
Resumo  

O trabalho realizado nesta dissertação diz respeito à construção de um sistema de localização para 

uma plataforma móvel autónoma do ISR - Porto. Pretende-se com este sistema, que o veículo, sem 

modificar o ambiente estruturado, mantenha uma estimativa em tempo real da sua posição, obtida 

com base nos sensores a bordo do mesmo, bem como do conhecimento prévio acerca do mundo 

onde se pretende movimentar.  

Após se situar o problema da localização no contexto global da navegação, são descritas algumas 

abordagens adoptadas para sistemas de determinação da posição.  

A formulação do sistema de posicionamento requer que sejam caracterizados vários aspectos 

relativos aos seus componentes. Assim, após ser apresentado o veículo, bem como os sonares que 

dele fazem parte, é feita uma análise da sua constituição física e modo de funcionamento. Define-se 

um modelo geométrico de previsão de leituras baseado nas restrições físicas do sonar e apresenta-se 

uma abordagem formal para a caracterização do mundo real, condicionada pela forma estruturada 

deste, bem como pela definição adoptada para o modelo da previsão de leituras.  

A utilização do filtro de Kalman como processo de determinação de uma estimativa da posição do 

veículo conduziu à dedução das equações fundamentais que constituem este processo.  

Com base na integração conjunta de todas as condições acima referidas foi construido o algoritmo de 

posicionamento tendo sido detalhadamente especificadas todas as fases que o compõem. Com o 

objectivo de avaliar o comportamento do sistema de posicionamento apresentam-se os resultados da 

simulação do algoritmo criado, realçando-se os bons resultados obtidos na correcção da estimativa 

da posição.  

Com o objectivo de aumentar a eficiência da obtenção das leituras dos sonares em tempo real, é 

utilizado um método baseado em entropia, que consiste em escolher o sensor que introduz mais 

informação no processo de estimação, permitindo este assim maximizar a confiança na estimativa da 

posição calculada.  

Abstract  

The work developed in this thesis is related with the build of a localisation system for one mobile 

autonomous platform of ISR - Porto. It's intended with this system that the vehicle, without modify the 

structured environment, maintains an estimate in real time of it's position, obtained based on the 

sensors located on board, as well on the previous knowledge about the world where is going to move.  

After locate the problem of localisation in the global context of navigation, some adopted approaches 

for the position determination systems are described.  



The formulation of the position system needs that some aspects related to their components to be 

specified. So, after been presented the vehicle as well as its sonares, an analysis of its physical 

constitution and functionality mode is done. It is defined a geometric model of prediction sonar data 

based on its physical restrictions and it's presented a formal approach for the characterization of the 

real world, conditioned by its structured form, as well as the adopted definition for the prediction sonar 

data model.  

The use of the Kalman Filter as an estimation process of the vehicle position leads to the deduction of 

the fundamental equations that belong to this process.  

Based on the integration of all conditions said above, it was built a position algorithm and were 

specified with detail all its phases. To evaluate the behaviour of the position system are presented the 

results of a simulation of the built algorithm, emphasising the good results obtained in the updated of 

the estimate of the position.  

Trying to increase the efficiency of the sonar observations in real time, is used a method based on 

entropy that chooses the best sensor that gives more information to the estimation process 

maximising the reliability of the determinated estimate position.  


