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Aquele que se empenha a resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam.  
                                                                                                               (Sun Tzu) 
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Resumo  
 
 

Atualmente no campo da Robótica, um dos muitos caminhos possíveis a explorar é o aspeto 

social que pode influenciar a sociedade. Jogos que envolvam realidade virtual, realidade 

aumentada e/ou realidade mista, fornecem experiências mais imersivas e mais interessantes.  

Neste trabalho foi realizado o desenvolvimento de uma ferramenta para auxiliar os 

programadores, a testarem os seus jogos num software de simulação capaz de processar os 

algoritmos que querem validar.  

O simulador escolhido para este trabalho foi o SimTwo, devido ao seu elevado grau de 

realismo do motor de física utilizado. O cenário e os robôs criados dentro do software, através 

de código XML, enquanto que para os algoritmos criados para testar as funções robóticas e 

disparos de projéteis, é através de código Pascal.  

Utilizando como inspiração o robô comercial Pololu 3pi, do jogo Pi-Tank, desenvolvido na 

FEUP, desenvolveu-se dentro do simulador um robô similar a este. Dentro do simulador SimTwo 

foram criadas duas instâncias deste robô, cada uma das quais com dois motores e conjunto de 

sensores que detetam cores no chão. O cenário criado foi o de um campo de batalha fechado, 

adicionalmente com quatro paredes interiores que servem de cobertura para os robôs 

refugiarem-se dos projeteis disparados.  

Desenvolveu-se uma função chamada GoToXYTheta, que permite controlar o movimento do 

robô, guiando-o até a um determinado ponto, com um ângulo específico, e também uma função 

chamada FireBullet que simula o disparo de projeteis esféricos a partir da frente dos robôs.  

Demonstrou-se que o algoritmo e as funções desenvolvidas podem ser mais tarde integrados 

em futuros desenvolvimentos, possivelmente envolvendo realidade mista. 
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Abstract  
 
 

Nowadays, in the field of Robotics, one of the many possible routes is the exploration of the 

social aspect that can influence society. Games involving virtual reality, augmented reality or 

mixed reality technologies, can offer more immersive and interesting experiences.  

In this project, a tool was developed to help programmers, to test games in a simulation 

software capable of processing the algorithms to test.  

The simulator chosen for this task was SimTwo, due to its physics engine. The scene and the 

robots are created using XML code, while the algorithms created to test the robot’s functions 

are created using Pascal.  

Using as inspiration the commercial Pololu 3pi robot, from the Pi-Tank game, developed at 

FEUP, a model was created. In the simulator SimTwo, two instances of this robot were created, 

each with two motors and an array of light-detection sensors. The scene created was of a closed 

battle arena, with four interior walls that serve as cover for the robots to hide from the fired 

projectiles.  

A control function called GoToXYTheta was implemented, that this allows to control the 

robot’s movement, guiding it to a specific point, with a specific angle. Another function called 

FireBullet simulates the firing of spherical projectiles, from the robot’s front.  

The developed algorithm and functions can later be integrated into future developments in 

order to build interesting games, possibly involving mixed reality. 
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Capítulo 1 - Introdução  

1.1 - Enquadramento 

 
Atualmente no campo da Robótica, um dos muitos caminhos possíveis a explorar é o aspeto 

social que pode influenciar a sociedade. A inteligência artificial tem várias aplicações hoje em 

dia, desde os veículos robóticos; aos jogos de estratégia; até ao planeamento de logísticas[1]. 

Um projeto, focado nesta área, concebido por alunos da FEUP consistiu num jogo 

multijogador chamado Pi-Tank [2]. Esse jogo integrou o uso de robôs, construídos para esse 

propósito, num “campo de batalha” usando um sistema de realidade mista [3], colocando 

imagens projetadas a partir de um projetor, de maneira a que o jogo seja visualmente apelativo 

para os jogadores. 

O desenvolvimento de um jogo, pode ser divido em duas partes: as regras, que definem 

como os diferentes elementos do jogo vão interagir entre si; e os objetivos que são necessários 

cumprir para ganhar o jogo [4]. No entanto, seria um jogo mais interessante se os jogadores 

estivessem a jogar contra uma equipa de robôs autónomos. 

Esta dissertação tem por isso como foco o desenvolvimento de uma base, num software de 

simulação, para testar jogos que envolvem o uso de robôs, alguns controlados por um sistema 

de inteligência artificial e eventualmente alguns controlados por seres humanos.  

 

1.2 -  Objetivos 

 
O objetivo desta dissertação é desenvolver uma ferramenta que permite criar simulações 

de jogos, com ou sem inteligência artificial, usando um simulador.  

 

Tendo em consideração este objetivo, esta dissertação apresenta as seguintes tarefas:  

 

• Criar um modelo virtual do robô do jogo Pi-Tank para efeitos de simulação. Para 

que a experiência funcione corretamente, será necessário primeiro fazer uma 

simulação de maneira a comprovar a validade dos algoritmos criados. Neste 

caso, o simulador utilizado é o programa SimTwo;  
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• Dar suporte ao movimento dos robôs e ao disparo de projéteis;  

• Criar uma plataforma para auxiliar o desenvolvimento de jogos, nomeadamente, 

desenvolver um ciclo de jogo simples, para efeitos de exemplificação. 

 

1.3 -  Motivação 

 
A criação de um sistema de Inteligência Artificial é um trabalho bastante interessante, pelo 

facto de poder trabalhar e criar robôs autónomos capazes de realizar tarefas, sem intervenção 

humana. O sistema de inspiração, Pi-Tank [2] utiliza a realidade mista para criar um jogo com 

interessa para educação e demonstrações. Neste projeto, este tipo de tecnologias, podem ser 

desenvolvidas com maior facilidade.  

Assim sendo, é importante salientar que este trabalho visa criar um programa de Inteligência 

Artificial, capaz de controlar robôs, que até agora só podiam ser controlados por humanos, e 

nunca pondo de parte a possibilidade de, no futuro, a tecnologia desenvolvida neste projeto 

ser utilizada em outras aplicações.  
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Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 

Atualmente, existem algumas aplicações que criam um ambiente de realidade mista, 

capaz de tornar os jogos mais interessantes. 

Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica das tecnologias e aplicações criadas no 

mesmo âmbito.  

2.1 -  Introdução 

 

Para a seleção de artigos, definiram-se os seguintes critérios de exclusão: língua – 

excluíram-se artigos que não estivessem publicados em inglês; data de publicação – 

excluíram-se artigos que foram publicados antes de 2010; pertinência do tema – excluíram-

se artigos que se consideraram fora do tema da tese.  

Das 3 bases de dados, recolheram-se os seguintes números de artigos: 604 artigos do 

Scopus; 1987 artigos do Science Direct; e 607 artigos do IEEE Xplore. Após a filtragem através 

dos critérios de exclusão definidos, 297 artigos do Scopus, 758 artigos do Science Direct, e 

333 artigos do IEEE Xplore. 

A pesquisa literária efetuada para o tema a estudar, foi baseada usando o método de 

pesquisa PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses 

Statement) [5].  

Recorrendo a três bases de dados reconhecidas – Scopus, ScienceDirect e IEEE Xplore – 

mapeou-se os principais artigos sobre o tema, com o intuito de estabelecer uma metodologia 

apropriada para encontrar uma resposta ao problema desta dissertação.  

A pesquisa foi realizada através de um conjunto de palavras-chave pré-definidas: 

“robots”, “artificial intelligence” e “games”. 

Têm sido desenvolvidos em vários ramos, jogos que implementam realidade virtual, ou 

realidade mista, tais como jogos de estratégia, corrida, ou de combate, com (ou sem) uma 

componente de multijogador. Alguns exemplos de jogos com este tipo de tecnologia são os 

seguintes:  
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• Pi-Tank [2] é um jogo criado na FEUP que utiliza robôs Pololu 3Pi [6] e um cenário 

projetado, para criar um ambiente de batalha entre robôs reais que disparam tiros 

virtuais. Trata-se, portanto, de um cenário de realidade mista Figura 1;  

 

 

Figura 1- Jogo Pi-Tank 
 

• Anki Drive [7], é um jogo de corrida que utiliza um sistema integrado em carros 

motorizados em miniatura, usando o poder de processamento de um dispositivo móvel, 

neste caso um iPad ou de um iPhone. Os carros pequenos circulam numa pista impressa 

num tapete, e são controlados numa simulação que corre no dispositivo móvel. Várias 

armas estão disponíveis para os diferentes tipos de carros e os pilotos podem ser humanos 

ou controlados por uma Inteligência Artificial, até quatro carros em simultâneo Figura 2;  

  

 

Figura 2- Anki Drive 
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• Augmented Coliseum [8], é um jogo de combate que envolve robôs pequenos, com as suas 

características projetadas a partir de um projetor colocado no teto, de maneira a criar 

um ambiente de realidade aumentada Figura 3.  

 

 

Figura 3- Augmented Coliseum 

 
  
• Pirates! [9], é um jogo multijogador que mistura eletrónica com elementos da realidade 

física, em que os jogadores desempenham o papel de capitão de um navio pirata com o 

objetivo de completarem missões, acumularem pontos de experiência e ouro, e lutar 

contra outros jogadores em batalhas navais. 

 

 

2.2 -  Simuladores 3D 

 
Antes de ser testado qualquer código desenvolvido nos robôs reais, é necessário primeiro 

testar numa simulação virtual. Por isso é necessário encontrar um software de simulação 3D, 

capaz de fazer a simulação dos robôs a desempenharem as suas tarefas num ambiente virtual, 

o mais fiavelmente possível ao ambiente real.  

Após uma pesquisa extensiva, foram escolhidos três softwares de simulação 3D, que 

podem ser utilizados para a simulação: Vrep, Gazebo e Simtwo. 

 

2.2.1 -  Vrep 

 
O Vrep [10] possui um ambiente de desenvolvimento integrado, baseado numa arquitetura 

de controlo distribuído, no qual, cada objeto pode ser controlado individualmente através 

do script, um plugin, ou de uma solução personalizada pelo programador Figura 4.  
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Figura 4- Ambiente virtual do Vrep 

 
 

2.2.2 -  Gazebo 

 
O Gazebo [11] permite simular, várias populações de robôs a executarem tarefas em 

ambientes complexos, quer sejam interiores ou exteriores. Também permite treinar sistemas 

com Inteligência Artificial, em ambientes realistas Figura 5.  

 

 

Figura 5- Ambiente virtual do Gazebo 

 

2.2.3 -  Simtwo 

 
O Simtwo [12] é um programa desenvolvido pela FEUP, capaz de simular vários tipos 

diferentes de robôs. O realismo implementado é obtido através da decomposição do robô 

num sistema de corpos rígidos, motores elétricos e hélices. A dinâmica associada a cada 

corpo é simulada numericamente considerando as suas propriedades físicas: forma, massa e 

momentos de inércia, forças provenientes do atrito entre corpos e elasticidade Figura 6.  
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Figura 6- Ambiente virtual do SimTwo 

 

2.3 -  Algoritmos de estratégia 

 
Antes de ser testados qualquer código desenvolvido nos robôs reais, é necessário primeiro 

testar numa simulação virtual. Por isso é necessário encontrar um software de simulação 3D, 

capaz de fazer a simulação dos robôs a desempenharem as suas tarefas num ambiente virtual, 

o mais fiavelmente possível ao ambiente real.  

Após uma pesquisa extensiva, foram escolhidos três softwares de simulação 3D gratuitos, 

que podem ser utilizados para a simulação. 

 

2.3.1 -  Minmax 

 
É um algoritmo que devolve a ação que corresponde ao melhor movimento possível, isto 

é, o movimento que leva ao resultado com a melhor utilidade, sob a assunção de que o 

oponente joga para minimizar essa utilidade [1].  

 

2.3.2 -  Negamax 

 
Este algoritmo é uma variante do algoritmo Minmax, com a diferença de que os cálculos 

executados são simplificados [13]. 

  

2.3.3 -  Alpha-Beta 

 
Este algoritmo é também um melhoramento do Minmax, em que esta heurística produz o 

mesmo resultado, no entanto, remove resultados que não influenciam a decisão final [1].  
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2.4 -  Robô Pololu 3pi  

 
O robô 3pi [6] (Figura 7) têm as seguintes propriedades físicas e características de 

hardware e software:  

Características:  

• Altura: 6,0 cm;  

• Peso: 126,0 g;  

• Diâmetro das rodas: 3,1 cm;  

• Largura do eixo das rodas: 8,6 cm;  

 

Hardware:  

• Microcontrolador ATmega328P;  

• 2 motores eléctricos pequenos; 

• 5 sensores de refletância;  

• Display LCD de 8x2’’;  

• Campainha;  

• 3 botões de pressão;  

 

Software:  

• Código – C para o robô;  

 

 

 

 

Figura 7- Fotografia do robô 
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Capítulo 3 - Caracterização do Problema  

3.1 -  Definição do Problema  

 
Atualmente no campo da Robótica, um dos muitos caminhos possíveis a explorar é o 

aspeto social que pode influenciar a sociedade. O problema inerente nesta dissertação passa 

pela necessidade de programadores quererem fazer jogos interativos, do mesmo estilo que 

o jogo Pi-Tank [2], através do uso de software de simulação.  

3.2 -  Características do Sistema Pi-Tank  

 
Os componentes de hardware e software do sistema anterior, podem ser divididos da 

seguinte maneira: 

 
Hardware: 

• 4 robôs Pololu 3pi [14];  

• Câmara – Logitech C270 [15]; 

• Projetor Hitachi ED-X3270A;  

• 4 Controladores Logitech e GXT [16, 17];  

• Módulo de Rádio (para comunicação entre o motor de jogo e os robôs);  
 
Software:  

• Código – C++;  

• Processador de imagem – OpenCV [18];  

• Interface de utilizador – Qt [19];  

• Sistema Operativo do Robô (ROS) [20].  
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3.3 -  Solução Proposta  

 
Existe a necessidade de um software, que já venha integrado com os algoritmos 

necessários para testar o código escrito pelo utilizador.  

A solução para este problema, será utilizar o programa SimTwo para que tenha incluído 

no seu código, um conjunto de algoritmos base, para que programadores futuros, consigam 

testar o seu código de jogo, com mais facilidade.  
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Capítulo 4 – Trabalho Realizado 

4.1 - Seleção da ferramenta de simulação 

 
Considerando as opções disponíveis de simuladores para este trabalho, optou-se pela 

utilização da ferramenta SimTwo. Na Figura 8 está representado o ambiente virtual do 

software, que consiste num campo com dois robôs distintos, um tapete rolante, objetos fixos 

e objetos móveis (ex: esfera).  

 
 

 
 

Figura 8- Cenário do SimTwo 

 

  

Ao ativar o programa surgem várias janelas que permitem desenvolver a simulação com o 

conteúdo dentro do ambiente virtual. As janelas principais de desenvolvimento do SimTwo 

são:  
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Scene (Figura 9), onde podemos ver o ambiente virtual desenvolvido;  

 

 
Figura 9- Janela do cenário virtual 

 

 

Editor (Figura 10), onde escrevemos o código Pascal do controlo do robô, o disparo de 

balas, entre outros procedimentos;  

 

Figura 10- Janela de edição de código 
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XML Scene Edit (Figura 11), onde escrevemos o código XML para definir os obstáculos de 

batalha, os componentes dos robôs, e a posição de todos os elementos que constituem o 

jogo;  

 

 

Figura 11- Cenário em XML 

 

 

Sheet (Figura 12), uma janela com células, onde se pode mostrar informação pertinente 

sobre o robô (ex: distância entre o robô até a um ponto definido, pelo utilizador);  

 

 

Figura 12- Folha de cálculo de se mostram valores relevantes 
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Config (Figura 13), onde pode-se alterar a colocação da nossa câmara, para podermos 

observar os robôs, os obstáculos, e a balas de perto;   

 

 

 

Figura 13- Janela de configurações, onde podemos ajustar o cenário virtual 
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4.2 - Arquitetura 

 
A arquitetura do sistema foi feita usando estruturas de dados chamadas “records”, que 

permite estabelecer variáveis especiais para o sistema. Neste caso as variáveis são: 

obstáculos, robôs e balas.  

No código, para os obstáculos, as variáveis indicam a posição do objeto e as suas 

dimensões:  

 

type  

  TObstacle = record  

  Pos2D: array[0..1] of double;  

  Size2D: array[0..2] of double;  

end;  

 

Para os robôs, definiram-se variáveis como o seu identificador (nome e número), qual é o 

seu estado (na função GoToXYTheta), a sua posição atual (coordenadas e ângulo), o ponto 

para onde têm que se dirigir (coordenadas e ângulo), qual é a equipa que o robô pertence, e 

o tempo da última bala disparada:  

 

type  

  TRobot = record  

  robotid: integer;  

  state: integer;  

  posx: double;  

  posy: double;  

  postheta: double;  

  targx: double;  

  ... 

  teamN: integer;  

  LastBulletTime: double; 

end;  

 

Para as balas, foi necessário saber o nome da bala, o seu número, de que robô foi 

disparada, o tempo da última vez que uma bala foi evocada e o tempo da última disparada 

por aquele robô:  
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type  

  TBullet = record  

  BulletIdString : string;  

  BulletIdNumber : LongInt;  

  RobotNumber : integer;  

  SpawnTime : double;  

  LastBullet : string; 

end; 

 

Depois no final, como existem vários elementos de cada tipo, criou-se um conjunto de 

vetores que albergassem esses elementos:  

 

Var  

  Robots : array [0..1] of TRobot;  

  Bullets : array [0..19] of TBullet;  

  Obstacles : array [0..5] of TObstacle; 

 

Para o código XML do simulador, que define todos os componentes virtuais que aparecem, 

foi divido em três partes: o cenário (campo de batalha), os obstáculos, e o robô.   

No cenário é onde estão representados todos os obstáculos, robôs, e outros objetos que 

aparecem na simulação. Para o campo de batalha, definiram-se várias linhas onde serão 

depois colocadas as paredes do campo de batalha. 

O ficheiro XML deste cenário foi escrito da seguinte maneira: 

 

<scene>  

  <defines>  

    <const name=’ground’ value=’0.001’/>  

    <const name=’part_pos_z’ value=’0.015’/>  

    <const name=’sensor_pos_z’ value=’0.13’/>  

  </defines>  

 

  <robot>  

 <ID name=’3pi-1’/>  

 <pos x=’0.5’ y=’1.5’ z=’0.0’/> 

 <rot_deg x=’0’ y=’0’ z=’180’/>  

 <body file=’3pi.xml’/>  

    <color_rgb r=’128’ g=’0’ b=’0’/>  

  </robot>  
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  <robot>  

 <ID name=’3pi-2’/>  

    <pos x=’-0.5’ y=’1.5’ z=’0.0’/> 

    <rot_deg x=’45’ y=’45’ z=’180’/>  

    <body file=’3pi.xml’/>  

    <color_rgb r=’128’ g=’0’ b=’0’/>  

  </robot>  

 

  <obstacles file=’obstacles.xml’/>  

  <track file=’track.xml’/>  

 

</scene> 

 

 Para os obstáculos, foram criados seis paralelepípedos, dos quais quatro definem as 

paredes exteriores do campo, e dois definem as paredes interiores, como se pode ver na 

Figura 14.  

 

 

Figura 14- Cenário do campo de batalha visto de cima 
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Estes obstáculos foram definidos neste trabalho da seguinte maneira na Scene, em código 

XML:  

 

<cuboid>  

  <imovable/>  

  <size x=’0.4’ y=’0.05’ z=’wall_height’/>  

  <pos x=’0.725’ y=’0.5’ z=’ground’/> 

  <rot_deg x=’0’ y=’0’ z=’0’/> 

  <color_rgb r=’128’ g=’128’ b=’128’/> 

</cuboid> 

 

Para o robô, foram consideradas as mesmas características físicas do robô real, 

nomeadamente a altura, peso e tamanho. Deste modo há uma maior aproximação à realidade 

dos atributos do robô virtual (Figura 15).  

 

 

Figura 15- Robô original (esq.), robô do Pi-Tank (cent.), e robô virtual no SimTwo (dir.) 

 

Para a criação do robô, utilizou-se o código XML. No desenvolvimento do código optou-se 

por uma divisão em quatro partes: i) constantes que definem as características físicas do 

robô - dimensões, tamanho dos motores, distância entre as rodas e o motor; ii) os sólidos 

que constituem o robô - rodas, corpo, motores; iii) articulações que fazem as ligações entre 

os vários componentes que constituem o robô, e que definem os parâmetros dos motores; e 

iv) os sensores que detetam as mudanças de cor no chão. 

Apresenta-se de seguida excerto do código das características físicas, sólidos que 

constituem o robô, articulações e sensores, respetivamente: 

 

<robot>  

  <defines>  

  

    <const name=’RobotWidth’ value=’0.07’/>  
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    <const name=’RobotLength’ value=’0.08’/>  

    <const name=’RobotThickness’ value=’0.003’/>  

    <const name=’RobotHeight’ value=’0.06’/>  

    ... 

    <const name=’MotorDiameter’ value=’0.028’/>  

    <const name=’MotorLength’ value=’0.075’/>  

    <const name=’MotorMass’ value=’0.027’/>  

    ... 

  </defines> 

 

  <solids>  

    <cuboid>  

      <ID value=’BasePlate’/>  

      <mass value=’RobotMass’/>  

<size x=’RobotLength’ y=’RobotWidth’ z=’RobotThickness’/>  

<nopos x=’0’ y=’0’ z=’RobotHeight-RobotThickness/2’/>  

      <pos x=’0’ y=’0’ z=’RobotHeight-RobotThickness/2’/> 

<rot_deg x=’0’ y=’0’ z=’0’/> 

<color_rgb r=’10’ g=’10’ b=’10’/>  

    </cuboid>  

  </solids> 

  ... 

  <shells>  

  ... 

    <nsphere>  

      <ID value=”slide pad”/>  

 <pos x=”-CasterPosY” y=”0.0” z=”-CasterToBas-RobotThickness/2”/>  

 <radius value=”CasterWheelThickness/2”/>  

      <nomass value=”0.2”/>  

      <surface mu=’0.1’ softness=’0.1’/>  

    </nsphere> 

  </shells>   

 

  <articulations>  

  ... 

    <joint>  
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      <ID value=’LeftAxis’/>  

      <connect B1=’WheelLeft’ B2=’BasePlate’/> 

   <pos x=’-MotorPosX’ y=’0’ z=’WheelDiameter/2’/>  

   <axis x=’0’ y=’1’ z=’0’/>  

   <type value=’Hinge’/> 

    </joint>  

  </articulations>  

 

  <defines>  

    <const name=’LineSensorOffsetX’ value=’0.05’/>  

    <const name=’LineSensorYSpace’ value=’0.015’/>  

  </defines>  

 

  <sensors>  

    <floorline>  

      <beam length=’0.2’ initial_width=’LineSensorBeamWidth’ 

final_width=’LineSensorBeamWidth’/>  

     <tag value=’white’/>  

     <pos x=’MotorPosX+0.025’ y=’5/3 * LineSensorYSpace’ z=’0.01’/> 

     <rot_deg x=’0’ y=’90’ z=’0’/>  

     <color_rgb r=’0’ g=’0’ b=’128’/> 

   </floorline>  

  ... 

  </sensors>  

</robot> 
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4.3 - Estratégia de Jogo 

 

Para controlar os movimentos do robô, definiram-se um conjunto de teclas de um teclado 

para dividir os dois robôs: as quatro teclas das setas para um; e as teclas WASD para o outro 

robô. Foi necessário criar duas funções diferentes para cada um, para que não ocorresse um 

conflito de controlo entre os dois robôs. É no ciclo de controlo, que as duas funções são 

invocadas. Como as duas funções são semelhantes, no código descrito abaixo está 

representado o algoritmo que controla o robô através das setas, Keycontrol:  

 

procedure Keycontrol(Vmax: double; Wmax : double);  

var V1, V2, V, W: double;  

begin  

  V := 0;  

  W := 0;  

  if KeyPressed(vk_down) then begin  

    V := -1;  

  end else if KeyPressed(vk_left) then begin  

    W := -1;  

  end else if KeyPressed(vk_right) then begin  

    W := 1;  

  end else if KeyPressed(vk_up) then begin  

    V := 1;  

  end;  

 

  V1 := v * Vmax – W * Wmax;  

  V2 := V * Vmax + W * Wmax;  

 

  SetAxisSpeedRef(irobot,0,V1); 

  SetAxisSpeedRef(irobot,1,V2); 

 

end; 
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4.4 - Ciclo de Jogo 

 

O ciclo de jogo para este propósito, foi criado uma versão simples. No estado inicial, os 

robôs são colocados nas suas posições de combate, isto é, nos extremos opostos do campo 

de batalha. O sistema depois espera que o utilizador inicie o jogo.  

O jogo apenas termina, quando um dos robôs for atingido por uma bala. Os resultados do 

combate são colocados na Sheet, dizendo quem ganhou o combate. Depois o sistema volta 

para o estado de repouso, aguardando que o utilizador inicie o próximo combate.   

Através da máquina de estados na Figura 16, podemos ver como é o estruturado o ciclo 

do jogo. 

 

 

Figura 16- Máquina de estados que mostra o ciclo do jogo 

 

 

4.5 - Movimento do Robô 

 
Para o movimento do robô, utilizou-se um algoritmo que transporta um robô de tração 

diferencial, até a uma determinada posição, com um ângulo específico, escolhida pelo 

utilizador. Este algoritmo é designado por GoToXYTheta. O movimento executado pelo robô 

é feito em 3 passos:  

 

1. Rodar o robô, na direção da posição final;  

2. Seguir o robô até à posição final;  

3. Rodar o robô para o ângulo final.  
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No entanto, foi necessário adicionar mais dois estados, que servem para desacelerar o 

robô quando este se encontra perto da posição (ou do ângulo) final, tendo em conta que o 

robô está a movimentar-se com uma velocidade superior à nominal, o que pode provocar 

erros quando este pare bruscamente. Assim o movimento executado pelo robô, será feito da 

seguinte forma:  

 

1. Rodar o robô, na direção da posição final;  

2. Seguir o robô até à posição final, compensando os erros de deslocação;  

3. Desacelerar o robô quando chega perto da posição final;  

4. Rodar o robô para o ângulo final;  

5. Desacelerar o robô quando chegar perto do ângulo final; 

 

Para implementar este algoritmo, recorreu-se à máquina de estados da Figura 17, onde 

podemos visualizar o que acontece em cada estado, e sob que condições é que se transita 

de um estado para outro.  

 

 

Figura 17- Máquina de estados do funcionamento do GoToXYTheta 
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O código criado, foi colocado na secção Editor do SimTwo, e foi escrito o seguinte código 

para executar esta função:  

 

procedure gotoXY((*robot: TRobot;*) xf, yf, tf: double); 

var rotateTo, rotateToFinal, ang_target, error_dist, error_ang, 

error_finalrot: double; 

begin 

 

tf := Rad(tf); 

ang_target := ATan2(yf-y, xf-x); 

 

error_ang := DiffAngle(ang_target, theta);   

error_dist := Sqrt((xf-x)*(xf-x) + (yf-y)*(yf-y));   

error_finalrot := DiffAngle(tf, theta);  

 

  if error_ang > 0 then begin 

    rotateTo := RotateRight; 

  end else begin 

    rotateTo := RotateLeft; 

  end; 

 

  if error_finalrot > 0 then begin 

    rotateToFinal := RotateRight; 

  end else begin 

    rotateToFinal := RotateLeft; 

  end; 

 

case state (*robot.state*) of 

     

    Rotation: begin 

      if (abs(error_ang)) < MAX_ETF then begin 

        state := Go_Forward; 

      end else if error_dist < TOL_FINDIST then begin 

        state := Final_Rot; 

      end; 

    end;  

...  

end;  
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case state (*robot.state*) of 

    Rotation : begin 

      vlin := 0; 

      omega := rotateTo*AngStep; 

    end;  

...  

end; 

 

SetRobotSpeed(irobot, vlin, omega*7); 

   SetRCValue(11,5, format('%.2g', [xf-x])); 

SetRCValue(12,5, format('%.2g', [yf-y])); 

SetRCValue(13,5, format('%f', [DiffAngle(tf, theta)]));       

 

end;  

4.6 - Disparo de balas  

Para simular o disparo de objetos, foi necessário usar um conjunto de funções, já 

incorporadas no simulador, para obter esse efeito, e depois criar um procedimento que possa 

ser chamado quando for preciso, disparar uma “bala” (Figura 18). 

Inicialmente para simular o disparo de balas, foi necessário dividir o processo em duas 

partes: criar a bala à frente do robô; colocar uma velocidade na bala.  

 

 

Figura 18- Robô dispara uma esfera 
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4.7 - Validação  

 

Para avaliarmos se uma bala acertou num robô, criou-se um algoritmo para detetar essa 

colisão. Quando uma bala é disparada contra o robô, o algoritmo verifica se a bala disparada, 

se encontra muito perto do robô alvo. Se a bala se encontrar a uma certa distância mínima 

do robô alvo, a bala é imediatamente transportada para a posição de descanso, e o corpo 

principal do robô alvo muda de cor, para vermelho, indicando que foi atingido, como está 

representado na Figura 19.  

 

 

Figura 19- Corpo do robô da esquerda muda para vermelho, indicando que foi atingido. 

 

No procedimento Control, definiu-se o seguinte código para detetar a colisão: 

 

if Bullets[0].BulletIDNumber>=0 then begin 

  Temp3DPoint := GetThingPos(Bullets[0].BulletIDNumber); 

  TempDistance :=  sqrt(sqr(Temp3DPoint.x - GetRobotPos2D(1).x) + 

                            sqr(Temp3DPoint.y - GetRobotPos2D(1).y) ); 

   

if TempDistance<0.1 then begin 

    SetThingPos(Bullets[0].BulletIDNumber, -10, -10, 0.03); 

    SetThingSpeed(Bullets[0].BulletIDNumber, 0,0,0); 

    SetShellColor(1,0,255,10,10); 

  end;  

end; 
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Numa fase inicial do jogo, era necessário que o robô conseguisse detetar as linhas do 

campo de batalha, pois não havia obstáculos virtuais. Para que o robô detete a presença de 

linhas, com os seus sensores, criou-se um ciclo que constantemente verifica se algum dos 

sensores captou alguma linha. Depois, o programa “imprime” na Sheet do simulador, se 

detetou alguma linha (na verdade ele apenas verifica se o nome que foi dado à linha é o 

mesmo que sensores foram programados para detetar). Esta deteção das linhas foi 

conseguida através do seguinte código:  

 

for i:= 1 to 5 do begin 

  sens_line[i] := GetSensorVal(0, i - 1);  

  SetRCValue(10, i+10,format('%.1g',[sens_line[i]]));  

end;  

 

Na Sheet, contém várias tabelas definidas em Pascal, que projetam valores do estado em 

que o robô se encontra quando está a executar a função GoToXYTheta, a sua posição segundo 

os eixos, e o seu ângulo.  

Algumas partes definidas foram: 

● Estruturas que guardam os dados sobre os obstáculos, os robôs, e as balas; 

● Funções que calculam que a distância, e o ângulo, entre um robô e um ponto 

escolhido; 

● Função GoToXYTheta; 

● Função FireBullet. 
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Capítulo 5 – Conclusões 

 

Esta dissertação abordou o desenvolvimento de uma ferramenta, para que programadores 

possam testar e simular aplicações de jogos que envolvem o uso de robôs autónomos.  

Numa fase inicial, selecionou-se a ferramenta de simulação SimTwo, posteriormente 

desenvolveu-se a função GoToXYTheta para controlar os movimentos do robô, e o algoritmo 

FireBullet que permite simular o disparo de projéteis. Finalmente, procedeu-se à validação 

da criação de um algoritmo que deteta a colisão de um projétil num robô. 

De um modo geral, pode concluir-se que os objetivos propostos foram cumpridos, 

resultando no desenvolvimento de uma base de código, para que futuros programadores 

possam criar e testar os seus próprios jogos.   

Esta ferramenta oferece a estes utilizadores um ciclo de jogo, uma função que coordena 

os movimentos do robô, e o código que simula os disparos de balas virtuais. 
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