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1 Introdução 

 

No âmbito deste trabalho, pretende-se localizar um robô de futebol robótico dentro do campo. 

Para tal, vai-se recorrer à localização absoluta baseada em balizas colocadas, estrategicamente, 

nos cantos do campo e que são observadas por uma câmara rotativa existente sobre o robô. Dado 

o facto de este método de localização ser tipicamente intermitente e estarmos num ambiente 

abundantemente ruidos, vai-se recorrer à odometria para fazer a estimação da pose do veículo em 

cada momento. Há, por conseguinte, a necessidade de se recorrer ao filtro de Kalman estendido 

para se fazer uma correta e ponderada fusão dos dados. 

Tendo em conta o problema exposto, vai-se procurar resolver o problema da localização do 

robô recorrendo dois métodos diferentes. Numa primeira fase, vai-se resolver o problema, 

recorrendo a uma situação ideal, utilizando a triangulação e a trilateração em simultâneo. Numa 

segunda fase, vai-se considerar que temos sensores mais limitados que permitem obter apenas a 

distância à baliza ou o ângulo à baliza estando limitados à utilização de apenas um dos métodos. 

Numa segunda parte do problema, assume-se que o robô está equipado com uma câmara 

omnidirecional, sendo assim capaz de visualizar as quatro balizas do campo em simultâneo. Esta 

parte será dividida numa metodologia semelhante à apresentada anteriormente. 

Por fim, vai-se procurar resolver novamente este último problema, assumindo que as posições 

das balizas são obtidas no referencial do robô. 

2 Robô com câmara rotativa 

Tal como referido na secção 1, nesta situação, o robô é apenas capaz de detetar uma baliza 

em cada iteração. Sabe-se ainda que devido à resolução da câmara e à resolução do campo, em 

cada posição o robô apenas consegue observar duas balizas. Tendo isto em consideração, para 

este caso de estudo, assume-se que o robô está sempre a observar, alternadamente, as balizas 1 e 

2, colocadas em (5; −2,5) e (5; 2,5). 

A amplitude da câmara também permite saber que, em qualquer posição da sua trajetória 

rotativa, esta é capaz de observar sempre uma das duas balizas. Assim sendo, para efeitos de 

simulação, criou-se uma variável de contagem entre 1 e 100, que especifica que cada baliza é 

observada em metade das contagens. 

O robô descreve uma trajetória circular aleatória, nomeadamente em velocidades linear e 

angular, estipulando-se que esta se inicia sempre no ponto (2,5; −2,5) com uma covariância do 

erro de estado inicial P, matriz identidade de dimensão 3, apenas com elementos da diagonal não 

nulos e de amplitude 10^-3. Por sua vez, o estado estimado apresenta inicialmente coordenadas 

(2; 0), de forma a forçar a existência de erro inicial e avaliar a convergência do procedimento de 

localização. 
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Cada iteração do seu percurso é marcada por dois momentos. Num primeiro instante, procede-

se à estimação da sua posição. Sabendo as velocidades linear e angular que caraterizam o seu 

movimento, é possível obter os deslocamentos linear e angular, respetivamente. Com base nestas 

entradas, estima-se a pose do veículo recorrendo ao seguinte modelo de transição de estado: 

𝑥𝑟𝑒 = 𝑥𝑟𝑒 + 𝑣 ⋅ cos (𝜃𝑟𝑒 +
ω ⋅ Δ𝑡

2
) ⋅ Δ𝑡 

𝑦𝑟𝑒 = 𝑦𝑟𝑒 + 𝑣 ⋅ sin (𝜃𝑟𝑒 +
ω ⋅ Δ𝑡

2
) ⋅ Δ𝑡 

𝜃𝑟𝑒 = 𝜃𝑟𝑒 + 𝜔 ⋅ Δ𝑡 

Contudo, as entradas podem surgir afetadas por erros, pelo que é conveniente definir o grau 

de incerteza associado às mesmas, refletido na matriz Q: 

Q = [
(𝜎𝑚𝑖𝑛.Δ𝑑 +∝1 Δ𝑑 + 𝛼2Δ𝜃)2 0

0 (𝜎𝑚𝑖𝑛.Δ𝜃 +∝3 Δ𝑑 + 𝛼4Δ𝜃)2] 

 

Com base nestes pressupostos, aplica-se um previsor de kalman. Como tal, tem-se de calcular 

primeiro o gradiente da matriz de estado e de entrada e depois a matriz de covariância do erro de 

estado. 

∇𝑓𝑥 =

[
 
 
 
 1 0 −𝑣 ⋅ Δ𝑡 ⋅ sin (𝜃𝑟𝑒 +

𝜔 ⋅ 𝛥𝑡

2
)

0 1 −𝑣 ⋅ Δ𝑡 ⋅ cos (𝜃𝑟𝑒 +
𝜔 ⋅ 𝛥𝑡

2
)

0 0 1 ]
 
 
 
 

 

∇𝑓𝑈 =

[
 
 
 
 cos (𝜃𝑟𝑒 +

𝜔 ⋅ 𝛥𝑡

2
) ⋅ Δ𝑡 −

v ⋅ Δ𝑡

2
⋅ sin (𝜃𝑟𝑒 +

𝜔 ⋅ 𝛥𝑡

2
)

sin (𝜃𝑟𝑒 +
𝜔 ⋅ 𝛥𝑡

2
) ⋅ Δ𝑡

v ⋅ Δ𝑡

2
⋅ cos (𝜃𝑟𝑒 +

𝜔 ⋅ 𝛥𝑡

2
)

0 1 ]
 
 
 
 

 

𝑃 = ∇𝑓𝑋 ⋅ 𝑃 ⋅ ∇𝑓𝑋
𝑇 + ∇𝑓𝑈 ⋅ 𝑄 ⋅ ∇𝑓𝑈

𝑇 

 

Posto isto, num segundo momento e dado que é assegurada pelo menos uma observação por 

cada iteração do ciclo da trajetória, avança-se para a correção da posição do robô, recorrendo a 

um filtro de Kalman estendido. 

 Inicialmente, realiza-se a medição da distância e do ângulo à baliza para se conseguir 

localizar o robô no mundo. Estes parâmetros podem ser obtidos da seguinte forma: 

𝑑𝑝 = √(𝑥𝑝 − 𝑥𝑟)
2
+ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑟)

2
 

𝜃𝑝 = arctan2(𝑦𝑝 − 𝑦𝑟, 𝑥𝑝 − 𝑥𝑟) 

Onde 𝑥𝑟 e 𝑦𝑟 são as coordenadas da posição verdadeira do robô. Daqui resulta que 𝑧 =

[𝑑𝑝 𝜃𝑝]𝑇. 

Tal como seria esperado, os sensores têm associado um ruído de medição, que geralmente 

pode ser modelado como branco gaussiano de média nula. Portanto, é necessário definir o grau 
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de incerteza inerente a tais medições, calculando-se a matriz R que define as covariâncias dos 

erros de medição. 

𝑅 = [
𝜎𝑟

2 0

0 𝜎𝜑
2] 

Antes de calcular o ganho do filtro de Kalman estendido, resta calcular o gradiente da matriz 

das medidas, que é dada por 

∇ℎ𝑋 =

[
 
 
 

 

−
𝑥𝑝 − 𝑥𝑟

𝑑𝑝
−

𝑦𝑝 − 𝑦𝑟

𝑑𝑝
0

𝑦𝑝 − 𝑦𝑟

𝑑𝑝
2 −

𝑥𝑝 − 𝑥𝑟

𝑑𝑝
2 −1

]
 
 
 

 

Por fim, calcula-se o filtro de acordo com 

𝐾 = 𝑃 ⋅ ∇ℎ𝑋
𝑇 ⋅ (∇ℎ𝑋 ⋅ 𝑃 ⋅ ∇ℎ𝑋

𝑇 + 𝑅)−1 

𝑃 = (𝐼3 − 𝐾 ⋅ ∇ℎ𝑋) ⋅ 𝑃 

Estabelecido o ganho do filtro e atualizada a covariância do erro de estado, segue-se com a 

correção da estimativa da pose do veículo. Tendo em conta a atual posição estimada e a baliza a 

observar, calculam-se os valores esperados para a distância linear e angular, 𝑍𝑒: 

𝑑𝑝_𝑒 = √(𝑥𝑝 − 𝑥𝑟_𝑒)
2
+ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑟_𝑒)

2
 

𝜃𝑝_𝑒 = arctan2(𝑦𝑝 − 𝑦𝑟_𝑒 , 𝑥𝑝 − 𝑥𝑟_𝑒) 

Por último, retifica-se a estimação de estado: 

𝑋𝑒 = 𝑋𝑒 + 𝐾 × [𝑍 − 𝑍𝑒] 

 

2.1 Trilateração e Triangulação 

Neste primeiro caso, pretende-se proceder à localização do robô no ambiente de simulação 

tirando partido da observação de balizas com possibilidade de medição da distância e do ângulo 

simultaneamente. Como tal, consiste na implementação de todo o procedimento anteriormente 

enunciado, isto é, da estimação da posição com base no modelo de transição de estado com 

posterior atualização das coordenadas com base na observação realizada. Neste caso, existem 

duas balizas para observação, sendo, por isso, as medições repartidas alternada e equitativamente 

pelas duas balizas tendo em conta o número total de iterações do ciclo de trajetória. 

Adicionalmente, considera-se que o desvio padrão do erro que afeta as medições é tal que resulta 

na seguinte matriz R: 

𝑅 = [
(𝑑𝑝 ⋅ 0,05)

2
0

0 (𝜃𝑝 ⋅ 0,01)
2] 
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Relativamente à covariância do erro das entradas Δ𝑑 𝑒 Δ𝜃, definiu-se a seguinte matriz Q, 

tendo a sua calibração sido feita de forma a promover simultaneamente a velocidade de 

convergência do procedimento e a sensibilidade ao ruído: 

𝑄 = [0.12 0
0 0.052] 

Tendo por base todas estas premissas, procedeu-se a simulações em Matlab. Com as 

configurações enunciadas, obteve-se o seguinte resultado para um dos casos testados: 

 

Por análise do gráfico obtido, facilmente se percebe que a divergência inicialmente forçada 

entre a estimação e a pose real do veículo é anulada ao fim de poucas iterações, sendo que, após 

se intersetarem, a posição estimada tem a capacidade de seguir continuamente a localização do 

robô, corroborando as covariâncias definidas para os erros de medição e a robustez do algoritmo. 

2.2 Medição de Ângulo e Distância 

Neste momento, pretende-se impor limitações à capacidade de medição dos sensores. 

Assim, apenas é possível obter a medição do ângulo ou da distância às balizas, mas não os dois 

simultaneamente. As restintas premissas anteriormente estabelecidas continuam a ser aplicáveis, 

nomeadamente as observações intercaladas entre balizas. 

Em termos concetuais, para cumprir o requisito pretendido o algoritmo mantêm-se similar 

ao implementado anteriormente. Os únicos pontos de intervenção residem na fase de correção. 

Figura 1 - Estimação da pose do robô através da medição da distância e ângulo a baliza 
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Pelo facto de apenas se obter um parâmetro de medição, a matriz de covariância do erro da mesma 

terá dimensão 1 × 1, sendo que esse valor indica a incerteza linear ou angular conforme o 

parâmetro considerado. Naturalmente, também os vetores 𝑍 e 𝑍𝑒 têm apenas um elemento.  

Sendo assim, no caso em que apenas é permitido a medição do ângulo, consideram-se os 

seguintes parâmetros: 

𝑄 = [0.012 0
0 0.0052] 

𝑅 = [𝜎𝜑
2] 

∇ℎ𝑋 = [
𝑦𝑝 − 𝑦𝑟

𝑑𝑝
2 −

𝑥𝑝 − 𝑥𝑟

𝑑𝑝
2 −1] 

 

  

Figura 2 - Estimação da pose do robô através da medição do ângulo a baliza 
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Para a medição da distância, estabelece-se a seguinte configuração: 

 

𝑄 = [3
2 0
0 0.012] 

𝑅 = [𝜎𝑟
2] 

∇ℎ𝑋 = [−
𝑥𝑝 − 𝑥𝑟

𝑑𝑝
−

𝑦𝑝 − 𝑦𝑟

𝑑𝑝
0] 

 

Tendo em conta a limitação imposta, nesta situação já é patente a menor capacidade de 

seguimento da trajetória do veículo em ambos os casos. Não constituindo uma situação tão idílica 

como a inicialmente definida, o procedimento de localização apresenta uma maior dificuldade em 

convergir para a localização pretendida e, se eventualmente o faz, acabar por se afastar num ponto 

posterior. Para obter os resultados explicitados, foi imperativo proceder ao ajuste da matriz Q. As 

covariâncias definidas para o exemplo prévio beneficiavam, de forma equilibrada, ambos os 

parâmetros de entrada do modelo de transição de estado. Neste contexto, perante um limite de 

medição de parâmetros, é conveniente atribuir maior relevância a um em detrimento do outro, 

caso contrário as divergências tornam-se muito mais significativas. Após alguns testes 

experimentais, estes constituíram os resultados mais satisfatórios. 

  

Figura 3 - Estimação da pose do robô através da medição da distância a baliza 
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3 Robô com câmara omnidirecional 

Quando se dispõe de uma câmara omnidirecional, esta possibilita a visualização simultânea 

das 4 balizas distribuídas pelo universo de simulação. Em termos algorítmicos, esta observação 

simultânea permite que que, em cada iteração do ciclo, ocorra a atualização da estimação de forma 

sequencial ao longo de todas as balizas, não existindo uma observação intermitente tal como 

constatado anteriormente. Nesse sentido, o procedimento deve ser atualizado de forma a incluir 

os dois elementos de localização adicionais e, em cada iteração, realizar, consecutivamente, 

quatro momentos de atualização da estimativa de localização.  

A metodologia de teste da rotina de localização é análoga ao caso anterior, isto é, primeiro 

assume-se um cenário ideal em que se mede distância e ângulo a cada baliza e, num segundo 

instante, impõe-se uma limitação a apenas um dos parâmetros. 

Sendo assim, obtiveram-se os seguintes resultados: 

Numa breve análise, imediatamente se denota a melhoria introduzida pela capacidade de 

correção simultânea em todas as balizas. Esta proliferação de medições torna o procedimento 

muito mais robusto e eficiente assegurando a sua convergência para o ponto pretendido num 

número muito reduzido de iterações, mesmo nas situações em que se limita a utilização de apenas 

um elemento de correção.  

Figura 5 - Estimação da pose do robô através da medição da distância e ângulo às 4 balizas 

Figura 4 - Estimação da pose do robô através da medição do ângulo e distância, respetivamente, às 4 

balizas 
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4 Observações no referencial do robô 

Neste último caso, o objetivo reside na estimação da localização do robô, que se assume com 

uma câmara omnidirecional, através da observação simultânea de todas as balizas, contudo com 

a consideração estas são obtidas em coordenadas do referencial do robô e não na referência lobal, 

como até então considerado. Como tal, é necessário proceder à alteração da estrutura das matrizes 

utilizadas no decorrer do procedimento de localização, de forma a quês tas reproduzam a alteração 

das coordenadas de referência. 

Para o efeito, existem duas soluções possíveis, sendo que neste caso não se optou pela 

obtenção das mesmas por intermédio de uma transformação homogénea, embora se reconheça 

esse método como igualmente válido. 

Em primeiro lugar, estas variações apenas se repercutem na fase de correção da estimativa 

de localização, pelo que o primeiro momento de previsão se mantém inalterado. Na fase de 

correção, as medidas admitidas apresentam as seguintes coordenadas estimadas no referencial do 

robô: 

𝑥𝑒𝑝𝑟
= (𝑥𝑝 − 𝑥𝑒𝑟

) cos(𝜃) + (𝑦𝑝 − 𝑦𝑒𝑟
)sin (𝜃) 

𝑦𝑒𝑝𝑟
= (𝑦𝑝 − 𝑦𝑒𝑟

) cos(𝜃) − (𝑥𝑝 − 𝑥𝑒𝑟
)sin (𝜃) 

em que  (𝑥𝑝, 𝑦𝑝) representa a posição da baliza a considerar e (𝑥𝑒𝑟
, 𝑦𝑒𝑟

) as coordenadas estimadas 

da localização do veículo. 𝜃 simboliza a orientação do robô no referencial global. 

Sendo assim: 

𝑍𝑒 = [
𝑥𝑒𝑝𝑟

 

𝑦𝑒𝑝𝑟

] representa a saída esperada do sensor de medição 

𝑍 =  [
𝑥𝑝𝑟

𝑦𝑝𝑟
] representa a saída real 

Consequentemente: 

∇ℎ𝑋 = [ 
−cos (𝜃) −𝑠𝑒𝑛(𝜃) 𝑦𝑒𝑝𝑟

sin (𝜃) −cos (𝜃) −𝑥𝑒𝑝𝑟

] 

 

Com base nisto, procedeu-se à reformulação do código concebido e ajustes necessários. Após 

simulação, resultaram os seguintes dados. 
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Comparativamente com a solução obtida no referencial global, esta não sugere uma 

convergência tão imediata, constatando-se que a estimativa apenas se tende a aproximara da 

posição verdadeira já próximo do final da trajetória. Esta discrepância pode ser resultado de uma 

menor precisão na definição das matrizes de covariância dos erros, acabando, inevitavelmente por 

se refletir na estimativa da posição global do robô. 

Figura 6 - Estimação da localização do robô com medidas a balizas obtidas no referencial do mesmo 


