
Resumo 

 

A robótica tem sido uma área de grande desenvolvimento e crescimento económico na 

sua vertente industrial, militar e civil. Os robôs têm demonstrado serem ferramentas de 

elevada importância nesta era moderna, sem os quais muito dificilmente poderíamos 

igualar a qualidade de vida que hoje possuímos. 

A autonomia e um factor importantíssimo no desenvolvimento de robôs dotados de uma 

maior inteligência. Permitindo assim que estes consigam executar funções com a 

mesma destreza que nos, seres humanos, assumimos como inato. Neste passo 

gigantesco que e a autonomia para um robô, estabelece-se a base da auto-localização, 

antes de um robô realizar qualquer tipo de função e necessário que este conheça 

primeiro onde se localiza, passando assim a outras fases de controlo que permitam 

executar as mais diversas tarefas. 

A fusão de informação e então integrada na auto-localização, sendo usados Filtros de 

Kalman e Filtros de Partículas, com um único objectivo de fundir a informação 

proveniente de diferentes sensores para produzir informação relevante que permite a 

localização completa para os robôs moveis x, y e θ . Neste documento e descrito a 

aplicação do Filtro de Partículas na auto-localização de um robô autónomo de limpeza 

que opera num meio semi-estruturado e dinâmico. 

 

 

Abstract 

 

The robotics have been an area of great economic development and growth in the 

industrial, military and civilian strand. The robots have shown to be tools of high 

importance in the modern era, beeing hard to match the quality of life that we have 

today without them. 

Autonomy is a major factor in the development of robots endowed with greater 

intelligence, allowing them to perform the innate functions of the humans with the same 

dexterity. 



In this gigantic step of autonomy to a robot, there is the basis of self-location, that gives 

the robot the possibility to know his locations before performing any function, and reach 

higher stages of control to perform the most diverse tasks. 

The data fusion is then incorporated into self-location, by the Kalman and Particles 

filters, with the purpose of merging different information from sensors to produce a single 

information of relevant importance that the location allows for the complete mobile 

robots x, y and θ. 

This document is the portrait of the application of the filter particles in the self-location of 

an autonomous robot for cleaning operates in a semistructured and dynamic 

enviroment. 


