
Resumo 

Para que seja possível posicionar e manobrar um robot ou um grupo de robots num ambiente cujos 

obstáculos e objectivos seguem uma dinâmica própria, é necessário dispor de capacidades 

sensoriais capazes de extrair a informação necessária. Dada a dinâmica inerente à informação a 

recolher, esse processo deve ser efectuado em tempo real, o que requer o desenvolvimento de 

técnicas e de algoritmos capazes de actuarem com restrições temporais apertadas. Finalmente é 

importante que o sistema sensorial apresente uma série de características tais como a robustez à 

operação em condições subóptimas e seja ao mesmo tempo capaz de fornecer não só uma 

estimativa das grandezas observadas mas também da certeza associada a essa estimativa.  

O futebol robótico fornece uma plataforma onde estes problemas são propostos, num ambiente 

standard, o que permite a comparação e análise das diferentes técnicas propostas e implementadas 

pela comunidade científica.  

Desenvolvemos, implementámos e fundamentámos uma série de algoritmos capazes de, recorrendo 

a um esquema de visão, extrair a localização e estimar a velocidade dos robots e da bola envolvidos 

num desafio de futebol robótico. Este é um passo essencial para estabelecer um esquema de decisão 

e controlo capaz de possilitar o preenchimento dos objectivos da equipa robótica.  

O sistema proposto, recorrendo a uma classificação baseada em operações sobre conjuntos fuzzy, 

seguida de uma filtragem em que se recorre a um filtro de Kalman, mostrou dispor de características 

de robutez, versatilidade e rapidez.  

Neste trabalho descrevemos e fundamentamos a nossa abordagem e apresentamos ainda uma série 

de exemplos onde ilustramos alguma das suas propriedades mais interessantes.  

Abstract 

To be possible to position and to maneuver a robot or a robot group in an environment whose 

obstacles and objectives follow their own dynamics, it is necessary to dispose of sensorial capabilities 

which are able to extract the necessary information. Given the dynamical properties of the information, 

that process should be completed in real time. That requires the development of techniques and 

algoritms capable of fulfilling the timing restrictions. Finally, it is important that the sensorial system 

presents a series of characteristics related with the robustness of operation in suboptimal conditions. It 

should also supply not only an estimate of the observed variables but also the certainty associated 

with that estimate.  

The robotic soccer challenge supplies a platform where these problems are proposed in a standard 

environment. That allows the comparison and analysis of the proposed techniques and 

implementations by the scientific community.  



Using vision as our sensorial input, we developed and implemented a series of algorithms capable of 

extracting the location and estimate the speed of the robots and the ball, during a game of robotic 

soccer. This is an essential step for establishing the decision and control strategies that fulfil the 

objectives of the robotics team.  

The proposed system, based on a classification scheme supported by a sequence of operations on 

fuzzy sets and an extra filter steep implemented by an Extended Kalman Filter, showed robustness, 

versatility and speed. 

In this work we describe and fundament our approach and provide examples that illustrate some of its 

most interesting properties.  


