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Resumo 
 
 
Este trabalho apresenta algumas técnicas utilizadas nas tarefas de seguimento e 
associação de dados no âmbito de sistemas robóticos móveis. Alguns Filtros 
estocásticos (KF, PDAF, PF) são descritos e conclusões apresentadas. 
A fusão sensorial cooperativa com uma câmara monocromática é também 
apresentada, de modo a dar suporte ao módulo de classificação de objectos de 
interesse. 
No contexto de seguimento e data association, as abordagens e métodos são 
analisados considerando-se objectos-alvo dinâmicos em ambiente outdoor, cujo 
processo de medição está baseado em um sensor LRF que fornece a variável de 
estado da posição. 
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1 Introdução 
 
Este relatório descreve algumas técnicas e abordagens relacionadas às tarefas de 
seguimento (tracking) de objectos (alvos) e de Data Association. Conclusões são 
tiradas com base em uma arquitectura composta por um robô móvel, computadores 
embebidos e sensores. Interessa-nos em especial os dados enviados por um sensor 
laser (LRF – Laser Range Finder). O contexto analisado neste relatório está 
relacionado, maioritariamente, a ambiente externo (outdoor). 
 
O digrama de blocos global da arquitectura (sistema) de trabalho está ilustrado na Fig-
1. O foco deste relatório está nos módulos de Classificação e Seguimento 
(Classification and Tracking), típicos de um sistema de detecção e seguimento de 
objectos móveis (DATMO). Este trabalho está contextualizado no âmbito do projecto 
MTDS (Multi-Target Detection and Tracking System), (Mendes, et al., 2004): 
 

 
Figura 1: Diagrama de blocos do sistema 

 
De uma maneira sucinta, cada módulo que compõe o sistema é caracterizado 
conforme a descrição abaixo: 
 
Data Acquisition: corresponde a um módulo baseado em Microcontrolador para 
efectuar a interface entre RS-422 e o protocolo CAN. O conjunto de dados enviado 
pelo Laser, neste caso N=361 pontos, chega ao PC por meio de uma placa CAN/PCI. 
 

Segmentation/Filtering: agrupa os conjuntos de pontos que definem os objectos, 
inequivocamente. Descarta segmentos com apenas 1 ponto (considerados ruídos). 
 

Feature Extraction: identifica e define círculos e segmentos de rectas em acordo com 
os segmentos identificados. 
 

Classification: identifica e “classifica” os objectos com base em suas características 
geométricas e dinâmicas. Esse módulo é re-alimentado com informações de outros 
módulos. Os objectos são classificados em acordo com: pessoas, paredes/cantos, 
posteis/árvores, carros/robôs móveis. 
 

Tracking: realiza o seguimento dos objectos. Abordagem com KF/EKF ou MC/PF.  
 

Data Association: associação entre os objectos e as medições (observações), 
satisfazendo determinados critérios. 
 

Coordinate update: transformação de coordenadas dos objectos (no referencial do 
Laser ou Câmara) para o referencial de coordenadas do carro; e com o exterior se 
necessário (mapa).  
 

Outputs: evitar colisão (predizer colisão entre objecto e robô), calcular a localização, 
(M. Betke and K. Gurvits 1994), e construção de mapas em simultâneo (SLAM), 
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(Gamini D., et al., 2001), efectuar a navegação do robô (J. J. Leonard and H. F. 
Durrant-Whyte 1991), etc. 
 
Embora o sistema ilustrado na Fig-1 combine vários algoritmos e regras empíricas de 
decisão para alcançar um desempenho aceitável, o mecanismo básico de seguimento 
aqui apresentado refere-se a Objectos que podem ser “aproximados” por segmentos 
circulares e rectilíneos, motivo pelo qual as técnicas de extracção de círculos e 
segmentos de rectas foram trabalhadas de uma maneira mais intensa (Premebida C. 
and U. Nunes, 2005). Uma descrição detalhada dos módulos de Segmentação e 
Extracção de features (neste caso primitivas geométricas) está em no relatório técnico 
(Premebida C., 2005). Uma comparação de alguns dos métodos mais utilizados na 
extracção de rectas está em (V.T., Nguyen, et al., 2005). 
 
De uma maneira global, as principais áreas de interesse neste trabalho são: 
 

- Abordagens/técnicas de fusão “cooperativa” entre informação sensorial de câmaras 
monoculares e informações do sensor Laser (em especial no módulo de 
classificação); 

 

- O problema da correspondência entre diferentes primitivas (feature correspondence 
/matching); 

 

- Problema de Classificação de objectos de interesse; 
 

- Técnicas/abordagens de seguimento e detecção de objectos (DATMO), e de 
algumas situações específicas na tarefa de Data Association; 

 
 

2 Caracterização do sistema 
 

2.1 O sensor LRF 
 
Um laser Rangefinder é um sensor óptico activo para medida de distância, numa 
determinada área de abrangência e com uma resolução angular predeterminada. 
Utilizando-se da técnica de tempo-de-vôo (time-of-flight) o sensor Sick-LMS200 (C. Ye 
and J. Borenstein, 2002) é empregado neste trabalho de maneira que o sistema tenha 
a “percepção” de um modelo 2D do ambiente. Seguindo outras abordagens já 
conhecidas, convém representar os objectos de interesse, detectados pelo Laser em 
nosso ambiente, por meio de primitivas geométricas: e.g. círculos e segmentos de 
rectas. 
 
Devido ao sistema intrínseco de funcionamento do sensor LRF, os erros que 
caracterizam a medida rotacional (azimute) e radial (distância) possuem diferentes 
dependências: 
 
- O erro angular (devido ao sistema rotacional do laser) é primordialmente dependente 

da quantização angular, ainda que esteja relacionado com considerações físicas de 
tamanho (diâmetro) do raio emitido pelo laser. Dessa forma, a incerteza de posição 
cartesiana dos raios incidentes em um dado objecto são directamente proporcionais 
à distância, i.e. os raios ficam mais, ou menos, espaçados entre si conforme o 
objecto esteja mais distante, ou próximo, do Laser. 
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- Os erros de medida de distância devem-se ao processo de tempo-de-vôo e 
dependem da resolução temporal do sensor. De forma geral, a incerteza dessa 
medida não dependem muito da distância até o objecto. 

 
Uma vez que os dados do Laser entrem no sistema, estamos interessados na 
identificação de objectos (móveis ou estáticos), determinar a sua posição e orientação, 
e também estimar a velocidade e outras dinâmicas tais como ‘aceleração’ e ‘tempo de 
vida’. Um sistema de seguimento necessita seguir alguns dos seguintes requisitos: 
 
- Eficiência computacional; 
- Tratar do problema de oclusão e ou perda/interferência de sinal do sensor; 
- Ter em consideração a dinâmica do robô (caso em que o sensor está embarcado no 

robô móvel); 
- Apresentar robustez em ambiente com perturbações (clutter), tais como: “falsos” 

objectos, fraca reflectividade de alguns objectos, “cruzamento” de objectos, etc. 
 

2.2 Visão monocular e Laser  
 
Duas dificuldades no processo de seguimento de objectos utilizando-se um sistema 
baseado em visão: 
 
- Determinar a posição de um objecto usando visão pode ser feita usando técnicas 

difíceis de implementar: estéreo visão ou impor restrição quanto a um tamanho 
particular do objecto. No caso do laser, este processo é relativamente fácil, desde 
que a resolução angular seja adequada; 

- O processo de segmentação pode ser uma tarefa muito complexa para o caso de 
visão. 

- O problema de correspondência entre pontos é comum aos dois sensores: dada 2 
medidas de um mesmo objecto, qual medida específica corresponde ao mesmo 
ponto no objecto? 

 
Sabendo que um objecto será identificado por um conjunto de pontos, isso cria uma 
certa ambiguidade na determinação da posição “real” do objecto. Sendo que o sistema 
de seguimento estima a dinâmica do objecto observando as mudanças de posição ao 
longo do tempo, essa incerteza na posição “real” pode criar erros na dinâmica do 
Filtro. Diante disso, um ponto “característico” do objecto precisa ser seleccionado. 
Convém que esse ponto seja: 
 
- Invariante quanto à posição do objecto; 
- Facilmente detectado e calculado; 
- Inerente à dinâmica e comportamento do objecto; 
- Exemplos: centro de massa, ponto mediano, ponto mais próximo, etc. 
 
Como em visão, devido ao facto de que um dado objecto é percebido pelo Laser como 
um conjunto de pontos, pode-se extrair benefícios muito importantes para o módulo de 
classificação, sendo algumas dessas características/parâmetros: 
 
- Tamanho (comprimento e largura); 
- Número de pontos; 
- Contorno do objecto (assinatura); 
- Agrupamento ou dispersão dos pontos; 
- ‘Ajustamento’/aproximação com primitivas geométricas, etc. 
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Um aspecto crucial do módulo de seguimento a ser considerado em ambiente de 
experimentação “real” é que o sensor Laser está também em movimento, visto que se 
encontra embarcado no robô. Ou seja, o movimento “aparente” dos Objectos precisa 
ser corrigido com uma transformação de coordenadas. 
 
Na maioria dos casos o movimento do Laser, e consequentemente do Robô, é 
estimado como uma combinação de odometria e sensores inerciais. Em casos mais 
específicos, (Mendes, A., 2004), a pose do robô, e consequentemente do Laser, é 
uma combinação de odometria e dados de um sistema de correcção de trajectória com 
magnetos. 
 
Um dos problemas de difícil percepção no processo de seguimento de objecto móveis 
e ou quando o sistema sensorial está em movimento (caso em que está montado no 
robô) é que, mesmo após a correcção da posição do Objecto por um transformação de 
coordenadas, ainda assim a aparência (contorno) do objecto se altera devido a 
mudanças na perspectiva do sensor. Ou seja, mesmo para objectos fixos, enquanto o 
laser estiver em movimento em relação ao objecto, o contorno deste irá se alterar ao 
longo do tempo. Isso é válido também para o caso em que o Laser esteja estático e o 
objecto-alvo em movimento. 
 
Em algumas situações, e que justificam muita atenção, pequenas mudanças são 
devido às nuances na “face”/textura dos objectos, e não reflectem um movimento do 
objecto em si. Um exemplo interessante: 
 
 

 
Figura 2: Mudança na distribuição de pontos, em instantes diferentes, de um mesmo objecto 

 
Durante esse processo (ver Fig-2) o centro de massa* da distribuição de pontos, que 
definem um Objecto, “desloca-se” de uma dada posição no instante k para uma nova 
posição em k+1 (à esquerda e acima) muito distinta da anterior, conferindo ao Objecto 
uma velocidade e direcção que podem, em dadas circunstâncias, gerar um falso alerta 
ou uma falsa predição de colisão. No instante k+2 a distribuição de pontos “move-se”, 
dando-nos um novo valor de direcção e velocidade. 
 
* - Para o caso de se utilizar esse parâmetro como “ponto característico”. 
 

2.3 Um caso de fusão sensorial cooperativa entre visão e Laser 
 
Em muitas aplicações, em especial naquelas levadas a cabo em ambientes externos 
(outdoors), a utilização de câmaras para discernimento de objectos pode ser uma 
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tarefa extremamente complicada, devido aos seguintes factores: inconstância na 
qualidade de iluminação, más condições climatéricas, ruídos e trepidações, etc. 
 
A utilização da fusão sensorial (J. Neira, et al., 1999) com os dados do Laser tem 
como objectivo primordial, neste trabalho, definir a posição da ROI (Region of Interest) 
na imagem. Essa fusão sensorial pode implementada, por exemplo, utilizando-se um 
Filtro de Kalman. 
 
A região de interesse (ROI) é uma janela rectangular cujo centro, posição na imagem, 
é definida usando-se informações extraídas do Laser. 
Isso torna o processo de filtragem, segmentação e identificação de objectos, no plano 
imagem da câmara, restritos apenas à área definida pela ROI, i.e. o processo será 
consequentemente mais rápido. 
 

 
Figura 3: Construção de um ROI ao redor de um Objecto de interesse 

 

2.4 Transformação de coordenadas: Laser, Câmara e Robô 
 

Figura 3: Sistemas de coordenadas do Robô, Laser e Câmara 
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Um ponto-objecto no sistema de coordenadas do sensor Laser ),( iLi dθ  é “mapeado” 
para ao sistema de coordenadas do robô usando-se o seguinte conjunto de equações 
(conforme Fig-3): 
 

0
)sincos(

)coscos(

=
+=

=

z
Ldx

dx

LiLi

LiLi

θα
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         (1) 

 
No ambiente exterior (mundo), esse ponto-objecto é representado pelas coordenadas 
(x,y,z)T. Neste trabalho, o ângulo pitch (αL) é igual a 0º, i.e. o plano de base do Laser 
está paralelo ao solo (i.e., à plataforma do Robô). 
 
Em coordenadas homogéneas esse ponto-objecto, num espaço 3D, é representado 
por (x,y,z,1)T com respeito ao referencial do carro {V}. No referencial da câmara {C}, a 
representação é dada por (Wijesoma W.S., et al., 2002): 
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Sendo que (x0,y0,z0)T é o centro de perspectiva ou a posição central da lente (i.e. a 
origem do referencial {C} relativo ao referencial {V}). A matriz de rotação da câmara 
com respeito a {C} é dada por R(.), sendo os ângulos yaw, pan e roll dados por φ, ω e 
k respectivamente. No plano imagem, o “mapeamento” de pontos é dado por: 
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Sendo (u0,v0)T o ponto principal (central) no plano imagem, f é uma variável constante 
e (gx,gy)são os “ganhos” (pixel/m) ao longo do eixo x e y da câmara. 
 
As equações de transformação do plano imagem {C} para o referencial do carro {V} 
são: 
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2.5 Casos específicos num sistema DATMO usando Laser 
 
Problema da Oclusão 
 
Uma típica situação que se deve levar em consideração: quando um objecto move-se 
em frente a outro objecto, ou vice-versa – “cruzamento” de Objectos-alvo. Neste caso, 
algumas situações específicas podem ocorrer: 
 
- O objecto ao fundo, i.e. que esteja atrás de um outro objecto, desaparece por alguns 
instantes; 
- O objecto do fundo sendo maior e, estando ou não estático, aparece ao sistema 
como em movimento “aparente”; 
- Objectos ao fundo são tipicamente “confundidos” como sendo dois objectos; 
- Objectos muitos próximos e que se “cruzam” – confundem o sistema de Seguimento 
e Data Association. 
 
Mesmo os objectos estando parados, ou não, o movimento do Laser gera uma 
mudança na perspectiva nesses Objectos e, em alguns casos, dá-se a impressão de 
haver ocorrido uma “fusão” (merging) entre eles. 
 
Nuvem de Pontos – distribuição caótica 
 
Para alguns tipos de Objectos, a distribuição de pontos correspondente ao objecto 
aparece como uma “nuvem” aleatória de pontos, muitos dos quais se sobrepõem em 
diferentes instante de tempo conforme o Laser ou o próprio objecto se movem. Esse 
comportamento aleatório do conjunto de pontos que definem o objecto introduz mais 
um problema ao módulo de seguimento e classificação. Exemplos deste “tipo” de 
objecto são: arbustos, carros ou outros robôs com superfícies de baixa reflectividade 
ao Laser, escadas ou paredes com superfícies pobres em reflexão, etc. A tarefa de 
definir modelos geométricos para esses casos são ainda um desafio. 
 
Problema da reflectividade 
 
Como dito no tópico anterior, alguns objectos possuem uma reflectividade muito baixa 
na faixa de frequência de operação dos raios infravermelhos do sensor, de maneira 
que esses objectos são quase invisíveis ao sensor e tornam-se um grande desafio no 
processo de classificação. 
Muita das vezes necessitam-se vários ciclos de leitura sensorial do Laser até o 
sistema poder identificar/classificar o objecto com fiabilidade. 
 
Clutter – “perturbações” 
 
Quando os objectos estão muito próximos entre si, ocorre frequentemente uma 
confusão no processo de segmentação e correspondência entre um ou mais objectos. 
Esse efeito, chamado clutter, dificulta muito o processo de data association, por 
exemplo quando o estimador/seguidor “funde” ou “perde” o seguimento de objectos 
que estejam próximos entre si (numa vizinhança no espaço de medição). 
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3 Tracking 
 
O seguimento (tracking) pode ser conceituado como um sistema de identidade para 
estimar a dinâmica de um objecto/processo derivada das observações que chegam ao 
longo do tempo. Os propósitos de manter um objecto sob seguimento são: 
 
- Necessidade de estabelecer a correspondência entre objectos conforme as medidas 

disponíveis ao longo do tempo; 
- Estimar a dinâmica, não completamente observável, do objecto; 
- Manter uma predição/estimação em situações de “morte” do objecto, i.e. quando o 

objecto não está directamente observável. 
 
De forma geral, o seguimento pode ser caracterizado por um processo com três 
passos fundamentais que se repetem a cada base de tempo e quando uma nova 
medição está disponível: 
 

1- Predição: predizer um novo estado com base no último estado disponível; 
2- Associação de dados de medição: cada objecto precisa estar relacionado com 

o estimador e a respectiva observação disponível. Caso contrário, um novo 
seguidor precisa ser inicializado. 

3- Estimação: estimar e “corrigir” o estado com base na diferença entre o estado 
predito e a medida (estado observado). 

 
Estabelecer a correspondência entre objectos/alvos e observações, no seguimento de 
n objectos, é uma tarefa não trivial e exige, ao menos, um esforço n vezes maior que 
para o seguimento de um único objecto. 
É conhecido há décadas que o processo de seguimento de objectos tem de lidar com 
as imprecisões associadas às observações, que são usualmente modeladas como a 
adição de ruído, e também com as incertezas na medição. Essa incerteza adicional 
está relacionada à ambiguidade que há no processo: a medida (observada) usada no 
algoritmo de seguimento pode não corresponder ao objecto/alvo de interesse. 
 
Diante deste problema, torna-se indissociável ao sistema de Seguimento a contraparte 
relacionada ao módulo de correspondência/associação de dados (Data Association). 
 
Em aplicações usuais, é comum a implementação de algoritmos com filtros que usam 
a “medição mais próxima” (Nearest-Neighbor Filter – NNF) no processo de 
predição/correspondência. No entanto, em casos “críticos” e mais próximos aos 
ambientes “reais” essa abordagem exibe resultados pouco fiáveis. Uma opção 
disponível para solucionar esse problema está relacionada aos Filtros Probabilísticos 
de Associação de Dados (T. Kirubarajan and Y. Bar-Shalom, 2004) , e.g. PDAF 
(Probabilistic Data Association Filter), IPDAF (Iterated PDAF), JPDAF (Joint PDAF). 
Alguns desses filtros serão discutidos nas secções subsequentes. 
 

3.1 Tracking e Associação de Dados 
 
As secções subsequentes são, directa ou indirectamente, baseada no livro (Y. Bar-
Shalom and T.E. Fortmann, 1988). 
 
Mais um conceito para seguimento: é o processamento das medições obtidas de um 
objecto/alvo de modo a manter uma estimativa do estado corrente do objecto. 
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Tipicamente, essas medições estão relacionadas a componentes cinemáticas do 
objecto/alvo: posição, velocidade, aceleração, orientação, etc. 
 
Medições são observações do estado relacionado ao objecto, e estão corrompidas por 
ruídos. Em nosso trabalho, as observações disponíveis pelo sensor LMS estão 
relacionadas com a posição dos objectos, derivadas dos dados de distância e azimute 
(bearing) enviados pelo Laser. 
 
Os módulos de tracking e data association tratam de dados pré-processados, i.e. não 
recebem os dados directamente do Laser. Esses módulos de pré tratamento de dados 
são, na maioria dos casos: filtragem, segmentação, extracção de 
pontos/características (feature extraction), etc. 
 
Categorias de Data Association 
 
O problema de data association pode ser encarado sob duas perspectivas: 
 
1- Focar primariamente nos Objectos: seleccionar, sob uma dada consideração, as 
medições que caem na região definida como “validation gates” geradas por seguidores 
já iniciados; 
 

2- Focar nas medições: seleccionar um seguidor já iniciado ou criar um novo para 
correlacionar com a medição disponível. 
 
Em nosso trabalho, estamos com maior interesse na primeira perspectiva, ou seja, 
utilizar de um Filtro que correlacione medições, numa região válida (validation gate), 
com um seguidor relacionado a um objecto de interesse. 
 
Os modelos do processo de associação de dados/medições recaem 
fundamentalmente em dois tipos: 
 
- Modelo determinístico: considera-se ou assume-se uma certeza na correspondência 
do evento (e.g., medição i com o objecto h), ignorando-se o facto de que aquela 
correlação pode estar incorrecta. Em geral, utiliza-se a abordagem: implementa-se um 
teste de hipóteses clássico, aceita-se que essa associação esteja sujeita a uma 
componente probabilística de erro mas, considera-se essa associação como correcta. 
 
- Modelo probabilístico: utiliza-se uma abordagem Bayesiana na qual a probabilidade 
de um evento individual (e.g., medição i com o objecto h) é computada e usada de 
uma maneira “apropriada” na estimação do estado. 
 
 

3.2 Filtros e Estimação 
 
Antes de mais, vamos conceituar o termo relativo à palavra Filtro. No contexto deste 
trabalho, as variáveis de interesse (estados) que caracterizam o comportamento do 
sistema podem estar sujeitas a: 
 
- Incertezas de medição; 
- Incertezas no modelo; 
- Perturbações por ruídos ou outras “interferências” durante a medição;  
- Podem ainda ser “não-observáveis” (precisam ser estimadas); 
- Oclusão (falta de medição durante intervalos de tempo), entre outros. 
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Nesse sentido, precisa-se de uma “ferramenta” (técnica) para se extrair informação útil 
das informações disponíveis (ruidosas ou incertas), de maneira a obter uma estimativa 
“óptima” das variáveis de interesse (estados) do sistema; a essa técnica chamaremos 
FILTRO. 
 
Optimização tem aqui o sentido de “minimização do erro” em respeito a algum(s) 
critério(s). Numa abordagem Bayesiana, o filtro irá propagar a função de densidade 
probabilística (PDF) condicional do vector de estados, condicionada no conhecimento 
do modelo dinâmico do processo e das medições disponíveis até dado instante k. Uma 
vez que a PDF é propagada, uma estimativa “óptima” do estado pode ser definida, 
usando medidas com algum valor estatístico (média, modo, mediana, etc.). 
 
Interessa-nos em particular tratar de sistemas dinâmicos com representação do 
modelo em espaço de estados. Para o caso de um sistema estocástico linear, a 
representação “clássica” em espaço de estados em tempo-contínuo é:  
 

)(~)()()()()( tttttt vuBxAx ++=&         (5) 
 
Onde v~ é o ruído do processo. 
 
No caso de sistemas lineares estocásticos, é comum assumir os ruídos do processo 
como sendo ruído branco de média-nula (zero-mean), i.e. sendo do tipo branco 
(white), atesta que o ruído do processo ( (t)v~ ) é estatisticamente independente de 

)~(τv  para todo τ≠t . 
 
Neste caso, a autocorrelação de (t)v~  é: 
 

)()()](~)(~[ τδτ −= ttt T VvvE ,         (6) 
 
onde E[.] é o operador de esperança (expection). A sua transformada de Fourier, que 
representa a densidade espectral, é constante para todas as frequências. Essa 
distribuição igualitária da potência sobre todo o espectro de frequências tem a 
designação de white, em analogia ao espectro de cor branca, que possui uma 
espectro aproximadamente constante sobre a faixa de frequência que define a luz 
visível. 
 
Por causa da completa não previsibilidade (unpredictibility) de um ruído branco de 
processo, a PDF do estado do processo em um dado instante t condicionado aos 
valores do estado antes e incluindo o instante t1<t depende apenas do último valor de 
x(t1). 
 
 
Há 2 modelos usados para a estimação de parâmetros não-variantes no tempo: 
 

1- Não aleatório: há um valor verdadeiro e desconhecido do estado (x) 
(abordagem denominada não-Bayesiana ou de Fisher); 

 

2- Aleatório: o parâmetro a ser estimado é uma variável aleatória com uma (a 
prior) função (PDF) de densidade probabilística p(x) (esta abordagem é 
denominada Bayesiana). 

 
No caso da abordagem “não-aleatória”, espera-se que a estimativa convergirá para o 
valor verdadeiro do estado conforme o processo de medição/observação vá 
incrementando. 
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No segundo caso, assume-se que a realização do estado, em acordo com a sua PDF, 
tenha ocorrido, i.e. uma amostra é “extraída” de uma “população” com a PDF 
assumida. Este valor permanece então constante durante o processo de 
medição/observação. 
 
Na abordagem Bayesiana obtém-se a PDF posteriori em função da PDF a priori e as 
observações, i.e. usa-se a regra de Bayes. 
 
No caso 1, não há PDF a priori e, consequentemente, não se define a PDF posteriori. 
Neste caso, é muito comum utilizar-se uma função de semelhança (likelihood function) 
como uma medida de quão “próximo” está o valor do estado estimado. Essa função 
define-se com base nas observações obtidas até o instante de tempo considerado. 
 
Nesse contexto, a tarefa de estimação de parâmetros, ou estados, de um sistema 
pode ser realizada com alguns métodos já conhecidos. Para ao caso “não-aleatório”, 
alguns métodos comuns são: 
 
- ML: Maximum Likelihood method 
- LS: Least-Squares method 
 
A contraparte para o caso “aleatório” é: 
 
- MAP: Maximum a Posteriori method 
- MMSE: Minimum Mean-Square Error method 
 
Estas “técnicas” podem ser estendidas aos sistemas variantes no tempo, tanto em 
modo contínuo quanto discreto (sistemas dinâmicos). Não apresentaremos detalhes 
nem particularidades dos métodos citados acima. No entanto, é de interesse descrever 
brevemente alguns “filtros” de estimação, entre eles, o Filtro de Kalman no contexto de 
sistemas dinâmicos. Dentre as várias aplicações possíveis, aquelas relacionadas a 
tarefas de seguimento (tracking) são o foco deste trabalho. O seguimento de pessoas 
(peões) é um exemplo de uma dessas aplicações; (Kohler, 1997) e (Zhao and 
Shibasaki, 2005). 
 

3.2.1 Filtro de Kalman Linear (KF) 
 
Um Filtro de Kalman é um filtro (algoritmo de processamento de sinais) recursivo 
óptimo (no senso de minimização do erro quadrado*), em acordo com determinados 
critérios/assunções: 
 
- Modelos sejam lineares; 
- Ruídos sejam Gaussiano e do tipo branco (white). 
 
* _ Valor presumido/esperado do quadrado da norma do erro estimado. 
 
A título de curiosidade, o KF é “muito” similar à forma recursiva do estimador LS (cujas 
equações estão sumariadas no Anexo-A). Pode-se dizer que o Filtro de Kalman foi 
“inspirado” numa forma recursiva do filtro LS. 
 
Se analisarmos o conjunto de equações que definem ambos estes filtros, veremos que 
são idênticas. A única diferença é que no caso do filtro LS, a predição no instante k+1 
com base em k é a mesma tal como o valor da actualização (update) em k. Isso vêm 
do facto que na formulação do filtro LS, este trata do caso da estimação de parâmetros 
(estados) constantes, enquanto o KF trata de sistemas dinâmicos que “evoluem” no 
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tempo (entre instantes de amostragem). As equações do Filtro de Kalman linear 
também estão no Anexo-A. 
 
Inicialização do Filtro 
 
Considera-se os estados, posição e velocidade ( xx &, ), em um dado sistema de 
coordenadas. Se apenas as medidas de posição (f(x)) estão disponíveis, 

)()()( kkk wxz += , então a correspondente componente de ruído pode ser expressa 
como 

],0[~)( RNw k  
Sendo delta o período de amostragem, pode-se inicializar o filtro de maneira a garantir 
a sua consistência: 
 

∆
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Com a correspondente matriz de covariância de estados inicial igual a 
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A estimação da matriz de covariância do ruído de processo (Qk) influencia 
directamente a maneira como o KF interpreta e dá peso às observações e prevê a 
estimativa dos estados. Uma matriz de covariância do erro (ruído) de estado que 
reflicta, adequadamente (com certeza), o comportamento do sistema irá resultar em 
um Filtro bem ajustado, i.e. irá convergir mais rapidamente ao valor “óptimo” de 
estimativa do estado. 
 
No entanto, em muitas situações a definição da matriz Q é uma tarefa de difícil 
solução. De maneira a facilitar essa tarefa, e cumprir os requisitos do KF, essa matriz 
tem de ser não-correlacionada (do tipo branco), i.e. a matriz terá valores não-zeros ao 
longo da sua diagonal. Algumas observações pertinentes: 
 

1- Se Qk é inicializada como sendo uma matriz Identidade, isso reflecte-se como 
uma sobre-estimativa da matriz. Em outras palavras, o KF “não irá acreditar” na 
estimativa prévia do estado e então o ciclo de estimação/predição do estado 
será “pesado” quase que totalmente pelas observações; 

 

2- Em outra situação, se o valor de Qk está sub-estimado, então o KF irá por 
“muita crença” na predição do estado, e praticamente irá ignorar a observação 
no ciclo de actualização/correcção. 

 
 

3.2.2 Filtro de Kalman Extendido (EKF) 
 
Sendo a equação do processo e/ou de medição não-linear, e consequentemente a 
PDF é do tipo não-Gaussianas, outros filtros/abordagens precisam ser empregadas no 
processo de estimação de estados. 
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Em equações (processo ou medição) não-lineares, um método “sub-óptimo” muito 
conhecido é o EKF. Considerando um sistema dinâmico descrito pela seguinte 
equação não-linear: 
 

)()()1( ],[ kkkk vxfx +=+          (7) 
 
Para obter a predição do estado )|1(ˆ kk +x , a função não-linear f é expandida em uma 
série de Taylor, em torno de )|(ˆ kkx , e considerando os elementos de primeira ou 
segunda ordem (EKF de 1ª ou 2ª ordem), as equações são “linearmente” aproximadas 
em torno do último estado estimado. É mais comum considerar o EKF de primeira 
ordem, sendo que o cálculo do Jacobiano da função f pode ser às vezes um tanto 
complexo. O filtro EKF de segunda ordem envolve, além do Jacobiano, o cálculo do 
Hessiano. 
 
Por ser um filtro de “aproximação” (não óptimo), as matrizes )|( kkP  e )|1( kk +P  não 
representam a covariância (verdadeira) do vector de estados estimados. Ao contrário 
do KF, as matrizes P e o ganho K do EKF não podem ser computadas de maneira off-
line, pois dependem de estados anteriores e das medições. 
Outra diferença, é que o EKF pode divergir. Isso pode ocorrer se as consecutivas 
linearizações não forem uma “boa” aproximação do modelo linear em todo o domínio 
de incertezas associadas. 
 
A “desconsideração” de termos de ordem superior àquela definida pelo Filtro, 
introduzem erros no modelo das equações. Algumas técnicas são empregadas de 
maneira a minimizar esse efeito indesejável. Uma abordagem conhecida é o IEKF 
(Iterated EKF). 
 
Algumas maneiras de compensar esses erros: 
 
1- Adição de ruído de processo “artificial” para compensar os erros na predição do 
estado. 
 

2- Multiplicação da “covariância” de estado por um escalar Ф>1 (factor compensador) 
a cada período de amostragem. 
 

3- Similar ao item anterior, há uma técnica em que se multiplica a matriz P por uma 
outra matriz diagonal (Ф), cujos elementos são (Фi)1/2 ≥ 1. Essa multiplicação é feita em 
“ambos os lados” e considerando a primeira multiplicação por seu valor transposto. 
 

3.2.3 Filtro de Informação (Information Filter) 
 
Similar ao KF, neste filtro recursivo os estágios de predição e actualização baseiam-se 
na covariância inversa do estado: 

)()(
1

)()1|(
1

)|(
1

kkk
T

kk
-

kk
- CRCPP −

− +=         (8) 
 
Uma propriedade importante da Inovação é que se trata de uma sequência ortogonal 
(não correlacionada). Isso implica que, desde que seja Gaussiana, a Inovação é white. 
 
Um filtro de estimação de estados é chamado “consistente” se os respectivos erros de 
estimação são “compatíveis” com as covariâncias calculadas pelo filtro. Na equação 
de actualização de estado )/(ˆ kkx . 
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O Ganho reflecte a precisão/exactidão do estado predito relativamente às medidas. Se 
a predição é “precisa” (pequeno valor de P) e a medida é “pouco precisa” (grande 
valor de S), então o ganho (K) será “pequeno”. Em caso contrário, o ganho será 
“grande”. 
 
OBS: Quando a primeira actualização é feita, é importante que a covariância 
associada com o estado inicial reflicta a respectiva exactidão/precisão realisticamente. 
Um erro grande na estimativa inicial, e considerando que a posteriori é relativamente 
precisa, irá persistir por um período longo, porque nesse caso o ganho será “pequeno” 
e então a nova informação da medição receberá também um ganho “baixo”. 
 
Assumindo que o estado inicial é uma variável aleatória de distribuição normal e com 
uma média conhecida (a estimativa inicial), e com uma matriz de covariância dada: 
 

],ˆ[~ )0|0()0|0()0( PxNx           (9) 
 
O teste “chi-square” para o erro inicial de estimação )0/0(~x  é dado por: 
 

1)0/0()0/0(
1

)0/0( ~~ c-T ≤xPx            (10) 
 
Sendo c1 uma constante que representa o limite superior na região de confidência da 
distribuição “chi-square” com o correspondente grau de liberdade. Com um exemplo 
prático, pode-se dizer que (10) não pode maior que, digamos, 2.5 vezes o desvio 
padrão associado. 
 

3.3 Teste do Chi-Quadrado (Chi-Square Test) 
 
Chi-Square é um teste estatístico comummente usado para comparar dados 
observados com dados “estimados” (com uma esperança) em acordo com uma 
hipótese específica. Sendo que o desvio (entre os valores observados e “estimados”) 
podem ser resultados de um desvio probabilístico (uma “chance”) ou então devido a 
outros factores. 
 
O teste Chi-Square pode ser interpretado como uma ferramenta, de valor estatístico, 
para avaliar (dizer-nos) o “quanto” o desvio entre os valores lidos e aqueles 
“esperados” (estimados) se deve a factores inerentes ao processo ou, caso esse 
desvio ultrapasse um determinado “limiar”, a outros factores. 
 
Nesse contexto, a fórmula geral para calcular o Chi-square é: 
 

∑
=

−
=

n
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2

ˆ
)ˆ(χ             (11) 

Assim, o teste chi-square é a soma do quadrado das diferenças entre os valores 
observados ( iz ) e os “esperados” ( iẑ ) (i.e. o desvio), dividido pelos valores 
“esperados”. 
 
A maneira de aceitar ou descartar um dado valor observado, em relação ao valor 
“esperado” (estimado) para aquela medição, é avaliarmos o valor do teste chi-square 
em relação um dado valor de probabilidade p. Para isso temos de recorrer a uma 
tabela, chamada distribuição Chi-square, que relaciona a probabilidade de um dado 
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em relação ao valor chi-square e o respectivo grau de liberdade (GL), ou df – degree 
of freedom. 
 
GL(df) Probabilidade (p) 
 0.95 0.90 0.80 0.70 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.01 0.001 

1 0.004 0.02 0.06 0.15 0.46 1.07 1.64 2.71 3.84 6.64 10.83 
2 0.10 0.21 0.45 0.71 1.39 2.41 3.22 4.60 5.99 9.21 13.82 
3 0.35 0.58 1.01 1.42 2.37 3.66 4.64 6.25 7.82 11.34 16.27 
4 0.71 1.06 1.65 2.20 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 13.28 18.47 
5 1.14 1.61 2.34 3.00 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 15.09 20.52 
6 1.63 2.20 3.07 3.83 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 16.81 22.46 
7 2.17 2.83 3.82 4.67 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 18.48 24.32 
8 2.73 3.49 4.59 5.53 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 20.09 26.12 
9 3.32 4.17 5.38 6.39 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 21.67 27.88 

10 3.94 4.86 6.18 7.27 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 23.21 29.59 
 Não-Significante Significante 

Tabela 1: Tabela de distribuição 2χ  
 
Com base na Tabela-1, pode-se concluir o seguinte em relação à hipótese formulada: 
 

1) Se o valor de p para o teste chi-square é p>0.05, a hipótese é aceita. Ou seja, o 
desvio é suficientemente “pequeno”, de modo que a “chance” probabilística 
seja causa desse desvio. Um valor de p=0.6, por exemplo, significa que há 
60% de probabilidade que algum desvio em relação ao valor “esperado” é 
devido a essa “chance” (esperança), e então esse desvio está “dentro” de uma 
região de validação. 

 
2) Se o valor de p, para o chi-square calculado, é p<0.05, então essa hipótese deve 

ser rejeitada, e conclui-se que outros factores, além da “chance” probabilística, 
estão operando no processo de modo a esse desvio ser “grande”. Por 
exemplo, se p=0.01, então há apenas 1% de chance probabilística neste 
desvio. 

 
Na maioria das aplicações de data association relacionadas a robótica móvel, adota-se 
como threshold valores entre 2.71 e 6.64 (i.e. um limiar maior que esses valores) na 
distribuição ( 2χ ); desde que o grau de liberdade seja igual a 1. 
 

3.4 Alvos com dinâmica imprevisível: maneuvering targets 
 
O termo maneuver pode ser conceituado/descrito como sendo uma mudança brusca 
(rápida) na dinâmica que caracteriza a equação de movimento de um dado objecto de 
interesse (objecto-alvo). 
 
O seguimento de objectos/alvos móveis será caracterizado pela mesma equação a 
diferenças (4-1), sendo que as entradas (u(k)) são desconhecidas. As abordagens que 
podem ser usadas nessa situação são: 
 
1- As entradas, desconhecidas, são modeladas como um processo aleatório; 
2- As entradas são assumidas como não-aleatórias e são detectadas ou estimadas em 
tempo-real. 
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1.1– processo aleatório (random), em acordo com propriedades estáticas: 
 
A1 – ruído branco (white noise) 
A2 – ruído auto-correlacionado (Markov) 
 
2.1 Na estimação do vector de entradas é usualmente assumida uma entrada como 
sendo constante sobre um determinado período de tempo. A estimação pode ser feita 
com base em um critério de mínimos-quadrados (LS) e o resultado empregado em um 
dos seguintes modos: 
 
B1 – A estimação de estados é corrigida com a estimação da entrada; 
B2 – O vector de estados é alargado, e a entrada torna-se um componente de estado 

extra que é então re-estimado, criando assim um “novo” vector de estados. 
 
Em geral, a escolha do método a ser empregado depende da duração esperada na 
dinâmica do objecto relativamente ao período de amostragem. Se a frequência de 
actualização do processo de medição é suficientemente elevada para assegurar o 
seguimento durante a “evolução” do objecto, então as abordagens A2 ou B2 são mais 
factíveis (recomendadas). Por outro lado, em situações nas quais a “evolução” 
(mudança “brusca” do estado a ser observado) do objecto pode ocorrer seguidamente 
entre períodos de amostragens e, neste caso, aparecerem com sendo essencialmente 
“instantâneas/bruscas” durante o processo de observação, então as abordagens A1 ou 
B1 são praticáveis. Isso porque o “foco” do seguimento deve estar concentrado na 
detecção dessas “mudanças bruscas” da dinâmica do objecto-alvo e então corrigir 
adequadamente a estimação posteriori. 
Uma das abordagens mais utilizadas, senão a mais comum, é aquela em que o 
processo de seguimento do objecto-alvo é realizado com um filtro em que um certo 
nível de ruído no processo é adicionado e assumido no sistema. Uma mudança 
“acentuada” na dinâmica do objecto manifesta-se como uma “grande” inovação. Dessa 
maneira, um procedimento simples para a detecção dessa “ocorrência” é baseada na 
normalização quadrática da Inovação (normalized innovation squared)  
 

)()(
1

)()( kkk
T

k υSυυ
−=ε             (12) 

 
que é uma variável aleatória do tipo “chi-square” e com nz graus de liberdade. 
 
A covariância da inovação (S(k)), associada ao ganho do filtro, está presente no KF 
como uma maneira de reduzir (12) e manter esse valor abaixo de um limiar 
(threshold).  
 
Outra abordagem é assumir dois ou mais níveis de ruído de processo (multiple-model 
approach). Dessa forma, vários modelos de processo são considerados, com um filtro 
para cada um, e então, baseado nas respectivas funções de verosimilhança, a 
probabilidade para cada modelo a ser corrigido é obtida com uma determinada 
técnica. 
 
Modelo com ruído não-Gaussiano - Colored Noise Modeling 
 
Um modelo mais realístico para o seguimento de objectos-alvos é a consideração, no 
modelo do processo, a componente de ruído como sendo correlacionado (“colorido”). 
Um exemplo desse tipo de abordagem é tomar a aceleração do objecto-alvo (a(k)) com 
sendo uma variável aleatória de média nula e de autocorrelação exponencial. 
Simplificadamente, o modelo dinâmico pode ser modelado como sendo um processo 
Markov de 1ª ordem: 
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)()()( ~ ttt aa υα +−=&             (13) 
 
Algumas observações em relação ao factor alpha: 
1- Conforme α aumenta (α→∞), o processo torna-se não-correlacionado mais 
rapidamente; 
2- Para α tendendo a valores baixos (α→0), (k)a& tende a a(k), a integral do ruído 
branco, i.e. o processo Wiener (que é não estacionário). Isso é apropriado para o 
seguimento de modelos com aceleração variável cm um valor da variância (q) de ruído 
do processo baixo. 
 
O método de seguimento de objectos denominado “input estimation” não será 
discutido neste relatório. Mais detalhes em (Bar-Shalom and Fortmann, 1988). 
 
The Variable dimension filtering approach 
 
Essa abordagem considera a “evolução” do objecto-alvo como uma parte inerente à 
sua dinâmica, e não como sendo uma variável ruidosa que é adicionada ao modelo do 
sistema. Ou seja, diante de uma mudança “brusca” na “evolução” da dinâmica do 
objecto, o vector de estado é incrementado com uma nova componente a ser 
estimada. 
 
OBS: Se o objecto-alvo, em um determinado período de tempo, não apresenta mais 
aceleração (“maneuvering”), o filtro precisa então voltar à condição do vector de 
estados original, i.e. a “nova” componente do vector de estados é “descartada”, isso 
porque modelos de ordem superior àquele correspondente ao processo introduz 
maiores erros durante a estimação da posição e velocidades. 
 
Ex.: 
Modelo original: Tyyxx ],,,[ &&=x  
Modelo com estado “largado”: Tyxyyxx ],,,,,[ &&&&&&=x  
 
Em praticamente todas as aplicações de tracking há um procedimento para 
seleccionar, entre vários candidatos, as medidas a serem incorporadas no estimador 
de estados. A técnica mais conhecida e mais utilizada é aquela que se utiliza da 
Região de Validação (Gate) como procedimento de selecção e correspondência entre 
objecto (estado) e medida (observação). 
 

3.4.1 Região de Validação (RV) 
 
Considerando que um filtro de seguimento, e.g. KF, tenha sido inicializado. Então, o 
valor de predição do vector de medidas é k)|1(kz +ˆ  e a respectiva covariância é 
definida como S(k+1). Assumindo que a medida verdadeira no instante k+1, 
condicionada aos valores anteriores Zk, é de distribuição normal, i.e. (5-1) pode-se 
então definir uma região no espaço de medição onde a medida (valor observado) será 
encontrada com alguma (elevada) probabilidade: 
 

}{~
)1()1()1()(

1
1 γγ ≤= +++

−
+ kkk

T
kV υSυ:z          (14) 

 
sendo υ (inovação) e γ  é um parâmetro definido em termos de uma distribuição “chi-
square” e que define o limiar (threshold) na região de validação. 
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A região definida por 5-2 (statistical distance), a chamada região de validação ou 
porta, é uma elipse (ou elipsóide) da concentração probabilística: a região de volume 
mínimo que contém uma dada massa probabilística sob uma assumpção Gaussiana. 
As medidas que “caem” dentro dessa região são consideradas válidas; as demais são 
descartadas. 
 
Em muitas aplicações, há sempre alguma chance de que o objecto de interesse não 
seja detectado em dado instante, e então nenhuma das medidas que estão “dentro” ou 
“fora” da região de validação corresponda ao objecto em seguimento. 
Também pode ocorrer que mais de uma medida, correspondente a um outro 
determinado objecto, esteja na mesma região de validação do objecto-alvo em 
seguimento, ou ainda que dois ou mais objectos tenham uma “intersecção” em suas 
respectivas regiões de validação para um ou mais valores de medição. 
 
Causas comum desses problemas: objectos que se “cruzam”, ruído de fundo, perda de 
sinal de medição, objectos “próximos” e ou com dinâmicas similares, etc. 
 
O problema em associar cada medida válida com o objecto-alvo apropriado ou então 
descartar uma determinada medida com sendo uma “perturbação” é conhecido como: 
data association, measurement association ou ainda data correlation. 
 
Interpretação geométrica da RV 
 
A Região de Validação, definida como uma elipse do erro entre a medição e o estado 
estimado, é construída, para o caso de termos um modelo de medição de segunda 
ordem, com base na diferença entre o valor observado e estimado ( xx ˆ~ −= z ) e a 
matriz de Covariância P. 
 
Como exemplo (tirado de M.I. Ribeiro, 2004), considerando um sistema Gaussinano 
de ordem n=2, com medição z=[x y]’, estados estimados ]'m,[mx yx=ˆ e a covariância 
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A região de validação é definida com base em um valor de limiar k (threshold), tal que: 
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Assim, a elipse de erro (Fig-4) é definida por 
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Figura 4: elipsóide de Erro (n=2) 

 

3.4.2 Seguimento de um único objecto em clutter 
 
Nesta secção será discutido o problema relacionado a ocorrência de mais de uma 
medida (ou várias se for o caso); medidas essas que estejam presentes na região de 
validação (RV) correspondente a um único objecto-alvo sob seguimento. Esse 
“conjunto” de medidas “válidas” consistem de: 
 
- A medida correcta (considera que o valor correcto foi detectado e encontra-se na RV; 
- Demais medidas “não-correctas” (originadas de outros objectos, ou interferências, 
ruídos na observação, etc.). 
 
Uma implicação relacionada ao seguimento de um único objecto é que as demais 
medidas “indesejáveis”, e que no entanto sejam “válidas”, constituem uma 
interferência de carácter aleatório (random). 
 
Considerando que essa interferência é uma distribuição uniforme no espaço de 
medição, a região elipsoidal de validação está representada na Fig-5. 

Z3

Z1

Z2

Ẑ

 
Figura 5: Região de validação (elipse do erro) em torno do valor estimado 

 
A elipse está centrada no valor de predição da medida “correcta” k)|1(kz +ˆ  e a sua 
forma e tamanho são determinadas por S(k+1), a matriz de covariância da Inovação. 
Dentre todas as medidas “válidas”, um algoritmo ou técnica de data association 
precisa actuar de forma a seleccionar, de uma maneira adequada, apenas a medida 
“correcta” de maneira a assegurar consistência no Filtro. 
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3.4.3 Seguimento de múltiplos objectos 
 
A tarefa de seguimento de múltiplos alvos na mesma vizinhança, e ainda lidar com os 
“falsos” objectos e perturbações, pode ser significativamente complicada. A Fig-6 
ilustra um possível caso, em um dado instante de tempo, envolvendo dois objectos em 
um cenário simples: 

Z3
Z1

Z2

Z4

Z1^
Z2^

 
Figura 6: Região de validação para o caso de 2 objectos na vizinhança 

 
Diante disso, as considerações possíveis são: 
 
- A medida z1 pode ter sido originada do objecto 1 ou de algum “falso” objecto; 
- A medida z2 pode estar relacionada ao objecto 1 ou 2 ou a alguma “interferência”; 
- As medidas z3 e z4 seguem as mesmas considerações de z1; 
- z2 pode ser o resultado de uma “união” (merging) entre os dois objectos. 
 
Esse simples exemplo ilustra a interdependência do processo de associação de 
medidas (ou data association) quando uma interferência persistente está presente, 
além é claro da interferência (aleatória) associada aos “falsos” objectos. Neste 
contexto, a interferência persistente (ou correlacionada) difere da aleatória, sendo esta 
relacionada a “falsos objectos” (ruídos, perturbações, etc) e a primeira está 
relacionada a objectos “verdadeiros”, de interesse, e que estejam relativamente 
próximos uns dos outros e se “interferem” entre si. 
 
A associação de medidas quando há vários objectos-alvo precisa ser realizada 
considerando-se todos os objectos simultaneamente, isso porque caso uma medida 
tenha sido considerada como tendo origem de mais de um objecto, o cálculo da 
probabilidade de associação torna-se altamente acoplada (interdependente) e esses 
objectos não podem ser então considerados separadamente. 
 
Um filtro JPDA (Fortmann, et al., 1983), (Joint Probabilistic Data Association), ou um 
filtro de Múltiplas Hipóteses (MHF), entre outros, são algumas das técnicas plausíveis 
para esse problema. Neste trabalho, não iremos descrever esses “tipos” de filtros, i.e. 
quando há múltiplos objectos-alvo. Isso será objectivo de trabalhos futuros. 
 

3.5 Filtro TSF (Track-Splitting Filter) 
 
Essa abordagem, na verdade, não difere muito de um procedimento em que um 
determinado filtro (e.g. KF), após inicializado, seja dividido (splitting) em diferentes 
hipóteses para casa uma das medidas que estejam validadas na RV ao redor de 

0)|(1ẑ  onde a medida verdadeira é esperada. Dessa forma, para cada medida distintos 
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estados de actualização e covariâncias são computadas e propagadas gerando assim 
outra RV. Para casa nova RV em um instante seguinte, o procedimento é então 
repetido. 
 
Um dos problemas dessa abordagem é que o número de filtros (trackers) pode vir a 
crescer rapidamente com o número de objecto de interesse. 
 

4 PDAF – A Suboptimal Bayesian Algorithm 
 
O filtro PDA é um algoritmo Bayesiano sub-óptimo que assume que há apenas um 
objecto-alvo de interesse (cujo modelo é dado por (7)). 
A cada período de amostragem uma nova RV é criada e, entre as (diga-se várias) 
medidas “válidas”, uma precisa ser identificada como aquela que é originada desse 
objecto. As demais são tratadas como “falsos alarmes” (ruídos, perturbações) e são 
modeladas como variáveis IID aleatórias e com distribuição espacial uniforme. 
IID: Independent Identically Distributed. 
 
O conjunto de medidas válidas no instante k é 

km
ii kkZ 1}{ )()( =≡ z              (17) 

 
Onde mk (variável aleatória) é o número de medidas dentro da região (i.e. validadas). 
O conjunto cumulativo de medidas é denotado por 

k
jj

k ZZ 1}{ )( =≡              (18) 
 
O filtro PDA decompõe a estimação com respeito à origem de cada elemento do último 
conjunto de medidas (17). Diferentemente do filtro PDA óptimo, no qual essa 
decomposição é realizada com respeito a cada sequência de medidas (18), i.e. 
considera todas as medidas no instante de tempo considerado. 
Assume-se que o estado é de distribuição normal (Gaussiano) em acordo com o último 
valor estimado e a respectiva matriz de covariância. Diante dessa consideração, temos 
(past PDF): 
 

],ˆ;[]|[ )1|()1|()()(
1

−−=−
kkkkkk NZp k Pxxx          (19) 

 
Seguindo a suposição (19), Z(k) contém medidas que estão dentro da região elíptica 
de validação )(

~
γkV (14). Define-se os eventos 

 
kii mikk ,...,1},{ )()( =≡ zθ  zi é a medida originada do objecto 

≡)(0 kθ {nenhuma medida no instante k é originada do objecto/alvo} 
 
Com probabilidades 
 

k
k

ii miZP kk ,...,1,0},|{ )()( =≡ θβ           (20) 
 
condicionadas em Zk. Esses eventos são mutuamente exclusivos e exaustivos, e 
então 
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Considerando o teorema de probabilidade total e ainda outras considerações e 
manipulações matemáticas não indicadas neste trabalho, tem-se que a equação de 
actualização de estados do Filtro PDA é dada por: 
 

)()()1|()|( ˆˆ kkkkkk υKxx += −            (22) 
onde 

)()()(
0

kkk
km

i
ii∑≡

=
υυ β  (conhecida como inovação combinada)       (23) 

 
iυ é dada por 

)1|()()( ˆ −−≡ kkkk ii zzυ             (24) 
 
e K é o Ganho do filtro (ver A-4). 
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kkk SCPK −=            (25) 
 
OBS: (23) é não-linear pois as probabilidades βi(k) (20) dependem das inovações. 
 
A covariância associada com o estágio de actualização de estado é: 
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e 
)1|()()()|( ][ −−≡ kkkkkk

C PCKIP           (28) 
é a covariância de actualização de estados com a medida “correcta”, i.e. sem as 
medidas “incertas”. 
 
A diferença de um KF estandarte, onde a equação de covariância (A-3) é 
independente das medidas (valores observados zi(k)), a precisão na estimação da 
covariância de estados (26) depende das medições. Essa característica é típica de 
filtros não-lineares. 
 
As demais equações do filtro PDA são similares àquelas já apresentadas: 
 

)()()|()()|1( ˆˆ kkkkkkk uGxAx +=+  predição do vector de estados 
)|1()1()|1( ˆˆ kkkkk +++ = xCz   predição do estágio de observações (medição) 

)()()|()()|1( kkkkkkk
T QAPAP +=+  covariância do estado predito 

 
Sendo que )|( kkP é dado por (26). 
 
A covariânica da Inovação é a mesma: 
 

)1()1()|1()1()1( +++++ += kkkkkk
T RCPCS          (29) 
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5 Filtros de Partículas 
 
O objectivo deste filtro, como dos demais analisados, é estimar o estado de um 
processo estocástico, tendo algumas observações (medição) tipicamente ruidosas. 
 
Conceitos relacionados: 
- Filtros Bayesianos 
- Amostragem (técnica) Monte Carlo 
 
PF é uma técnica para implementação de um Filtro recursivo Bayesiano por meio do 
método de Simulação Monte Carlo, (Gustafsson, et al., 2002), (Ioannis Rekleitis, 
2004), (Arulampalam, et al., 2001). Essa técnica tem como objecto a representação da 
PDF por um conjunto aleatório de amostras e respectivos pesos associados 
(partículas). Dessa forma, o FP estima o vector de estados com base nessas 
partículas e pesos. 
 

5.1 Estrutura Bayesiana no contexto de PF 
 
A abordagem Bayesiana provê ferramentas que servem, de maneira geral, para a 
estimação de parâmetros (estados) de um sistema na forma de uma PDF, baseada 
em todas as informações disponíveis. 
 
Para o caso da estimação de estados para sistemas cujos modelos são lineares e 
Gaussianos (função de distribuição probabilística do ruído é Gaussiana), a PDF 
mantém-se Gaussiana e então um KF é uma das técnicas mais recomendadas. Em 
sistemas Gaussianos não-lineares, um EKF pode ser empregado com sucesso. Para o 
caso de sistemas não-lineares e com modelos não-Gaussianos, algumas dificuldades 
surgem: 
- Como representar uma PDF geral usando uma capacidade computacional finita de 
armazenamento; 
- Como realizar as integrações envolvidas no estágio de actualização da PDF quando 
novos dados são adquiridos (observados). 
 
Considerando um sistema cujos estados evoluem ao longo do tempo, e após a cada 
acção (α), em acordo com a seguinte equação 
 

),( 1 kkk vf −= xx α             (30) 
 
Sendo αf a função de transição do sistema que modela probabilisticamente como a 
acção α modifica o estado do processo e como esse processo é afectado por ruído kv . 
A função de transferência de αf  não está analiticamente disponível, de maneira que 

temos de aproximar (estimar) essa função ( αf̂ ) e o efeito do ruído. 
A determinados instantes de tempo, e após cada acção (α), novas medições estão 
disponíveis, cuja equação que relaciona com o estado do sistema é dada por: 
 

),( kkkk ug xz =             (31) 
 
Assume-se que a PDF inicial é conhecida P(x0) e que as informações disponíveis no 
instante k são o conjunto de medições e acções até aquele instante. De maneira a 
tomarmos quaisquer decisões no processo, devemos conhecer o vector de estados x. 
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Mas, como este não está completamente definido e que as medições contém ruídos, 
convém conhecermos a PDF com base nas informações disponíveis 
( )...1:,,|( 0 kjP jjk =zxx α ). Isso pode ser obtido recursivamente, primeiro predizendo 
a PDF (a prior) do estado xk com base em xk-1 (presumindo que esteja disponível) e 
em αk e então actualizar a PDF (a posteriori) com base nas medições zk. 
 

∫ −−−= 10110 ),,|(),|(),,,|( kjjkkkkjkkk dPPP xzxxxxzxx αααα , j=1…k-1     (32) 
 

),|( 1−kkkP xx α  pode ser derivada pelo modelo do sistema, as características do ruído 
do sistema e ),,|( 01 jjkP zxx α− , que é a PDF (a posteriori) de x no instante k-1. 
Quando uma nova informação sensorial torna-se disponível, usa-se a regra de Bayes 
da maneira a actualizar (update) da PDF com base nesta última observação. A PDF 
condicional da medição (zk), dado o estado xk, obtém-se da função de transição kg e 
do ruído do modelo kv . Finalmente, o denominador em (33) obtém-se através da 
seguinte equação: 
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∫= kjjkkkjjk dPPP xzxxxzzxz ),,|()|(),,|( 00 αα , j=1…k-1      (34) 
 

5.2 Formalismo do PF 
 
O formalismo básico do método que define um PF consiste em construir uma 
representação amostrada (sample-based) de toda a PDF que representa o estado do 
sistema proposto.  
O algoritmo de um FP é recursivo em sua natureza, e opera em duas fases: predição e 
actualização. Há algumas técnicas para se estimar, com base nas partículas, a 
variável de interesse (estados), entre elas: 
 
- A melhor partícula (aquela com peso máximo); 
- Média ponderada; 
- Média “robusta” com as partículas seleccionadas (define-se um limiar e selecciona 
aquelas partículas cujo módulo da diferença entre os respectivos pesos e o peso 
máximo não seja superior a esse limiar (pré-definido)); 
- Usa-se todas as partículas. 
 
A cada período de amostragem, cada partícula é modificada em acordo com o modelo 
do processo (estágio de predição), incluindo a adição de ruído aleatório para simular o 
efeito do ruído nas variáveis de estado do processo. Então, o peso de cada partícula é 
re-avaliado com base na última informação sensorial (estágio de actualização). 
 
No entanto, há que realizar um processo de resampling daquelas partículas cujos 
pesos sejam (infinitesimalmente) pequenos. Ou seja, após algumas iterações, ocorre 
uma perda de diversidade, ou seja, um determinado número de partículas acaba por 
possuir um peso “desprezível” no contributo da estimação da PDF. 
 
Considerando o conjunto de M partículas 
Sk = {xik,wik}: k=1…M 



 

Instituto de Sistemas de Robótica - ©ISR  29 de 38 

como uma representação discreta da PDF do processo. Então, baseados em dois 
parâmetros 2

tcv  (coeficiente de variação) e ESSt (tamanho efectivo de amostras): 
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         (35) 
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Define-se um algoritmo para “descartar” aquelas partículas com pesos-próximos-zero 
e re-criar novas partículas (cópias) com base naquelas que sobram. Quando o número 
efectivo de amostras cai abaixo de um determinado limiar (threshold), geralmente 
calculado com base em uma percentagem das M partículas, então a população das M 
partículas é re-amostrada (resampling), eliminado-se (probabilisticamente) aquelas 
cujos pesos são “pequenos” e duplicando aquelas com pesos “elevados”. 
 
Diferentes métodos podem ser empregados para esse processo (Arulampalam, 2001). 
Nas implementações experimentais, utilizamos o método chamado Linear time 
Resampling (Carpenter, et al.,1999), cujo algoritmo está sumariado a seguir: 
 

 
 
A condição comum a esses métodos é que a PDF reconstruída por esse processo de 
resampling seja muito “próxima” aquela antes do processo. 
 
Estágio de Predição 
Considerando que a PDF do sistema seja conhecida (em t=k-1), então utilizamos o 
modelo do processo (e as informações disponíveis) para obter a PDF em t=k (PDF a 
prior). Ou seja, a fase de predição usa um modelo (mais ruído) para simular o efeito da 
dinâmica do processo no conjunto de partículas com uma componente de ruído 
apropriada. 
 
Estágio de Actualização 
Essa fase usa a informação sensorial (medição) para actualizar os pesos das M 
partículas, de maneira a “construir” a PDF (a posteriori) do processo de uma maneira 
probabilisticamente “precisa”. 
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5.3 Algoritmo SIS 
Considerado a base na implementação do PF, o algoritmo SIS (Sequence Importance 
Sampling) está representado a seguir: 
 

 
 
Outras técnicas conhecidas são: algoritmo SIR (Sampling Importance Resampling), 
ASIR (Auxiliary SIR), RPF (Regularized Particle Filter), entre outros. 
 
Vantagens 
 
Habilidade em representar funções de densidade probabilística PDF arbitrárias (e.g. 
não-Gaussianas, multi-modal); 
Adaptive focusing on probable regions of state-space; 
Trabalha com ruídos não-Gaussianos; 
É viável em aplicações que incluem múltiplos modelos (seguimentos de multi-alvos). 
 
Desvantagens 
 
Elevada complexidade computacional 
Certa dificuldade em determinar o número óptimo de partículas 
Número de partículas aumenta proporcionalmente à dimensão do modelo 
Outros problemas: degenerescência (degeneracy) e perda de diversidade (loss of 
diversity) 
A escolha da função de densidade de importância é crucial 
 
 

6 Feature Correspondence 
 
Em acordo com o que foi dito nas secções anteriores, interessa-nos, no módulo de 
Extracção de Primitivas, “aproximar” cada segmento por uma das seguintes primitivas 
geométricas: 
 
- Círculo 
- Segmento-recta 
- Elipse (pouco interesse) 
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Uma maneira “trivial” de resolver esse problema é a utilização de parâmetros 
(características), geométricos ou não, que definam cada conjunto de Segmentos. Os 
parâmetros utilizados neste trabalho são: 
 
- Número de pontos do Segmento 
- Tamanho do segmento em relação ao referencial X 
- Tamanho do segmento em relação ao referencial Y 
- Resultado do algoritmo IEPF 
- Resultado da técnica IAV 
- Região de validação de um KF  
 
Os 3 primeiros parâmetros são óbvios, e por isso não iremos entrar em detalhes 
agora. A técnica IAV (Xavier, et al., 2005) e a utilização de um Filtro de Kalman na 
correspondência de primitivas geométricas serão descritas na secção seguinte. Antes 
porém, vamos descrever sucintamente a técnica recursiva IEPF (Iterative End-Point 
Fitting). 
 

6.1 IEPF 
 
Essa técnica é útil quando um dado segmento, conjunto de pontos, está relacionado a 
um objecto que se compõe de dois, ou mais, segmentos de rectas, por exemplo: 
cantos de paredes, objectos rectangulares (os dados do Laser estão relacionados 
apenas a uma “face” do objecto), uma porta aberta, entre outros. Em ambiente indoor, 
a utilização de uma técnica IEPF, ver em (Duda and Hart, 1973), é quase inevitável. 
 

 
Figura 7: Utilização do algoritmo IEPF. 

 
Dado um conjunto de pontos que definem um segmento, o algoritmo IEPF pode ser 
assim definido: 
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- Extrair (definir) um segmento de recta que conecte os pontos extremos desse 
Segmento (e.g. uma recta que conecte o ponto mais à esquerda com o mais a direita). 
Em acordo com a Fig-7, essa primeira recta seria definida entre o segmento AB; 
- Calcule a distância Euclidiana (ortogonal) entre os pontos do Segmento e a recta AB; 
- Se a distância máxima excede um determinado limiar (threshold), então separe o 
Segmento em 2 rectas (AC e CB) com referência a esse ponto de maior distância; 
- Repita o processo até que não haja pontos que excedam a distância máxima; 
 
Nesse exemplo, ao final do processo, tem-se os segmentos de recta: AC, CD e CB. 
Convém, após definir o número de rectas que constituem um Segmento, utilizar um 
algoritmo para ajustar (fitting) as rectas assim definidas após implementar o IEPF.  
 

6.2 IAV – Inscribed Angle Variance 
 
Essa técnica (J. Xavier, et al., 2005) é usada para identificar círculos, ou arcos, e 
podendo ainda detectar rectas. Utilizando-se da propriedade trigonométrica dos arcos: 
todo ponto em um arco tem ângulos congruentes (ângulos com o mesmo grau) em 
relação ao seu extremo. 
 
Como exemplo, vejamos a Fig-8: Sendo P1 e P4 os pontos extremos de um arco 
(círculo), e P2 e P3 pontos pertencentes e “internos” ao circulo. Então 
 

P4)P3,(P1,P4)P2,(P1, ∠=∠  
 
Isso porque ambas as medidas angulares são metade do valor angular de 

2/)4,,1( POP∠ . 
 

 
Figura 8: Os ângulos de pontos “internos” a um arco são congruentes com respeito aos pontos 

extremos desse mesmo arco. 
 
O interessante desta técnica é que, tal como o caso de arcos, também pode ser 
aplicadas para detecção de segmentos de rectas, conforme Fig-9. Neste caso, os 
ângulos internos medem 180º. 
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Figura 9: Os ângulos de pontos “internos” a uma recta são congruentes com respeito aos 

extremos e medem 180º. 
 
O método IAV de detecção de círculos, e rectas, envolve o cálculo da média e 
respectivo desvio padrão dos ângulos internos de todos os pontos que compõem um 
objecto (Fig-10). 
 
Para o caso de círculos, o valor da média entre os ângulos calculados deve estar entre 
90º e 135º, e com desvio padrão inferior a 8.6º (J. Xavier, et al., 2005). 
 
A robustez desse método aumenta em acordo com o cumprimento de três factores: 
• Número de pontos internos (maior que 2); 
• A abertura dos pontos internos deve ter um baixo valor de desvio padrão; 
• Uma abertura angular média próximo aos 90º indica que mais de um círculo está 
visível. 
 

 
Figura 10: Exemplo do uso da técnica IAV par um dado segmento/Objecto. 

 

6.3 KF para correspondência de features 
 
Utilizar uma abordagem com KF, ou outro tipo de filtro, para identificar primitivas 
geométricas é uma técnica já discutida em [Premebida and Urbano, 2005]. O cerne 
desse método está no modelo do processo que, neste caso, deve ter em consideração 
as equações que descrevam um círculo ou recta. 
Tomemos a definição da equação de um círculo: 
 

22
0

2
0 )()( ryyxx =−+−            (37) 
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Para o caso em que se deseja detectar círculos, vamos utilizar o modelo proposto por 
(Zhang, et al., 2003): 
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          (38) 

 
Cujo modelo em espaço de estados é dado por: 
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         (39) 

 
Durante o ciclo de predição do Filtro, calcula-se a inovação e respectiva Covariância 
(S). Após isso, define-se um limiar (gate) para a Região de Validação (RV). Se as 
medidas de um dado objecto “correspondem” ao modelo estimado, e nesse caso 
estejam dentro da RV, então um circulo é detectado. Caso contrário, o objecto em 
questão precisa ser “aproximado” por outra primitiva. 
 
Uma metodologia similar pode ser empregada para o caso da detecção de rectas, 
como uma referência temos (Roumeliotis and Bekey, 2000). 
 
Essa abordagem tem a vantagem de que, além de detectar/extrair primitivas 
geométricas, os pontos de quebra (breakpoints) também são identificados, i.e. esse 
método efectua a Segmentação dos pontos enviado pelo Laser. 
 
Uma desvantagem dessa abordagem é que o modelo do sistema é do tipo não-linear 
e, no caso de se usar um EKF, o cálculo do Jacobiano é uma tarefa demasiado 
complexa. Uma maneira de ultrapassar isso seria o uso de um UKF (Unscented 
Kalman Filter), como em (Julier, et al., 2000). Uma técnica similar, porém usando-se 
PF, está descrita em (Adams, et al., 2004). 
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7 Trabalhos Futuros 
 
Este relatório serve de base aos trabalhos e implementações futuras, que serão 
levadas a cabo nos próximos meses, e que constituem peça fundamental para a 
elaboração da Dissertação de Mestrado. 
 
A utilização da plataforma do robô móvel Robucar será a estrutura base de nosso 
sistema. Os dados sensoriais a serem utilizados são oriundos de um sensor Laser 
LMS200/Sick e de uma câmara (monocular) colorida do tipo Fire-Wire/UniBrain. 
 
As decisões a serem tomadas nas próximas etapas, e que constituem o trabalho futuro 
do Projecto, são: 
 
- Escolha e implementação de uma técnica, a mais adequada*, de um Filtro para o 
seguimento de um único Objecto de interesse; 
- Escolha de uma técnica de Filtro para o seguimento de múltiplos Objectos de 
interesse; 
- Implementação experimental de uma técnica de “cooperação” sensorial entre o Laser 
e a Câmara em tarefas de classificação de Objectos (dentro do campo de visão 
sensorial); 
- Implementação e escolha da abordagem, a mais adequada*, para a tarefa de 
Classificação e Associação de Dados (data association); 
- Melhoramentos na tarefa de Correspondência entre Primitivas. 
 
*_ No contexto do nosso Projecto. 
 
Alguns dos itens listados acima já estão parcial ou totalmente implementados em 
linguagem M-scripts (MatLab) e em C. No entanto, como se pode deduzir, interessar-
nos-á apenas aquelas técnicas/abordagens que satisfaçam os requisitos de robustez, 
custo computacional e complexidade na implementação dos algoritmos na plataforma 
Robucar. 
 
Ainda assim, alguns melhoramentos deverão ser realizados nos algoritmos, outrora 
implementados e descritos em outros trabalhos, de maneira a concretizarmos os 
objectivos específicos do Projecto (Fig-1), entre eles: 
 
- Realimentação (feedback) ao bloco de Classificação com informações do módulo de 
Actualização de Coordenadas; 
- Fusão cooperativa de dados da Câmara e Laser para robustecer o módulo de 
Classificação; 
- Melhoramentos nos algoritmos de extracção de primitivas, feature matching, tracking 
e Data Association; de maneira a melhorar o desempenho do sistema como um todo. 
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Anexo A – Equações de Filtros Recursivos 
 
A.1 Recursive equations of the LS estimator 
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‘Update’ 
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A.2 Linear KF 
 
Prediction (Time-update) 
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Filtering (Measurement-update) 
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