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Resumo: O projeto tem como premissa a evolução do algorítmo de interceptação de bolas dos robôs da equipe de
futebol de robôs da FEI (RoboFEI). O estudo utiliza um filtro de Kalman para estimar a posição da bola e encontrar o

ponto de encontro ótimo.

1. Introdução
A ideia  central  é  utilizar  métodos  de  iteração  e

recursividade  para  resolver  problemas  de  atrasos
durante  a  recepção  e  processamento  das  informações
oriundas de sensores (câmeras). Os atrasos acabam por
dificultar a localização real dos objetos, dessa forma o
uso de técnicas de tracking (e.g. Filtro de Kalman) serão
úteis para estimar os estados futuros da bola, reduzindo
o  efeito  negativo  dos  delays.  Através  de  um modelo
cinemático  dos  robôs  e  da  bola,  é  possível  estimar
trajetórias e tempos para atingir determinados destinos e
com isso avaliar um ponto de encontro entre o robô e a
bola. 

2. Método
O método de interceptação consiste em um processo

de iteração entre bola e robô que possibilita  projetar o
movimento  da  bola  em  uma  série  de  pontos  futuros
segundo seu modelo cinemático [1]. A partir daí pode-se
fazer  uma comparação  entre  o  tempo em que a  bola
levará para atingir o próximo ponto estimado e o tempo
em que o robô levará para chegar a este mesmo ponto,
conforme Fig. 1.

Figura 1, 2  - [1]Comparação entre tempos e distâncias entre bola e robô em 
busca do ponto de encontro ótimo. [2] Gráfico com o resultado do ponto ótimo 
de encontro entre bola e robô.

3. Modelo do Sistema e o filtro
O modelo dinâmico descreve a transformação da matriz
de  estados  ao  longo  do  tempo.  Quando  a  bola  rola
livremente, há a presença de atrito como uma força de
retardo constante, sendo assim o modelo resultante pode
ser visto a seguir:
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Figura 2  - Modelo da bola em formato matricial e diagrama com as duas etapas
(Predição/Atualização)  do Filtro de Kalman.

Na fase de predição, o filtro estima a posição da bola 
usando o modelo aproximado. Ao receber dados dos 
sensores, o filtro atualiza a posição e estima o estado, 
agora com menos incerteza, Fig.2.  

Figura 3  - Resultado entre posição real e estimada da bola em 15 quadros.

4. Conclusões
O filtro de Kalman demonstrou bons resultados na

estimativa dos estados futuros da bola Fig. 3, o que foi
essencial no algoritmo de interceptação. O ponto ótimo
foi  obtido com sucesso  em casos em que a bola  não
estava em uma velocidade muito alta, Fig.2.  Em bolas
muito  rápidas,  entretanto,  o  modelo  do  robô  não
permitiu uma boa interceptação.  Neste caso,  o uso de
um Filtro de Kalman Extendido para o robô auxiliaria
no  processo  de  estimativa,  já  que  o  filtro  tem  uma
frequência de atualização que possibilita o uso de um
modelo  mais  simples.  Modelos  complexos  exigem
muito processamento, além disso, o filtro utiliza dados
dos sensores para reduzir a matriz de convariância dos
estados e consequentemente a incerteza.
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