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Resumo—O trabalho aqui apresentado trata sobre o desenvol-
vimento de um simulador computacional aplicado à robótica com
foco no desenvolvimento de estratégias de comportamento de alto
nı́vel para futebol de robôs. Os simuladores encontrados oferecem
um baixo nı́vel de abstração para manter a compatibilidade com
o hardware ou um alto nı́vel de abstração que abre mão dessa
compatibilidade. O simulador desenvolvido neste trabalho oferece
um alto nı́vel de abstração sem abrir mão da compatibilidade com
o hardware. Ele permite a criação de estratégias de comporta-
mento em python que podem comunicar-se com o simulador ou
diretamente com o robô trocando mensagens simples no formato
JSON. O simulador foi desenvolvido e é utilizado pela equipe
Taura Bots de futebol de robôs humanóides.
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I. INTRODUÇÃO

A prova de futebol de robôs humanoides que acontece
na RoboCup [1] agrega conhecimento de várias áreas da
tecnologia. O desenvolvimento concorrente e a execução de
testes pode ser um desafio já que o robô é um recurso
limitado e de alto custo do qual várias áreas do desenvol-
vimento dependem. Para o desenvolvimento de estratégias de
comportamento de alto nı́vel é possı́vel utilizar um simulador
computacional eliminando a necessidade de se ter um robô
disponı́vel constantemente. O ideal é que o simulador funcione
ainda como ambiente de desenvolvimento criando abstrações
para o usuário de maneira que o código desenvolvido no
simulador possa ser portado para o robô real de maneira
transparente.

O problema ao necessitar tal sistema é a ausência de um
simulador computacional aplicado à robótica que mantenha ao
mesmo tempo um alto nı́vel de abstração e um compromisso
de compatibilidade com o hardware. Por um lado existem
simuladores poderosos mas com baixo nı́vel de abstração como
o Gazebo [2]. Esse tipo de simulador leva em consideração
em alto nı́vel de detalhamento o acionamento dos motores,
a leitura bruta dos sensores e diversos fenômenos fı́sicos
inerentes ao problema, o que torna muito complexo o teste
de estratégias de comportamento com alto nı́vel de abstração.
Por outro existem simuladores de futebol que simplificam o
problema criando um alto nı́vel de abstração mas que não estão
ligados diretamente à robótica como o RoboCup Soccer Server
[3]. O código desenvolvido nesses simuladores não poderia
ser portado diretamente para o robô sem um grande número

de adaptações. É necessário então desenvolver um simulador
computacional que ofereça um alto nı́vel de abstração para
que as estratégias de comportamento possam ser desenvolvidas
e testadas independentemente da disponibilidade do robô,
mas que ainda ofereça uma compatibilidade com o mesmo,
tornando possı́vel que o código desenvolvido e testado em um
robô simulado seja usado sem adaptações no robô real.

II. METODOLOGIA

O simulador deve ser simples e focado no desenvolvimento
de estratégias de comportamento e, para esse fim, foi decidido
que este será um simulador 2D. A justificativa para essa
decisão envolve o fato de que robôs humanoides dificilmente
conseguem erguer a bola durante o jogo e de que o movimento
de levantar-se quando caı́do deve ser “insintivo” ao robô,
então esses fatos são abstraı́dos pelo simulador. A linguagem
escolhida para o desenvolvimento do simulador foi python [4]
por ser uma linguagem com um alto nı́vel de abstração e com
uma suave curva de aprendizado. O sistema não deve oferecer
apenas um ambiente de simulação mas ainda uma biblioteca
através da qual o programador possa controlar o robô sem
necessitar conhecimentos aprofundados de robótica.

Decidiu-se fazer a representação de objetos no mundo perce-
bido pelo robô deve ser feita através de uma visão egocêntrica,
i.e., a posição todos os objetos do ambiente são representadas
em relação ao agente que os percebe, fazendo com que o
agente sempre seja a origem do espaço que descreve esse
ambiente.

Figura 1. Exemplo de um objeto representado através de coordenadas polares
na visão egocêntrica de um agente

Essa representação pode ser feita através de coordenadas
polares, que utilizam um par de coordenadas r e θ. Foi
decidido que a frente do robô será relativa ao ângulo zero,
caracterizando assim direções à direita do robô com ângulos
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positivos, e à esquerda com ângulos negativos. Como exemplo
podemos representar um objeto posicionado a 150 unidades de
distância exatamente ao lado do robô e, conforme demonstrado
na Figura 1, este objeto teria coordenadas (150,90◦).

III. DESENVOLVIMENTO

O simulador foi desenvolvido em dois módulos . O pri-
meiro módulo trata da simulação do mundo através de uma
interface gráfı́ca 2D criada com a biblioteca gráfica pygame
[5] conforme a Figura 3. Neste módulo uma fı́sica simples
é implementada. O segundo módulo cria uma interface para a
mente do robô e oferece um conjunto de funções para que o
programador controle o robô como setKick e setMovementVec-
tor. Os dois módulos comunicam-se através sockets trocando
mensagens no formato JSON. Como a comunicação é feita
através de sockets, o módulo de simulação do mundo pode
ser substituı́do por um robô real caso ele esteja preparado
para transmitir mensagens no formato JSON [6] e seguindo
os padrões definidos pelo sistema, conforme a Figura 2.

Figura 2. A mente pode comunicar-se com um robô simulado ou real sem
alteração do código fonte

Segue um exemplo de mensagem enviada pelo simulador ou
por um robô real, demonstrando o formato no qual a mensagem
deve estar.

{
” h e a d a n g l e ” : 0 . 0 ,
” o b j e c t s l i s t ” : [
{

” k ind ” : ” b a l l ” ,
” p o s i t i o n ” : [

50 .0000000000000 ,
1 .5707963267948966

]
}

]
}

A mensagem contem o ângulo atual da cabeça do robô em
relação ao seu corpo e uma lista de objetos detectados. No
exemplo, uma bola foi detectada a 50 centı́metros de distância
e a π/2 à esquerda, conforme a Figura 3.

Figura 3. Sistema simulando uma bola posicionada à esquerda do robô

Esta mensagem é recebida pelo módulo que oferece a
interface para a mente e entregue ao código desenvolvido pelo
programador. Caso o programa que controla o comportamento
do robô decida que ele deve mover-se em direção à bola,
olhando para ela, a seguinte mensagem seria gerada.

{
” i n d e x ” : 0 ,
” movement vec tor ” : [

1 ,
1 .5707963267948966 ,
1 .5707963267948966

] ,
” h e a d a n g l e ” : 1 .5707963267948966 ,
” k i c k ” : 0

}

O valor de index é utilizado para informar ao simulador
qual robô esta mente quer controlar, já que múltiplos robôs
podem ser simulados. O vetor de movimento é representado
em coordenadas polares, usando o valor 1 para utilizar 100%
da velocidade do robô para andar na direção da bola. A terceira
coordenada do vetor de direção representa o quanto o robô
deve girar, já que nosso robô é capaz de realizar movimentos de
rotação e deslocamento em qualquer direção (omnidirecional).
O resultado deste comando é que o robô ande na direção da
bola, voltando seu corpo e sua cabeça para ela.

O uso do formato JSON simplifica a depuração das mensa-
gens trocadas. Apesar de ser útil, o programador não precisa
conhecer as mensagens trocadas pelos dois módulos pois o
sistema oferece uma API que gera as mensagens, fazendo com
que o programador possa abstrair essa informação.

IV. RESULTADOS

O simulador foi desenvolvido pelo autor durante sua
participação junto à equipe de futebol de robôs Taura Bots
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da Universidade Federal de Santa Maria e utilizado em
competições com sucesso. O robô possui um módulo de
comunicação e é capaz de enviar informações sobre os objetos
no formato definido além de interpretar comandos no mesmo
formato. A Figura 4 mostra o sistema recebendo dados sobre
objetos detectados pelo robô.

Figura 4. Interface da mente recebendo dados sobre uma bola detectada pelo
robô

Segue um exemplo de código que utiliza a biblioteca para
controlar o robô. No exemplo o programador quer que o robô
siga a bola caso ele detecte uma e, ao chegar perto o suficiente,
que o robô chute a bola. Os comandos são enviados ao robô
através do objeto robot criado ao iniciar a API.

from MindInterface import Simulation

from MindInterface.config import ∗

robot = Simulation.start()

while robot.updateSimulation():

world = robot.perceiveWorld()

ball = None

for obj in world.objects list:

if obj.kind == "ball":

ball = obj

if ball:

if ball.position.r > 15:

robot.setMovementVector(

Point2(

r=1,

a=ball.position.a,

phi=ball.position.a

)

)

robot.setKick( 0 )

else:

robot.setMovementVector( Point2() )

if ball.position.a > 0:

print("left kick")

robot.setKick( 1 )

else:

print("right kick")

robot.setKick( −1 )

V. CONCLUSÃO

Os resultados apresentados foram muito satisfatórios já que
as estratégias de comportamento podem ser desenvolvidas de
maneira independente ao robô. A API criada oferece uma
abordagem com alto nı́vel de abstração para que o progra-
mador desenvolva estratégias de comportamento. O objetivo
de oferecer um ambiente de desenvolvimento com alto nı́vel
de abstração foi atingido, mantendo uma compatibilidade com
o hardware, o que proporciona que o código desenvolvido no
ambiente de simulação seja utilizado para controlar o robô real
sem nenhuma alteração.

A possibilidade de que o programador mantenha o foco no
desenvolvimento de seu algoritmo sem preocupar-se com o
hardware torna possı́vel também que códigos mais complexos
e mais robustos possam ser desenvolvidos independentemente
do robô. Robôs de diferentes modelos podem ser controlados
pelo mesmo código sem necessidade de adaptação.

O simulador está em constante desenvolvimento pela equipe
Taura Bots e sua versão mais estável pode ser encontrada no
endereço https://gitlab.com/SplinterFM/TauraSim.
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