
Resumo 

 

A autonomia e uma necessidade cada mais desejada em sistemas robóticos móveis. 

Um dos factores de libertação e a mobilidade. Associando autonomia e mobilidade 

evidencia-se naturalmente o problema da localização. Para o solucionar recorre-se ao 

uso de sensores que permitam criar uma percepção do ambiente. A melhor forma de o 

fazer e fundir os dados para que juntos possam fornecer uma maior e melhor 

percepção do mundo. 

Neste trabalho são implementados dois métodos de fusão de informação sensorial: o 

filtro de Kalman extendido e o filtro de partículas. No final comparam-se os seus 

resultados experimentais. 

Esta comparação e muito interessante pois permite observar as reacções de cada filtro 

no mesmo ambiente, usando o mesmo robot e os mesmo sensores, tornando assim 

legitimo compara-los. 

No filtro de Kalman extendido usam-se dois métodos de localização bastante recentes e 

inovadores: localização por linhas usando sensores de posição ópticos e localização 

por códigos de barras, que permite obter uma localização completa. Este último 

método, permite como foi comprovado experimentalmente, resolver o problema da 

localização global. 

No filtro de partículas são verificadas, na prática, algumas das suas características mais 

interessantes, tais como a capacidade de ultrapassar problemas de posição global. 

E também descrita a arquitectura criada, com realce para a sua modularidade e 

capacidade de armazenar os vários dados usados em cada instante. Esta arquitectura 

permite o funcionamento em paralelo de algoritmos com objectivos iguais. 

Apresenta-se também o conceito de aquisição inteligente de sensores que consiste 

numa aplicação que através de fusão de sensores permite obter uma melhoria na 

qualidade das medidas. 

São efectuados diversos ensaios experimentais acerca da localização global e do 

seguimento de posição. E também efectuada a medição da posição real para que se 

possa calcular o erro da estimativa. 

 



 

Abstract 

 

The autonomy is a need each time more desired in mobile robotic systems. One of the 

important factors for autonomy is the mobility. Associating autonomy and mobility 

naturally appears the problem of localization. To solve this problem are used sensors to 

create a perception of the environment. The best way to make it, is join all the data so 

that together they can give a better knowledge of the world. 

In this work are used two sensorial information's fusion methods: Extended Kalman filter 

and particle filter. In the end the experimental results are compared. This comparison is 

very interesting because allows to observe the reaction of each filter in the same 

environment, using the same robot and the same sensors. 

In the extended Kalman filter are used two localization methods very recent and 

innovating: localization using lines with position sensitive detectors and localization 

using barcodes, which allows obtaining a complete knowledge of the localization. This 

last method helps the EKF solve the problem of global localization. 

In the particle filter were verified, in practice, some of its main characteristics, like the 

capability of solve the problems of global position. 

Is also described the architecture made, with attention to the modularity and capability of 

store the multiple data used in each instant. 

The concept of intelligent acquisition of sensors is also presented and consists on 

application that uses sensorial fusion to get better measures. 

Experimental tests were made to obtain the results of the filters in global localization and 

position tracking. 

It also made the measurement of the actual position so we can calculate and present 

the error of estimate. 


