
EVA - Robô Humanoide Teen Size - Equipe EDROM

André T. Ramos, Camael H. V. Duarte, Carolina S. Cecílio, Débora T. Valverde, Gabriel de B.
Silva, Gustavo R. Silva, Heitor M. S. Cunha, Iago A. Peixoto, João V. G. Silva, Jhonas P. Moura,

Leonardo L. R. Barbosa, Mateus M. Jerônimo, Renata Bernardes, Rogério M. R.
Filho, Rogério S. Gonçalves., Roberto de S. Martins

https://ufuedrom.wordpress.com/

Resumo  -  Este  artigo  descreve  o
projeto,  desenvolvimento,  estrutura
mecânica,  hardware  e  programação  da
robô Eva. A mesma é obra e propriedade
da  Equipe  de  Desenvolvimento  em
Robótica Móvel (EDROM), um projeto de
extensão  da  Faculdade  de  Engenharia
Mecânica  (FEMEC)  dentro  da
Universidade  Federal  de  Uberlândia
(UFU). O objetivo do presente documento é
apresentar  de  forma  explícita  e
compreensiva  todas  as  partes  integrantes
na funcionalidade da robô a fim de tornar
possível a participação da equipe EDROM
no  1º  Workshop  Brasileiro  de  Robótica
Humanoide (BRAHUR).

I. Introdução

Caracterizando a robô a partir do nível
mais  alto  de  hierarquia  do  sistema,  pode-se
discriminar  suas  partes  em  câmera,  servo
motores,  estrutura  mecânica,  controlador  ou
computador  de  bordo,  sensores  digitais,
bateria, placas e circuitos elétricos, interface
de interação ao usuário para monitoramento, e
sistemas  de  comunicação  e  inteligência
(também chamado pela equipe de behavior).

Atualmente,  uma  unidade  de
processamento  acelerado  (APU)  dupla,  dois
quad  cores  são  utilizados  para  processar  os
algoritmos  que  controlam  o  movimento,
reconhecimento  de  imagens  e  inteligência.
Para melhorar a performance do processador,
foi implementado o uso de processos e dentro
dos processos, threads.

Figura 1. Projeto Mecânico

Devido ao alto custo do projeto e dos
equipamentos  necessários,  este  trabalho  só
pode  ser  realizado  através  do  auxílio
proporcionado  pela  FEMEC/UFU,
FAPEMIG,  CNPq,  John  Deere,  Central
Máquinas, e Radix Engenharia e Software.

II. Visão Geral

Uma  vez  que  o  robô  possui  dois
processadores com quatro núcleos cada, todas
as  tarefas  foram divididas  em processos.  O
sistema  operacional  utilizado  é  Linux  e
distribuição  Lubuntu,  este  que  sofreu
mudanças  para  melhorar  seu  desempenho,
como a retirada de processos desnecessários
para  aplicação,  por  exemplo  processos  de
Graphical  User  Interface (GUI)  e
procedimentos relativos à impressora.

III. Mecânica

A  estrutura  mecânica  utilizada  foi
projetada de maneira a se adequar às regras da



competição do futebol  humanoide [2],  pelos
membros da equipe a partir do projeto  open
source da  NimbroOP [3].  Para  isso,  foi
utilizado o software SolidWorks devido a sua
praticidade,  no  qual  foram  realizadas
simulações estáticas aplicando os esforços aos
quais as partes da estrutura estão submetidas,
otimizando o projeto mecânico. Grande parte
das peças são de alumínio devido à leveza e
rigidez do material.

IV. Parte  Elétrica  e  Especificações  de
Hardware

A  parte  elétrica  do  robô  Eva  é
constituída  basicamente  de  duas  partes
principais: circuitos de alimentação e circuitos
de comunicação.

A placa do circuito de alimentação é
uma projetada para entregar a  energia em 3
tensões  de saída  diferentes  para alimentar  o
computador de bordo e até 2 tipos diferentes
de motores (no caso da Eva motores EX-106
à qual a tensão fornecida é a tensão de saída
da bateria e motores MX-106 cuja saída é de
12 volts constante). 

A  placa  contém  2  conversores  de
tensão contínua fixa para contínua variável, os
choppers,  que  neste  caso  são do  tipo  buck-
boost, ou seja são capazes de elevar e abaixar
a tensão de entrada. A diferença entre os dois
está  na  sua  capacidade  de  fornecimento  de
potência ou corrente uma vez que a tensão é
fixada. O usado para alimentar o computador
é  de  menor  potência  podendo  fornecer  em
regime até 2 ampères, enquanto que o usado
para  alimentar  os  motores  MX-106  pode
fornecer até 6 amperes. Estes conversores são
usados  em duas  das  saídas  enquanto  que  a
terceira fornece a tensão da própria bateria. A
vantagem  destes  circuitos  é  que  além  de
fornecerem uma tensão constante eles contam
com  seguranças  de  sobre-corrente  e  sobre-
tensão  protegendo  os  componentes  que
alimentam. 

A placa também contém um sistema à
parte  que  chaveia  a  fonte  de  energia  sem
cortar a alimentação, ou seja, é possível trocar
a bateria do circuito  sem que o computador
precise  ser  desligado para  isso.  E  para  esse
intuito  foi  criada  uma  entrada  auxiliar
chamada  ‘SRC’.  Mesmo  que  os  próprios

conversores possuam seguranças eficazes, no
caso  das  baterias  de  LiPo  o  problema  de
sobre-corrente  é  crítico  uma  vez  que  em
curto-circuito  estas  baterias  podem  fornecer
valores  de  corrente  na  casa  dos  100-200
amperes  devido  ao  seu  elevado  fator  de
descarga. Para evitar este tipo de problema e
para  proteger  os  circuitos  que  não  passam
pelos conversores, foi inserido um fusível de
linha na saída da bateria que limita a corrente
total  que deixa a bateria a 6 amperes. Além
disso,  as  próprias  trilhas  do  circuito  foram
dimensionadas  para  se  romper  à  correntes
acima de 6 amperes.  A placa também conta
com  um  circuito  que  monitora  a  tensão  da
bateria  (buzzer),  emitindo  um alerta  sonoro
quando a tensão em alguma das células cair
abaixo do estipulado.

Por sua vez a parte de comunicação é
constituída basicamente do circuito USB2Dxl,
um conversor de comunicação que recebe um
pacote de dados através de uma porta USB e
então  reenvia  estes  dados  através  de  duas
portas  seriais,  uma  TTL  e  uma  RS-485,
fazendo  a  interface  de  comunicação  entre
computador e motores. Este circuito pode se
comunicar  com  motores  TTL  e  RS-485
simultaneamente através de suas duas saídas e
responde a uma velocidade de até 2.5 Mbps,
superior à usada na comunicação dos motores.
Ele  possui  seguranças  de  conflito  de  dados
para  a  comunicação  half-duplex,  impedindo
cenários de conflito entre sinais de TX e RX,
step-ups para garantir  os níveis lógicos sem
excitação,  e  filtro  capacitivo  para  impedir
oscilações  na  alimentação  dos  CI’s.  Suas
trilhas  foram  superdimensionadas  a  fim  de
facilitar  a fabricação e minimizar problemas
de ruídos. 

Por  fim  existem os  T’s  e  cabos  que
unem alimentação e dados e distribuem para
os motores, ligados em paralelo para facilitar
a  detecção  de  falhas  e  manter  a  tensão
constante para melhor funcionamento destes.

A.Controlador ou Computador de Bordo

Atualmente  utiliza-se  o  ODROID
XU3 lite. Este possui 2 processadores com 4
núcleos  cada  (Samsung  Exynos5422
Cortex™-A15 1.8Ghz Quad Core e Cortex™-
A7 Quad Core) - para processar os algoritmos



que controlam o movimento, reconhecimento
de  imagens  e  inteligência.  Para  melhorar  a
performance  do  sistema  o  software  foi
dividido  em  vários  processos  e  diversas
threads. Ele possui 2 Gigabytes de memória
RAM  (LPDDR3;  933MHz),  entrada  mini
HDMI  para  display,  uma  entrada  USB 3.0,
uma entrada USB 3.0 OTG e quadro entradas
USB 2.0. Não possui disco rígido de memória
e tanto o sistema operacional quanto arquivos
são  armazenados  em  cartão  micro  SD
conectado a ele.

B.Câmera

A  câmera  utilizada  é  a  Genius
WideCam F100, Full HD 1080p,  Ultra Wide
Angle, capaz de captar  uma angulação de até
120º do campo de visão, de forma com que
seja  possível  trabalhar  com uma maior  área
sem que seja necessário o uso de lentes que
distorcem a perspectiva dos objetos. Filma até
30  quadros  por  segundo  em  diferentes
resoluções,  que  é  suficiente  e  eficaz  para  o
processamento  das  imagens  e  tomada  de
decisão de acordo com a programação. Mais
quadros  acarretaria  em  uma  sobrecarga  de
processamento do sistema embarcado. 

C.Bateria

A bateria  utilizada  no  projeto  é  de
polímero  de  lítio  (LiPo),  High  Discharge,
Turnigy. Suas especificações são 5000mAh de
descarga, 14,8 V nominal chegando a 16.2 em
carga máxima.

D.Motores

O  robô  tem  20  motores  da  Robotis.
Atualmente, há uma integração entre motores
EX-106 (RS485) e MX-106 (TTL) no tronco
e membros. Mas, o intuito final é que se tenha
14 servos MX-106 nas pernas e no tronco, 4
servos  MX-64  nos  braços  e  2  AX-12A no
pescoço,  cuja  comunicação  de  todos  é  via
TTL.

E.Sensor

O  sensor  que  é  usado  é  o
PhidgetSpatial  modelo  1042  que  tem  uma

bússola  de  3  eixos,  giroscópio  de  3  eixos,
acelerômetro de 3 eixos. Ele monitora dados
durante a movimentação do robô, fornecendo-
os  periodicamente  para acompanhamento da
situação,  verificando  assim  se  o  robô  está
caindo  ou  se  caiu,  tomando  as  medidas
necessárias para reverter a situação.

F.Circuito de comunicação com os motores

Desenvolvemos um módulo de comu-
nicação  com  os  motores  baseado  no
USB2Dxl,  projeto  open  source da  equipe
AUT-UofM [4] , e nas recomendações da RO-
BOTIS [5].

Este  módulo  permite  a  comunicação
via USB com motores de comunicação TTL e
RS485 ao mesmo tempo. Utiliza componentes
de baixo custo o que permite fácil reposição.
Eventualmente também utilizamos o controla-
dor OpenCM9.04 para comunicação com os
motores em fases de testes.

V. Movimentação

Sobre o movimento, foi feita uma mo-
delagem cinemática inversa para a  trajetória
da perna do robô. A finalidade de resolver a
cinemática  inversa  é  encontrar  o  ângulo  de
cada conjunto de motores para uma determi-
nada posição do pé.

As equações utilizadas para a modela-
gem do passo do robô, e os respectivos cálcu-
los dos ângulos dos motores foram baseados
no projeto open source do robô DARwIn-OP
[6].

A modelagem do movimento  calcula
as coordenadas x,y,z de um ponto que se en-
contra no pé e o ângulo de rotação em torno z.
Ela também é capaz de  calcular os balanços
do tronco em dois eixos e o movimento do
braço. Tudo isso feito em relação a um siste-
ma de coordenadas onde Z inicia-se no chão
passando pelo centro de massa, X aponta para
a parte frontal e Y para a esquerda do robô.

O pé se move de acordo com a função
seno,  permanecendo  paralelo  ao  plano  do
chão durante todo o movimento. A senoide foi
escolhida  pois  é  uma  função  que  apresenta
uma relativa  suavidade,  assemelhando-se  ao



passo  humano,  o  que  possibilita  um  movi-
mento  sem descontinuidade  tendendo  a  não
exigir mudanças angulares bruscas na posição
dos motores.[7]

Figura 2. Projeto EDROM Robô Eva.

 O  passo  é  composto  pela  união  de
duas funções senos, uma no eixo Z e outra no
eixo X. No eixo Y a função seno é responsá-
vel  por  mudar  a  direção do movimento,  ou
seja,  implementar  um passo  omnidirecional.
Cada função pode ser deslocada no eixo hori-
zontal, no eixo vertical, defasada ou com vari-
ação na frequência, de modo a fornecer o mo-
vimento desejado.

Para cada ponto da trajetória do pé é
necessário  fazer  o  cálculo  das  posições  dos
motores, que combinadas levarão o pé até a
posição determinada.  Para realizar o cálculo
de tais posições usa-se cinemática inversa.

O cálculo da cinemática inversa é feita
principalmente através de relações trigonomé-
tricas,  propriedades  vetoriais  e  também  da
matriz de transformação homogênea ZXY de
Tait–Bryan.

Por fim, são configurados alguns parâ-
metros para que a modelagem se adéquem ao
robô utilizado. Além disso, estes parâmetros
podem variar  durante  a  execução  do  movi-
mento de andar do robô, através do software

WalkTuner criado pela equipe para controlar
o passo durante a fase de testes do projeto.

Outros movimentos utilizados na par-
tida de futebol de robôs, como o chute, o mo-
vimento de levantar, de arremessar a bola na
lateral do campo, e movimentos de defesa uti-
lizados na robô goleira,  não são modelados
matematicamente, estes são projetados manu-
almente.  Para  isto,  a  equipe  desenvolveu  o
software MovCreator que oferece uma inter-
face com o robô e possibilita a criação de po-
ses à  mão,   visando sempre o equilíbrio do
movimento como um todo (dinâmico ou está-
tico).

VI. Visão Computacional

Identificada como uma das principais
cargas  de  processamento  do  controlador,  a
visão  computacional  precisa  ser  eficiente  e
com o mínimo de processamento possível. Os
programas  de  captação  de  imagens  são
programados  em  linguagem  C++  com  o
auxílio  da  biblioteca  open  source de  nome
OpenCV  (Open  Source  Computer  Vision
Library)  que  foi  desenvolvida  com  grande
foco em aplicações em tempo real. [8]

A  robô  Eva  especificamente  é
desenvolvida  visando  aplicação  em
competições de futebol de robôs. Com isso, os
principais intuitos da identificação de imagens
é reconhecer  a  área de atuação,  o  campo,  a
bola  do  jogo,  o  gol  adversário  e  a  relação
entre as mesmas referências.  Através de um
filtro de campo, a robô reconhecerá apenas o
que  estiver  dentro  dos  limites  do  mesmo  e
tomará decisões com referência à sua própria
direção  em relação  à  bola  rumo  ao  gol.  O
filtro  de  campo  já  diminui  uma  certa
porcentagem de processamento,  o que faz o
resto do sistema rodar melhor. 

Usualmente,  operações  simples  como
binarização de imagens de acordo com limites
de  cores  para  cada  objeto,  transformações
morfológicas  como  erosão  e  dilatação  da
imagem  são  suficientes  para  uma  melhor
eficiência em identificação de objetos também
com  base  em  suas  cores.  Em  situações
específicas como identificação das marcações
do  campo,  também  foram  implementados
algoritmos  mais  avançados,  como



transformação  poligonal  dos  contornos
encontrados  para  a  melhor  comprensão  da
situação  e  posição  da  robô  em  relação  ao
jogo.

A equipe vem conduzindo pesquisas e
desenvolvimentos  em calibração  de  câmera,
obtenção  de  informações  acerca  da
localização  de  um  objeto  em  relação  à
imagem  e  consecutivamente  ao  robô.  Isso
pode  ser  alcançado  através  de  dimensões
previamente  obtidas  através  das  medidas  do
robô,  de  especificação  da  câmera  e
características  do  ambiente,  relacionadas
adequadamente  à  posição  dos  motores  na
cabeça e à informação da imagem.

Figura 3. Identificação do campo e da bola.

VII. Software

O  software  implementado  nos  robôs
humanoides  foi  estruturado  utilizando  os
principios  de  Programação  Orientada  a
Objetos (POO) na linguagem C/C++, com o
intuito  de tornar  o  código mais  fácil  de ser
lido e  utilizado.  Com esta  finalidade,  foram
criadas  algumas  classes  que  abstraem  o
conversor USB para TTL/RS4085, um motor
individual,  um  conjunto  de  motores  e  os
movimentos específicos de cada robô.

Para  gerar  o  comportamento  foi
utilizada  uma  máquina  de  estados  com  os
seguintes  estados:  caido  de costas,  caido de
frente,  movimentando,  procurando  gol,
posicionando  para  chutar  e  chutando.
Dependendo de qual estado o robô se econtra,
um  movimento  específico  é  executado
utilizando a classe do movimento.

Estes estados são determinados dentro
da  classe  do  movimento  através  dos  dados
providos  pelo  sensor  PhidgetSpatial  modelo

1042 que fornece os ângulos em relação aos
planos  frontal,  sagital  e  transversal,  e  pela
câmera que indica a posição da bola e do gol. 

Com  a  finalidade  de  otimizar  o
desempenho  do  sistema,  as  tarefas  foram
divididas em 3 processos separados, sendo um
deles responsável pela leitura do sensor, outro
pelo  processamento  de  imagem  e  o  ultimo
tem  como  função  executar  a  máquina  de
estado e realizar os movimentos. Para realizar
a  comunicação  entre  os  processos  foi
escolhida  a  plataforma  Yet  Another  Robot
Plataform(YARP)[9].

Atualmente  a  equipe  pesquisa
maneiras de otimizar o código com o intuito
de melhorar o processamento, e para isso uma
das ideias é separar o processo que cuida do
movimento  criando  um  para  realizar  o
movimento da cabeça,  outro para o corpo e
ainda um para executar a máquina de estados.
E  ainda,  estamos  investigando a  viabilidade
de  se  utilizar  The  Robot  Operating
System(ROS)[10]  para  substituir  o  YARP e
como  este  pode  oferecer  algumas  outras
vantagens.

VIII. Conclusão

Este  artigo  aborda  de  uma  maneira
geral o que foi utilizado no projeto por esta
equipe.  Existem ainda  algumas  mudanças  a
serem  feitas  a  fim  de  aperfeiçoar  funções
importantes para a finalização do projeto.

Grandes pesquisas e desenvolvimentos
ainda devem ser feito pela equipe para poder
chegar  a  um  projeto  hábil  de  vitórias  em
competições mundiais como é o intuito geral
final de todos.

A Eva vem sendo um grande desafio,
pois é o primeiro projeto da equipe EDROM
o  qual  o  robô  foi  iniciado  desde  a  sua
estrutura mecânica com base nos estudos de
projetos  open sources e  na experiência  com
projetos, até toda a parte elétrica projetada e
adaptação ao novo controlador.
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