentar as capacidades
em algumas áreas e aprofundar conhecimentos adquiridos que serão postos em prática
nesta e noutras tarefas.

A produção de uma ferramenta útil, capaz de impulsionar o desenvolvimento e resul-
tados do grupo de trabalho, apresenta-se como uma das razões centrais na escolha deste
projeto, uma vez que o envolvimento nas atividades do LAR permitiram adquirir e por em
prática conhecimentos e técnicas ao longo do curso, sendo que, devolver algum do valor
recebido através do desenvolvimento desta dissertação é fonte de motivação e empenho,
cruciais para o sucesso deste projeto.
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1.3 Problema

Uma vez que qualquer projeto de desenvolvimento de plataformas robóticas envolve di-
versas áreas como a mecânica, eletrónica, comunicações, informática e outros, acaba por
poder ser dividido em duas grandes categorias: software e hardware. Uma vez que o software
costuma depender apenas do uso de uma linguagem de programação e de uma unidade
de processamento, onde a resolução de problemas é muito suportada por uma vasta comu-
nidade online de desenvolvedores e investigadores, facilitando o desenvolvimento deste, o
hardware tende a ser a grande fonte de problemas. A simulação é a grande resposta para o
desenvolvimento de software sem recurso às plataformas reais e ao ambiente de competição,
que podem, de vastas formas, estar indisponíveis para os investigadores desenvolverem e
testarem o seu software. Podem ser enunciadas algumas situações que afetam mais comum-
mente o desenvolvimento de um projeto de robótica móvel:

• Plataforma não desenvolvida ou inoperacional por danos

• Falta de componentes de hardware/periféricos chave (e.g. câmaras, sensores, braços
robóticos etc)

• Acesso limitado/restrito à plataforma

• Dificuldade na replicação do ambiente de competição

• Inexistência do espaço de competição oficial

• Dificuldade na repetibilidade de situações para resolução de bugs

• Risco de danos à plataforma, infraestruturas ou pessoas por erros de programação

• Dependência de camadas de software inexistentes

• Dificuldade em defrontar oponentes reais para testes, no caso de competições que
envolvam tal contexto

Todos estes problemas põe em causa o célere desenvolvimento do software, que poderia
ser feito em paralelo com o desenvolvimento/resolução de problemas de hardware por uma
equipa de investigadores. Quando não há a possibilidade do uso de simuladores para o
desenvolver e testar o software, os projetos normalmente atrasam-se e carecem de resultados
práticos, uma vez que os problemas enunciados acontecem frequentemente. Desta forma,
esta desta dissertação revela-se de grande importância prática, em especial para o LAR,
no entanto, esta conjuntura representa fielmente vários grupos de investigação por toda a
comunidade científica.
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1.4 Objetivos e Funcionalidades

Após se analisar o estado da arte, que será presente posteriormente, e cuidadosamente
pensar em soluções para cada um dos problemas apresentados anteriormente, é possível
estipular um conjunto de objetivos gerais para o simulador. A especificidade dos objetivos
será também alvo de segmentação por aplicação, isto é, cada uma das diferentes ligas/a-
tividades que serão alvo de desenvolvimento poderão ter diferentes sub-componentes em
cada um dos objetivos que serão enunciados.

1.4.1 Objetivos Auxiliares

Além do desenvolvimento do simulador em si, serão necessárias a realização de out-
ras tarefas bastante importantes para a futura utilização deste projeto pelos demais in-
vestigadores, que irão acrescentar valor ao projeto no presente e no futuro. Com vista a
solucionar os problemas de desenvolvimento de software, as equipas do LAR optaram por
reestruturar a arquitetura de software para suportar o uso do ROS, sendo que será utilizado,
o Gazebo, como simulador de física externa. Estes dois softwares possuem API’s muito ex-
tensas, complexas e com pouca documentação (especialmente o Gazebo), sendo que será
criada documentação e tutoriais com ajuda do conhecimento adquirido durante a realiza-
ção do projeto, por forma a fornecer uma fonte de informação importante para os futuros
desenvolvedores. Para a implementação correta dos plugins das plataformas robóticas, será
necessário interagir com os desenvolvedores para criar algo que seja funcionalmente útil
para eles e que esteja de acordo com a sua arquitetura, numa perspectiva de presente e
futuro próximo. Serão também criadas ferramentas para a criação de mundos de simu-
lação, bem como tutoriais para criação das plataformas, desde a estrutura física a texturas,
sensores, atuadores e juntas (e.g rotação, linear).

1.4.2 Objetivos Funcionais

Tornou-se norma para os simuladores modernos a capacidade de visualização tridimen-
sional da cena simulada em tempo real, oferecendo a capacidade de mover a câmara de
visualização por forma a ser possível mudar o ponto de vista do qual se está a observar
a simulação. Isto, permite que sejam inferidas muito mais conclusões e informações sobre
o robô e o seu comportamento, impossíveis com visualização 2D, geralmente, feita com
uma vista de cima (top-view). Vejamos alguns exemplos de renderização com o Gazebo, na
seguinte figura, representando variados exemplos criados no Gazebo, com futebol robótico,
um robô disponível nas bibliotecas do simulador, e um ambiente urbano com uma casa,
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um carro e um sinal de trânsito:

Figura 1.: Exemplos de renderização tridimensional usando o Gazebo

Para que seja possível fazer um uso extensivo do simulador, será necessário que este
permita interagir com o todos os agentes móveis de simulação, não só com os robôs simu-
lados. Deve ser possível movê-los, rodá-los, adicioná-los e removê-los, sendo que, no caso
dos robôs simulados, há a possibilidade de enviar sinais para este, permitindo enviar som,
sinais para provocar uma falha na plataforma, entre outros. Esta funcionalidade permite
que seja possível criar situações de teste para replicar casos específicos de uma tarefa ou
competição. Será também necessário permitir a utilização da ferramenta de arbitragem ofi-
cial da prova em questão, por forma a influenciar a simulação e enviar sinais pertinentes
para os robôs simulados, sendo também criada uma versão simplificada desta ferramenta,
embebida na interface gráfica do simulador, permitindo também arbitragem automática
para simulações de jogo.

Para diminuir a possibilidade de dependências de camadas de software, pretende-se que
os robôs simulados possam atuar em diferentes níveis de sensorização automática: podem
gerar informação sensorial para "emular" as camadas em falta ou gerar feedback realista
de sensores simulados, como sensores de distância, cor, câmaras ou contacto, sendo pos-
sível implementar que macro-camadas serão sensorizadas de forma emulada ou que será
dado o feedback realista. Assim como os sensores, serão simulados atuadores como motores,
direções, elevadores ou mesmo mecanismos de chuto, no caso do futebol robótico. A sen-
sorização e atuação, bem como a comunicação e utilização da informação proveniente de
outros nós ROS é feita no plugin da plataforma. Com as características enunciadas, será
possível testar o software criado nos robôs simulados e aprimorar o mesmo, com facilidade
e comodidade, sendo que será criada uma boa base de trabalho para evolução das car-
acterísticas e funcionalidades de cada modelo, podendo ser acrescentados detalhes para
aprofundar o nível técnico da simulação.

Especialmente direcionado para as competições ou tarefas no futebol robótico, em que
se defronta diretamente uma equipa adversária, irá ser criado um sistema de emulação de
agentes de jogo, baseado em características reais, recorrendo a algoritmos de inteligência
artificial e machine learning [14][15][16]. Através de classificações para determinadas car-
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acterísticas, avaliando as componentes chave, como a qualidade de passe, remate, defesa,
capacidade de desmarcação ou qualidade do guarda-redes, é possível construir um modelo
representativo de uma equipa real. Como tal, será possível testar o desempenho da equipa
contra uma versão emulada de uma equipa real cujos robôs reais irão possivelmente en-
frentar numa próxima competição.

Podemos então resumir os objetivos funcionais do simulador como:

• Visualização 3D em tempo real

• Executar os nós ROS desenvolvidos para os robôs reais

• Interagir fisicamente com os modelos/agentes presentes no mundo

• Controlar o fluxo da simulação

• Adicionar ou remover agentes do mundo

• Enviar sinais de diversas naturezas para os robôs simulados

• Fazer interface com a plataforma de arbitragem oficial e fornecer uma versão simpli-
ficada e embebida na interface para cada prova alvo

• Arbitragem automática

• Permitir a implementação flexível de produção de informação de forma automática
ou com feedback realista de sensores presentes na plataforma

• Atuar em diferentes mecanismos, podendo estes também ser emulados (aplicação de
forças sem existir mesmo o atuador, para simplificação da simulação)

• Emular o comportamento de uma equipa adversária, controlando os robôs da equipa
adversária de acordo com as propriedades do modelo construído

Os objetivos enunciados resumem bem as várias fases de trabalho, que serão descretizadas
nos próximos capítulos desta dissertação. Desta forma, é possível ver que será feito trabalho
em diversas áreas, a maioria fora das competências adquiridas durante o curso, que se pode
revelar tanto complicado como gratificante.

1.5 Estrutura da Tese

Além da introdução, que é o primeiro capítulo desta dissertação, onde foram descritas as
motivações, os problemas e objetivos desta tese, é necessário apresentar e explicar todo o
processo de desenvolvimento do projeto, mostrando como se conseguiu atingir os objetivos
desejados.
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No segundo capítulo é feito um estudo sobre as ferramentas a utilizar (ROS, Gazebo etc)
bem como os simuladores disponíveis e utilizados nas diferentes ligas de robótica sobre
as quais a dissertação se debruça, tentado identificar as suas funcionalidades e o porquê
destas.

O capítulo 3 irá focar-se no trabalho auxiliar desenvolvido no decorrer desta dissertação,
uma vez que a força de trabalho do grupo é pequena, quando comparada com a quantidade
de trabalho a realizar, e como tal, outras tarefas ficaram relacionadas com este projeto e
como tal, merecem a sua devida atenção.

No capítulo 4 é feita uma análise detalhada ao Gazebo como simulador para robótica,
contendo também um tutorial de criação de um mundo e um modelo, contando também
com o desenvolvimento dos respetivos plugins para interação com os mesmos.

O desenvolvimento de todas as funcionalidades é abordado no capítulo 5, sendo este
subdividido em duas grandes partes, uma relativa ao simulador em si, a outra relativa aos
agentes inteligentes.

Por fim, o capítulo 6 irá albergar os resultados obtidos nesta dissertação, concluindo com
o capítulo 7.



2

E S TA D O D A A RT E

A simulação é reconhecida como uma importante ferramenta de pesquisa desde mead-
os/finais do século 20, com os primeiros computadores digitais, de recursos muito limita-
dos, mas que já eram úteis para simulações de outras índoles. Com a chegada dos novos
computadores, com elevado poder de processamento e computação, os simuladores pas-
saram a ser uma ferramenta muito poderosa no design, planeamento, análise de sistemas,
sejam eles mecânicos, eletrónicos, numéricos, entre muitos outros tipos [9]. Tornaram-se
uma ferramenta estratégica para desenvolvedores e empresas, permitindo testar e desen-
volver um produto sem despender o capital necessário para o efetuar na realidade. Assim,
é possível, com elevado grau de fiabilidade, testar e desenvolver um produto recorrendo
apenas à simulação. Uma das áreas que mais beneficiou do desenvolvimento da com-
putação foi a robótica, sendo que os simuladores desempenham um papel mais importante
na robótica que provavelmente em todas as outras áreas.

Pode-se definir a simulação como um processo de design de um modelo de um sistema
físico, real ou teórico, onde se executam análises dos outputs do sistema, quando exposto
a situações que mimiquem situações reais [9]. Um dos grandes poderes da simulação é
permitir alterar o estado do ambiente, "modificar as regras", por forma a observar a resposta
dos sistemas, permitindo análises profundas do sistema. Outra das grandes vantagens da
simulação é a visualização, visto que, permitindo uma observação e análise de um dado
sistema de forma visual, eleva o grau de confiança no mesmo e na sua potencialidade real.

Mesmo não sendo possível contemplar numa simulação todas as influências que um
robô poderá sofrer no mundo real, onde há sempre fatores que se ignoram, a utilização da
simulação traz uma redução de custos no processo de produção do robô, é possível fazer
debug e diagnosticar erros no source code, simular várias alternativas e componentes sem
implementação nem custos físicos, podendo ser feita em fases de diferente complexidade
e demonstrar a viabilidade do projeto, com compatibilidade com um grande conjunto de
linguagens de programação, acabando por reduzir o tempo de desenvolvimento de um
projeto.

9
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2.1 LAR e MinhoTeam

É necessário, antes de analisar aplicações dos demais grupos de I&D nas área de desen-
volvimento deste projeto de dissertação, de situar o estado atual da entidade na qual o
projeto está inserido, o Laboratório de Automação e Robótica da Universidade do Minho,
com especial ênfase na MinhoTeam, que abraça um conjunto definido de projetos. Desde o
início da sua atividade, nos finais dos anos 90, que o principal foco de desenvolvimento da
equipa tem sido o futebol robótico, mais concretamente, a Middle-Size League do RoboCup,
ainda hoje sendo uma das principais áreas de atividade do grupo [17]. Obtendo resultados
excecionais na primeira década dos anos 2000, sofreu uma brusca paragem no projeto. En-
tretanto, com a entrada de novos alunos no decorrer dos anos, outras áreas e ligas foram
sendo abordadas e desenvolvidas à medida que apareciam, culminando em vários projetos
de robótica móvel de diferentes áreas de aplicação.

Alguns dos projetos mais memoráveis, desenvolvidos pelos investigadores e pelos pro-
motores e responsáveis das atividades do grupo, permitiram alcançar novos campos de
conhecimento e aplicá-los noutros projetos de âmbito académico e comercial.

Figura 2.: Projetos do LAR fora do ambiente de competição

Destacam-se os projetos de desenvolvimento de um robô autónomo para apanhar bolas
de golfe num driving range, onde a necessidade de bolas é constante e a apanha das mesmas
durante a atividade de jogadores pode ser extremamente perigosa [18][19]. Este robô conta
com um mecanismo de apanha das bolas com sensores integrados [20], que permite fazer
a contagem de bolas apanhadas e indexá-las por posição utilizando um GPS. Com estes
dados, é possível construir um mapa de incidência de bolas e ir otimizando a trajetória
do robô ao longo do tempo, por forma a ter um comportamento otimizado, que é capaz
de desempenhar a tarefa em segurança e com qualidade. Foi também desenvolvido um
projeto para pessoas com mobilidade reduzida, onde foi concebida uma cadeira de rodas
inovadora, em que esta é movida por uma plataforma omnidirecional [21]. O utilizador
pode comandar a cadeira à distância através de um comando remoto, sendo esta cadeira
de grande ergonomia e de mobilidade, facilitando todo o tipo de manobras dadas as ca-
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pacidades excecionais das plataformas omnidirecionais. Investiga-se também na área da
visão por computador e inteligência artificial, no desenvolvimento de um sistema de de-
teção de movimentos automático, recorrendo a visão por computador para captar os gestos
e a inteligência artificial para os identificar, aplicando o sistema à arbitragem de jogos de
futebol robótico [22][23]. Um dos mais recentes projetos é um atrelado automóvel que faz
o mapeamento fotográfico de uma estrada, com uma câmara de alta resolução, por forma
a encontrar, contabilizar e gerar estatísticas sobre anfíbios mortos [24][25].

No desenvolvimento dos projetos académicos para participação em competições foram
aparecendo as dificuldades enunciadas no capítulo anterior, sendo que uma mudança na
perspetiva de desenvolvimento e na arquitetura de software foi feita. Dada a variedade de
alunos/investigadores e de áreas a serem trabalhadas pelo mesmo grupo de investigação,
a modularidade, inter-compatibilidade e troca de conhecimento tornou-se um ponto chave
ao desenvolvimento e obtenção de resultados. O primeiro passo para uma unificação dos
softwares desenvolvidos para as várias plataformas robóticas, foi reconhecer a necessidade
de que seria necessário ter um sistema que permitisse criar um sistema computacional com-
plexo de forma fácil, modular e eficiente. Após alguma pesquisa, o grupo decidiu basear
a sua arquitetura de software na utilização de um middleware que permita a comunicação
interprocessual, escolhendo-se utilizar o ROS - Robot Operating System, que será endereçado
em detalhe posteriormente. Desta forma, permitiu-se que os sistemas robóticos das diver-
sas áreas partilhassem mais do que a arquitetura, partilhando também software. Com esta
unificação do sistema, cresceu também a necessidade e existência de condições para a cri-
ação de um simulador que lidasse com todas as ligas com desenvolvimento ativo no grupo,
que motivou a realização desta dissertação.

2.2 ROS - Robot Operating System

O ROS [26][27], da Open Source Robotics Foundation, é um middleware open-source que im-
plementa diversas funcionalidades de um sistema operativo convencional, permitindo o
desenvolvimento de sistemas informáticos complexos, modulares e com muitas funcionali-
dades, de forma simples, orientados à utilização na robótica, com uma grande comunidade
e software de base já desenvolvido pela comunidade.

Figura 3.: Logótipo do ROS https://ros.org

https://ros.org
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O ROS vem responder ao problema de criar software robótico genérico e robusto, encora-
jando a partilha e junção de diferentes peças de software. Dentro de um grupo de trabalho,
com diferentes especialidades, os desenvolvedores podem criar softwares discretos para con-
trolo, localização, comunicação, inteligência artificial, human-machine interface, entre outros,
utilizado o ROS para criar sistemas complexos que tirem partido de todos estes "pedaços"
de software, permitindo a substituição de programas de forma modular, onde os inputs e os
outputs são o standard e o processo é abstrato. Existe também uma enorme comunidade de
desenvolvimento para o ROS, em que a partilha de projetos é crucial para o funcionamento
do ecossistema, contando com mais de 3000 pacotes independentes possíveis para qual-
quer um utilizar, quando o desejar. Estes pacotes vão desde provas de conceito a pacotes
de qualidade industrial, onde se pode escolher que pacotes utilizar sem afetar de maneira
alguma o sistema. Esta comunidade presta também constante auxílio aos seus utilizadores
com troca de informação, criando um ambiente de colaboração entre desenvolvedores de
todo o mundo. Em termos tecnológicos, curiosamente, a filosofia de funcionamento da co-
munidade, reflete-se na implementação do sistema, evidenciando modularidade, partilha,
comunicação e colaboração. Vejamos como se organiza a top-layer de um sistema baseado
em ROS:

Figura 4.: Top-layer de um sistema baseado em ROS

O sistema ROS é constituído por um Master e por um conjunto de nós. O Master é
responsável por configurar a rede e dar a conhecer os nós uns aos outros, informando-os
onde se situa "quem". Já os nós, representam a força de trabalho do sistema, uma vez que
são os responsáveis por efetuar as tarefas para as quais foram desenhados, sendo também
responsáveis por toda a comunicação para o uso de tópicos e serviços. Toda a comunicação
é baseada em TCP, com uma implementação própria de gestão de pacotes e de protocolo
de mensagens. Posto isto, é trivial inferir que será possível fazer a integração de nós e
a comunicação direta com nós presentes noutras máquinas, desde que o Master seja o
mesmo, permitindo assim que os nós de uma máquina saibam "onde" estão os nós de outras
máquinas (novamente, se tiverem o mesmo Master). Esta feature permite facilmente criar
sistemas de informação sem ligação física à máquina, sistemas de computação distribuída
(em que o Master é uma estação base) e muitas outras topologias de sistemas permitidas
por esta flexibilidade.
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A comunicação entre nós pode então ser feita através de duas maneiras distintas: men-
sagens e serviços. Ambas as formas de comunicação têm um denominador comum, os
tópicos. Os tópicos são o "caminho" entre o emissor e o recetor de uma informação, circu-
lando apenas um tipo de dados, sejam eles mensagem ou serviços, mas circulam apenas e
só um tipo de dados. Como tal, no caso das mensagens, os nós ou subscrevem o tópico, re-
cebendo as mensagens veiculadas neste, ou publicam no tópico, enviando mensagens. No
caso dos serviços, a comunicação é feita entre um cliente e um servidor, havendo troca bidi-
recional de dados. O cliente envia um pedido ao servidor, usando o paradigma pergunta-
resposta, com um conjunto de dados, ao qual o servidor responde com outro conjunto de
dados, conjunto este que é estipulado na definição do serviço.

Figura 5.: Arquitetura exemplo de uma rede ROS

Tipicamente, para fazer circular informação em tempo real recorre-se a mensagens, utilizando-
se os serviços em situações de pergunta-resposta esporádica, como alteração de parâmetros,
pedidos de informações/ações esporádicas, entre outros.

É possível identificar com facilidade as grandes vantagens do ROS e o porquê de esta
framework ter sido escolhida para unificar e ser o standard de utilização nas várias equipas
do Laboratório de Automação e Robótica. O ROS conta com várias distribuições que vão
acompanhando as distribuições do Ubuntu, uma das mais famosas distribuições do sistema
operativo Linux, garantindo uma grande compatibilidade entre as distribuições Linux e
ROS. Os pacotes de software desenvolvidos pela comunidade encontram-se disponíveis para
a maioria das distribuições de ROS, sendo que é mais frequente a utilização do ROS Indigo,
ROS Jade e ROS Kinetic, sendo o último o mais recente e apenas disponível para o Ubuntu
Linux 16.04.

2.3 Simuladores Genéricos para Robótica

Os simuladores direcionados para a robótica podem também eles ser divididos em vários
ramos de aplicação, desde o futebol, condução autónoma, veículos de transporte de cargas,
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cirurgias, robótica de serviços e interação humana, robôs industriais entre outros. Depen-
dendo da área de aplicação, os simuladores carecem de diferentes requisitos, daí haverem
simuladores dedicados a certas aplicações e simuladores genéricos que permitem construir
simuladores dedicados, tendo todos eles suficiente sofisticação, exatidão e precisão. Pode-
mos destacar um vasto grupo de simuladores genéricos, que oferecem diferentes funcional-
idades, praticam diferentes modalidades de pagamento (free, non-free), onde muitos têm
uma forte componente de robótica industrial.

• Microsoft Robotics Developer Studio - Desenvolvido pela Microsoft, oferece uma fer-
ramenta completa que pode ser utilizada para programar e simular robôs próprios em
ambientes desenhados pelo utilizador. Suporta também plataformas como o LEGO
Mindstorms ou VEX entre outros componentes de hardware. O software oferece vários
métodos e tecnologias para prototipagem rápida e inclui uma grande quantidade de
bibliotecas funcionais. Nos finais de 2014, a Microsoft suspendeu a sua divisão de
Robótica, deixando o MRDS4 como a última versão disponível, havendo então su-
porte e comunidade limitados.

Figura 6.: Exemplo do Microsoft Robotics Developer Studio

• Virtual Robot Experimentation Platform - O V-REP, da Coppelia Robotics, é um sim-
ulador compatível com Windows, Mac e Linux e encontra-se disponível sob licença
educacional grátis ou paga para fins comerciais. Permite efetuar a modelação e simu-
lação, desde sistemas complexos a componentes discretos como sensores, atuadores,
mecanismos etc. Cada modelo pode ser individualmente controlado por um script,
plugin, nó ROS ou outra solução custom. Isto torna o V-REP muito versátil e ideal
para aplicações multi-robô, suportando C/C++, Python, Java, Lua, Matlab ou Octave
como linguagens de programação.
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Figura 7.: Exemplo do V-REP

• Webots - O Webots foi criado pela empresa Suíça Cyberbotics. Tem uma interface
bastante amigável com editor de código embebido, suportando C/C++, Java, Python,
URBI e Matlab como linguagens de programação, suportando qualquer outro tipo de
software recorrendo a comunicação usando TCP/IP. É uma das mais comuns platafor-
mas com uma enorme lista de componentes que podem ser utilizados e a possibili-
dade de adicionar novos componentes com facilidade. Sendo também cross-platform,
a grande desvantagem do Webots, dada a sua grande qualidade, é estar sob licença
paga.

Figura 8.: Ambiente de desenvolvimento do Webots

• Gazebo - Assim como o V-REP ou o Webots, o Gazebo permite a simulação de sis-
temas complexos com uma grande variedade de componentes como sensores, atu-
adores, câmaras, juntas etc. Permite a simulação de robôs e mundos desenvolvidos
pelo utilizador, dando um grande suporte a contactos entre modelos para os levantar,
empurrar ou aplicar outro tipo forças. Suportando apenas C/C++ na sua API e uti-
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lizando plugins para controlar e interagir com os modelos, tem compatibilidade com
o ROS, sendo produzidos pela mesma empresa, a OSRF. O Gazebo é também grátis
e open-source estando disponível para Linux, havendo também versões portadas para
Mac e Windows. Funcionando num paradigma servidor-cliente, é ideal para a criação
de simuladores dedicados.

Figura 9.: Ambiente de trabalho do Gazebo

Geralmente, estes simuladores são utilizados no desenvolvimento de simuladores ded-
icados, onde a utilização destes para a simulação de uma determinada área/situação é
facilitada e todo o trabalho de desenvolvimento e adaptação do simulador genérico já foi
feita, que é o trabalho que será desenvolvido nesta dissertação. Havendo muitas outras
ofertas de simuladores, considera-se que as alternativas apresentadas são as mais indicadas
para serem utilizadas neste projeto de dissertação. O MRDS, dada a sua descontinuidade é
facilmente descartado de uma possível escolha, assim como o Webots, uma vez que a sua
licença é paga. Restando o V-Rep e o Gazebo, oferecendo na sua maioria as mesmas carac-
terísticas em relação ao que pode ser simulado (sensores, atuadores, mundos), utilizando
os mesmos engines de física, deve ser feita uma análise a propriedades diferentes para fazer
uma escolha. O Gazebo, dada a sua arquitetura cliente-servidor, permite a customização
do ambiente do simulador, podendo criar uma interface completamente nova e dedicada, é
mais leve em termos gráficos e computacionais, sendo extremamente simples de trabalhar e
implementar soluções nos modelos e ao nível da interface. Este facto faz com que o Gazebo
seja uma escolha de maior qualidade para a tarefa que se pretende para um simulador de
física para este projeto de dissertação, sendo, na sua maioria, uma escolha óbvia.
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2.4 Simuladores Dedicados para as Ligas

Procura-se agora identificar e apresentar alguns dos simuladores dedicados na área
de aplicação deste projeto de dissertação, isto é, simuladores dedicados à simulação de
provas como a RoboCup Middle-Size League, RoboCup Soccer Junior, RoboCup@Home,
Robot@Factory e a Condução Autónoma. Estes simuladores são normalmente desenvolvi-
dos por equipas que participam de uma determinada competição e, na maioria dos casos,
não são divulgados e abertos ao público e outras equipas. Dado este fator, a possibilidade
de existirem simuladores para estas competições é provavelmente grande, mas, a sua divul-
gação é muito pouca ou inexistente, fazendo com que, na prática, não existam. Esta análise
pode ser feita por competição:

• RoboCup Middle-Size League (MSL) - Esta liga coloca em oposição duas equipas de
cinco robôs futebolistas sobre rodas, completamente autónomos. Para a MSL geral-
mente as equipas desenvolvem os seus simuladores e mantêm-nos "secretos", não
divulgando ao público. Uma das equipas com o maior mindset de partilha, os por-
tugueses CAMBADA, fizeram uma publicação do seu código básico, incluindo o seu
simulador 3D, desenvolvido com recurso ao Gazebo https://github.com/CAMBADA.
A equipa Nubot e Carpe Noctem Cassel estão também a desenvolver um simulador
genérico para a MSL [28], para que todas as equipas possam auferir de um simu-
lador, que já teve contribuição, troca de informações e aconselhamento deste projeto,
uma vez que ambos se centram na utilização do ROS e Gazebo https://github.com/
carpe-noctem-cassel\/msl_gazebo_simulator. Por experiência real na liga, sabe-se
que a equipa TechUnited também possui um simulador, recorrendo igualmente ao
Gazebo.

• RoboCup@Home - Esta liga pretende explorar a robótica de serviços e de interação
com o humano. Um conjunto de provas, em parceria com um humano, é feita
num ambiente habitacional. O robô deve ser capaz de entender, ver e ouvir o seu
parceiro humano, bem como deslocar-se e agarrar objetos, interpretando as infor-
mações do parceiro humano. A liga RoboCup@Home conta com o desenvolvimento
de um simulador por desenvolvedores japoneses [29] baseado no software SIGVerse
www.sigverse.org/wiki/en/, do grupo de desenvolvimento SocioIntelliGenesis, es-
tando em constante desenvolvimento. Este software permite a interação entre hu-
mano e robô, sendo esse o foco de investigação do grupo desenvolvedor do projeto.
Com recurso ao engine de física ODE (comum a todos os simuladores apresentados) e
ao OpenGL para rendering, o SIGVerse corre em Linux e Windows. São igualmente
simuladas câmaras, sensores e movimentos de juntas, sendo também compatível e
integrável com o ROS. Além disso, é possível utilizar a Kinect (V1 e V2) e os Oculus

https://github.com/CAMBADA
https://github.com/carpe-noctem-cassel\/msl_gazebo_simulator
https://github.com/carpe-noctem-cassel\/msl_gazebo_simulator
www.sigverse.org/wiki/en/
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Rift (Óculos de realidade virtual) para comandar o humano na simulação, permitindo
enviar comandos de voz. Em particular, para esta liga, será também um objetivo inter-
agir com o robô utilizando som (captado com um microfone) e comandar o humano
com recurso a um joystick ou outro esquema mais automatizado, como colocar auto-
maticamente o humano a apontar para um objeto.

Figura 10.: Simulador do RoboCup@Home

• Robot@Factory - Esta liga permite fazer uma simulação simples de um ambiente de
fábrica, em que o robô é responsável por transportar caixas entre pórticos e locais de
uma fábrica. Existe uma implementação utilizando o SimTwo, disponível em https:
//paginas.fe.up.pt/~paco/wiki/index.php?n=Main.SimTwo. Este simulador comu-
nica através de pacotes UDP e tem uma API em Pascal. Não sendo muito amigável
nem sofisticado, representa uma boa oportunidade para testes dos programadores, no
entanto, não permite flexibilidade de reutilização código.

Figura 11.: Ambiente de simulação do Simulador do Robot@Factory

https://paginas.fe.up.pt/~paco/wiki/index.php?n=Main.SimTwo
https://paginas.fe.up.pt/~paco/wiki/index.php?n=Main.SimTwo
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• Condução Autónoma - A prova de condução autónoma consiste em conduzir, autono-
mamente, um veículo numa pista, respeitando as vias e sinais de trânsito. Existe um
projeto que data a sua última atualização em 2013, disponível em https://sourceforge.
net/projects/truecas/, estando disponível muito pouca informação, mas, pelas ima-
gens disponibilizadas, permite renderizar câmaras e os respetivos sinais de trânsito
presentes na pista, sem grande detalhe no veículo simulado. Existe também outro
simulador, feito pela FEUP InescTec, feito também com recurso ao ROS e ao Gazebo
e está disponível em https://bitbucket.org/ee09115/conde_simulator_student.

Figura 12.: Ambiente de simulação do Simulador de Condução Autónoma

• RoboCup Soccer Junior - Esta liga coloca em oposição duas equipas de 2 robôs fute-
bolistas sobre rodas, de tamanho e capacidades mais reduzidas, em relação aos robôs
da liga MSL, num campo muito mais pequeno. Sobre a liga júnior, desconhece-se a
existência de qualquer simulador público.

A análise e pesquisa sobre os simuladores já existentes vem mostrar falhas e qualidades
dos diversos simuladores. Os simuladores para a RoboCup MSL tendem a ser mais especí-
ficos para as equipas, não são open-source, não tem suporte nem documentação, sendo que,
por outro lado, está a ser criado um simulador mais genérico com o contributo de várias
equipas. Quanto a funcionalidades, a semelhança com as funcionalidades pensadas para
este projeto são grandes, excetuando algumas features consideradas importantes e diferen-
ciadoras neste projeto, a discutir mais à frente. Nos casos do RoboCup Soccer Junior e
no Robot@Factory, não existem ou são muito limitados e pouco intuitivos, com poucas
funcionalidades e possibilidade de customização e reutilização de software produzido. Na
Condução Autónoma, existem duas implementações semelhantes mas algo dedicadas e
com pouca documentação, mas, em todo o caso, com os features mais importantes. Por
último, o simulador para o RoboCup@Home requer algum hardware caro, tendo caracterís-
ticas bastante inovadoras, como a utilização de realidade virtual e está em constante desen-
volvimento.

https://sourceforge.net/projects/truecas/
https://sourceforge.net/projects/truecas/
https://bitbucket.org/ee09115/conde_simulator_student
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Na área do futebol existe uma liga de simulação, 2D e 3D, envolvendo duas equipas de
11 jogadores [30]. Esta liga foca-se no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial,
estratégia de equipa e coordenação de sistemas multi-agente.

No caso da simulação 2D, o servidor aloja a simulação, incluindo o mundo, a bola e os
agentes, sendo que cada um dos 22 agentes é um sistema independente e sabe o estado do
mundo através de comunicação com o servidor central, que sabe a posição dos agentes, da
bola, as físicas e os eventos do mundo. Os agentes recebem informação com ruído relativo
e enviam comandos para influenciar o ambiente de jogo.

A liga de simulação 3D aumenta o realismo do ambiente simulado adicionando mais
uma dimensão e acrescentando físicas mais complexas. Nos primórdios da liga, estava
apenas disponível um agente esférico, sendo que, em 2006, foi introduzido um modelo
do robô Fujitsu HOAP-2. Assim se mudou o foco da liga 3D para o controlo de robôs
humanóides, na implementação de comportamentos como andar, correr, chutar, virar e
levantar-se, continuando com o presente foco na inteligência e tática. A introdução do
robô Nao como robô oficial da liga de simulação 3D e da Standard Platform League em 2008,
tornou-se uma grande oportunidade para os investigadores testarem os seus algoritmos e
métodos antes de investirem nos robôs reais, sendo que o foco, atualmente, volta a estar no
desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, estratégia de equipa e coordenação
de sistemas multi-agente, uma vez que o objetivo de implementação de comportamentos
básicos foi conseguido. O simulador utilizado por esta liga é o SimSpark.

O SimSpark é um simulador genérico multi-agente para ambientes tridimensionais, que
corre sob a framework Spark. Foi desenvolvida para a RoboCup um simulador dedicado à
liga de simulação 3D, com os robôs Nao, um campo com 35% do tamanho do campo real
de futebol 11, denominado de rcssserver3d.

Figura 13.: Ambiente de simulação do RoboCup 3D Soccer Simulation League
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A localização dos robôs simulados é feita por eles mesmos, através da posição relativa
a marcadores distintivos colocados nos postes das balizas e nos quatro cantos do campo,
sendo que os marcadores têm todos identificadores diferentes. Este simulador fornece a
possibilidade de se utilizar árbitro automático, que através do estado do jogo consegue
inferir foras, golos e outras situações, possibilitando também a utilização de um árbitro
humano. A utilização do árbitro humano é crucial para arbitrar faltas com a mão e com-
portamento impróprio ou situações "deadlock", onde nenhum dos robôs consegue chegar
à bola. O árbitro automático implementa, além de regras universais do futebol como o
fora-de-jogo, regras específicas da liga, como remoção e "robôs mortos" do campo, demasi-
ados jogadores a bloquearem a baliza, onde os robôs "conflituosos" são colocados fora do
campo. Assim como o Gazebo, o SimSpark utiliza um protocolo de comunicação de rede
para comunicar com programas externos, fornecendo informação sensorial, dos agentes e
do estado do jogo, recebendo informação sobre ações dos agentes, atuadores e comandos
de arbitragem.

A informação enviada sobre o robô inclui o tempo e estado do jogo, a temperatura e
bateria de cada robô, a direção e mensagem ouvida por um robô, a posição relativa aos
marcadores, objetos no campo de visão do robô simulado, dados de acelerómetro e giroscó-
pio, forças e toques a atuar no corpo do robô, bem como os valores das juntas do robô.
Em termos de atuação, é feita atuação nas juntas do robô para andar, chutar, correr ou
levantar-se, sendo possível enviar mensagens por "som". Uma vez que toda esta comuni-
cação é feita por TCP, qualquer linguagem que suporte TCP pode ser usada para controlar
um agente (robô). Recebendo as informações do mundo e criando ações no robô, é possível
gerar software de controlo de um robô e criar uma equipa para jogar na liga de simulação
3D.

A interface permite movimentar a câmara de jogo livremente ou para posições pré-
definidas, enviar comandos de arbitragem, eliminar um agente, reposicionar agentes (em
caso de estarem em transgressão de alguma regra), e controlar o playback de um log file de
um jogo. A análise deste simulador permitiu estipular alguns dos objetivos e funcionali-
dades a implementar no simulador que será desenvolvido neste projeto de dissertação.

Assim consegue-se sumarizar o que está a ser implementado pela comunidade da robótica
mundial, evidenciando algumas das suas necessidades, características e funcionalidades
implementadas, permitindo delinear uma estratégia de desenvolvimento do projeto, iden-
tificando características e funcionalidades chave.

2.5 Gazebo

Como dito anteriormente, o Gazebo [31] é o simulador de física escolhido para dar su-
porte à realização deste projeto de dissertação. Este software fornece a possibilidade de
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simular robôs em mundos customizados, com elevado nível de precisão, gráficos de quali-
dade e uma interface de utilizador bastante simples e intuitiva.

Figura 14.: Logótipo do Gazebo https://gazebosim.org

Das suas qualidades podem-se destacar a possibilidade de simular diversos sensores, câ-
maras, atuadores, motores, juntas mecânicas, contactos entre objetos, iluminação, aplicação
de texturas a modelos tridimensionais, interação com os modelos utilizando plugins e ter
uma arquitetura servidor-cliente. A API de Gazebo está disponível em C/C++ e é de fácil
utilização, no entanto, a fraca documentação dificulta muitas vezes a exploração de todas
as suas capacidades.

O Gazebo é então constituído por duas partes independentes: o servidor e o cliente. O
servidor é o programa onde se efetuam todos os cálculos físicos e onde estão "alojados"
todos os modelos, proporcionado toda a interação e fornecendo toda a informação sobre o
mundo simulado e os seus eventos. O cliente, por sua vez, comporta-se meramente como
uma interface e um sistema de visualização para o utilizador. Para o desenvolvimento de
um simulador dedicado, utiliza-se o servidor do Gazebo para realizar, da mesma forma, a
simulação física, implementando-se um cliente customizado e dedicado para a tarefa em
questão. A API do Gazebo permite controlar todos os aspetos da simulação e fazer alter-
ações on-the-fly a parâmetros e constituição dos mundos e dos seus modelos, fornecendo a
informação e métodos necessários para a renderização 3D da cena simulada. Os modelos
e mundos são representados em ficheiros SDF, no formato XML, permitindo a descrição
detalhada, simples e legível de todos elementos passíveis de serem adicionados a um mod-
elo, tal como componentes físicos, sensores, plugins, entre outros. Assim, são fornecidas
ferramentas para a ligação entre o ambiente simulado e o ambiente do utilizador humano
e vice-versa, sendo uma característica, a par da alta customização, crucial para ter sido es-
colhido como simulador de física. O Gazebo encontra-se atualmente portado para Mac e
Windows e desenvolvido nativamente para Linux, sendo a versão 8 a mais atual.

https://gazebosim.org
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2.6 As Ligas Robóticas

Para o melhor enquadramento do leitor, pretende-se fazer uma breve apresentação de
cada uma das ligas a serem alvo de desenvolvimento nesta dissertação.

2.6.1 RoboCup Middle Size League (MSL)

A MSL [32] é uma das ligas mais importantes no panorama do RoboCup, uma vez que
põe à prova todas as componentes da robótica autónoma: auto-localização, inteligência arti-
ficial e cooperação multi-agente, juntando a existência de um ambiente altamente dinâmico
e com necessidades de tempo real. Um jogo da MSL geralmente coloca frente a frente duas
equipas de cinco jogadores, com a possibilidade da existência de substitutos. Além dos jo-
gadores, cada equipa conta também com um treinador, também autónomo, responsável por
veicular informação do árbitro para os seus jogadores e de dar alguma informação tática.
O campo de jogo é um campo usual, de dimensões 18mX12m, e uma barreira protetora a
1m das linhas de jogo. Cada robô obtém informação própria usando apenas sensores que
estejam na sua plataforma (onboard) e é permitida a partilha de informação entre os robôs.
As regras são semelhantes às do Futsal, onde o objetivo é também marcar o maior número
de golos. Esta competição atrai sempre uma grande quantidade de espetadores por ser
extremamente interessante e divertido de assistir a um jogo.

Figura 15.: Estádio da MSL, final do RoboCup 2015

2.6.2 RoboCup@Home

O RoboCup@Home [33] consiste em desenvolver um robô de serviços para interação com
humanos, num ambiente habitacional. O robô é completamente autónomo e entra em prova
com um humano. A competição consiste no desempenho de várias tarefas, que alteram de
ano para ano, onde um júri avalia a performance do robô. A fase "aberta" permite que
as equipas demonstrem as capacidades e aplicações do seu robô, direcionados para uma
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temática, como a saúde, apoio à terceira idade, entre outros. As finais contam com as
cinco equipas mais bem pontuadas, em que estará em foco não tanto a parte técnica, mas
a interação humano-robô e robô ambiente. O processamento de image, auto-localização,
reconhecimento facial, reconhecimento de discurso, manipulação de objetos e inteligência
artificial são algumas das áreas focadas nesta entusiasmante liga.

Figura 16.: Campo do RoboCup@Home 2016

2.6.3 RoboCup Soccer Junior

O RoboCup Soccer Junior [34] pode ser visto como uma simplificação da prova da MSL,
reduzindo o campo, o número e tamanho dos jogadores. Desta feita, esta competição conta
apenas com dois jogadores em cada equipa, completamente autónomos que podem comu-
nicar entre si utilizando Bluetooth ou ZigBee. O campo tem apenas 1.83mX1.22m, sendo
um décimo do campo da MSL. Neste novo ano, os robôs podem usar câmaras para detetar
a bola de jogo, onde, no passado, teriam que o fazer usando recetores infra-vermelhos. Ao
contrário da MSL, esta liga não tem treinador autónomo e o árbitro interage diretamente
com os robôs, retirando-os de campo em caso de infração. As regras são bastante diferentes
do futebol sénior, dada a pequena escala da competição. Esta liga é introdutória e com um
limite de idade de 19 anos, sendo um excelente ponto de entrada para o mundo da robótica,
da inteligência artificial e do futebol robótico.

Figura 17.: Jogo RoboCup Junior 2013
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2.6.4 FNR Robot@Factory

A liga Robot@Factory [35], existente no Festival Nacional de Robótica, pretende debruçar-
se sobre a tarefa de existência de robôs autónomos em fábricas industriais. Os robôs de-
vem coletar, transportar e distribuir materiais (caixas), localizarem-se e navegarem pelo
campo sem colidirem com nenhuma das infraestruturas. O campo tem uma dimensão de
3.5mX2.5m, contando numa das suas laterais com "armazéns de saída", no lado oposto
com "armazéns de entrada" e no seu meio com "armazéns de máquinas". Um LED RGB
indica que as máquinas estão prontas para receber mercadoria (verde), estão a processar
mercadoria (amarelo), os materiais já estão processados (branco) e a máquina está com de-
feito (vermelho). Os materiais são representados por caixas de 300 grama e estas contém
o LED de sinalização do estado do material. A competição é composta por três etapas: A
primeira etapa consiste em levar cinco caixas de um armazém para o outro o mais rápido
possível. Na segunda etapa, algumas das cinco caixas devem ser deixadas nas máquinas
para serem processadas, e só depois transportadas para o armazém de saída. Por último,
a terceira etapa, algumas caixas tem de ser colocadas sequencialmente nas máquinas para
serem processadas. Esta liga estimula especialmente alunos, uma vez que é extremamente
desafiante e de baixo custo, focando-se em problemas como a inteligência artificial, controlo
de plataformas robóticas e processamento de imagem.

Figura 18.: Robot@Factory no Festival Nacional de Robótica 2012

2.6.5 FNR Condução Autónoma

A competição da Condução Autónoma [6] foca-se no mais recente problema da engen-
haria: a condução de automóveis de forma autó. Numa tentativa de replicar a tarefa, existe
uma pista com marcações realistas, ecrãs sinalizadores, sinais verticais, obstáculos e túneis.
A competição é composta por diferentes categorias, contendo vários desafios dentro de cada
categoria. Esta prova contém três desafios: condução, estacionamento e reconhecimento de
sinais. O desafio de condução é composto por quatro mangas, aumentado a dificuldade de
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cada uma com introdução de novos elementos (Sinais do TFT, obstáculos, zona de obras
delimitada por cones) e novas regras/procedimentos que o robô deve respeitar. O segundo
desafio consiste também em quatro mangas, sendo que cada uma apresenta particulari-
dades diferentes, como conter obstáculos ou o estilo de estacionamento. Por último, o
desafio de identificação de sinais de trânsito consiste em identificar 6 dos 12 sinais verti-
cais escolhidos para um determinado ano. Esta liga tem grande foco no processamento de
imagem, sendo responsável por orientar o robô e identificar todo o seu meio envolvente,
tornando-se uma liga bastante desafiante.

Figura 19.: Condução Autónoma no Festival Nacional de Robótica 2016

2.7 Inteligência Artificial no Controlo de Agentes

Cada vez mais se utiliza o termo inteligência artificial no mundo da robótica, da interface
humano-máquina, da previsão e dos jogos. Uma vez que esta é uma vasta área, pretende-se
restringir o estudo à área de aplicação neste projeto de dissertação : a robótica e o futebol.

Existem variadas abordagens a sistemas de coordenação multi-agente recorrendo aos
mais diversos algoritmos de inteligência artificial, ou a sistemas menos complexos mas
igualmente eficazes. A inteligência artificial aplicada ao futebol robótico [36] pode ser
encontrada em mais do que uma liga, estando presente na RoboCup Middle-Size League,
RoboCup 2D/3D Simulation League [37], na RoboCup Standard Platform League, na RoboCup
Small-Size League e até no RoboCup Soccer Junior. Fora do ambiente robótico, encontramos
sistemas de IA bastante complexos e eficientes em jogos da série FIFA, Pro Evolution Soc-
cer ou Football Manager [38]. Estes jogos, entre muitos outros jogos de futebol, utilizam
sistemas de IA para coordenar e controlar os jogadores, naquilo que é, de facto, uma simu-
lação.
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Sendo esta uma vasta área, que requer uma análise muito extensiva, pretende-se salien-
tar algumas características mais importantes destes sistemas inteligentes, que poderão ser
incluídos neste projeto de dissertação:

• Permitem o controlo multi-agente

• Permitem a utilização de táticas e formações

• Têm em conta regras da competição em questão

• Integram vários comportamentos/algoritmos simples para formar um comportamento
complexo

• Formam comportamentos baseados no estado do jogo e no estado do mundo (world
model)

• Calculam as ações possíveis para um jogador baseando-se nas características deste,
havendo distinção de qualidade de jogo

• Conseguem implementar níveis de dificuldade

• Geram comportamentos de cooperação entre agentes

• Conseguem integrar formações e comportamentos dinâmicos

Analisando as implementações das equipas CAMBADA (MSL) e FCPortugal (Simulação)
[39][40][41], de universidades portuguesas, e produção de jogos[42], chega-se à conclusão
que estes sistemas utilizam, de diferentes formas, técnicas reativas, isto é, baseiam a atribuição
de papeis e decisão dos comportamentos com base no estado atual do mundo. Esta abor-
dagem, apesar de ser muito eficiente e prática, deixa de lado uma característica do fute-
bol real, que confere muitas vezes uma vantagem inigualável - a criatividade. Um sistema
reativo coordenado por eventos e estados presentes não consegue apresentar grandes traços
de criatividade, ao passo que, a sua integração com mecanismos de previsão através da uti-
lização de redes neuronais e machine learning [14][15][16] para prever situações de jogo,
reconhecer padrões de jogada do adversário ou coordenar atribuições de papeis e ações
com previsões futuras, pode trazer novas evoluções nos mecanismos de inteligência dos
agentes do jogo.

Em primeira instância, deve-se considerar construir um agente robótico futebolista através
de parametrização de qualidades do mesmo, que influenciem diretamente a sua perfor-
mance, como acontece nos jogos de futebol para consolas. Um agente de jogo tem es-
tatísticas quanto à sua velocidade, força de remate, qualidade de dribbling ou qualidade
de passe, sendo que muitas destas características podem ser transportadas e adaptadas às
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características de um robô que modelam o seu desempenho individual. Uma vez que o pre-
tendido nesta parte da dissertação é a emulação de comportamentos e estilos de jogo através
da análise de logs das equipas, uma solução recorrendo a regras de jogo seria extrema-
mente complexa de implementar. Nos últimos três anos têm surgindo grandes evoluções
na pesquisa e criação de soluções inteligentes recorrendo a redes neuronais profundas -
Deep Neural Networks (DNN) - aplicando-as à resolução de diversos problemas, incluindo
jogos da consola Atari 2600 [43]. Esta publicação foi tão importante que a Google adquiriu
imediatamente a empresa que o publicou - Deep Mind Technologies - pois deram um passo
importante em direção à inteligência artificial genérica, conseguindo obter resultados sobre-
humanos na maioria dos jogos sem efetuar qualquer alteração à rede neuronal.

Sendo que uma rede neuronal é um aproximador de funções, podendo representar qual-
quer função, parece um excelente ponto de partida para o sistema que se pretende criar,
uma vez que não há a necessidade de implementar qualquer regra para modelar um com-
portamento, sendo apenas necessário obter informação que a rede possa utilizar para apren-
der. A aprendizagem de uma rede passa por ajustar os seus parâmetros por forma a que,
quando exposta a um determinado estado, responda de forma ótima. Pretende-se nesta
secção focar as ferramentas selecionadas para o desenvolvimento do sistema de AI (uma
vez que são todas muito semelhantes), bem como algumas conceitos básicos e técnicas que
se encontram nas linhas da frente da Inteligência Artificial. A aplicação destas ferramentas
e técnicas serão vistas com maior detalhe no capítulo 5, acompanhando a implementação
do sistema.

2.7.1 Redes Neuronais e desenvolvimentos recentes

Um dos trabalhos mais inovadores dos últimos anos no campo das redes neuronais foi
desenvolvido pela equipa da Deep Mind e pelo atual diretor de AI da Tesla Motors, Andrej
Karpathy. Sendo que as redes neuronais envolvem vários conceitos matemáticos complexos,
opta-se por referenciar como fonte de estudo duas excelentes fontes de informação sobre
o tema, que são as referências para a informação apresentada. Karpathy publicou online
um dos mais aclamados cursos online de redes neuronais, com todos os tópicos mais atuais
e introdutórios, culminando na sua especialidade, as redes neuronais de convolução apli-
cadas à visão por computador [44]. Ainda, Michael Nielsen publicou online um resumo
[45] de um livro sobre redes neuronais [46], abordando a matéria desde a mais pequena
célula, o perceptron/neurónio, a técnicas avançadas de melhoria de parametrização e treino
de redes.

Focando apenas os alicerces e as partes que estão mais em voga no enorme universo
das redes neuronais, podemos dividi-lo nos seguintes segmentos: Arquitetura e compo-
nentes, tipos de treino e técnicas de treino. As aplicações serão referenciadas ao longo dos
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três tópicos, no entanto, atualmente é possível aplicar redes neuronais a qualquer tipo de
problema de previsão ou classificação, tornando-as partes importantes de vários campos da
ciência e engenharia.

Arquitetura e Componentes

Assim como no cérebro humano, as redes neuronais são compostas por neurónios, e
entre os neurónios há conexões. O neurónio, a unidade básica de uma rede neuronal, foi
proposto em meados dos anos 50 por Frank Rosenblatt, como descrito no livro de Von Der
Malsburg [47], como um perceptron. Esta unidade tinha como entrada várias ligações de
outros neurónios e a sua saída era binária, contando que uma soma pesada de todas as
entradas era superior a um determinado valor de threshold. Este threshold pode ser visto
como o bias que define o quão fácil é levar o valor da sua saída a 1.

Figura 20.: Estrutura de um perceptron

Atualmente, as saídas binárias raramente são usadas, sendo preferidas saídas não lin-
eares, uma vez que se pretende que uma rede apresente comportamentos não lineares. Se
utilizássemos apenas saídas lineares, a nossa rede neuronal seria facilmente aproximável
com uma função linear e não exibiria comportamentos dinâmicos. Para isso, aquilo que
hoje é conhecido como neurónio, é a junção de um perceptron com uma função de ativação
não linear, das quais se destacam:

• RELU - O RELU, ou unidade linear de retificação, é um retificador linear para X
positivo e com saída nula para entradas negativas, análogo a um retificador de meia
onda. Esta função de ativação é a mais popular nas DNNs, pois, devido à sua anti-
simetria exibe comportamentos biologicamente plausíveis, uma vez que não reage
a entradas negativas. Em termos técnicos, as suas maiores vantagens é a eficiência
computacional e a eficiência no processo de backpropagation.

• Sigmoid - A Sigmoid é também uma das funções de ativação mais populares, assim
como a semelhante tangente hiperbólica. Esta função, também popularmente denom-
inada de "squashing function", uma vez que efetua trunca os valores de forma não
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linear. Em termos práticos, é monotónica, facilmente diferenciável e relativamente
fácil de entender a relação entrada-saída.

Figura 21.: Função de ativação sigmoid. Fonte: [1]

• Softmax - Nos problemas de classificação ou decisão, é muito comum utilizar funções
de ativação softmax na camada de saída, uma vez que, dada a sua fórmula, garante
que numa determinada camada a saída é probabilística, em que o somatório de to-
das as ativações é unitário. Isto garante que a rede funcione como uma distribuição
de probabilidades, geralmente representando as classes/ações com "one-hot encoding",
sendo o valor de saída do neurónio a probabilidade do estado pertencer à classe cor-
respondente. Geralmente, em vez de se utilizar o valor com maior probabilidade, faz
se uma amostragem da classe com a maior probabilidade, introduzindo alguma esto-
casticidade, ajudando a rede a sair de um possível mínimo local e a descobrir outras
opções. No entanto, à medida que a rede fica melhor "afinada", a distribuição de
probabilidades irá garantir que grande maioria das vezes a ação é determinada pela
saída da rede e não por uma amostra estocástica.

A facilidade de diferenciação de uma função de ativação é crucial para o processo de
backpropagation, que consiste em ajustar os parâmetros da rede com base numa função que
pretende minimizar o erro da saída (função de custo). Como seria impraticável fazer este
processo no sentido entrada-saída, uma vez que as redes podem ter milhões de parâmetros,
utilizam-se o sentido inverso, começando com a variação desejada na saída e calculando os
gradientes de cada parâmetro em relação à saída, ajustando a rede nesse sentido.

Sendo o neurónio a unidade básica de processamento e já se conhecendo as mais uti-
lizadas funções de ativação, com vista à uniformização e generalização de arquiteturas,
criaram-se também tipos específicos de camadas, ou layers. Estas layers contêm um ou mais
neurónios e têm propriedades específicas, fazendo com que a sua utilização esteja direta-
mente ligada à natureza da tarefa. O conceito de camada é completamente dependente do
conceito de feedforward/propagação do estado pela rede, isto é, de que forma é que uma
camada transforma as suas entradas em saídas e as propaga para a camada seguinte. Pode
efetuar-se a separação de arquiteturas em dois grandes grupos: redes de feedforward e re-
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des recorrentes (com feedback). Nas redes de feedforward a saída depende apenas da entrada
e dos parâmetros da rede, isto é, os pesos e bias dos neurónios e das suas conexões. No caso
das redes recorrentes, a saída da rede depende da entrada, dos parâmetros, dos estados e
saídas passadas que a rede escolheu "lembrar-se".

• Layers Totalmente Conectadas - Estas camadas são as mais utilizadas em operações
comuns, excetuando, como veremos a seguir, operações sobre imagens de tamanho
médio-grande. Esta camada dita que todos os neurónios da camada anterior são en-
trada para cada um dos neurónios da camada totalmente conectada. Apesar de não
apresentar nenhuma característica especial, é sem dúvida a camada mais importante
e que figura na maioria das arquiteturas. Numa rede composta por camadas deste
tipo, as camadas que se encontram entre a camada de entrada e a camada de saída
são denominadas de hidden layers, camadas estas que implementam a função da rede.
O treino destas camadas permite que façam com que, quando expostas a um deter-
minado estado de entrada, respondam com uma saída que otimize o desempenho da
tarefa e que possa produzir saídas corretas mesmo que nunca tenha experienciado
uma determinada entrada (generalização).

Figura 22.: Layer totalmente conectada. Fonte: [2]

• Layers de Convolução - Estas camadas são as mais utilizadas em operações com im-
agens, usadas especialmente para extração de propriedades/features da imagem que
seriam mais complexas de serem extraídas por algoritmos convencionais. Não sendo
uma camada usual com um array de neurónios, é composta por filtros e máscaras
que os aplicam, denominando-se as redes que as usam de Redes Neuronais de Con-
volução (CNNs). Uma vez que as redes totalmente conectadas são compostas por
neurónios, faz com que estas não sejam escaláveis para imagens, uma vez que uma
pequena imagem RGB de 200x200 pixeis iria conter uns 120000 pesos. No en-
tanto, as camadas de convolução aplicam máscaras (kernels) de convolução, fazendo
sub-sampling para reduzir o número de pixeis da imagem e mantendo a informação
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útil. Tipicamente utilizam-se duas ou mais camadas de convolução (com outras ca-
madas especiais entre estas) e no fim uma ou mais camadas totalmente conectadas
para efetuar a classificação. Isto permite que a rede seja relativamente pequena no
que a neurónios concerne, fazendo com que a maioria da computação seja feita pelas
camadas de convolução e se consiga alimentar a rede com informação "sintetizada"
de forma matematicamente eficiente, tornando a classificação e o processo de feedfor-
ward relativamente rápido. Ao serem treinadas, as camadas de convolução aprendem
a ativar-se quando detetam algum padrão interessante que possa sugerir uma pro-
priedade na imagem que o utilizador pretende reconhecer.

Figura 23.: Rede com layers de convolução. Fonte: [2]

• Redes Neuronais Recorrentes - Além de haver realimentação do estado, as redes
recorrentes utilizam não só uma rede convencional de feedforward mas também unidades
de memória interna que a permitem estruturar uma memória (LSTMs), podendo ex-
ibir comportamentos temporais dinâmicos. Existem vários tipos de redes recorrentes
como Fully Recurrent Neural Networks, Bi-Directional Neural Networks ou Long-Short
Term Memory (LSTM). As redes LSTM são as redes responsáveis pelos mais recentes
aumentos de performance em sistemas de tradução e reconhecimento de discurso
(mapeamento de sequências) [48] e, quando combinadas com redes de convolução,
criar legendas de imagens automaticamente [49]. Uma vez que consegue mapear se-
quências devido à sua memória interna, permite gerar novas sequências com elevado
grau de correlação com as sequências aprendidas. Uma das mais recentes e interes-
santes aplicações de LSTMs é a aprendizagem de toda a obra de William Shakespeare,
utilizando posteriormente a rede para gerar textos com coerência linguística ao estilo
do escritor [50].

Em termos de arquitetura, configurações, parâmetros e nuances, as redes neuronais são
um universo muito vasto, no entanto, foram aqui considerados alguns dos aspetos mais
relevantes do tema, seguindo-se os tipos de treino e alguns dos algoritmos mais utilizados.



2.7. Inteligência Artificial no Controlo de Agentes 33

Figura 24.: Estrutura de uma LSTM. Fonte: [3]

Tipos de Treino

Independentemente do tipo de treino que se aplica, o objetivo do treino é fazer com que
a rede neuronal produza a saída desejada quando é alimentada com uma determinada en-
trada. O treino das redes neuronais (learning) consiste em minimizar a função de custo[51]
da rede, alterando os parâmetros desta com base nos dados de treino. A função de custo
traduz o erro da previsão da rede em relação a um valor considerado verdade absoluta,
como tal, minimizando-a garantimos que a rede produz os resultados que pretendemos.
Como uma rede neuronal é um aproximador de funções, cujos parâmetros são os pesos e
bias das matrizes, ao tentar minimizar a função de custo iremos alterar estes parâmetros
sucessivamente, para que, aos poucos, a rede se aproxime de uma função que mapeia uma
entrada numa saída com o menor erro possível. Os três grandes tipos de treino são Su-
pervised Learning, Unupervised Learning e Reinforcement Learning, no entanto, uma vez
que não iremos utilizar qualquer recurso do treino não supervisionado, não iremos focar
as nossas atenções neste.

• Supervised Learning - A aprendizagem supervisionada é o que o próprio nome indica,
é uma aprendizagem em que para um determinado estado de entrada da rede, já
possuímos uma saída que é a verdade absoluta, ou label. Desta forma, no processo de
treino, é relativamente trivial aplicar os algoritmos de otimização para fazer com que
a rede, para aquela entrada, tenha como saída a label correta. Usualmente, em treino
supervisionado, possui-se um conjunto de dados - dataset - onde para cada estado se
possui uma saída, uma classificação. Calculando-se a função de custo e aplicando o
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algoritmo de backpropagation, utiliza-se um qualquer otimizador numérico para tornar
a rede um bocado mais provável de, quando exposta a este estado, produza a saída
desejada. Por fim, reserva-se uma parte do dataset para validação, dados este que a
rede numa viu, como tal, permitem inferir a qualidade de generalização da rede para
casos nunca vistos, e assim, analisar a performance do modelo preditivo que a rede
neuronal representa.

• Reinforcement Learning - Ao contrário do treino supervisionado, no treino por re-
forço (positivo) não possuímos a label que indica a previsão/classificação correta, mas
o ambiente é responsável por fornecer algum tipo de recompensa pelas nossas ações.
Este esquema é utilizado quando estamos a treinar uma rede que atue num ambi-
ente, ambiente esse que monitoriza o seu estado e é capaz de inferir recompensas
com base no estado e nas ações de um agente. Parecendo também trivial, na maio-
ria dos casos somos confrontados com ambientes que produzem recompensas espo-
radicamente, resultando no problema de atribuição de recompensa/crédito [52]. Este
problema, traduz a dificuldade em atribuir uma recompensa a ações passadas, uma
vez que uma recompensa ganha num determinado instante foi consequência das de-
cisões tomadas anteriormente. O conceito de função de custo também é ligeiramente
alterado, sendo que, como não existe uma label, é utilizada uma label falsa (ação que
tomamos) modelada com a recompensa obtida por esta ação. No restante processo,
ambos os processos são semelhantes, utilizando os métodos descritos a seguir.

Figura 25.: Sequência de Reinforcement Learning. Fonte: [4]

Para colmatar as dificuldades acrescidas do reinforcement learning e do problema de
atribuição de crédito, foi criado um método denominado por Q-Learning [53]. Em
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2015 este método foi readaptado para deep learning, criando as chamadas Deep Q-
Networks [43], que desde então sofreram algumas alterações e melhorias [54][55]. Este
algoritmo baseia-se na equação de Bellman[56] e em tomar a ação que irá maximizar
uma recompensa futura. É seguro dizer que a recompensa futura de um determinado
instante é a soma da recompensa atual com a recompensa futura do próximo instante.
Isto permite-nos inferir que, para minimizar a função de custo, devemos ajustar os
parâmetros da nossa rede para que a recompensa prevista para os instantes futuros
seja maximizada, maximizando assim a qualidade da função aproximada.

Uma vez tomada vista de uma forma macroscópica os processos de treino de uma rede
neuronal, é necessário identificar os processos matemáticos que realmente implementam a
minimização da função de custo e otimizam os parâmetros da rede.

Técnicas de Treino e Otimização

Como dito anteriormente, as técnicas de treino e otimização são independentes do tipo de
treino utilizado, uma vez que em ambos os casos o objetivo é o mesmo - ajustar os parâmet-
ros da rede tendo em vista a minimização da função de custo. As mais utilizadas são
cross-entropy[57], mean-squared error[58] e log probability[59]. Tipicamente as duas primeiras
são usadas em qualquer função de ativação na camada de saída (com algumas variações da
função original) e a última com softmax, uma vez que o logaritmo de 1 é nulo, isto significa
que, maximizando a probabilidade de uma ação estamos a minimizar a função de custo.

Após a escolha da função de custo, é necessário saber como otimizar a rede para mini-
mizar a função de custo. Como já referenciado anteriormente, o algoritmo de backpropaga-
tion[60][61] permite calcular os gradientes da função de custo para cada um dos parâmetros
da rede, permitindo saber qual a variação da função de custo com a variação de um deter-
minado parâmetro e o inverso. Assim, no processo de treino, ao calcular a função de custo
calculam-se os gradientes desta em relação aos parâmetros e atualizam-se estes parâmetros
no sentido contrário do gradiente. Ao fazer sucessivamente este processo, iremos viajar no
mapa espacial de gradientes que nos irá levar ao mínimo da função, isto é, ao conjunto
de parâmetros que permitem fazer com que a função de custo seja o menor possível. Este
método é denominado por Gradient Descent, uma vez que nos vai guiando para o mínimo
da função, existindo vários otimizadores que implementam este algoritmo.

Sebastian Ruder[5] compilou uma grande quantidade de informação comparativa entre
os vários métodos, sendo os métodos mais populares o Stochastic Gradient Descent para
Supervised Learning, e o RMSProp e Adam para qualquer tipo de aplicação. Os diferentes
métodos tentam colmatar diferentes problemas como o desaparecimento do gradiente (em
que os gradientes ficam extremamente pequenos que nenhuma alteração é produzida na
rede) o problema do momento, em alusão ao momento de um corpo, em que o otimizador
falha o mínimo por possuir um ritmo de update excessivo.
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Figura 26.: Comparação de diferentes otimizadores. Fonte: [5]

2.7.2 Frameworks de desenvolvimento de Redes Neuronais

Com todos estes avanços, foram surgindo diversas frameworks para desenvolvimento de
redes neuronais, nomeadamente para Python, destacando-se ferramentas como o Tensor-
Flow, Keras, Theano, Caffe, SciKit Learn ou o TFLearn. Uma vez que são todas bastante
semelhantes e oferecem as mesmas capacidades, escolheu-se a que possui mais populari-
dade e suporte da comunidade científica, o TensorFlow. Ainda, acrescenta-se o TFLearn ao
conjunto de ferramentas a utilizar uma vez que é construído sobre o TensorFlow e oferece
uma camada de mais alto nível.

Figura 27.: Logótipo do TensorFlow

• TensorFlow - O TensorFlow [62] é uma biblioteca desenvolvida em Python e C++,
de código livre, para computação numérica baseada em fluxo de dados e gráficos
(gráficos são sistemas de fluxo de dados). Desenvolvida pela Google, é uma das
ferramentas mais usadas para o desenvolvimento e pesquisa de redes neuronais e
inteligência artificial. O seu nome é baseado no seu princípio arquitetural : Tensor +
Flow, realça o fluxo de tensores para computação numérica eficiente. Um tensor é um
vetor numérico multidimensional que é produzido, passado e manuseado por várias
operações matemáticas, sendo o tipo de dados central usado na framework. Existindo
há menos de dois anos, veio possibilitar, de forma mais simples, o desenvolvimento e
pesquisa de sistemas complexos.
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• TFLearn - O TFLearn [63] é uma construído por cima do TensorFlow, criando uma
ainda maior abstração às camadas do TF. Isto permite de forma ainda mais fácil a
criação e o treino de redes neuronais, nomeadamente, de forma supervisionada.

Como visto, o processo de treino das redes neuronais baseia-se em cálculo de gradientes
de centenas de milhares de parâmetros, sendo extremamente intensivo para um computa-
dor normal, podendo demorar várias horas a vários dias (ou mesmo semanas) a treinar
uma rede, sendo o tempo de treino uma função de parâmetros da rede e da complexidade
da mesma. Este facto torna o desenvolvimento de redes neuronais bastante demorado, uma
vez que, é também algo complexo de testar sem esperar várias horas de treino.

Para dar resposta a este problema, estas ferramentas introduziram duas funcionalidades
que permitem tornar o processo de treino mais expedito: utilização de computação dis-
tribuída e a utilização da GPU - Graphics Processor Unit - para cálculos matemáticos inten-
sivos. Este foi um dos avanços das ferramentas que levou ao recente boom na área, sendo
que mais recentemente se popularizou a computação na cloud, juntando a capacidade de
computação distribuída à existência de serviços de hosting de máquinas online. Tudo isto
permite reduzir bastante o tempo de treino, no entanto, existem casos em que, mesmo
sendo uma rede simples, o seu tempo de treino ainda é bastante longo, como teremos a
oportunidade de constatar em capítulos seguintes.
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R E E S T R U T U R A Ç Ã O D A M I N H O T E A M

Como referido anteriormente, o LAR conta com várias equipas que se focam em difer-
entes ligas. Após o Festival Nacional de Robótica 2016, em que houve alguns problemas,
tanto de hardware como de software , decidiu-se reestruturar toda a arquitetura de software
utilizando o ROS. Desta forma, decidiu-se que o ROS seria uma parte central desta dis-
sertação e a reestruturação aconteceu em simultâneo com o desenvolvimento inicial deste
simulador, merecendo assim lugar de destaque por ter sido um trabalho complexo, dada a
inexperiência com o middleware .

3.1 Utilização do ROS na MSL

As capacidades do ROS em conseguir, de forma modular, simples e organizada, criar
sistemas computacionais complexos tornam-no ideal para usar nas várias equipas da Min-
hoTeam. A utilização do mesmo foi feita na MSL, e pretende-se estender a todas as ligas
desenvolvidas pela equipa e pelo grupo de robótica do LAR .

Tendo feito uma introdução ao ROS no capítulo 2 desta dissertação, é necessário analisar
as necessidades tidas, na plataforma robótica da MSL. Os jogos da Middle Size League
envolvem duas equipas de cinco jogadores autónomos e um treinador, também autónomo.
Durante o jogo, é proibído a interação humana com os robôs sem autorização do árbitro,
que é humano. A equipa de arbitragem conta com 3 árbitros : dois árbitros de campo e
um que controla a Refree Box, responsável por emitir comandos de jogo para os treinadores,
que por sua vez os transmitem aos robôs.

Figura 28.: Esquema de competição na MSL

38
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As equipas CYAN e MAGENTA comunicam cada uma com o seu treinador (MANAGER),
que por sua vez comunica com a Refree Box. Após alguns anos de mudanças de regras, os
robôs podem comunicar entre eles, e com o seu treinador. Para melhor entendermos a
criação da rede ROS e de toda a arquitetura (nao apenas da MSL, é uma arquitetura que
funcionaria para praticamente todas as ligas, com os devidos ajustes),analisaremos primeiro
as faculdades/necessidades do robô.

Um robô, para agir autonomamente, deve conseguir-se mover, conhecer o mundo que o
rodeia e saber a tarefa que tem que desempenhar. Posto isto, um robô geralmente necessita
de:

• Sistema de Localização - Geralmente visão para mundos complexos, auxiliada tipi-
camente por sensores ultra-som, LIDAR, etc, é responsável por saber onde está no
mundo e modelar o mundo (world modeling).

• Sistema de Controlo do Hardware - Para controlar os atuadores e fazer leituras dos
sensores da plataforma.

• Sistema de Comunicação - Comunica informação interna para um agente externo, e
recebe informação desse agente, veiculando-a para a rede interna.

• Sistema de Inteligência Artificial & Controlo - Mediante a tarefa que tem que de-
sempenhar, calcula o melhor movimento/ação para o robô efetuar.

É possível então gerar um esquema de uma rede ROS, com as comunicações feitas entre
os diversos nós (módulos) que foram acima identificados.

Figura 29.: Rede ROS exemplo para um Robô móvel

Este esquema geral pode ser facilmente adaptado para um robô do RoboCup@Home, ou
do Condução Autónoma, alterando as mensagens/tópicos como necessário e mudando os
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algoritmos que os nós executam, mediante as tarefas existentes, no entanto, muito código
pode ser partilhado como nas comunicações, controlo, e hardware . O resultado da aplicação
deste diagrama é uma rede ROS real, implementada nos robôs da equipa de Middle Size
League. Esta rede contempla várias mensagens e serviços por forma a responder a todas as
necessidades do robô e dos utilizadores, contando com mecanismos de configuração de var-
iáveis, visualização de informação, visualização de imagem, comunicação interna do robô
e comunicação entre agentes da equipa. Neste diagrama estão representadas as mensagens
publicadas e subscritas pelos nós, com os seus serviços, sendo apenas descritos os mais
importantes. Algumas relações entre os nós estão omitidas (que nós utilizam serviços de
outros nós, por exemplo) para simplificar o desenho da rede.

Figura 30.: Rede ROS implementada para a MSL
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3.2 Adaptação do Sistema de Comunicação

O sistema de comunicação anteriormente utilizado baseava-se na RTDB [64] pela equipa
CAMBADA, que se tornou um standard na liga. Este sistema baseia-se em duas partes: Par-
tilha de informação interna, que é feita através de memória partilhada na máquina do robô
(à qual os diferentes módulos acedem) e informação partilhada, que é feita usando multicast.
O multicast [65] é uma forma de comunicação na rede, semelhante ao broadcast, entregando
mensagens a vários destinatários em simultâneo, mas difere do broadcast na medida em que
apenas entrega as mensagens aos destinatários que "assinam"/estão integrados no grupo.
Uma vez que se utiliza o ROS e o seu mecanismo de comunicação inter-processual, neces-
sitamos apenas de criar um mecanismo de comunicação inter-agente.

Sendo o multicast a forma mais otimizada de comunicação simultânea, usando UDP para
evitar congestionar a rede em demasia, idealizou-se o seguinte sistema:

Figura 31.: Adaptação das comunicações multicast para o ROS

Desta forma, as comunicações inter-processuais que anteriormente eram feitas utilizando
memória partilhada, são agora efetuadas pelo ROS, como mostrado na secção anterior,
enquanto que as comunicações inter-agente são feitas utilizando o multicast, mas mantendo
o suporte à utilização do ROS.

Assim, quando um agente de rede pretende difundir uma mensagem ROS para a rede
multicast, transforma essa mensagem numa string de bytes (bitstream) utilizando as funções
disponíveis no ros::Serialization, e enviando-a através de uma socket UDP em C++. De
seguida, os agentes de rede recetores fazem o processo inverso, recebendo o bitstream e
transformando-o numa mensagem ROS, com as funções disponíveis no ros::Deserializa-
tion.

As mensagens que são enviadas pela rede desta forma, necessitam de ter como seu
primeiro membro uma variável inteira denominada de msg_id, que identifica o tipo de
mensagem. Isto é necessário uma vez que o ros::Deserialization necessita de receber uma
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string de bytes (contendo os dados) e a mensagem para o qual deve desserializar, no en-
tanto, a API não consegue identificar "automaticamente" qual o tipo e o tamanho, uma
vez que este pode variar dentro do mesmo tipo de mensagem, como tal, incluir a variável
de identificação resolve o problema. Para se ler genericamente o tipo da mensagem, faz-
se a desserialização para UInt8, lê-se o valor da variável de identificação e procede-se a
desserializar a totalidade da mensagem corretamente.

Com esta implementação consegue-se manter o ROS como mecanismo de comunicação
inter-processual, que é a tarefa para o qual foi desenhado, mantendo toda a modularidade
e simplicidade, utilizando o mecanismo mais eficiente para comunicação entre máquinas e
conseguindo, simultâneamente, utilizar o ROS como transmissor de informação.

3.3 Ferramentas de Configuração em ROS

Após a implementação do ROS como acima referido, surgiu a necessidade de efetuar
calibrações no robô a partir do computador pessoal dos elementos da equipa. O ROS
permite, nativamente, a comunicação entre diferentes máquinas presentes numa mesma
rede, através do "TCP-ROS". Para isso, basta que ambas as máquinas definam uma variável
de sistema, ROS_IP ou ROS_HOSTNAME, para serem conhecidos pela rede ROS e que se
faça a configuração correta da rede.

Como vimos anteriormente, uma rede ROS é composta por um Master e vários nós,
nós estes que podem correr em diferentes máquinas, e que comunicam com apenas um
Master. Dada a corrente arquitetura, faz todo o sentido que, cada robô corra a sua rede ROS
independente, cada um com o seu Master. Então, para que o computador de um elemento
da equipa consiga comunicar com a rede ROS de um robô, é necessário definir a variável
ROS_MASTER_URI com o IP e porta do Master do robô com que pretende comunicar.
Uma vez que estas comunicações são feitas por TCP, pode haver o congestionamento da
rede, havendo reenvio de pacotes no caso de falha, mas, como são pontuais (feitas em
momento de configuração), utiliza-se diretamente o ROS e não o sistema apresentado na
secção anterior, facilitando o seu uso e não causando grandes problemas na rede. Vejamos
um exemplo de configuração:

Figura 32.: Comunicação entre duas máquinas utilizando o ROS
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A partir daqui, é possível aceder e comunicar com a rede ROS de um robô e tirar partido
de todos os mecanismos implementados e oferecidos pelo ROS. Em particular, para a MSL,
foram desenvolvidas as seguintes ferramentas:

• Calibração da Visão [vision_calib] - Permite calibrar todos os aspetos da visão do
robô, facilitando a obtenção de melhores resultados na localização e no world modeling
do robô. Esta ferramenta foi desenvolvida pelo aluno de mestrado André Pereira.

• Calibração do Controlo [control_calib] - Permite calibrar as variáveis do contro-
lador (velocidades máximas, ganhos de controladores PID). Esta ferramenta foi de-
senvolvida pelo aluno de mestrado Tiago Maia.

• Teleoperação do Robô [teleop] - Permite conduzir o robô, efetuando também a leitura
de variáveis do mesmo.

• Visualização de Informação do Mundo [visualizer] - Permite visualizar em 2D toda a
informação adquirida pelo robô, desde a sua localização no campo, à bola, obstáculos,
entre outras informações.

• Geração de Mapas de Localização [minhomapgen] - Permite gerar mapas (que são
utilizados na localização dos robôs) para um determinado campo (cujas dimensões
são inseridas num ficheiro).

Este conjunto de ferramentas tornou a calibração e utilização dos robôs muito mais efi-
ciente, fazendo com que o trabalho fosse desenvolvido mais rapidamente e erros detetados
mais facilmente. Ao inicializar qualquer uma das ferramentas, o robô envia para o uti-
lizador a sua configuração atual.

3.3.1 Ferramenta de Calibração da Visão

A ferramenta de calibração da visão, desenvolvida pelo André Pereira, faz a calibração
de muitas variáveis do sistema de localização e de world modeling. Em primeiro lugar,
permite calibrar a tabela de classificação de pixeis RGB para entidades com significado,
sejam elas "Campo", "Linha", "Obstáculo" ou "Bola". Permite ainda calibrar o mapeamento
pixeis-metros, necessário para mapear o que se vê na imagem para o mundo. A calibração
do centro e rotação do robô em relação à imagem é possível calibrar, facilitando ainda a
visualização da câmara em tempo real, em vários formatos (e.g imagem rgb, classificada,
linhas de pesquisa, entre outras).
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Figura 33.: Calibração e obtenção de imagem do Robô em tempo real

Permite ainda calibrar o Filtro de Kalman que utiliza a visão e odometria para a local-
ização, calibrar o sistema de controlo de luminosidade, os parâmetros de filtragem para
deteção de linhas, bola e obstáculos.

Figura 34.: Calibração do Filtro de Kalman e parâmertos de World Modeling

Esta ferramenta é de extrema importância, pois permite calibrar de forma fácil e rápida o
sistema de auto-localização e world modeling, crucial para o robô desempenhar corretamente
a sua tarefa. É notório ver que o ROS permite fazer complexos sistemas de configuração,
de forma simples, permitindo ainda a transmissão de imagem a taxas altas, utilizando
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compressão JPEG. Esta interface, assim como as que se seguem, foram desenvolvidas em
Qt5, com OpenCV e ROS.

3.3.2 Ferramenta de Calibração do Controlo

A ferramenta de calibração do sistema de controlo, desenvolvida pelo Tiago Maia, per-
mite calibrar os parâmetros dos controladores PID da velocidade linear e rotacional do
robô, permitindo ainda ajustar velocidades máximas para ambos os casos. Permite tam-
bém enviar para o nó de controlo informação para efetuar casos de teste, fornecendo uma
posição alvo/tarefa alvo ao robô. Por último, permite ainda desligar ou ligar o envio de
informação extra, possível de visualizar na ferramenta da subsecção 3.3.4, relacionada com
o planeamento de trajetórias.

Figura 35.: Calibração do sistema de controlo

Desta forma é possível alterar os parâmetros do controlador PID e enviar comandos para
o robô em simultâneo, sendo fundamental para uma calibração rápida e correta do sistema
de controlo.

3.3.3 Ferramenta de Teleoperação do Robô

A ferramenta de teleoperação permite, o que o próprio nome indica, operar remotamente
a plataforma. No caso da MSL, permite operar a plataforma em si, movimentando o robô,
permite operar o mecanismo de ball handling, ligando-o ou desligando, e permite ainda
operar o mecanismo de chuto da bola.

Além disso, recebe e faz a amostragem de informação relacionada com o hardware e com
a localização, sendo possível despoletar uma localização global (em que o robô procura em
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todo o campo pela sua localização) e configurar o ângulo 0 do campo em relação ao ângulo
que o robô faz com o Norte terrestre. Por último, permite variar as velocidades lineares e
angulares máximas às quais o robô é conduzido.

Figura 36.: GUI da ferramenta de teleoperação do Robô

Facilmente uma ferramenta como estas é adaptada ao controlo de um braço robótico ou
de outro mecanismo controlável. Neste caso, mostra-se extremamente útil pois permite
conduzir o robô sem presença física e fazer variados testes de hardware .

3.3.4 Ferramenta de Visualização de Informação do Mundo

Enquanto que o sistema de visualização de equipa, presente na BaseStation, permite a
visualização da informação mais importante de todos os jogadores, esta ferramenta per-
mite apenas a visualização de informação de um jogador, no entanto, permite visualizar
informação específica, fundamental para fazer debug.

Desenvolvido em OpenCV, faz uma representação 2D do world model do robô, mostrando
a perceção que este tem do mundo que o rodeia.

Figura 37.: Obtenção e visualização de informação obtida pelo Robô

Nesta figura, é possível observar o que o robô vê inicialmente (já classificado) e de
seguida, a aplicação das linhas de pesquisa para encontrar linhas (verde-branco-verde), ob-
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stáculos (verde-preto-*) ou bola (verde-laranja-*). Posteriormente, o módulo de localização
(desenvolvido pelo André Pereira) mapeia estes pontos para o mundo, efetua a sua local-
ização e envia os dados pertinentes para a ferramenta de visualização. Na última imagem,
podemos ver o robô na sua localização, os pontos de obstáculo que vê (pontos pretos), os
obstáculos que vê (círculos pretos), o robô com ângulo 0 (forma azul-ciano) e os pontos de
linha (pontos azuis). É também mostrado, em caso de movimento do robô o seu vetor de
velocidade, bem como a posição e o vetor de velocidade da bola, caso esta esteja visível e o
robô a detete.

Fornecendo com grande detalhe as informações mais importantes do robô, que ele estará
a usar no processo de auto-localização e modelação do mundo, esta ferramenta mostra-
se muito importante pois permite detetar a origem dos problemas que possam afetar o
desempenho do robô.

3.3.5 Ferramenta de Geração de Mapas de Localização

A última ferramenta criada não é utilizada para calibração on the go, mas sim para gerar
um dos ficheiros mais importantes que o robô contém. Para o robô se localizar no mundo,
utiliza uma representação do campo baseada na distância à linha mais próxima para cada
posição do campo. Isto, permite calcular o erro de cada posição com base naquilo que o
robô diz que é um ponto de linha ou não.

Uma vez que o tamanho dos campos varia, existe um ficheiro (.view) que descreve o
campo para o qual pretendemos gerar o mapa de erros, que este programa utiliza para
criar o campo. Assim, é possível gerar mapas para uma infinidade de campos. Por semel-
hança de funcionamento, o robô guarda-redes também utiliza este método de localização
utilizando um LIDAR, mas aqui, a referência é a baliza (que é a única referência estática
que o LIDAR consegue detetar). Vejamos exemplos da utilização da ferramenta:

Figura 38.: GUI da ferramenta de geração de mapas de localização
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Permitindo variar a resolução de entrada (relação pixeis para milímetro) e a de saída, é
possível obter um ficheiro adaptado à situação pretendida, com mais ou menos resolução,
conforme for necessário otimizar o tempo de pesquisa ou a resolução da mesma. Permite
ainda variar as unidades de saída (milímetro ou metro) e selecionar a opção para gerar
apenas um mapa do LIDAR (em que a referência é a baliza). De seguida, o utilizador clica
"Load Field" para carregar o ficheiro .view que pretende, e clicar em "Generate and Save Map"
para guardar o mapa de erros deste campo.

Figura 39.: Geração de mapas para localização com visão e LIDAR

No primeiro caso, a referência é a linha, e no segundo caso, a baliza do campo. Este
método pode ser utilizado para qualquer tipo de localização onde haja uma referência es-
tática e que seja possível o robô percecionar a sua localização relativa e a localização global
do marco. Assim, esta ferramenta é facilmente adaptável para outras ligas como o Factory
ou a Condução Autónoma, onde existe um campo bem definido e com marcos estáticos. O
mesmo se pode aplicar ao Soccer Júnior, que neste ano evoluiu para a utilização de uma
câmara para visão.

Todas as ferramentas aqui apresentadas, são, de forma simples e célere, adaptáveis a to-
das as outras ligas, uma vez que focam/calibram características comuns a todas. Fazendo
uso do ROS, injetam a sua modularidade e facilidade de utilização, tornando-se um poderoso
conjunto de "armas" para a utilização bem sucedida dos robôs.

3.4 Controlo de Hardware com RaspberryPi

Como mostrado na primeira secção deste capítulo, a comunicação com o hardware é feito
através do módulo dos Arduinos. Este módulo, pode ser detalhadamente visto da seguinte
forma:
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Figura 40.: Esquema de Interface do Hardware com Arduinos

O chip do Arduino, ATMEGA2560, não comporta nativamente comunicação Ethernet,
como tal, é necessário o bridge-node do pacote rosserial, que faz a ponte entre a rede ROS
e a interface UART (porta-série). Uma vez que houve graves problemas na conexão e
durabilidade do Arduino, devido à conexão com USB3.0, decidiu-se criar uma alternativa
utilizando a RaspberryPi.

Esta solução comporta automaticamente três vantagens: Não é necessário bridge-node,
uma vez que a RaspberryPi comporta nativamente comunicação Ethernet, é bastante mais
poderoso computacionalmente que o Arduino, e, tendo um Sistema Operativo, tem sistema
de ficheiros, o filesystem. As únicas desvantagens encontradas são o facto de ter de se fazer
alguma eletrónica externa, uma vez que não possui ADC’s, e o facto de ser necessário reim-
plmentar algumas bibliotecas, nomeadamente de interface ao IMU e à placa de controlo de
motores OMNI-3MD. Ambas as desvantagens foram facilmente resolvidas, com a criação
de uma shield para a RaspberryPi e de bibliotecas para interface com o hardware .

3.4.1 Novo Esquema e Shield de Interface

A ideia desta nova interface com a RaspberryPi é manter todas as ligações da interface
com o Arduino, para que se possa fazer uma troca direta. Como mostrado na figura anterior,
o Arduino faz interface por I2C com o IMU, com a OMNI-3MD, lê 4 canais de ADC, e atua
um buzzer e LEDs RGB, fazendo também controlo da placa que controla o chuto, com uma
onda PWM de 25ms, em que o tempo a ON indica a força do chuto.
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Sendo o IMU e a OMNI-3MD, dispositivos que funcionam a 5V e a RaspberryPi a 3.3V, é
necessária a aplicação de um level shifter, que fazem a transição de 3.3V para 5V e vice-versa,
num mesmo canal bidirecional.

Figura 41.: Sparkfun Level Shifter utilizado na conversão de níveis lógicos

Assim, está assegurada a comunicação I2C de forma eletricamente segura. É necessária
a leitura de 4 canais analógicos, e, uma vez que a RaspberryPi não possui ADC’s, utiliza-se
um externo contendo 8 canais, utilizando a interface SPI para comunicação, onde, nova-
mente, é necessária a conversão lógica de 3.3V para 5V.

Figura 42.: ADC de 8bits MCP3008

A atuação do buzzer é feita diretamente a partir dos pinos da RaspberryPi, mas deixou-se
um pinout com 3 pinos por forma a ser direta a ligação de um circuito de amplificação.
Resta então desenhar a placa de circuitos e produzi-la, respeitando o seguinte diagrama de
blocos:
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Figura 43.: Esquema de Interface do Hardware com RaspberryPi

O desenho da placa em Eagle resultou no seguinte:

Figura 44.: Desenho da PCB e PCB produzida para a RaspberryPi

O desenho e produção desta PCB foi feito com o valioso auxílio da aluna de Mestrado
Inês Garcia. Esta placa torna direta a utilização no hardware atual do robô, melhorando a
interface com a rede ROS, reduzindo o número de placas utilizadas e, reduzindo os custos.
Permite ainda aumentar a sua performance e utilidade, uma vez que é mais fácil programar
diretamente na RaspberryPi.

3.4.2 Integração na Rede ROS

Uma vez que a RaspberryPi é uma máquina externa, para que tudo funcione correta-
mente, é necessário que esta esteja corretamente configurada. Para isso, é necessário que a
sua porta Ethernet esteja ligada, por cabo, ao computador do robô. De seguida, é necessário
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que as interfaces de rede estejam bem configuradas. Decidiu-se utilizar, para a Raspberry, o
IP 172.17.NUMERO_DO_ROBO.10/24, e para a interface ethernet do robô o IP 172.17.NU-
MERO_DO_ROBO.1/24. Estando ambas as interfaces na mesma rede, é então possível
comunicarem.

É então necessário configurar a comunicação ROS entre duas máquinas: Primeiro, é
necessário atribuir a variável ROS_IP da RaspberryPi com o seu IP, sendo fulcral configurar
a variável de ambiente ROS_MASTER_URI com o IP da máquina do robô à qual estará
ligada.

É necessário executar o seguinte script na máquina do robô para que faça forwarding dos
pacotes da interface de ethernet para a interface wireless e vice-versa. Isto é necessário para
que o ROS consiga funcionar corretamente para fora do robô, no caso de se utilizarem as
ferramentas acima apresentadas, caso contrário, as interfaces não se conseguem encontrar
e como tal, não comunicam.

#!/bin/bash

#Script to forward eth0 packets to wlan0 and vice -versa

sysctl -w net.ipv4.ip_forward =1

sysctl -p

iptables -X

iptables -F

iptables -t nat -X

iptables -t nat -F

iptables -I INPUT -m state --state RELATED ,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -I FORWARD -m state --state RELATED ,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -t nat -I POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE

#Add this file to /etc/rc.local

Resta no computador pessoal de cada utilizador adicionar um route para cada Raspber-
ryPi de cada robô, no caso de queremos utilizar, por exemplo, a ferramenta de teleoperação:

sudo route add 172.17. NUMERO_DO_ROBO .10 gw 172.16.49. NUMERO_DO_ROBO

#Os esquemas de IP apresentados são os utilizados na MinhoTeam MSL

Termina assim a configuração de rede, estando o sistema pronto para comunicar e fazer
interface com o hardware , faltando a criação do software correspondente.

3.4.3 Programação do Nó de Hardware

Por forma a comunicar e interagir com o hardware que se encontra conectado à Raspber-
ryPi através da shield criada, deve ser possível comunicar, num programa de C/C++, com
as interfaces I2C, SPI e ler/escrever nos pinos digitais da Raspbery.
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Para fazer o interface com os pinos digitais da placa utilizou-se a biblioteca WiringPi(www.
wiringpi.com), que oferece uma API muito simples, cujas funções seguem o nome/in-
put/output das funções disponíveis no Arduino IDE. Com esta biblioteca é trivial definir
o tipo do pino (input ou output), escrever e ler do mesmo. Este web-site oferece todas as
informações existentes sobre esta biblioteca, como usar, exemplos e ainda, um mapeamento
de pinos da bilbioteca para o software.

// Exemplo de utilização da biblioteca wiringPi

pinMode(4,OUTPUT); // Pin 4 as Output.

digitalWrite (4,HIGH); // Write to Pin 4

digitalWrite (4,LOW);

analogWrite (4 ,225); // Analog write from 0-255 (PWM)

pinMode(4,INPUT); // Pin 4 as Input.

digitalRead (4); // Read from Pin 4

Desta forma é muito simples controlar tanto o Buzzer, como o chuto e os LEDs RGB,
sendo apenas necessário definir os seus pinos como OUTPUT e escrever um valor no
GPIO correspondente. No caso do Buzzer, utiliza-se a Software Tone Library, oferecida pelo
WiringPi, que permite gerar uma onda sinusoidal/quadrada, com uma determinada fre-
quência, num determinado GPIO. O controlo do chuto é feito manualmente, colocando
o seu GPIO a HIGH durante um determinado tempo, comutando-o para LOW ao fim
desse tempo. Por último, para os LEDs RGB, simplesmente, escrevem-se valores analogicos
(PWM), com a função analogWrite().

É então necessário fazer a leitura dos vários inputs físicos do robô, como as suas baterias
e variados sensores. Como vimos, esta placa dispõe de um ADC de 8 canais, o MCP3008,
que comunica com a RaspberryPi através de SPI. Foi então desenvolvida uma biblioteca
para interface com este IC, disponível em www.github.com/pedroosorio/minho_team_pihw.
Vejamos as funções implementadas:

• openMCP3k8 (void) - Função que inicializa o SPI Bus. Esta função usa funções na-
tivas do Linux para abrir o file descriptor e IOCTLs para configurar o Bus. Aqui é
configurado o modo de leitura, escrita, numero de bits por word para leitura e escrita,
bem como a frequência de clock. Retorna -1 em caso de insucesso.

• closeMCP3k8 (void) - Função que fecha o SPI Bus. Esta função usa funções nativas
do Linux para fechar o file descriptor. Retorna -1 em caso de insucesso.

• spi_rw (uchar *data, uint length) - Executa a transferência de length bytes guardada
em data, guardando os dados de leitura também na variável data. Para a transfer-
ência de dados, são também utilizados IOCTLs. Retorna -1 em caso de insucesso,
retornando o número de bytes lidos em caso de sucesso.

www.wiringpi.com
www.wiringpi.com
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• readChannel (char channel, float vref) - Executa a leitura do canal channel do ADC,
tendo em conta a tensão máxima de referência vref, que equivale a um valor de 1023

(no caso deste ADC, é o valor máximo lido).

Durante o programa principal (fluxograma seguinte), são feitas leituras a vários canais
do ADC. lendo a tensão da bateria que alimenta o computador, a tensão da bateria que
alimenta a câmara do robô, lendo o botão on/off para movimento livre e o sensor da bola,
que é um potenciómetro. A leitura da bateria principal (que alimenta a placa de motores)
é feita pela placa que controla os motores, OMNI 3MD, cuja biblioteca foi também desen-
volvida especialmente para o efeito, estando também disponível no mesmo repositório de
Github.

Esta biblioteca conta com várias funções de configuração/utilização, sendo a biblioteca
original desenvolvida para Arduino e mantida bela equipa da botnroll, foi utilizada a
sua base em C++ e portada para o uso na RaspberryPi(http://botnroll.com/omni3md/).
Para isso, utilizou-se a biblioteca nativa i2c-dev para a comunicação utilizando o I2C Bus.
Criaram-se funções genéricas para utilização com outros devices I2C:

• i2cRequestByte (uint8_t command) - Faz o pedido de um byte ao slave I2C com o
endereço command. Retorna -1 em caso de insucesso, e o byte lido em caso de sucesso.

• i2cRequestWord (uint8_t command) - Faz o pedido de dois bytes ao slave I2C com
o endereço command. Retorna -1 em caso de insucesso, e os bytes lidos em caso de
sucesso.

• i2cRequestData (uint8_t command, uint8_t length, uint8_t* values) - Faz o pedido
de uma string de bytes de tamanho length, retornando -1 em caso de insucesso e o
numero de bytes lidos em caso de sucesso.

• i2cSendData (uint8_t command, uint8_t length, uint8_t* values) - Faz a escrita de
uma string de bytes de tamanho length, retornando -1 em caso de insucesso e o nu-
mero de bytes lidos em caso de sucesso.

Neste caso utilizam-se as funções nativas do Linux i2c_smbus_read_block_data() e i2c_sm-
bus_write_block_data para a criação das funções acima. Foram então portadas todas as
funções presentes na biblioteca original, sendo adicionado um timer de segurança para o
caso de haver problemas/quebras de comunicação entre o controlo e o hardware , e o robô
parar. A placa OMNI 3MD já integra um mecanismo que resolve este problema, no entanto,
o timeout é quebrado por qualquer interação com a placa, incluindo leituras. Uma vez que
se pretende que o timeout seja apenas quebrado por comandos de movimento, foi imple-
mentado um watchdog timer externo, utilizando pthreads:

http://botnroll.com/omni3md/
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// *************** Thread de watchdog ***************

/// \brief watchdog function thread that detects lack of

/// movement commands and stops motors when timeout expires

static inline void *watchdog_timer(void *omni3md)

{

Omni3MD *omni = (Omni3MD *) omni3md;

periodic_info *info = omni ->getWatchdogTimer ();

make_periodic(info ->period_us ,info);

struct timeval *t0 ,*t1;

omni ->getTimeVals (&t0 ,&t1);

pthread_mutex_t *i2c_mutex;

omni ->getI2Cmutex (& i2c_mutex);

int timeoutms = info ->period_us /1000;

while(omni ->getTimeoutActive ()){

gettimeofday(t1 ,0);

if((( float)(t1->tv_sec -t0 ->tv_sec)*1000.0 + (float)(t1->tv_usec -t0 ->

tv_usec)/1000.0) >=timeoutms){

pthread_mutex_lock(i2c_mutex);

omni ->stop_motors ();

pthread_mutex_unlock(i2c_mutex);

}

wait_period(info);

}

return NULL;

}

// Em caso de qualquer comando de movimento , o valor de t0 é atualizado ,

usando a função gettimeofday (&t0 ,0);

Assim, se o tempo entre o tempo atual e o último comando de controlo enviado for
superior a um determinado valor, usualmente 100 milissegundos, envia-se o comando de
paragem para a placa.

Por último, foi necessário a implementação de uma biblioteca para interface com o IMU
de 10 DOFs da Adafruit, que também comunica por I2C, e por este motivo, as funções bási-
cas de comunicação I2C são as mesmas que na biblioteca da OMNI 3MD. O IMU, neste caso,
é necessário para obtenção da orientação do robô, como tal, é usada a bússola digital que
está integrada no IMU. Uma vez que existem variações na posição em que o IMU é mon-
tado no robô, é utilizado também o acelerómetro e o giroscópio para calcular o ângulo Pitch
e Roll, para fazer a compensação do ângulo que o IMU está a fazer em relação ao plano do
chão, sendo utilizado também o giroscópio para cálculo de ângulo Yaw (orientação), aju-
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dando a combater interferências magnéticas pequenas. Esta biblioteca é também portada de
uma biblioteca de Arduino, disponível em https://github.com/adafruit/Adafruit_10DOF.

Para este efeito, foram implementadas, além das funções de compensação (magtilt) de
ângulo, um filtro de Kalman para a fusão entre o ângulo da bússula digital e a veloci-
dade angular medida pelo giroscópio. Por último, foi também implementada uma tabela
de linearização, por forma a ser simples calibrar erros de ângulo, se existirem. Com esta
biblioteca, chamam-se algumas funções de calibração de parâmetros(se necessário, pois
uma calibração de parâmetros base é feita no construtor da classe), utilizando-se a função
get_heading() para obter a orientação do robô:

// *******************

int Ada10Dof :: get_heading ()

{

float rateZ = 0.0;

raw_imu_value = read_magnetometer_z(merge);

if(merge){

read_gyroscope_z (&rateZ);

compute_kalman_z(rateZ);

} else corrected_imu = correct_imu ();

return corrected_imu;

}

// A função correct_imu aplica a tabela de linearização ao ângulo atual ,

presente na variável raw_imu_value.

Foi ainda desenvolvida uma biblioteca (que utiliza uma thread pool) para lançar e tocar
alarmes no Buzzer/LEDs RGB, por forma a avisar em casos de baterias baixas, avarias, etc.
Esta biblioteca utiliza um conjunto de pthreads que esperam por uma tarefa, que no caso, é
ligar ou desligar um determinado alarme, conseguindo, desta forma, tocar todos os alarmes,
de forma sucessiva e leve para o processador. Após ter estas bibliotecas desenvolvidas
e testadas, desenvolveu-se um nó ROS em C/C++ para interagir com todo o hardware ,
recebendo e enviando informação para a rede ROS. O seguinte fluxograma, sumariza o
funcionamento deste nó:

https://github.com/adafruit/Adafruit_10DOF
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Figura 45.: Fluxograma da RaspberryPi e Callbacks do ROS

3.5 BaseStation 3D com plugin visual do Simulador

Para o desenvolvimento deste simulador, foi utilizado o Qt5 para a criação da interface
gráfica. O Qt revela-se a melhor opção para esta tarefa uma vez que oferece simplicidade,
facilidade, e qualidade tanto no design como na programação na interação com o utilizador.
Como tal, foi criado um widget/plugin que faz a renderização 3D do ambiente de simulação
do Gazebo.
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Como dito anteriormente, no capítulo 2, e como será detalhadamente explicado no capí-
tulo 4, o Gazebo funciona numa arquitetura servidor-cliente. O servidor aloja a simulação
e trata todos os cálculos físicos, bem como a exportação de dados. O cliente apenas faz a
renderização da cena que uma dada câmara está a visualizar. O servidor e o cliente comu-
nicam por TCP, numa dada porta. Assim, é possível que uma mesma máquina corra um
ou mais servidores, e, como tal, um ou mais clientes, podendo alojar múltiplas simulações
em simultâneo.

O simulador (desenvolvido em Qt) conta com um widget que é o cliente, conectando-se
a um servidor e fazendo a renderização 3D do mundo. Aproveitando-se deste facto, criou-
se uma versão deste widget/plugin para remodelar a BaseStation da equipa, originalmente
desenvolvida pelo Hélder Ribeiro, dando-lhe visualização tridimensional, comportando
um aspeto visual mais agradável. Este widget não permite, obviamente, a movimentação
manual de nenhum elemento da simulação, sendo meramente usada para visualização.

Para criar este efeito, é criado um mundo no gazebo com os devidos intervenientes:

• Sol - Para conferir luminosidade ao mundo.

• Campo - Pode ser qualquer campo desejado.

• Robôs - Pode ser qualquer tipo de robô, em qualquer quantidade (conhecida). Neste
caso, são utilizados 5 robôs de futebol robótico.

• Outros Elementos - Pode ser qualquer tipo de robô/elemento. Neste caso, são uti-
lizados 5 bolas laranjas e uma bola amarela.

O cliente da BaseStation conecta-se a esse servidor e faz a renderização do mundo. É pos-
sível movimentar a câmara (com o rato) deslocando-a em direção a um ponto, ou orbitando-
a. Elementos dinâmicos de quantidade indeterminada, como é o caso dos obstáculos, não
são colocados no mundo, mas são posteriormente inseridos e renderizados pelo motor
ODE, utilizando a API gazebo::rendering e a API do ODE. De notar, que este widget foi
inteiramente desenvolvido no âmbito desta dissertação, utilizando como apoio o source code
do próprio Gazebo.

Neste caso, a informação é recebida pela BaseStation utilizando o sistema de comunicação
apresentado na secção 3.2, recebendo toda a informação que o robô envia, desde localiza-
ção, a hardware , a dados de inteligência artificial, representando visualmente tudo o que for
possível, sendo a restante informação apresentada em texto, para cada robô. É ainda pos-
sível fazer uso dos serviços de relocalização e reconfiguração do de referência, diretamente
a partir da BaseStation, onde o módulo de comunicação de cada robô lê e interpreta a men-
sagem enviada pela BaseStation por multicast, chamando os serviços quando indicado. Foi
também desenvolvido um world plugin que recebe comandos através da camada de trans-
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porte do Gazebo, por forma a movimentar os robôs no mundo simulado de acordo com os
valores recebidos pelos mesmos.

Figura 46.: Estado do mundo no simulador e visualização 3D na BaseStation

Esta aplicação dos desenvolvimentos feitos para o Simulador, evidência o quão modular
é a arquitetura, mostrando também que fazer a transferência da aplicação na MSL para
qualquer uma das outras ligas é trivial. Assim, com estes desenvolvimentos, é oferecida
uma base de muitas ferramentas que são, com facilidade, alteradas para uma utilização
direcionada a outra aplicação específica.



4

G A Z E B O C O M O S I M U L A D O R 3 D

Como levianamente apresentado na secção 2.5 desta dissertação, o Gazebo será o core
deste projeto, oferecendo as capacidades necessárias para criar um simulador dedicado
realista, leve e com boa performance. Este capítulo 4 destina-se a demonstrar o processo
de programação de modelos e mundos, estando em Anexo todo o processo detalhado
de construção dos modelos (desenho 3D, criação de texturas, etc), permitindo criar um
ambiente de simulação que responda às nossas necessidades, apenas utilizando o Gazebo.
Irá naturalmente ser constatado que o Gazebo é muito útil como simulador genérico mas,
por forma a conseguir um ambiente de simulação adequado é necessário trabalhar sobre
ele para atingir um nível de eficiência e de utilidade elevado. Este capítulo e a informação
em anexo surgem ainda pela necessidade de deixar uma fonte sintetizada de informação
sobre como criar e programar os elementos de uma simulação (modelos, mundos), assim
como configurar o sistema operativo, recorrendo a um exemplo prático para facilitar a
compreensão e abranger o máximo de detalhes possível.

4.1 Programação de Modelos e Mundos

No seguimento da secção anterior, onde foram criadas as partes não programáticas do
ambiente de competição da Condução Autónoma, irão ser agora abordadas as diferentes
etapas para a programação deste ambiente. É importante relembrar que a programação
dos modelos e mundos é feita apenas com recurso a C++, à API de Gazebo e aos plugins,
sendo possível integrar outas API’s como o ROS. A competição, como visto na secção 2.6,
é composta por três categorias de desafios - condução, estacionamento e identificação de
sinais verticais. De ano para ano, estes desafios são alterados, mantendo a dificuldade e
a necessidade de evolução. Existem adereços que se podem colocar na pista mediante a
manga que se está a disputar, como obstáculos, sinais, cones ou o túnel. Como tal, esse
comportamento deve ser implementado em código para permitir ao utilizador alterar as
condições da sua simulação em tempo real. Neste caso, será necessário desenvolver um
plugin para o mundo, para o modelo da pista e para o modelo do carro. O plugin do carro

60
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deve ser responsável por aplicar velocidades, alterar o ângulo das rodas dianteiras, e fazer
a interface com os diversos sensores que o carro possa ter. O plugin da pista é apenas
responsável por alterar a imagem que consta dos ecrãs TFT, sendo que a gestão de todo o
evento e dos restantes adereços cabe ao plugin do mundo.

4.1.1 Programação do modelo da pista de Condução Autónoma

Uma vez que este capítulo tem a intenção de ser como um tutorial, irão ser apresentados
pedaços de código que focam a utilização da API, em vez de fluxogramas, que focam
a lógica de funcionamento. O plugin da pista é apenas responsável por alterar valores
contidos dentro do seu próprio modelo, neste caso, o sinal apresentado nos valores TFT.
Uma vez que toda a textura da pista é um ficheiro só, foram adicionados duas primitivas
do Gazebo (planos) no local dos ecrãs TFT por forma a alterar apenas o visual destes, como
referenciado no anexo C.1.

Para esse efeito criou-se outro modelo denominado de "ca_tft", que será instanciado duas
vezes no modelo da pista, com o seguinte SDF:

<sdf version="1.5">

<model name="ca_tft">

<static >true</static >

<link name="link">

<visual name="visual">

<plugin name="ca_tft_plugin" filename="libca_tft.so">

</plugin >

<geometry >

<plane >

<size>0.2286 0.36576 </size>

</plane >

</geometry >

<material >

<script >

<uri>model :// ca_field/Materials/scripts/</uri>

<uri>model :// ca_field/Materials/textures/</uri>

<name>CAField/Stop</name>

</script >

</material >

</visual >

</link>
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</model >

</sdf>

Na aplicação do material aparecem duas novas componentes - "Scripts" e "Textures" e
o nome da textura a aplicar. Em "Textures" constam apenas as imagens que fazem parte
do conjunto de sinais da prova. Os "Scripts" são ficheiros de texto que descrevem compo-
nentes visuais renderizáveis, permitindo criar materiais que o OGRE (motor de rendering
do Gazebo) interpreta e consegue aplicar a modelos. Vejamos um simples exemplo, do
material para o sinal de STOP:

<sdf version="1.5">

material CAField/Stop

{

technique

{

pass

{

ambient 1.0 1.0 1.0 1.0

diffuse 1.0 1.0 1.0 1.0

specular 0.2 0.2 0.2 1.0 12.5

emissive 0.900000 0.900000 0.900000 1.000000

texture_unit

{

scale 1.0 1.0

texture stop.png

filtering bilinear

rotate 90

}

}

}

}

O nome do material é "CAField/Stop", que é o valor a aplicar à tag "name" na definição
do material do modelo. Procede-se a aplicar valores de luminosidade do material (ambiente,
difusa, especular e emissiva) e uma textura. Para a texutra podemos aplicar uma escala, um
ficheiro de imagem contendo a textura, uma rotação, entre outras operações possíveis.

Desta forma já é possível aplicar as imagens com os sinais às primitivas que representam
o ecrã. No entanto, é necessário criar um plugin que receba comandos através da camada
de transporte do Gazebo para alterar o sinal, podendo ver que já é aplicado um plugin
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denominado de "libca_tft.so". Para não incluir código desnecessariamente, serão colocados
apenas pontos chave do código e a função da qual constam:

@CATft ::Load()

// Criação de um Nó da camada de transporte do Gazebo

m_node = transport :: NodePtr(new transport ::Node());

m_visual = _parent;

m_node ->Init();

// Nome do tópico que será subscrito

std:: string topic_name = "~/tft/state";

// Criação do subscriber

m_stateSub = m_node ->Subscribe(topic_name , &CATft:: onStateData ,

this);

// Conexão do sinal de pre -render

m_updateConnection = event:: Events :: ConnectPreRender(

boost::bind(&CATft ::onUpdate , this));

Primeiro cria-se o subscritor por forma a receber os comandos que irão fazer alterar a
textura dos TFTs. A callback onStateData() irá receber o conteúdo da mensagem e chamar
uma função que altere o material. De seguida faz-se a conexão a um sinal de pré renderiza-
ção do Gazebo para que a alteração do material seja feita antes da renderização acontecer.
Estas alterações tem de ser feitas na pré renderização pelo facto de, caso seja feita durante
ou depois, pode-se corromper a memória.

(a) (b)

Figura 47.: a) Sinal STOP nos TFT. b) Sinal CHECKERS nos TFT

@CATft :: onUpdate ()

if(m_needUpdate){

m_visual ->SetMaterial(m_materialName);
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m_visual ->Update ();

m_needUpdate = false;

}

A variável m_materialName que contém o nome do material a aplicar é definida na
callback do subscritor. Desta forma, é aplicado um novo material e o motor de renderização
aplica a alteração, concluindo a implementação do plugin da pista.

4.1.2 Programação do mundo de Condução Autónoma

O plugin do mundo terá que permitir alterar a posição e existência de certos objetos que
não são estáticos, como o obstáculo, os sinais de trânsito e os cones de desvio de pista.
De forma semelhante ao plugin da pista, é criado um subscritor para receber informação de
outro processo (interface gráfica, outro programa criado pelo utilizador) que irá permitir ao
utilizador controlar a simulação. A lógica de implementação de mangas será implementada
no capítulo seguinte, fazendo parte do conjunto de funcionalidades implementadas no
simulador. No entanto, é necessário criar uma camada de serviço que responda a comandos
que o utilizador possa enviar pela camada de transporte.

Criados os modelos do obstáculo, dos sinais de trânsito, dos cones e do túnel, necessários
para a simulação dos diferentes desafios, é necessário criar mecanismos para remover e
adicionar e mover um modelo. A remoção e adição de modelos é necessária para ter em
pista os elementos não estáticos, e a sua movimentação para os posicionar da forma que o
utilizador preferir. Para a tarefa de adição e remoção de um modelo irá ser apresentado
o código utilizado no modelo do túnel e, no caso da movimentação, da movimentação do
obstáculo.

Adicionar/Remover um modelo do mundo

Para adicionar ou remover um modelo da pista é necessário criar um subscritor para
receber os comandos adequados. Para isso, basta replicar o que foi desenvolvido na secção
4.1.1. Assim como na aplicação de texturas, faz-se uma "ligação" ao sinal de pre-update do
mundo, para que quando a atualização do mundo for feita já esteja o modelo introduzi-
do/removido.

@CAWorld ::Load()

std:: string topic_name = "~/ track/toggle/state";

m_stateSub = m_node ->Subscribe(topic_name , &CAWorld :: onStateData ,

this);

m_updateConnection = event:: Events :: ConnectWorldUpdateBegin(boost

::bind(& CAWorld :: onWorldUpdate , this));
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Na callback onWorldUpdate() são então chamadas as funções para adicionar e remover
um modelo:

@CAWorld :: onWorldUpdate ()

if(updateState == 1) { m_world ->RemoveModel(obsModelName); }

else if(updateState == 2) { m_world ->InsertModelFile("model ://

ca_obstacle"); }

Os nomes dos modelos estão programados diretamente no código, no entanto podem
ser configuráveis, passando-os como parâmetro no SDF do plugin . O mesmo mecanismo
é aplicado aos restantes elementos não estáticos da prova, tendo cada uma das diferentes
operações o seu códigos (updateState).

Movimentar um modelo

A movimentação de um modelo, em termos de processo, é realizada da mesma forma
que a adição ou remoção de um modelo. Novamente, cria-se um subscritor, mas desta vez
a mensagem não é um número inteiro (código) mas sim uma mensagem do Gazebo do
tipo msgs::Model. Esta mensagem tem um membro do tipo string, a qual se preenche com
o nome do modelo,um inteiro (id) e um vetor de números decimais representando uma
pose. Com estes dados é possível alterar a posição 3D e orientação de um qualquer modelo
presente no mundo.

@CAWorld :: onWorldUpdate ()

if(updateModelPosition){

std:: string model_name = model_msg ->name();

physics :: ModelPtr model = world_ ->GetModel(model_name);

if(model_msg ->id()==0){

// Relative rotation of a model over the z axis (Yaw)

model ->SetWorldPose(rotate_pose(model ->GetWorldPose (),

model_msg ->pose().position ().z()));

} else if(model_msg ->id()==1){

// Relative movement over XY plane

gazebo ::math::Pose motion;

motion.Set(model_msg ->pose().position ().x(),model_msg ->pose

().position ().y() ,0,0,0,0);

model ->SetWorldPose(model ->GetWorldPose ()+motion);
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} else if(model_msg ->id()==2){

// Relative movement over Z axis

gazebo ::math::Pose motion;

motion.Set(0,0,model_msg ->pose().position ().z() ,0,0,0);

model ->SetWorldPose(model ->GetWorldPose ()+motion);

}

}

A variável model_msg contém a mensagem e foi atribuída na callback do subscritor. O
"protocolo" a utilizar criado apresenta a seguinte lógica: se o id for 0 usa-se o valor Z da
pose para aplicar uma rotação relativa, se for 1 utiliza-se o valor X e Y para uma translação
relativa no plano XY e finalmente, se for 2 utiliza-se o valor Z da pose para um movimento
relativo no eixo Z.

4.1.3 Programação do modelo do Veículo Condução Autónoma

Nas duas últimas secções ficou demonstrado como alterar a textura (imagem) de um
modelo, como alterar a posição de um modelo e como adicionar/remover um modelo do
mundo. Por último, resta a programação do modelo do veículo de condução autónoma.
Pretende-se implementar um plugin que permita o controlo da plataforma e a transmissão
de imagem de uma câmara convencional (RGB) e de uma câmara Kinect.

Câmara RGB e Kinect

Para a aplicação da câmara RGB basta repetir o processo descrito no anexo B, alterando
as propriedades do sensor conforme a nossa necessidade. É possível visualizar a imagem
enviada pela câmara premindo "Ctrl+T" no Gazebo e selecionando o respetivo tópico.

Muitos parâmetros podem ser alterados nesta câmara para a fazer a tornar o mais semel-
hante possível à câmara real a utilizar no robô. Neste caso, a câmara RGB é representada
pela esfera branca que se encontra na frente do robô. Numa perspetiva de reutilização de
código para a plataforma simulada e real, no caso de sensores, deverá criar-se uma classe
wrapper que torne a proveniência dos dados abstrata, isto é, no caso da câmara RGB, fazer
uso de uma classe que possa fazer interface com uma câmara real (USB, Ethernet) e ao
mesmo tempo consiga fazer interface com o tópico Gazebo que transmite a imagem desta
câmara. A classe que utilizará a câmara para aplicar, por exemplo, algoritmos de visão, irá
utilizar a classe wrapper para efetuar a leitura da imagem, não tendo real distinção entre
uma câmara real e uma simulada.
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Figura 48.: Câmara RGB do Veículo

Pode ainda ser acrescentado ruído à câmara bem como introduzir um qualquer plugin ,
sendo este, por exemplo, responsável por enviar a imagem utilizando tópicos ROS, sockets
comuns, memória partilhada, etc.

Para simular uma câmara Kinect adiciona-se mais um sensor, desta vez do tipo "depth".
Embora este tipo exista no Gazebo, ao contrário do tipo "camera", o Gazebo não publica
automaticamente as imagens. Como tal, por mera questão de visualização, adicionou-se
um plugin que publica a imagem em ROS:

<sensor type="depth" name="openni_camera">

<always_on >1</always_on >

<visualize >true</visualize >

<camera >

<horizontal_fov >1.047 </horizontal_fov >

<image >

<width >640</width >

<height >480</height >

<format >R8G8B8 </format >

</image >

<depth_camera > </depth_camera >

<clip>

<near>0.5</near>

<far>5</far>

</clip>

</camera >
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<plugin name="camera_controller" filename="

libgazebo_ros_openni_kinect.so">

<alwaysOn >true</alwaysOn >

<updateRate >30.0</updateRate >

<cameraName >camera </cameraName >

<frameName >kinect_cam </frameName >

<imageTopicName >rgb/image_raw </imageTopicName >

<depthImageTopicName >depth/image_raw </depthImageTopicName >

<pointCloudTopicName >depth/points </pointCloudTopicName >

<cameraInfoTopicName >rgb/camera_info </cameraInfoTopicName >

<depthImageCameraInfoTopicName >depth/camera_info </

depthImageCameraInfoTopicName >

<pointCloudCutoff >0.4</pointCloudCutoff >

<hackBaseline >0.07</hackBaseline >

<distortionK1 >0.0</distortionK1 >

<distortionK2 >0.0</distortionK2 >

<distortionK3 >0.0</distortionK3 >

<distortionT1 >0.0</distortionT1 >

<distortionT2 >0.0</distortionT2 >

<CxPrime >0.0</CxPrime >

<Cx>0.0</Cx>

<Cy>0.0</Cy>

<focalLength >0.0</focalLength >

<robotNamespace >cart</robotNamespace >

</plugin >

</sensor >

No entanto, poderia-se fazer um plugin para ler a imagem do sensor de profundidade e
publicá-lo num tópico de Gazebo. Assim, podemos ver as três imagens obtidas das duas
câmaras que o robô possui:

É agora trivial criar um programa que receba as imagens através dos seus tópicos, podendo-
se usar uma diversidade de bibliotecas e técnicas para o processamento de imagem. Com a
possibilidade de retirar informação do estado do mundo e do estado do robô, é necessário
atuar neste. Para isso o robô deve responder a comandos de controlo enviados através
de tópicos Gazebo. Se posteriormente se necessitar de uniformizar o uso do ROS como
meio de criação de software para as plataformas, o Gazebo permite efetuar a integração de
comunicação ROS no plugin .
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Figura 49.: Câmara RGB e RGBD do Veículo

Controlo do Veículo

Este veículo conta com apenas dois controlos: velocidade e direção. Este veículo apre-
senta quatro rodas e tração traseira. As rodas traseiras apresentam uma junta de revolução
no Eixo Y, permitindo a sua rotação livre. Esta junta permite aplicar velocidade às rodas
e assim propulsionar o veículo. Por outro lado, as rodas dianteiras possuem também uma
junta no Eixo Y (assim como as traseiras) e uma junta no Eixo Z, para o mecanismo de
direção. Aqui encontramos algumas limitações do Gazebo: É necessário usar um tipo de
junta especial - revolute2 - para criar uma junta de revolução de dois eixos controláveis.

Novamente utiliza-se um plugin de Gazebo, desta feita com uma mensagem do tipo
msgs::Vector2d, contendo um vetor de dois números decimais. Para forçar o movimento
diferencial das rodas traseiras, aplica-se a velocidade apenas a uma das rodas, deixado que
o motor de física ajuste a velocidade da outra roda.

<joint type="revolute" name="rl_wheel_joint">

<child >rl_wheel ::rim</child >

<parent >chassis </parent >

<axis>

<xyz>0 1 0</xyz>

<use_parent_model_frame >true</use_parent_model_frame >

</axis>

</joint >

Esta junta é de revolução, no Eixo Y, tendo como pai o chassis e como filho a roda direita
(rl_wheel). A junta da roda dianteira é semelhante à trasiera, sendo uma junta de dois eixos
de revolução:



4.1. Programação de Modelos e Mundos 70

<joint type="revolute2" name="fl_wheel_joint">

<child >fl_wheel ::rim</child >

<parent >chassis </parent >

<axis> <xyz>0 1 0</xyz> </axis>

<axis2 > <xyz>0 0 1</xyz> </axis2 >

</joint >

(a)

(b)

Figura 50.: a) Junta da roda dianteira (cima). b) Junta da roda traseira

Por fim, no plugin do modelo aplica-se a velocidade desejada ao eixo traseiro utilizando
um controlador PID. Os parâmetros do controlador PID podem ser passados ao plugin no
SDF por forma a ser mais facilmente configurável.

@CACart :: onUpdate ()

common ::Time currTime = this ->m_model ->GetWorld ()->GetSimTime ();

common ::Time stepTime = currTime - this ->m_prevUpdateTime;

m_prevUpdateTime = currTime;

// Comando PID e aplicação do comando na junta traseira

if ( stepTime > 0 ) {

float m_cmd_force = velController.Update(m_rrJoint ->GetVelocity

(0)-targetVelocity , stepTime);
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m_rrJoint ->SetForce(0, m_cmd_force);

}

// Comando PID e aplicação do comando nas juntas dianteiras

if ( stepTime > 0 ) {

float m_cmd_force = dirController.Update(m_frJoint ->GetAngle (0)

-targetDirection , stepTime);

m_frJoint ->SetForce(0, m_cmd_force);

}

if ( stepTime > 0 ) {

float m_cmd_force = dirController.Update(m_flJoint ->GetAngle (0)

-targetDirection , stepTime);

m_flJoint ->SetForce(0, m_cmd_force);

}

Estas operações concluem a programação do modelo e deste capítulo. Obviamente que,
no caso de se pretender utilizar este sistema para o desenvolvimento de uma plataforma
real, teria de se criar os modelos com a maior fidelidade possível, bem como (caso se
entenda necessário) definir as demais propriedades físicas (massa, inércia, parâmetros de
material) de forma exata. Será desejável fazer interface com o ROS, permitindo assim a
universalidade do software produzido, procedimento que será focado no próximo capítulo.

Neste capítulo apresentou-se a arquitetura do Gazebo e como o utilizar, bem como as
partes que o constituem, assim como os modelos, mundos e plugins. Mostrou-se como emu-
lar sensores inexistentes, através de outros sensores e a utilização de plugins. Aplicaram-se
várias técnicas para a criação de modelos 3D com texturas realistas, fazendo uso do Solid-
works e do Blender para criar os modelos. Por último, mostrou-se, no âmbito da Condução
Autónoma, a programação do mundo da competição, do modelo da pista, do modelo do
carro e de algumas funções-serviço úteis para implementar a lógica da competição no capí-
tulo 5. Neste próximo capítulo será apresentado o desenvolvimento do simulador propria-
mente dito, com a interface gráfica desenvolvida e todos os elementos (mundos, modelos,
lógicas de competição) criadas, recorrendo a fluxogramas, ao contrário do que foi utilizado
neste capítulo.
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D E S E N V O LV I M E N T O D O S I M U L A D O R

Neste capítulo apresentam-se as demais funcionalidades desenvolvidas para o simulador,
denominado de Minho Simulator. Este simulador contém um conjunto de ferramentas
que permitem realizar uma simulação completa em cada uma das competições propostas,
fornecendo funcionalidades especiais quando justificável. A vista inicial da interface levará
o utilizador a poder realizar quatro distintas opções: Criar uma simulação, abrir uma sim-
ulação, visualizar o replay de uma simulação e sair.

Figura 51.: Interface inicial do simulador

Ao criar uma nova simulação o utilizador será levado para outro ecrã semelhante onde
poderá escolher qual a liga que pretende simular e realizar a sua configuração, a ser abor-
dado na secção 5.2. O utilizador pode criar uma nova simulação ou abrir uma que tenha
guardado e retomar o trabalho realizado nesta. O utilizador pode ainda abrir um replay,
que lhe dará a possibilidade de visualizar uma gravação de uma simulação, podendo inter-
agir com o mundo que está a visualizar, no entanto, essa interação irá restringir-se à câmara.
Por último, o utilizador pode abandonar o simulador.

O simulador é totalmente desenvolvido em Qt5 para Linux, podendo ser executado
noutros sistemas operativos conforme a disponibilidade de bibliotecas externas. Para mel-
hor se compreender a estrutura deste capítulo, é importante perceber a arquitetura de
funcionamento do simulador, quais as partes que o compõem, qual a sua importância e
como foram desenvolvidas.

A arquitetura pode ser representada de forma simplificada pelo seguinte diagrama:
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Figura 52.: Diagrama de blocos do Minho Simulator

Podem ser identificados os seguintes blocos:

• Minho Simulator - Processo de GUI que agrega os processos gráficos (gzwidget), as
componentes GUI específicas de cada competição e os sistemas de AI e lógica de cada
competição.

• gzwidget - Widget Qt responsável por renderizar a cena 3D da simulação, conectar-
se ao Gazebo (processo Gzserver) e facultar a interação do utilizador com o mundo
simulado, permitindo efetuar diversas ações com a câmara e os modelos da simulação.

• Sistemas AI e Lógica das Competições - Este processo está representado como um
processo externo, onde na verdade, é de natureza mista: partes internas e partes
externas. Este é responsável por implementar a lógica das competições, arbitragens e
gestão automáticas (processos internos à GUI principal) e por implementar o sistema
de AI para controlo de agentes (processos externos).

• Gzserver e ROS - Processos do Gzserver e ROS alojam a simulação e a comunicação
ROS respetivamente. Estes processos são executados e geridos pelo Minho Simulator
e comunicam com o gzwidget.

• Componentes GUI das Competições - Novamente, este processo é interno, no en-
tanto, contém também processos externos. Em termos internos é responsável pelos
possíveis controlos de cada competição e em termos externos por fazer a ponte entre
estes e o sistema de arbitragem oficial.

Este capítulo foca quatro secções distintas: gzwidget, a interface e sistemas auxiliares de
competição, o sistema de replay e o sistema de AI para controlo de agentes.
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5.1 Gzwidget

O gzwidget, como o próprio nome indica, é um widget Qt responsável por fazer a interface
entre o Qt e o Gazebo, renderizando a cena 3D, muito semelhante ao cliente do Gazebo. O
objetivo da sua criação é poder utilizá-lo de forma genérica (como foi utilizado na Minho
BaseStation) para visualizar e interagir com um mundo Gazebo numa interface gráfica
escrita em Qt. O Qt5 foi a ferramenta escolhida para criar esta interface pois é leve, a
linguagem de desenvolvimento é C++, é cross-platform e com imensas funcionalidades já
implementadas. A classe implementada será uma subclasse da classe QWidget, permitindo
a utilização de signals&slots e de implementar o nosso próprio método de renderização do
widget.

O gzwidget contém as seguintes funcionalidades:

• Renderizar a cena 3D do Gazebo - O gzwidget é responsável por se conectar ao
servidor que esteja a correr na máquina, através da camada de transporte, por forma
a receber informação sobre os modelos presentes no mundo e o seu estado. Após a
receção dessa informação o widget pode renderizar a cena em tempo real.

• Permitir controlo de câmara 3D - O gzwidget deve implementar de forma self-contained
o controlo da câmara do utilizador. Através de movimentos e cliques do rato, a câ-
mara terá de ser controlável, incluindo movimentos de translação e rotação(orbita).
O widget deve ainda renderizar elementos visuais que ajudem o utilizador a ter mais
controlo e a perceber o nível de interação e seleção em que se encontra.

• Manipular modelos - A manipulação de modelos é novamente feita utilizando dados
do rato. Esta funcionalidade requer que o widget crie um nó de transporte para enviar
os dados sobre a movimentação para o plugin do mundo (como visto na secção 4.1.2).
Neste caso específico a funcionalidade é partilhada entre o widget e o plugin , uma vez
que os dados são gerados pelo widget mas as operações de movimentação têm de ser
realizadas pelo plugin .

• Apresentar menus de Contexto - Tendo em conta o tipo de competição e o tipo de
utilização do widget (simulação, replay ou outro), o gzwidget modela o tratamento
dos inputs do utilizador e as opções presentes nos menus de contexto. O menu de
contexto permite realizar operações num determinado modelo presente no mundo,
como mover a câmara para primeira pessoa, eliminá-lo entre outras opções.

Com isto percebemos a importância do widget e a centralização destas funcionalidades
neste, uma vez que pode ser reutilizado em muitas outras aplicações. Para cada uma destas
funções, será apresentado o seu processo de implementação, recorrendo a fluxogramas,
sendo no fim tudo resumido num fluxograma mais genérico.
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5.1.1 Renderização 3D

A tarefa de renderização é a mais importante no widget, uma vez que fornece ao utilizador
a capacidade de visualizar a simulação em tempo real. Para que isto possa acontecer, a
classe gzwidget herda da classe QWidget, podendo fazer o override da função de renderiza-
ção do widget - QWidget::paintEvent(). A API de renderização do Gazebo (gazebo::rendering)
utiliza o OGRE [66] como motor de renderização. Para que a cena seja renderizada no
widget, é necessário que primeiro se obtenha o handle de uma cena. Após obter o handle,
cria-se uma câmara para renderização e anexa-se a câmara à cena. De seguida, obtém-se
o handle do widget (QWidget::winId()) e passa-se este handle e a câmara criada ao motor
gráfico. A partir deste ponto, sempre que se chame as três funções da pipeline de render-
ização, é renderizado um novo frame: event::Events::preRender(), event::Events::render()
e event::Events::postRender(). O motor de renderização irá "escutar" estes eventos e ren-
derizar a cena diretamente no widget.

Figura 53.: Fluxograma do gzwidget

O resultado de tal operação é a renderização de frames provenientes do servidor do
Gazebo. Nas duas próximas secções serão apresentadas funcionalidades onde haverá con-
teúdo que irá pertencer à secção de renderização, no entanto, o seu propósito funcional é
outro. Em relação ao cliente do Gazebo, o gzwidget renderiza a cena com um aumento
de performance bastante considerável (apenas detetável num computador que não corra o
Gazebo sempre no máximo), sendo uma melhoria importante na experiência do utilizador.

Vejamos alguns exemplos de renderização com o gzwidget:
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Figura 54.: Visualização do gzwidget a renderizar uma cena

5.1.2 Controlo da câmara

O controlo da câmara é essencial para permitir ao utilizador interagir com o mundo e
alterar a perspetiva pela qual o vê. A melhor forma de permitir ao utilizador controlar a
câmara é através de movimentos e cliques do rato. Como dito anteriormente, o gzwidget
herda da classe QWidget. Nesta, é possível fazer o overriding de quatro eventos: QWid-
get::mousePressEvent(), QWidget::mouseReleaseEvent(), QWidget::wheelEvent() e QWid-
get::mouseMoveEvent(). Os eventos de clique irão permitir "entrar" e "sair" de estados de
seleção, sendo que os eventos de scroll e movimento do rato irão permitir obter valores que
traduzam as intenções do utilizador.

Por forma a implementar estes movimentos de forma estável, tem que se ter em conta as
coordenadas tridimensionais que o utilizador está a tentar referenciar, através da posição
bidimensional do rato. A técnica que permite transformar a posição do rato no ecrã para
uma coordenada num mundo 3D é denominada de Ray Casting [67][68] - alusiva a traçar
um raio do plano 2D do ecrã, através da câmara, embatendo numa coordenada 3D. Para
fazer este cálculo é necessário fornecer alguma referência, como um plano. No nosso caso,
pretende-se intercetar este raio com o plano do chão (Z = 0m) uma vez que proporciona,
de forma genérica, um controlo mais estável, do que por exemplo, intercetar com o plano
do modelo em que o "raio" embate (o cliente do Gazebo implementa esta solução e provoca
vários comportamentos indesejados no controlo da câmara).
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Aplica-se o seguinte algoritmo para calcular o vetor do ecrã para a câmara (viewport to
camera):

Algoritmo 5.1 Cálculo do vetor do raio de projeção

raynormalized_device_coords = [
2.0 ∗ mousex

ecraw
− 1.0, 1.0 −

2.0 ∗ mousey

ecrah
, 1.0]

rayclipped = [raynormalized_device_coords.x, raynormalized_device_coords.y,−1.0, 1.0]

rayeye = ProjectionMatrix−1 ∗ rayclipped

rayworld = ViewMatrix−1 ∗ rayeye

rayworld = normalise(rayworld.x, rayworld.y, rayworld.z)

A matriz ProjectionMatrix permite "colocar" a câmara na posição 3D desejada, no entanto,
é feito o oposto, alterando-se a posição de todos os pontos do mundo usando esta matriz,
projetando-os como se estivéssemos a alterar a posição da câmara. Já a ViewMatrix é re-
sponsável por projetar coordenadas 3D para o espaço 2D. Por isso, para calcular o raio que
atravessa o ecrã através da câmara, necessitamos de normalizar as coordenadas, aplicar o
inverso (uma vez que estamos a fazer o caminho oposto) das duas matrizes de projeção e
de seguida normalizar o vetor. Após calcular o vetor do "raio", calcula-se o ponto 3D de
interseção do raio com o plano (Z = 0m).

Caso o utilizador tenha a câmara perpendicular ao plano do chão, o "raio" será paralelo
a este e não o irá intercetar. Essa verificação é feita através do produto escalar entre o vetor
normal ao plano (n) e o vetor do raio (ray). Se o produto escalar for nulo, não há interceção,
caso contrário, o ponto de interceção é calculado da seguinte forma:

Algoritmo 5.2 Cálculo do ponto de interseção entre o raio e o plano

c0 = [cameraWorldPos.x, cameraWorldPos.y, cameraWorldPos.z]

p0 = [0.0, 0.0, 0.0]

n = [0.0, 0.0, 1.0]

distplane =
(p0 − c0) · n

ray · n
point3D = distplane ∗ ray + c0

Esta equação é bastante importante pois é usada em praticamente todas as operações que
se faça com o rato, especialmente para movimentos de modelos. Em termos de movimentos
de câmara pretende-se que seja possível aplicar movimentos de translação (mantendo a
altura), movimentos de rotação orbital em torno de um ponto, efetuar zoom em direção a
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um ponto e ainda variar a altura da câmara, mantendo sempre a independência entre os
tipos de movimentos.

O seguinte fluxograma resume a operação do sistema de controlo da câmara:

Figura 55.: Fluxograma para controlo da câmara

É possível perceber que o clique com o botão direito desativa todos os modos de op-
eração/seleção, o botão esquerdo ativa o modo de translação(pan) e o botão central(scroll)
ativa o modo orbital. O movimento do scroll permite fazer zoom para um ponto, enquanto
que o movimento do rato dá input para cada um dos modos de movimentação. É possível
perceber que as funções do rato são alteradas caso o rato esteja "por cima" de um modelo,
funcionalidades estas que serão revistas na próxima secção.

Algoritmo 5.3 Translação (pan) da câmara

Cam.Pos.x = −mousedeltaX ∗ sin (Cam.Yaw) + mousedeltaY ∗ cos (Cam.Yaw)

Cam.Pos.y = mousedeltaX ∗ cos (Cam.Yaw) + mousedeltaY ∗ sin (Cam.Yaw)

Algoritmo 5.4 Translação em altura da câmara

Cam.Pos = [Cam.Pos.x, Cam.Pos.y, Cam.Pos.z + mousedeltaY]

Os algoritmos de translação são bastante simples, no entanto, bastante úteis para a ex-
periência do utilizador. O algoritmo de orbitar permite orbitar a câmara em torno de um
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ponto 3D, utilizando os valores horizontais e verticais de movimento do rato para aplicar
as transformações em torno do eixo Z(Yaw) e em torno do eixo X(Pitch).

Algoritmo 5.5 Órbita da câmara em torno de um ponto

OrbitPoint = RayTracing(mouseX, mouseY)

Cam.Pos.x+ = cos (mousedeltaX) ∗ (Cam.Pos.x − OrbitPoint.x)−
sin (mousedeltaX) ∗ (Cam.Pos.y − OrbitPoint.y)

Cam.Pos.y+ = sin (mousedeltaX) ∗ (Cam.Pos.x − OrbitPoint.x)−
cos (mousedeltaX) ∗ (Cam.Pos.y − OrbitPoint.y)

Cam.Pos.z+ = sin (mousedeltaX) ∗ (Cam.Pos.x − OrbitPoint.x)−
cos (mousedeltaX) ∗ (Cam.Pos.z − OrbitPoint.z)

Cam.Yaw+ = mousedeltaX

Cam.Pitch+ = mousedeltaY

Em qualquer atuação na câmara por parte de interação do rato com widget, faz-se o
render de um marcador amarelo para ajudar o utilizador a manter uma referência de onde
carregou anteriormente. Isto é feito recorrendo à API de renderização do Gazebo, criando-
se uma instância da classe gazebo::rendering::VisualPtr. É possível atribuir uma mesh, um
material entre outras propriedades, sendo igualmente trivial alterar a sua posição na cena,
utilizando a função gazebo::rendering::VisualPtr::SetWorlPosition().

Figura 56.: Aplicação do marcador visual da câmara
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5.1.3 Manipulação de modelos

A manipulação de modelos é a grande melhoria deste widget em relação ao cliente do
Gazebo. Enquanto que no Gazebo é necessário selecionar diferentes ferramentas para movi-
mentar a câmara, movimentar ou aplicar rotações a um modelo (necessário dado o quão
genérico é), a especificidade desta aplicação permite melhorar a experiência do utilizador.
Projetou-se o gzwidget para que, quando o rato esteja por cima de um modelo não estático,
seja possível selecioná-lo e manipulá-lo. No caso de um modelo estar destacado(highlighted),
os movimentos do rato afetam o modelo ao invés da câmara, como assinalado pelos blocos
"Processo de Movimentação/Edição de modelos" no fluxograma anterior. Definiram-se três
operações possíveis: movimentar o modelo no plano XY (pan), movimentar o modelo no
eixo Z e alterar o valor do yaw de um modelo. Considerando uma plataforma robótica
convencional, seja a sua locomoção feita com recurso a rodas ou outros sistemas, apenas
fará rotações de corpo completo em torno do eixo Z. Os processos podem ser descritos por:

Figura 57.: Fluxograma para manipulação de modelos
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Uma vez que no caso de alterações o gzwidget envia um novo estado para o tópico do
Gazebo, através do tópico "~/gzwidget/modify", é permitido ao utilizador alterar o posição
de um modelo em tempo real, ao contrário do cliente do Gazebo, que apenas envia o novo
estado quando se desseleciona um modelo. Como dito anteriormente, esta implementação
desta funcionalidade é partilhada pelo gzwidget e pelo plugin do mundo, que tem que
implementar mecanismos para receber informação enviada pelo widget e atuar nos modelos
em conformidade, da mesma forma como apresentado na secção 4.1.2 (Movimentar um
modelo) desta dissertação.

(a) (b)

Figura 58.: a) Highlight do modelo. b) Seleção de um modelo

5.1.4 Apresentar menus de Contexto

Os menus de contexto fornecem ao utilizador a capacidade de atuar sobre modelos de
forma mais específica do que apenas os movimentar. Para isso, pede ao plugin do mundo
que envie uma lista de comandos possíveis e os seus identificadores, através do tópico
"~/gzwidget/context_req", para os apresentar ao utilizador. Quando o utilizador clica com
a tecla esquerda por cima de um modelo não estático, é mostrado um menu de contexto com
as várias opções. Ao clicar numa das opções enviadas pelo plugin , o gzwidget envia através
do tópico "~/gzwidget/context_call", uma chamada com o identificador correspondente
para que o plugin atue em conformidade.

Por exemplo, para os robôs futebolistas (MSL e Júnior) pode ser implementada uma ação
que simule uma falha no robô (para testar mecanismos de substituição de posição, etc). No
caso do Home pode ser usado para fazer com que o humano aponte para algum objeto
(abrir o menu de contexto no objeto : apontar para este objeto), havendo uma infinidade de
ações que podem ser implementadas, alterando apenas o plugin do mundo.

Sendo possível implementar várias ações customizadas que serão apresentadas pelo
gzwidget, este também já apresenta duas ações para todos os modelos não estáticos: "Fol-
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Figura 59.: Menu de contexto genérico do gzwidget

low Model" e "First Person View". A ação "Follow Model" segue os movimentos de um
modelo, mantendo as diferenças entre a posição do modelo e da câmara, sendo possível
fazer zoom. Por sua vez, a ação "First Person View" coloca a câmara no interior do modelo
selecionado. Neste caso, é possível direcionar a câmara (alterar o pitch e o yaw, clicando na
tecla esquerda e movimentando o rato, também possível alterar a altura da câmara com o
movimento do scroll. Por último, clicando na tecla direita do rato sai-se de ambos os modos
para a posição da câmara imediatamente antes da entrada no modo alternativo.

(a) (b)

Figura 60.: a) Modo de "Follow Model". b) Modo "First Person View"

A funcionalidade de "Follow Model" apenas aplica o delta entre as posições originais do
modelo e da câmara a cada alteração de posição do modelo. No caso de utilizarmos o scroll,
a câmara faz zoom em direção ao modelo, reduzindo/aumentando proporcionalmente as



5.2. Simulador 83

coordenadas da câmara. O modo de "First Person View" pode ser descrito pelo seguinte
algoritmo:

Algoritmo 5.6 Controlo da câmara em "First Person View"

mousedeltaX = minmax(−90, 90, mousedeltaX)

mousedeltaY = minmax(−90, 90, mousedeltaY)

Cam.Yaw = minmax(−PI, PI, Cam.Yaw + mousedeltaX)

Cam.Pitch = minmax(−PI, PI, Cam.Pitch + mousedeltaY)

Cam.Yaw+ = Model.Yaw

O algoritmo certifica-se que não há valores de entrada muito grandes, fazendo o seu
valor estar entre os valores especificados. De seguida, atribui-se o valor do Yaw e Pitch à
câmara, somando o valor de Yaw do modelo para que, quando o modelo efetuar rotações
por si próprio a câmara continue com a mesma perspetiva relativa ao modelo. O gzwidget
representa grande parte das funcionalidades básicas do simulador a implementar, uma vez
que pretende visualizar e interagir com o mundo, oferecendo uma "ponte" de funcionali-
dades genérica, fornecendo algumas funcionalidades úteis e melhorando relativamente a
experiência do utilizador comparativamente ao cliente do Gazebo.

5.2 Simulador

Esta secção da dissertação apresenta o desenvolvimento da plataforma de simulação
propriamente dita. Anteriormente e em anexo constam todas as bases teórico-práticas que
permitiram estruturar este simulador para albergar diferentes ambientes de simulação e
fornecer as ferramentas necessárias para se iniciar um projeto de robótica. Uma vez que irá
conter features gerais para todas as ligas, estas serão apresentadas em primeiro lugar e só
posteriormente se terá em conta as especificidades de cada liga.

5.2.1 Criação e configuração de uma Simulação

O menu de criação de simulação é semelhante ao menu inicial do simulador, permitindo
ao utilizador selecionar que tipo de simulação pretende começar. O objetivo deste menu
é levar o utilizador a configurar a sua simulação e imediatamente após a sua conclusão,
iniciar o ambiente de simulação. Desta forma, torna-se trivial configurar e iniciar uma
simulação. No ambiente de simulação em si mesmo poderão ser feitas outro tipo de config-
urações (alterar configurações do mundo e dos modelos), no entanto, estas configurações
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são o mínimo necessário para criar o mundo respetivo da simulação, fornecendo os camin-
hos para os ficheiros que descrevem os modelos a utilizar. O menu apresenta-se da seguinte
forma:

Figura 61.: Menu de escolha de liga

De seguida, o utilizador é levado para outro ecrã de configuração denominado de "Sim-
ulation Wizard", onde podemos, em todos os casos, introduzir o nome desejado para a
simulação. Mediante a liga escolhida, este wizard permite definir os modelos que irão con-
star na simulação. No caso do Soccer Junior, o simulador dá ao utilizador a possibilidade
de escolher o modelo para ambas as equipas e ainda o campo. No entanto, é lhe também
dada a possibilidade de utilizar as opções por defeito, como mostra a seguinte figura:

Figura 62.: Wizard de configuração de simulação por liga

No caso da liga MSL é permitido alterar o modelo do robô da equipa magenta e ciano,
assim como o campo, à semelhança do que é permitido no Soccer Junior. Nos casos da
Condução Autónoma e do Robot@Factory, é permitido alterar o robô e o campo, sendo
que no caso do @Home é não só permitido alterar o robô e o campo, como o modelo do
humano que o acompanha na prova. Quando o utilizador estiver satisfeito pode clicar em
"Start Simulation Environment" para iniciar a simulação. Por forma a inicializar a simu-
lação, é criado um ficheiro do tipo .sgen, que funciona como uma base de dados top-level,
onde se guardam caminhos para os modelos existentes numa simulação. Uma vez que está
particionado por ligas, cria-se o mundo da simulação de forma padronizada (por liga), uti-
lizando os modelos escolhidos pelo utilizador. Por último, o ficheiro de simulação do tipo
(.ssim) é criado gravando a instância de simulação no "estado zero". Este ficheiro descreve
o estado atual de uma simulação (formato JSON) e contém as seguintes informações:
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• Simulation Metadata - Metadados da simulação, contendo o seu nome, a hora a que
foi criada e a liga à qual a simulação pertence.

• Model Database - Base de dados contendo os links (uri) dos modelos a utilizar nesta
simulação. Existem três parâmetros possíveis e a sua utilização varia de liga para liga
(como referido anteriormente).

• Model Data - Conjunto de modelos existentes no mundo onde cada entrada contem
o tipo (associado à Model Database), e o nome, sendo este um UUID - Identificador
Único Universal.

• Model State - Estado atual de cada um dos modelos existentes no mundo - posição,
orientação e "visibilidade".

• League State - Estado específico de cada liga, contendo o tempo de simulação e uma
variável de estado. Esta variável de estado é do tipo "uint32" e permite guardar uma
variedade de dados.

Quanto ao estado dos modelos, devido à pluralidade dos sistemas e à possibilidade de
introduzir uma infinidade de variáveis de estado num robô, uma simulação apenas irá
guardar dados genéricos (posicionais etc). As definições do mundo físico e sistemas de
colisão são deixadas por defeito, uma vez que estão configuradas para o sistema físico e
gravitacional da Terra e permitem obter a melhor performance do motor de física. Após
a conclusão da configuração o utilizador é levado para o ambiente de simulação. Este
ambiente gráfico é constituído pela parte genérica, que é igual e contém as mesmas fun-
cionalidades para todas as ligas, e a parte que é específica a cada liga.

5.2.2 Ambiente Gráfico da Simulação

Esta parte do ambiente gráfico é responsável por fazer a interação genérica entre o uti-
lizador e a simulação. Permite ao utilizador visualizar a simulação, interagir com os mode-
los, alterar o estado da mesma e interagir com os menus de contexto, sendo ainda possível
iniciar uma gravação da simulação, bem como salvar o estado atual da simulação. Alguns
elementos, como os menus de contexto, possuem também partes específicas de cada liga
como já referido. Grande parte deste ambiente é composto pelo já apresentado gzwidget,
que implementa dois modos de utilização: um para simulações, que permite a movimen-
tação e controlo dos modelos do mundo, e outro para visualização de replays, que não
permite movimentar os modelos, apenas a câmara. De uma liga para a outra apenas varia
o ambiente gráfico de liga, apresentado na secção seguinte.

Cada um destes botões/labels que apresentam informação têm o seu próprio fluxograma,
uma vez a informação vem e vai para entidades distintas. Antes de estruturamos estes
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Figura 63.: Ambiente gráfico do Simulador

diagramas de fluxo, é necessário entender que entidades se encontram em "jogo" neste
ambiente de simulação.

Figura 64.: Entidades no ambiente de Simulação

Por forma a simplificar esta análise, todas as entidades que não são diretamente decor-
rentes da utilização do simulador na unidade "Outros modelos e seus sistemas de comu-
nicação" são simplificadas. Este bloco representa todos os modelos que estão num mundo
e, por esse motivo, comunicam com o Gazebo (estão no Gazebo) e podem comunicar com
o ROS para comunicar com outros modelos e ferramentas externas - esta comunicação por
ROS tem de ser implementada num plugin no modelo como vimos em secções anteriores. O
Gazebo expõe algumas informações através do ROS - pose dos modelos, velocidades, clock,
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etc - e o simulador estabelece uma comunicação ROS para obter estas informações através
do tópico "/gazebo/model_states". A outra entidade em questão é o simulation_plugin,
um world_plugin que lida com a maioria da interação entre o simulador e o Gazebo.

Este plugin é responsável por:

• Interface entre o Gzwidget e o Gazebo - Este é o plugin que recebe, pela camada
de transporte do Gazebo, no tópico " /msimulator/modify" os comandos necessários
para efetuar os movimentos que o utilizador "pede" em interação com o Gzwidget.

• Efetuar o "reset" do mundo - Através do mesmo tópico de interface com o Gzwidget, é
feito o "reset" ao mundo, colocando os modelos nas suas posições inicias e reiniciando
o tempo.

• Transmitir o estado da simulação - Através do tópico ROS "/gazebo/simulation_state",
o plugin transmite o estado da simulação (pausada ou não), o tempo real e o tempo
da simulação.

• Pausar/Recomeçar a simulação - Através do tópico ROS "/gazebo/simulation_con-
trol" é possível, através de mensagem booleana, aplicar um estado à simulação - falso
equivale a parado, verdadeiro equivale à simulação estar a decorrer.

• Receber o tipo de Simulação e configurações da mesma - Através do tópico ROS
"/gazebo/simulation_setup" o plugin sabe o tipo de simulação e aplica configurações
ao mundo e a modelos. Sendo esta mensagem específica de cada liga, será tratada na
secção 5.2.4.

• Receber o identificador de estado de 32-bits - Por forma a ser possível guardar in-
formação de cada liga, de forma generalizada, criou-se um identificador de estado de
32-bits que o simulation_plugin controla, sendo este afetado por informação recebida
pelos widgets específicos para a liga. Este identificador permite que, em qualquer mo-
mento, seja não só possível guardar os estados posicionais de todos os modelos no
mundo, mas também o estado da simulação, utilizando para esse efeito o tópico ROS
"/gazebo/simulation_bitstate". Por exemplo, permite guardar o estado ("verde"/"ver-
melho"/"azul) das caixas que o robô deve transportar no Robot@Factory ou para
guardar se o túnel e o obstáculo estão visíveis, ou qual o sinal mostrado, na Con-
dução Autónoma. Este identificador será detalhado em cada uma das ligas na secção
5.2.4.

Apenas é utilizada a camada de transporte para comunicar com o Gzwdiget, sendo o
resto da comunicação efetuada através de ROS. A utilização de ROS é bem mais simplifi-
cada e estável do que a utilização da camada de transporte, fornecendo também melhores
ferramentas para debug de possíveis erros na comunicação. Vejamos então os fluxogramas
para cada uma das funcionalidades oferecidas pelo ambiente de simulação:
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• Movimentação/Rotação de modelos - Através de cliques do rato é possível movimen-
tar o modelo ao longo do plano XY e efetuar rotações/translações no eixo Z.

Figura 65.: Fluxograma para Movimentação/Rotação de modelos

• Reset da Simulação - Através do clique no botão "Reset World" a Simulação é colocada
no seu estado inicial.

Figura 66.: Fluxograma para Reset da Simulação

• Toggle da grelha - Esta é uma soft-feature, uma vez que serve apenas para mostrar/escon-
der a grelha no mundo. Uma vez que é feita pelo Gzwidget, sendo apenas necessário
chamar setGrid(true/false) é desnecessário um fluxograma.

• Indicador de FPS - Assim como o toggle da grelha, esta informação vem do Gzwid-
get, chamando a função getAverageFPS(), dispensando fluxograma. Esta variável é
atualizada na renderização de cada frame da cena.

• Estado e tempos da Simulação - O estado (a simular ou não), bem como os tempos
de simulação, são oriundos do simulation_plugin e atualizadas a cada frame de sim-
ulação, como tal, quando o mundo é parado, estas variáveis não sofrem alteração.

Figura 67.: Fluxograma para atualização do estado da Simulação

• Pausar/Recomeçar a Simulação - Esta feature permite pausar toda a física no mundo e
recolocar os agentes no mundo. É útil para que, por exemplo, possamos montar uma
situação de jogo/prova e posteriormente retomar a simulação a partir deste estado.
Esta funcionalidade traz também uma particularidade para "Salvar a Simulação" como
iremos ver a seguir.
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Figura 68.: Fluxograma para correr/parar a Simulação

• Iniciar/Parar a Gravação - Este elemento permite controlar a gravação de simulações.
Ao clique inicial começa a gravação e, após o clique seguinte, em que pretendemos
cessar a gravação, abre o diálogo para salvar a gravação.

Figura 69.: Fluxograma para inicio/pausa, bem como salvar uma gravação

• Salvar a Simulação - Salvar a simulação é crucial, permitindo o mesmo botão as
ações de "Guardar" e "Guardar Como". Para simulações que nunca foram gravadas, é
aberto o diálogo para salvar a simulação, sendo que nos outros casos grava por cima
do ficheiro existente. No caso de clicarmos Ctrl e no botão, é aberto o diálogo para
salvar a simulação onde pretendermos.

Figura 70.: Fluxograma para salvar/salvar como uma simulação

• Preferências - A janela de preferências permite alterar as preferências das entidades
do mundo. Uma vez que se optou por não permitir a alteração (pelo menos para
esta versão do Gazebo) dos parâmetros do mundo (uma vez que tornam a simulação
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instável), exceto a gravidade, será apresentada na secção dedicada às implementações
específicas para cada liga.

Tendo todas as funcionalidades especificadas ao nível requerido, sendo estas genéricas e
atuando de em todos os tipos de simulação, é necessário focar alguma atenção no sistema
de gravação de uma simulação, para posteriormente se abordar a especificidade de cada
liga.

5.2.3 Gravação de uma Simulação

Por forma a aumentar a capacidade de análise do desenvolvedor, o simulador oferece
a possibilidade de se gravar a simulação em qualquer instante. A gravação irá criar um
ficheiro de gravação (.srp), sendo possível reproduzi-lo no simulador como será apresen-
tado na secção 5.3.

Além de ser útil para ter representações visuais do estado da arte do comportamento
das plataformas, arquivando jogadas etc, a sua verdadeira utilidade está em fazer análises
detalhadas ao movimento e comportamento dos mesmos. Desta forma, o desenvolvedor
pode, frame a frame, visualizar o estado do mundo e as ações tomadas pelos agentes,
podendo controlar a câmara para efetuar zoom nos modelos. No caso de se usarem modelos
com maior detalhe físico, em que os seus mecanismos não são "emulados", esta feature
revela-se ainda mais útil.

Para isto, o simulador cria um ficheiro e gravar um ficheiro JSON contendo as seguintes
informações:

• Replay Settings - Metadados da gravação, contendo o seu nome, a hora a que foi
gravada, a frequência a que os frames foram gravados pelo simulador e o número
total de frames gravados. Esta informação é essencial para o processo de reprodução
e para a identificação da gravação.

• World Models - O conjunto de modelos presentes na gravação, estipulando para
cada um deles o seu nome, o modelo que os representa e o frame em que foram
introduzidos.

• World State - O conjunto de estados gravados para cada modelo, indicando o estado,
o modelo e o frame a que se refere. Esta informação é a mais importante uma vez que
contém a informação essencial para reproduzir a simulação. Esta informação é obtida
através do tópico ROS "/gazebo/simulation_state".

• Camera State - Estado da câmara, contendo a sua posição e orientação tridimen-
sionais da câmara do utilizador. No caso da câmara, como pertence ao domínio da
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renderização, o Gazebo não está ciente da sua existência. Assim, esta posição é obtida
chamando a função getCameraWorldPose() do GzWidget, uma vez que é este que cria
a câmara (que o OGRE renderiza).

Utilizando o ambiente da MSL, uma vez que possui o maior número de modelos, por
cada minuto de gravação obtém-se um ficheiro de 2.8MB a uma frequência de 23 Hz. Esta
frequência varia de acordo com a diferença de tempo real vs. tempo simulado (e com
a carga na máquina), fixando-se num máximo de 30Hz para evitar produzir ficheiros de-
masiado grandes. Desde o momento que o utilizador inicia a gravação, toda a informação
recebida no tópico ROS "/gazebo/simulation_state" é guardada sendo apenas gravada para
o respetivo ficheiro no momento em que o utilizador para a gravação e fornece um ficheiro
válido para a gravação, como visto anteriormente.

5.2.4 Generalização para das Ligas

Para que não haja a necessidade de escrever software específico para cada liga em demasia,
tentou-se criar uma camada de abstração e deixar em aberto para o utilizador a utilização
dessa camada, não tornando a utilização do simulador restrita. A pesar das suas limitações,
este sistema de abstração permite ao utilizador introduzir o seu software na "pipeline" de
simulação.

O passo "zero" tendo em vista a abstração de utilização do Simulador foi permitir que
os utilizadores usem os seus modelos, com os seus plugins, sendo um objetivo desta dis-
sertação permitir que, mesmo na ausência de modelos customizados, seja possível execu-
tar o simulador e ver/testar as suas funcionalidades. Os modelos standard não oferecem
grandes funcionalidades, carecendo sempre de software desenvolvido pelo utilizador para
realizarem alguma tarefa. No entanto, estes modelos servem como exemplo e irão permitir,
muito mais facilmente, a criação de modelos customizados pelas equipas, assim como toda
a documentação produzida neste trabalho, especialmente a que consta em Anexo, que visa
a explorar o Gazebo e as suas opções, assim como utilizar softwares CAD para a criação de
modelos a utilizar na simulação, bem como as suas skins.

O primeiro passo foi a criação de um model_plugin genérico, que recebe como argumentos
os nós ROS que devem ser executados para um determinado modelo. Este plugin pode ser
introduzido em qualquer modelo mediante alteração do seu SDF. Assim, sempre que uma
instância daquele modelo é criada, é anexada a esta uma instância de cada nó ROS indicada
nos argumentos. Isto permite ao utilizador adicionar a cada modelo, por exemplo, um nó
de controlo, um nó de comunicação, um nó de localização, um nó para reconhecimento
facial etc. A execução destes processos é feita com recurso à biblioteca boost::process que nos
permite executar, comunicar e controlar um processo a partir de outro em C++.
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Figura 71.: Exemplo do plugin genérico dos modelos

O segundo passo é comportar simultaneamente as ferramentas de arbitragem/prova de
cada liga e as ferramentas internas. Uma vez que não temos controlo direto sobre as ferra-
mentas oficiais, não podemos influenciar o seu estado sem ser através de input humano na
interface destas. Como tal, a utilização em simultâneo está limitada ao fluxo Ferramenta
Oficial -> Simulador. Sendo possível utilizar os controlos no Simulador, as alterações efet-
uadas não se irão refletir na ferramenta oficial. Para isso, o fluxo natural de trabalho será
utilizar a ferramenta embebida no Simulador (que irá emular a ferramenta oficial) ou dire-
tamente a oficial. Uma vez que todas as ferramentas oficiais, de uma forma ou de outra,
usam sockets genéricas para transmitir aos robôs o estado do jogo, lê-mos dessa socket, re-
transmitindo a informação para um tópico ROS e para uma outra socket, já que estaremos
a ocupar a oficial (comunicação TCP).

Figura 72.: Conexão do Simulador com a ferramenta Oficial das Ligas

O último passo foi a criação do WorldRegistry - um simples sistema de registo de mode-
los num mundo, que lida com a atribuição de ID’s numéricos a cada elemento de cada tipo
de modelo. Uma vez que uma instância de um dado tipo não tem acesso ao tipo de modelo
que é (grande debilidade no Gazebo 7), criou-se a "regra" de que o nome do modelo no seu
SDF deve ser único e significativo, fazendo com que, desta forma, os plugins, que tem acesso
ao SDF, possam identificar-se. Este passo é feito também pelo plugin de modelos genérico,
que cria dois Serviços ROS: um para executar pedidos ao WorldRegistry e outro para re-
sponder a pedidos de um qualquer nó ROS. Os serviços ROS permitem poupar largura de
banda, uma vez que funcionam num paradigma de pergunta-resposta, ou de "query".
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Assim, quando o plugin inicializar numa dada instância de um modelo, irá ler o ficheiro
SDF e procurar pelo parâmetro name do modelo:

<?xml version ="1.0" ?>

<sdf version="1.5">

<model name="f1cart">

...

</sdf>

A convenção de nomeação criada diz respeito à forma como o Gazebo referencia modelos
e como nos permite introduzi-los num mundo. De acordo com as variáveis de ambiente
do sistema, o Gazebo cria uma lista de diretorias que são tratadas como "base de dados"
de modelos. Para esse efeito, utiliza-se a variável de ambiente GAZEBO_MODEL_PATH.
Após uma diretoria constar nesta base de dados, é possível referenciar um modelo usando
model://MODEL_PATH. O caminho MODEL_PATH é geralmente constituído por apenas
uma pasta, constando dentro desta o ficheiro model.sdf. Este caminho MODEL_PATH
deve então ser o nome do modelo no SDF, permitindo assim utilizar o nome para construir
o caminho para o modelo, por forma a saber como o incluir num mundo e saber como
atribuir o ID, uma vez que agora sabemos o seu tipo.

Figura 73.: Processo de registo no WorldRegistry

O tópico do serviço ROS que permite a qualquer nó saber o ID de um modelo, irá ser
nomeado de acordo com o nome (UUID) do modelo: /gazebo/$UUID/id_request, usando
o type_request para ler o tipo. Fazendo um pedido a estes serviços facilmente obtemos o
tipo do modelo e o seu ID, sabendo apenas o seu nome no mundo. Estando explícitos os
passos tomados para a generalização do simulador, resta apresentar as implementações de
cada Liga para terminar a secção 5.2, que o apresenta. As implementações de cada liga irão
conter os modelos criados para cada uma, seguidos dos plugins criados para os modelos.
Por último, serão falados os controlos de cada liga, bem como um sistema de arbitragem
automática (se se justificar para a liga) e a integração com a ferramenta oficial.
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5.2.5 Implementação para a Condução Autónoma

Modelos e Identificador de 32-bits

Para a Condução Autónoma foram criados oito modelos: o modelo de um carro, a pista
contendo os ecrãs (cuja criação está no Anexo C e capítulo 4), três sinais verticais, os cones
de trânsito, o obstáculo e o túnel. Os modelos que necessitam de mudanças de visual tem
um Visual Plugin, que permite, de forma fácil, alterar o seu visual. Neste caso específico, os
modelos que necessitam são os ecrãs TFT da pista e o sinal de trânsito.

Vejamos os modelos que não irão necessitar desta mudança de visual:

(a)

(b) (c)

Figura 74.: a) Pista de CA. b) Robô de CA. c) Obstáculo e Túnel de CA

Figura 75.: Cones e sinais de trânsito de CA

Estas figuras foram desenvolvidas em SolidWorks e o seu visual trabalhado em Blender,
como mostrado no Anexo C e no Capítulo 4. Como referido na secção 5.2.2, o simulation_plu-
gin deve guardar e interpretar um identificador de estado de 32-bits, tendo significados
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diferentes mediante a competição. No caso da Condução Autónoma pretende-se guardar
as seguintes variáveis de estado:

• Manga da Competição - Como especificado em [6], a competição divide-se em três
grupos de desafios: Driving, Parking e Traffic Sign Recognition. O primeiro desafio
contém quatro mangas (D1, D2, D3 e D4), o segundo desafio outros quatro (P1, P2,
B1 e B2), e o terceiro desafio apenas um (V1). Considerando a existência de um outro,
por forma a representar "nenhuma manga/treino livre", contamos com 10 estados
possíveis para a manga, como tal, necessitámos de 4 bits. A utilização da UI para
a escolha da manga irá automaticamente colocar os modelos necessários para cada
manga visíveis, cabendo ao utilizador selecionar o seu estado e posição.

Figura 76.: Sinais verticais selecionados para 2017

• Estado dos TFTs - Os painéis TFT são a forma de fornecer comandos ao robô, como
tal, é necessário poder indicar e guardar o estado destes. Uma vez que há seis estados
possíveis, necessitamos apenas de 3 bits.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 77.: Possíveis sinais dos ecrãs TFT - Fonte [6]

• Estado do Túnel, Obstáculo, Cones e Sinais - Para identificar se o túnel, obstáculo,
cones ou sinais estão visíveis, são necessários 4 bits com significado binário. Estes
estados são necessários porque o utilizador pode usar o Simulador em estado "livre"
e querer comandar a pista.
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Os restantes bits contam os segundos decorridos da manga atual. Como especificado na
secção 4.1.1, a alteração do sinal do TFT é feita recorrendo a um visual_plugin. Este foi atual-
izado para utilizar ROS ao invés da camada de transporte do Gazebo por ser relativamente
mais simples e fiável de utilizar. O simulation_plugin deve então interpretar estes dados e
atualizar o conteúdo do mundo de acordo. Vejamos o seguinte fluxograma, representando
as conexões internas ao plugin que permitem interpretar e atuar no mundo de acordo:

Figura 78.: Fluxograma de processamento do bitstate para a CA

Ao receber uma mensagem contendo o novo bitstate, o simulation_plugin analisa alter-
ações nos primeiros 4 bits - caso haja qualquer alteração, coloca o mundo na configuração
padrão para cada uma das mangas. No caso da manga 0, o modo "livre", remove todos os
adereços do mundo, deixando apenas o robô. Por último, coloca ainda os TFTs em STOP.
Caso não haja alterações no tipo de manga, os outros bits são analisados. Os 3 bits seguintes
indicam o estado dos TFTs, que são enviados por ROS para o plugin dos TFTs através do
tópico "/gazebo/ca/tft/control", alterando a imagem dos TFTs de acordo com os dados re-
cebidos. Por último, são colocados no mundo ou não (visível ou não) os quatro elementos
"estáticos" do mundo - Túnel, obstáculo, sinais e cones. Caso haja uma alteração em cada
um destes bits é enviado o código correspondente a estes 4 bits para o world_plugin da CA
através do tópico "/gazebo/ca/world/control". No caso do veículo, a sua programação foi
apresentada integralmente na secção 4.1.3, incluindo a interface às duas câmaras que o robô
possui.

Em todos os desafios da prova de Condução Autónoma há um "trigger" que permite ao
robô saber quando avançar - a passagem dos sinais TFT de STOP para outro sinal, seja o
de seguir em frente ou o de estacionar. Quando numa manga que não a livre, e haja uma
passagem para outro sinal , o cronómetro começa a suas contagem, até que o utilizador pare
a prova. Esta paragem de prova não é automática, devendo ser ajuizada pelo utilizador,
devido à pluralidade das mangas.
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Integração com o Simulador e ferramentas de arbitragem

Após ser possível controlar a constituição do mundo e utilizar o robô nas distintas provas
da competição, falta apenas fornecer ao utilizador uma forma de controlar o fluxo da sim-
ulação. Uma vez que no documento da competição há apenas uma fórmula do cálculo da
pontuação e, pela natureza da competição, não há um conjunto de regras bem definidas
para o processo da prova (tempos, faltas, sequência etc), todo o controlo será delegado ao
utilizador, sendo a pontuação calculada pela UI com base na manga e no tempo de percurso,
recorrendo à seguintes tabelas:

(a)

(b) (c)

Figura 79.: Pontuações dos diferentes desafios - Fonte [6]

O cálculo da pontuação depende da manga, referindo-se a uma das tabelas acima e ao
tempo decorrido e utilizando uma das seguintes fórmulas [6]:

Algoritmo 5.7 Cálculo da pontuação nas provas de Condução Autónoma

pointsdriving_challenge = n ∗ Sr + (n ∗ Tr + t)− p

pointsparking_challenge = Sr − p

pointsdetection_challenge = nt ∗ St + nn ∗ Sn − p

Sr,t,n - pontuação de referência. Tr - tempo de referência. n - número de meias voltas dadas à pista. t - tempo percorrido. p -

penalizações. nt - tipos de sinais bem distinguidos. nn - quantidade de sinais bem distinguidos.

Apenas nos desafios de estacionamento não é utilizado o tempo percorrido, descontando
apenas as infrações ao tempo de referência. A UI dedicada a esta liga conta então com
controlos para modificar a manga, controlos para modificar o sinal do TFT, controlos para
modificar que elementos aparecem no mundo, um cronómetro, um botão que permite parar
a manga e um ponto de entrada para as penalizações.

Esta UI é bastante clara naquilo que permite fazer, sendo que na tab World Controls
é possível controlar o conteúdo do mundo, variando apenas os valores do identificador
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(a)

(b)

Figura 80.: a) Controlos de prova. b) Controlos do mundo

de 32-bits como visto anteriormente. Da mesma forma o Competition Controls permite
controlar a prova em si. Estando em outro tipo que não "Free", os World Controls apenas irão
permitir alterar os sinais do TFT. Por último, quando clicarmos Setup Stage são aplicadas
as alterações ao mundo mediante a manga escolhida, sendo ainda possível parar a prova e
introduzir as penalizações. No fim, é mostrado o tempo percorrido e a pontuação obtida
na manga que acabou de ser parada, concluindo assim a implementação para a Condução
Autónoma.
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5.2.6 Implementação para a MSL

Modelos e Identificador de 32-bits

Em termos de modelos, para a competição da MSL foram criados dois campos de jogo e
duase bolas, dois tipos de modelos e um plugin para o robô da MSL, que fornece as mais
gerais funcionalidades que este tipo de robôs possui: movimentar-se, dribblar e chutar a
bola. Tudo o resto (localização, comunicação, inteligência artificial, controlo) deve ser intro-
duzido por plugins (preferencialmente com suporte a ROS) desenvolvidos pelos utilizadores.
Novamente, foram usadas as mesmas ferramentas para a produção dos modelos:

(a)

(b)

Figura 81.: a) Campos da MSL. b) Robôs e bolas da MSL

O campo mais pequeno é o campo feito à escala do LAR, sendo o campo da direita com
as medidas oficiais. Ambos contém balizas, uma zona que demarca a posição da refree-box
(que por sua vez define a orientação do campo) e paredes invisíveis para não permitir que
a bola saia do campo.
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Figura 82.: Zonas de colisão do campo da MSL

Os modelos da bola adotam a estratégia dos sinais TFT da Condução Autónoma, descrita
na secção 4.1.1, para alterar o seu material, uma vez que são primitivas do Gazebo (esfera).
Para a alteração do material é utilizado tópico ROS "/gazebo/msl/ball/control", sendo a
mensagem um número inteiro e binária a utilização da bola laranja. No caso do modelo
do robô, que é composto por modelos Collada, é apenas possível alterar o ficheiro Collada
que descreve o visual do modelo, utilizando ainda assim a mesma estratégia no plugin
para alteração da mesh, usando a função gazebo::rendering::Visual::AttachMesh(). Uma vez
que a documentação do Gazebo é muito escassa, recorreu-se ao código fonte (público, no
Bitbucket da OSRF) do mesmo para entender como é criado um modelo e o que a função
para configurar a mesh permite fazer. Para alterar o visual com o número do robô é efetuada
uma chamada ao WorldRegistry para saber o seu número, alterando a mesh de acordo.

Por forma a simplificar os modelos ao máximo, não só foram utilizados modelos com
baixo número de polígonos, como se utilizou apenas atuadores emulados. O msl_robot_plu-
gin, criado para o modelo da MSL, permite dribblar e chutar a bola, bem como movimentar-
se como, tipicamente, uma plataforma omnidirecional se movimenta - movimento linear
e rotacional. Uma vez que o ato de dribblar implica "ligar" o mecanismo, a alteração do
seu estado é feita utilizando um serviço ROS, assim como o chuto. O tópico "/gazebo/m-
sl/$UUID/dribbler" recebe apenas um booleano que indica o estado do mecanismo de
dribbling, aplicando o seguinte algoritmo para emular o efeito do sistema de ball handling:

Algoritmo 5.8 Algoritmo para cálculo da redução de grip/força (LGR) na bola

[0.0 <= MovDir <= 60.0 ∨ 300.0 <= MovDir <= 360.0] =⇒ LGR = 0.0

[MovVel <= MAXBACKWARDSVELOCITY] =⇒ LGR = 0.0

else =⇒ LGR =
1.0

GRIPDECAY
∗ MovVel −

MAXBACKWARDSVELOCITY

GRIPDECAY
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O mesmo algoritmo é utilizado tanto para a velocidade linear como para a velocidade
angular. Os parâmetros GRIP_DECAY e MAX_BACKWARDSVELOCITY são definidos
como parâmetros do plugin e estão ao critério do utilizador. Esta redução de força é apenas
aplicada se o robô andar para trás, sendo a única situação em que a bola pode soltar-se do
mecanismo. Quanto maior velocidade, maior será a perda de grip e mais provável será o
robô largar a bola.

Algoritmo 5.9 Cálculo da posição da bola atuada pelo mecanismo de ball handling

GripForce = 1.0 − LGR − RGR

MINBALLDISTANCE = 0.21326

MAXBALLCOVERAGE = 0.36

GAP = MAXBALLCOVERAGE − MINBALLDISTANCE

Dist = MINBALLDISTANCE + (−GAP ∗ GripForce + GAP)

BPos = RPos + [Dist ∗ cos(RHeading), Dist ∗ sin(RHeading), 0.11]

BReleaseVel = 0.05 ∗ MovVel

60.0 >= MovDir <= 300.0 =⇒ BVel = [0.0, 0.0, 0.0]

else =⇒ BVel = −[BReleaseVel ∗ cos(RHeading), BReleaseVel ∗ sin(RHeading), 0.0]

Após saber a redução de força linear e angular, calcula-se a força total a aplicar - Grip_Force.
Pelas regras, um robô não pode ofuscar mais de um terço da bola, como tal, sendo que os
robôs devem ter meio metro de diâmetro, a distância mínima do centro do robô é dada
por MIN_BALLDISTANCE e a máxima (em que a bola já está fora do raio de ação do
mecanismo) dada por MAX_BALLCOVERAGE. Calcula-se então, dada a força a aplicar
na bola, qual será a distância entre o centro do robô e a bola, calculando a sua posição final
relativamente à posição e orientação do robô. É ainda calculada, nos casos em que o robô
anda para a sua retaguarda, uma velocidade de saída que é aplicada à bola, imitando o
movimento da bola "fugir" ao robô.

O mecanismo de chuto é controlado pelo tópico "/gazebo/msl/$UUID/kick", que recebe
três valores: velocidade máxima, força a aplicar (0-100) e ângulo de chuto. A primeira
versão deste mecanismo é apresentada na secção B.2 do Anexo, tendo sido melhorada para
utilizar valores variáveis de força, velocidade máxima e ângulo de chuto. Uma vez que
existem múltiplos modelos do mesmo tipo, utiliza-se a tag $UUID para indexar os vários
tópicos ao robô respetivo.
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Por último, o mecanismo de movimento é bastante simples, utilizando apenas três val-
ores: velocidade linear, direção de movimento e velocidade angular. Recebendo estes val-
ores pelo tópico "/gazebo/msl/$UUID/velocity" aplica-se diretamente ao modelo as veloci-
dades recebidas. A direção e velocidade linear são como uma coordenada polar, mapeando-
se, como uma coordenada cartesiana, em velocidades X e Y, ignorando a velocidade no eixo
vertical.

No caso da MSL o identificador de 32-bits serve apenas para guardar o resultado de um
jogo, utilizando quatro bits para o número de golos de cada equipa, 1 bit para guardar a
parte que se está a jogar, 1 bit para o estado de cada robô (a jogar ou "expulso"), sendo
os restantes 13 bits para contar o número de segundos decorridos na atual parte que se
está a jogar, permitindo um total de 136 minutos por parte. Uma vez que serve meramente
para guardar informação, não há qualquer informação que não decorra diretamente do
simulador e da sua integração com as ferramentas de arbitragem. Estas ferramentas irão
emitir comandos, como os golos de uma equipa ou a suspensão de um jogador, que o
identificador guarda para que seja possível recomeçar a simulação do mesmo ponto que foi
gravada.

Integração com o Simulador e ferramentas de arbitragem

Ao contrário da Condução Autónoma, a MSL, devido à complexidade da prova e ao
elevado número de robôs (e também ao seu tamanho) possui dois árbitros humanos de
cambo, um auxiliar e uma ferramenta - RefBox - que permite enviar os comandos que os
árbitros humanos pedem para os robôs através de sockets TCP.

Figura 83.: Ferramenta oficial de arbitragem da MSL
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Com esta ferramenta é possível controlar todos os aspetos do jogo, sendo a mesma self-
contained e está disponível em https://github.com/RoboCup-MSL/RefBox2015/releases.
Como podemos ver, os controlos centrais são de Start e Stop, que começam uma deter-
minada ação e param o jogo (respetivamente), DropBall, Park, EndPart e Reset. Estes
comandos são enviado de igual forma às duas equipas e não são bastante claros no seu
objetivo e interação com o jogo. No topo contém o resultado e o tempo de jogo decorrido
bem como qual é a equipa Ciano e Magenta. De cada um dos lados da RefBox constam
os comandos que serão enviados a uma equipa em específico: Goal, KickOff (bola ao
centro), FreeKick (livre direto), GoalKick (pontapé de baliza), Throw In (lançamento lat-
eral), Corner (canto) e Penalty. É ainda possível atribuir cartões amarelos e vermelhos,
sendo necessário selecionar o robô que se pretende sancionar clicando num dos círculos
de fundo branco. Por último, é possível indicar que um determinado robô foi removido
para reparações. Em todo o caso, esta ferramenta depende sempre da operação do árbitro
humano e dos capitães de ambas as equipas, que são os responsáveis por manipular os seus
robôs (para os retirar de campo por exemplo).

Investigando o código fonte, podemos ver a lista de comandos enviada pela RefBox:
// Comandos para as equipas -> (Encontram -se por ordem)

public static String [] Teamcmds= { "KickOff", "FreeKick", "GoalKick", "Throw

In", "Corner", "Penalty", "Goal", "Repair", "Red", "Yellow" };

public static final String [] cCTeamcmds= { "K", "F", "G", "T", "C", "P", "A",

"O", "R", "Y" };

public static final String [] cMTeamcmds= { "k", "f", "g", "t", "c", "p", "a",

"o", "r", "y" };

// Comandos gerais -> (Encontram -se por ordem)

public static String [] Commcmds= { "START", "STOP", "DropBall", "Park", "End

Part", "RESET", "EndGame" };

public static final String [] cCommcmds= { "s", "S", "N", "L", "h", "Z", "e" };

Quando o árbitro auxiliar clica em algum botão um destes comandos é enviado para o
local respetivo através de comunicação TCP. Para a implementação da ferramenta integrada
utilizou-se exatamente o mesmo protocolo que a RefBox. A necessidade de criar uma ferra-
menta integrada é manter a simplicidade e centralizar o controlo da simulação, não sendo
necessário dividir o ecrã, comutar entre programas ou mesmo possuir dois ecrãs. Para
identificação universal das várias equipas do mundo, divide-se uma gama de endereços de
rede para cada equipa do mundo e um endereço de multicast que as equipas podem usar
para comunicar entre si. No caso da MinhoTeam, o seu IP é 172.16.49.* e o endereço multi-
cast é 224.16.32.49. Para comunicação com a RefBox é necessário que o IP da equipa esteja
corretamente definido na máquina, sendo ainda possível usar os endereços mais comuns
192.168.1.* ou o localhost, comunicando por TCP para a porta 28097.

Como indicado na secção 5.2.4, é feito um mirror desta informação para a porta 28098,
permitindo assim que os clientes recebam a informação da RefBox, uma vez que esta ape-

https://github.com/RoboCup-MSL/RefBox2015/releases
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nas permite dois clientes (um por equipa). Ainda, é feita a publicação desta informação
para o tópico ROS "/gazebo/msl/refree" cuja mensagem é do tipo char.

O sistema de arbitragem automática, como falado também na secção 5.2.4, é totalmente in-
dependente da ferramenta oficial uma vez que não a conseguimos influenciar. Pela análise
dos comandos da RefBox, é necessário detetar as faltas, golos e quando a bola sai de campo.
Uma vez que o simulation_plugin tem acesso a todas as posições e velocidades dos modelos,
faz uso do WorldRegistry para saber a que equipa pertende um determinado UUID pertence,
utilizando-se as seguintes heurísticas para determinar golos, faltas e saídas de bola, tendo
em conta as regras da MSL:

• Posse de bola - Inicialmente é necessário possuir uma forma de detetar que robô
tem a bola ou em que robô a bola tocou. Uma vez que conseguimos consultar as
posições de todos os elementos, é simples calcular se a bola está na posse de algum
robô, considerando que estes têm um diâmetro de 50cm e a bola um diâmetro de
22cm. Caso a bola esteja no chão (Z = 11cm) e esteja a mais de 36cm e a menos de
50cm do centro do robô, então está na posse do robô. Esta mesma forma de cálculo
foi utilizada para o mecanismo de ball handling apresentado anteriormente, no entanto
estes valores são relativos aos centros dos objetos.

• Golos - Sabendo a posse e posição/dimensão da bola e das balizas, é trivial saber
se a bola está dentro da mesma. Para validação do golo é necessário detetar de que
posição ela foi rematada. Um remate/passe é detetado pela alteração de velocidade
da bola em relação à velocidade do robô portador da mesma. Assim detetam-se e
validam-se os golos na competição.

• Saídas de jogo - Para detetar a saída da bola do campo é necessário saber a posse da
bola e quando a bola embate noutro jogador. Para simplificação do sistema, considera-
se que cada robô é uma caixa com 50cm de lado e 80cm de altura. Em todas as
iterações é calculada a distância entre o centro da bola e o centro de todos os robôs,
considerando-se que a bola tocou num jogador se a sua distância for inferior a 61cm
(50cm do robô + 11cm do raio da bola). Sabendo qual o último jogador a tocar na bola
e sabendo em que local ela sai do campo, que tipo de reposição será (lateral, canto ou
de baliza) e para qual equipa.

• Faltas - Para simplificação do sistema de arbitragem implementou-se apenas a deteção
de três tipos de faltas: Choques, passar no meio campo defensivo para o meio campo
ofensivo com a bola em posse (é necessário passar a um outro robô) e dribblar a bola
por mais de três metros. No entanto, estas regras estão em constante mudança, como
tal, são passíveis de estarem desatualizadas a qualquer momento. A passagem do
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meio campo em posse é relativamente simples de detetar, uma vez que sabemos qual
o robô que possui a bola e a sua posição, assim como o dribble com mais de três
metros. Por outro lado, a deteção de choque envolve fazer uma suposição: quando
há um choque, quem viaja a maior velocidade provoca o embate. No caso de haver
uma suspensão a um robô, o modelo deste é desabilitado, não sendo possível aplicar
velocidades neste uma vez que apenas o seu visual existe.

Em termos gerais, sempre que o árbitro automático deteta uma falta, saída de bola ou
golo o jogo é parado. Cabe ao utilizador retificar a decisão através dos comandos da UI,
complementar a decisão com alguma punição, e de recomeçar o jogo, enviando o sinal
de START. O funcionamento do árbitro automático é resumido pelo seguinte fluxograma,
sendo que, uma vez que o sistema corre no mesmo processo do Simulador, não há a ne-
cessidade de haver comunicação (por rede, ROS, etc) com outro processo para cumprir as
"ordens" dadas pela arbitragem:

Figura 84.: Fluxograma de funcionamento da arbitragem automática

No caso de haver algo a assinalar pelo sistema, o utilizador é ainda responsável por
movimentar os robôs de acordo, é responsável por colocar num local adequado os robôs
suspensos e recomeçar o jogo. Para terminar a implementação da MSL, é então necessário
fornecer ao utilizador uma interface gráfica para este interagir com a simulação. A par dos
controlos fornecidos pela RefBox, esta ferramenta fornece ainda a possibilidade de comutar
o estado da arbitragem automática.
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Figura 85.: Interface de controlo para a MSL

A heurística de controlo da interface é exatamente a mesma da RefBox, resumindo-se em
três possíveis estados. Quando uma parte da partida ainda não começou, é possível apenas
selecionar o pontapé de saída - KickOff, End Part para por fim à parte (ou jogo), Park
para os robôs voltarem para as suas posições fora do campo e STOP. Após o jogo começar
e clicarmos STOP, é possível clicar qualquer botão (exceto o START), para começar uma
nova situação de jogo. Quando clicamos num dos comandos de equipa, a nossa única ação
será STOP para trocar de comando, ou START para dar início à situação de jogo.

Figura 86.: Fluxograma de operação da Interface

Assim termina a implementação da MSL, que sofreu os maiores desenvolvimentos, desde
os modelos com maior operabilidade "out-of-the-box", a UI e a arbitragem automática.



5.2. Simulador 107

5.2.7 Implementação para o Soccer Junior

A pesar de todas as diferenças que o Soccer Junior compora em relação à MSL, as semel-
hanças são muitas. O campo, robôs, bola e regras são totalmente diferentes, no entanto,
as suas funções são as mesmas. Os robôs do Soccer Junior tem também de se movimentar
(omnidirecionalmente), dribblar e chutar a bola, como tal, toda a infraestrutura de plugins é
muito semelhante à da MSL.

Modelos e Identificador de 32-bits

Como referido, o campo, bola e plataformas são completamente diferentes, como tal,
teve de se desenvolver novos modelos em SolidWorks. Estes modelos, são, no entanto,
estruturalmente semelhantes aos modelos da MSL. O campo continua a conter o campo
em si, duas balizas e as barreiras em torno do campo. O modelo de colisão continua a ter
paredes mais altas para não permitir a saída da bola, sendo esta na mesma uma esfera. Os
robôs continuam a movimentar-se de forma omnidirecional, comportando mecanismos de
chuto e dribbling da bola.

Os modelos desenvolvidos para o Soccer Junior são os seguintes:

(a)

(b)

Figura 87.: a) Campo do Soccer Junir. b) Robôs e bolas do Soccer Junior

Em relação ao mecanismo (Algoritmos 5.8 e 5.9) de dribbling, são apenas alterados os
parâmetros GRIP_DECAY, MAX_BACKWARDSVELOCITY e as distâncias de calibração
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do mecanismo MIN_BALLDISTANCE e MAX_BALLCOVERAGE. Quanto aos mecanis-
mos de movimento e chuto, estes são exatamente iguais. No que toca à utilização do iden-
tificador de 32-bits, a mesma informação é guardada, exceto que em vez de 13 bits para
contagem de tempo possuímos 19 bits. De forma igual a todos os modelos desenvolvidos,
o plugin do robô limita-se a publicar a sua posição global no mundo, no entanto poderiam
ser anexadas câmaras ao robô (para permitir a localização por visão), LIDARs ou, como é
muito usual nesta liga, usar sensores de cor, como desenvolvido no Anexo B1.

Integração com o Simulador e ferramentas de arbitragem

Uma vez que o Soccer Junior é arbitrado por um humano, não existe nenhuma ferramenta
oficial para a sua gestão. No entanto, o papel do árbitro é bastante simples, uma vez que,
geralmente este intervém para marcar faltas de out-of-bounds, onde um robô sai totalmente
da área de jogo. Nesse caso, o robô é retirado de jogo durante um minuto ou até haver um
golo da equipa adversária. Analisando o regulamento da prova [34], infere-se que a maioria
das regras são abertas a interpretação do árbitro, como tal, a existência de uma ferramenta
de arbitragem é desnecessária, uma vez que seria extremamente dúbia. Como tal, optou-se
por fornecer ao utilizador uma interface com mais controlos:

Figura 88.: Interface para o Soccer Junior

Assim como na MSL, há um mostrador de tempo e de resultado, mostrando os golos
de cada equipa, arbitrando-se a existência de uma equipa Ciano e uma Magenta para fácil
reconhecimento na UI. Na primeira fila de controlos temos START, STOP e END PART.
O controlo de START permite começar o jogo quando num estado parado, assim como
o pontapé inicial ou sempre que o jogo tenha sido parado. O botão STOP permite parar
o jogo para um qualquer efeito e o END PART serve para "marcar" o fim de uma parte.
Nenhuma destas informações é veiculada para os robôs porque na realidade também não
é, mas são úteis para o controlo da simulação. Para cada equipa há um botão para remoção
do guarda-redes, remoção do avançado e reposição dos jogadores. O botão de remoção
tem o mesmo efeito que o botão de suspensão da MSL, desabilitando as físicas do modelo
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e colocando-o fora do campo automaticamente. O botão de reposição de jogadores será
útil para quando haja colisões ser mais simples reposicionar os robôs de uma ou ambas
as equipas. Por último, há dois botões para a marcação de golos e um para reposicionar
a bola no centro, com o mesmo intuito da funcionalidade de reposicionar os robôs. Esta
implementação foi bastante simplificada pelo facto de grande parte do trabalho ter sido
transportado da implementação da MSL, seguindo-se a implementação do Robot@Factory.

5.2.8 Implementação para o Robot@Factory

Dada a maior simplicidade do Robot@Factory, que possui regras bem definidas para
controlar o decorrer da prova, é também alvo de um sistema de "arbitragem" automática,
sistema este que não será responsável por contabilizar penalizações mas sim por controlar
as mangas e o estado das cargas que o robô tem de transportar.

Modelos e Identificador de 32-bits

Para o Robot@Factory foram desenvolvidos apenas três modelos, um campo, um robô e
uma carga. O campo foi feito de acordo com as medidas oficiais, assim como as cargas que
os robôs devem transportar. Uma vez que estas cargas têm três estados possíveis (mudança
da cor de um LED), foi acrescentado ao modelo Collada uma esfera e aplicado um material
a esta. Desta forma, usamos a mesma estratégia que os Ecrãs TFT de Condução Autónoma
(um visual plugin) para aplicar um material diferente ao LED, ao invés de alterar todo o
visual do modelo. O modelo do robô é bastante simples, tendo apenas um mecanismo de
transporte de cargas.

Figura 89.: Pista do Robot@Factory

Esta pista foi desenhada a partir da medida regulamentada para as linhas (5cm) e recor-
rendo à conversão pixeis->metros com uma imagem vertical da documentação, uma vez
que o campo não é padronizado. Criaram-se também quatro demarcações para os difer-
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entes armazéns, facilitando assim o reconhecimento por parte do utilizador das zonas
do campo, uma vez que este é simétrico. Uma vez que, para a "arbitragem automática"
desta prova, é necessário detetar se as caixas estão no interior dos armazéns, utilizou-se
a função GetNearestEntityBelow() para detetar a distância à entidade mais próxima que
se encontre por baixo de um determinado modelo. Uma vez que esta função pertence à
API gazebo::physics::model, criaram-se 18 modelos que estão no topo de cada armazém
para assim detetar qual a entidade que se encontra por baixo desta. O world_plugin do Fac-
tory, uma vez que tem acesso a todos os modelos no mundo, faz polling a cada um destes
modelos para descrever o estado do mundo. Utilizando esta abordagem, ao invés de, por
exemplo, utilizar as coordenadas de cada caixa, podemos utilizar o mesmo plugin para um
campo com dimensões diferentes e produzir os mesmos resultados.

(a)

(b)

Figura 90.: a) Robô do Robot@Factory. c) Cargas do do Robot@Factory.

Como dito, o robô é um robô omnidirecional simples, contando com uma pá para trans-
portar as cargas. Esta pá é também um atuador emulado (por simplicidade), sendo que
o plugin do modelo faz polling das posições de todas as caixas no mundo. Ao verificar
que uma caixa está por cima da sua pá, controla a posição dessa caixa de forma a que a
caixa esteja na mesma posição do mundo que a pá. Este mecanismo é semelhante ao de
ball handling da MSL ou SoccerJunior, no entanto não conta com nenhuma atuação física
dinâmica.
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As cargas são um modelo bastante simples que contêm um visual plugin, que escuta o
tópico ROS "/gazebo/fc/box/$UUID/state" para controlar o seu estado, da mesma forma
que os TFT da Condução Autónoma. Assim, recebendo um inteiro como valor do estado
(0 - Vermelho, 1 - Verde e 2 - Azul), consegue-se controlar o estado de cada uma das caixas.
Vejamos a utilização do identificador de 32-bits:

• Manga da Competição - Como especificado em [35], a competição divide-se em três
mangas, como tal, são necessários 2 bits para a manga da competição.

• Estado das Cargas - O estado das cargas envolve determinar se uma caixa está no
estado vermelho(Raw Part), estado verde(Intermediate Part) ou estado azul(Final
Part). Assim, necessitamos de 2 bits por carga (5 no total), totalizando 10 bits para o
estado das cargas.

Como habitual, os restantes bits servem para guardar o tempo de competição. Desta
forma, aliado a sabermos a posição de todos os elementos no mundo, sabemos também o
seu estado e que manga estamos a disputar, sendo toda a informação necessária para simu-
lar esta liga. Da mesma forma que as outras ligas, o simulation_plugin deve interpretar as al-
terações ao bitstate, escutando a informação no tópico ROS "/gazebo/simulation_bitstate",
enviando informação para os tópicos do world_plugin do Factory, sendo a sua operação
descrita pelo seguinte fluxograma:

Figura 91.: Fluxograma de interpretação do estado

Integração com o Simulador e ferramentas de arbitragem

A interpretação do identificador de 32-bits permite entender como está implementada a
integração com o simulador, uma vez que não há ferramenta de arbitragem oficial, havendo
na realidade um sistema integrado que controla o estado das das cargas. Neste caso,
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implementou-se um sistema semelhante, utilizando o estado do mundo fornecido pelo
world_plugin do Factory para saber se uma determinada caixa está ou não no interior de
um armazém. Para isso, utiliza-se o tópico "/gazebo/fc/world/state", que veicula uma men-
sagem composta por 18 strings - cada uma delas indica que entidade está no interior de
cada um dos 18 armazéns. Sabendo esta informação e o tempo de simulação, é trivial
influenciar o estado de cada carga e controlar o fluxo da prova.

• Manga 1 - A primeira manga é concluída quando todas as caixas estiverem no Out-
going Warehouse, não sendo necessário comutar o estado delas antes de chegarem ao
armazém final.

• Manga 2 - Na segunda manga já é necessário deixar as caixas na máquina B (a proces-
sar de Intermediate para Final) por um tempo determinado, para que estas mudem de
estado e possam ser levadas para o armazém final. Uma vez que o regulamento não
especifica o tempo que cada máquina demora a processar cada caixa, considera-se
que a máquina B demora 20 segundos a processar a carga.

• Manga 3 - À semelhança da manga 2, esta manga conta com caixas não prontas para a
entrega, sendo necessário colocá-las sequencialmente na máquina A e B para estarem
prontas para a entrega final. Novamente, como o regulamento não especifica tempos,
considera-se que a máquina A demora 30 segundos a processar uma carga Raw para
Intermediate.

Isto sumariza o processo de "arbitragem" da prova, sendo a prova iniciada com um
START e finalizada automaticamente quando todas as cargas estiverem no armazém de
saída. Assim, torna-se necessário fornecer ao utilizador controlos para alterar a manga,
parar e começar a prova. Para alterar a manga é não só necessário selecioná-la mas também
clicar em "Set Stage" para evitar alterações involuntárias da manga.

Figura 92.: Interface de Utilizador do Robot@Factory
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5.2.9 Implementação para o RoboCup@Home

O RoboCup@Home acaba por ser a liga com menos implementação possível no Simu-
lador, uma vez que é uma liga com imensas nuances, com mais variações de ano para ano e
menos constante. Por este mesmo motivo, optou-se por proporcionar uma funcionalidade
que nenhuma das outras ligas contém: a utilização de um ficheiro JSON produzido pelo
utilizador com um conjunto de pares Modelo-Pose para introduzir no mundo.

Ao consultarmos o regulamento percebemos que há uma infinidade de cenários, provas,
adereços e regras que são utilizadas durante a competição, tornando qualquer codificação
das mesmas rapidamente obsoleta e errónea. Como tal, não foram desenvolvidos modelos
específicos para esta liga, sendo utilizados modelos fornecidos pelo Gazebo.

• Campo - Uma vez que a própria arena do RoboCup@Home é dinâmica e complexa,
optou-se por colocar como campo o elemento ground. Este modelo é nada mais
que um chão, permitindo executar tarefas sem qualquer obstáculo presente, como
seguir um humano. Esta abordagem permite que seja simples para o utilizador inserir
um modelo de uma mesa e um modelo de um objeto e treinar os algoritmos de
identificação e pega de objetos.

• Humano - O Gazebo fornece também um modelo humano, o Walking Person, sendo
esta uma figura estática. No entanto, a partir do Gazebo 8 (versão mais atual),
será possível adicionar animações de esqueleto aos modelos (http://gazebosim.org/
tutorials?tut=actor&cat=build_robot). Foi utilizada a versão walking porque dá mais
dinamismo ao modelo e dificulta o reconhecimento do mesmo.

Figura 93.: Modelo Walking Person para o RoboCup@Home

• Robô - Como robô utilizou-se o TurtleBot uma vez que é é extremamente versátil
para a tarefa que se pretende desempenhar no RoboCup@Home, havendo ainda as-
sim outras opções. Este modelo contém uma Kinect, um LIDAR e sensores de bumper.

http://gazebosim.org/tutorials?tut=actor&cat=build_robot
http://gazebosim.org/tutorials?tut=actor&cat=build_robot
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Este robô oferece ainda interfaces e plugins para utilizar com o ROS, sendo uma virtu-
alização de um robô real(http://wiki.ros.org/Robots/TurtleBot).

Figura 94.: Modelo TurtleBot para o RoboCup@Home

O ficheiro que o utilizador deve fornecer, caso o deseje, deve seguir o seguinte formato:

[

{

"uri": "model://< PATH_TO_URI >",

"uuid": "<UUID >",

"pose": "0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0"

}, ... more brackets of this type

]

A qualquer momento da simulação, sempre que o utilizador pretenda, pode carregar um
novo ficheiro. Neste caso, o Simulador termina o mundo atual e criar um novo, injetando
diretamente no world file as cláusulas de include destes modelos, como efetuado no Anexo
A3. Desta forma, o utilizador pode personalizar o seu mundo por forma a fazer face às suas
necessidades. Desde um simples esquema para fazer seguir um humano, como para pegar
em objetos, esta implementação fornece a maior flexibilidade possível para o utilizador final.
O world_plugin do RoboCup@Home tem apenas a tarefa de colocar todas as rotações nos
eixos X e Y humano nulas, isto porque ao movimentar o modelo, este pode cair, mantendo
assim o modelo sempre vertical, podendo na mesma ser movimentado e rodado em torno
do eixo vertical. Ao contrário do Gazebo, o GzWidget permite movimentar um modelo em
live-mode, isto é, enquanto estamos a movimentar um modelo ele está de facto a mudar de
posição e não apenas quando o largamos, como a implementação do Gazebo obriga.

Integração com o Simulador e ferramentas de arbitragem

Não havendo uma ferramenta de arbitragem nem um conjunto claro de regras para
esta competição, uma vez que envolve jurados humanos que avaliam uma infinidade de
parâmetros da prestação do robô, introduziu-se uma funcionalidade bastante útil para o

http://wiki.ros.org/Robots/TurtleBot
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trabalho de um desenvolvedor. A par desta funcionalidade, a UI permite apenas carregar
um novo ficheiro de conteúdo, cuja funcionalidade foi explicada acima.

Figura 95.: Interface para o RoboCup@Home

A funcionalidade implementada é o streaming de audio captado pelo utilizador para
um tópico ROS (http://wiki.ros.org/audio_common/Tutorials/Streamingaudio). Esta fun-
cionalidade vem responder à necessidade muito comum de enviar comandos de voz para o
robô no RoboCup@Home, permitindo assim o teste de algoritmos de speech-to-text. Este pa-
cote está disponível apenas para versões anteriores ao ROS Lunar. Para transmitir os dados
de áudio, o plugin utiliza um vetor do tipo uint8, publicando os dados no tópico /audio.
Desta forma, a interface Qt tem apenas de criar o nó ROS audio_capture e subscrever o
tópico correspondente no robô. Após essa subscrição é possível receber a stream de dados e
utilizar um qualquer algoritmo para os interpretar. Quando o utilizador pretender parar de
enviar som, basta clicar novamente no botão (que fica premido) e o Simulador irá terminar
o processo do audio_capture.

Terminando a implementação do RoboCup@Home, termina-se as implementações das
ligas, passando o desenvolvimento para o sistema de replay de simulações, mais propria-
mente o sistema de reprodução das mesmas.

http://wiki.ros.org/audio_common/Tutorials/Streaming audio
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5.3 Sistema de Replay

Tendo em vista a análise posterior de dados gerados durante simulações, para análise
mais minuciosa dos acontecimentos, como visto anteriormente, o simulador permite gravar
o estado da simulação, sendo o papel deste sistema a reprodução desse mesmo estado. Na
secção anterior viu-se que o sistema de gravação grava apenas a existência de modelos e o
estado dos mesmos, não sendo gravada qualquer informação (no simulador) sobre ações/-
comunicações, sendo esse um dos papeis do software que corre nos robôs. Uma vez que
estamos em reprodução de um acontecimento, não há a necessidade de executar software
nos modelos, não servindo assim para debug de software mas para debug de comportamen-
tos.

Figura 96.: Ambiente de replay do simulador

Sendo o ficheiro salvo em formato JSON, é necessário fazer a leitura deste ficheiro total-
mente antes de começar o replay para detetar a adição/remoção de modelos. De seguida,
assim como para as simulações, o simulador cria um ficheiro de mundo temporário no qual
coloca quais modelos estão contidos no mundo durante toda a simulação. Antes do servi-
dor Gazebo estar em execução, contendo já todos os modelos que foram utilizados durante
a gravação, é introduzido neste um plugin especial, denominado de replay_plugin. Da forma
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contrária aos outros apresentados nesta dissertação, este plugin do mundo desabilita todas
as físicas que o servidor contém, sendo o simulador o responsável por enviar a informação
dos modelos para o servidor. Assim, o plugin é responsável por desabilitar as físicas e
receber comandos para corretamente posicionar os modelos frame by frame.

Na parte superior temos quatro botões para controlar o fluxo do replay: Play que se
transforma num botão de Pause e vice-versa, um botão de Rewind que coloca o replay
no frame 0, e dois botões para avançar e recuar um frame. Podemos utilizar a câmara
automática, que irá reproduzir também o estado da câmara como gravado na simulação,
sendo possível configurar a velocidade de reprodução como x0.1,x0.25,x0.5,x1,x1.5,x2.0
ou frame a frame. É também mostrado o nome da simulação, os FPS, a data da gravação
e o tempo atual e total. A renderização é feita, novamente, utilizando todas as faculdades
do gzwidget e configurando-o para não permitir movimentos de modelos (que não faria
sentido).

O processo de replay pode ser descrito pelo seguinte fluxograma:

Figura 97.: Fluxograma do sistema de replay

O plugin utiliza também o tópico " /msimulator/modify" para alterar a posição de cada
modelo, de forma semelhante à vista para o plugin de simulação. Concluindo o sistema
de replay, encontra-se concluído todo o desenvolvimento referente à interface gráfica do
simulador e das ligas, restando apenas o sistema de inteligência artificial para modelação
de agentes na liga MSL.
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5.4 Sistema de Emulação de Adversários

O sistema de emulação de adversários, como já introduzido de forma implícita na secção
2.7, é composto por duas partes distintas: parametrização das capacidades da plataforma,
definindo velocidade máxima, força de chuto ou raio de visão e o sistema de controlo das
plataformas. A parametrização dos modelos será feita pelo utilizador, que deve conhecer
de antemão as capacidades, ou o nível destas, da equipa que pretende emular.

O sistema de controlo das plataformas é baseado na informação recolhida dos logs da
equipa, retirados da Wiki da MSL. A rede neuronal que implementa este modelo de jogo
consegue inferir qual o comportamento a executar com base nos comportamentos apren-
didos, devendo generalizar para todas as situações de jogo um comportamento que se
assemelhe ao estilo de jogo da equipa.

Por forma a corroborar bases teóricas com exemplos práticos, desenvolveu-se numa
primeira fase um toy example para, com maior simplicidade, conseguir explicar todos os con-
ceitos matemáticos envolvidos no processo de "emulação" comportamental de um agente.
Como referenciado na secção 2.7, esta dissertação tem como referências teórico-práticas
principais as publicações da Deep Mind[43] e de Andrej Karpathy[44], retirando daqui os
conceitos teóricos e exemplos utilizados nesta parte do projeto. A criação do toy example
tem como objetivo treinar um agente que possa efetuar multiplas ações para cumprir uma
tarefa e influenciar um ambiente, utilizando um jogo - Pong - através de treino supervision-
ado, fazendo com que este consiga imitar um agente pré-treinado, corroborando assim a
suposição de que, é possível emular um qualquer comportamento através de registos que
denotem esse mesmo comportamento.

5.4.1 Criação do Toy Example

Este sistema é desenvolvido em Python uma vez que facilita o desenvolvimento de apli-
cações que lidem com matemática e as ferramentas apresentadas na secção 2.7 apresentam
melhor performance nesta linguagem. Uma framework dedicada a ambientes para treino de
redes neuronais, o gym[69], criado pela OpenAI, fornece vários ambientes de teste incluindo
o jogo escolhido. Uma vez que só providenciando ações se pode evoluir o estado do am-
biente para recolher amostras deste e, o jogo jogado por um humano e à velocidade deste
é muito lento, teve de se criar um outro agente que seja capaz de jogar o jogo e produzir
uma elevada quantidade de amostras do jogo para o processo de treino supervisionado.

Dos dois tipos de treino apresentados anteriormente, apenas utilizando treino por reforço
é possível, sem conhecimento prévio do ambiente e do que significam as ações do agente,
criar um agente que seja capaz de maximizar as recompensas recebidas. A maximização das
recompensas significa conseguir pontuar no jogo, como tal, significa aprender a jogar sem
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auxílio de qualquer elemento externo. Andrej Karpathy criou um exemplo onde utiliza
a diferença de duas imagens consecutivas como entrada para a rede, utilizando apenas
camadas totalmente conectadas e um algoritmo simples, denominado de Policy Gradients.
Este algoritmo é relativamente mais simples do que os algoritmos apresentados pela Deep
Mind e suas melhorias, uma vez que utiliza apenas camadas totalmente conectadas e não
maximiza nenhuma função de qualidade nem utiliza agentes paralelos assíncronos.

Este método baseia-se em alimentar a rede com um estado, efetuar a propagação e obter
um valor probabilístico para uma ação. De seguida, faz-se uma amostragem dessa dis-
tribuição e, analisando a recompensa obtida pela ação tomada, aplicamos backpropagation,
computando o gradiente que encoraja ou desencoraja esta ação para este estado. É pre-
visível que esta rede não obtenha um nível de performance muito alto uma vez que não
utiliza camadas de convolução para processar as imagens do jogo e apenas uma hidden layer,
não conseguindo assim extrair features com maior qualidade informativa. O próprio refere
que "treinando a rede com ConvNets (Redes de Convolução) por alguns dias se consegue
bater o jogador autónomo constantemente" (utilizando Policy Gradients).

Figura 98.: Arquitetura original da rede por Andrej Karpathy. Fonte: [7]

Uma vez que o intuito é gerar um comportamento que saiba jogar o suficiente para gerar
informação de treino para outro agente, utilizar este algoritmo é suficiente para o que se
quer comprovar, evitando complexidade desnecessária na utilização de algoritmos mais
complexos. No entanto, para semelhança com o sistema de emulação comportamental,
onde há diversas ações que um agente pode tomar, alterou-se o exemplo de forma a que
a sua saída seja uma distribuição entre três ações - mover para cima, para baixo ou ficar
estacionário - utilizando para isso a função de ativação softmax. Por forma a maximizar
a qualidade do sistema existente fez-se também alguns testes com diferentes combinações
de otimizadores e funções de custo. Estes dois elementos são de enorme importância
no processo de backpropagation, por isso têm grande influência no resultado do processo
de aprendizagem. Para efeitos de homogeneização os hiperparâmetros serão mantidos e
apenas variada o tipo de otimizador e função de custo.

Como dito anteriormente, as frameworks a usar neste sistema são o TensorFlow e o
TFLearn. Neste caso, teve de se converter o exemplo original para funcionar em Tensor-



5.4. Sistema de Emulação de Adversários 120

Flow, uma vez que irá aumentar a velocidade de treino e diminuir a carga computacional
na máquina. O algoritmo para Reinforcement Learning aplicado pode ser traduzido por:

Algoritmo 5.10 Àlgoritmo de FeedForward aplicado ao Pong@Gym

Inicialização do ambiente gym (env)
Inicialização da rede neuronal (model)

Estado inicial− > observation = env.reset()

Imaget = preprocess(observationt)

Statet = Imaget − Imaget−1

Hiddent = (Statet ∗ WeightLayer1) + BiasLayer1

ActiveHiddent = RELU(Hiddent)

Outputt = (ActiveHiddent ∗ WeightLayer2) + BiasLayer2

ActiveOutputt = SOFTMAX(Outputt)

Actiont = SAMPLEPROBABILITY(ActiveOutputt)

Atuar − > observationt, Rewardt = env.step(Actiont)

GameIn f o.append(Statet, Actiont, Rewardt)

Imaget−1 = Imaget

O pré-processamento das imagens do jogo consiste em converter a imagem de RGB para
escala de cinzentos e fazer um downsampling, diminuindo assim a quantidade de pixeis
passados à rede, mas mantendo a informação essencial. A função SAMPLEPROBABIL-
ITY(Action_Probability) retorna uma ação baseada na distribuição de probabilidades de
ações que lhe é passada. A função deteta qual a ação que tem maior probabilidade e, com
essa probabilidade, executa a ação correspondente, executando uma ação aleatória com a
restante probabilidade. Isto permite inferir que, quando a rede estiver treinada e tiver mais
certeza da ação que deve tomar, a probabilidade da ação tomada será perto da unidade. No
entanto, nos casos em que a rede ainda não tem certezas e as probabilidades das ações são
semelhantes, a existência de ações aleatórias ajuda a rede a explorar o espaço de probabili-
dades, melhorando as hipóteses de não ficar "preso" num mínimo local. Por fim, guarda-se
o estado, a ação tomada e a recompensa obtida para mais tarde utilizar no processo de
treino. Após se concluir um jogo (quando algum dos jogadores atinge os 21 pontos) é feito
o treino da rede, utilizando toda a informação do jogo/episódio (Game_Info).

Neste jogo em específico o ambiente retorna uma recompensa de 1 quando o nosso
agente marca um ponto, uma recompensa de -1 quando o opositor marca um ponto, e
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0 em todos os outros casos. Como se pode ver, este é claramente um caso onde existe o
problema de atribuição de crédito, uma vez que a recompensa é dada num determinado
instante, não tendo em conta as ações passadas que levaram à recompensa. Para colmatar
este problema aplica-se um algoritmo de desconto, modelando as recompensas nulas com
base na recompensa não nula imediatamente a seguir. Para descontar, no caso da recom-
pensa ser nula, o valor da recompensa passa a ser a multiplicação de um fator (0.99) pelo
valor da recompensa seguinte, no caso de ser não-nula, o valor da recompensa não é descon-
tado. Por fim, para ajudar a controlar a variância do otimizador, subtrai-se ainda a média
das recompensas e divide-se pelo desvio padrão. Desta forma, estamos a "normalizar" as
recompensas, encorajando aproximadamente metade das ações e desencorajando a outra
metade. Obviamente que este processo atrasa o treino uma vez que estamos a "normalizar"
as recompensas, no entanto, permite efetuar uma aprendizagem mais estável.

Figura 99.: Recompensas original(v) e descontado(a) [t x reward]

Após descontar as recompensas, pode-se iniciar o algoritmo de backpropagation para ajus-
tar os parâmetros da rede. O algoritmo é executado diretamente pelo TensorFlow, uti-
lizando um dos seus otimizadores de funções, no entanto é importante compreender o seu
processo. Baseado na chain rule, permite calcular derivadas parciais de uma variável em
relação a outra sem saber diretamente a sua relação, isto é, permite calcular derivadas par-
ciais de X em relação a Y, calculando todas as derivadas parciais entre X e Y e colocando-as
em cadeia.

Figura 100.: Derivadas parciais para backpropagation do erro. Fonte: [8]
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É assim possível descrever o algoritmo de treino utilizado para este agente utilizando a
API do TensorFlow:

Algoritmo 5.11 Àlgoritmo de Treino aplicado ao Pong@Gym

Operação train_op no TensorFlow:

losst = t f .nn.so f tmaxcross_entropy_with_logits(logits = ActiveOutputt, labels = Labelst)

optimizer = t f .train.AdamOptimizer(learningrate)

gradientst = optimizer.compute_gradients(losst, grad_loss = DiscountedRewardst)

train_op = optimizer.apply_gradients(gradientst)

Como se pode observar, todo o processo está de acordo com o que foi dito anteriormente
sobre o processo de treino de uma rede. No entanto, existe um termo - Labels - que é a ação
ideal a ter e que não existe em contexto de Reinforcement Learning. Neste caso, as labels são as
ações que tomamos, atuando como uma label "falsa", usando as recompensas descontadas
como gradiente da função de custo. Se avaliamos a performance(o erro) da nossa rede
utilizando das recompensas, então a derivada parcial entre a função de custo e o nosso
erro é precisamente a recompensa em cada instante. Aplicando algumas combinações de
otimizadores e funções de custo, comprovou-se que o otimizador Adam é mais robusto
e produz melhores resultados que o RMSProp[45][5], e em junção com a função de custo
Cross-Entropy produz os melhores resultados, como podemos observar no seguinte gráfico
comparativo:

Figura 101.: Evolução com diferentes otimizadores e funções de custo
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Nos dois primeiros casos foi alterado apenas o otimizador, utilizando a função de custo
LSE - Least Square Error/L2 Loss. Uma vez que o otimizador Adam superou o RMSProp
alterou-se posteriormente apenas a função de custo, mantendo o otimizador. A função
de custo Cross-Entropy ajuda a prevenir o desaparecimento do gradiente quando o erro é
pequeno, fazendo ainda com que a rede aprenda melhor quando está errada, assim como
os humanos[45]. Esta terceira combinação atinge um nível de performance superior às
outras combinações com menos 1000 episódios, significando pelo menos 21000 partidas a
menos, uma vez que em cada episódio são jogadas pelo menos 21 partidas. As redes foram
treinadas durante 4000 episódios, que equivale a um tempo de treino de aproximadamente
8 horas. Em termos práticos, consegue-se que o agente seja relativamente competitivo,
conseguindo vencer jogos ou perder por pequenas diferenças.

Em termos comportamentais podemos descrever o agente pelo seguintes pontos:

• Desenvolveu uma estratégia de espera da bola, não seguindo o seu movimento.

• Quando a bola se aproxima da sua zona de golo, executa rápidos movimentos para a
defender e conseguir reenviar a bola com velocidade.

• Uma vez que faz rápidos movimentos, muitas vezes falha a interceção da bola a pesar
de estar corretamente posicionado.

• O jogador adversário(que dá o primeiro toque) bate na maioria das vezes a bola para
a zona inferior do campo.

• O agente aprendeu essa propriedade e espera pela bola na zona inferior a maioria das
vezes.

• O agente aprendeu um "exploit" que permite marcar vários pontos, batendo a bola de
baixo para cima com grande velocidade.

Conseguido obter um comportamento competitivo por parte deste agente é agora necessário
colocá-lo a jogar diversos jogos e a gerar informação emparelhada: estado -> ação. Isto irá
criar uma política comportamental que o agente que será treinado com supervisão deverá
replicar e aprender a generalizar para casos não vistos durante o período de treino. Esta
aprendizagem á base de corroboração para o sistema que irá "imitar" o estilo de jogo de
outras equipas, já que este novo agente irá imitar o estilo de jogo do agente que irá fornecer
as amostras para treino. Estas amostras irão ser agregadas em conjuntos(batch) e fornecidas
à rede de forma aleatória para diminuir o overfitting, uma vez que estamos a quebrar a
correlação temporal das amostras.

Para a tarefa de treino supervisionado utiliza-se o TFLearn uma vez que, sendo uma API
de mais alto nível, facilita a criação e o teste de diferentes configurações para a rede neu-
ronal. Para o treino supervisionado segmenta-se o dataset completo em 20% para validação
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e 80% para treino. Após a rede concluir uma época de treino irá avaliar a sua performance,
para as entradas do dataset de validação, qual o erro que obtém comparando com as ações
correspondentes. Obviamente que o agente vai aprender a partir de dados não perfeitos, no
entanto, se replicar os traços comportamentais acima referidos cumpre a sua função com
sucesso.

Assim como no treino com reforço, vão ser feitos vários testes com diferentes config-
urações. O otimizador a utilizar será sempre o Adam, e irão ser utilizadas diferentes
funções de custo, fazendo também algumas alterações à estrutura da rede. O processo
de treino é igual ao processo de treino de Reinforcement Learning, excetuando o facto das
labels serem conhecidas e se fazerem várias iterações de treino sobre os mesmos dados. O
gráfico com linha laranja e azul representam processos de aprendizagem utilizando MSE
(Mean Squared Errors) e os restantes utilizam Cross-Entropy, sendo que o laranja e o verde
utilizam duas hidden layers (400 e 200 neurónios) e os restantes apenas uma camada com
200 neurónios:

Figura 102.: Loss com dataset de treino [t x reward]

A loss com o dataset de treino é muito pequena e perto de nula, significando que a nossa
rede responde muito bem aos dados de treino, conseguindo efetuar na maioria das vezes
exatamente a mesma ação que o agente de RL. Os picos em que a loss se desvia do zero é
quando se fornece um novo batch de dados à rede para a treinar, quebrando a sequência e
correlação do batch anterior. Podemos observar que neste caso a função de custo MSE ajuda
à melhor performance e que a existência de mais camadas, neste caso não provoca grandes
alterações. Estas análises são mais interessantes no caso dos dados de validação uma vez
que os resultados para os dados de treino são previsíveis.

Espera-se que a rede baixe a sua performance nos testes de validação uma vez que o
espaço de amostras possíveis é gigantesco e possivelmente a rede não foi treinada com
dados suficientemente diversos para conseguir generalizar com mais qualidade, havendo
ainda a grande probabilidade de a maioria das amostras recaírem sobre situações em que
o agente RL explora o pequeno "exploit". Para homogeneizar as comparações, em vez do
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valor de loss iremos analisar o valor de exatidão, sendo este invariante à função de custo
utilizada.

Figura 103.: Exatidão com dataset de treino

Novamente, para o processo de treino, a exatidão da rede é quase unitária, respondendo
muito bem a estas entradas. Em termos de performance, os treinos utilizando MSE respon-
dem melhor à alteração de batch.

Figura 104.: Exatidão com dataset de validação

Em termos de exatidão nos dados de validação, os treinos com uma rede mais densa
apresentam melhores resultados, sendo a versão com Cross-Entropy(verde-marinho) a que
apresenta maior estabilidade. No entanto, a performance de todas elas é muito semelhante,
estando perto dos 90% de exatidão. Mesmo no melhor caso, este agente tem uma perfor-
mance pior (média de resultados de -8 para o agente de SL, média de resultados de -4 para
o agente de RL) que a do agente de RL, que era expectável uma vez que o agente por RL
aprendeu com muito mais exemplos (pelo menos 4000*30*7000 = 840000000, em relação aos
140000 do agente SL) e foi exposto a situações mais variadas. Ainda assim, o agente de SL
é capaz de vencer jogos, no entanto, com menos frequência do que o agente de RL. Em
ambos os agentes a sua maior dificuldade é responder velocidades mais lentas da bola ou
quando esta vem paralela, sendo esta debilidade previsível uma vez que como entrada se
utilizam apenas a diferença de dois frames consecutivos, fazendo com que, quando a veloci-
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dade da bola é baixa ou esta venha paralela os valores de diferença sejam muito baixos e
não excitem a rede suficientemente.

A capacidade de imitar o agente de RL é avaliada em função da diferença de resulta-
dos, no entanto, uma vez que o agente de RL aprendeu o "exploit" do jogo, a maioria das
amostras que forneceu na amostragem foram a executar esta ação. Observando o comporta-
mento do agente de SL em jogo, podemos ver que este agente aprendeu também o "exploit"
que o jogador RL aprendeu, fazendo com que consiga reproduzir muito bem esta ação mas
falhe um bocado nos outros casos, uma vez que aprendeu menos informação das restantes
situações de jogo. Em suma, este processo corrobora completamente as suposições teóricas
e permite avançar para o desenvolvimento do sistema para a liga MSL.

5.4.2 Análise de dados dos Logs

O primeiro passo para se criar o sistema de emulação comportamental é reunir dados
para treino das redes neuronais. No site (wiki) oficial do RoboCup Middle Size League
- http://wiki.robocup.org/images/1/1a/MSL_WMDataStruct.pdf - está contida a infor-
mação necessária para interpretar os log files do ano de 2016 disponíveis para download
em http://wiki.robocup.org/MSL_logging_database. Estando disponíveis apenas logs de
2016, uma vez que foi o ano em que a funcionalidade foi introduzida, apenas o "Top-3"
de equipas forneceu logs, sendo elas os Tech-United Eindhoven(Holanda), os Water(China)
e os CAMBADA(Portugal). Durante os jogos as equipas comunicam com a RefBox - a
estação base de arbitragem - que grava os logs das equipas, sendo o formato dos logs JSON,
contendo as seguintes informações:

• Nome da equipa.

• Atual intenção da equipa - frase genérica em inglês (não standard).

• Atual posição da bola.

• Vetor de robôs contendo: Número, pose, pose objetivo, velocidades, intenção do jo-
gador, nível da bateria e uma variável booleana ditando se o robô tem a bola ou não

• Vetor de bolas contendo: Posição, velocidade e grau de confiança na sua deteção.

• Vetor de obstáculos: Posição, velocidade, raio do obstáculo e grau de confiança na sua
deteção.

Além do estado do mundo, as equipas podem ainda enviar eventos genéricos para noti-
ficar ações especiais como "passe", "chuto", "substituição" etc. A primeira tarefa efetuada é
ler os logs e criar uma classe em Python com métodos que facilitem a interface a um log. A
classe contém os seguintes métodos:

http://wiki.robocup.org/images/1/1a/MSL_WMDataStruct.pdf
http://wiki.robocup.org/MSL_logging_database
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• GetState() - Devolve um vetor estruturado com o estado. Este estado contém várias
variáveis e junta toda a informação disponível num único registo do log.

• GetAction() - Devolve a ação tomada pelo agente neste instante. Esta ação é determi-
nada num processo de pré-análise do log onde se detetam eventos como mover para
cima, baixo, esquerda ou ficar parado, rotações no sentido ou contra os ponteiros do
relógio, passes ou remates.

• GetPicture() - Constrói uma imagem do estado e das ações que deteta, sendo possível
visualizar esta informação de forma gáfica para corroborar a exatidão da mesma.

Esta classe faz o "trabalho pesado" de análise do log uma vez que não só organiza a
informação contida no log como infere dados que não estão presentes neste (ação tomada
pelo agente) e ainda cria representações gráficas da informação.

5.4.3 Definição do vetor de estado

O vetor de estado da rede neuronal é crucial para o treino da rede e para se entender
que tipo de informação estará disponível para a rede. Na secção anterior vimos que tipo
de informação está contida nos logs e que informação a nossa classe infere. Para criar o
estado é necessário agregar todos estes dados para a rede fazer uso deles. Como a rede
neuronal atua como um aproximador de funções, o significado e a ordem das informações
é irrelevante, no entanto, é obrigatório manter a ordem e a quantidade de dados forneci-
dos ao longo de todo o processo de treino e utilização da rede. No tipo de informação
que pertença a classes (booleanos, conjunto de ações, conjunto de estados) irá ser utilizado
one-hot-encoding, isto é, como se toda a classe fosse um conjunto de bits e a classe que
pretendemos assinalar tem valor unitário enquanto que os restantes são nulos. Isto per-
mite conter mais informação em forma de mais neurónios e dar a oportunidade à rede de
trabalhar com mais dados de input.

• Estado do Jogo (14 Neurónios) - O jogo contém 14 estados distintos : Stop, Start, Kick
Off Cyan/Magenta, Throw In Cyan/Magenta, Goal Kick Cyan/Magenta, Free Kick
Cyan/Magenta, Corner Kick Cyan/Magenta e Penalty Cyan/Magenta. Estes são os
únicos estados que interessam, removendo os de admoestação de cartões amarelos,
vermelhos e reparações.

• Estado do Robô Alvo (12 Neurónios) - Durante o treino irá ser especificado de que
robô se trata, utilizando esta estrutura para posteriormente conseguir extrair resulta-
dos da rede mediante o número do robô. Neste caso temos o número do robô (em
one-hot-encoding), três valores de pose (posição e orientação), três valores de veloci-
dade e um booleano ditando se tem a posse da bola ou não.



5.4. Sistema de Emulação de Adversários 128

• Estado dos Robôs da equipa (4*10 Neurónios) - Três valores de pose (posição e ori-
entação), três valores de pose alvo, três valores de velocidade e um booleano ditando
se tem a posse da bola ou não.

• Estado das Bolas (5*7 Neurónios) - Três valores de posição , três valores de velocidade
e um valor de confiança.

• Estado dos Obstáculos (5*7 Neurónios) - Três valores de pose (posição e orientação),
três valores de velocidade e um valor de confiança.

O vetor de estado contém um total de 136 valores, sendo essa a dimensão de entrada
da rede. No caso da informação ser inexistente o valor atribuído será nulo, sendo que a
rede deve conseguir interpretar esta nulidade como inexistência, todos os dados estarão
na escala [0-1]. A saída da rede neuronal deverá modelar o movimento e ações do robô,
contando com ações de dribble, chuto e movimentação, assim como a posição alvo do robô
e velocidades.

5.4.4 Preparação dos Logs

Acedendo à Wiki da Middle Size League, podemos obter os logs do RoboCup 2016. Este
foi o primeiro ano que os logs foram utilizados em prova (de forma standard), no entanto,
a pesar de haver um standard a seguir, as equipas fizeram-no de forma incorreta. Algumas
não forneceram qualquer informação, outras erraram nomes de variáveis do ficheiro JSON,
outras não seguiram o eixo de referência. Portanto, a extensão possível de desenvolvimento
deste mecanismo é reduzida à quantidade de informação passível de ser extraída dos logs.
A informação contida nos logs não é necessariamente a informação que as equipas usam
internamente, sendo na maior parte dos casos não filtrada nem tratada. Analisando os
logs das melhores equipas, constamos que a equipa Water faz uma má filtragem de ob-
stáculos(adversários) e a própria localização tem bastante ruído, não fornecem valores de
velocidade do robô, no entanto, fornecem a posição da bola no campo, também não fil-
trada, e a posição alvo. Já os Tech United, fornecem informação do robô com muito pouco
ruído(pose e velocidade), a sua posição alvo e a posição dos obstáculos muito bem filtrada,
no entanto, não fornecem a posição da bola e não respeitam o standard do log. Por último,
os CAMBADA fornecem com bastante qualidade informação sobre os robôs e a bola, não
enviando qualquer informação sobre os obstáculos nem posição alvo.

Sendo as situações de jogo mais comuns os KickOffs, FreeKicks e ThrowIns, apenas para
os KickOffs podemos "ignorar" a não existência da bola ou a não existência dos obstáculos
para treinar a rede. No caso dos FreeKicks, é necessário saber o posicionamento da bola
bem como dos obstáculos, assim como nos lançamentos laterais. Desta forma, ficámos re-
stringidos à aprendizagem do KickOff, utilizando tanto os logs dos CAMBADA como dos
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Tech United. Em ambos os casos, a rede não irá auferir de toda a informação que podia
ter tido, caso as equipas tivessem enviado toda a informação que possuem. Ainda assim,
considera-se que a aprendizagem de um evento de jogo como o KickOff por parte da rede é
corroboração científica suficiente para que, com a publicação de novos logs, seja possível uti-
lizar a rede para aprender todo o modelo de jogo da equipa, bem como conseguir modelar
o comportamento de uma equipa real.

Na base de dados de logs da MSL, por jogo, são geralmente fornecidos 3 ficheiros: Os log
de cada uma das equipas e o log temporal da RefBox. O log temporal permite saber em que
instante de tempo o estado do jogo foi alterado, que, quando comparado com os instantes
de tempo dos logs das equipas, consegue-se saber que frames/amostras pertencem ao evento
de jogo que queremos extrair. Uma vez que no KickOff não é necessário a utilização do
chuto (apenas na sequência do mesmo), restringe-se também a saída da rede à posição alvo
e velocidades a aplicar ao robô.

Para verificar a informação contida nos registos, uma vez que são ficheiros com milhares
de linhas, utiliza-se a composição visual dada pela função GetPicture(), tanto a nível geral
como ao nível da amostra de treino. A nível geral é representada toda a informação contida
no registo, sendo que a nível da amostra de treino é mostrada a informação que é fornecida
à rede, do ponto de vista do robô alvo.

(a) (b)

Figura 105.: a) Vista geral. b) Amostra do Robô 1
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No caso da vista geral é desenhado um rastreio da últimas posições (azul) e do vetor de
velocidade linear (vermelho), bem como a pose alvo a cinzento. Os obstáculos encontram-
se a preto. No caso da amostra desenha-se a azul o robô alvo (bem como o vetor de
velocidade linear), os restantes companheiros de equipa a cinzento e os obstáculos a preto,
sendo a bola desenhada a laranja em ambos os casos. Desta forma é possível corroborar
que as informações estão corretas, estando prontas para serem os dados de treino da rede
neuronal do sistema de emulação.

5.4.5 Treino da rede por Supervised Learning

Uma vez que o objetivo da rede é controlar os robôs de forma a emular um comporta-
mento, a aprendizagem com Supervised Learning é a mais correta uma vez que possuímos
os pares estado->ação necessários para aplicar esta técnica. Neste caso, após a redução
forçada de funcionalidade, no vetor de ação(vetor de saída da rede) constam 6 valores:
pose alvo(posição e orientação) e velocidades(linear e rotacional) e direção de movimento
linear. A rede pode ser vista da seguinte forma:

Figura 106.: Estrutura da Rede Neuronal

O vetor de entrada é o descrito na secção anterior, contando com o estado do jogo, dos
robôs, obstáculos, bolas e do robô alvo. A introdução do robô alvo como um estado serve
para, quando for necessário pedir à rede uma resposta, indiquemos que robô pretendemos.
Desta forma, sendo o treino bem sucedido, a mesma rede consegue modelar o comporta-
mento de todos os robôs da equipa. Fruto da falta de dados de treino para produzir um
sistema completamente operacional, optou-se por não transportar a funcionalidade para o
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Simulador, mantendo a sua utilização confinada ao sistema de Python. Para a utilização no
Simulador bastaria colocar os robôs a serem operados por um world_plugin, que através de
uma socket UDP(para evitar o congestionamento da rede) comunicaria o estado do mundo
ao sistema de Python e este responderia com comandos, sendo esta uma implementação
bastante trivial. Assim, os testes à rede serão feitos com os dados de treino(assim como na
Secção 5.4.1) e a análise aos gráficos do TFLearn. Analisando a precisão da rede nos dados
de teste e dados de treino, consegue-se inferir a capacidade da rede "reproduzir" os dados
que conhece e generalizar novos dados.

Para o procedimento de treino, utilizam-se exatamente as mesmas ferramentas e técnicas
que no Toy Example. Em termos de estrutura de rede, optou-se por uma rede simples, ape-
nas com uma hidden layer de 100 unidades. Desta forma, poderemos fazer testes com várias
funções de ativação para tentar perceber qual a mais vantajosa, no entanto, apenas com um
algoritmo genético, se consegue atingir uma forma ideal para a rede de forma produtiva.
Ao contrário do Toy Example, neste caso não é possível utilizar a função Softmax, uma vez
que não pretendemos uma ação/classificação, mas sim um conjunto de valores que mod-
elam o comportamento dos robôs. É expectável que a rede consiga aprender os dados de
treino com alguma qualidade, no entanto, a tarefa de conseguir generalizar saídas para
casos não vistos é uma tarefa bem mais complexa que no Toy Example. Para os primeiros
testes utilizou-se apenas um jogo dos Tech United, o qual conta com 20900 amostras(totais)
de situações de KickOff(a favor e contra), no entanto, este número é o resultado da multi-
plicação por 5(por "ponto de vista" de cada robô).

Por forma a podermos, com maior facilidade, obter resultados satisfatórios foi necessário
normalizar os valores de entrada para uma escala unitária, podendo desta forma usar
funções de ativação como o RELU, ELU, ou Softplus. Os valores de posição X estão en-
tre -7.0 e 7.0, estando os valores de Y entre -10.0 e 10.0 metros. Os valores de rotação
encontram-se normalizados entre 0 e 2*π radianos, utilizando-se como "teto" máximo de
velocidade os 4 m/s e 4 rad/s. Desta forma, consegue-se fornecer à rede valores entre 0.0 e
1.0, que podem ser modelados de forma não linear pelas funções mais usuais. A modelação
não linear dada pelas funções de ativação é crucial para poder implementar dinamismo e
englobar o maior número de "soluções" possíveis, fornecendo à rede a capacidade de ex-
trapolar soluções para os mais variados sinais de entrada, conferindo-lhe assim a elevada
capacidade de aprendizagem e qualidade nas várias tarefas que pode desempenhar.

Fez-se ainda a divisão de todo o dataset em pedaços(batches) de 1000 amostras, que são
dadas à rede de forma aleatória. Esta técnica é denominada de Mini-Batch e tem como
objetivo "quebrar" a sequência de aprendizagem da rede, de forma a diminui o overfitting
da rede, melhorando os resultados com os dados de validação.
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(a)

(b)

Figura 107.: a) Exatidão b) Loss com dataset de treino

Utilizando apenas as situações de KickOff(para ambas as equipas, e situações STOP e de
jogo), fizeram-se os testes iniciais para inferir o comportamento da rede. Como podemos
analisar, todas as funções de ativação apresentam um comportamento semelhante em ter-
mos de loss, sendo esta sempre muito baixa. Um valor de loss baixo significa que a rede está
em processo de aprendizagem efetivo, no entanto, a exatidão das suas previsões não é tão
boa. A pesar do pico, a função de ativação que apresenta melhores resultados em temrmos
de loss é a Softplus, uma vez que tem uma descida inicial bastante acentuada e termina
dentro da média de todas as outras. No caso da exatidão, a melhor performance pertence
à Sigmoid, no entanto, todas(excetuando a Softsign) apresentam resultados satisfatórios,
acima dos 80%. De notar que, a pesar de crescente, a exatidão da rede tem picos descen-
dentes, que coincidem com a troca de batch de treino, sendo a recuperação da exatidão um
sinal da aprendizagem cumulativa da rede. Utilizando 20% das amostras para validação,
em 13376 de 16720 estados, a rede responde corretamente aos inputs, significando que,
nestes casos, está a modelar corretamente o comportamento da rede.

Quanto aos dados de validação, os valores de loss são menos bons, no entanto, nota-se
uma maior superioridade da função Softplus. Da mesma forma, na exatidão das previsões,
a mesma função de ativação se destaca, proporcionado um crescimento sucessivo, ao invés
de ser oscilante, terminando numa exatidão por volta dos 90%. Estes resultados são muito
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(a)

(b)

Figura 108.: a) Exatidão b) Loss com dataset de treino

promissores, no entanto, compreendem um subset muito restrito de situações de jogo. Para
melhor avaliarmos a possibilidade de concretização do sistema completo, é necessário uti-
lizar mais amostras de jogos diferentes, utilizando agora apenas a Softplus.

Figura 109.: Exatidão da rede com 3 jogos

Sendo a exatidão nos dados de treino a azul, verifica-se que, mesmo com dados de 3

jogos distintos, melhorou-se a exatidão para valores mais constantes e próximos dos 90%,
tendo também, embora com mais oscilações, uma exatidão dentro dos 80% para os dados
de validação. Podemos ainda observar os dados de loss, que são semelhantes aos anteriores.
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(a)

(b)

Figura 110.: a) Loss de treino b) Loss de validação

Em suma, com mais amostras, a rede foi capaz de desenvolver uma inteligência mais
sustentada e responder às entradas com maior estabilidade. De relembrar que, esta rede
alberga os comportamentos dos cinco robôs em simultâneo. Finaliza-se assim, com resulta-
dos prometedores para o trabalho futuro, o sistema de emulação comportamental de uma
equipa robótica através de logs, terminando o desenvolvimento técnico nesta dissertação.
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R E S U LTA D O S

O capítulo dos resultados irá abranger tanto os resultados de realização do projeto,
sumariando as funcionalidades e o que estas trouxeram ao projeto, bem como fazer uma
análise ao sistema de emulação de agentes. É também necessário analisar o impacto que
a utilização do simulador teve nas provas disputadas pela equipa, neste caso, o Festival
Nacional de Robótica 2017, na Middle Size League.

6.1 Resultados das Funcionalidades do Simulador

Tendo por base o Capítulo 5 e 6, pretende-se fazer uma breve análise dos resultados obti-
dos em cada uma das macro-funcionalidades implementadas no simulador, sintetizando os
resultados funcionais do projeto.

6.1.1 Simulador e UI

O Simulador desenvolvido no âmbito desta dissertação respondeu inteiramente aos obje-
tivos propostos, sendo uma ferramenta útil e de fácil integração numa equipa de desenvolvi-
mento. No entanto, por falta de alguma abstração na arquitetura e programação do mesmo,
considera-se que a integração em outros sistemas (outras equipas) carece sempre da con-
sulta da dissertação e talvez do desenvolvedor do mesmo. Nesta perspetiva, considera-se
no trabalho futuro o aumento da abstração e generalização de todo o sistema.

O desenvolvimento do widget genérico de Qt que comunica com o ROS e o Gazebo, foi
extremamente útil para a rápida criação da vista de simulação e reprodução, bem como a
criação de uma BaseStation com gráficos tridimensionais. Os controlos oferecidos ao uti-
lizador por este widget facilitam também a utilização do simulador em comparação com os
controlos do Gazebo, que são mais complexos e provocam dificuldades no posicionamento
dos modelos.

Em termos de interface e experiência do utilizador, criou-se uma interface simples, sem
controlos escondidos e de fácil utilização. Reduziu-se também o tamanho da janela de
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Figura 111.: Utilização do GzWidget na BaseStation

renderização para permitir a computadores menos adequados de correrem o simulador
sem problemas. Esta interface carece de dinamismo, sendo definido como trabalho futuro
a possibilidade de alterar a posição dos controlos etc.

Figura 112.: Interface de utilizador do Simulador

Em comparação com outros simuladores, a existência da habilidade de gravar uma simu-
lação pelos dados da mesma e não de forma gráfica, permitiu ainda um processo de debug
mais eficiente, tanto comportamental como funcional.

Tendo espaço a bastantes melhorias, considera-se que a interface desenvolvida oferece
ao utilizador todas as funcionalidades para que este possa, de forma simples e agradável,
utilizar o simulador tendo em vista o desenvolvimento de software.
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6.1.2 Implementações das Ligas

As implementações das Ligas trouxeram uma dos maiores volumes de conhecimento
adquiridos na realização da dissertação. Uma vez que foi necessário a produção de conteú-
dos gráficos, foi desenvolvida uma boa capacidade de utilização de softwares 3D como o
SolidWorks e o Blender, bem como a compreensão de algoritmos de Computação Gráfica,
como o ray/path tracing, UV Mapping e 3D Rendering com OGRE e OpenGL.

Foram também desenvolvidas capacidades em arquitetura de software e desenvolvimento
de sistemas distribuídos, tendo sido necessário a aprendizagem de sistemas de comuni-
cação entre processos, comunicação por rede, etc.

Os modelos produzidos, nomeadamente os campos e adereços, são fiéis às suas consti-
tuições reais, permitindo que qualquer utilizador tenha apenas de desenvolver o seu robô.
Os robôs produzidos oferecem as funcionalidades básicas requeridas para as ligas, compor-
tando toda a sua comunicação em ROS, indo de encontro ao objetivo de reutilização de
software dos robôs reais para os robôs simulados.

É também notável toda a informação produzida nesta dissertação sobre o Gazebo, ROS
e outros sistemas utilizados. Em específico, o Gazbo carece de documentação oficial, como
tal, os exemplos aqui deixados podem servir de fonte de informação para futuros desen-
volvedores e utilizadores da plataforma.

6.1.3 Sistema de Emulação de Agentes

O sistema de emulação de agentes não foi concluído na sua totalidade, no entanto, com as
"ferramentas" disponíveis para o desenvolvimento dos mesmos, conseguiu-se desenvolver
uma grande base de conhecimento em redes neuronais, que permitiu a obtenção de resul-
tados bastante satisfatórios, ainda que reduzindo o âmbito do objetivo. A rede neuronal
produzida em Python, com recurso ao TFLearn, e que utiliza os logs das equipas reais para
extrair features do comportamento das mesmas, conseguiu, nas situações de KickOff, pro-
duzir saídas de controlo com uma exatidão de 80%, resultados bastante satisfatórios para a
quantidade de dataset disponível e da informação contida no mesmo.

Em perspetiva, uma vez que este objetivo tinha pura intenção de investigação e de en-
volver, na dissertação, uma das áreas favoritas e menos trabalhadas durante o curso, os
objetivos alcançados cumprem com bastante satisfação as metas traçadas. Resta ainda as
sugestões para evolução do mesmo, na secção 7.2.
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6.2 Resultados do Robótica 2017

O Festival Nacional de Robótica de 2017 (Coimbra), assim como todo o ano de 2016-
2017, serviu como banco de testes para o que foi produzido nesta dissertação. A única
equipa Major do grupo a participar competitivamente neste evento foi a equipa de futebol
robótico (MSL). Para contextualizar o estado da equipa e dar uma escala à magnitude
destes resultados é necessário fazer uma retrospectiva dos últimos anos da equipa, dos seus
resultados e competições. Durante toda a sua existência, a equipa (que começou em 1997)
sofreu sempre com a saída das suas equipas, nunca tendo havido uma grande continuidade
do material desenvolvido no passado.

Em 2011, foram desenvolvidas novas plataformas e conseguiu-se participar no RoboCup
em Istanbul. No entanto, novamente, a saída dos elementos no fim do seu curso, fez com
que a equipa sofresse uma abrupta paragem e uma nova quebra de continuidade. Em 2013,
um novo conjunto de alunos retomou o projeto, focando o seu trabalho na remodelação
e adptação do hardware das plataformas. Os anos seguintes resumiram-se à continuação
de evolução de hardware e preparação das plataformas para receber algum do software pro-
duzido entretanto.

Em 2016 resolveu-se alterar a arquitetura para utilizar o ROS (como apresentado no
capítulo 3), reformulando grande parte do software de alto e baixo nível, algum hardware e
a construção de todas as ferramentas. Até ao Festival Nacional de Robótica 2017, o objetivo
para a competição seria efetuar jogos oficiais, conseguindo cumprir as regras e os momentos
do jogo. Dado o reduzido número de alunos a trabalhar neste projeto, a carga de trabalho
foi enorme, no entanto, esse ano de trabalho foi acompanhado pela existência do simulador,
que libertou os robôs para o trabalho mecânico e para o desenvolvimento do sistema de
visão e auto-localização, permitindo desenvolver o sistema de comunicações, controlo e
inteligência artificial inteiramente no simulador e de forma completamente independente.

Em pleno FNR 2017 e após a resolução de diversos problemas, participou-se num primeiro
e emocionante jogo contra os holandeses ASML Falcons, em que, de forma muito satis-
fatória, os robôs responderam corretamente aos comandos de jogo, conseguindo efetuar
interações, pontapés livres, de baliza e iniciais. O resultado, que foi o menos importante
(derrota por 3-0), permitiu mostrar as nossas evoluções em apenas um ano de trabalho em
produção de software de jogo, permitindo um bom resultado contra uma boa equipa, dando
o mote para mais evoluções a testar no jogo seguinte. Durante a competição, mesmo com
o campo já montado, o tempo livre é escasso e as restrições da organização em termos de
horas não permitiam grande acesso ao campo, como tal, a equipa teve de remeter os seus
testes novamente ao simulador.

Para impulsionar o desenvolvimento durante a competição, tirando o desenvolvimento
inicial do AI e de todo o controlo (feitos anteriormente), por forma a tentar fazer novas jo-
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gadas e implementar novos mecanismos (lançes livres, pontapés de canto, defender e cobrir
adversários), fez-se uso da nova camada de rede aqui apresentada para o desenvolvimento
simultâneo em termos de treinador (BaseStation) e jogadores. Assim, um computador cor-
ria o simulador e programava o módulo/nó de inteligência artificial dos robôs e outro
computador executava a BaseStation e programava o treinador. Em poucas horas, com
uma grande simbiose, foi possível implementar novas rotinas e procedimentos de jogo, que
levou a que o segundo jogo resultasse no saboroso empate 0-0. No entanto, apesar de quase
todos os objetivos terem sido atingidos, o de marcar um golo não foi um deles, apesar de se
ter estado na iminência de tal acontecimento. As ferramentas desenvolvidas pelos restantes
membros da equipa foram cruciais, permitindo que se configurassem as plataformas de
forma fácil e permitiu também que fossem também efetuados testes com os robôs reais de
forma rápida, permitindo maximizar o aproveitamento do tempo livre de campo.

Em suma, o FNR 2017 foi o culminar de 3 anos de trabalho intenso, de uma grande su-
peração e entreajuda, sendo também o confirmar da qualidade de trabalho desenvolvido ao
longo do tempo. Permitiu ainda, como dito, pôr à prova tudo o que foi desenvolvido nesta
dissertação, tornando-se uma confirmação fundamental para a obtenção dos resultados em
ambiente de utilização prática.
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Figura 113.: Robôs MSL MinhoTeam no FNR de 2017
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C O N C L U S Õ E S

Este último capítulo, que se debruça sobre as conclusões desta dissertação, procura não
só fazer um resumo geral do trabalho desenvolvido e dos seus resultados mas também o
trabalho futuro a desenvolver.

7.1 Conclusão

A realização deste projeto de dissertação partiu de premissas muito ambiciosas e de
motivações muito fortes. A necessidade de fornecer às equipas do LAR uma plataforma de
simulação com grande simbiose com o seu ambiente de desenvolvimento de plataformas e
sistemas robóticos, mostrou-se o maior objetivo deste projeto.

No capítulo 3 foi apresentado todo o trabalho desenvolvido na equipa da MSL da Min-
hoTeam, em paralelo com este projeto. A utilização do ROS e a construção de toda a ar-
quitetura revelou-se a maior contribuição dada à equipa, sendo um trabalho que se liga di-
retamente com a dissertação, devido à relação intrínseca entre o ROS e o Gazebo. Focou-se
também algum do trabalho desenvolvido nos módulos/nós ROS do robô, algum hardware
e ainda ferramentas de debug e utilização eficiente das plataformas. Este trabalho desen-
volvido na equipa em paralelo com o desenvolvimento deste simulador, mostrou-se crucial
para o sucesso do presente ano de competições, justificando assim o devido destaque neste
documento.

A integração do simulador no workflow da equipa da MSL (a única a utilizar o simulador
em termos de projeto, uma vez que foi feita uma versão antecipada apenas para esta liga)
mostrou-se um fator de sucesso, permitindo:

• Possibilidade de utilizar as diversas ferramentas auxiliares em junção com o Simu-
lador de forma fácil, possibilitando trabalho simultâneo em diversas partes do software
.

• Libertar as plataformas para o trabalho mecânico e de hardware .
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• Executar o código nos robôs reais produzindo resultados muito semelhantes aos acon-
tecimentos no mundo da simulação.

• Possibilitar o desenvolvimento distribuído pelos vários desenvolvedores da equipa,
acelerando o desenvolvimento e o progresso de cada um.

• Desenvolver software fora do ambiente de laboratório de forma eficiente.

• Testes recorrentes em ambiente de simulação fidedigno.

Foi deixada ainda muita informação sintetizada em relação às ferramentas utilizadas,
permitindo que este trabalho não fique por aqui e possa continuar a ser usado no futuro
por diferentes equipas de forma intuitiva.

O trabalho apresentado nesta dissertação foi utilizado e posto à prova em ambiente de
competição, durante o Festival Nacional de Robótica 2017. Desde o recomeço das atividades
da equipa da MSL (2013) focou-se muito do trabalho da equipa no hardware , mostrando-se
impossível trabalhar em software para uma equipa de números tão reduzidos. Em apenas
um ano, remodelou-se toda a arquitetura de software , contando com as variadas ferramen-
tas, com uma renovada BaseStation e um simulador. Fizeram-se também várias alterações
e melhorias ao hardware das plataformas. Conclui-se que, a grande diferença no workflow
da equipa e que possibilitou os recentes sucessos foi a introdução do simulador, sendo uma
opinião unânime de todos os membros e não pessoal, uma vez que todo o desenvolvedor
de software ganhou espaço e motivação para trabalhar, mediante a produção de resultados
significativos e o progresso/sucesso do seu trabalho depender exclusivamente de si mesmo.

Em conclusão, este projeto de dissertação foi bem sucedido, com excelentes resultados
práticos e com uma margem de progressão e continuidade grandes, em que todos os ob-
jetivos foram antingidos, tanto metas pessoais como profissionais, levando uma grande
aprendizagem deste projeto e de toda a interação com os projetos do LAR . Novamente,
é importante relembrar que nada seria possível sem a preciosa contribuição de todos os
membros da equipa, que trabalharam em conjunto com esta dissertação para daqui surgir
um projeto bem sucedido.

7.2 Trabalho Futuro

A conclusão desta dissertação não põe fim à cooperação e trabalho a desenvolver nas
equipas de robótica do LAR , sendo um objetivo pessoal continuar a contribuir para os
sucessos do grupo. Assim, é possível afirmar que o trabalho futuro aqui evidenciado será
na realidade um conjunto de objetivos a cumprir num futuro próximo, dada a continuidade
nas tarefas do grupo.
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Pode endereçar-se a temática do trabalho futuro dividindo-a em três partes distintas: tra-
balho futuro em relação à interface e funcionalidades do simulador, trabalho futuro em re-
lação aos sistemas dedicados de cada liga e dos seus modelos e trabalho futuro relacionado
com o sistema de emulação e controlo de agentes.

Como dito na secção anterior, os resultados desta dissertação e da sua aplicação foram
bastante animadores, em todas as suas vertentes. Nomeadamente, as interfaces gráficas de
apoio à simulação permitiram criar ambientes de trabalho imersivos, porém, a disposição
dos elementos é estática, inalterável e portanto, não dinâmica e customizável. Como tal,
uma melhoria será criar janelas modulares com menus e vistas modulares (como a maioria
dos softwares possui), melhorando também aspetos gráficos e de interação com o utilizador
(user experience). A introdução de mais componentes visuais na criação e trabalho das
simulações, permitirá apresentar um ambiente mais agradável e intuitivo ao utilizador final,
acabando por possibilitar uma maior produtividade.

Em termos dos sistemas de simulação internos, a implementação de uma camada de ab-
stração com os modelos é bastante útil, facilitando a integração de software que trabalhe com
estes mas utilizando uma API genérica. Esta alteração pode impulsionar de forma muito
significativa a qualidade do simulador e a generalidade do mesmo. Ainda em relação
aos modelos standard desenvolvidos, pode ser dado mais detalhe físico aos elementos (por
exemplo, os atuadores) por forma a permitir testar e simular outros aspetos, no entanto,
foram dadas informações de base e detalhadas que permitem a qualquer investigador/de-
senvolvedor implementar este tipo de mecanismos nos seus use cases. Há também a neces-
sidade desta API genérica permitir o interface com ferramentas oficiais das demais ligas
(ferramentas de árbitro etc) a um nível mais abstrato, fazendo com que para o utilizador
(em termos de código) seja indiferente estar a trabalhar com as ferramentas embebidas no
simulador ou com as ferramentas originais.

Por último, o sistema de emulação e controlo de agentes (para a MSL) necessita de mais
dados e de camadas de treino para ter uma qualidade comportamental com elevada util-
idade. Pode albergar mais formas de inteligência na construção dos modelos, nomeada-
mente na análise dos logs e extração de mais informação a partir dos mesmos (melhorando
a qualidade do dataset de treino), permitindo desenvolver e treinar mais eficientemente as
redes neuronais de modulação. Seria também extremamente útil permitir que o sistema de
inteligência artificial dos robôs reais da MinhoTeam seja modelado por redes neuronais ex-
portadas a partir das redes treinadas no simulador, conferindo elevado grau de dinamismo
comportamental, modular e com boas capacidades de auto-evolução.
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A
A R Q U I T E T U R A E C A PA C I D A D E S D O G A Z E B O

Por forma a entender o processo de desenvolvimento, bem como alguns termos específi-
cos do Gazebo que foram recorrentemente utilizados nos capítulos anteriores, é necessário
apresentar as diversas arquiteturas que modelam a forma como o sistema computacional
(OS) lida com as diferentes partes do sistema de simulação do Gazebo. Após compreender
a arquitetura, é necessário focar a atenção na utilização das suas APIs para a programação
dos elementos, onde se conseguem implementar as funcionalidades de um robô/mundo.

A.1 Servidor e Cliente

Olhando para o Gazebo de uma forma simplista, o funcionamento deste baseia-se numa
arquitetura servidor-cliente em que a comunicação entre os dois é feita pela camada de
transporte (TCP). Em suma, o servidor é responsável por alojar toda a informação sobre a
simulação e fazer toda a simulação física, reportando a informação ao cliente. O cliente, por
sua vez, apenas faz o render da simulação e permite emitir alguns comandos para interação
com a simulação (movimentar elementos, adicionar e remover elementos, controlo de fluxo,
etc).

Em mais detallhe, o servidor é responsável por:

• Alojar toda a informação sobre os elementos presentes numa simulação, assim como
propriedades do mundo, câmaras e luzes.

• Computar o estado físico do mundo, calculando interações entre os variados corpos
do mundo.

• Reportar através da camada de transporte (comunicação TCP) do Gazebo o estado do
mundo e todas as informações que dispõe (constituição física dos elementos, aparên-
cias, etc).

• Alojar o processamento dos diversos plugins.

O cliente é responsável por:
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Figura 114.: Arquitetura Cliente-Servidor do Gazebo

• Alojar toda a renderização 3D.

• Receber através da camada de transporte (comunicação TCP) do Gazebo o estado do
mundo e atualizar o estado do render.

• Através da sua interface gráfica, permitir ao utilizador interagir com o mundo simu-
lado, adicionando, removendo, movimentando elementos, controlar o fluxo da simu-
lação, bem como alterar parâmetros dos modelos.

Uma vez que o servidor e o cliente comunicam através da camada de transporte do
Gazebo, cada servidor está inequivocamente identificado por um IP e uma porta (TCP) na
qual recebem/enviam informações. Desta forma, é possível ter várias instâncias de servi-
dores a correr em simultâneo, sendo que, da mesma forma, podemos ter diversas instâncias
de clientes a renderizar os mundos desses mesmos servidores. Esta propriedade abre tam-
bém a possibilidade de ter uma máquina que aloja a simulação(servidor) com menos poder
de computação gráfica, e uma máquina com maior poder que faz a renderização. Tendo
o Gazebo herdado estas propriedades do ROS, as mesmas variáveis de ambiente estão
disponíveis para o efeito, neste caso, GAZEBO_MASTER_URI.

O cliente é desenvolvido em Qt e contém uma interface gráfica muito rica, que permite
fazer bastantes operações nos elementos da simulação, manipulá-los, alterar valores e fazer
debug gráfico/visual. Vejamos a sua interface:

O menu que se encontra do lado esquerdo da imagem (Insert) permite inserir os modelos
conhecidos pelo Gazebo no mundo, para isso, basta arrastar o modelo (drag and drop) para
o mundo. Podemos observar também várias barras de ferramentas e menus disponíveis
para o utilizador, das quais se destacam:

A barra de ferramentas permite selecionar, mover, rodar, escalar, fazer undo-redo, inserir
cubos, esferas, paralelepípedos, assim como luzes. Permite ainda fazer copiar-colar, alinhar
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Figura 115.: Interface Gráfica do Gazebo

(a)

(b)

Figura 116.: a) Barra de Ferramentas. b) Barra de estado da simulação

dois elementos, e alterar a vista da câmara. Com o rato é também possível controlar a câ-
mara (tanto posição como orientação), assim como alterar o tipo de câmara, para ortogonal
ou de perspetiva. A barra de estado mostra o fator de tempo real da simulação, assim como
o tempo real e tempo de simulação, apresentando também o valor de FPS da renderização
da simulação.

A janela de elementos contém todos os elementos do mundo, que ao clicar num dos
modelos, dá acesso a todas as suas propriedades editáveis. Em GUI podemos alterar a
posição e orientação da câmara, em Physics podemos alterar o vetor de gravidade, campo
magnético ou o fator de tempo real da simulação. Da mesma forma que podemos editar
estes elementos, podemos também editar propriedades físicas de um modelo. No caso do
modelo cessna_c172, podemos ajustar os valores inerciais de elementos como o corpo, as
asas, as rodas ou a hélice, podemos alterar se a gravidade afeta cada um destes elementos,
entre outras propriedades. Já o menu view permite comutar a visualização da grelha (em
Z=0m no mundo), a origem, colocar transparência nos elementos ou wireframe, bem como
visualizar o modelo de colisão (um modelo é composto por modelos visuais e de de colisão),
juntas, centro de massa, inercias, contactos e links. Este menu permite fazer debug de vários
aspetos físicos e estruturais dos elementos criados, sendo uma ferramenta muitíssimo útil



A.1. Servidor e Cliente 154

(a) (b)

Figura 117.: Janela de elementos do mundo, e propriedades de visualização

na produção de modelos. É ainda possível aplicar forças lineares e de rotação (torque) aos
vários modelos e a cada um dos seus elementos, sendo novamente muito útil para testar
reações dos corpos a contactos, aplicações de forças e para visualizar o comportamento dos
mesmos.

Figura 118.: Aplicação de forças na hélice do modelo cessna_c172

De relembrar que, toda a informação disponível no cliente é enviada pelo servidor através
da camada de transporte, e o cliente envia comandos (para efetuar as ações descritas acima),
não utilizando qualquer API referente ao sistema de simulação. Desta forma, o servidor é
quem implementa estas funcionalidades, recorrendo às diversas APIs do Gazebo, abrindo
a possibilidade de criar um visualizador customizado às nossas necessidades e utilizar as
APIs para implementar as funcionalidades que desejamos.
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A.2 Plugins

Na arquitetura do Gazebo, os plugins são a forma de interagir programáticamente com
um modelo ou um mundo. Esta característica confere ao sistema de simulação uma grande
dinâmica e utilidade acrescida, podendo transformar completamente as características de
um simulador. Os plugins são programados em linguagem C++ e compilados como bib-
liotecas partilhadas (shared library - .so em Linux) e "injetadas" num modelo/mundo, "in-
jeção" esta que é feita no ficheiro SDF. Um plugin tem acesso direto a todas as funcionali-
dades (API) do Gazebo, podendo através destas interagir com todos os elementos presentes
no mundo simulado em que se insere. São especialmente úteis porque podem ser inseridos
e removidos de um sistema enquanto este corre, dando uma grande versatilidade a um
modelo.

Os plugins são anexados a um elemento específico e manipulam esse mesmo elemento,
sendo que uma nova instância desse plugin é gerada com a introdução de um novo el-
emento que o contenha. No ficheiro SDF do elemento ao qual se vai anexar o plugin
é possível passar variáveis ao plugin, que podem ser lidas no plugin, podendo assim
parametrizar um plugin para um certo elemento na sua definição. De momento, existem 6

tipos de plugins que são possíveis de codificar no Gazebo:

• World - Um plugin para um mundo permite interagir com o mundo em todos os
aspetos, bem como interagir com todos os elementos presentes nesse mundo.

• Model - Um plugin para um modelo permite interagir com todas as propriedades de
um modelo, fazendo alterações "on-the-fly", sendo este o plugin mais utilizado, pois
confere habilidades e funcionalidades a um modelo.

• Sensor - Um plugin para um sensor permite interagir com um sensor (assim como
no modelo), permitindo criar uma interface para interação de um modelo com este
sensor.

• System - Um plugin de sistema permite interagir e tomar controlo do proccesso de
inicialização de um servidor de Gazebo.

• Visual - Um plugin visual permite interagir com uma componente visual, podendo
fazer alterações em tempo real a uma parte visual de um modelo.

• GUI - Um plugin GUI permite criar elementos de interface gráfica com o utilizador,
sobrepondo-os à janela de renderização do Gazebo. Esta capacidade permite criar
alguma especificidade numa simulação, que irá de encontro ao que será desenvolvido
nesta dissertação.



A.3. Estrutura de um Mundo 156

Qualquer que seja o tipo de plugin, é necessário herdar de um classe base desse tipo
de plugin. Desta forma, são herdadas funções específicas (callbacks) que permitem ao
sistema do Gazebo interagir genericamente com todos os plugins que se possam criar.
Em http://gazebosim.org/tutorials?tut=plugins_hello_world&cat=write_plugin é possível
ver um tutorial muito simples de como programar um plugin para um mundo. Em
http://gazebosim.org/api é possível aceder a toda a documentação da API do Gazebo,
havendo documentação para as várias versões lançadas.

Sabendo que um plugin pode ser "injetado" num elemento e que permite interagir com
as propriedades deste, fazendo uma análise da API correta permite perceber que funcional-
idades podem ser implementadas, tornando a idealização de um sistema robótico mais
simples. No geral, a API do Gazebo é bastante permissiva, oferecendo diversas funcional-
idades muito úteis e a possibilidade de criar novas funcionalidades, uma vez que, por
exemplo, é permitido interagir com um modelo a partir do plugin de outro modelo. Um
caso de uso seria, por exemplo, no modelo de robô futebolista, implementar um atuador
"imaginário", atuando diretamente no modelo da bola de jogo, por forma a emular o efeito
desse atuador.

Na secção 4.1 é apresentada a programação dos modelos criados no anexo C, tornando
este capítulo num "tutorial" de Gazebo, sendo uma das bases de conhecimento para o
desenvolvimento desta dissertação.

A.3 Estrutura de um Mundo

Um mundo no Gazebo é a raiz de uma simulação, onde todos os modelos presentes numa
simulação estão referenciados apenas num mundo, sendo que um servidor também aloca
apenas a informação de um só mundo. Um mundo é descrito num ficheiro em formato
SDF (XML), onde são introduzidas as propriedades desejadas, das quais se destacam:

• Nome - O nome do mundo é crucial para o referenciar nos clientes, por exemplo, na
criação de câmaras. A tag XML a utilizar é:

<world name="world_name">

O parâmetro name especifica o nome do mundo.

• Modelos - Aqui podem se fazer uma adição default de modelos, que estarão presentes
quando o servidor executa este mundo. A tag XML que se utiliza para introduzir um
modelo é:

<include >

<uri>model_folder_path </uri>

http://gazebosim.org/tutorials?tut=plugins_hello_world&cat=write_plugin
http://gazebosim.org/api
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<name>model_name </name>

</include >

O parâmetro uri especifica o caminho (path) para a pasta onde se encontram os
ficheiros do modelo, sendo que o parâmetro name, que especifica o nome do modelo,
é opcional.

• Propriedades Físicas - Aqui abre-se um leque de imensas propriedades como vento,
campo magnético, gravidade, atmosfera ou motor de física, estando toda a informação
disponível em http://sdformat.org/spec?elem=world. Por exemplo, podemos definir
o motor de física e as suas propriedades com a seguinte tag XML:

<physics type='ode '>

<max_step_size >0.03125 </max_step_size >

<real_time_update_rate >32</real_time_update_rate >

<gravity >0 0 -9.8</gravity >

</physics >

O parâmetro type indica o motor de física (ODE,Bullet, etc) que pretendemos utilizar,
os parâmetros max_step_size e real_time_update_rate modelam a frequência de sim-
ulação, sendo que multiplicados dão o fator de tempo real da simulação. Por fim,
também se pode definir o vetor de gravidade a utilizar na simulação, entre outros
parâmetros.

• Plugins - Os plugins, como visto anteriormente, são a forma de introduzir código
executável num modelo ou num mundo, por forma a poder interagir com o modelo
em tempo real. Assim, é permitido implementar funções específicas para um mundo
(gerar alterações na gravidade, no vento, introduzir modelos, etc) e criar algo mais
poderoso e dinâmico. A tag XML que permite "injetar" um plugin num mundo é:

<plugin filename="libbs_plugin.so" name="bs_plugin">

<var1> VALOR </var1>

<var2> VALOR2 </var2>

</plugin >

O parâmetro filename é o nome da biblioteca partillhada (.so em Linux) criada na
compilação do plugin e o parâmetro name representa o nome do plugin. Os parâmtet-
ros var1 e var2 são variáveis que serão passadas ao plugin, em que var1/var2 são o
nome da variável (em C++).

http://sdformat.org/spec?elem=world
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Desta forma podemos criar um mundo com dezenas de configurações costumizáveis,
podendo, por exemplo, criar um ambiente de simulação que se assemelhe às condições de
gravidade, pressão e atmosfera da lua. Vejamos um exemplo de um ficheiro:

<?xml version ="1.0" ?>

<sdf version="1.4">

<world name="default">

<physics type="ode">

<gravity >0.0 0.0 -10.0</gravity >

<ode>

<solver >

<type>quick </type>

<iters >50</iters >

<sor>0.8</sor>

</solver >

<constraints >

<cfm>0.0</cfm>

<erp>0.2</erp>

<contact_max_correcting_vel >0.1</

contact_max_correcting_vel >

<contact_surface_layer >0.0</contact_surface_layer >

</constraints >

</ode>

<real_time_update_rate >0</real_time_update_rate >

<max_step_size >0.001 </max_step_size >

</physics >

<include >

</uri> model :// ground_plane </uri>

</include >

<include >

<uri>model :// cessna </uri>

</include >

...

</world >

</sdf>

Podemos observar a definição do motor de física, bem como as propriedades desejadas
para este (motor ODE), bem como a definição do vetor de gravidade e a inclusão de dois
modelos. Este ficheiro pode conter muitos mais dados, dependendo da aplicação para
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que é projetado. O ficheiro contendo todas estas informações deverá ser guardado em
formato ".world" (por convenção) podendo ser executado num servidor com os seguintes
comandos: gazebo nome.world ou gzserver nome.world. No primeiro caso executa o
servidor e o cliente, sendo que no segundo caso executa apenas o servidor. No caso de
querermos executar um mundo com suporte ROS, deve-se executar o comando rosrun
gazebo_ros gzserver nome.world, fazendo com que o servidor seja um nó ROS, oferecendo
a possibilidade de comunicar com os plugins utilizando o ROS.

Se se quiser conter ficheiros de mundos customizados, numa qualquer diretoria e se se
pretende que o Gazebo os encontre e consiga executar os mundos, é necessário definir uma
variável apropriada nas variáveis de ambiente do sistema: GAZEBO_RESOURCE_PATH=$GAZEBO_RE-
SOURCE_PATH:path_pasta_com_os_mundos.

Pode também haver a necessidade de executar uma instância do Gazebo numa máquina
virtual, como tal, é necessário definir a seguinte variável de ambiente:SVGA_VGPU10=0.

Após se saber definir e executar um mundo, bem como configurar o OS para correr o
Gazebo sem problemas e encontrar os ficheiros customizados, é necessário criar modelos
para popular os mundos.

A.4 Estrutura de um Modelo

À semelhança dos mundos, os modelos também são descritos em formato SDF, estando
todos os parâmetros disponíveis em http://sdformat.org/spec?elem=model, contudo, as
propriedades disponíveis para aplicar a um modelo são completamente diferentes. Ne-
cessitando de incluir modelos customizados no Gazebo, tanto para uso na GUI como em
mundos customizados, é novamente necessário definir uma variável de ambiente do sis-
tema: GAZEBO_MODEL_PATH=$GAZEBO_MODEL_PATH:path_pasta_com_os_mode-
los. Começa-se por representar um modelo através do seu nome, indicando a sua posição e
orientação inicial, bem como indicar se é estático, se está sujeito à gravidade ou se está su-
jeito ao vento. De seguida é possível juntar a este modelo outros modelos (nested models),
juntas (joints), links ou plugins, como podemos ver no seguinte exemplo:

<?xml version ="1.0" ?>

<sdf version="1.5">

<model name="box">

<pose>0 0 0.5 0 0 0</pose>

<static >false </static >

<link name="link1">

<inertial >

...

http://sdformat.org/spec?elem=model
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</inertial >

<collision name="collision1">

...

</collision >

<visual name="visual1">

...

</visual >

</link>

<joint type="revolute" name="my_joint">

...

</joint >

<plugin filename="libMyPlugin.so" name="my_plugin"/>

</model >

</sdf>

Um modelo é geralmente composto por vários elementos físicos (corpo, rodas, suportes,
portas, etc), agregando-os em links como mostrado anteriormente, criando estes links
(geralmente) com três componentes: componentes visuais, componentes de colisão e com-
ponente inercial.

A componente visual, como o próprio nome indica, descreve o aspeto visual de um ele-
mento. Os modelos 3D (meshes) utilizados são geralmente mais detalhados para melhorar
o realismo e aspeto visual da simulação, sendo usados apenas para efeitos de renderização.
É possível utilizar meshes primitivas, como cubos, esferas, cilindros, sendo ainda possível
utilizar ficheiros STL (.stl) ou ficheiros Collada (.dae) criados pelo utilizador. Os ficheiros
STL apenas permitem aplicar materiais uniformes (cores, com propriedades de luminosi-
dade ambiente, difusa e especular), uma vez que o formato apenas descreve a forma de um
objeto. Já o formato Collada permite associar a um modelo um conjunto de imagens, per-
mitindo construir um modelo com detalhes gráficos. Para isto, é necessário criar um mapa
UV do modelo, como será visto no anexo C, aplicando a caracterização visual do modelo
a esses mapas. O formato Collada especifica não só a forma de um objeto mas também
como "desdobrar" estes mapas, colocando as caracterizações nos locais corretos e gerar um
componente visual apelativo e exato. Gerar uma componente visual em SDF pode ser feito
das seguintes formas:

<visual name="visual">

<geometry >

<mesh>

<uri>model :// cessna/meshes/body.dae</uri>

</mesh>
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</geometry >

</visual >

<!-- ***************************************************** -->

<visual name="cp_rudder">

<pose>-6 0 1.55 0 0 0</pose>

<geometry >

<sphere ><radius >0.1</radius ></sphere >

</geometry >

</visual >

Podemos ver a criação de um visual a partir de um modelo complexo desenhado num
software CAD, e exportado em Collada (.dae), ou utilizando primitivas do Gazebo, neste
caso, uma esfera. Em oposição, a componente de colisão é feita de forma a ser o menos
complexa possível, apresentando o menor numero de faces possível, uma vez que será o
modelo a ser utilizado nas computações físicas. Quanto menos faces um modelo possuir,
menos cálculos serão feitos, mantendo a simulação mais fluída, sendo necessário encontrar
um compromisso entre fluidez e exatidão na simulação. Podem ser incluídos aspetos na
componente de colisão que não existem na visual, como por exemplo limites laterais (pare-
des) de um campo, para evitar que um objeto saia do campo. É no componente de colisão
que se descrevem algumas das propriedades físicas de um elemento, podendo residir aqui
a diferença de uma simulação fisicamente exata e uma simulação de cariz não realista (que
pode também ser útil/suficiente em alguns casos). As descrições físicas da componente de
colisão abordam propriedades como a elasticidade de um material, os seus coeficientes de
atrito e de amortecimento. Vejamos como se podem definir todos estes aspetos no formato
SDF:

• Name - O nome da colisão é novamente uma forma inequívoca de identificar uma
parte importante de um modelo. É definido de forma semelhante ao de um mundo.

• Laser Retro - Este valor permite definir o valor de intensidade retornado por um sen-
sor laser (LIDAR) que está a apontar para o elemento que estamos a definir. Pode por
exemplo, ser útil para criar um simples sensor de cor, em que diferentes intensidades
significam diferentes cores.

• Maximum Contacts - Representa o número de contactos máximos entre este elemento
e outro elemento, sobrepondo-se à definição em physics.

• Frame - Um referencial à qual o posicionamento do elemento é relativo.

• Pose - Posição (x,y,z) e orientação (yaw, pitch e roll) referentes ao referecial definido.
Por defeito, este referencial é na origem do modelo da qual faz parte o elemento.
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• Geometry - Tal como o aspeto visual, é possível atribuir uma mesh ou uma primitiva
geométrica. Normalmente utilizam-se modelos com menos detalhe para representar
a componente de colisão com vista ao aumento de performance da simulação.

• Surface - Em termos de exatidão física da simulação este é o parâmetro a definir
com maior exatidão possível, a par da componente inercial. Permite definir as pro-
priedades de superfície como a elasticidade, o atrito e os contactos físicos.

– Bounce - O "Bounce" permite definir o ressalto/elasticidade de um elemento,
permitindo definir o coeficiente de restituição e um limite mínimo de velocidade.
Este limite mínimo permite definir que, para velocidades inferiores a este, o
coeficiente de restituição é 0, permitindo diminuir a carga de processamento no
motor de física.

<bounce >

<restitution_coefficient >0.8</restitution_coefficient >

<threshold >0.01</threshold >

</bounce >

– Friction - A componente de fricção alberga a fricção de torção, sendo possível
introduzir o coeficiente, o escorregamento e outros parâmetros, bem como a
fricção linear. Aqui, pode-se definir o primeiro coeficiente de atrito (mu), o
segundo coeficiente de atrito (mu2), um vetor de direção da força da primeira
força de atrito, bem como escorregamento dependente de força na primeira e
segunda direções.

<friction >

<ode>

<mu>0.3</mu>

<mu2>0.3</mu2>

<fdir1 >0 0 1</fdir1 >

<slip1 >0.1</slip1 >

<slip2 >0.15</slip2 >

</ode>

</friction >

– Contact - Esta componente permite definir em maior detalhe as propriedades
de contacto, melhorando o realismo nas interações entre corpos. Permite definir
o Rácio de Poisson e o Módulo de Young que permitem descrever o compor-
tamento de um material à aplicação de forças, bem como o amortecimento, a
rigidez entre outros parâmetros.



A.4. Estrutura de um Modelo 163

<contact >

<poissons_ratio >0.3</poissons_ratio >

<elastic_modulus >0.28</elastic_modulus >

<ode>

<soft_cfm >1</soft_cfm >

<kp>100000 </kp>

<kd>1</kd>

<max_vel >0.000001 </max_vel >

<min_depth >0.02</min_depth >

</ode>

</contact >

A componente inercial é das mais importantes para se criar um modelo fisicamente exato,
sendo possível definir os momentos de inércia de um corpo (que descrevem a distribuição
da massa num corpo), bem como a sua massa e o centro de massa do corpo:

<inertial >

<mass>680.389 </mass>

<pose> -0.0414 0 0.9271 0 0 0</pose>

<inertia >

<ixx>1285.315427874 </ixx>

<ixy>0.0</ixy>

<iyy>1824.930976707 </iyy>

<ixz>0.0</ixz>

<iyz>0.0</iyz>

<izz>2666.893931043 </izz>

</inertia >

</inertial >

Os momentos de inércia indicados são os momentos de inércia principais, obtidos pela
diagonalização da matriz inercial. Os momentos são proporcionais à massa, no entanto,
variam de forma não linear com a forma e o tamanho de um objeto. Tipicamente, utiliza-se
software externo como o Solidworks ou o MeshLab para encontrar os valores dos momentos
de inércia (http://gazebosim.org/tutorials?tut=inertia).

É facilmente percetível que a complexidade de um modelo no Gazebo pode ir de muito
baixa a extremamente alta, existindo um grande conjunto de complexas variáveis que mod-
elam o comportamento físico de um corpo. Uma vez que a maioria destas é opcional, é
também simples construir modelos simplificados mas com grande utilidade, como será o

http://gazebosim.org/tutorials?tut=inertia
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caso da maioria dos modelos criados no âmbito desta dissertação, uma vez que se procura
a utilidade e não a exatidão física da simulação, novamente, mantendo um compromisso
entre simplicidade e fiabilidade.



B
E M U L A Ç Ã O D E S E N S O R E S E AT U A D O R E S

Mantendo a linha de simplicidade de simulação, esta secção pretende exemplificar a
criação de sensores e atuadores puramente em software escrito nos plugins, aumentando o
nosso controlo sobre a simulação e simplificando a tarefa de criação do modelo, tornando
o processo mais célere.

B.1 Emulação de um Sensor de Cor

No seu conjunto de sensores primitivos, o Gazebo não conta com um sensor de cor, no
entanto, conta com outros tipos de sensores que podem facultar essa funcionalidade através
de algumas alterações.

Uma das opções seria criar um Camera Sensor com poucos pixeis de resolução, digamos
4x4 pixeis, e criar um sensor plugin para interpretar os dados. Outra hipótese seria criar
um RaySensor (Laser) com apenas um raio, retornando a cor do objeto como uma função
da intensidade e distância retornadas pelo laser. Sendo muito mais exato e genérico, a
primeira opção é a mais viável e merecedora de implementação. Para isso, necessitamos de
criar um objeto ao qual anexar o nosso sensor:

Figura 119.: Visual da base do sensor de cor e centro de massa
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Em termos visuais, cria-se uma primitiva "box", com dimensões 0.1x0.1x0.05(m), aplicando-
se um material por defeito. De seguida, cria-se um novo link contendo uma outra primitiva
"box" com dimensões 0.05x0.05x0.01(m), colocado na base inferior da "box" base já exis-
tente, representando a câmara, fazendo uma junta fixa entre os dois links:

Figura 120.: Visual do sensor de cor e joint com a base

Por último, é necessário criar um sensor do tipo camera e anexá-lo ao link representado
pela primitiva vermelha. Após criar o sensor, é necessário criar um plugin para fazer a
sua interface, utilizando a camada de transporte do Gazebo/ROS para publicar os seus
valores ou fazendo a sua utilização diretamente no plugin do modelo ao qual o sensor está
anexado.

Agora poderemos utilizar algumas faculdades de pacotes do Gazebo e do ROS para vi-
sualizar a imagem do sensor que se criou. Após termos criado e testado uma definição
standard do sensor, é necessário alterar as suas especificações para compactuar com as nos-
sas necessidades. Daí, altera-se as especificações na porção do ficheiro SDF correspondente
ao sensor:

<sensor type="camera" name="color_sensor">

<pose> 0 0 0 0 1.57 0</pose>

<always_on >1</always_on >

<update_rate >30</update_rate >

<visualize >false </visualize >

<camera >

<horizontal_fov >0.1</horizontal_fov >

<image >

<width >4</width >

<height >4</height >

</image >

<clip>

<near>0.001 </near> // 1mm
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<far>0.01</far> // 10mm

</clip>

</camera >

<!-- Attach plugin here -->

</sensor >

O parâmetro image define o tamanho da imagem de saída, o horizontal_fov define o
ângulo de visão (tipicamente pequeno) e o clip define os planos mínimo e máximo em que
a câmara capta imagem (range do sensor).

O resultado é a captação de uma imagem de 4x4 pixeis, onde fora do plano de captação
de imagem (clip) o sensor não fornece valores novos.

Pode-se então criar um plugin para este sensor, com base num Sensor Plugin. O objetivo
é fazer uma média dos valores de todos os pixéis e fazer o output do valor RGB final.

Figura 121.: Output do sensor de cor

Assim, no plugin do sensor pode-se criar a interface de acesso aos valores do sensor de
duas formas distintas:

• Publicar valores RGB - Através da camada de transporte do Gazebo é possível pub-
licar informação através de tópicos (assim como no ROS), veiculando-se o valor RGB
extraído dos pixeis do sensor.

• API do Gazebo - É possível, no modelo em que o sensor está inserido, obter um
apontador genérico para a classe Sensor, fazer cast para a classe CameraSensor (que
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herda da classe Sensor), e por sua vez fazer cast para a classe ColorSensor (que se irá
implementar) utilizada no plugin.

A implementação da classe ColorSensor apenas acrescenta à classe base o método getAver-
ageRGB(float*,float*,float*):

void ColorSensor :: getAverageRGB(float*r,float*g,float*b){

float avgR = 0.0, avgG = 0.0, avgB = 0.0;

if(rgb_sens){

const unsigned char *data = rgb_sens ->ImageData ();

unsigned int pixels = rgb_sens ->ImageWidth ()*rgb_sens ->

ImageHeight ();

if(data){

for(int i=0;i<pixels;i++){

avgR += (float)data[i*3]; avgG += (float)data[i

*3+1]; avgB += (float)data[i*3+2];

}

}

avgR /=( float)pixels; avgG /=( float)pixels; avgB /=( float)

pixels;

(*r)=avgR; (*g)=avgG; (*b)=avgB;

}

}

Para ter acesso aos pixeis da imagem da câmara é necessário obter o apontador rgb_sens,
sendo este obtido fazendo o cast de apontador para Sensor para CameraSensor, permitindo
acesso ao método que retorna os valores da imagem ImageData().

rgb_sens = dynamic_cast <gazebo :: sensors :: CameraSensor *>(

parent_sensor.get());

}

Por outro lado, criando o plugin do sensor, pode-se então criar um tópico na camada de
transporte que seja capaz de publicar os valores RGB do sensor:

class ColorSensorPlugin : public SensorPlugin

{

public: ColorSensorPlugin ();

public: virtual ~ColorSensorPlugin ();
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public: virtual void Load(sensors :: SensorPtr _sensor , sdf::

ElementPtr _sdf);

private: virtual void OnUpdate ();

private: sensors :: ColorSensor* parentSensor;

private: event:: ConnectionPtr _update_connection_;

};

É importante analisar a programação das funções virtuais Load() e OnUpdate(). A função
Load() é chamada pelo sistema quando o sensor é carregado para o mundo, onde se pre-
tende configurar a camada de transporte e tudo o que é necessário para operar o sensor.

void Load(sensors :: SensorPtr _sensor , sdf:: ElementPtr _sdf){

parent_sensor = _sensor;

parentSensor = dynamic_cast <gazebo :: sensors :: ColorSensor *>(

parent_sensor.get());

_node_ = transport :: NodePtr(new transport ::Node());

_node_ ->Init(parentSensor ->GetWorldName ());

// Connect server update callback

_update_connection_ = event:: Events :: ConnectWorldUpdateBegin(

boost::bind(& ColorSensorPlugin ::onUpdate , this));

data_pub = _node_ ->Advertise <gazebo ::msgs::Color >("color_sens

/rgb_data");

}

Primeiro obtém-se o apontador para o ColorSensor (classe que herda de CameraSen-
sor), de seguida inicia-se um nó na camada de transporte e cria-se um Publisher com a
mensagem nativa do Gazebo do tipo Color. Faz-se também bind a um sinal de update do
simulador, que faz com que uma função seja executada a cada iteração do mesmo. A
função OnUpdate() é a recetora desse sinal, lendo os valores rgb do sensor e publicando
pela camada de transporte do Gazebo.

void OnUpdate ()

{

float r,g,b;

parentSensor ->getAverageRGB (&r,&g,&b);

gazebo ::msgs::Color col;

col.set_r(r); col.set_g(g); col.set_b(b);
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data_pub.Publish(col);

}

Desta forma, foi possível criar um sensor inexistente a partir de sensores nativos, havendo
infinitas possibilidades e finalidades para esta capacidade de emular/criar sensores.

B.2 Emulação de um Atuador linear

Uma vez que num plugin de um modelo temos acesso ao mundo em que esse modelo
está inserido, ganhamos acesso a todos os modelos inseridos nesse mesmo mundo. Assim,
implementar um atuador puramente em software é trivial.

Um dos atuadores implementados no âmbito desta dissertação foi o mecanismo de chuto
dos robôs futebolistas da MSL [70]. Na realidade, o mecanismo de chuto é operado por
eletromagnetismo, aplicando corrente a uma bobine que impulsiona um batente que con-
tém o seu interior em ferro:

Figura 122.: Mecanismo de chuto MSL

Geralmente, para não bater direto na bola, este mecanismo embate num mecanismo de
alavanca que impulsiona a bola num movimento de projétil. Para definir um mecanismo
semelhante a este, deve-se definir dois parâmetros: velocidade de saída máxima(da bola) e
ângulo de saída.

<plugin filename="libminho_robot.so" name="minho_robot">

<max_ball_velocity >8.0</max_ball_velocity >

<ball_kick_angle >45.0</ball_kick_angle >

<ball_model_name >RoboCup MSL Ball</ball_model_name >

</plugin >

É útil definir o nome do modelo que pretendemos manipular, no entanto, é possível
realizar a tarefa sem o definir. Após definir estas variáveis, é necessário desenvolver o
código no plugin para emular o atuador:
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void Minho_Robot :: kickGameBall(bool pass , int strength , int

direction)

{

math:: Vector3 kicking_vector;

double shooting_angle = SHOOT_ANGLE;

double magnitude = mapVelocity(strength ,MAX_BALL_VEL);

double magnitude_front = magnitude*cos(shooting_angle*

DEG_TO_RAD);

double direction = mapVelocity(direction ,20.0);

double robot_heading = model_pose_.rot.GetAsEuler ().z+(float)

M_PI /2.0;

kicking_vector.x = magnitude_front*cos(-direction+robot_heading

);

kicking_vector.y = magnitude_front*sin(-direction+robot_heading

);

kicking_vector.z = magnitude*sin(shooting_angle*DEG_TO_RAD);

_ball_ ->SetLinearVel(kicking_vector);

kick_requested_ = false;

}

Através da orientação do robô (model_pose_.rot.GerAsEuler().z) é possível calcular o
vetor de velocidade a aplicar ao modelo da bola. O apontador para o modelo da bola
(_ball_) é obtido da seguinte forma:

physics :: WorldPtr world = _model_ ->GetWorld (); // Apontador para o

mundo

_ball_ = world ->GetModel(BALL_MODEL_NAME); // Apontador para o

modelo da bola , dado o seu nome

Através da simplicidade e capacidades das APIs, foi possível, apenas por software , criar
um mecanismo de atuação fiável e representativo da realidade, reduzindo drasticamente a
complexidade de criar o mesmo tipo de atuadores diretamente no simulador, onde seria
necessário criar modelos e juntas, bem como estimar parâmetros físicos complexos.



C
C O N S T R U Ç Ã O D E M O D E L O S E M U N D O S 3 D

Nesta secção pretende-se exemplificar a construção 3D (desenho CAD) e aplicação de tex-
turas para a construção de um ambiente de simulação capaz de simular uma determinada
tarefa robótica. Para este efeito, selecionou-se a prova do Festival Nacional de Robótica, a
Condução Autónoma.

A prova de Condução Autónoma é um desafio técnico que pretende solucionar o grande
desafio da atualidade da engenharia (civil, não militar), a condução de automóveis numa
estrada, mas em pequena escala. Para isto, criou-se uma pista com algumas semelhanças
a estradas reais, nomeadamente o seu pavimento, marcações, contendo passadeiras, sinais
de trânsito, um túnel, uma zona de obras e obstáculos [6].

Em primeiro lugar, será necessário desenhar a pista em CAD, e de seguida um veículo
que possa andar nesta. Consultando o regulamento da prova, temos acesso às dimensões a
utilizar na criação do campo, que devem ser usadas no desenho CAD.

Figura 123.: Dimensões da pista de Condução Autónoma

O software CAD a usar é o SolidWorks, por ser de simples uso e com imensas funcional-
idades. De relembrar, que se deve produzir um modelo visual (com mais detalhe) e um
modelo de colisão (com menos detalhe e possivelmente com paredes/limites) para os mod-
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elos que se pretendem utilizar. Começa-se então por definir uma área retangular com o
tamanho especificado e com espaçamento livre (para permitir que os veículos saiam de
pista), fazendo o sketch de uma metade da pista:

(a)

(b)

Figura 124.: a) Área total da pista. b) Sketch de metade da pista

Após fazer o sketch como descrito na figura acima, faz-se um espelhamento desta forma,
juntando também algumas alterações, a passadeira e as marcações do Parque. De seguida,
aplica-se uma técnica em SolidWorks para gerar uma superfície de espessura nula: Sele-
cionar Sketch -> Split Line -> Offset Surface. Desta forma, obtemos as superficies das linhas
sem qualquer distância do chão da pista. Por último acrescenta-se a estrutura de apoio aos
ecrãs e os próprios.

(a) (b)

Figura 125.: a) Wireframe da pista. b) Modelo visual da pista de CA

Esta competição contra com diferentes mangas, que contém diferentes adereços na pista,
como túneis ou obstáculos, que podem ser adicionados por cima deste modelo. Analisando
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a pista original, as únicas estruturas em que um veículo poderá embater são as eventuais
paredes e os postes verticais de apoio aos ecrãs sinalizadores. Desta forma, os únicos
elementos a constar do modelo de colisão são precisamente o chão, as paredes e os postes
verticais:

Figura 126.: Modelo de colisão da pista de Condução Autónoma

O próximo passo a realizar é no software CAD/3D Blender, onde se irá aplicar textura e
detalhes visuais aos modelos. Antes disso ser possível, é necessário exportar o modelo de
colisão e visual em SolidWorks no formato .obj para poder ser importado pelo Blender.

Após conseguirmos importar os modelos em .obj, exportamos os modelos no formato
.dae (Collada) que é reconhecido pelo Gazebo. Resumindo, o conjunto de transformações a
realizar é: Desenho CAD no SolidWorks -> Exportar em formato .obj -> Importar o ficheiro .obj no
Blender -> Exportar o ficheiro em formato .dae (Collada). No caso do modelo de colisão, onde
não se pretende adicionar qualquer detalhe de textura, é feita a conversão neste mesmo
processo. Pelo contrário, no caso da componente visual, é necessário criar as texturas
adequadas para utilizar no Gazebo.

C.1 Criação de Texturas por Mapas UV

Os mapas UV [71] são uma forma de projetar texturas 2D em modelos 3D, tornando sim-
ples e compacta a forma de armazenar informação de textura de um modelo 3D complexo
numa simples imagem 2D. O Blender possui ferramentas muito úteis para gerar e trabalhar
com mapas UV, criando texturas e materiais visualmente apelativos.

Deve agora abrir-se um projeto no Blender e importar o modelo visual no formato .obj.
De seguida, abre-se uma vista "UV/Image Editor", seleciona-se o objeto em "Edit Mode",
e no menu de UV’s seleciona-se UV Mapping -> Unwrap -> Smart UV Unwrap, gerando o
mapa UV automaticamente, numa resolução de 2048x2048 pixeis.
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(a)

(b)

Figura 127.: a) Wireframe no Blender. b) Mapa UV gerado no Blender

De seguida é permitido exportar esta imagem (b) para qualquer software de edição de
imagem para se aplicar a textura desejada. É possível reorganizar as "ilhas" de triângulos
mapeados conforme for necessário e facilitar a aplicação da textura ao modelo.

É possível acrescentar outras propriedades visuais mais agradáveis aos modelos, como
bump textures, por forma a dar maior efeito de um material e maior qualidade visual. Ger-
adas as componentes visual e de colisão desta pista é possível criar este modelo no Gazebo,
como foi explicado na secção 4.1.4. Este modelo terá de ser estático, uma vez que a pista
é imóvel. Irão ser acrescentadas duas primitivas (planos) ao modelo por forma a repre-
sentarem os ecrãs, permitindo alterar a sua textura em tempo real, mudando o sinal apre-
sentado ao robô (funcionalidade a ser implementada no plugin do modelo da pista).

Ao modelo anterior, acrescentou-se um bump map para melhorar o aspeto de texturização
dos elementos:

Para ser possível a aplicação do bump map, já que o formato Collada não o suporta, foi
necessário fazer bake da textura com o bump no Blender. Para isso, criou-se um novo mapa
UV, fez-se o bake do ambiente para uma textura e aplica-se a textura ao modelo no Gazebo.
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(a) (b)

(c)

Figura 128.: a) Mapa UV original. b) Textura. c) Render da pista

O objetivo agora é criar um veículo que contenha o conjunto de sensores adequados para
a realização da prova (tipicamente, duas câmaras), contendo juntas para as rodas, e uma
forma de motorização da plataforma. Após aplicar as mesmas técnicas acima descritas, cria-
se também um veículo (com algum detalhe gráfico) que irá ser programado, em conjunto
com um plugin do mundo, na secção seguinte.

Pode ver-se os dois modelos num mundo no Gazebo, prontos para serem programados.
Os detalhes técnicos que envolvem o veículo, como as juntas, serão explicados na próxima
secção, juntamente com a programação destes.
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(a) (b)

Figura 129.: a) Mapa bump aplicado. b) Modelo no Gazebo com bump map.

Figura 130.: Modelo do veículo para a Condução Autónoma

Figura 131.: Modelos de pista e veículo no Gazebo
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