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Abstract 

This paper presents the development of a virtual bicycle simulator. It was used 3D 

modeling environments applied to DLL interface between the game and the external 

environment through a microcontroller using Ethernet. The Gamestudio Software 

was used for modeling and interacting with the real bike. Tests were performed using 

real and virtual system. The analog signals of direction and speed were obtained 

from sensors installed on the bike and the signs of the virtual environment were sent 

to the bicycle (support). 

 

Keywords:  

Virtual bicycle simulator; walking game; prototype. 

 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador de bicicleta virtual. 

Foram utilizados ambientes de modelagem 3D para uma interface DLL entre o jogo 

e o ambiente externo através de um microcontrolador utilizando rede Ethernet. O 

Software Gamestudio (demo) foi utilizado para a modelagem e interação com uma 

bicicleta real. Foram realizados, tanto da parte real e virtual, alguns testes para a 

validação do sistema. Os sinais analógicos de direção e velocidade foram obtidos 

através de sensores em uma bicicleta e utilizados como interação ao ambiente 

virtual.  

 

Palavras chaves: Simulador virtual; Realidade Virtual; Game. 
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1. Introdução 

A realidade virtual é uma tecnologia na qual permite um interfaceamento entre o 

homem e máquina, em específico um sistema computacional. Foi primordialmente 

idealizada na conferência IFIP em 1965, por Ivan Sutherland, mas na época não 

existiam ainda recursos computacionais possíveis para a criação do conceito. No fim 

da década de 1980, o termo “Realidade Virtual” foi citado pela primeira vez através 

de Jaron Lanier que afirmava que em um futuro serão realizados cenários virtuais 

semelhantes ao o mundo real, no qual se modificará no domínio do tempo e 

consequentemente será uma espécie de realidade, ou seja, em um mundo onde o 

corpo não seja fisicamente presente, mas que haja perturbações e ações de uma 

entidade em tal ambiente [1]. As entidades são definidas como objetos dinâmicos, 

como pessoas, monstros, veículos e outras coisas que podem mover em torno do 

mundo virtual e realizar interações.  

A área da simulação foi em primeiro momento conceituado distintamente da 

realidade virtual. O primeiro modelo de simulador foi criado, patenteado em 1910 e 

foi chamado de “Professor de Sanders”, no qual era uma adaptação de um avião, só 

que preso ao chão e previa o equilíbrio do piloto, ajudava aos alunos aprenderem 

como se pilotava [2]. Mas outro simulador, conhecido como “Penguin System”, é 

mais próximo aos atuais, pois ele era mais compacto, simulava o comportamento 

dos comandos no voo e também treinava o equilíbrio do piloto. Tal modelo consistia 

em dois semi-barris nos quais algumas pessoas faziam os movimentos de rotação e 

inclinação para mostrar como era o comportamento do piloto e para treinar o 

equilíbrio [3]. A Figura 1 apresenta como era o modelo. 
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Figura 1 - Simulador “Penguin System” [2] 

Com a primeira guerra mundial, no qual os franceses utilizavam os simuladores, 

área começou a expandir não só para instrução de voo como também para 

aprimoramento da técnica e avaliação do desempenho do piloto, porque o custo de 

um simulador era menor que um avião. Assim, com o passar do tempo os 

simuladores foram aperfeiçoados, utilizando recursos pneumáticos (Treinador de 

Link, entre 1930 e 1950 [4]), de movimentos de arfagem (Comet IV, 1958 [3]), entre 

outros. 

Com a evolução computacional, sobretudo com a criação do computador 

americanos MARK I (1944) da marinha e o ENIAC (1946) do exército, começaram a 

serem utilizados meios computacionais para simulação. A primeira utilização 

conhecida foi para simulação de queda de mísseis utilizando cálculos balísticos [5] 

utilizando a linguagem FORTRAN IV e as saídas eram puramente textuais, ou seja, 

não tinha nenhum vídeo ou imagem da simulação, só coordenada do movimento de 

balística do míssil. Outras indústrias, como a automobilística, no começo da década 

de 1970, também utilizavam simuladores para aumentar a confiabilidade, 

estabilidade e segurança dos modelos de automóveis. 

E com o passar dos anos, com a popularização do computador pessoal, também 

impulsionado pela indústria do entretenimento, os simuladores virtuais foram 
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ganhando maior espaço. Um marco para este conceito de simulador virtual foi o 

videogame ATARI 2600, criado em 1977, no qual apresentaram os primeiros 

simuladores ou jogos (como simulador de futebol – Pelé’s soccer, simulador de 

aventura – Pitfall e de corrida – Pole Position, entre outros). Da mesma forma, 

também existiam na época simuladores utilizando computadores, como o Flight 

Simulator, hoje Microsoft Flight, criado em 1977 e usavam a arquitetura 8080 de 

computadores para apresentar um simulador gráfico de voo, bem simples, mas 

inovador para a época.  

Na área de simulação virtual imersiva, ou seja, naquela que existe uma sensação de 

imersão em uma realidade virtual, houve um marco de simulador chamado de 

Sensorama, criado por Morton Heiling na década de 1950 [6], conforme apresenta a 

Figura 2.  

 

Fig. 2.  Sensorama [6] 

 

Esta tecnologia foi evoluindo até que em 1982 Thomas Furness apresentou para a 

Força Aérea Americana um simulador virtual imersivo interativo conhecido como  

VCASS (Visually Coupled Airbone Systems Simulator) ou senão como “Super 

Cockpit”.  Tal sistema de simulação é conhecido como inovador porque utiliza a 
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parte gráfica virtualizada e também comandos que permite com que exista uma 

reação no ambiente virtual [7]. O sistema e a imagem do ambiente podem ser 

contemplados na Figura 3. 

 

Fig. 3. Sistema e Ambiente Virtual do “Super Cockpit” 

 

Após a apresentação do “Super Cockpit” começaram também a ser criados mais 

simuladores que implementam as técnicas de imersão que, segundo Björk e 

Holopainen [8], são conhecidas como: 

- Imersão sensório-motora: são experiências ao corpo real, que está sendo imerso, 

obtém ao tocar, andar ou realizar movimentos corporais ao ver o ambiente virtual. 

São exemplos os simuladores de voo, direção de carros, de esportes; 

- Imersão cognitiva: são experiências vindas do pensamento do corpo real no 

ambiente, como as possíveis jogadas em um jogo de xadrez ou senão em jogos 

estratégicos; 

- Imersão narrativa: são experiências que envolvem algum momento de narração de 

um jogo ou senão um filme na qual o corpo real se sente imersa. 

Assim a área de simulação virtual imersiva começou a ficar consolidada, estendida e 

consequentemente agregada ao conceito de “realidade virtual” idealizado por Ivan 

Sutherland e apresentado por Jaron Lanier. Áreas que vão além dos jogos, como os 

simuladores de cirurgias e situações médicas [9,10], direção de automóveis [11,12], 
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utilizam tais conceitos e tem por objetivo facilitar a vida de um aprendiz, aumentar a 

segurança ou até fazer com que a pessoa imersa conheça lugares virtuais (que 

podem ser baseados em ambientes reais, como museus, cidades, estradas e etc). 

Desta forma, são apresentados diversos modelos de simulação tanto na literatura 

[13-18] como comercialmente [19-21] no qual permite ao usuário ou um objeto ter 

uma imersão e interação no ambiente virtual. 

Seguindo tal contexto de realidade virtual imersiva, este trabalho apresenta um 

protótipo simulador virtual de pilotagem de bicicleta em ambientes irregulares 

tridimensionais, para aumentar a concentração e habilidade da pessoa que utiliza o 

protótipo. Foram utilizadas diversas técnicas de hardware e software que são 

apresentadas nas seções a seguir. 

 
2. Ferramentas e técnicas utilizadas 

 

2.1 Modelagem 3D 

 

A modelagem em três dimensões (3D) representa a criação de objetos, por um 

software especializado, utilizando renderizações, que se aproximam da visão 

humana. Os olhos humanos, por conta de dois pontos focais que se encontram, dão 

a sensação de tridimensionalismo e as técnicas de modelagem 3D buscam o 

mesmo contexto [22].  

Pode-se citar como exemplo de modelagens 3D: a técnica por polígonos, técnica por 

vértices e técnica por bordas. Todas elas são realizadas através da criação de uma 

malha complexa de segmentos que dão forma ao objeto. Há muito tempo 

começaram a surgir cinemas em 3D com o uso de óculos especiais e hoje em dia já 

existem aparelhos que dispensam o uso dos óculos, pois estes fazem a interpolação 

de imagens de acordo com a frequência com que cada olho capta, dando sensação 
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de profundidade. Tais estratégias permitem ao público assistir filmes com imagens 

que praticamente “saiam” da tela. 

 
2.2 Motor de Jogo – Game Engine 

 
Motor de jogo, também conhecido pelo termo em inglês “game engine”, ou 

simplesmente engine, é um programa de computador e/ou conjunto de bibliotecas 

utilizado para simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos ou outras aplicações 

com gráficos em tempo real para videogames e/ou computadores, rodando sistemas 

operacionais [23]. 

A funcionalidade tipicamente fornecida por uma engine inclui: uma engine gráfica 

para renderizar gráficos 2D e/ou 3D, uma engine de física para simular a física ou 

simplesmente para fazer detecção de colisão, suporte a animação, sons, inteligência 

artificial, networking, gerência de memória, gerência de arquivos, gerência de linha 

de execução, suporte a gráficos de cena e entidades e suporte a uma linguagem de 

script [24]. 

 

2.3 Microcontrolador PIC 

 
Os microcontroladores são chips programáveis, que tem um processador, pinos de 

entradas/saídas e memória. Através da programação dos microcontroladores pode-

se controlar suas saídas, tendo como referencia as entradas ou um programa 

interno. O PIC pode ser visto externamente como um circuito integrado TTL ou 

CMOS normal, mas internamente dispõe de todos os dispositivos típicos de um 

sistema microprocessado, ou seja: um processador, memória e periféricos de 

entrada e saída.  
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2.4 Pilha TCP/IP – Microchip 

 
A Microchip, fabricante do microcontrolador utilizado (da família PIC18F), 

disponibiliza suporte ao desenvolvimento para aplicações que utilizam os recursos 

da Ethernet, chamado “TCP/IP Stack”. Este pacote inclui desde os conceitos da rede 

Ethernet, como a programação em C para o desenvolvimento da comunicação na 

rede em ambiente MPLAB, notas de aplicações e exemplos utilizando os vários 

recursos deste tipo de comunicação. Para aplicações com microcontroladores, o 

esquema físico de comunicação Ethernet pode ser resumido conforme a Figura 4. O 

suporte TCP/IP oferecido pela Microchip é gratuito e otimizado para as famílias de 

microcontroladores PIC18, PIC24, dsPIC e PIC32. 

 

Figura 4 - Esquema físico de comunicação Ethernet 

 

2.5 Servomotor para acionamento da bicicleta 

 
Um servomotor de modelismo, representado na Figura 5, é um dispositivo atuador 

que tem a capacidade de posicionamento angular dentro de certo intervalo, 

mantendo-se estável na posição desejada [25]. É normalmente formado por um 

motor de corrente contínua, uma caixa redutora e um circuito de controle, sendo que 

sua margem de funcionamento geralmente é de menos de uma volta completa. 
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Figura 5 - Imagem do servomotor de modelismo. 

 

2.6 Controle de Posição de um servomotor de modelismo 

 
O circuito de controle do motor consiste em um controlador proporcional. Para a 

realimentação do sistema, utiliza-se um potenciômetro simples linear, visto que 

servomotores de modelismo não chegam a dar uma volta completa em torno de seu 

próprio eixo.  

O ponto de referência (setpoint), que é o valor de posição desejada para o motor, se 

indica mediante um sinal de controle de onda quadrada. A largura do pulso do sinal 

indica o ângulo de posição: um sinal com pulsos mais largos, isto é, de maior 

duração, indicará ao motor o posicionamento em um ângulo maior. Já um sinal com 

pulsos mais curtos, isto é, de menor duração, indicará ao motor o posicionamento 

em um ângulo menor. 

Este sistema de controle e modulação limita a ação do usuário, permitindo apenas a 

entrada da posição angular desejada e o sentido de giro por meio do chaveamento 

dos transistores, realizado por controle do tipo PWM. 

 

2.7 Histórico das DLLs 

 
As Bibliotecas de Vínculos Dinâmicos (DLL) tem o propósito original de compartilhar 

recursos e funções de programação entre diversos aplicativos, economizando assim 
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espaço em disco rígido e uso em memória. Em uma biblioteca padrão não 

compartilhada, trechos de código são adicionados ao programa que faz a chamada; 

se dois programas usam a mesma rotina, o código deve ser incluído em ambos. 

As DLL provêm os benefícios comuns de bibliotecas compartilhadas, como a 

modularidade. Esta modularidade permite que alterações sejam feitas no código ou 

dados em uma DLL autocontida, compartilhada por vários aplicativos, sem que 

qualquer modificação seja feita nos aplicativos em si. Essa forma básica de 

modularidade permite a criação de “patches and service packs” relativamente 

pequenos para grandes aplicativos, como comumente utiliza aplicativos da Microsoft 

como o Office, Visual Studio e até o próprio Windows.  

 

3. Materiais e Métodos 

 

Para a criação do software foram utilizados os seguintes materiais: 

-  Computador – para serem executados os softwares utilizados; 

-  Software GameStudio 3D Demo (MED, WED e SED)  para criação do ambiente 

3D e definição da programação da interface; 

-  Software SolidWorks Student Edition – para criação do projeto mecânico; 

-  Software Microsoft Visual Studio Trial – para criação da DLL que fez a 

comunicação entre a interface 3D (jogo) e a Ethernet; 

-  MPLAB C18 Compiler: para criação do projeto e implementação da pilha TCP/IP 

da Microchip, onde se desenvolveu a programação do microcontrolador;  

-  PICKIT 2 – software e hardware para gravação In-Circuit do microcontrolador. 

 

E para criação do hardware de circuito eletrônico, foi utilizado:  

-  Placa PME-10A (2EI engenharia), com microcontrolador PIC 18F87J60 com 

controlador Ethernet integrado; 
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-  Transistores tipo Darlington (BC517) para ganho de corrente. 

  
3.1 Programação 

 
Criação do Cenário e modelos 

O software Game Studio permite a criação de cenários e a interface do WED. O 

programa WED apresenta quatro telas, onde podem ser visualizados as 3 vistas do 

cenário (nos 3 planos cartesianos) e o ambiente 3D. 

Na Figura 7, encontram-se os planos XY, XZ e YZ do ambiente, bem como a tela 3D 

View, para visualização do cenário em 3D, onde existem morros, valores, caminhos 

e trilhas. O modelo da bicicleta pode ser visualizado na figura 8. 

O jogador é capaz de andar no campo (mundo virtual) utilizando as teclas W, A, S, D 

(movimentação), barra de espaço (pular), Ctrl (abaixar) e o movimento do mouse 

para movimentação do jogador e câmera. A movimentação da câmera em terceira 

pessoa também é controlada pelos códigos do template. 

O parâmetro x é utilizado como um vetor posição. Uma entidade pode ser 

teleportada ou movida sem detecção de colisão apenas alterando estes valores e 

podem ser alterados apenas uma vez por frame. 

 

Figura 7 - Apresentação do mundo para a simulação virtual. 
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Figura 8 - Modelagem da bicicleta no ambiente. 

 

Desenvolvimento em Linguagem lite-C 

 A primeira função a ser programada foi a movimentação da câmera, para poder 

visualizar a posição da bicicleta. Decidiu-se, por facilidade, partir para um software 

tipo jogo em primeira pessoa, onde a câmera fica localizada na altura da cabeça do 

jogador, também para que o jogador não fosse visto pelo usuário. Dessa forma, o 

usuário apenas controla a posição da câmera, através da movimentação da 

bicicleta, mas não vê nem o jogador nem o quadro e roda traseira. Isso foi feito 

através do seguinte código: 

camera.x = my.x + 20; 

camera.y = my.y - 500; 

camera.z = my.z + 10; 

camera.pan = 90; 

camera.tilt = 0; 

A entidade my é um ponteiro que aponta para a entidade de referência, no caso, a 

esfera. O código acima iguala a posição da câmera e do player, em x e y, e adiciona 

um offset de 10 quants na posição z, para elevar a posição da câmera. Com a 
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programação desenvolvida, conseguiu-se atingir os objetivos para o software 3D 

funcionando isoladamente. 

 

Programação da DLL - Ethernet pelo PC 

A necessidade da criação das DLLs se deu por conta da inviabilidade de acesso da 

comunicação TCP/IP pelo GameStudio por bloqueios de segurança do Windows. 

Apesar de o software possuir recursos que possibilitam programação de jogos de 

múltiplos jogadores, o mesmo não habilita a possibilidade de abertura de sockets 

para comunicação com outras aplicações. 

Inicialmente foi criada uma DLL de teste, que realizava um cálculo de soma com 2 

parâmetros de entrada enviados pela aplicação. Como o teste foi bem sucedido, deu 

continuidade no estudo de acesso às DLLs. 

Criou-se uma DLL para acesso às funções do WinSock2. As principais funções 

estão descritas neste trabalho. A DLL criada acessou as funções do WinSock2 em 

modo de cliente da rede. A programação do servidor foi realizada no 

microcontrolador PIC18F87J60. 

Para a comunicação com o jogo desenvolvido e rodando no PC, foi necessário que 

se habilitasse as funções de comunicação para o WinSock. Essas funções são 

chamadas BerkeleyTCPServerDemo, e BerkeleyTCPClientDemo. Para esta 

aplicação, utilizou-se apenas o BerkeleyTCPServerDemo, pois o microcontrolador 

atuou como servidor da comunicação, e o jogo como cliente. 

 

Programação do Circuito Embarcado 

O microcontrolador da Microchip, família PIC 18F, modelo 18F87J60 possui um 

controlador Ethernet integrado, não sendo necessária a adição de um controlador 

Ethernet para realizar esse tipo de conexão. Possui entradas analógicas e digitais, e 
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saídas digitais e cinco saídas habilitadas para PWM. Dessa forma, conseguiu-se 

obter saída pulsada para o controle dos servomotores. 

A programação do microcontrolador foi desenvolvida no ambiente MPLAB, com o 

compilador C18.  

 

Conversão AD 

Primeiramente, testaram-se as entradas e saídas digitais, fazendo estas últimas 

variarem conforme alguma alteração numa entrada específica. Após isso, 

configuraram-se duas entradas analógicas para receberem um sinal de 0 a 3,3V. 

Como a resolução do canal analógico deste microcontrolador é de 10 bits, espera-se 

numa conversão full-range (de 0 a 3,3V) um valor de 0 a 1023, sendo 1024 valores 

possíveis. 

 

PWM 

O uso do PWM, conforme citado antes, foi fundamental para as saídas, onde foram 

ligados os servomotores. A resolução do PWM do microcontrolador, assim como a 

da conversão AD (Analógico/Digital), é de 10 bits. Portanto, um bom método para 

ser testada a saída PWM seria igualar o duty-cycle do PWM. A tensão medida na 

entrada analógica sendo convertida seria igual à saída PWM com o duty cycle 

configurado desta maneira. 

A função do_duty_cycle_motor_x(duty) configura automaticamente o PWM do 

microcontrolador para o servomotor de movimentação no eixo x, de acordo com o 

valor gravado em duty. Para o controle do eixo y, existe também o 

Altera_duty_cycle_motor_y. 
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3.2 Elaboração do Circuito Eletrônico 

 
O circuito com potenciômetro em série com resistor foi utilizado para a simulação de 

movimento de um guidão de bicicleta, representado na figura 9.  

 

Figura 9 - Circuito com potenciômetro para controlar o movimento do guidão. 

 

Pode-se notar a diferença no valor aferido no ponto RV1(3), que foi de 

aproximadamente 3V quando virado completamente para a direita e de 0V quando 

virado completamente para a esquerda. 

O circuito pode ser calculado de acordo com as fórmulas (1) e (2). 

   ( )   
      

(       )
 

        

(      ) 
                           (1) 

   ( )      ( )  
    

    
                             (2) 

Onde temos que RV1t é a resistência total de RV1 e RV1a é a resistência da parte 

superior de RV1, tornando a fórmula de RV1(3) como apenas uma regra de três 

simples. 

 

Elaboração da Maquete: Modelo Físico do Simulador 
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Com a comunicação entre o PIC e o computador em funcionamento, foi projetado e 

desenvolvido o circuito de atuação e sensoriamento para receber e enviar grandezas 

da automação do modelo físico. 

O circuito foi projetado para efetuar a leitura de sinal analógico proveniente de 

potenciômetro ligado a um modelo de guidão de bicicleta, visando obterem-se 

valores para direção da bicicleta virtual dentro do jogo, e sinal pulsado de sensor 

óptico ligado a um modelo de roda de bicicleta, obtendo-se a grandeza de 

velocidade. 

Como atuador, o circuito foi projetado para o controle de dois servomotores de 

modelismo, ligados ao modelo físico. 

Abaixo pode-se ver a imagem do sistema projetado no software SolidWorks Student 

Version. As imagens estão transparentes para melhor visualização de furos e partes. 

O material utilizado foi Nylon, devido a sua facilidade de manuseio, representado na 

Figura 10.  

 

Figura 10 - Vista isométrica do modelo para receber o modelo real da bicicleta. 

 

4 Resultados Obtidos 

 

O usuário utiliza o software 3D como interface entre ele e o simulador de bicicleta 

esta representado na Figura 11 e interage com o ambiente com o protótipo 
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apresentado na Figura 12. Inicialmente é necessário que seja ligado (energizado) o 

sistema e conectado ao cabo de rede ao roteador. Com isso, o roteador atribui um 

endereço de IP ao microcontrolador via DHCP. Esse é o endereço que o circuito vai 

ser localizado pelo software 3D para estabelecer a comunicação. 

  

Figura 11 - Visões do simulador. 

  

  

Figura 12 - Protótipo criado para a simulação. 

 

Após ligar o circuito e aguardar a conexão do mesmo no roteador, abre-se o 

software 3D para que o jogo seja iniciado. A posição inicial do jogador é no centro do 

mundo virtual. 
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Para que possa conhecer o mundo virtual, o usuário pode controlar a bicicleta 

utilizando as teclas “W-A-S-D” como em qualquer jogo onde é feito posicionamento 

do personagem em primeira pessoa. 

Conhecido o mundo virtual, o usuário pode se conectar ao sistema real apertando a 

tecla 1 e desconectar apertando a tecla 2. Caso queira apenas verificar a conexão, 

pode fazê-la apertando a tecla 3. 

Depois de confirmada a conexão, como pode ser visto no detalhe da figura abaixo, o 

usuário pode controlar tanto a aceleração quanto a inclinação da bicicleta utilizando-

se dois potenciômetros ligados ao circuito eletrônico, dando-lhe a direção e sentido 

conforme sua vontade. 

A figura 12 pode-se visualizar a maquete construída e montada com dois 

servomotores de modelismo, juntamente com uma bicicleta em escala de 1:10. 

 

4 Conclusões 

 

O desenvolvimento deste simulador virtual bicicleta demostrou uma boa 

oportunidade de aprendizado de para desenvolvimento de outros simuladores para 

as diversas aplicações e serve como análise para comportamento de pessoas 

utilizando a bicicleta. Obviamente é um protótipo, pois se utilizou uma bicicleta de 

escala pequena para validar a simulação virtual. Pretende-se em breve trabalhar 

com modelagem 3D, sistemas embarcados, programação com a plataforma Linux, 

sistemas mecânicos, hidráulicos entre outros, com o intuito de deixar o simulador 

mais próximo de uma situação real. 

 

 

  



  

21 
 

 

Referências Bibliográficas 

[1] Guo Xiao Li; Fengli; Liu Hong, "Application of the virtual reality technologies in 

power systems," Future Computer and Communication (ICFCC), 2010 2nd 

International Conference on , vol.3, no., pp.V3-41,V3-44, 21-24 May 2010. 

[2] Haward, D. M.; “The Sanders Teacher”. Flight Vol 2 No. 50, pp. 1006-1007, Dec 

1910. 

[3] Selmikat A., "Simuladores de Vôo", V Ciclo ABCAer/AAB de Palestras do Setor 

Aeroespacial, Sept. 2006. (in portuguese) 

[4] Roberson Museum and Science Center, “The Link Flight Trainer - A Historic 

Mechanical Engineering Landmark”, Binghamton, New York, Jun 2010. 

[5] Baladez, F.; “O passado, presente e futuro dos simuladores”, Fasci-tech - 

Periódico Eletrônico da FATEC-São Caetano do Sul, pp 29-40, Dez 2009. (in 

portuguese) 

[6] Rheingold H., "Virtual Reality: The Revolutionary Technology of Computer-

Generated Artificial Worlds-And How It Promises to Transform Society", Simon & 

Schuster, ISBN 9780671778972, Aug. 1992. 

[7] Harvey, David, "VCASS: A Second Look At The Super Cockpit," Rotor & Wing 

International. Vol. 21, pp. 32-33, 63, Jan. 8, 1987. 

[8] Björk, Staffan; Jussi Holopainen (2004). Patterns In Game Design. Charles River 

Media. p. 206. ISBN 1-58450-354-8. 

[9] Jinjakam, C.; Hamamoto, K., "Simulator sickness in immersive virtual 

environment," Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2012 , 

vol., no., pp.1,4, 5-7 Dec. 2012 

[10] Solanki, M.; Raja, V., "Haptic based augmented reality simulator for training 

clinical breast examination," Biomedical Engineering and Sciences (IECBES), 2010 

IEEE EMBS Conference on , vol., no., pp.265,269, Nov. 30 2010-Dec. 2 2010 



  

22 
 

[11] Kallmann, Marcelo; Lemoine, P.; Thalmann, D.; Cordier, F.; Magnenat-

Thalmann, N.; Ruspa, C.; Quattrocolo, S., "Immersive vehicle simulators for 

prototyping, training and ergonomics," Computer Graphics International, 2003. 

Proceedings , vol., no., pp.90,95, 9-11 July 2003 

[12] Tateyama, Y.; Mori, Y.; Yamamoto, K.; Ogi, T.; Nishimura, H.; Kitamura, N.; 

Yashiro, H., "Car Driving Behaviour Observation Using an Immersive Car Driving 

Simulator," P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC), 2010 

International Conference on , vol., no., pp.411,414, 4-6 Nov. 2010 

[13] de Melo, L.F.; Ros rio, J.M.; Filho, H.F.; Prado, J., "Virtual simulator for mobile 

robots navigation systems," Control Applications, 2008. CCA 2008. IEEE 

International Conference on , vol., no., pp.281,286, 3-5 Sept. 2008 

[14] de Melo, L.F.; Mangili, J.F., "Virtual simulator with mobile robot rapid prototyping 

for navigation systems," Information and Automation, 2009. ICIA '09. International 

Conference on , vol., no., pp.899,904, 22-24 June 2009 

[15] de Melo, L.F.; Demian Junior, A.E.; Lopes, G.M.G.; Rosario, J.M., "Mobile 

robots and wheelchairs control navigation design using virtual simulator tools," 

Industrial Electronics (ISIE), 2012 IEEE International Symposium on , vol., no., 

pp.1280,1285, 28-31 May 2012 

[16] Nehaoua, L.; Djemai, M.; Pudlo, P., "Virtual Prototyping of an Electric Power 

Steering Simulator," Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on , 

vol.14, no.1, pp.274,283, March 2013 

[17] Arai, F.; Ito, M.; Fukuda, T.; Negoro, M.; Naito, T., "Intelligent assistance for 

intravascular tele-surgery and experiments on virtual simulator," Virtual Reality 

Annual International Symposium, 1995. Proceedings. , vol., no., pp.101,107, 11-15 

Mar 1995 



  

23 
 

[18] Starzyk, W.; Domurad, A.; Qureshi, F.Z., "Demo: A distributed virtual vision 

simulator," Distributed Smart Cameras (ICDSC), 2011 Fifth ACM/IEEE International 

Conference on , vol., no., pp.1,2, 22-25 Aug. 2011 

[19] C&C, “Simulador de Ambientes 3D”, Disponível em: 

http://cec.2020.net/planner/UI/Pages/VPUI.htm  

[20] Stefanelli, E. J. "Objetos de aprendizagem 'instrumentos virtuais de 

metrologia'", Disponível em http://www.stefanelli.eng.br/webpage/metrologia/p-

download-simuladores-paquimetro-nonio-comparador.html 

[21] Jiangsu Hong Chang Construction Machinery Co., Ltd., "The popular excavator 

training Simulator with CE", Disponível em: http://jshc.net.cn/ 

[22] Sherman, W. R.; Craig, A.B. Understanding Virtual Reality: Interface, 

Application and Design. Morgan Kaufmann Publishers, 2003. 

[23] Heim, M., Virtual Realism. New York: Oxford University Press, 1998. 

[24] Adams, L., Visualização e Realidade Virtual. São Paulo: Makron Books, 1995. 

[25] Sen, P. C. – “Principles of electric machines and power electronics”, 2ª edição, 

1997. Canadá, editora John Wiley & Sons. 

 

Dados dos Autores 

 

Ivando Severino Diniz, Eduardo Paciencia Godoy 

GASI - Grupo de Automação e de Sistemas Integráveis - Universidade Estadual 

Paulista (UNESP)  

Avenida Três de Março, 511. Bairro: Alto da Boa Vista 

CEP 18087-180 - Sorocaba - SP - Brazil 

Telefone: +55 (15) 3238-3404 

{ivando, epgodoy}@sorocaba.unesp.br 

 



  

24 
 

Diego Cólon 

Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle - Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo (USP)  

Avenida Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, nº 158,  

CEP 05508-900, São Paulo - SP - Brazil 

Telefone: +55 (11) 3091-5319 

diego@lac.usp.br 

 

Wesley Angelino de Souza 

DSEE - Departamento de Sistemas de Energia Elétrica - Faculdade de Engenharia 

Elétrica e de Computação - Universidade de Campinas (UNICAMP) 

Avenida Albert Einstein, no. 400  

CEP 13083-852, Campinas, SP - Brazil  

Telefone: +55 (19) 3521-3708 

wesley@fc.unesp.br 

 

Fernando Henrique da Costa 

HBL Engenharia - Automação Industrial  

Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 900, módulo 18 - Além Ponte 

CEP 1801; 3-280 - Sorocaba - SP - Brazil 

Telefone: +55 (15) 3217-2037 

fernando.costa@hblengenharia.com.br 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/268215233

