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Resumo — Este artigo descreve brevemente o trabalho
desenvolvido pela equipe UFMS-ARARASBOTS na construção
e programação de dois robôs para realizar o desafio proposto
na categoria IEEE Standard Education Kits 2010. O artigo
descreve o formato atual dos robôs, bem como o
posicionamento dos sensores e atuadores e principais
funcionalidades dos principais elementos que compõem os
robôs.

A

I.INTRODUÇÃO

equipe ArarasBots é composta por 6 alunos do curso
de Ciência da Computação da UFMS (Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul) e tem como objetivo
constituir uma força tarefa para realizar o desafio proposto
na Competição Brasileira de Robótica, CBR 2010, da
categoria IEEE SEK (Standard Educational Kits). Na
construção dos robôs foram utilizadas peças dos kits Lego
Mindstorms NXT e RCX com ambiente de programação
Bricx Command Center.
O grupo faz parte do Laboratório de Inteligência
Artificial (LIA) e o trabalho foi desenvolvido sob orientação
do Professor Edson Takashi Matsubara da FACOM
(Faculdade de Computação)
II.OBJETIVO

ponto de vazamento da arena, os dutos verdes formam o
duto principal que é fixo, os dutos azuis são móveis. Para
facilitar a locomoção dos robôs o cenário da arena é branco e
possui uma matriz de linhas pretas que cobre todo o piso.
Para restaurar a produção de óleo, deve-se compor um duto
alternativo utilizando os dutos azuis para reestabelecer a
produção de óleo como ilustrado na Figura 2. Durante a
tarefa de montagem de um duto alternativo existem
plataformas fixas, em vermelho, com válvulas que indicam
fechamento ou abertura de passagem de petróleo, que devem
ser posicionadas de acordo com a Figura 2.

Figura 1 - Arena simulando vazamento

O objetivo da competição deste ano consiste em construir e
programar (2) dois robôs que devem trabalhar de maneira
cooperativa para restaurar uma rede de dutos danificada de
modo a causar o menor dano ambiental no ambiente
simulado preparado para a tarefa. A solução consiste em
cessar o vazamento de petróleo causado por um duto antigo
danificado, construir uma via alternativa de dutos e restaurar
a produção de petróleo no menor tempo possível.
III.CONSIDERAÇÕES SOBRE O AMBIENTE
O ambiente da tarefa é simulado em uma arena ilustrada
na Figura 1. Nesta figura é apresentada a configuração
inicial da arena na qual a tarefa será realizada. Os dutos
verdes representam o duto fixo. O duto preto representa o
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Figura 2 - Exemplo de solução na arena
Inicialmente, um dos robôs ficará posicionado no canto
superior esquerdo e o outro no quanto inferior direito.

Caberá a um dos robôs fechar uma das válvulas enquanto o
segundo retira o cano danificado facilitando a passagem do
outro, mas antes de passar o robô deve levar o cubo para o
outro lado, e quando os dois robôs estiverem do lado
esquerdo da tubulação será feito um novo caminho com os
dutos azuis e as curvas de duto. Após o término do novo
caminho o robô mais próximo da plataforma deve abrir a
válvula.
IV.DESCRIÇÃO DOS ROBÔS
No processo de construção dos robôs vários modelos
foram criados até as configurações atuais. Diversos
problemas surgiram como o tamanho, a forma de realizar as
tarefas na arena, a necessidade de sensores para se guiar,
construir uma boa garra, o peso dos canos e poder virar para
qualquer lado. Desse modo foram realizadas diversas
adequações.
Para o desafio foram construídos dois robôs com
estruturas diferentes, mas com funções para realizar a tarefas
básicas como: pegar o duto, empurrar os cubos (que
representam as curvas da tubulação) e apertar a válvula que
abre e fecha.

frente, traz, direita e esquerda e mais duas rodas pequenas
para auxiliar na parte traseira. Para andar em linha reta, um
sensor de luz RGB colocado do lado direito do robô é fixado
de tal forma que deva sempre captar a cor verde, ou seja,
sempre entre a linha preta e a madeira branca, se ele se
deslocar para direita ou para a esquerda quando é para andar
em linha reta a sua trajetória é corrigida conforme leitura do
sensor de RGB. Para fazer as curvas um sensor de Bússola
Magnética é utilizado, auxiliando assim na precisão. Para
apertar a válvula, foi feito na parte posterior do robô uma
espécie de placa para empurrar a válvula até que o robô
fique totalmente dentro do quadrado adjacente a válvula. Há
também um sensor de ultra-som, perto da garra, que trabalha
em conjunto com um motor para abertura e fechamento, para
que o robô consiga saber a distância de algum duto ou cubo.
4.2 Robô Jacarex
O Robô Jacarex também possui um bloco programável
e foi construído para realizar as funcionalidades básicas já
mencionadas.

4.1 Robô ADO

Figura 5 - Robô Jacarex visto lateralmente
Figura 3 - Robô ADO visto de frente

Figura 4 - Robô ADO visto de lado
O Robô ADO tem um bloco programável que controla
todos os sensores e motores do robô. A locomoção é feita
por dois motores que fazem o movimento para andar para

Figura 6 - Robô Jacarex visto de frente
O robô Jacarex é composto por:
a. Sistema da garra com sensor ultra-som ;
b. Sensores de cor e bussola magnética que posiciona o robô
na arena;

c. Sistema de engrenagem no motor A e B;
d. Sistema de liga/desliga válvula e empurrar de curva;
O posicionamento destes elementos estão ilustrados nas
Figuras 5 e 6. Cada sensor e atuador possuem
funcionalidades diferentes que são:
a) O sensor de ultra-som é utilizado para mostrar a
proximidade do duto que será agarrado de maneira que ele
não caia e sejam deixados na posição correta
b) Um sensor de cor é usado para contar linhas pretas já
ultrapassadas, ou seja, a sua posição é atualizada. Além
disso, uma bussola é posicionada para que o robô ande em
linha reta e faça curvas.
c) Tem uma distribuição de engrenagem para que o robô não
perca força e velocidade.
d) Com um bloco de barra de lego e um sensor de toque
posicionado para que o fechamento da válvula seja
executada até o final, e os bloco sejam empurrados com
facilidade.
V.ESTRATÉGIA
A estratégia adotada pela equipe foi usar um robô para
desligar a chave e interromper o vazamento que está
ocorrendo, enquanto outro robô imediatamente remove o
duto que está com problemas. Após isso, os robôs começam
a organizar os dutos e as curvas de dutos de maneira a
construir uma tubulação que permita restaurar a produção da
área simulada. Após concluído a construção da tubulação
alternativa, a chave que está localizada na plataforma fixa
com fechamento do lado esquerdo é ativada e o fluxo de
óleo é reativado. Os robôs se comunicam entre si através de
sinais via BLUETOOTH, essa comunicação é importante na
hora de ligar e desligar as válvulas e para evitar colisões
entre eles.
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