
Resumo 

 

Os sistemas robóticos como um todo tem sido foco de atenção e de muito 

desenvolvimento desde o último século, passando do imaginário das pessoas para a 

realidade e para a coabitação no dia a dia, seja em casa, ou no trabalho. 

No caso dos sistemas robóticos móveis, uma das áreas com maior desenvolvimento e 

que tem chamado mais a atenção da comunidade cientifica é a dos chamados robot de 

serviço, robot estes, desenvolvidos exclusivamente para nos auxiliar nas mais variadas 

funções do dia a dia, tirando-nos da realização de funções consideradas sujas, 

perigosas ou não produtivas. 

Uma característica obrigatória neste tipo de robot é que sejam autónomos, 

necessitando para isso de saberem decidir e processar informação diversa, de modo a 

realizarem as suas tarefas de forma eficiente, precisa e em segurança. Uma outra 

necessidade obrigatória é a capacidade de mobilidade, ou seja, o robot tem que ser 

capaz de se deslocar livremente num ambiente conhecido, necessitando para isso de 

conhecer a sua posição no mundo. 

A problemática do "Onde é que estou?" num sistema robótico é muito complexa, sendo 

para isso utilizados sistemas de fusão de informação, como o Filtro de Kalman, que 

através de informação sensorial distinta, consegue de uma forma matemática, realizar 

uma estimação do estado robot, ou seja, estimar a sua posição em termos de X , Y e θ . 

Nesta dissertação é analisado da aplicação do Filtro de Kalman na autolocalização de 

um robot autónomo de limpeza a operar num ambiente dinâmico e semi-estruturado. 

 

 

Abstract 

 

The robotic systems as a whole has been the focus of attention and the most developed 

since the last century, through the imagination of people to the reality and the 

cohabitation on a daily basis, whether at home or at work. 

In the case of mobile robotic systems, one of the areas with more development which 

has large attention from the scientific community because the so-called service robot. 



Robot that was developed exclusively to help in the most varied duties on a daily bases, 

taking us Humans from carrying out functions considered dirty, dangerous or not 

productive. 

A mandatory feature in this type of robot is the autonomous, requiring it to decide, to 

learn and process different information, in order to carry out their tasks efficiently, 

accurately and reliably. Another need is the ability to mandatory mobility, the robot must 

be able to move freely in a known environment. 

The issue of "Where am I?" in a robotic system is very complex one. It is used to 

respond to a need solution basead in Data Fusion Algorithms, such as the Kalman 

Filter. The Kalman Filter can process different sensory information, in a mathematic way, 

performing an sucessefull estimation of the state robot, giving and estimating the 

position in terms of X , Y and θ . 

In this thesis is considered the application of the Kalman Filter in the selflocation of an 

autonomous robot for cleaning, operating in a dynamic and semistructured environment. 


