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RESUMO 

 
Veículos e equipamentos autônomos principalmente na área da robótica, tem se 

tornado cada vez mais comuns nos últimos anos, seja em aplicações civis ou 

militares. A autonomia destes equipamentos vem tornando-se mais viável diante 

da grande evolução tecnológica presente nos mais diversos tipos de sensores e 

também de técnicas de filtragem e fusão de dados. Esta dissertação de mestrado 

aborda o estudo das técnicas de filtragem e fusão de dados conhecidas como 

Filtro de Kalman Estendido e Filtro de Partículas, quando aplicadas aos dados 

de leitura de dois sensores, o RADAR e o LIDAR, presentes em grande parte 

dos veículos e equipamentos autônomos. Este trabalho apresenta dados dos 

sensores antes e depois da aplicação destas técnicas, onde é possível através 

de demonstrações, simulações e apresentação de resultados, avaliar o ganho 

quando há a aplicação destas técnicas de filtragem e fusão de dados. Além 

disso, o estudo destas técnicas permite observar o seu comportamento em 

relação ao peso computacional dos algoritmos de cada uma, bem como os 

mensurar os benefícios da sua utilização. O presente trabalho demonstra e 

concluí que para o cenário e configuração propostos, o Filtro de Kalman 

Estendido mostrou-se mais eficiente e indicado para a aplicação em questão. 
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ABSTRACT 

 
Autonomous vehicles and equipment, mainly in the area of robotics, has become 

increasingly common in recent years, whether in civil or military applications. The 

autonomy of these equipments has become more conceivable considering the 

incredible technological evolution present in the most diverse sorts of sensors 

and also of techniques for filtering and fusing data. This master’s thesis 

addresses the study of data filtering and fusion techniques known as the 

Extended Kalman Filter and Particle Filter, when applied to the reading data of 

two sensors, RADAR and LIDAR, present in most autonomous vehicles and 

equipment. This work presents sensors data before and after the application of 

these techniques, that makes possible through demonstrations, simulations and 

presentation of results, to evaluate the gain when there is the application of these 

data filtering and fusion techniques. In addition, the study of these techniques 

allows to observe their behavior in relation to the computational burden of each 

algorithms, as well measure the benefits of their use. The present study 

demonstrates and concluded that for the proposed scenario and configuration, 

the Extended Kalman Filter was more efficient and indicated for the proposed 

application. 

 

 

Keywords: Sensors; Kalman; Particle; filtration; fusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se relaciona com o projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, 

intitulado Sistema Robotizado para Inspeção de Subestações de Energia 

Elétrica, proposto à State Grid Brazil Holding (SGBH) e Luziânia-Niquelândia 

Transmissora S.A, pelo Instituto LACTEC. 

O objeto do projeto é um equipamento robótico autônomo que opere em 

terreno irregular, para supervisão de subestações de extra alta tensão. Este 

equipamento realizará o monitoramento do ambiente e de diversos 

equipamentos através de seus sensores. Os dados obtidos pelos sensores serão 

transmitidos para um operador remoto visando a identificação de eventuais 

anormalidades.   

A FIGURA 1 apresenta uma visão dos principais sensores que integram 

o robô autônomo, estando eles classificados entre sensores de visão (câmera 

visível e câmera 360º), sensores de monitoramento e emergência (sensores de 

temperaturas externa, interna e microfone), assim como os sensores de 

percepção (GNSS-RTK, LIDAR, RADAR, IMU e ultrassom), onde estão inseridos 

os sensores alvo de estudo do presente trabalho. 

 

FIGURA 1 - DIAGRAMA PARCIAL DO SISTEMA DO ROBÔ AUTÔNOMO MÓVEL 

 
FONTE: Adaptado do documento de detalhamento do Projeto de P&D (2019) 
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Uma Subestação de Energia Elétrica (SE) é uma instalação elétrica 

formada por um conjunto de equipamentos responsáveis pela transmissão e 

distribuição da energia elétrica, além de equipamentos de proteção e controle. 

Até chegar ao consumidor final, a eletricidade percorre um sistema de 

transmissão que tem seu início na geração da energia nas usinas, chegando até 

as SEs, onde equipamentos chamados transformadores regulam o fluxo de 

energia, aumentando ou diminuindo a tensão (TECNOGERA, 2014). 

Quando elevam a tensão elétrica, os transformadores evitam a perda 

excessiva de energia ao longo do percurso. Quando rebaixam a tensão, já nos 

centros urbanos, permitem a distribuição da energia pela cidade. 

O fornecimento de energia é feito por meio de um grande e complexo 

sistema de SEs, linhas de transmissão e usinas, que constituem o Sistema 

Interligado Nacional (SIN) (TECNOGERA, 2014). 

As SEs quando classificadas quanto ao nível de tensão e operação, são 

divididas em quatro tipos, apresentados na TABELA 1. 

 
TABELA 1 -  CLASSIFICAÇÃO DAS SEs 

Classificação Tensões Típicas 
Baixa Tensão 1 kV 
Média Tensão 6,6 kV; 13,8 kV; 23 kV e 34,5 kV 
Alta Tensão 69 kV; 138 kV; 230 kV 
Extra Alta Tensão 345 kV; 440 kV; 500 kV; 750 kV 

FONTE: TECNOGERA (2014). 

 

Referindo-se especialmente as SEs de Alta e Extra Alta Tensão em seu 

formato convencional, pode-se afirmar que estas são normalmente construídas 

a céu aberto em locais amplos ao ar livre, em regiões menos habitadas, áreas 

rurais ou em bairros industriais, e requerem emprego de aparelhos e máquinas 

próprias para funcionamento em condições atmosféricas adversas (chuva, 

vento, poluição e etc.). Estes equipamentos ficam expostos às condições 

climáticas que causam desgastes dos materiais componentes, exigindo mais 

manutenções e comprometem a eficiência do equipamento (TECNOGERA, 

2014). 
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1.1 CONTEXTO 

 

As Subestações de Energia Elétrica vêm sendo construídas com um grau 

de complexidade cada vez maior, sendo a sua inspeção uma importante tarefa 

do cotidiano da manutenção de Sistemas Elétricos de Potência (SEP). Para 

tanto, é necessário o monitoramento periódico de diversas variáveis de modo a 

identificar situações anormais e necessidades de manutenção, principalmente a 

manutenção preventiva, evitando assim a interrupção do fornecimento e 

garantindo a qualidade do mesmo. Este monitoramento é tradicionalmente 

realizado de forma manual, ou seja, com um operador em campo. A FIGURA 2 

mostra um exemplo de como são dispostos os equipamentos e o ambiente em 

que um operador precisa estar inserido para que o monitoramento seja possível. 

 

FIGURA 2 - SUBESTAÇÃO CLÁUDIA, MATO GROSSO 

 
FONTE: Documento de detalhamento Projeto de P&D (2019) 

 

A ausência de defeitos presentes e eminentes nos equipamentos que 

compõem toda a estrutura de uma SE, podem contribuir para uma maior vida 

útil, reduzindo desta forma gastos e convergindo para a plena estabilidade e 

segurança operativa do SEP, principalmente se essa SE pertencer à rede básica 

de distribuição.  
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1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
Avaliar o comportamento de dois métodos de fusão e filtragem de dados, 

sendo eles o Filtro de Kalman Estendido e o Filtro de Partículas, e os resultados 

da aplicação destes métodos aos dados dos sensores LIDAR e RADAR. 

   

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
 Estudar algoritmos de localização e navegação autônoma em robôs 

móveis. 

 Explorar os algoritmos de filtragem e fusão de dados, sendo eles o Filtro 

de Kalman Estendido (EKF) e o Filtro de Partículas (PF) e estudar os seus 

efeitos quando aplicados aos dados dos sensores RADAR e LIDAR. 

 Aplicar as técnicas estudadas na base de dados dos sensores e verificar 

a viabilidade da aplicação das técnicas de fusão de sensores e de 

filtragem. 

 Simular em modelos e ambientes virtuais, desenvolvidos através da 

ferramenta Webots, o comportamento dos sensores comparando a 

resposta de saída para cada sensor aplicado a cada um dos algoritmos 

de filtragem. 

 Avaliar os resultados obtidos através da aplicação dos métodos 

individualmente para cada método e cada sensor. 

 Comparar os dados resultantes dos dois métodos de filtragem para cada 

um dos sensores e apresentar resultados relevantes à tomada de decisão 

em relação a utilização dos métodos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 
A atividade de inspeção de uma SEs é uma tarefa de alto risco para o 

eletricista e de alta complexidade devido à necessidade de inspeção de diversos 

parâmetros da subestação. Além disso, por vezes as SEs estão localizadas em 

lugares remotos e de difícil acesso, o que encarece e dificulta as inspeções 

periódicas.  
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A utilização de um veículo autônomo capaz de auxiliar nas inspeções 

dentro de uma SE, pode aumentar o grau de agilidade e confiança destas 

inspeções. Além disso, pode contribuir para a redução da exposição aos campos 

eletromagnéticos aos quais tanto os operadores quanto os eletricistas de 

manutenção normalmente são submetidos. Desta forma, a adoção deste tipo de 

sistema, também pode atenuar o risco da população ocupacional do setor e 

aperfeiçoar o processo de inspeção. 

Justifica-se a aplicação de técnicas e algoritmos de filtragem e fusão de 

dados, uma vez que estas técnicas podem ser capazes de melhorar a acurácia 

dos dados obtidos pelos sensores, bem como compensar possíveis falhas de 

leituras. Desta forma, o estudo sobre a utilização destas técnicas em sistemas 

de multi-sensoriamento pode contribuir com aumento da confiança e robustez da 

solução como um todo, assim como abordado por MITCHELL (2007). 

O estudo e aplicação de algoritmos de filtragem e fusão de dados de 

sensores, torna-se relevante ao desenvolvimento deste trabalho uma vez que 

podem trazer um melhor entendimento e compreensão em termos de 

aplicabilidade e também informações e detalhes pertinentes à tomada de 

decisão em relação a utilização destas técnicas. 

A seleção do Filtro de Kalman Estendido e do Filtro de Partículas como 

técnicas a serem estudadas neste trabalho, foi baseada em sua ampla utilização 

em trabalhos relacionados a automação de veículos, conforme tratado por KIM 

et al (2020) em seu trabalho sobre o tema. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Além deste capítulo inicial, a dissertação apresenta outros cinco capítulos. 

No segundo capítulo a fundamentação teórica do trabalho é apresentada 

considerando os aspectos que constituem as técnicas de filtragem e fusão de 

dados bem como detalhes em torno dos sensores utilizados. O terceiro capítulo 

apresenta uma revisão bibliométrica do tema da dissertação onde apresenta 

casos e trabalhos relacionados. Os materiais utilizados, bem como os métodos 

de desenvolvimento deste trabalho são apresentados no capítulo quatro. O 

capítulo quinto apresenta os resultados obtidos através da execução de 
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simulações. Finalmente, as conclusões e propostas de trabalhos futuros 

compõem o sexto e último capítulo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 
Sistemas que adotam múltiplos sensores, produzem um grande volume 

de dados e quanto maior o volume de dados maior é a necessidade da filtragem, 

combinação ou fusão destes dados. A fusão é uma forma eficaz de otimizar a 

utilização de um grande volume de dados oriundos de diferentes sensores. A 

fusão de informações consiste em combinar entradas de informações de 

diferentes fontes para obter uma saída mais precisa, que geralmente é usada 

para tarefas de tomada de decisão (OMAR, 2014). 

Vários métodos têm sido propostos para combinar informações de 

diferentes observações de sensores, estes geralmente podem ser classificados 

pela abordagem em que se baseiam: Bayesiana, Evidencial e Fuzzy. A maioria 

deles é pensada para trabalhar com dados brutos, mas quando os dados no nível 

de detecção estão disponíveis, abordagens semelhantes podem ser usadas 

(CASTELLANOS et al., 2001). 

Os dados adquiridos pelos sensores, possibilitam não apenas a tomada 

de decisão, mas também em relação a localização do equipamento no meio. O 

problema de localização é de extrema importância no estudo da robótica móvel, 

e é de fundamental importância para a realização das tarefas que envolvam 

robôs móveis em ambientes reais (LEITE; FIGUEIREDO; VELLASCO, 2015). 

Determinar a sua própria posição dentro de um ambiente, é uma 

capacidade básica e fundamental para que tarefas de navegação, como o 

planejamento de uma trajetória, sejam executadas (FOX, 1999). Ainda, de 

acordo com COX (1991) em seu trabalho sobre um experimento em orientação 

e navegação de um veículo robô autônomo, usar sensoriamento para localizar o 

robô em seu ambiente é o problema mais fundamental para fornecer recursos 

autônomos à um robô móvel.  

A navegação robótica autônoma tem ligação direta a diversos fatores 

como: características do ambiente, orientação de rota, distâncias de rotas e 
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colisão com obstáculos. Os algoritmos e filtros são importantes no tratamento 

dos dados obtidos através dos sensores, são eles que irão viabilizar a navegação 

autônoma através de tomadas de decisão baseadas nas informações externas. 

O estudo de métodos de filtragem e fusão de dados gera informações que 

precisam ser observadas, interpretadas e apresentadas de forma que 

representem logicamente os resultados da aplicação dos algoritmos para uma 

determinada amostra de dados. 

Entre os métodos alvos de estudo neste trabalho, BISHOP e WELCH 

(2001), descrevem o Filtro de Kalman como sendo uma solução recursiva para 

o problema de filtros. Ele utiliza de um conjunto de equações para estimar 

estados de um processo, mesmo quando este processo apresenta incertezas. 

Enquanto o Filtro de Partículas é abordado por SHARATH (2019), que relata 

tratar-se de um método que utiliza filtros recursivos que fornecem uma 

abordagem conveniente e atraente para aproximar distribuições posteriores. 

As aplicações no campo da navegação autônoma são inúmeras e vem 

sido amplamente aplicadas nas mais diversas áreas. Estas aplicações vão 

desde monitoramento e controle de ambientes e equipamentos, utilidades 

domésticas, lazer, até robôs responsáveis por tarefas críticas e mais 

recentemente veículos autônomos aplicados ao mercado de consumo em geral. 

A robótica se apresenta como uma área que proporciona uma ampla 

integração de metodologias ou técnicas diversas como percepção (sensores, 

fusão sensorial, visão computacional entre outras), também a navegação e o 

planejamento inteligente.  

Os veículos autônomos e semi-autônomos, cada vez mais presentes, são 

equipados com uma gama de sensores e algoritmos que tem como objetivo o 

menor erro possível com uma velocidade de decisão extremamente alta. Os 

dados precisam ser adquiridos, as lacunas de cada sensor precisam ser 

preenchidas por outro sensor que melhor se adeque as condições de cada 

momento e as decisões de ação e reação devem ser avaliadas e executadas. 

Os sistemas de anticolisão presente em alguns modelos de veículos disponíveis 

no mercado se utilizam destas técnicas, conforme ilustra a FIGURA 3, onde é 

possível visualizar a percepção dos diversos tipos de sensores e como o a fusão 

de dados age quando alimentada com dados diferentes. 
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FIGURA 3 - FUSÃO DE SENSORES EM SISTEMA ANTICOLISÃO 

 
FONTE: Adaptado de COHEN (2018) 

 

 

2.2 OS SENSORES 

 

Literalmente, a palavra sensor pode ser definida como “aquilo que sente”. 

Na eletrônica, um sensor é conhecido como qualquer componente ou circuito 

eletrônico que permita a análise de uma determinada condição do ambiente, 

podendo ela ser algo simples como temperatura ou luminosidade, uma medida 

um pouco mais complexa como a rotação de um motor ou a distância de um 

carro até algum obstáculo próximo ou até mesmo eventos distantes do nosso 

cotidiano, como a detecção de partículas subatômicas e radiações cósmicas 

(PATSKO, 2006). 

O sensoriamento e por consequência a fusão de sensores presentes em 

soluções ao alcance dos olhos de quase todas as pessoas, também equipam e 

auxiliam na solução de problemas em sistemas de altíssima complexidade, como 

em robôs autônomos projetados para explorar outros planetas. O Spirit, robô 

autônomo que foi enviado à Marte apresentado na FIGURA 4, foi equipado com 

um grande número de sensores que possibilitou catalogar rochas, solo, detectar 

tremores e até obter informações sobre o núcleo do planeta, além é claro, de se 

locomover em um ambiente completamente desconhecido (NASA, 2012). 
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FIGURA 4 - SPIRIT ROBÔ AUTÔNOMO DE EXPLORAÇÃO DO PLANETA MARTE 

 
FONTE: NASA (2012) 

 
 

Mais recentemente, em julho de 2020, a NASA lançou o seu mais novo 

robô autônomo ao planeta Marte, o Perseverance, apresentado na FIGURA 5. O 

tamanho deste equipamento se iguala a de um carro, sem contar seus braços 

exploratórios e pesam incríveis 1.025 quilos. Equipado com centenas de 

sensores, foi necessário expandir seu poder de processamento que conta com 

um processador de mais de 200MHz, ou seja, dez vezes mais rápido que seu 

antecessor, o Spirit. 

Além de todo o cunho exploratório para o qual o Perseverance foi 

construído trazendo a bordo toda a sorte de sensores especialmente 

desenvolvidos para este fim, ainda existe toda a questão da “sobrevivência”. O 

robô precisa ser capaz de explorar um planeta onde não há localização via GPS 

ou qualquer outro modelo de localização via satélite (NASA, 2020). Para este 

tipo de aplicação, a importância dos sensores empregados é ainda maior. Uma 

enorme gama de sensores que trabalham complementando dados e com 

redundância, foi empregada neste projeto. Poderosos algoritmos foram 

aplicados a fim de garantir uma autonomia de navegação e tomada de decisões 

ainda mais importante em um projeto deste porte, uma vez que um comando 

emitido pelo centro de controle na terra pode levar cerca de 8 minutos para 

chegar até o robô em Marte e outros 8 minutos para voltar à Terra, desta forma, 

guiar o equipamento remotamente torna-se inviável, daí a importância em 

garantir a completa autonomia do Perseverance. 

Os sensores são partes importantes deste trabalho. Entender sua 

arquitetura, funcionamento e modo de operação é fundamental para que haja 
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uma amostragem de dados válida e que esta corresponda aos dados captados 

pelos sensores quando estes estiverem em situação de operação real. 

 
 

FIGURA 5 - PERSEVERANCE ROVER - ROBÔ AUTÔNOMO DE EXPLORAÇÃO DO 
PLANETA MARTE 

 
FONTE: NASA (2020) 

 

 

2.2.1 RADAR 

 

O RADAR (Radio Detection and Ranging), é um sensor que opera 

transmitindo pulsos de ondas de rádio, medindo o sinal que é refletido quando 

este encontra uma barreira, neste caso um objeto. O RADAR calcula a diferença 

de posição entre duas medições, ou seja, através do resultado do cálculo entre 

duas medições, o RADAR é capaz de medir a velocidade de deslocamento de 

um objeto. 

A sua baixa resolução muitas vezes não permite identificar com precisão 

o tipo do objeto detectado, mas consegue com um alto grau de confiabilidade 

determinar a posição e a velocidade do objeto. 

O modelo de RADAR utilizado neste trabalho é o da linha Industrial 

mmWave Sensors, da fabricante Texas Instruments. Este é um sensor avançado 

e já aplicado pela fabricante em estudos de caso relacionados a navegação de 

robôs e veículos autônomos, como citado por MANCHENO et al (2018) em sua 
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tese onde este equipamento foi utilizado em um veículo Volvo XC90. Assim 

sendo, o modelo selecionado é o IRW1443 apresentado na FIGURA 6. 

De acordo com o fabricante, o alcance deste modelo de sensor é de uma 

distância máxima de 43 metros, onde este sensor consegue detectar um objeto 

de 0,5m2. O seu campo de visão horizontal é de aproximadamente 60o e o campo 

de visão vertical de aproximadamente 15o. 

 

FIGURA 6 - PLACA DE DESENVOLVIMENTO IWR1443BOOST. 

 
FONTE: Texas Instruments Datasheet (2020) 

 

 
A FIGURA 7 destaca a área da placa de desenvolvimento do RADAR 

onde é possível observar em seu corpo a presença de quatro receptores e três 

transmissores, o que permite rastrear vários objetos com suas informações de 

distância e ângulo. 

 

FIGURA 7 - ANTENAS DO IWR1443BOOST 

 
FONTE: Texas Instruments Datasheet (2020) 
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O RADAR não utiliza emissão de luz de qualquer tipo em seu modo de 

operar, o que o torna superior a alguns sensores e sob determinadas situações, 

como as câmeras por exemplo, que costumam ser usadas em carros e que não 

apresentam um bom desempenho no escuro, ou até mesmo o LIDAR, que luta 

contra superfícies refletivas. De acordo com o fabricante, o RADAR apresenta 

um bom desempenho em condições climáticas adversas, onde os sensores 

baseados em emissão de luz são mais suscetíveis a falhas.  

O pico de ganho da antena é > 10,5 dBi na banda de frequência de 76 a 

81GHz. O padrão de radiação da antena no plano horizontal (Plano-H) e no plano 

de elevação (Plano-E) é mostrado na FIGURA 8 e na FIGURA 9. 

A largura do feixe da antena pode ser determinada a partir dos padrões 

de radiação.  

A FIGURA 8 demonstra um ganho de 10.85 dBi para uma frequência de 

78.5GHz com uma largura de feixe horizontal de aproximadamente 28 graus, 

denotado pela linha vermelha. Enquanto as linhas roxa e verde demonstram um 

ganho de 9.93 dBi com frequência de 76GHz e 9.59 dBi com frequência de 

81GHz, respectivamente, sendo ambas as linhas referentes ao feixe horizontal. 

 

FIGURA 8 - PADRÃO DA ANTENA NO PLANO-H 

 
FONTE: Adaptado de Texas Instruments Datasheet (2020) 
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Da mesma forma a FIGURA 9 demonstra ganhos de 10.87 dBi (linha 

vermelha), 10 dBi (linha roxa) e 9.51 dBi (linha verde) no feixe de elevação para 

as mesmas frequências, com uma largura de feixe de aproximadamente 14 

graus. 

 
 

FIGURA 9 - PADRÃO DA ANTENA NO PLANO-E 

 
FONTE: Adaptado de Texas Instruments Datasheet (2020) 

 
 
2.2.2 LIDAR 

 

O LIDAR (Light Detection and Ranging) determina a distância de objetos 

utilizando para isso feixes de laser. Um sistema rotativo permite enviar ondas e 

medir o tempo necessário para que essas ondas voltem a ele. Isso torna possível 

gerar uma nuvem de pontos do ambiente ao redor do sensor. Um LIDAR pode 

gerar cerca de 2 milhões de pontos por segundo. Com esta nuvem de pontos 

que oferece diferentes formas 3D, é possível determinar e classificar os objetos 

detectados (ROBOSENSE, 2020). Sendo a velocidade da luz conhecida e desta 

forma o tempo necessário para que um pulso de luz viaje de um objeto para 

outro, a distância até esse ponto é calculada com bastante precisão. 

Para este estudo, o modelo selecionado foi o LIDAR RS-16 da fabricante 

Robosense conforme pode ser visto na FIGURA 10. Este LIDAR possui 

ferramentas de desenvolvimento de software, incluindo driver para o framework 
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ROS (Robot Operating System) e aplicativos do fabricante para início da 

operação do sistema. 

 
FIGURA 10 - SENSOR LIDAR RS-16 

 
FONTE: Robosense Guia do Usuário (2020) 

 
 

Este equipamento utiliza 16 canais individuais espalhados por um campo 

de visão horizontal de 360°. Isso significa toda a área em torno do sensor é 

coberta. O campo de visão vertical, no entanto, é de 30°. O dispositivo é capaz 

de capturar aproximadamente 320.000 pontos de dados por segundos. 

Outro aspecto importante deste equipamento é o ângulo vertical. O campo 

de visão é de mais ou menos 15º com um intervalo de 2º. Os 16 feixes de lasers 

também chamados de canais são disparados dentro do intervalo do campo de 

visão, conforme pode ser observado na FIGURA 11. 

 
FIGURA 11 - CANAIS/FEIXES DE LASER E ÂNGULOS VERTICAIS DO RS-16 

 
FONTE: LIDAR RS-16 Guia do Usuário (2020) 
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Devido a todas as suas características de operação, o LIDAR é capaz de 

gerar uma nuvem de pontos que representam o ambiente ao seu redor, conforme 

pode ser visto na FIGURA 12. 

 
FIGURA 12 - NUVEM DE PONTOS TÍPICA GERADA PELO RS-16 

 
FONTE: Robosense Guia do Usuário (2020) 

 
 

O LIDAR também funciona independentemente da luz externa e funciona 

tão bem na escuridão quanto na luz solar direta. Como a detecção é realizada 

com um número fixo de pontos a cada varredura, os objetos próximos serão 

cobertos com mais pontos de laser e, portanto, maior precisão do que objetos 

distantes do mesmo tamanho. Isso torna estes tipos de sensores especialmente 

adequados para detecção de curto alcance, ou seja, conforme demonstrado na 

FIGURA 13 através do gráfico sobre a relação entre a acurácia e a distância do 

objeto, é possível observar que há mais acurácia a uma distância de 0.9 metros 

do que a 2.5 metros. 
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( 1 ) 

FIGURA 13 - RELAÇÃO ENTRE ACURÁCIA E A DISTÂNCIA DO OBJETO 

 
FONTE: Adaptado do Guia do Usuário – Sensor LIDAR RS-16 

 

 
O LIDAR RS-16 exporta pacotes de dados que contém valor azimute 

(distância angular medida sobre o horizonte) e dados de distância. Mas para 

apresentar um efeito de nuvem de pontos tridimensional, é necessária uma 

transformação do valor azimute e dos dados de distância em coordenadas x, y, 

z de acordo com o sistema de coordenadas cartesianas. A função de como 

transferir as informações é mostrada a seguir através da equação (1). 

 
𝑥 = 𝑅 cos(𝜔) sin(𝛼) ;
𝑦 = 𝑅 cos(𝜔) cos(𝛼) ;

𝑧 = 𝑅 sin(𝜔) ;

 

 Onde: 

  𝑅  = é a distância relatada 

  𝜔 = é o ângulo vertical/elevação do laser 

  𝛼 = é o ângulo horizontal/azimute relatado 

 

Através da FIGURA 14 é possível visualizar onde estão inseridas as 

variáveis referentes aos ângulos e distância do objeto em relação ao 

posicionamento do sensor. 
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FIGURA 14 - MAPEAMENTO DAS COORDENADAS 

 
FONTE: Sensor LIDAR RS-16 – Guia do Usuário (2020) 

 
 

A conversão dos dados lidos pelo LIDAR para o sistema de coordenadas 

cartesianas é feita de forma simples com auxílio do driver do fabricante, 

executando cálculos de trigonometria.  

 A FIGURA 15 demonstra o exemplo de um código onde essa conversão 

foi executada. 

 

FIGURA 15 - CONVERSÃO DE COORDENADAS ESFÉRICAS PARA CARTESIANO 

 
FONTE: O Autor (2020) 

   

Embora com boa precisão, os sensores do tipo LIDAR possuem algumas 

características que sugerem a adição de sensores complementares. Uma destas 

características está relacionada aos detalhes que em uma varredura dependem 

do número de pontos de dados coletados, portanto, para gerar uma imagem 

detalhada, o sensor precisa girar mais lentamente, o que também resulta em 

uma frequência de atualização mais baixa. 
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O LIDAR também encontra problemas em condições onde a visibilidade 

é limitada, uma vez que o LIDAR emite pulsos de laser, são comuns erros de 

leitura em situações em que a visibilidade é limitada por neblina, neve, chuva ou 

poeira. Nestes casos a confiabilidade das leituras do LIDAR cai 

significativamente (ARULAMPALAM et al, 2002). Sem sensores adicionais no 

sistema, o sistema de referência seria muito vulnerável a condições climáticas 

mais difíceis. 

 

2.3 ERROS E INCERTEZAS 

 
Para que a interpretação e medição destes dados seja possível, faz-se 

necessário o tratamento estatístico das observações cujo objetivo é avaliar os 

métodos e técnicas empregadas. 

Neste ponto, é importante conhecer os termos que regem os dados em 

relação a sua medição: 

Exatidão: É definido como sendo o grau de proximidade entre o valor 

medido, neste caso por um ou mais instrumentos (sensores) e o valor exato (ou 

aferido), também conhecido como ground-truth. 

Precisão: Trata da indicação de proximidade em relação à média dos 

dados para cada amostra constante em um conjunto de dados. Quanto menor 

for a variabilidade em relação à média, maior é a precisão.  

Acurácia: Indica o quanto um conjunto de valores ou medidas estão 

próximas do valor aceito como correto ou real. Em outras palavras a Acurácia é 

a combinação entre a Exatidão e a Precisão. 

 

A FIGURA 16 apresenta o gráfico de distribuição normal, ou gaussiana, 

onde é possível observar a precisão em relação aos supostos valores medidos 

pelos sensores, mas que esta precisão não representa a acurácia em relação ao 

valor real. Assim sendo, para que haja acurácia, é necessário que haja exatidão 

e precisão. 
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FIGURA 16 - DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

 
FONTE: Adaptado de REVISTABW Probabilidade e Estatística (2020) 

 
 

Em um processo de análise de resultados, evidenciar e demonstrar os 

erros e as incertezas tem o mesmo grau de importância e necessidade quanto a 

demonstração da precisão e acurácia.  

Segundo a forma como diversos tipos de erros influenciam as medições, 

tem sido prática habitual classifica-los da seguinte forma: 

Erros grosseiros: São devidos à falta de atenção, pouco treino ou 

imperícia do operador. 

Erros sistemáticos: São os que afetam os resultados sempre no mesmo 

sentido. 

Erros aleatórios: Associados à natural variabilidade dos processos físicos, 

levando a flutuações nos valores medidos. São imprevisíveis e devem ser 

abordados com métodos estatísticos (CABRAL, 2004). 

Todos os sistemas físicos reais se afastam em maior ou menor grau do 

comportamento ideal previsto pelos modelos matemáticos com os quais os 

procuramos descrever. Este fenômeno é conhecido como incerteza. 

Mesmo após a correção de todos os erros devidos aos efeitos 

sistemáticos conhecidos, subsistem inexatidões em todos os valores medidos. 

As razões mais comuns para existirem incertezas associadas às 

medições são as seguintes: 

Condições ambientais: Fatores como temperatura, humidade e pressão 

atmosférica. 
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( 2 ) 

( 3 ) 

Características intrínsecas dos instrumentos: Cada instrumento, no caso 

deste trabalho sensores, tem suas características como resolução, estabilidade 

e sensibilidade, que por sua vez podem trazer incertezas associadas. 

 
Existem algumas técnicas e métodos para efetuar o cálculo da incerteza 

de medição e dos erros existentes em um modelo. Algumas destas técnicas 

foram utilizadas durante a elaboração deste trabalho e seguem relacionadas. 

 
Erro Médio Quadrático (EMQ): Também conhecido pelo termo em inglês 

MSE (Mean Square Error), é dado pela soma dos quadrados das diferenças 

entre o valor estimado e o valor real (ou valor aferido), ponderados pelo número 

de termos. 

Estes cálculos permitem avaliar as diferenças entre os valores reais e os 

valores previstos (ou estimados) pelo modelo e é dado pela equação (2). 

 

𝐸𝑀𝑄 =  ∑
(  )   

 

Onde: 

 𝑥  = valor estimado 

 𝑥  = valor real 

 𝑛  = número de termos da amostra 

 

Erro Absoluto Médio (MAE): O erro absoluto médio (MAE) é a soma dos 

desvios absolutos nos 𝑛 períodos, divididos pela quantidade de períodos, 

conforme demonstrado na equação (3). Se o erro absoluto médio for muito 

pequeno, os dados reais seguem estreitamente as previsões da variável 

dependente e o modelo de previsão fornece previsões acuradas (CORT; KENJI, 

2005).  

 

𝑀𝐴𝐸 =  
∑ | 𝑥 − 𝑥  | 

𝑛
 

 

Onde: 

 𝑥  = valor estimado 
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( 4 ) 

( 5 ) 

 𝑥  = valor real 

 𝑛  = número de termos da amostra 

 
Desvio Padrão: O cálculo do desvio padrão representado pela equação 

(4), mostra a variabilidade dos dados em relação à média. Desta forma, pode-se 

dizer que o desvio padrão demonstra se houve influência de valores extremos 

(outliers) sobre a média aritmética das amostras.  

 

𝐷𝑝 =  
∑(𝑥  − �̅�)

𝑛
 

  

Onde: 

 𝑥 = valor individual 

 �̅� = média dos valores 

 𝑛 = número de termos da amostra 

   

Coeficiente de Variação: A existência de um coeficiente que estime a 

precisão experimental é fundamental, uma vez que trabalhos científicos são 

realizados e comparados (SCAPIM et al., 1995). O coeficiente de variação (CV), 

apresentado pela equação (5), trata da estimativa do erro experimental em 

porcentagem da estimativa média.  

 

𝐶𝑉 =
 𝑆 

�̅�
 

  
Onde: 

 𝑆  = desvio padrão 

 �̅�  = média dos dados da série 

 

 

2.4 FUSÃO DE SENSORES 

 
A fusão de sensores pode ser descrita como a fusão de fluxos de dados 

de vários sensores em uma saída unificada com todos os dados disponíveis 

incorporados (GROSSMAN, 1998). A fusão de sensores é uma excelente 
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maneira de fazer uso da força complementar de vários sensores em 

praticamente qualquer aplicação, pois possui muitas vantagens quando 

comparada ao processo de cada fonte de dados independentemente 

(ELMENREICH, 2002). 

Em seu trabalho OLIVEIRA (2017), descreve a fusão de sensores como 

sendo a solução para a combinação das faixas de precisão de diferentes 

sensores, a fim de contornar a imprecisão um do outro. 

A FIGURA 17 demonstra o esquema que tem como entrada os dados dos 

sensores. Em seguida a filtragem destes dados é feita através dos algoritmos e 

então a fusão dos dados dos sensores é aplicada, gerando novos dados de saída 

que serão utilizados pelo sistema para avaliar a situação e consequente tomada 

de decisão. 

 

FIGURA 17 - ESQUEMA DE FILTRAGEM E FUSÃO 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

A literatura apresenta diversas abordagens sobre o tema e comumente 

apresenta as seguintes vantagens em relação a utilização de técnicas de fusão 

de sensores: 

Confiabilidade: quando mais de um sensor detecta um mesmo objeto em 

um mesmo local, a confiança na detecção verdadeira aumenta, pois é improvável 

que dois ou vários sensores observando a mesma métrica se desviem de 

maneira semelhante simultaneamente e, portanto, a um aumento no grau de 

confiança. 

Cobertura: áreas fora do campo de visão de um sensor ainda podem estar 

dentro do campo de visão de outro sensor. O sensor ativo pode assim fornecer 

entrada a partir da área “oculta”, que fornece ao sistema como um todo o mesmo 

campo de visão que os sensores integrados combinados. Depois que o objeto 

se torna visível pelos dois sensores, os fluxos de dados são combinados.  
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Precisão: ao fundir dados de vários sensores independentes, a saída 

pode depender mais das medições com maior grau de precisão. Um exemplo de 

como isso pode ser alcançado é enfatizando as medidas longitudinais e 

confiando menos nas medições latitudinais do RADAR, com base no 

desempenho conhecido deste sensor. 

Robustez: Sensores adicionais que contribuem para a mesma medição 

fornecem uma certa redundância em que o desempenho do sistema pode ser 

mantido, mesmo que um dos sensores falhe. Essa redundância também mantém 

o sistema operacional, mesmo que ocorram interferências, pois diferentes tipos 

de sensores serão afetados de maneiras diferentes por fatores ambientais e 

outros distúrbios (ALBINSSON; HILL, 2019). 

A fusão pode ser feita de várias maneiras e em diferentes níveis. Uma 

maneira de descrever os diferentes níveis de fusão é dividir a fusão de sensores 

em três níveis: Fusão de Dados, Fusão de Recursos e Fusão de Decisões. Essa 

categorização pode ser dividida ainda mais com a descrição mais detalhas das 

zonas cinzentas entre três níveis, mas para este trabalho, serão abordadas 

apenas os três níveis descritos. Nos parágrafos seguintes, várias formas de 

fusão são todas agrupadas e descritas de acordo com os diferentes níveis de 

fusão definidos por DASARATHY (1997). 

Fusão de Dados: A fusão de dados é o nível mais baixo de fusão. Um 

exemplo disso seria como os olhos humanos fundem informações de cores, 

apenas fundindo os dados brutos de cada célula cônica sensível à cor na retina, 

em uma saída fundida que os humanos percebem como visão de cores. A fusão 

de dados nesse nível exige que os dados do sensor sejam muito semelhantes 

em relação a taxas de dados compatíveis, dimensões e formatos de dados. 

Realizar a fusão de dados com o mesmo tipo de sensores pode ser conveniente, 

ao mesmo tempo em que tentar combinar os dados de dois tipos diferentes de 

sensores pode ser bastante complicado. Os dados do sensor provavelmente 

precisariam de algum pré-processamento, pois os dados podem ser fornecidos 

em formatos e unidade completamente diferentes, portanto, a fusão não estaria 

mais no nível mais baixo da fusão de dados do sensor (ELMENREICH, 2002). 

Há também um nível misto entre a fusão de dados e o próximo nível, fusão 

de recursos, em que a entrada são dados, mas a saída está no nível de recursos. 

Um exemplo dessa fusão seria fundir as intensidades de duas bandas de 
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( 6 ) 

infravermelho de um scanner multiespectral para calcular a temperatura de uma 

superfície. 

Fusão de Recursos: A fusão de recursos ocorre quando o algoritmo de 

fusão trabalha com entradas e saídas de recursos, em vez de dados brutos do 

sensor. Por exemplo, todas as propriedades de objetos dinâmicos podem ser 

deduzidas dos dados brutos do sensor, usando por exemplo, a velocidade de 

um sensor e a posição de outro para fornecer uma descrição mais detalhada do 

objeto (ELMENREICH, 2002). 

Fusão de Decisão: A fusão de decisão é a fusão de um nível mais alto 

que a fusão de dados ou a fusão de recursos. Fundir os dados no nível de 

decisão é sempre uma maneira viável de realizar a fusão do sensor. Mesmo que 

os sensores produzam dados brutos diferentes e recursos diferentes, eles ainda 

podem ser fundidos no nível superior, pois os dados podem ser pré-processados 

e transformados em um formato adequado para fusão. Embora isso exija que as 

decisões sejam tomadas mais adiante na cadeia, seja pelos sensores de forma 

independente ou por alguma fusão de nível inferior, para que eles produzam 

algum tipo de decisão (ELMENREICH, 2002). 

Um exemplo de fusão de decisão seria a classificação de objetos em que 

dois ou mais sensores identificam um único objeto e cada um o classifica 

independentemente como um carro. O algoritmo de fusão de decisão atribuiria o 

objeto fundido à classe de carro como base em decisões tomadas com 

informações parciais mais abaixo da cadeia. 

 

2.5 MÉTODO DE FUSÃO DAS MEDIÇÕES 

 
Este é um método bastante simples e amplamente utilizado. Ele consiste 

em fundir as medições obtidas em um vetor de observação. Nesta técnica os 

vetores de medições dos sensores são fundidos, criando um novo vetor de 

medições aumentado, dado pela equação (6).  

 

𝑦 = [(𝑦 )  (𝑦 ) ] ∈  ℝ𝟐𝒙𝟐 
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Onde: 

𝑦  𝑒 𝑦   = são os vetores de medição dos sensores, neste caso, 

dois sensores (RADAR e LIDAR). 

 

Assume-se o pressuposto da existência de independência estatística 

entre os dois sensores deste caso, afim de definir a matriz de covariância para o 

ruído da medição, uma vez que se configura a independência estatística entre 

sensores quando os valores encontrados refletem a ausência de correlação 

linear entre as bandas dos sensores. Como os sensores alvo de estudo neste 

trabalho atuam com tecnologias diferentes, eles irão obter tipos de dados 

distintos de um mesmo objeto independentes entre si, assim sendo, é possível 

afirmar a independência estatística entre eles. 

Uma outra abordagem para a fusão das medições é ponderar as 

medições individuais de cada um dos sensores e, em seguida, utilizar as 

medições fundidas por um filtro de Kalman para obter uma estimativa do vetor 

de estados (WILLNER, 1976). 

Na FIGURA 18, é possível observar o algoritmo de fusão de dados através 

da fusão de medições, onde ocorre a entrada de valores através das variáveis 

𝑦  e 𝑦  que passam pelo processo de fusão de dados e alimentam o Filtro de 

Kalman, passando desta forma pelas etapas de correção e predição, 

respectivamente. 

 

FIGURA 18 - PROCESSO DE FUSÃO DAS MEDIÇÕES 

 
FONTE: GAO & HARRIS (2002) 
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 Onde: 

  𝑦  e 𝑦  = São os vetores de medição (entrada dos sensores) 

  𝑦    = é novo vetor de medição 

  𝑥 |    = é o valor atualizado ou corrigido 

  𝑦    = é o valor anteriormente lido 

  𝑥 | = é o valor anteriormente estimado 

  𝑥 |    = é o valor estimado em 𝑘, calculado em 𝑘 − 1 

   
 

2.6 MÉTODO DE FUSÃO DAS ESTIMATIVAS 

 
O método de fusão das estimativas, combina as medições utilizando 

estimativas por mínimos quadrados (HARRIS et al., 1998). 

Neste método, ao contrário do anterior, a fusão dos dados é feita na última 

etapa, ou seja, as estimativas das medições são realizadas no início do processo 

e estas estimativas são fundidas no passo final com o intuito de fornecer outra 

estimativa com maior precisão e mais próxima do valor esperado. 

O Filtro de Kalman em todas as suas derivações é capaz de realizar as 

estimativas, no entanto, para que a fusão seja possível, é necessário aplicar 

equações complementares. A FIGURA 19 demonstra a fusão de dados por 

estimativas, implementada após a aplicação do Filtro de Kalman. Neste caso, os 

valores iniciais representados por 𝑥 | , passam inicialmente pela etapa  de 

predição e em seguida pela correção, para só então serem submetidos ao 

processo de fusão de dados. 

 

FIGURA 19 - PROCESSO DE FUSÃO DE ESTIMATIVAS 

 
FONTE: Adaptado de GAO & HARRIS (2002) 
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 Onde: 
  𝑥 |    = vetores de medição dos sensores corrigidos 

  𝑧    = valor anteriormente lido 

  𝑥 | = valores anteriormente estimados 

  𝑥 |    = valores estimados 

𝑥 |     = valor resultante da fusão 

 

 

2.7 FUSÃO DE DADOS  

 

Sistemas que utilizam múltiplos sensores precisam em algum momento 

fundir os dados adquiridos destes sensores, sejam eles do mesmo tipo ou 

diferentes.  

Estes tipos de sistemas multissensoriais estão presentes em diversas 

áreas. Na indústria, sistemas assim são utilizados dentre outras coisas na 

detecção de falhas e no controle e monitoramento de processos. Em aplicações 

na área da segurança e medicina auxiliando na análise e reconhecimento de 

imagens e é claro, amplamente aplicados em veículos autônomos e na robótica, 

onde os seus principais objetivos são trazer inteligência e autonomia aos 

sistemas. 

O processo de fusão de dados obtidos através das leituras de múltiplos 

sensores, trata da combinação das informações adquiridas por estes com o 

objetivo de tornar o sistema mais tolerante a falhas, promovendo desta forma 

maior confiabilidade e exatidão (FACELI, 2004). 

Os sistemas de integração de múltiplas fontes de dados iniciam-se com a 

homogeneização dos dados a fim de padronizar estes dados. Na sequência, 

estes dados são interpretados e combinados através da fusão de dados, 

comumente implementados por meio de algoritmos de otimização cujo objetivo 

é a combinação de dados. Por fim, a informação mais acurada e com melhor 

qualidade é fornecida (DO COUTTO, 2007).  
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2.7.1 Classificação da Fusão de Dados 

 
A classificação da fusão de dados tem como base algumas 

características, tais como os níveis de abstração dos dados, os níveis de 

abstração da entrada e saída dos dados, o relacionamento entre as fontes dos 

dados, dentre outros. 

Para a aplicação deste trabalho, será utilizada a fusão baseada no 

relacionamento entre as fontes de dados. Neste tipo de fusão, não existe a 

dependência direta entre os sensores utilizados no sistema, ou seja, a aquisição, 

bem como a filtragem dos dados, pode ser feita separadamente e em uma 

segunda fase, pode-se aplicar a fusão destes dados. 

A fusão por relacionamento entre as fontes de dados pode ser dividida 

entre complementar, redundante e cooperativo, conforme ilustrado na FIGURA 

20 e detalhado a seguir. 

Complementar: Onde os dados fornecidos pelos sensores correspondem 

a dados de trechos distintos de um mesmo ambiente ou cenário. 

Redundante: Onde os dados que os sensores fornecem são relativos ao 

mesmo tipo de dado de um mesmo ambiente ou cenário. 

Cooperativo: Onde os dados obtidos pelos sensores são diferentes e 

possivelmente podem ser unidas a fim de gerar um novo dado. 

 

FIGURA 20 - NÍVEIS DE FUSÃO POR RELACIONAMENTO 

 
FONTE: Adaptado de (ELMENREICH, 2002 apud NAKAMURA et al. 2007) 
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2.8 FILTRO DE KALMAN 

 
O Filtro de Kalman é uma solução recursiva para o problema de filtros 

lineares discretos. Ele utiliza um conjunto de equações para estimar estados de 

um processo, mesmo quando este processo apresenta incertezas (WELCH, 

2005). 

O Filtro de Kalman, desenvolvido pela primeira vez no final da década de 

1950 por Rudolf E. Kalman, é um filtro de sinal que permite que seja feita uma 

previsão razoável do estado, mesmo se a entrada que descreve este estado 

contiver muito ruído ou interferência. O Filtro de Kalman consegue isso fazendo 

algumas suposições sobre o sistema, pressupondo que o modelo de processo e 

o modelo de medição sejam lineares com valores esperados e covariâncias 

conhecidas (SÄRKKÄ, 2013). O seu método consiste basicamente em duas 

etapas, previsão ou estimação e atualização ou correção, baseado em técnicas 

recursivas do sistema representado no espaço de estados, sendo uma 

estimação sobre a dinâmica do sistema. Durante a primeira etapa é realizada 

uma previsão sobre a dinâmica do modelo e no segundo passo uma correção, 

atuando na covariância do erro (WELCH; BISHOP, 2006). 

O funcionamento recursivo das etapas de execução do Filtro de Kalman, 

pode ser demonstrado na FIGURA 21. O Filtro de Kalman precisa da 

combinação dos vetores �̅�  e 𝑍  para obter uma melhor estimativa, que são os vetores 

de estimativa e o vetor de medida, respectivamente. 

 
 

FONTE: Adaptado de WELCH e BISHOP (2006) 

ESTIMAÇÃO 
Estimações iniciais para 𝑢 , 𝑢 , 

𝑢 ... 
 
 

Projeção de estado a frente 
�̅� = 𝐴�̅� + 𝐵𝑢  

 
 
Projeção de covariância de erro a 
frente 

𝑃 = 𝐴𝑃 𝐴 + 𝑄 
 

CORREÇÃO 

Estimações iniciais para 𝑥  e 𝑃  

 

Calculo do ganho (K) de Kalman 

𝐾 = 𝑃 𝐻 (𝐻𝑃 𝐻 + 𝑅)  

Atualização estimada com medição 

𝑥 = 𝑥 + 𝐾  (𝑍 − 𝐻𝑥 ) 

Atualização de covariância de erro 

𝑃 = (𝐼 − 𝐾 𝐻). 𝑃  

 

FIGURA 21 - CIRCUITO ALGORITMO DE KALMAN 
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( 7 ) 

( 8 ) 

( 9 ) 

( 10 ) 

( 11 ) 

A equação (7) referente a projeção de estado a frente e a equação (8), 

que representa a projeção de covariância de erro a frente, ambas presentes na 

etapa de estimação, tem a função justamente de estimar e prever o próximo 

estado. 

 
�̅� = 𝐴�̅� + 𝐵𝑢  

 
𝑃 = 𝐴𝑃 𝐴 + 𝑄 

 

Onde: 

  �̅�           = é o vetor de estimativa a priori, antes da medição 

  𝐴 e 𝐵          = são matrizes ℝ𝟐𝒙𝟐 para o caso proposto 

𝑃   = é o erro de covariância a priori, a medida da incerteza no        

estado medido 

�̅�  e  𝑃  = são valores que devem ser estimados no início do algoritmo      

com 𝑘=0 

𝑄          = é matriz de covariância ℝ𝟐𝒙𝟐 

 
 
Na etapa de correção, a equação (9) referente ao cálculo do ganho de 

Kalman, a equação (10) referente a atualização estimada com medição e a 

equação (11) referente a atualização de covariância do erro, atuam basicamente 

na etapa onde se busca o ganho de Kalman. 

 
𝐾 = 𝑃 𝐻 (𝐻𝑃 𝐻 + 𝑅)  

 
 

𝑥 = 𝑥 + 𝐾  (𝑧 − 𝐻𝑥 ) 
 
 

𝑃 = (𝐼 − 𝐾 𝐻). 𝑃  
 
 Onde: 

�̅�  e 𝑃  = são vetores utilizados no cálculo do ganho de Kalman 

  𝐾    = ganho de Kalman 

  𝑥  e 𝑃  = são valores de estimativa a posteriori 

  𝐻  = matriz ℝ𝟐𝒙𝟐 

  𝑅  = matriz de covariância ℝ𝟐𝒙𝟐 

  𝑧   = vetor de medição 
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  𝑃   = Vetor de erro de covariância 

 
 

No Filtro de Kalman, os métodos para fusão de dados mais comumente 

utilizados são os de fusão de estimativas e a fusão de medições. Normalmente, 

para tornar o processo mais simples, assume-se a mesma taxa de amostragem 

dos sensores e esta é a prática adotada no desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.8.1 Etapa de Previsão 

 
A etapa de previsão considera a informação resultante da fase anterior 

para prever como será a provável evolução até o momento mais atual. 

A etapa de previsão exige alguns dados para que possa efetuar os 

cálculos de maneira mais precisa possível. 

O algoritmo funciona recursivamente ao longo de todo o intervalo de 

tempo, salvando as previsões à medida em que são calculadas. 

 

2.8.2 Etapa de Atualização 

 
Uma vez que uma previsão tenha sido feita utilizando os modelos físicos, 

este estado previsto é usado para realizar a etapa de atualização. De forma 

semelhante à etapa de predição, o algoritmo de atualização funciona 

recursivamente, atualizando a saída filtrada para cada etapa de tempo. 

 

2.9 FILTRO DE PARTÍCULAS 
 

Os métodos sequenciais de Monte Carlo – MCL (Monte Carlo 

Localization), em particular sua variação conhecida como Filtro de Partículas, 

reproduzem o trabalho do Filtro de Kalman naqueles ambientes não lineares e 

ou não gaussianos (DELLAERT et al., 1999). Desta forma, o autor refere-se a 

ambientes não gaussianos, pelo fato do Filtro de Partículas escolher os pontos 

da nuvem de partículas aleatoriamente.  

Esta técnica baseia-se na distribuição randômica de possíveis estados em 

um espaço, como áreas navegáveis de um mapa, por exemplo. Cada estado é 

representado por uma partícula, e é utilizado um número significativamente 

grande de partículas, fator que tem influência direta na precisão e velocidade de 
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( 12 ) 

( 13 ) 

convergência, assim como no peso computacional do algoritmo (SEBASTIAN, 

2002).  

A literatura não é muito abrangente quando se trata de um método para 

calcular o número ideal de partículas com o qual um modelo deve ser 

configurado. Por isso, para modelos onde o mapa virtual do ambiente é 

previamente conhecido, pode ser possível calcular este número baseando-se no 

espaço e configuração do ambiente. Em casos em que não se conhece o 

ambiente ou em situações de simulação, como o que este trabalho apresenta, o 

método empírico é o mais utilizado. 

A principal diferença em relação ao Filtro de Kalman, é que ao invés de 

derivar equações analíticas como o EKF faz, o Filtro de Partículas usa métodos 

de simulação para gerar estimativas do estado e das inovações. Como evita 

simulações, o Filtro de Kalman é mais eficiente no caso linear e gaussiano 

(IPPOLITO, 2019). 

Assim, pode-se dizer que o Filtro de Partículas se trata de uma 

aproximação discreta do filtro Bayesiano. O filtro Bayesiano atua através de uma 

distribuição contínua, já nos filtros de partículas e função densidade de 

probabilidade pode ser representada por um conjunto de objetos onde cada qual 

tem um determinado peso, os quais são denominadas partículas. Este método 

de localização se baseia na distribuição de probabilidade da localização do robô 

no momento t que pode ser representado pela equação (12).  

 

𝑏𝑒𝑙(𝑥 ) = 𝑝(𝑥  | 𝑧 : , 𝑢 : ) 

Onde: 

𝑧 : ,      = medição inicial através da geração de partículas aleatórias 

𝑢 :      = pesos das partículas 

𝑏𝑒𝑙(𝑥 )= valor de saída 

 

Utilizando a localização anterior e o movimento, o local do robô pode ser 

expressado de forma recursiva pela equação (13). 

 

𝑝(𝑥  | 𝑥 , 𝑢 ) 

   Onde: 

 𝑥  = valor atual (resultante) 
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  𝑥 , = valor anterior da localização 

 𝑢  = valor anterior do movimento (velocidade) 

 

O algoritmo do Filtro de Partículas calcula a estimativa de estado 

recursivamente e envolve basicamente duas etapas: 

Previsão: O algoritmo usa o estado anterior para prever o estado atual 

com base em um determinado modelo de sistema. 

Correção: O algoritmo usa a medição atual do sensor para corrigir a 

estimativa do estado. 

O algoritmo periodicamente redistribui ou reorganiza as amostras das 

partículas no espaço de estados para coincidir com a distribuição posterior do 

estado estimado. O estado estimado consiste em todas as variáveis de estado. 

Cada uma das partículas representa uma hipótese de estado discreto. O 

conjunto de todas as partículas é usado para ajudar a determinar a estimativa de 

estado final. A FIGURA 22 ilustra a forma que o Filtro de Partículas atua. Os 

círculos representam as partículas e o tamanho dos círculos os pesos das 

partículas, ou seja, os círculos maiores correspondem a pesos de maior 

importância. Desta forma, os círculos menores representam pesos de menor 

importância. A importância das partículas é calculada através da densidade a 

posteriori da partícula. 

 
FIGURA 22 - ETAPAS DO ALGORITMO DO FILTRO DE PARTÍCULAS 

 
FONTE: Adaptado de RAJBABU, (2007). 
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O algoritmo que representa o Filtro de Partículas obedece às fases 

descritas na FIGURA 23. De forma que a Inicialização das Partículas é a fase 

que determina o tamanho da população ou o número de partículas. A Amostra 

de Partículas é responsável pela criação das amostras. A fase de Previsão do 

próximo estado, computa os pesos das amostras e a fase de Obtenção da 

medição lê os dados medidos pelos sensores. A fase de correção dos estados, 

normaliza os fatores e a melhor estimativa é extraída na próxima fase, ocorrendo 

por fim a replicação das partículas na proporção de seus pesos na fase de 

Redimensionamento. 

 

FIGURA 23 - FASES DO FILTRO DE PARTÍCULAS 

 
FONTE: O Autor 

 

2.10 DADOS, PRÉ-PROCESSAMENTO E AGRUPAMENTO 

 
A utilização de sensores de alta complexidade requer que os dados de 

saída sejam processados para revelar e extrair informações relevantes. No 

entanto, este processamento é ligeiramente diferente para cada sensor utilizado 

e para cada qual existe uma série de configurações, drivers e softwares que 

auxiliam neste processo de tradução dos dados lidos pelos sensores. 

No contexto deste trabalho, os dados de saída do RADAR, receberam um 

tratamento para que fosse possível obter dados no sistema cartesiano, uma vez 

que os dados deste sensor são originalmente em formato polar. 
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Os dados que o sensor LIDAR retorna, são na forma de uma nuvem de 

pontos, cada ponto desta nuvem carrega consigo informações sobre a posição 

do objeto o qual refletiu o sinal, se encontra.  

A transformação da nuvem de pontos em informações compreensíveis e 

significativas é feita através de um algoritmo de agrupamento. São diversos os 

métodos existentes, o algoritmo DBSCAN é frequentemente utilizado, é eficiente 

e funciona bem para conjuntos de dados maiores (ESTER, 1996). 

A fusão de sensores é um método indispensável em sistemas de leitura 

de dados de múltiplas fontes, no entanto, é importante que os dados obtidos 

sejam corretamente combinados antes que qualquer algoritmo de fusão seja 

aplicado. Se as propriedades de diferentes objetos forem confundidas com 

propriedades pertencentes ao mesmo objeto, os resultados da fusão serão 

inúteis. Ao fazer a fusão de dados de coordenadas, é essencial ter algum tipo de 

métrica de distância, desta forma possibilita-se o cálculo da localização de duas 

detecções de objetos por diferentes sensores. A localização resultante é então 

usada para determinar se duas leituras pertencem realmente ao mesmo objeto. 

A Métrica Euclidiana é amplamente utilizada como métrica de 

correspondência (MAESSCHALCK et al, 2000), e será adotada no 

desenvolvimento deste trabalho.  

De acordo com PIZZOLATO (2003), a métrica euclidiana utiliza-se do 

princípio de que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta e a 

mensuração dessa reta provém da geometria básica desenvolvida por Euclides. 

A distância Euclidiana é usada para calcular semelhanças entre leituras e 

determinar quais são mais parecidas entre si. Se a distância estiver abaixo de 

um certo limite, é provável que as leituras sejam do mesmo objeto. Este método 

é muito bem aceito e apresenta um bom resultado assumindo que existe alguma 

distância entre os objetos detectados. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 
Os métodos de filtragem e fusão de dados têm se mostrado como um 

recurso de grande importância quando há a implantação de sistemas 

multissensoriados. Esta seção apresenta uma coleção de artigos compilados, 

que foram selecionados através da pesquisa bibliográfica sobre o tema ao qual 

o desenvolvimento deste trabalho foi baseado. 

 

 Artigo - Extended Kalman Filter (EKF) Design for Vehicle Position 

Tracking Using Reliability Function of Radar and Lidar (KIM, PARK, 

2020). 

Neste estudo os autores utilizaram dados dos sensores Radar, Lidar e 

Câmera, aplicando a fusão de sensores. O sensor Lidar for utilizado para obter 

uma imagem de vista superior onde os dados do solo e pontos de obstáculos 

foram removidos antes do processo de conversão dos dados. Enquanto isso, os 

dados do sensor Radar foram fundidos com os dados da câmera para detecção 

e medição de distância. Um Filtro de Kalman Estendido foi construído para refletir 

as características de cada sensor durante a obtenção das medições. Uma 

combinação dos sensores foi criada usando o EKF. O experimento utilizou um 

veículo real para avaliar o desempenho do método. O Lidar obteve medições 

precisas quando os objetos estavam próximos a ele, e o sensor Radar foi preciso 

ao medir objetos distantes. O estudo confirmou que a precisão das medições de 

distância foi melhorada como resultado da fusão dos sensores Lidar, Radar e a 

câmera. 

 

 Artigo - Real Time Lidar and Radar High-Level Fusion for Obstacle 

Detection and Tracking with evaluation on a ground truth (HATEM, 

MOHAMED, 2019). 

O artigo de HATEM e MOHAMED (2019), propõe um algoritmo de fusão 

de dados dos sensores Lidar e Radar em tempo real para detecção e 

rastreamento de obstáculos com base em um filtro GNN (Global Nearest 

Neighbour Filter). De acordo com os autores a literatura contemporânea 

claramente carece de uma comparação quantitativa entre as saídas destes 

sensores. Neste trabalho os autores utilizaram dados simulados ou gerenciados 
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manualmente pela dificuldade em encontrar dados previamente adquiridos, 

principalmente dados de ground truth, ou seja, dados que refletem o ambiente 

ou situação real. O algoritmo de fusão em tempo real foi implementado e 

embutido em um veículo automatizado e foi responsável por emitir várias 

características dos objetos detectados, como suas posições, velocidades 

relativas e incertezas. Os benefícios da fusão de dados em comparação com o 

uso de um único sensor são demonstrados no trabalho proposto e se basearam 

na precisão em relação ao ground truth. O trabalho tem sua conclusão ao emitir 

um parecer muito mais favorável em relação a utilização da fusão dos dados dos 

sensores em detrimento a utilização dos sensores individualmente. 

 

 Artigo – Satellite Inertia Parameters Estimation Based on Extended 

Kalman Filter (BELLAR et al, 2019). 

Em seu trabalho BELLAR et al. (2019), efetua simulações com o intuito 

de investigar o uso do giroscópio, um tipo de sensor, para estimar a taxa de 

atitude e a matriz de inércia para satélites em órbita terrestre baixa, via Filtro de 

Kalman Estendido. Os resultados obtidos demonstram que a precisão dos 

parâmetros estimados de inércia e velocidade angular é satisfatória para 

satélites com requisitos de missão de baixa precisão. A TABELA 2 demonstra 

que houve sucesso na estimação por EKF com uma diferença em relação ao 

ganho obtido na acurácia. 

 
TABELA 2 - RESULTADOS DA ESTIMATIVA POR EKF 

 
FONTE: Adaptado de BELLAR et al (2019) 

 

A conclusão do trabalho proposto por BELLAR et al (2019), é no sentido 

de que os resultados das simulações, mostraram que o algoritmo proposto 

baseado no EKF tem melhor precisão para a estimativa do momento de inércia. 

INÉRCIA
AFERIDO 

(kg-m2)

ESTIMADO 

(kg-m2)
ERRO %

14.20 14.1905 0.06
17.30 17.2954 0.02
20.30 20.3017 0.008
0.0867 0.0871 0.46
0.1357 0.1345 0.88
0.6016 0.6001 0.25

EKF

𝐼

𝐼

𝐼

𝐼

𝐼

𝐼
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 Artigo – Estimation of three-dimensional RADAR tracking using 

modified Extended Kalman Filter, (PRIMA et al, 2018). 

O trabalho desenvolvido por PRIMA et al (2018), propõe o a utilização de 

um algoritmo EKF modificado para resolver medições de RADAR tridimensional. 

Neste trabalho foi selecionado um objeto que foi medido por RADAR com 

distância 𝑟, ângulo de azimute 𝜃 e o ângulo de elevação 𝜑. 

Os resultados das simulações mostraram que a formulação proposta no 

trabalho, é eficaz no cálculo de medidas não lineares com valor de ganho de 

acurácia em relação ao erro, de 0,77% a 1,15%. 

 

 Artigo – Sensor Data Fusion Using Kalman Filter (SASIADEK, 

HARTANA 2000). 

Com o objetivo de abordar o EKF como fusor de dados, o trabalho de 

SASIADEK e HARTANA (2000) apresenta um sistema onde dados de odometria 

e sinais de sonar são fundidos usando o Filtro de Kalman Estendido. Além disso, 

o trabalho em questão utiliza o EKF para estimar a posição de um veículo móvel. 

A partir do experimento de simulação, o trabalho mostra que além da 

melhoria na estimativa de posição, o método também pode ser utilizado para 

corrigir o erro sistemático. O autor conclui seu trabalho afirmando que o sinal 

fundido é mais preciso do que qualquer um dos sinais originais considerados 

separadamente e este sinal aprimorado pode ser utilizado para guiar e navegar 

o robô. 

 

 Artigo – Performance of Laser and RADAR Ranging Devices in 

Adverse Environmental Conditions, (RYDE, HILLIER 2009). 

Em seus estudos, RYDE e HILLIER (2009), testaram sensores baseados 

em ondas de rádio, como o RADAR e também baseados em emissão de luz 

(laser), como o LIDAR em condições de poeira e chuva para aplicações de 

sensores em robótica de campo. De acordo com os autores, foi utilizado um 

método confiável para medir o nível de poeira suspensa (ou outros meios 

obscurantes) determinando o coeficiente de transmissão, sendo assim possível 

a avaliação quantitativa do desempenho do sensor.  

 Os resultados concluíram que o RADAR não foi afetado pelas condições 

de teste, chuva forte com 50-70mm/h e poeira com uma visibilidade de 10m e os 
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sensores baseados em laser se mostraram adequados para ambientes com 

coeficiente de transmissões superiores a 92%/m para objetos próximos a 25m. 

 

 Artigo - Particle Filter Data Fusion Enhancements for MEMS-

IMU/GPS, (REN et al 2010). 

O experimento proposto por REN et al, (2010), visou aumentar a precisão 

dos sistemas de navegação por meio da integração de unidades de medida 

inercial (IMU) baseadas em GPS e Sistemas Microeletromecânicos, que são 

sistemas que tratam da tecnologia de dispositivos microscópicos, 

particularmente aqueles com partes móveis. Os sensores inerciais são modelos 

dinâmicos não-gaussianos e não lineares, por isso os métodos utilizados pelos 

autores contam com uma representação de nuvem de partículas que evolui ao 

longo do tempo usando amostras de importância e ideias de reamostragem. 

Os experimentos mostraram que o PF é eficaz em aumentar a precisão 

de integração de dados do sistema de navegação MEMS-IMU/GPS. Os autores 

utilizam a análise do EMQ (Erro Médio Quadrático) para descrever o 

desempenho do filtro. Estes resultados mostram um EMQ de 3.5026 para os 

dados originais e 0.0201 para os dados após fusão por Filtro de Partículas. De 

acordo com os autores, os resultados foram satisfatórios e mostraram que o 

método de fusão usando o Filtro de Partículas atinge alta precisão.  
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4 MATERIAIS E MÉTODO 
 

4.1 MATERIAIS 
 
Durante o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados principalmente 

simuladores e linguagens de programação. Os materiais abaixo relacionados 

fazem parte dos que foram necessários e essenciais para o desenvolvimento, 

testes, simulações e apresentação dos resultados. 

 
 Webots: Utilizado como recurso para verificação do funcionamento 

dos múltiplos sensores e comportamento do robô em ambiente 

virtual. 

 C++ e Python: Linguagens de programação adotadas por serem 

de licença livre e grande disponibilidade de bibliotecas aplicadas à 

área.  

 MATLAB e SIMULINK: Utilizados no desenvolvimento do sistema 

de simulação da filtragem e fusão dos dados dos sensores. Estes 

softwares permitem o input de dados simulando a leitura dos 

sensores, o processamento e a aplicação dos métodos de filtragem 

e fusão. 

 Dados de Sensoriamento: Foi utilizada uma coleção de dados dos 

sensores obtida em uma biblioteca de dados públicos (KAGGLE). 

 Notebook: Para rodar as simulações foi utilizado um notebook Dell 

CORE i5, com 4GB de memória RAM. 

 

 

4.2 MÉTODO 

 
O desenvolvimento deste trabalho foi divido em duas fases, conforme 

ilustrado na FIGURA 24, as quais serão devidamente detalhadas na sequência.  

 



58 
 

FIGURA 24 - ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 
 

4.2.1 Fase I - Desenvolvimento do ambiente virtual 

 
Foi desenvolvido um Ambiente Virtual, o qual foi configurado para 

representar os obstáculos que pudessem, a nível de disposição, se parecer com 

os de uma SE. A este ambiente foi inserido um robô autônomo (Robô Pionner) 

equipado com sensores LIDAR e RADAR. Este robô foi programado com 

algoritmos do EKF e PF. Além disso, um terceiro elemento de interação foi 

adicionado (Bioloid) afim de provocar situações aleatórias onde o robô autônomo 

precisasse tomar decisões. Através deste experimento, foi possível verificar a 

resposta dos sensores com aplicação dos filtros por observação, ou seja, apenas 

observando a reação do robô dentro do ambiente virtual. 

Por meio da FIGURA 25, é possível observar o ambiente virtual, o robô 

autônomo Pionner, juntamente com o robô Bioloid, que representa um elemento 

de interação no ambiente e ao fundo os pilares que simulam as torres presentes 

nas subestações de energia elétrica. 
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FIGURA 25 – AMBIENTE VIRTUAL COM ROBÔ AUTÔNOMO, BIOLOID E OBSTÁCULOS 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

 
4.2.2 Fase II - Desenvolvimento e simulações dos filtros EKF e PF 

 
Na fase dois de desenvolvimento, a primeira ação foi a obtenção dos 

dados dos sensores. Para isso foram utilizados dados públicos (KAGGLE, 2020), 

que representam dados do LIDAR, RADAR e também os que representam a 

aferição do ambiente, possibilitando desta forma, a validação dos dados dos 

sensores. Estes dados foram salvos no formato csv e uma vez de posse dos 

dados foram criados modelos em MATLAB, que permitiram principalmente 

simular a filtragem dos dados de cada sensor individualmente para cada uma 

das técnicas. As simulações consistiram basicamente na inserção dos dados dos 

sensores como dados de entrada para os métodos, afim de criar situações de 

leitura de um ambiente real. De posse dos resultados destas simulações, foram 

feitas comparações entre os resultados de cada método para cada um dos 

sensores. Além disso, foi desenvolvido um modelo em MATLAB que permitiu a 

aplicação do EKF na condição de fusor de dados, através do qual foram 

executadas simulações e em seguida apresentados resultados. 

Por fim, foram apresentadas as conclusões sobre a aplicação de cada 

método para cada um dos sensores e a comparação entre os resultados das 

simulações de filtragem de ambos os métodos para os dois sensores, bem como 

as conclusões referentes a fusão dos dados de ambos os sensores.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Através dos resultados obtidos com a implementação de ambiente virtual, 

foi possível observar o comportamento do robô equipado com os sensores, com 

e sem a aplicação dos métodos de filtragem. Enquanto os resultados obtidos 

pela aplicação dos métodos em ambiente MATLAB, apresentados mais adiante, 

buscam demonstrar em números e gráficos o comportamento dos dados dos 

sensores quando da aplicação dos métodos de filtragem de dados. 

  
 
5.1  O AMBIENTE VIRTUAL 

 
Quando equipado com os sensores, o robô Pionner foi capaz de se 

locomover pelo ambiente desviando de todos os obstáculos impostos, inclusive 

do robô Bioloid, que se moveu aleatoriamente pelo mesmo ambiente. Ainda foi 

possível observar que após a implementação dos métodos de filtragem, as 

tomadas de decisão do robô Pionner aconteciam com maior antecedência e 

precisão. 

A FIGURA 26 ilustra o robô desviando do robô Bioloid, após ter sido 

colocado em rota de colisão com o mesmo, enquanto a FIGURA 27 demonstra 

como ele foi capaz de desviar-se deste obstáculo e seguir sua trajetória, mesmo 

tendo o Bioloid se movido durante a rota de colisão, fazendo com que o robô 

Pionner atualizasse constantemente e em tempo real a sua própria trajetória. 

 
FIGURA 26 - ROBÔ AUTÔNOMO PIONNER E O ROBÔ BIOLOID 

 
FONTE: O Autor (2020) 
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FIGURA 27 - ROBÔ AUTÔNOMO PIONNER DESVIANDO DO ROBÔ BIOLOID 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

5.2 DESENVOLVIMENTO EM MATLAB 

 
Em seguida serão apresentados os resultados das simulações feitas em 

ambiente MATLAB, onde foram aplicados ambos os métodos de filtragem aos 

dados dos sensores e também o método de fusão de sensores utilizando o 

algoritmo do Filtro de Kalman Estendido.  

 

5.2.1 Configuração dos Modelos 

 
A correta configuração dos modelos é de extrema importância e a não 

observação de alguns parâmetros de inicialização pode fornecer informações 

imprecisas, que se forem implementadas podem causar mal funcionamento dos 

equipamentos e possíveis danos. 

O parâmetro conhecido como tamanho do passo (step-length) foi 

propositalmente configurado com valores diferentes do que deveriam ser. 

Originalmente o Filtro de Kalman é configurado com um step-length fixo e pré-

determinado, podendo-se também abordar diferentes formas de configuração 

para este parâmetro, como a adaptativa ou obter o valor ideal através do 

processo de treinamento do modelo. Os resultados, demonstrados através da 

FIGURA 28 a seguir, evidenciam o tamanho da importância em relação a correta 

configuração dos modelos. 

A FIGURA 28 (a) demonstra os dados do RADAR, representados pelo 

círculo verde, juntamente com o trajeto aferido (linha preta), assim como os 
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dados resultantes da aplicação do Filtro de Kalman (círculos vermelhos) quando 

configurado com o step-length igual a 0.1. Esta imagem permite verificar quão 

distante os dados ajustados por EKF estão dos dados aferidos, bem como dos 

dados do RADAR. A FIGURA 28 (b) demonstra o quanto os dados tratados por 

EKF (linha azul) estão distantes dos dados do RADAR (linha vermelha) e, 

portanto, muito distantes dos dados aferidos. 

 

FIGURA 28 - SIMULAÇÃO DO RADAR POR EKF COM STEP-LENGTH=0.1 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

Portanto, é possível afirmar que o problema em relação a configuração 

incorreta dos parâmetros iniciais do modelo, é de fato um ponto que precisa ser 

atentamente observado, pois o resultado da filtragem é muito pior do que a não 

utilização dos filtros. A TABELA 3, através do cálculo do EMQ, demonstra uma 

perda de acurácia de quase 100% quando o modelo foi configurado com o step-

lenght igual a 0.1 ao invés de 0.01, valor este que foi obtido através da literatura 

e determinado por treinamento e observação do modelo. 

 
TABELA 3 - ACURÁCIA COM STEP-LENGTH=0.1 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

RADAR KALMAN GANHO
EMQ 0.09717 67.5007 -99.86%

SIMULAÇÃO EKF STEP-LENGTH=0.1
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5.2.2 Dados dos Sensores 

 
Para que haja a aplicação dos métodos, é essencial conhecer os dados, 

desta forma a TABELA 4 e a TABELA 5, apresentam os dados que foram obtidos 

através de leituras do sensor LIDAR e do sensor RADAR, e pré-processados 

através da aplicação dos softwares que acompanham o próprio equipamento. 

Estes dados foram obtidos em biblioteca pública de dados, neste caso o Kaagle, 

e acompanham os dados aferidos do ambiente. Tratam-se de 99 amostras 

dispostas em duas colunas no formato cartesiano (x,y). 

 

TABELA 4 - DADOS DO SENSOR LIDAR 

Sensor LIDAR 
x y x y x y x y x y 

1.559445 -0.1385 53.72678 19.89821 91.71782 21.11524 114.801 12.55057 163.6251 28.76827 
3.890927 -0.13417 56.03223 21.0923 92.85989 20.95372 116.6871 12.10355 166.8278 30.20623 
6.863517 0.416818 58.6632 21.78207 93.46683 20.21548 118.9528 12.00094 169.0972 31.37172 
9.077331 0.593211 60.87224 22.78765 95.32289 19.65849 120.6951 12.2918 172.1752 32.34041 
11.57555 1.6669 63.38208 23.4069 95.50389 19.6984 123.5682 12.8297 174.643 33.46252 
13.59209 2.311915 66.34029 23.99586 96.26405 19.15973 124.8938 12.77429 177.0301 34.20094 
16.64559 2.902999 68.26205 24.35817 97.52863 18.72696 127.8531 13.32727 180.1454 35.14229 
19.01058 3.705553 70.82748 24.88439 98.21047 18.3739 129.9473 13.6963 182.5994 35.75303 
21.33124 4.732053 72.89226 24.71354 99.03627 17.35698 132.0919 14.50702 184.7319 36.51547 
24.07871 5.569675 75.00209 25.25945 99.99686 16.98822 135.0735 15.04748 186.9463 36.94045 
26.60525 6.96102 77.12245 24.92967 101.2038 16.53684 137.5606 16.2147 189.4652 37.40516 
29.58639 8.08789 79.1089 25.03687 102.3868 16.39923 140.3314 17.00802 191.7353 37.56307 

31.9416 9.880168 80.80743 24.86882 103.0034 15.35302 142.8884 17.99183 193.4712 37.27891 
34.61568 10.6988 82.62158 24.63932 104.1144 15.27083 145.392 19.16167 195.9914 37.39908 
37.14036 12.08833 84.17335 24.55042 105.5409 14.44125 148.2509 20.47536 197.7246 37.72855 
40.32853 13.46661 85.63776 23.80798 106.8312 14.04819 150.6859 22.11423 199.2941 37.28617 
42.76639 14.82937 86.94492 23.52704 108.0836 13.6604 153.422 23.49086 201.5491 36.99733 
45.35721 16.55239 88.82267 22.78691 109.5344 13.57136 156.0466 24.80844 202.9624 36.45683 
48.15409 17.28347 89.49667 22.30817 111.063 12.58139 158.9049 26.03078 203.9906 36.1967 
50.62278 19.07211 90.51327 21.66767 112.9126 12.48773 161.4116 27.42561     

FONTE: Kaggle.com (2020) 
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TABELA 5 - DADOS DO SENSOR RADAR 

Sensor RADAR 
x y x y x y x y x y 

1.812089 0.047483 53.5277 19.86201 92.04918 21.5289 114.9164 12.31868 164.1156 29.31505 
4.195283 0.218461 55.86697 20.98497 93.31858 21.0712 116.8712 12.06591 166.7483 29.71208 
6.439264 0.472879 58.57994 21.98145 93.74234 20.50711 118.8499 12.40632 169.345 30.70627 
8.897494 0.886982 60.76481 22.63985 94.49395 19.88545 120.9342 12.19047 172.1348 32.66663 
11.44471 1.429579 63.74778 23.74417 95.60968 19.58037 123.1422 12.76938 174.4745 33.91567 
13.65717 1.999155 65.88384 23.95413 96.55895 18.8688 125.3759 12.9964 177.2113 33.84674 
16.28196 2.846483 68.67593 24.60586 97.53328 18.17345 127.5064 13.15303 179.5429 35.4767 
19.36305 3.871223 70.74033 24.67275 98.41615 18.15562 130.3344 13.78105 182.0466 36.26256 
21.62134 4.74762 73.07317 25.03429 98.97816 17.29487 132.4466 14.34233 184.8335 36.14506 
24.56006 5.923344 74.97478 25.13775 100.4406 16.95211 135.1267 14.65748 187.2958 36.93752 
26.54191 6.900748 77.13859 25.29476 101.1693 16.43531 137.6532 16.5145 189.7381 36.95102 
29.47158 8.24519 79.17177 24.96979 102.0807 15.83586 140.3047 17.53787 191.6824 37.1147 

31.7928 9.498908 81.1423 24.87037 102.7758 15.1195 142.6256 18.14581 193.5554 37.42336 
35.05993 10.99532 82.50846 24.81139 103.905 14.76065 145.7893 19.37853 195.5067 37.48908 
37.49733 12.29428 84.28977 24.33125 105.3159 14.00259 148.1464 20.93762 197.5821 37.30298 
39.90094 13.62433 85.97431 23.75475 106.4388 14.24007 150.6493 21.81476 199.3565 37.35275 
42.57142 14.98171 87.61706 23.51273 108.1314 13.68438 153.4655 22.9115 200.9323 37.46937 
45.64898 16.52134 88.41905 22.94978 109.3877 13.15564 156.0092 25.06777 202.6505 37.24454 
47.93306 17.53486 89.78205 22.48258 111.4257 12.95567 159.0139 26.19025 203.8086 36.29414 
50.57365 18.78341 90.84185 22.09736 112.7969 12.82412 161.5287 27.84544   

FONTE: Kaggle.com (2020) 

 

 Para que seja possível comparar o quanto os dados dos sensores e 

também os dados corrigidos estão próximos do ideal, é necessário ter os dados 

aferidos do ambiente, os quais são apresentados na TABELA 6, e são 

provenientes da mesma fonte de onde foram obtidos os dados dos sensores. 

 

TABELA 6 - DADOS DO AMBIENTE 

Dados do Ambiente 
x y x y x y x y x y 

2.098967 0.052223 53.35773 19.94857 91.93022 21.51741 114.6988 12.4195 164.1551 28.80636 
4.291359 0.215312 55.96692 20.98742 92.94111 21.01603 116.6112 12.29211 166.8094 30.07213 
6.569422 0.496096 58.54835 21.92253 93.90109 20.51295 118.6276 12.25864 169.4525 31.27061 
8.924371 0.89924 61.09413 22.7449 94.82094 20.00996 120.7427 12.32894 172.0795 32.38732 
11.34677 1.426997 63.59551 23.44793 95.71161 19.50782 122.9501 12.5114 174.6846 33.40945 
13.82695 2.079045 66.04312 24.02757 96.58418 19.00655 125.2417 12.8125 177.2606 34.32617 
16.35537 2.852433 68.4273 24.48242 97.44996 18.50597 127.6087 13.23651 179.7995 35.12887 
18.92299 3.74161 70.73845 24.81366 98.31977 18.00486 130.0415 13.78526 182.2925 35.81136 
21.52152 4.738551 72.96749 25.02499 99.20492 17.50296 132.5304 14.45798 184.7302 36.37004 
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24.14369 5.832949 75.10617 25.12237 100.1165 17.00014 135.066 15.2513 187.1027 36.80395 
26.78329 7.012457 77.14752 25.11374 101.0655 16.49696 137.6394 16.15922 189.4007 37.11471 
29.43523 8.262985 79.0861 25.00864 102.0628 15.99493 140.2424 17.17333 191.6151 37.3064 
32.09547 9.569013 80.91825 24.81776 103.1189 15.49673 142.8679 18.28295 193.7378 37.38535 
34.76081 10.91392 82.64225 24.5525 104.2439 15.00637 145.5099 19.47543 195.7622 37.3598 
37.42874 12.28034 84.25837 24.22449 105.4471 14.52929 148.1635 20.73641 197.6831 37.2395 
40.09711 13.65048 85.7688 23.84512 106.7373 14.07238 150.8248 22.05016 199.4972 37.03531 
42.76381 15.00648 87.1776 23.42518 108.1217 13.64396 153.4907 23.39992 201.2029 36.75869 
45.42651 16.33075 88.49045 22.97451 109.6065 13.25356 156.1589 24.76822 202.8011 36.42125 
48.08234 17.60632 89.71448 22.50173 111.1961 12.91178 158.8271 26.13723 204.2941 36.03433 
50.72763 18.81717 90.85799 22.01409 112.8933 12.62989 161.4933 27.48911     

FONTE: Kaggle.com (2020) 

 

 

5.2.3 Simulação do LIDAR com Filtro de Kalman Estendido (EKF) 

 
O gráfico da FIGURA 29, apresenta os resultados da leitura por LIDAR e 

estes mesmos dados após a aplicação do EKF. 

A plotagem dos resultados demonstra o trajeto aferido (linha preta), o qual 

se espera que o robô siga com auxílio dos seus sensores. Além disso, é possível 

observar os pontos lidos pelo LIDAR (x azul) e os pontos corrigidos por EKF 

(círculo vermelho).  
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FIGURA 29 - LEITURA POR LIDAR E AJUSTE POR EKF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

   
 

Para uma melhor visualização e entendimento, um novo gráfico foi gerado 

e é apresentado na FIGURA 30 (a) e (b). Neste caso foram colocados em 

evidência pontos específicos do LIDAR e corrigidos por EKF, onde é possível 

verificar através da FIGURA 30 (a) que o ponto corrigido por EKF está mais 

próximo do trajeto aferido do que o ponto lido pelo LIDAR. Da mesma forma, a 

FIGURA 30 (b) apresenta os trajetos que o robô traçou baseado nestes pontos 

em comparação com o trajeto aferido, ou seja, neste caso é possível afirmar que 

houve uma melhora na acurácia em relação ao ponto lido pelo LIDAR quando da 

aplicação do EKF. 
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FIGURA 30 - DETALHAMENTO DA LEITURA POR LIDAR E EKF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

  

 

Para um melhor entendimento e visualização dos resultados da aplicação 

do EKF, buscou-se calcular a diferença entre cada ponto lido pelo sensor e cada 

ponto resultante do EKF dos pontos aferidos. Os resultados apresentados na 

FIGURA 31 permitem observar este comportamento. O valor do ganho de 

Kalman sobre cada ponto lido do LIDAR, é desta forma, expresso em percentual. 

Para demonstrar estes resultados, foi selecionada uma amostra de dados que 

representa 25% do total de pontos lidos. Este volume de dados foi selecionado 

para possibilitar uma melhor visualização dos dados. 
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FIGURA 31 - OBSERVAÇÃO DO GANHO (EKF E LIDAR) 

 
FONTE: O Autor (2020)  

 

 
O cálculo do EMQ (Erro Médio Quadrático) é de grande importância para 

auxiliar no entendimento em relação a eficácia do método quando aplicado à 

amostra de dados apresentada neste trabalho. 

 
A apresentação do EMQ na TABELA 7, confirma o que foi constatado 

através da análise dos resultados anteriormente apresentados, ou seja, os dados 

que foram submetidos ao tratamento através do Filtro de Kalman, mostram uma 

acurácia sensivelmente melhor do que os dados do sensor sem o processo de 

filtragem. 

 
TABELA 7 - EMQ DO LIDAR COM EKF 

  LIDAR KALMAN GANHO 

EMQ 0.08751 0.08598 1.78% 
        

FONTE: O Autor (2020) 
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5.2.4 Conclusões do LIDAR com Filtro de Kalman 

 
O primeiro ponto para se levantar está relacionado ao tempo de execução 

deste modelo no ambiente computacional proposto, que foi de 1.5 segundos.  

Com base nos resultados anteriormente apresentados em relação as 

simulações em MATLAB do ganho de Kalman por amostragem e do EMQ de 

toda a amostra de dados apresentado na TABELA 8, é possível concluir que a 

aplicação do Filtro de Kalman trouxe ganho de acurácia ao modelo, tornando-o 

mais preciso quando comparado com os dados lidos pelo sensor LIDAR sem 

nem um tipo de tratamento. A observação da redução do EMQ representado pelo 

ganho na TABELA 8, ajuda a compreender melhor que após a aplicação do EKF, 

houve de fato uma melhora em relação a não aplicação do filtro. 

 

TABELA 8 - RESUMO DA MEDIÇÃO DOS ERROS (LIDAR COM EKF) 

  LIDAR S/FILTRO FILTRO de KALMAN GANHO 

EMQ 0.08751 0.08598 1.78% 
Erro Máx. 0.69524 0.68716 1.18% 

Erro Min. 0.03629 0.03307 9.74% 
Erro Médio 0.26354 0.26128 0.86% 
Coef. Var. 51.00% 51.37% - 

Des. Padrão 0.01820  0.01759 - 
FONTE: O Autor (2020) 

 

Considerando o volume de dados que é adquirido em ambiente real e que 

esta diferença, mesmo parecendo pequena pode evitar, no caso de um modelo 

em ambiente real, uma colisão ou acidente e possíveis danos ao equipamento 

ou a outros, conclui-se que houve ganho em relação a precisão dos dados e que 

este ganho pode ser relevante. 

 

5.2.5 Simulação do LIDAR com Filtro de Partículas (PF) 

 
Assim como no caso do Filtro de Kalman, foi desenvolvido um código para 

implementar o funcionamento do Filtro de Partículas dentro do ambiente do 

MATLAB. 

Para obtenção de resultados mais claros, a mesma amostra de dados 

utilizadas no modelo EKF foi aplicada ao modelo PF. Este modelo, mantém o 
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mesmo formato de apresentação de resultados e cálculos de erros. Assim sendo, 

a sua sequência de operação é similar ao modelo anteriormente apresentado. 

Uma vez que os dados do sensor e consequentemente do ambiente são 

os mesmos para todas as simulações e para ambos os filtros, a plotagem da 

curva também será a mesma, havendo uma sutil variação nos dados plotados 

por decorrência da aplicação dos diferentes modelos de filtragem de dados. A 

FIGURA 32, apresenta a plotagem dos dados do sensor LIDAR e estes mesmos 

dados após aplicação do método de PF. Neste caso, foi utilizada a curva obtida 

na segunda simulação. 

 

FIGURA 32 – LEITURA POR LIDAR E AJUSTE POR PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

Como descrito por SEBASTIAN T. (2002) em seu trabalho denominado 

Particle Filter in Robotics, o número de partículas é um fator de grande influência 

na precisão e velocidade de convergência dos estados, assim como no peso 

computacional do modelo. Assim sendo, para demonstrar esta influência, foram 

feitas 3 simulações para o sensor LIDAR utilizando nuvens de partículas 

configuradas empiricamente com quantidades diferentes de partículas. 
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5.2.5.1 Primeira Simulação 

 
Na primeira simulação optou-se por configurar o modelo com uma nuvem 

de 10.000 partículas. Com esta configuração, a FIGURA 33 com uma amostra 

de 25% dos pontos, demostra que para boa parte dos pontos houve perda 

significante de acurácia quando comparado o ponto corrigido em relação ao 

ponto lido pelo LIDAR.  

 
FIGURA 33 - SIMULAÇÃO I – OBSERVAÇÃO DO GANHO (PF E LIDAR) 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

Com este número de partículas, o EMQ do Filtro de Partículas é 

significativamente maior em comparação ao EMQ dos dados sem tratamento, 

conforme resultado apresentado na TABELA 9, o que indica que houve perda de 

0.96% na melhora na acurácia. 

 
TABELA 9 – SIMULAÇÃO I. EMQ DO LIDAR COM PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 
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5.2.5.2 Segunda Simulação 

 
Para a segunda simulação, mais uma vez empiricamente utilizou-se um 

número maior de partículas, neste caso 100 mil partículas e se manteve a 

mesma amostragem de dados para testagem. A utilização de 25% da amostra 

total de dados demonstra através da FIGURA 34, uma melhora na acurácia do 

modelo em relação a primeira simulação. 

 

FIGURA 34 - SIMULAÇÃO II – OBSERVAÇÃO DO GANHO (PF E LIDAR) 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 
 

O valor obtido por meio do cálculo do EMQ, confirma através da TABELA 

10 o que é possível distinguir visualmente na FIGURA 33 anteriormente 

apresentada, ou seja, um erro médio quadrático menor para os dados corrigidos 

pelo filtro, quando comparado ao primeiro resultado. 

 

TABELA 10 – SIMULAÇÃO II. EMQ DO LIDAR COM PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 
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5.2.5.3 Terceira Simulação 

 
Na terceira e última simulação para este caso, foi utilizada uma nuvem 

inicializada com 1 milhão de partículas. A simulação foi executada em um 

computador pessoal com poder computacional pequeno quando comparado a 

servidores e computadores dedicados para este tipo de aplicação, no entanto, o 

equipamento em questão foi capaz de rodar a simulação sem maiores 

problemas. De qualquer forma, ficou evidente a carga computacional e a sensível 

demora na execução do modelo, conforme mostrado adiante. 

Através da FIGURA 35, fica mais clara a melhora da acurácia do modelo 

quando configurado com este número de partículas. Observam-se pontos onde 

a filtragem dos dados obteve melhora superior à 2% quando comparado ao ponto 

sem nenhum tipo de correção. 

 
FIGURA 35 - SIMULAÇÃO III – OBSERVAÇÃO DO GANHO (PF E LIDAR) 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

Mais uma vez, o EMQ traz luz à questão e demostra uma melhora 

expressiva dos resultados do modelo. Através da TABELA 11 é possível verificar 

o ganho do Filtro de Partículas. 
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TABELA 11 - SIMULAÇÃO III. EMQ DO LIDAR COM PF 

  
FONTE: O Autor (2020) 

 

 
5.2.6 Conclusões do LIDAR com Filtro de Partículas 

 
Ainda que utilizando um mesmo número de partículas e a mesma amostra 

de dados, pode ser difícil reproduzir os mesmos resultados quando se utiliza ao 

Filtro de Partículas uma vez que ele utiliza métodos de simulação, no entanto, 

para todos os resultados apresentados, foram utilizados sempre os dados das 

simulações no mesmo momento em que elas foram executadas.  

Os resultados demonstram que é possível obter um ganho significativo 

com a utilização do Filtro de Partículas dependendo do número de partículas 

utilizado na configuração do modelo. Para uma melhor visualização, a TABELA 

12 compara diretamente os resultados do EMQ das três simulações. 

 
TABELA 12 - COMPARAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE AS SIMULAÇÕES 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

Apesar do ganho obtido principalmente nas simulações II e III, é 

importante considerar a carga computacional de execução do modelo. A 

TABELA 13 apresenta as métricas em relação ao tempo de execução do modelo 

para as três simulações anteriores. É importante salientar que o tempo de 

execução pode variar dependendo do tamanho da amostra de dados, das 

configurações do hardware utilizado e do software onde foi desenvolvido o 

modelo. No caso deste trabalho, foi um notebook Dell CORE i5, com 4GB de 

memória RAM e modelos desenvolvidos e executados em MATLAB, para uma 

amostra de 99 pontos para cada sensor. 

 

LIDAR F.PARTÍCULAS GANHO
EMQ 0.08751 0.08729 0.25%

SIMULAÇÃO III

Número de Partículas LIDAR Filtro de Partículas Ganho Simulação

10 mil 0.08751 0.08836 -0.96% I

100 mil 0.08751 0.08741 0.11% II
1 milhão 0.08751 0.08729 0.25% III

EMQ
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TABELA 13 - TEMPO DE EXECUÇÃO DO FILTRO DE PARTÍCULAS 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

Em relação a comparação entre os resultados obtidos diretamente do 

sensor e os dados tratados pelo Filtro de Partículas, a TABELA 14 os expõe 

demonstrando o ganho que existe em termos da redução do erro, quando 

aplicado o PF. Os resultados apresentados correspondem aos dados obtidos 

através da terceira simulação. 

 
TABELA 14 - RESUMO DA MEDIÇÃO DOS ERROS (LIDAR COM PF) 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

De posse destes resultados é possível concluir que houve um ganho em 

termos de precisão quando aplicado o Filtro de Partículas em comparação a 

utilização dos dados sem filtragem. No entanto, é necessário avaliar a 

configuração do sistema como um todo, pois o peso computacional é 

diretamente proporcional ao número de partículas e precisa ser considerado. 

 

A FIGURA 36 apresenta a dispersão do erro do Filtro de Partículas em 

relação a amostra de dados. Os dados foram divididos em 9 classes de acordo 

com a amplitude do erro. 

 

 

Simulação/Particulas Execução em Segundos
I / 10 mil 0.9

II / 100 mil 5.3
III / 1 milhão 31.5

GANHO
EMQ 0.26%
Erro Máx. 0.64%
Erro Min. 0.55%
Erro Med. 0.04%
Coef. Var. -
Desv. Padrão -

0.08751 0.08729
LIDAR S/ FILTRO FILTRO DE PARTÍCULAS

51.00% 51.03%
0.13440 0.13442

0.69524 0.69084
0.03629 0.03609
0.26354 0.26344
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FIGURA 36 - HISTOGRAMA DA DISTRIBUIÇÃO DO ERRO DO LIDAR COM PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

 
5.2.7 Simulação do RADAR com Filtro de Kalman Estendido (EKF) 

 
 

A plotagem dos resultados da leitura por RADAR e dos dados filtrados por 

EKF é apresentada na FIGURA 37, onde é possível verificar o trajeto aferido 

(linha preta), o qual se espera que o robô siga com auxílio dos seus sensores. 

Também é possível observar os pontos lidos pelo RADAR (asterisco verde) e os 

pontos corrigidos por EKF (círculo vermelho).  
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FIGURA 37 - PLOTAGEM DOS RESULTADOS DO RADAR COM EKF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

 

Afim de trazer maior clareza aos dados apresentados, um novo gráfico é 

apresentado através da FIGURA 38 (a) e (b). Neste caso são apresentados os 

pontos do RADAR e corrigido por EKF em relação ao ponto aferido. É possível 

verificar na FIGURA 38 (a) que o ponto corrigido por EKF está mais próximo do 

trajeto aferido do que o ponto lido pelo RADAR. Além disso, a FIGURA 38 (b) 

demonstra os trajetos que o robô traçou baseado nestes pontos em comparação 

com o trajeto aferido, ou seja, neste caso é possível observar que houve uma 

melhora na acurácia em relação ao ponto lido pelo RADAR quando da aplicação 

do EKF. 
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FIGURA 38 - VISÃO DOS PONTOS ISOLADOS 

 
FONTE: O Autor (2020)  

 

 

Neste ponto é importante trazer maior clareza em relação aos resultados 

da aplicação do EKF, para isso buscou-se calcular a diferença entre cada ponto 

lido pelo sensor e cada ponto resultante do EKF dos pontos aferidos. Os 

resultados apresentados na FIGURA 39 permitem observar este 

comportamento. O valor do ganho de Kalman sobre cada ponto lido pelo 

RADAR, é desta forma, expresso em percentual. Para demonstrar estes 

resultados, foi selecionada uma amostra de dados que representa 25% do total 

de pontos. 
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FIGURA 39 - OBSERVAÇÃO DO GANHO (EKF E RADAR) 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

   
A TABELA 15, demonstra que houve um ganho de 0.13% em relação ao 

EMQ para toda a amostra de dados, ou seja, ainda que sensível, o Filtro de 

Kalman mostrou ser capaz de melhorar a acurácia do modelo. 

 
TABELA 15 - EMQ DO RADAR COM EKF 

  RADAR KALMAN GANHO 

EMQ 0.09738 0.09725 0.13% 
        

FONTE: O Autor (2020) 
 

 
5.2.8 Conclusões do RADAR com Filtro de Kalman 

 
O tempo de execução deste modelo para os dados do RADAR foi similar 

ao tempo que o modelo precisou para executar durante a simulação com os 

dados do LIDAR, neste caso o tempo de execução foi de 1.7 segundos. 

 A análise dos resultados conclui que houve ganho em relação a acurácia 

quando os dados são submetidos ao Filtro de Kalman. Apesar de ser um ganho, 

aparentemente pequeno, em um sistema onde se busca sempre a melhora da 
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precisão, pode-se concluir que os resultados após a aplicação do Filtro de 

Kalman são melhores do que sem a aplicação deste modelo. 

Para apoiar esta conclusão, são apresentados através da TABELA 16, os 

dados referentes as medições dos principais erros, onde é possível observar um 

ganho referente a diminuição dos erros após a aplicação do Filtro de Kalman. 

 

TABELA 16 - RESUMO DA MEDIÇÃO DOS ERROS (RADAR COM EKF) 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

 
5.2.9 Simulação do RADAR com Filtro de Partículas (PF) 

 
Os resultados a seguir apresentados, mostram os dados obtidos através 

da aplicação do Filtro de Partículas aos dados adquiridos através do sensor 

RADAR. Os dados utilizados são exatamente os mesmos que foram aplicados 

ao método EKF. 

Para viabilizar a comparação dos métodos em relação ao tipo de sensor, 

foram repetidas as 3 simulações que também foram aplicadas ao sensor LIDAR 

com a mesma configuração de partículas. Para todas as simulações o número 

de partículas utilizado para inicializar o modelo foi estabelecido de forma 

empírica. 

O ambiente aferido utilizado em toda as simulações para ambos os 

sensores é o mesmo, portanto, a plotagem da curva é semelhante. Assim sendo, 

para cada uma das três simulações serão apresentados os resultados e 

medições de erros, mas a plotagem da curva demonstrada na FIGURA 40, é 

apresentada uma única vez. Neste caso, a curva corresponde aos dados obtidos 

através da segunda simulação. 

 

RADAR S/FILTRO FILTRO de KALMAN GANHO
EMQ 0.09738 0.09725 0.13%
Erro Máx. 0.83695 0.83696 0.00%
Erro Min. 0.02954 0.02921 1.13%
Erro Médio 0.27009 0.26982 0.10%
Coef. Var. 57.87% 57.95% -
Des. Padrão 0.15631 0.15636 -
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FIGURA 40 - LEITURA POR RADAR E AJUSTE POR PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 
 
5.2.9.1 Primeira Simulação 

 
Nesta primeira simulação, os dados do sensor RADAR foram submetidos 

ao Filtro de Partículas configurado com uma nuvem de 10.000 partículas. A 

FIGURA 41 apresenta uma amostra de 25% dos pontos, para os quais foi 

calculado o quanto os pontos corrigidos por PF obtiveram melhora de acurácia 

em relação aos pontos lidos pelo RADAR. Neste caso, é possível visualizar que 

houve perda de acurácia após a aplicação do filtro. 
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FIGURA 41 - SIMULAÇÃO I – OBSERVAÇÃO DO GANHO (PF E RADAR) 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 
 

O cálculo do EMQ esclarece melhor a questão acerca da assertividade do 

modelo. 

Com este número de partículas, o EMQ do Filtro de Partículas é maior em 

comparação ao EMQ dos dados sem tratamento, assim como apresentado na 

TABELA 17, o que indica que houve perda de acurácia na casa de 0.65%, após 

a aplicação do Filtro de Partículas. 

 

TABELA 17 - SIMULAÇÃO I EMQ DO RADAR COM PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

5.2.9.2 Segunda Simulação 

 
Para esta simulação o modelo foi configurado com uma nuvem de 100.000 

partículas. Mais uma vez, foi utilizado 25% da amostragem total de dados afim 

de observar através da FIGURA 42, qual foi a percentagem de alteração em 
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relação a acurácia, quando foram comparados os dados do RADAR com e sem 

a correção por PF. 

 
FIGURA 42 - SIMULAÇÃO II – OBSERVAÇÃO DO GANHO (PF E RADAR)  

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

A TABELA 18 apresenta o cálculo do EMQ para toda a amostra. Através 

deste resultado é possível observar que houve uma melhora na acurácia de 

0.38% após a aplicação do Filtro de Partículas. 

  
TABELA 18 – SIMULAÇÃO II EMQ DO RADAR COM PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

  
 

5.2.9.3 Terceira Simulação 

 
Para a terceira simulação foi adotada uma configuração de nuvem com 1 

milhão de partículas. Através da FIGURA 43 observa-se o ganho que houve em 

relação a acurácia para uma amostra de 25% do total de pontos. 
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FIGURA 43 - SIMULAÇÃO III – OBSERVAÇÃO DO GANHO (PF E RADAR) 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

 
Recorrendo novamente ao EMQ, a TABELA 19 expressa um ganho de 

0.43% na acurácia para toda a amostra de dados utilizada na simulação. 

 
TABELA 19 - SIMULAÇÃO III EMQ DO RADAR COM PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

 
5.2.10 Conclusões do RADAR com Filtro de Partículas 

 
Assim como visto nas simulações com o sensor LIDAR e PF, o ganho na 

acurácia foi aumentando conforme aumentou-se o número de partículas na 

inicialização do modelo. A TABELA 20, faz a comparação do EMQ referente as 

três simulações. Observa-se que não houve ganho decorrente da aplicação do 

PF na primeira simulação, no entanto, foi possível verificar ganho de acurácia 

para a segunda e terceira simulações. 
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TABELA 20 - COMPARAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE AS SIMULAÇÕES 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

Conclui-se dessa forma, que houve ganho após a aplicação do Filtro de 

Partículas sobre os dados lidos pelo sensor RADAR, principalmente na segunda 

e terceira simulação. No entanto, é importante considerar a carga computacional 

de execução do modelo. O tempo de execução do modelo foi novamente medido 

e através da TABELA 21, a qual demonstra uma sensível perda de performance 

na execução, conforme o número de partículas é aumentado. Assim como nas 

simulações para o sensor LIDAR, neste caso também foi utilizada uma amostra 

com 99 pontos. Além disso, o ambiente computacional onde o modelo foi 

executado permaneceu o mesmo das simulações anteriores. 

 
TABELA 21 - TEMPO DE EXECUÇÃO DO FILTRO DE PARTÍCULAS 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

A TABELA 22 demonstra a comparação entre os resultados obtidos pelo 

sensor e os dados tratados pelo Filtro de Partículas. Através da comparação das 

métricas de erro, é possível que houve ganho em termos da redução do erro, 

quando aplicado o PF. Os resultados apresentados correspondem aos dados 

obtidos através da terceira simulação. 

 
TABELA 22 - RESUMO DA MEDIÇÃO DOS ERROS (RADAR COM PF) 

 
FONTE: O Autor (2020) 

Número de Partículas RADAR Filtro de Partículas Ganho Simulação

10 mil 0.09738 0.09802 -0.65% I

100 mil 0.09738 0.09701 0.38% II
1 milhão 0.09738 0.09696 0.43% III

EMQ

Simulação/Particulas Execução em Segundos
I / 10 mil 1.2

II / 100 mil 4.5
III / 1 milhão 33.3

GANHO
EMQ 0.43%
Erro Máx. 0.15%
Erro Min. 2.30%
Erro Med. 0.03%
Coef. Var. -
Desv. Padrão -

58.26% 58.23%
0.15692 0.15677

0.83819 0.83695
0.03022 0.02954
0.26934 0.26924

0.09738 0.09696
RADAR S/ FILTRO FILTRO DE PARTÍCULAS
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Através destes resultados é possível concluir que houve um ganho em 

termos de precisão quando aplicado o Filtro de Partículas em comparação a 

utilização dos dados sem filtragem. 

Por fim, a FIGURA 44 apresenta a dispersão do erro do Filtro de Partículas 

em relação a amostra de dados. Os dados foram divididos em 9 classes de 

acordo com a amplitude do erro. 

 
FIGURA 44 - HISTOGRAMA DA DISTRIBUIÇÃO DO ERRO DO RADAR COM PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

 

5.2.11 Simulação da Fusão dos Sensores 

 
A seguir serão apresentados os resultados provenientes das simulações 

envolvendo a fusão dos dados de ambos os sensores através do Filtro de 

Kalman Estendido. Não foram feitas simulações envolvendo o Filtro de 

Partículas, uma vez que para utilizar o PF como fusor de dados, é requerido uma 

representação virtual do ambiente, ou seja, um mapa virtual. Para compor um 

mapa virtual é preciso aferir o ambiente e utilizar os sensores para que façam a 

leitura deste ambiente aferido. Por dificuldades de acesso ao laboratório e aos 

sensores físicos, não foi possível gerar o mapa virtual. 
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As imagens nas FIGURAS 45 e 46, demonstram graficamente o resultado 

da fusão dos dados dos sensores. A FIGURA 45, demonstra os dados lidos pelo 

LIDAR por meio da linha rosa, os dados lidos pelo RADAR por meio da linha 

verde e os dados referente a fusão dos dados de ambos os sensores, 

representado pela linha tracejada na cor vermelha. 

 

FIGURA 45 - FUSÃO DE SENSORES POR EKF - VISUAL 1 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 

Assim como na imagem anterior, a FIGURA 46 apresenta uma 

visualização alternativa da fusão dos dados dos sensores, onde os dados do 

LIDAR são representados pelo círculo azul, os dados do RADAR são 

representados pelo círculo verde e os dados resultantes da fusão, estão 

representados pelo círculo vermelho. 
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FIGURA 46 - FUSÃO DE SENSORES POR EKF - VISUAL 2 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 
 
 

Com o objetivo de simular uma falha de leitura nos sensores e desta forma 

analisar o comportamento do Filtro de Kalman Estendido na fusão dos dados, os 

valores para um determinado ponto de leitura do sensor LIDAR foram 

propositalmente omitidos. 

É possível verificar na FIGURA 47, que o EKF foi capaz de manter a curva 

referente a fusão dos dados, representada pela linha tracejada em vermelho, 

muito próxima ao valor aferido (linha preta), mesmo diante da ausência de leitura 

do LIDAR, representada pela linha púrpura, enquanto a linha verde representa 

os dados do RADAR. Assim sendo, é possível afirmar que a omissão dos dados 

do LIDAR para aquele determinado ponto não afetou a trajetória. 
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FIGURA 47 - PLOTAGEM DA FUSÃO COM OMISSÃO DO LIDAR 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

A TABELA 23 relaciona uma parte dos dados que são utilizados nesta 

simulação e mostra principalmente onde os dados do sensor LIDAR foram 

propositalmente omitidos. 

 

TABELA 23 - AMOSTRA DE DADOS COM OMISSÃO DO LIDAR 

Sensor x y 
LIDAR 6.8635 0.4168 
RADAR 6.4393 0.4729 
LIDAR Omitido Omitido 
RADAR 8.8975 0.8870 
LIDAR 11.5756 1.6669 

FONTE: O Autor (2020) 

 

O mesmo experimento foi repetido para o sensor RADAR, ou seja, os 

valores de leitura para um determinado ponto foram omitidos com o intuito de 

verificar o comportamento do EKF naquele dado instante. O gráfico evidenciado 

na FIGURA 48 demonstra este comportamento. A plotagem dos resultados 

demonstra que o EKF atua com sucesso (linha tracejada em vermelho), se 

adequando a ausência de dados por parte de um dos sensores. Os dados do 
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RADAR são representados pela linha verde e os dados do LIDAR, representados 

pela linha púrpura, enquanto o trajeto aferido é representado pela linha preta. 

 

FIGURA 48 - PLOTAGEM DA FUSÃO COM OMISSÃO DO RADAR 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

É possível observar através da TABELA 24 os dados adjacentes aos 

dados omitidos. É importante deixar claro que para esta simulação, apenas os 

dados do sensor RADAR para um determinado ponto, foram omitidos. 

 

TABELA 24 - AMOSTRA DOS DADOS COM OMISSÃO DO RADAR 

Sensor x y 
LIDAR 1.5594 -0.1385 
RADAR 1.8129 0.0474 
LIDAR 3.8909 -0.1341 
RADAR 4.1953 0.2187 
LIDAR 6.8635 0.4168 
RADAR Omitido Omitido 
LIDAR 9.0773 0.5932 

FONTE: O Autor (2020) 
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5.3 RESULTADOS FINAIS 

 
Os estudos das duas técnicas de filtragem e fusão de dados utilizando 

dados dos sensores LIDAR e RADAR, possibilitou chegar às conclusões 

anteriormente abordadas em cada uma das simulações feitas, bem como servir 

de guia quando houver dúvidas ou questionamentos quanto a utilização destas 

técnicas em aplicações similares. 

O gráfico apresentado na FIGURA 49, apresenta um resumo sobre o 

cálculo do Erro Médio Quadrático em metros para ambos os sensores e ambos 

os filtros, onde é possível verificar que tanto a aplicação do Filtro de Kalman 

Estendido quanto a aplicação do Filtro de Partículas foram capazes de melhorar 

sensivelmente a acurácia do modelo. 

 
 

FIGURA 49 - ERRO MÉDIO QUADRÁTICO DOS SENSORES PARA EKF E PF 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

 

A TABELA 25 apresenta um resumo comparativo em relação ao cálculo 

dos erros obtidos através das simulações com EKF e PF com dados de ambos 

os sensores. 
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TABELA 25 - RESUMO COMPARATIVO DOS ERROS 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

  

KALMAN PARTÍCULAS S/FILTRO KALMAN PARTÍCULAS S/FILTRO
EMQ 0.08598 0.08729 0.08751 0.09725 0.09696 0.09738
Erro Máx. 0.68716 0.69084 0.69524 0.83696 0.83695 0.83695
Erro Min. 0.03307 0.03609 0.03629 0.02921 0.02954 0.02954
Erro Médio 0.26128 0.26344 0.26354 0.26982 0.26924 0.27009
Coef. Var. 51.37% 51.03% 51.00% 57.95% 58.23% 57.87%
Des. Padrão 0.01759 0.13442 0.13440 0.15636 0.15677 0.15631

LIDAR RADAR
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6 CONCLUSÕES  

 

Este trabalho tem sua conclusão ao recomendar a utilização do Filtro de 

Kalman Estendido quando comparado ao Filtro de Partículas. 

Esta recomendação é fundamentada através dos testes e simulações 

apresentados neste trabalho. Estas simulações demonstraram que o Filtro de 

Kalman Estendido tem um melhor resultado quando aplicado com o objetivo de 

diminuir o percentual de erro e melhorar a acuraria dos dados lidos pelos 

sensores. Além disso, o EKF exigiu um esforço computacional muito inferior em 

comparação ao Filtro de Partículas, sendo capaz de executar as simulações com 

maior velocidade dentro do ambiente computacional proposto. 

Mais uma característica que ajudou a concluir que o EKF pode ser a 

técnica de filtragem e fusão de dados ideal para a aplicação, é o fato do EKF não 

necessitar de conhecimento prévio do ambiente em que irá operar para que 

possa atuar como fusor de sensores, ou seja, não é necessário que um mapa 

virtual do ambiente seja criado. 

O Filtro de Partículas por sua vez, apesar de também ter apresentado um 

nível de melhora na acurácia bastante importante, demonstrou um maior peso 

computacional, ou seja, foi necessário um maior tempo de processamento para 

a utilização deste algoritmo. Ao contrário do EKF, o PF necessariamente precisa 

de uma representação virtual do ambiente em que irá operar, para que desta 

forma possa ser aplicado enquanto fusor de dados. Este tipo de característica 

acaba por limitar o sistema, sendo que, para que ele possa operar em outros 

ambientes que não aquele para o qual ele foi projetado, um novo mapa deverá 

ser criado e implementado ao sistema. 

 Por fim, após avaliar cuidadosamente todos os requisitos do projeto 

original no qual este trabalho se respalda, conclui-se que o Filtro de Kalman 

Estendido, dentro do escopo deste trabalho é a melhor solução para filtragem de 

dados. 
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6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como trabalhos futuros sugere-se a aplicação destes algoritmos em um 

ambiente de laboratório onde se possa colher e utilizar os dados em tempo real. 

Adaptar os algoritmos para ler os dados diretamente dos sensores é uma forma 

de observar o comportamento das curvas, possibilitando uma visualização mais 

ampla dos resultados. 

 

Além disso, a adição de mais sensores, como de proximidade e câmera 

por exemplo, bem como a utilização de outros algoritmos de filtragem e fusão, 

pode enriquecer ainda mais esta discussão. 

Um outro ponto de bastante importância, está no fato de testar o Filtro de 

Partículas como fusor de dados, para isso, conforme explicado anteriormente, 

faz-se necessário o desenvolvimento de um mapa virtual do ambiente onde o 

sistema deve ser testado, para desta forma, possibilitar a fusão de dados através 

deste tipo de algoritmo. 

   

Sugere-se de igual forma, adicionar uma gama maior de sensores e 

avaliar o comportamento dos filtros quando atuando na fusão de dados. Para um 

enriquecimento do trabalho, desenvolver um sistema onde sejam adotados 

sensores de detecção de objetos por imagem pode mostrar-se bastante 

interessante, uma vez que sensores por imagem trazem muita precisão em 

ambientes extremamente favoráveis, mas ao mesmo tempo demonstram alto 

grau de imprecisão quando aplicados em ambiente pouco favoráveis. Por isso, 

nestas situações é bastante útil implementar a fusão de sensores para que estas 

imprecisões possam ser compensadas.  
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