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C O R P O D O P R O J ET O
Descrição
O futebol de robôs é um ambiente bastante versátil que se presta ao desenvolvimento de atividades envolvendo desde alunos de
iniciação científica até doutorandos. Além disso, envolve conhecimentos interdisciplinares nas grandes áreas de Engenharias e
Computação. Portanto, a participação no projeto permite uma boa integração entre graduação e pós-graduação e também entre
estudantes com formações diferentes, facilitando o desenvolvimento da aptidão para trabalho em equipes multi-disciciplinares.
Os alunos que se envolvem neste tipo de projeto normalmente ficam bastante motivados, tendo em vista a obtenção de um
produto final de relativa complexidade e ao mesmo tempo compreensível por pessoas não-especialistas. Historicamete, os alunos
de graduação envolvidos no projeto do futebol de robôs têm bom desempenho acadêmico nas disciplinas do curso, pois eles já
trabalham em um problema que requer a aplicação dos conhecimentos teóricos que serão ministrados em sala de aula.
Finalmente, o projeto do futebol de robôs tem funcionado desde o seu início como uma poderosa ferramenta de iniciação
científica e de estímulo à pós-graduação. Todos os alunos que trabalharam no projeto como bolsistas ou como voluntários
concluiram ou estão realizando curso(s) de pós-graduação strictu sensu:
-

Diogo Pinheiro Fernandes Pedrosa: concluiu mestrado em 2001 e doutorado em 2006
Kelson Rômulo Teixeira Aires: concluiu mestrado em 2001 e está cursando doutorado desde 2005
Rodrigo Pereira Bandeira: concluiu mestrado em 2002
Patrícia Nishimura Guerra: concluiu mestrado em 2005
Marcelo Minicuci Yamamoto: concluiu mestrado em 2005 e está cursando doutorado desde 2006
Frederico Carvalho Vieira: concluiu mestrado em 2005
Auciomar Carlos Teixeira de Cerqueira: iniciou mestrado em 2006

Além destes aspectos mais importantes, o projeto tem duas outras razões que justificam a sua existência:
- O resultado das pesquisas tem contribuído para destacar nacionalmente a UFRN como um dos pólos de pesquisa em Robótica
do país, em razão da grande visibilidade das competições de Robótica nos congressos científicos. O coordenador do projeto foi
inclusive escolhido como o coordenador da categoria &quotVery Small Robot Soccer" na Competição Brasileira de Robótica nos
anos de 2006 e 2007.
- A experiência adquirida pela UFRN na construção de uma frota de mini-robôs, desde os aspectos de baixo nível até os de mais
alto nível, levou-a a ser uma das 12 instituições no mundo escolhidas pela Citizen para receber uma doação de 20 mini-robôs
para conduzir pesquisas na área.
Introdução
Um dos grandes desafios na formação em Engenharia é colocar o aluno em contato com problemas que permitam dar sentido
prático ao conjunto de teorias e técnicas estudados ao longo do curso. O futebol de robôs é uma aplicação largamente utilizada
em todo o mundo para atingir este objetivo. Este projeto busca envolver alunos dos cursos de graduação no desenvolvimento e
aperfeiçoamento de uma frota de mini-robôs inteiramente projetada por eles e o uso da frota em competições entre equipes de
futebol de robôs.
Objetivos
1) Desenvolver e utilizar uma frota de mini-robôs móveis autônomos para atuarem de forma cooperativa em um ambiente de
futebol de robôs.
2) Funcionar como prática de consolidação de conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação.
3) Envolver os participantes em um projeto multidisciplinar e feito em equipe.
Subsidiariamente, o projeto deve também prover as condições para que a UFRN dispute os campeonatos nacionais da categoria.
Justificativa

10/9/2007 21:28

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

2 de 3

https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa//pesquisa/projetoPesquisa/criarProjeto...

O futebol de robôs é um ambiente bastante versátil que se presta ao desenvolvimento de atividades envolvendo desde alunos de
iniciação científica até doutorandos. Além disso, envolve conhecimentos interdisciplinares nas grandes áreas de Engenharias e
Computação. Portanto, a participação no projeto permite uma boa integração entre graduação e pós-graduação e também entre
estudantes com formações diferentes, facilitando o desenvolvimento da aptidão para trabalho em equipes multi-disciciplinares.
Os alunos que se envolvem neste tipo de projeto normalmente ficam bastante motivados, tendo em vista a obtenção de um
produto final de relativa complexidade e ao mesmo tempo compreensível por pessoas não-especialistas. Historicamete, os alunos
de graduação envolvidos no projeto do futebol de robôs têm bom desempenho acadêmico nas disciplinas do curso, pois eles já
trabalham em um problema que requer a aplicação dos conhecimentos teóricos que serão ministrados em sala de aula.
Finalmente, o projeto do futebol de robôs tem funcionado desde o seu início como uma poderosa ferramenta de iniciação
científica e de estímulo à pós-graduação. Todos os alunos que trabalharam no projeto como bolsistas ou como voluntários
concluiram ou estão realizando curso(s) de pós-graduação strictu sensu:
-

Diogo Pinheiro Fernandes Pedrosa: concluiu mestrado em 2001 e doutorado em 2006
Kelson Rômulo Teixeira Aires: concluiu mestrado em 2001 e está cursando doutorado desde 2005
Rodrigo Pereira Bandeira: concluiu mestrado em 2002
Patrícia Nishimura Guerra: concluiu mestrado em 2005
Marcelo Minicuci Yamamoto: concluiu mestrado em 2005 e está cursando doutorado desde 2006
Frederico Carvalho Vieira: concluiu mestrado em 2005
Auciomar Carlos Teixeira de Cerqueira: iniciou mestrado em 2006

Além destes aspectos mais importantes, o projeto tem duas outras razões que justificam a sua existência:
- O resultado das pesquisas tem contribuído para destacar nacionalmente a UFRN como um dos pólos de pesquisa em Robótica
do país, em razão da grande visibilidade das competições de Robótica nos congressos científicos. O coordenador do projeto foi
inclusive escolhido como o coordenador da categoria &quotVery Small Robot Soccer" na Competição Brasileira de Robótica nos
anos de 2006 e 2007.
- A experiência adquirida pela UFRN na construção de uma frota de mini-robôs, desde os aspectos de baixo nível até os de mais
alto nível, levou-a a ser uma das 12 instituições no mundo escolhidas pela Citizen para receber uma doação de 20 mini-robôs
para conduzir pesquisas na área.
Metodologia
O projeto já se encontra em desenvolvimento desde 1999, inicialmente com financiamento do REENGE/FINEP (1999-2000).
Durante esta fase inicial, foram construídos uma versão da frota de mini-robôs e um ambiente para realização de partidas de
futebol (campo, iluminação, etc.). No período de 2001 até 2006, foram construídas três outras versões dos robôs, com melhorias
mecânicas e eletrônicas, e várias implementações do software de controle.
A fase atual diz respeito ao desenvolvimento de estratégias otimizadas para disputa do jogo. Dispõe-se de estratégias básicas
para localização dos robôs no campo (visão computacional), para definição dos papéis dos robôs no campo (estratégia) e de
movimentação dos robôs para a posição desejada (controle). Estas estratégias devem ser otimizadas e testadas em situações
realísticas.
Tendo em vista o grau de maturidade da frota e do software, decidiu-se expandir o projeto para mais alunos. Isto foi conseguido
através do oferecimento de uma disciplina complementar do curso de Engenharia de Computação, Tópicos em Robótica, cujo
objetivo é o desenvolvimento de equipes de futebol de robôs. Os alunos da disciplina formam grupos de 2 alunos e ao final do
semestre cada grupo deve ter um &quottime" completo para disputa do jogo. Todos os grupos usam a mesma frota de robôs, de
modo que não há diferenças de &quothardware" entre as equipes. As rotinas básicas são fornecidas aos aluno, de modo que eles
não têm que começar tudo do início. O fechamento da disciplina é uma competição entre todos os grupos, aberta a todos os
alunos do curso e ao público em geral.
Constatou-se que o maior problema no futebol de robôs é a capacidade de adaptação do sistema a ambientes e situações
diferentes. A metodologia a ser adotada para dotar os robôs desta capacidade de aprendizado envolve os seguintes aspectos:
1) Adaptação do sistema de visão a variações nas condições de iluminação e a diferentes uniformes das equipes.
2) Adaptação do controle a variações nos robôs, principalmente geradas por descarga das baterias ao longo do jogo.
3) Estratégias que mudem o estilo de jogo de acordo com o placar e o estilo do adversário.
Os alunos envolvidos no projeto deverão satisfazer a estes objetivos utilizando-se das seguintes abordagens:
1) Auto-calibração da câmera e detecção inteligente dos rótulos identificadores dos adversários.
2) Técnicas de identificação dinâmica de sistemas em tempo real, combinadas com a utilização de ferramentas de controle
adaptativo.
3) Incorporação de mecanismos de aprendizado na estratégia, tanto supervisionados (buscando aprender a estratégia do
adversário) quanto não-supervisionados, baseando-se no bom ou mal desempenho da estratégia atualmente utilizada.
Estas idéias estão sendo passadas a todos os alunos envolvidos e espera-se que as diversas contribuições possam ser
incorporadas ano-a-ano à equipe da UFRN que disputa os campeonatos nacionais e internacionais.
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