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Abstract. There has been a lot of progress in robotics research in recent years,
in part due to the use of computational simulations of dynamic models. Com-
mercial softwares for such use are expensive, and the free softwares currently
available are not generic enough. To cope this necessity, we made a robotics
simulation framework that is capable of modeling complex systems in an or-
ganized and modular form, through the use of a scripting language. As a side
effect of its generality, this simulator became useful for other purposes too, such
as graphics animations generation and in the assistance to fundamental physics
teaching.

Resumo. A pesquisa em robótica tem se desenvolvido muito nos últimos anos,
em parte graças ao uso de simulações computacionais de modelos dinâmicos.
Aplicativos comerciais para esse fim são caros, e os aplicativos livres que se
têm disponı́vel atualmente não são genéricos o suficiente. Para suprir essa ne-
cessidade, criamos este conjunto de ferramentas para simulação robótica que,
através do uso de uma linguagem script, permite a modelagem de sistemas com-
plexos de forma organizada e modular. Como conseqüência de sua generali-
dade, este simulador se mostra útil também para outras finalidades, como na
geração de animações gráficas e no auxı́lio ao ensino fundamental de fı́sica.

1. Introdução

A robótica revolucionou o processo produtivo industrial, liberando os trabalhadores de
tarefas repetitivas e maçantes. Quanto mais se evolui nessa área, menores são os custos
de produção, mais riqueza é gerada, e maior é a mão de obra que pode ser dirigida para
atividades intelectualmente mais estimulantes. Fica evidente a necessidade de se investir
na pesquisa e desenvolvimento desse tipo de tecnologia, porém os custos materiais para
a construção de um robô são muito elevados. Além disso, do ponto de vista da pesquisa
sobre sistemas de controle, não é prático trabalhar com robôs reais, que necessitam de
manutenção freqüente, interrompendo o processo investigatório (conforme pudemos ob-
servar em nosso Laboratório de Robótica Inteligente). Para contornar esses problemas,
é comum criar modelos matemáticos da dinâmica do robô, e simulá-los computacional-
mente.

Antigamente não havia alternativa se não criar modelos ad hoc, pois os recursos
computacionais eram severamente limitados, e deveria-se aproveitar ao máximo o tempo
de execução do computador. Atualmente se dispõe de uma certa flexibilidade na relação
entre facilidade de uso e eficiência, o que possibilitou que sistemas mais genéricos fossem
desenvolvidos para a simulação de robôs.



A maior parte das aplicações para simulação robótica disponı́veis hoje em dia são
comerciais. Muitas exigem um grau de precisão suficientemente grande para justificar o
investimento de muitos recursos para sua fabricação, o que as torna inerentemente caras.
É o caso de softwares desenvolvidos para modelar robôs que atuam em linhas de mon-
tagem, aplicações cirúrgicas, militares e aeroespaciais. Mas o foco da pesquisa robótica
atualmente está em sistemas adaptativos, que precisam lidar com imprecisões e imprevisi-
bilidade. Para isso pode-se usar modelos muito mais simples e eficientes, e a preocupação
com a precisão pode ser relaxada.

Programas com essas especificações existem em variados preços, que vão de
pouco mais de uma centena de dólares, como o caso do simulador Webots da Cyberbotics
[Michel 2004], a até mesmo centenas de milhares de dólares.

Muitos pesquisadores e entusiastas da robótica, que não dispõem dos recursos,
ou que acreditam que estes devam ser empregados de forma melhor, tentam suprir suas
necessidades criando seus próprios simuladores alternativos. A maior parte deles é li-
cenciada sob a General Public License (GPL), para que outras pessoas possam usufruir
e contribuir para seu desenvolvimento. Porém o resultado desses esforços costuma ser
restrito a um domı́nio especı́fico de aplicação, e geralmente são de difı́cil uso e expansão.

O conjunto de ferramentas para simulação robótica Phi começou como um desses
projetos, e visava ser um simulador especı́fico para futebol de robôs. Desde o inı́cio ele se
caracterizou por ser um software livre, licenciado sob a GPL, e por usar apenas bibliotecas
e ferramentas de desenvolvimento livres. À medida que o projeto foi evoluindo, e maior
familiaridade com as bibliotecas envolvidas se estabeleceu, pôde-se perceber o quanto
cada uma delas era poderosa independentemente, e como seria grande a contribuição em
criar um aplicativo que usasse os recursos de todas de forma integrada.

O resultado foi um simulador suficientemente genérico para ser usado em um
amplo espectro de aplicações, da pesquisa de sistemas de controle à visão computacional,
do auxı́lio ao ensino fundamental de fı́sica a até mesmo a simples e rápida criação de
animações gráficas.

2. Desenvolvimento

O projeto começou com a análise da biblioteca Open Dynamics Engine (ODE,
www.ode.org), de simulação da dinâmica de corpos rı́gidos e do cálculo de colisões, es-
crita originalmente por Russel Smith. Ela incorpora os principais elementos para uma
simulação robótica confiável, isto é, estável e semelhante ao que ocorreria no mundo real
sob as mesmas condições. A forma como foi projetada torna fácil a adição de novas
funcionalidades que venham a ser necessárias. Os testes iniciais foram feitos sobre os
exemplos que vinham na distribuição do ODE, que dispõe de uma pequena biblioteca
gráfica (DrawStuff ) que encapsula a interface da biblioteca OpenGL.

Gradualmente os códigos dos exemplos foram sendo substituı́dos por uma es-
trutura um pouco mais genérica, e a visualização foi separada em uma arquitetura cli-
ente/servidor, para que a simulação pudesse ser executada em computadores sem interface
gráfica, o que facilitaria a distribuição do processamento.

Uma vez tendo uma estrutura básica para a manipulação dos elementos disponibi-
lizados pelo ODE, partiu-se para a definição da linguagem que seria usada para a entrada



de configurações e descrição dos modelos dinâmicos. A escolhida foi a linguagem de
script Lua (www.lua.org), desenvolvida na PUC-Rio, por [Figueiredo et al. 1996]. Seu
pequeno interpretador é extremamente fácil de ser incorporado a programas escritos em
C/C++, e a flexibilidade da linguagem a torna excelente tanto para a entrada de dados
e configurações, quanto à programação de sistemas de simples a média complexidades.
Logo ficou evidente que a combinação de ODE com Lua resultaria num sistema poderoso
o suficiente para modelar dispositivos robóticos complexos, e como forma de comprovar
isso, em pouco tempo um robô quadrúpede com 16 articulações foi criado.

Para melhorar a apresentação gráfica do mundo virtual sendo simulado, o rende-
rizador por traçado de raios Persistence of Vision Raytracer (POVRay, www.povray.org)
foi integrado. Isso possibilita que, com um pouco de habilidade artı́stica, se consiga des-
crever cenas com um grau de detalhe suficientemente grande para a geração de imagens
foto-realı́sticas, úteis para a pesquisa de visão computacional.

Desde o inı́cio do projeto até o estado atual, quase dois anos se passaram e três
grandes reestruturações ocorreram, cada uma tornando o uso do sistema mais fácil e me-
nos restritivo, mas também mudando radicalmente a forma de especificar os modelos.
Atualmente a linguagem de descrição das cenas está estabilizada, e desenvolvimentos
futuros poderão ser apenas aditivos, mantendo a compatibilidade com versões anteriores.

3. Componentes e Fluxo de Dados

Os diversos módulos que compõem o Phi trocam dados de três formas: por ligação direta
de bibliotecas, por sockets TCP e através do sistema de arquivos e chamadas de processos.
Os principais módulos são:

• libphiscene: biblioteca responsável pela representação interna do visual da cena,
e pela troca de dados entre os componentes que a usam. É capaz de gerar arquivos
com o registro de toda uma simulação de forma compacta, para depois ser visuali-
zada de outras maneiras. Também é o elemento que faz a versão da representação
interna da cena em uma descrição em scene description language do POVRay.
Implementa a arquitetura cliente/servidor usando sockets.

• phisim: é o aplicativo que interpreta as descrições dos modelos dinâmicos, cria
e gerencia os objetos do ODE, e atua como servidor de cenas, através do uso da
libphiscene.

• phiviewer: usa a libphiscene para ser um cliente de cena, realizando a visualização
em tempo real da simulação por OpenGL. Recebe tanto dados por sockets, pro-
venientes de um processo phisim em execução, quanto por arquivos de registros.
Possibilita a navegação livre pelo espaço tridimensional virtual, assim como pode
seguir câmeras instaladas no ambiente estático ou nos elementos dinâmicos da
cena. Provê um mecanismo (rústico, atualmente) para o envio de comandos ao
simulador.

• phirender: distribui em vários computadores o processamento da geração de
animações com imagens foto-realı́sticas, de simulações gravadas previamente em
um arquivo de registro.

• phieditor: é um utilitário para a edição de arquivos de descrição dos modelos
dinâmicos. Integrado ao phisim, phiviewer e ao POVRay por chamada de pro-
cessos, torna rápida a criação de cenas mais complexas. Ao contrário de todos



os outros módulos, que foram escritos em C++, este aplicativo foi feito em C#,
usando o compilador e bibliotecas do mono (www.go-mono.com) e GTK#.

As formas de visualização da simulação proporcionado pelo Phi, a partir de um
arquivo de especificação do modelo dinâmico, são apresentadas na figura 1. O arquivo de
especificação é interpretado pelo phisim, que pode gerar um arquivo de registro (cena.log,
na figura) e/ou conectar-se com o visualizador phiviewer. O arquivo de registro pode ser
visualizado posteriormente pelo phiviewer e/ou processado pelo phirender, que chama o
POVRay para gerar a seqüência de imagens da simulação.

Figura 1. Fluxo dos dados da simulação

4. Elementos da Simulação
Os dados manipulados pelo simulador são, basicamente, primitivas geométricas, co-
nexões (articulações) entre elas, suas propriedades fı́sicas, e propriedades visuais da cena.

Atualmente, as primitivas disponı́veis são: esfera, paralelepı́pedo, cilindro,
cápsula, plano e raio; e elas podem ser combinadas para criar objetos compostos. Há
três categorias de funcionalidade de primitivas:

• Corpos rı́gidos: participam completamente do cálculo da dinâmica, tendo sua
posição e rotação influenciadas pelas colisões e outras forças aplicadas.

• Cascas de colisão: estáticas, participam parcialmente do cálculo da dinâmica, ser-
vindo como barreiras para os corpos rı́gidos.

• Primitivas gráficas: não participam da dinâmica, mas possibilitam a adição de ele-
mentos pertinentes à visualização, auxiliando a rápida interpretação de variáveis
do experimento sendo realizado.

As propriedades fı́sicas que afetam a dinâmica são: massa, coeficiente de atrito
e coeficiente de restituição, além do formato do corpo. Há também dois parâmetros de
controle do cálculo que não são reais, mas que servem para obter resultados aproximados
de efeitos reais como, por exemplo, a absorção de força por uma superfı́cie macia. Esses
parâmetros são o coeficiente de mesclagem de forças e o parâmetro de redução de erro.
Dentre as propriedades que não influenciam a dinâmica estão a cor, textura e acabamento
dos materiais.

As conexões entre os corpos rı́gidos possibilitam que se criem dispositivos com
funcionalidades tão diversas quanto um simples triciclo a até mesmo um complexo robô
hexápode, com múltiplas articulações. Os tipos de conexões disponı́veis atualmente são:



• Slider (deslizador): permite que a posição relativa dos corpos varie sobre um eixo
(como um pistão).

• Hinge (dobradiça): permite que a rotação relativa dos corpos varie sobre um eixo
(também é o caso das rodas).

• Universal: permite a rotação relativa dos corpos sobre dois eixos.
• Ball-and-socket (esfera-e-encaixe): permite a rotação sobre os três eixos.
• Hinge2 (eixo-duplo): uma dobradiça com amortecimento, para orientar o eixo de

rotação de uma roda. Simula a funcionalidade da roda e da suspensão de um carro.

Todos esses elementos são manipulados através de funções e métodos no script
Lua. A forma como ocorre a integração entre o script e o programa host (o que contém o
interpretador) é detalhada na seção 5..

5. A Linguagem Script

Toda comunicação entre o script e o programa host se faz através de funções e métodos,
que foram implementados em C++ e registrados no interpretador pela interface de
programação da biblioteca Lua. Além das bibliotecas que acompanham o interpretador
Lua, como as de matemática, manipulação de strings e de acesso ao sistema operacional,
o script tem à sua disposição as seguintes bibliotecas especı́ficas:

• Material: usada para especificar os aspectos visuais e fı́sicos das primitivas
geométricas.

• Space: auxilia a orientação e posicionamento das primitivas.
• Primitive: tem as funções para criar e os métodos para manipular as primitivas.
• Body: disponibiliza a função para conversão de uma primitiva em uma casca de

colisão ou em um corpo rı́gido, além de métodos para adição de forças e outras
manipulações fı́sicas.

• Joint: todas as funções e métodos para criar e manipular as conexões entre corpos
rı́gidos estão agrupadas nesta biblioteca.

• TCP Server: oferece uma forma de comunicação com outras aplicações, através
de sockets.

• Scene: para a manipulação de luzes, câmeras e parâmetros da simulação.

No total são cerca de cem funções e métodos, que podem ser usados no escopo
global do script e interpretados durante a inicialização do simulador, ou nos escopos locais
de funções que são chamadas durante a simulação, como a iteration, chamada a cada
passo de simulação, e a sceneUpdate, chamada logo antes das atualizações da descrição
da cena. Como exemplo, apresentamos um código mı́nimo para adicionar um robô que
segue os padrões do FIRA Small League MiroSot de futebol de robôs:

function robot()
local bot={} -- cria uma nova tabela Lua
bot.chassisMat=material.new() -- cria um novo material
color(0.8) -- cor cinza, 80%
friction(0.1) -- coeficiente de atrito em 0.1
translate(0,0,0.035) -- move o sistema de referencia para cima, 3.5cm
box(0.07,0.07,0.07) -- cria um cubo de 7cm de lado
mass(0.2) -- ajusta sua massa em 200g
bot.chassis=colide() -- transforma a primitiva em um corpo rigido
bot.wheelMat=material.new() -- novo material
noSlip() -- atrito infinito (sem derrapagens)
color(0.7,0.7,1) -- cor azul claro
translate(0,-0.034,-0.015) -- move para o ponto de encaixe da primeira roda
local c1=cursor(0,1,0) -- cria um cursor orientado para o eixo das rodas



cylinder(0.02,0.004) -- cria um cilindro (2cm de raio, 0.4cm de compr.)
mass(0.01) -- ajusta sua massa em 10g
bot.wheelLeftBody=colide() -- transforma a primitiva em um corpo rigido
bot.wheelLeft=hinge(bot.chassis, bot.wheelLeftBody, c1) -- cria a junta de rotacao
translate(0,0.068,0) -- move para o ponte de encaixe da segunda roda
local c2=cursor(0,1,0) -- cria um cursor orientado para o eixo das rodas
cylinder(0.02,0.004) -- cria a segunda roda
mass(0.01) -- mesma massa, 10g
bot.wheelRightBody=colide() -- transforma a primitiva em um corpo rigido
bot.wheelRight=hinge(bot.chassis, bot.wheelRightBody, c2) -- segunda junta
return bot -- retorna a tabela com os elementos criados

end

6. Conclusões

Este simulador tem sido usado com sucesso na pesquisa de futebol de robôs e da
locomoção de robôs quadrúpedes (figura 2). Também está sendo usado, pelo segundo
semestre consecutivo, como ferramenta de suporte ao ensino na disciplina “Redes Neu-
rais e Sistemas Fuzzy”, em nossa instituição. Houve manifestações de interesse em usá-lo
para a pesquisa de auto-localização robótica, e para testar hipóteses sobre o funciona-
mento do neocórtex. Mas espera-se que a base de usuários cresça, agora que o projeto
se desenvolveu o suficiente para que se possa fazer uma divulgação ativa, e o espectro de
atividades que poderiam se beneficiar pelo uso do Phi é grande. Todos os usos criativos
deste projeto serão apoiados, em especial os que se destinarem à educação.

Figura 2. Simulação de futebol de robôs e robô quadrúpede baseado em
músculos

Ainda há muito o que ser feito para tornar o uso do Phi rápido de ser aprendido
por todos. Apenas recentemente a documentação começou a ser feita, mas ainda está
em um estágio muito preliminar. Um recurso que já se tem disponı́vel é o fórum de dis-
cussões, acessı́vel pela página web principal do Phi em http://basso.inf.br/phi/. Através
desse endereço também é encontrada a página com instruções para o download dos pa-
cotes com código fonte, dos pacotes compilados para Debian GNU/Linux e Windows, e
acesso ao repositório de desenvolvimento.
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