
Resumo

Este trabalho propõe a aplicação do Filtro de Kalman para a fusão de informações dos
diferentes sensores de um robô para sua auto-localização. Inicialmente são apresentados
alguns conceitos fundamentais para o desenvolvimento do projeto, tais como a represen-
tação em espaço de estado, estimação recursiva, o Filtro de Kalman, entre outros. O
sistema alvo do estudo foi um comboio que, inicialmente em repouso, se desloca segundo
a trajetória descrita pela sua linha. Porém, em determinados momentos, o sistema recebe
alguns diferentes tipos de perturbação externa que podem comprometer a qualidade dos
dados utilizados para seu controle, que são sua posição e velocidade. O Filtro de Kalman
foi utilizado para garantir que tais informações, mesmo com a ausência de determinados
tipos de medidas, estejam dispońıveis, uma vez que são de extrema importância para a
integridade do sistema. Para isso, foi elaborado um algoritmo em Matlab que simula o
deslocamento de um móvel unidimensional, como um comboio, ao longo do tempo jun-
tamente com o Filtro de Kalman, capaz de estimar os estados do sistema. Observou-se
que, mesmo com a presença de eventuais distúrbios, o Filtro de Kalman foi capaz fazer a
estimativa convergir para o estado real e sendo ainda capaz de fundir as diversas fontes
de informação numa representação única do ”estado do mundo”, justificando assim o meio
para o qual fora designado.
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Abstract

This work proposes the application of the Kalman Filter for the fusion of information from
different sensors of a robot for your own localization. Initially is shown some fundamen-
tal concepts for the development of the project, such as the estate space representation,
recursive estimation, the Kalman Filtering, among several. The studied system is an uni-
dimentional mobile vehicle that can represent, for example, a train. However, at some
moments, the system gets different kinds of external disturbs that maybe damage his be-
havior. The Kalman Filtering was utilized to ensure the information, even when some
measurements are not always available, since it’s of extremely importance to the system
integrity. Therefore, was developed a algorithm in Matlab that simulates the vehicle’s
displacement through the time with the Kalman Filter, able to estimate the estates of the
system. The Kalman Filter was able to converge even in the presence of perturbations
and create a meaningful world state.
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