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Resumo 

 
 

A exploração do fundo oceânico tem despertado o interesse da comunidade científica. Uma das 

formas de exploração passa pelo uso de Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) que permitem fazer 

isso de forma segura. É fundamental saber a posição destes AUVs durante a sua exploração.  

O objetivo desta dissertação é estudar um conjunto de ferramentas que permitem calcular a 

posição de um AUV subaquático. Uma solução para este problema são os sistemas de navegação 

acústica que usam medições acústicas de range. 

Num primeira fase são analisados alguns desses sistemas de navegação acústica. Entre os 

vários sistemas analisados é escolhido o Single Beacon, devido às suas vantagens e características. 

Este consiste num único veículo à superfície, o observador, do qual a sua posição é conhecida, e outro 

veículo subaquático, o alvo. O observador determina a movimentação do alvo através das medições 

de range. No seguimento desta análise são considerados alguns conceitos teóricos sobre filtragem.  

De seguida, é considerado o problema da estimação da posição do veículo subaquático. Tal 

problema tem em conta a teoria do Extended Kalman Filter (EKF). Aplicando os conceitos teóricos de 

filtragem do EKF este é aplicado ao Single Beacon para assim obter uma estimativa da posição. O EKF 

permite lidar com ruído nas medições e falhas temporárias de informação visto ter em conta um modelo 

físico do sistema. Conclui-se que o EKF é capaz de fornecer uma estimativa correta da posição.  

Por fim, pretende-se fornecer uma certa dinâmica ao observador de maneira a que este possa 

seguir o alvo de forma independente. O objetivo é fornecer ao observador as estimativas da posição 

do alvo, anteriormente obtidas, para que este seja capaz de o seguir. Verificou-se que a estratégia 

adotada era capaz de levar o observador a seguir o alvo. 

 

 

Palavras-chave: Autonomous Underwater Vehicles, Medições Acústicas de Range, Single Beacon, 

Estimação, Extended Kalman Filter 
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Abstract 

 

Deep-sea exploration has awaken rising interest among the scientific community. One way of 

exploration uses Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) that allows to do it in a safe way. It’s crucial 

to know the position of those AUVs during their exploration. 

The objective for this dissertation is to study a set of tools that can give us the position of an 

underwater AUV. One way to solve this problem is to use acoustic navigation systems that rely on 

acoustic range measurements. 

In the first part, some of these acoustic navigation systems are addressed. Among those several 

systems, Single Beacon is chosen, due to his advantages and characteristics. This system consists in 

a single vehicle at surface, the observer, for which his position is known, and an underwater vehicle, the 

target. The observer tracks the motion of the underwater target using acoustic range measurements. 

After that study some theoretical concepts about filtering are addressed.  

In the second part, it shall be considered the problem of estimating an underwater target position. 

That problem will be tackled with the Extended Kalman Filter theory. It will then be applied the theoretical 

filtering concepts for the EKF to the Single Beacon in order to get an estimate of the position. 

Furthermore, the EKF is able to deal with noisy measurements and temporarily missing data, since it 

takes into account the underlying physical model for the system.  It will be concluded that the EKF is 

capable of giving a correct estimate of the position.  

Finally, we seek to give a certain dynamic to the observer so he can follow the target trajectory 

independently. The goal is to supply the observer with the estimates of the position for the target, 

previously obtained, so he can follow it. This observer strategy was indeed capable of following the 

target’s trajectory.  

 

 

Key-words: Autonomous Underwater Vehicles, Acoustic Range Measurements, Single Beacon, 

Estimation, Extended Kalman Filter 
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Capítulo 1 

 

Introdução 
 

 

 
Desde grande parte da história da humanidade que os oceanos e os mares têm suscitado o seu 

interesse. O Homem tem procurado desvendar o que está no outro lado dos mares e oceanos. No 

tempo mais recente, o foco tem sido na exploração do fundo oceano. Estas são questões que o Homem 

tem abordado ao longo dos tempos. Muitos fizeram muito para responder a estas questões e desvendar 

os seus mistérios. No entanto, muitos desses mistérios que envolvem o fundo oceânico ainda 

permanecem. 

Os oceanos continuam a ser um dos meios ambientes mais inexplorados por parte do Homem. 

É de facto, o meio menos explorado e mais desconhecido. A sua vastidão e imensidão tem sido um 

fator bastante difícil de ultrapassar. Ainda existe muito para descobrir e pouco se sabe sobre os 

oceanos e as espécies marinhas. Devido a isso, muito interesse tem surgido sobre o estudo do fundo 

aquático.  

Em conjunto com a imensidão dos oceanos, outras barreiras têm surgido que dificultam a sua 

exploração. A dificuldade de acesso ao fundo dos oceanos, por longos séculos, foi simplesmente 

impossível de resolver. O simples facto de não conseguirmos respirar debaixo de água, em conjunto 

com a enorme pressão exercida a alguns metros abaixo de água impediram, e mesmo hoje dificultam, 

uma normal exploração do fundo oceano.  

Apesar das várias dificuldades apresentadas, o interesse tem movido o Homem. O interesse em 

descobrir ou desvendar o desconhecido tem sido a força motriz para o desenvolvimento tecnológico. 

Não sendo a exploração subaquática uma exceção, o Homem tem procurado desvendar tais mistérios 

por desenvolver novas maneiras para explorar este meio ambiente. 

Uma maneira de explorar os oceanos ou mares é por observação direta pelo próprio Homem. 

Tal premissa implica que essa exploração será muito deficiente em termos de informações que possam 

ser recolhidas. Existem muitos impeditivos óbvios de se escolher esta maneira de exploração, incluindo 

o próprio perigo que daí advém.  

Com a crescente inovação tecnológica, cada vez mais as máquinas e o computador estão ao 

serviço do Homem. Esta constante inovação tem permitido que o Homem se afaste cada vez mais de 

tarefas que são complicadas ou morosas de realizar. Desta forma, o Homem tem delegado cada vez 

mais tarefas para as máquinas e os computadores. Sendo assim, surge uma outra possibilidade para 
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o Homem explorar o ambiente subaquático: utilizar máquinas, veículos autónomos não tripulados 

(AUVs).  

Os AUVs para a exploração subaquática apresentam bastantes vantagens em relação a um 

explorador humano. Não colocam em risco a vida de nenhum mergulhador. Os veículos podem 

mergulhar a maiores profundidades sem pôr em perigo a vida humana. A duração da exploração pode 

ser maior no caso dos AUVs. É possível obter um vasto conjunto de dados ao mesmo tempo. Não só 

é possível recolher e gravar imagens do que acontece no fundo do mar, mas é possível equipar os 

AUVs com um grande conjunto de sensores para medições e recolhas de amostras. O uso dos AUVs 

aumenta a eficácia da exploração que pode ser efetuada quando comparada com aquela que o Homem 

poderia obter sozinho. 

As vantagens dos AUVs têm levado a que sejam cada vez mais utilizados em inúmeras tarefas, 

desde cenários comerciais a científicos, que podem incluir, por exemplo, missões de recuperação, 

exploração marítima, busca, entre outras.  

 

 

1.1 Motivação 

 
Com o crescente interesse no fundo oceânico e tendo em mente as dificuldades apresentadas 

na sua exploração, têm sido usados AUVs para auxiliar nesta tarefa.  

A introdução dos AUVs tem apresentado inúmeras vantagens na exploração subaquática. Tem 

possibilitado ao Homem libertar-se de tarefas que são potencialmente perigosas e morosas. 

Mas, como em qualquer solução de engenharia, existem alguns problemas que têm de ser 

considerados. O problema fundamental a resolver no cenário em que são usados AUVs para a 

exploração é o da localização. É fundamental durante a operação do AUV saber qual a sua posição. O 

AUV pode estar encarregado de uma missão em que tenha uma rota específica a cumprir, tornando-

se assim obrigatório conseguir localizá-lo. O facto de não serem tripulados significa que de alguma 

forma o veículo tem de se orientar, sabendo onde está e para onde deve ir. Conforme se pode constatar, 

a localização do AUV é algo essencial durante o decorrer do seu uso na exploração. Surgindo este 

problema, é necessário fornecer uma solução. 

A motivação para o desenvolvimento desta dissertação é fornecer uma solução ao problema da 

localização de um AUV subaquático.  

Talvez fosse possível idealizar imediatamente uma solução para a localização: o GPS. É verdade 

que o GPS é hoje amplamente usado e bastante preciso, em cenários de navegação terrestres, aéreos 

e até mesmo marítimos, mas apesar disto, não é possível implementar no ambiente subaquático. Tal 

motivo deve-se à considerável atenuação que as ondas eletromagnéticas sofrem na água, 

impossibilitando o uso do GPS, para localizar um veículo subaquático. 

Com este facto em mente, torna-se necessário pensar em outras soluções que sejam capazes 

de ultrapassar o problema da localização, soluções essas que não impliquem o uso de ondas 

eletromagnéticas.  
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Uma alternativa possível são os chamados sistemas de navegação acústica. Estes, em vez de 

recorrerem a ondas eletromagnéticas, usam ondas acústicas para determinar a posição de um AUV 

subaquático. O princípio de funcionamento destes sistemas é o mesmo de um atual sistema de GPS, 

o uso de ondas num certo meio, em que se conhece a sua velocidade no meio, e determinar o tempo 

de propagação dessa onda. Com estes dois parâmetros conhecidos é possível calcular a posição.  

Existem vários sistemas de navegação que são baseados neste princípio. Cada um tem as suas 

vantagens e desvantagens.  

A ideia básica nestes sistemas passa por utilizar um ou mais veículos que estejam à superfície 

de água que irão determinar a sua distância em relação ao veículo subaquático. Os veículos que se 

situam na superfície de água recolhem informação da sua posição através do GPS. Sabendo a posição 

destes veículos e a distância que os separa do veículo subaquático é possível determinar a posição 

deste último. Quando existe um único sensor ou beacon à superfície da água este sistema inclui-se na 

classe dos sistemas chamados de Single Beacon. 

Para obter a medição da distância entre os dois veículos utilizam-se ondas acústicas que se 

propagam facilmente num meio aquático e existem muitos sensores e atuadores baseados nelas.  

A medida de distâncias com recurso a ondas acústicas é feita com transdutores próprios para o 

efeito. Para a obtenção da medida é necessário possuir um emissor, que emite ondas acústicas, e um 

recetor. A distância é obtida, medindo o tempo decorrido entre a onda emitida e a onda recebida. 

Sabendo que existe uma relação entre o tempo de propagação da onda e a sua velocidade no meio é 

possível determinar a distância, dada por, 

 𝑑 = 𝑣. ∆𝑡. (1.1) 

 

Existem tipicamente três configurações [1] para o emissor e recetor: emissor e recetor frente a 

frente; emissor e recetor lado a lado; e uso do mesmo transdutor como emissor e recetor.  

Diferentes configurações dos beacons podem ser usadas nestes sistemas para obter a posição: 

vários veículos à superfície, ou um único, que podem ou não se mover. 

Este princípio básico dos sistemas de navegação acústica será explorado no desenrolar deste 

trabalho e serve de base para se calcular a posição do veículo subaquático.  

 

 

1.2 Formulação do problema 

 

Tendo uma solução viável para calcular a posição um veículo, agora surge a necessidade de 

saber como implementá-la. Sabendo que dentro dessa solução, da navegação acústica, existem vários 

sistemas possíveis, é necessário saber qual deles usar. Será feita uma análise breve de cada um 

destes sistemas e determinar aquele que melhor se adequa ao que se pretende realizar. 

Escolhendo um sistema de navegação acústico pretende-se determinar a posição do veículo 

subaquático. Conforme se irá verificar o sistema acústico em que se baseia esta dissertação é o 

chamado Single Beacon. É constituído por um veículo à superfície da água, sobre o qual se conhece 

a posição usando, por exemplo, o GPS, e o veículo subaquático. Passa-se a denominar o veículo à 
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superfície como o observador e o veículo subaquático como o alvo. O observador terá então, de efetuar 

medições de range em relação ao alvo. Fará isso por explorar a diversidade especial e efetuando 

medições sucessivas de range. O observador é livre de se mover para acompanhar o alvo. 

O principal problema a solucionar é o da localização do AUV. É necessário conseguir obter a sua 

posição. Portanto, o problema a considerar agora é: como obter a posição de um veículo subaquático 

usando um sistema de posicionamento ou navegação acústica, baseado unicamente em medições 

acústicas de range. O veículo à superfície deve explorar a diversidade espacial de forma a efetuar as 

medições de distância, deve efetuar movimentos circulares em torno do alvo e seguir a sua 

movimentação.  

Para que o veículo à superfície acompanhe a movimentação do alvo ele inicialmente tem 

informação sobre a dinâmica do alvo. No entanto, o observador não deve ter conhecimento explícito 

dessa dinâmica. Portanto, o objetivo é que o observador continue a seguir a movimentação do alvo 

mas que o faça recorrendo às estimativas que obtém para a posição do alvo, não tendo informação 

sobre a sua dinâmica. Com estas estimativas é possível controlar a posição do observador para 

acompanhar a rota do alvo. Desta forma, o mesmo observador pode ser usado em vários cenários sem 

necessitar de saber qual o tipo de movimento que o alvo irá efetuar. 

 

 

 
 

1.3 Organização da dissertação e contribuições 

 
A presente dissertação está organizada da seguinte forma.  

O Capítulo 2 encontra-se dividido em duas secções distintas. A primeira secção, 2.1, analisa as 

diferentes topologias que existem disponíveis comercialmente para os sistemas de navegação 

acústica. Aqui serão analisadas algumas das mais importantes topologias, tal como o LBL ou o GIB e 

com especial importância para o Single Beacon. Ao mesmo tempo, são consideradas vantagens e 

desvantagens de cada uma destas topologias. A segunda secção, 2.2, apresenta a teoria da filtragem. 

O principal a ter em conta nesta secção é a teoria para o Extended Kalman Filter. Este filtro é a principal 

ferramenta para abordar o tema do posicionamento de um AUV.  

O Capítulo 3 trata do problema da estimação da posição de um veículo subaquático usando 

medições de range, nomeadamente o problema da localização através dessas medições. A 

problemática do posicionamento do veículo é discutida e apresenta-se uma solução para esse 

problema. De seguida são analisados alguns modelos que servem para estimar a posição do veículo, 

em que o modelo idealizado tem por base o Single Beacon, com um veículo à superfície da água e 

outro subaquático.  

No Capítulo 4 tem-se em conta as limitações que surgem do modelo anterior, e pretende-se 

tornar o observador mais robusto. A ideia é que o observador passe a estar dependente das medições 

da posição obtidas anteriormente, o que permite que não seja necessário saber a priori a dinâmica do 

alvo.  
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Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as principais conclusões que surgem. Ao mesmo tempo 

é considerado trabalho futuro que pode ser explorado.  

A principal contribuição que surge na sequência deste trabalho vem de se combinar uma 

estratégia para a localização do veículo subaquático com a movimentação do observador. O 

observador passa a ser independente da trajetória do alvo e passa a depender das estimativas que 

obtém da posição. Combinando assim a estimação da posição do alvo com esta estratégia é possível 

conceber um observador mais robusto e capaz de operar em diferentes cenários. 
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Capítulo 2 

 

Estado da arte e conceitos teóricos 

 
 

Inicialmente, esta secção irá explorar algumas das topologias de vários sistemas de navegação 

acústica que existem e que podem ser aplicados ao problema de posicionamento e navegação. É 

importante analisar as diferentes topologias, as suas desvantagens e vantagens. Para cumprir o 

objetivo desta dissertação será escolhida uma dessas topologias. 

Por fim, nesta secção são apresentados alguns conceitos teóricos. Estes conceitos servem de 

base para o desenvolvimento do trabalho. A sua aplicação permite dar uma solução ao problema de 

posicionamento de um veículo subaquático. Nomeadamente, o principal conceito teórico a considerar 

é o de filtragem. 

 

  

2.1 Topologias 

 
De forma a contornar os desafios apresentados pela exploração subaquática várias soluções 

têm sido apresentadas e empregues com sucesso.  

Muito trabalho tem sido desenvolvido nos AUVs para serem usados nestes cenários. Como estes 

veículos não são tripulados, é necessário efetuar algum controlo sobre eles, é essencial saber a sua 

posição, velocidade e em alguns casos definir um plano ou rota de navegação. 

Com a questão de posicionamento do veículo subaquático em mente, torna-se necessário 

estudar diferentes métodos que ofereçam uma solução. Este problema é denominado de 

posicionamento acústico e navegação acústica. Conforme já mencionado, todas estas soluções se 

baseiam em ondas acústicas, utilizando recetores e emissores nos veículos ou em boias ou balizas de 

sinalização. Existem algumas aplicações que são atualmente utilizadas comercialmente.  

Existem diversas topologias possíveis para obter o posicionamento através destes sistemas 

acústicos. Cada uma destas topologias apresentará características que são úteis para determinada 

aplicação. Apresentam-se de seguida algumas das topologias mais conhecidas e mais utilizadas. 
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2.1.1 Long Baseline (LBL) 

 
Nesta topologia existem vários beacons ou transponders que estão ancorados no fundo do 

oceano ou mar [2], [3] e [4]. Estes podem estar afastados entre si de distâncias relativamente elevadas 

(alguns quilómetros), tal como se observa na Figura 1, e a posição destes é conhecida. O veículo 

subaquático também possui um transponder que comunica com os beacons. Ou seja, é enviada uma 

onda acústica do veículo subaquático para cada um dos beacons, estes últimos enviam também uma 

onda acústica para o veículo subaquático. O tempo de propagação destas ondas é calculado e será 

depois aplicado para calcular a distância ou range entre o veículo e os beacons. A informação da 

posição encontra-se no veículo subaquático.  

Para se calcular a posição do veículo subaquático pode se utilizar uma técnica de filtragem, como 

o Extended Kalman Filter (EKF), ou aplicar-se o algoritmo de trilateração. A trilateração permitir obter 

a localização, por exemplo, de um alvo através da medida do range. Para um cenário a duas 

dimensões, esse range permite criar uma circunferência de possíveis localizações do emissor para o 

alvo. Utilizando outra medição de range que está noutro emissor chega-se a outra circunferência. 

Intersetando as duas medições existem apenas duas localizações possíveis. Com uma terceira medida 

de range e a intersecção das três circunferências é possível chegar à posição do alvo. Numa situação 

a três dimensões em vez de se considerarem circunferências, consideram-se esferas e são necessárias 

usar pelo menos quatro medições, em vez de três como no caso anterior.  

Uma maneira de obter a profundidade a que se encontra o veículo é com recurso a um sensor 

de pressão.   

 

Figura 1: Topologia do LBL. 

 
As medições obtidas podem ser afetadas por ruído apresentando assim um desvio em relação 

ao valor real, sendo por isso necessário efetuar uma estimativa desta medida com recurso a um filtro, 

EKF por exemplo. 
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O modo como os beacons estão dispostos leva a um sistema de posicionamento bastante 

preciso. A exatidão para esta topologia restringe-se a alguns metros e é fortemente dependente da 

frequência de operação. Existem alguns destes sistemas que operam a alta frequência que conseguem 

alcançar uma precisão de posição de apenas alguns centímetros, tal como o EXACT, [3], [6] e [7]. Por 

exemplo, existem sistemas que operando entre 8 e 16 kHz, atingem uma precisão entre 2 e 5 m, e 

entre 18 e 36 kHz, conseguem chegar a uma precisão entre 0,25 e 1 m, [4] e [5]. 

Numa aplicação em larga escala que tenha de cobrir uma grande área de operação o LBL torna-

se mais vantajoso devido à precisão que consegue obter e um alcance que pode chegar a alguns 

quilómetros, quando comparado com o SBL e USBL [4]. 

A precisão que se obtêm é independente da profundidade da água. O que o faz ser preferível 

para aplicações em profundidade. É também bastante robusto e fiável [4]. 

Algumas desvantagens imediatas surgem neste sistema. A primeira, é a necessidade de se 

colocarem no fundo do mar os transponders, isto envolve custos elevados de instalação e pessoal 

especializado para essa tarefa, bem como o tempo despendido para o efeito. Calibração do 

equipamento também é necessária. Tudo isto torna o sistema mais complexo. Uma segunda 

desvantagem envolve a precisão do sistema; esta está dependente da zona de cobertura dos 

transponders. A elevada precisão mencionada é apenas assegurada dentro dessa zona. 

 

 

2.1.2 Short Baseline (SBL) 
 

No caso desta topologia utilizam-se hydrophones [8] que não estão fixos no fundo do mar mas 

antes são colocados no casco dum navio ou noutra estrutura [11] possível de se usar, conforme 

representado na Figura 2 [2], [9]. Estes podem ser separados entre 1 a 100 metros, conforme as 

dimensões do navio ou estrutura de suporte. Estes hydrophones emitem um impulso acústico que é 

recebido pelo alvo subaquático e é refletido para os hydrophones. Novamente, o tempo de propagação 

é medido [2], sendo assim possível obter o range. 

É apenas obtida a posição relativa do alvo para o navio ou estrutura de suporte, e não a posição 

absoluta. A posição absoluta seria obtida se a posição do navio ou estrutura de suporte com os 

hydrophones fosse conhecida assim como a sua orientação [10]. 

Uma correta disposição dos hydrophones leva a uma melhoria dos resultados obtidos [9]. Um 

aumento da distância entre os hydrophones pode melhorar esses resultados, levando a um aumento 

da precisão. 

A posição do alvo subaquático é apenas conhecida no navio ou estrutura de suporte [10]. Por 

isso, este tipo de sistemas é usado para obter a localização do veículo submerso e não diretamente 

como sistema de navegação.  
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Figura 2: Topologia do SBL. 

 
Comparativamente ao LBL, o SBL é menos complexo, o que o torna mais simples de usar [9]. 

Não existe necessidade de ancorar os transponders ao fundo do mar, o que reduz os custos e o tempo 

gasto.  

 

 

2.1.3 Ultra Short Baseline (USBL) 
 

O conceito do USBL é parecido com o do SBL. A diferença mais notória prende-se com a 

distância que separa os hydrophones, que neste caso não será maior do que 1 m [12]. 

É usado um transceiver colocado no casco dum navio ou estrutura de suporte [2], [12] e [13]. 

Este transceiver é composto por 3 ou mais transdutores que estão relativamente próximos. A Figura 3 

mostra a topologia do USBL. 

Um impulso é enviado e o alvo subaquático responde a este impulso. É calculado o tempo de 

propagação e o range [2]. A posição medida também é relativa, e para se obter a posição absoluta é 

necessário fazer o mesmo que se faz na topologia anterior. 

O USBL é uma alternativa bastante utilizada devido ao seu modo simples de operação. Tal como 

o SBL, também evita algumas das desvantagens do LBL, como a instalação dos transponders e os 

custos e tempo associados a isso, tornando o custo global mais competitivo [13]. 

Este sistema é tipicamente utilizado para obter a posição do alvo e não serve para navegação 

do mesmo, de forma direta. Isto porque as medições de posição são obtidas pelo navio ou estrutura de 

suporte.  

A precisão do sistema está relacionada com a profundidade da água [13]. Sendo que obtêm 

melhores resultados de medição para menores profundidades e um curto alcance entre o sistema e 

veículo; uma desvantagem em comparação ao LBL. 
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A curta distância entre transdutores implica que sejam usados algoritmos de processamento de 

sinal avançados. A estimação da posição apresenta erros mais elevados do que outros sistemas. 

 

 

Figura 3: Topologia do USBL. 

 

Neste sistema em vez de se usar a trilateração para calcular a posição, é utilizado o range e o 

ângulo entre o alvo e o transponder do veículo à superfície [13]. Para calcular o ângulo de azimute, θ, 

é medida a diferença de fase do sinal entre o alvo e dois receptores do USBL. O ângulo de azimute 

define-se com o ângulo entre o eixo positivo X e o vetor posição do alvo projetado na horizontal do 

plano X-Y. Usando um terceiro recetor, ortogonal aos outros dois, é possível calcular o ângulo de 

elevação, ϕ, entre o eixo positivo de Z e o vetor posição do alvo. A distância do alvo aos transponders 

é a amplitude do vetor do alvo, r. As coordenadas cartesianas (Figura 4) para o alvo são dadas por 

[13], 

 

 {

𝑥 = 𝑟 sinφ cos 𝜃
𝑦 = 𝑟 sin φ sin 𝜃

𝑧 =  𝑟 cos 𝜑
. (2.1) 
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Figura 4: Coordenadas cartesianas para o alvo [13]. 

 

 

2.1.4 GPS Intelligent Buoy’s (GIB) 
 

Tal como indicado em [14] este sistema pode ser considerado como um LBL invertido. A palavra 

“invertido” surge do facto dos hydrophones não estarem ancorados no fundo do mar mas antes à 

superfície da água. Estes podem estar fixos ou podem se mover de acordo com a sua utilização. 

Consiste num conjunto de boias com recetores GPS [15] (é assim possível saber a sua posição 

absoluta), hydrophones submergidos e modems de rádio, ver Figura 5. Os tempos de propagação de 

um pinger instalado no alvo, que está sincronizado com o relógio do GPS são guardados nas boias e 

enviadas em tempo real através duma ligação de rádio para uma unidade de controlo que será um 

veículo de apoio, onde a informação é processada e obtida a posição do alvo. 

O veículo subaquático não possui informação sobre a sua posição, ao contrário do LBL [15]; 

sendo outra razão para ser chamado de LBL invertido, para além do que foi mencionado antes. Não 

pode ser usado para navegação, a não ser que essa informação seja enviada para o veículo através 

de um modem acústico.  

Uma das vantagens desta topologia é a redução de custos operacionais, em relação ao LBL. 

Não é necessário colocar transponders no fundo do mar, o que também tornaria mais complicado a 

sua calibração e futura recuperação [15]. A sua precisão mantém-se a par daquela obtida com o LBL. 
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Figura 5: Topologia GIB. 

 

 

2.1.5 Single Beacon  
 

No sistema GIB estão associados custos de instalação, calibração e recuperação, bem como o 

tempo despendido para esse efeito. Outra desvantagem associada a este sistema é a questão da 

necessidade de correto sincronismo entre o alvo e os vários sensores. Durante a sua utilização é 

necessário manter este sincronismo. Isto leva a um aumento de tempo que pode tornar a sua operação 

morosa e complexa [18]. 

Por estes motivos, quantos mais sensores existirem na rede, maiores serão os custos associados 

e problemas de sincronismo. O objetivo torna-se então, reduzir o número de sensores na rede, ficando 

apenas com um [18].  

Este único sensor terá de obter a posição do alvo subaquático, através da medição de range. 

Será capaz de fazer isso sem a necessidade de sincronização dos relógios. O cálculo da posição do 

alvo é obtido através de algoritmos próprios. O sensor à superfície deixa de estar imóvel mas pode 

efetuar algumas manobras de forma a obter a posição do alvo. 

O próximo passo consiste em consolidar o GIB mas em vez de se utilizarem vários beacons, 

utilizar apenas um; um único veículo à superfície. 

Este tema foi abordado em [16]. A ideia é executar manobras que tentem explorar a diversidade 

espacial enquanto se medem os ranges para o alvo. Desta forma, obtém-se praticamente o mesmo 

resultado que no sistema GIB. 

O problema a solucionar levantado por [20] consiste em obter a trajetória do veículo à superfície 

que minimiza a variância de qualquer estimador unbiased da posição do alvo usando medições 

periódicas do range, que é afetado por ruído branco gaussiano com valor esperado nulo. 



13 
 

Outro problema a solucionar é o cálculo do range. O problema levantado ao se introduzir o 

conceito de Single Beacon pode ser definido como a determinação da posição do alvo subaquático em 

relação a um referencial usando um único sensor à superfície da água (Figura 6). 

Para se obter a posição do alvo num cenário a 2 dimensões é necessário obter o range de pelo 

menos três medições. Ao se aplicar este princípio pode-se pensar no Single Beacon como uma rede 

de sensores em que se obtém três medições consecutivas [16]. 

 

Figura 6: Estratégia do Single Beacon. 

 

No caso em que o alvo está estacionário o modelo é razoável mas no caso em que se move é 

necessário escolher outro modelo que se adeque a essa situação. 

Se a movimentação do alvo for desprezável durante o período em que se obtém as três medições 

então o modelo é apropriado. Como não é possível desprezar a movimentação do alvo é necessário 

estimar a sua posição. Mais informação pode ser obtida em [22] para saber como solucionar este 

problema. 

De todas as estratégias apresentadas para localização do alvo subaquático esta é a adotada 

para a presente dissertação.  
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2.1.6 Veículo: descrição 
 

Esclarecidas quais as diferentes estratégias que são atualmente utilizadas para obter o 

posicionamento de um veículo subaquático, torna-se importante identificar a constituição básica destes 

veículos. 

Os veículos utilizados foram desenvolvidos pelo Laboratório de Robótica e Sistemas em 

Engenharia e Ciência (LARSyS). Estes são denominados MEDUSA e estão representados na Figura 

7. Estes veículos podem ser usados à superfície ou debaixo de água. O seu peso é de 

aproximadamente 30 kg [17]. São constituídos por dois cilindros com pouco mais de 1 metro de 

comprimento, ambos na horizontal e um dos cilindros disposto em cima do outro (Figura 7). O cilindro 

inferior é maioritariamente constituído por baterias (que concedem uma autonomia de 11 horas a 1,5 

nós). Adicionalmente, este possui um modem acústico e um echo sounder (Figura 8). O cilindro superior 

tem o computador de bordo EPIC, um recetor GPS, um sensor de navegação e uma câmara 

subaquática. O veículo possui para além disto, uma antena de WiFi 802.11 para comunicação. A 

movimentação do veículo é feita através de propulsores, atingindo velocidades de até 1,5 m/s, sendo 

assim capaz de efetuar as manobras necessárias.  

 

 

Figura 7: Veículo MEDUSA. 

 

O modem acústico da Tritech, tal como indicado pelo fabricante [19], consegue atingir um alcance 

até 1 km, sendo um transducer omni-direccional. Pode ser integrado numa rede de sensores ou como 

único sensor. 
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O echo sounder serve para medir a profundidade da água ou outra medida de profundidade. 

Utiliza também o princípio de ondas sonoras para calcular essa profundidade [21]. 

 

 

Figura 8: Constituição do MEDUSA. 
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2.2 Filtragem  

 

Em termos gerais, é possível definir filtragem, ou filtrar, como a noção de separar algo que é 

desejado daquilo que é indesejável [23]. Para tal, aplica-se um filtro que permite fazer essa separação.  

Especificamente, na área da eletrónica é possível entender que essa separação ou filtragem é 

essencial e necessária. Todos os sinais elétricos são afetados por sinais indesejados que não 

representam o que se quer obter. Esses sinais indesejados podem ser coletivamente denominados de 

ruído. O ruído afeta o sinal desejado por introduzir informação que não é a desejada, tornando mais 

difícil interpretar o valor real que se pretende obter. 

Na área de controlo de sistemas, esse controlo é feito através do processamento de medições 

sobre o meio ambiente. Sendo um sistema eletrónico essas medições são afetadas por ruído. Para 

minimizar o impacto desse ruído é possível aplicar técnicas de filtragem. Desta forma, o controlo do 

sistema será o mais próximo possível da realidade [24].  

Para além da aplicação indicada acima, filtrar também pode ser encarado como obter uma 

estimativa de um sinal a partir de medições efetuadas [25]. Pretende-se recuperar um sinal com base 

nas medições efetuadas ao sistema. Obviamente, tais medições também serão afetadas por ruído, pelo 

que tal filtragem também terá de ter em conta esse facto.   

Várias técnicas podem ser consideradas para filtrar, uma das mais conhecidas e usadas é o 

Filtro de Kalman (KF).  

 

 

2.2.1 Filtro de Kalman  
 

A seguinte apresentação para o Filtro de Kalman, tem por base [26]. Para uma explicação mais 

detalhada, recomenda-se consultar a referência enunciada. Muito trabalho tem sido desenvolvido nesta 

área, e apresentam-se aqui os resultados e explicações encontrados em [26] e [28]. Não se pretende 

demonstrar ou derivar o Filtro de Kalman, mas antes, fazer uma exposição do mesmo, de forma a 

compreender o seu funcionamento e porque é tão empregue.  

Qualquer sistema físico é caracterizado pela sua dinâmica, as entradas de controlo e as saídas. 

Obtendo as medições sobre as saídas do sistema e tendo um conhecimento sobre as entradas de 

controlo, é possível avaliar o sistema e o seu estado. Contudo, conforme já mencionado, as medições 

não correspondem apenas ao estado do sistema. Essas medições são também afetadas por ruído que 

degrada o sinal que realmente se pretende obter. Não só as medições da saída do sistema são 

afetadas, mas o próprio sistema é afetado por erros e incertezas. 

Tudo isto leva a uma degradação do estado do sistema que se quer obter. O que se obtém não 

é exatamente o que se deseja. Torna-se assim necessário utilizar técnicas de filtragem capazes de 

estimar o estado do sistema, minimizando o efeito do ruído no mesmo. É neste paradigma que surge a 

necessidade de filtragem – aplicar filtros para estimar o estado do sistema segundo um dado critério. 

Um desses filtros é o Filtro de Kalman, bastante usado e conhecido pelo seu bom desempenho. 



17 
 

O Filtro de Kalman é um estimador ótimo de parâmetros que funciona em tempo discreto, é linear 

e variante no tempo que avalia a estimativa do estado para minimizar o erro quadrático médio [27].  

No seu modo de operação, é possível considerar o Filtro de Kalman como tendo dois passos 

fundamentais: predição e, filtragem ou correção [29]. A dinâmica do Filtro de Kalman resulta então de 

consecutivos ciclos desses dois passos, predição e filtragem.  

Considera-se o seguinte sistema,  

 

{
𝑥(𝑘 + 1) = 𝑓(𝑥(𝑘), 𝑢(𝑘), 𝑤(𝑘))

𝑦(𝑘) = ℎ(𝑥(𝑘), 𝑣(𝑘))
(2.2) 

 

em que 𝑥 representa o vetor de estado do sistema, 𝑓 representa a sua dinâmica, 𝑢 o vetor das entradas 

de controlo, 𝑤 o vetor que representa o ruído do sistema, 𝑦 é o vetor de observação, ℎ é a função de 

observação do sistema e 𝑣 o vetor de ruído na medição ou observação do sistema. 

Sabendo as condições iniciais, a dinâmica do sistema, as entradas de controlo e as medições 

pretende-se obter a melhor estimativa de 𝑥. Sendo o Filtro de Kalman um estimador ótimo de 

parâmetros, terá de o ser segundo um dado critério de otimização. O Filtro de Kalman para obter a 

melhor estimativa de 𝑥, utiliza como critério de otimização a média, procurando minimizar o erro 

quadrático médio [30]. 

Para avaliar a estimativa de 𝑥, o filtro terá de saber as entradas de controlo até ao instante de 

tempo anterior e saber o valor das medições até ao instante atual. Sabendo isso, a incerteza da 

estimativa de 𝑥 é dada pela função densidade de probabilidade condicional de 𝑥, condicionada às 

medições, 𝑦, e entradas de controlo, 𝑢. O filtro a cada iteração irá obter a melhor estimativa de 𝑥, 

propagando para isso essa função densidade de probabilidade condicional [30]. 

Em certas condições [30] e [31], a função densidade de probabilidade condicional propagada 

pelo filtro é Gaussiana para todo o instante de tempo, 𝑘. Visto ser possível caracterizar completamente 

uma distribuição Gaussiana pela média e a covariância, não é necessário propagar toda a função 

densidade de probabilidade condicional [31], o que simplifica os cálculos. O Filtro de Kalman terá então 

de propagar a média e a covariância de forma a obter a melhor estimativa do estado do sistema. É 

razoável assumir que a maioria dos sistemas lineares cumprem estas condições. 

 

Equações do Filtro de Kalman 

 

Conforme já mencionado o filtro de Kalman em tempo discreto, funciona em sistemas lineares e 

cuja observação também é linear.  

De seguida, apresenta-se a dinâmica de um sistema genérico a considerar [26], 

 

{
𝑥𝑘+1 =  𝐴. 𝑥𝑘 +  𝐵. 𝑢𝑘 + 𝑤𝑘

𝑦𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 + 𝑣𝑘
(2.3) 

 

em que, 𝑥𝑘, é o vetor de estado do sistema, 𝐴 é a matriz da dinâmica do sistema, 𝐵 é o vetor que 

carateriza as entradas de controlo, 𝑢𝑘 representa a entrada de controlo, 𝑦𝑘 a medição efetuada no 
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sistema, 𝐶 representa a matriz da dinâmica da medição, 𝑤𝑘 representa o vetor do ruído de estado 

inerente ao sistema físico e 𝑣𝑘 o vetor do ruído de medição.  

Assume-se que 𝑤𝑘 e 𝑣𝑘 são ambos ruído branco, independentes um do outro, com uma 

distribuição Gaussiana e um valor esperado igual a zero. Respetivamente, a matriz de covariância, é 

𝑄𝑘 e 𝑅𝑘. 

Bastando propagar a média e covariância, o Filtro de Kalman é calculado, conforme já 

mencionado, em dois passos distintos: predição e filtragem ou correção [33]. 

O Filtro de Kalman é capaz de fornecer alguma informação a priori [33], sobre o estado no 

instante de tempo seguinte, (𝑘 + 1), ao que se está a considerar. Ou seja, no passo de predição é feita 

uma suposição. Isto é particularmente útil quando existem falhas nas medições ou não existem 

medições no instante de tempo que se está a considerar. Desta forma, o filtro é capaz de continuar a 

estimar o estado do sistema, obviamente que depois seria necessária validação dessas estimativas. 

No entanto, não deixa de ser interessante esta propriedade do Filtro de Kalman. 

Para completar e validar a informação obtida pelo primeiro passo de predição é necessário 

recorrer ao segundo passo de filtragem ou correção. Neste passo, o filtro usa informação que obtém 

da medição, 𝑦(𝑘+1), de forma a corrigir a estimativa do estado que obteve. A cada iteração do filtro são 

aplicados estes dois passos para estimar o estado, salvo no caso em que não se obteve uma medição 

do sistema, aí apenas corre o primeiro passo.  

A seguir apresentam-se as equações para o filtro de Kalman [33], 

 

{
�̂�(𝑘 + 1|𝑘) = 𝐴�̂�(𝑘|𝑘) + 𝐵𝑢𝑘

𝑃(𝑘 + 1|𝑘) = 𝐴𝑃(𝑘|𝑘)𝐴𝑇 + 𝑄
(2.4) 

e 

 

{

�̂�(𝑘|𝑘) = �̂�(𝑘|𝑘 − 1) + 𝐾[𝑦(𝑘) − 𝐶�̂�𝑘|𝑘−1]

𝐾(𝑘) = 𝑃(𝑘|𝑘 − 1)𝐶𝑇[𝐶𝑃(𝑘|𝑘 − 1)𝐶𝑇 + 𝑅]−1]

𝑃(𝑘|𝑘) = [𝐼 − 𝐾(𝑘)𝐶]𝑃(𝑘|𝑘 − 1)

, (2.5) 

 

em que �̂�(𝑘|𝑘), representa o vetor de estado estimado, 𝐴, 𝐵 e 𝐶 representam as mesmas matrizes de 

(2.3), 𝑃, representa a matriz da covariância do erro da estimativa, e 𝐾 representa o ganho de Kalman. 

As equações (2.4) correspondem ao passo da predição. Conforme se pode observar, o estado 

do sistema no instante de tempo seguinte, �̂�(𝑘 + 1|𝑘), é predito sem qualquer informação sobre a 

medição nesse instante de tempo. Também, é feita uma previsão sobre a covariância, 𝑃(𝑘 + 1|𝑘), no 

próximo instante de tempo. 

As equações (2.5) correspondem ao passo de filtragem ou correção. Neste passo já se tem em 

conta, a medição para o instante de tempo que se quer considerar. De salientar que o filtro de Kalman 

é recursivo [28]. Isso pode ser visto na forma em que é calculado o vetor de estado, �̂�(𝑘|𝑘), usando 

para tal o valor estimado no instante de tempo anterior. 

De reparar também que a estimativa do estado é ajustada por um termo, 𝐾(𝑘) [34] e [35], 

denominado o Ganho de Kalman, cuja expressão é também enunciada. Este ganho vai então atuar 
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sobre a medição obtida, 𝑦𝑘 , e a medição predita, estimada pelo Filtro de Kalman, representada por 

𝐶�̂�𝑘|𝑘−1. O ganho multiplica o erro, dado pela diferença de medição obtida e estimada.  

 

 

2.2.2 Extended Kalman Filter 
 

Para sistemas lineares, o Filtro de Kalman é usado para a estimação do estado. Mas visto que a 

maioria dos sistemas físicos que se podem observar ou conceptualizar são não-lineares, já não é 

possível aplicar diretamente o Filtro de Kalman.  

Alguns problemas surgem quando se pretende filtrar sistemas não-lineares, tal como descrito em 

[32]. Não está no âmbito desta dissertação considerar tais problemas nem como resolvê-los. Contudo, 

um problema importante a salientar é o facto das funções densidade de probabilidade condicional, que 

o filtro tem de propagar, não serem mais Gaussianas. Devido a isto, não basta apenas propagar a 

média do estado e a covariância, é necessário propagar toda a função densidade de probabilidade. 

Este facto irá aumentar os cálculos necessários a efetuar. 

Neste contexto, surge o Extended Kalman Filter (EKF). Permite assim, obter uma estimava do 

estado quando o sistema é não-linear e/ou a sua observação é não-linear, não sendo necessário 

propagar toda a função densidade de probabilidade.  

Na prática, o que o EKF faz é linearizar a cada ciclo a dinâmica do sistema e também a da 

medição, à volta da última estimativa do estado [36]. Depois, para o modelo linearizado aplica o Filtro 

de Kalman. Devido a isto, conforme se poderá observar as equações para ambos os filtros são 

similares.  

Tal como o filtro de Kalman, também o EKF é composto dos mesmos dois passos de predição e 

filtragem ou correção.  

De seguida apresentam-se as equações para o sistema, a observação e o EKF [26] e [28].  

As seguintes duas equações descrevem um qualquer sistema não-linear e a sua medição ou 

observação,  

 

{
𝑥𝑘+1 = 𝑓𝑘 (𝑥𝑘 , 𝑢𝑘) + 𝑤𝑘

𝑦𝑘 = ℎ𝑘(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘
(2.6) 

 

em que 𝑓𝑘 , novamente, representa a dinâmica do sistema, 𝑢𝑘 a entrada de controlo, 𝑦𝑘 a medição ou 

observação do sistema, 𝑤𝑘 representa o ruído de estado do sistema, que tem uma distribuição 

Gaussiana e 𝑣𝑘 representa o ruído de medição, também com distribuição Gaussiana. As matrizes de 

covariância de 𝑤𝑘 e 𝑣𝑘, são respetivamente, 𝑄𝑘 e 𝑅𝑘. Novamente, ambas as fontes de ruído são 

independentes e ruído branco.  

Para este sistema genérico, temos então as equações do EKF para obter a estimativa do estado, 

 

{
�̂�(𝑘 + 1|𝑘) =  𝑓𝑘(�̂�(𝑘|𝑘), 𝑢𝑘)

𝑃(𝑘 + 1|𝑘) = 𝐹(𝑘)𝑃(𝑘|𝑘)𝐹𝑇(𝑘) + 𝑄(𝑘)
(2.7) 

e 
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{

�̂�(𝑘 + 1|𝑘 + 1) =  �̂�(𝑘 + 1|𝑘) + 𝐾(𝑘 + 1)[𝑦𝑘+1 − ℎ𝑘+1(�̂�(𝑘 + 1|𝑘))]

𝐾(𝑘 + 1) = 𝑃(𝑘 + 1|𝑘)𝐻𝑇(𝑘 + 1)[𝐻(𝑘 + 1)𝑃(𝑘 + 1|𝑘)𝐻𝑇(𝑘 + 1) + 𝑅(𝑘 + 1)]−1

𝑃(𝑘 + 1|𝑘 + 1) = [𝐼 − 𝐾(𝑘 + 1)𝐻(𝑘 + 1)]𝑃(𝑘 + 1|𝑘)

(2.8) 

 

em que, 𝐼 representa a matriz identidade e 𝐹(𝑘) e 𝐻(𝑘), são as matrizes Jacobianas de 𝑓𝑘 (𝑥𝑘 , 𝑢𝑘)e 

ℎ𝑘(𝑥𝑘), dadas por: 

 

𝐹(𝑘) =  
𝜕𝑓𝑘

𝜕𝑥
|𝑥(𝑘|𝑘)

(2.9) 

e 

𝐻(𝑘 + 1) =  
𝜕ℎ

𝜕ℎ
|𝑥(𝑘 + 1|𝑘). (2.10) 

 

De igual forma se pode observar que o EKF é recursivo.  

Uma particularidade do Filtro de Kalman é de, em certas condições [37], ser possível obter o 

ganho, 𝐾(𝑘), e a matrix de covariância de, 𝑃(𝑘|𝑘), antes de se obterem as medições, visto que estes 

tendem para um certo valor [37], é o chamado Filtro de Kalman Estacionário. Mas no caso do EKF, isso 

já não acontece porque a cada ciclo, 𝐾(𝑘) e 𝑃(𝑘|𝑘), dependem das estimativas atuais do estado para 

serem calculadas, devido à linearização de 𝐹(𝑘) e 𝐻(𝑘) em torno dessa estimativa. Não sendo assim 

possível de calcular sem se obterem a cada instante de tempo as medições do sistema.  

Outra importante consequência é que o EKF não é um filtro ótimo, como acontecia com o filtro 

de Kalman, isto pelo facto da matriz de covariância, 𝑃(𝑘|𝑘), ser uma aproximação da verdadeira matriz 

de covariância [38]. 

Devido a isso, nem sempre é possível garantir que a estimativa obtida é próxima da estimativa 

ótima. Contudo, tem-se verificado na maioria das aplicações e sistemas que existem, que o EKF 

apresenta-se como um filtro capaz de lidar com esses casos, sendo bastante empregue. Consegue 

resolver a grande maioria dos problemas com um desempenho razoável e com estimativas exatas [26].  

Este filtro será empregue na presente dissertação.  

 

 

 

2.2.3 Discretização de sistemas contínuos 
 

A maioria dos sistemas físicos que se podem encontrar ou conceptualizar são descritos em 

tempo contínuo. Porém, para poder processar os dados num computador, por exemplo, é necessário 

discretizar tais sistemas. De seguida, descreve-se sucintamente como discretizar de forma simples um 

sistema contínuo. 

Considerando a seguinte equação diferencial que pode representar um sistema de equações, 

 

�̇� = 𝑓(𝑥, 𝑢) (2.11) 



21 
 

 

a dinâmica do sistema é representada por 𝑓(𝑥, 𝑢) e será não linear, 𝑥 representa o vetor de  variáveis 

de estado do sistema e 𝑢 representa o vetor de variáveis de controlo do sistema.  

Segundo [39], para discretizar o sistema é necessário integrar a equação diferencial (2.11). Ao 

integrar, obtém-se  

𝑥(𝑘) = 𝑥(𝑘 − 1) + ∫ 𝑓 𝑑𝜏
𝑘ℎ

(𝑘−1)ℎ

. (2.12) 

 

A resolução do integral que surge em (2.12) é feita usando uma aproximação [40]. Existem três 

métodos para esse efeito: 

 Euler Forward Method; 

 Euler Backward Method; 

 Tustin’s Method. 

 

Escolhe-se então o primeiro método, o Euler Forward Method, devido à sua simplicidade e por 

apresentar uma forma explícita para a variável de saída [41]. Obtém-se assim, 

 

𝑥(𝑘) = 𝑥(𝑘 − 1) + ℎ𝑓(𝑘 − 1). (2.13) 

 

Aplicando este método ao sistema contínuo, é possível obter o correspondente sistema em 

tempo discreto. 
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Capítulo 3 

 

Posicionamento por medida de range 
 

 

 Esta secção descreve o problema da localização de um veículo subaquático através da 

medição de range e a solução empregue para obter a sua localização. Das várias topologias 

consideradas anteriormente, o trabalho será focado em apenas uma delas, o Single Beacon. Com essa 

topologia escolhida são analisados vários cenários e modelos que descrevem o problema, e que 

permitem obter a localização do veículo subaquático.  

 

3.1 Medições de range 

 
Uma maneira de se determinar a estimativa da posição de um veículo consiste em se obter a 

distância ou range desse veículo a um conjunto de pontos específicos, ou pontos de referência, dos 

quais a sua posição é conhecida. Por exemplo, num cenário a duas dimensões é necessário obter no 

mínimo três ranges (ou seja, são necessários três pontos de referência diferentes). No cenário a três 

dimensões já são precisos, no mínimo, quatro pontos. 

Essas distâncias, ou ranges, são determinadas com recurso a ondas acústicas, em que se 

calcula o tempo de propagação da onda, entre o ponto de referência e o veículo sobre o qual se quer 

saber a posição. Claro está, a velocidade de propagação da onda nesse meio tem de ser conhecida. 

Contudo, tal velocidade da onda no meio, que no caso em questão esse meio é a água, pode ser difícil 

de calcular porque está dependente de vários fatores [42]: temperatura, profundidade e salinidade. É 

necessário ter em conta tais fatores para se poder obter uma estimativa da velocidade da onda no meio 

e assim minimizar as fontes de erro que surgem no sistema de navegação.  

Existem algumas soluções capazes de calcular o tempo de propagação da onda acústica num 

dado meio [43]. Uma alternativa consiste em calcular diretamente o tempo de propagação, se for 

possível garantir sincronismo dos relógios entre o emissor, ponto de referência, e o recetor, veículo; é 

a chamada de comunicação a uma via. Quando esse sincronismo não existe, podem se usar 

procedimentos de interrogação, usando o tempo de ida e volta da onda emitida, entre emissor e recetor. 

O emissor emite a onda (interrogação) e por sua vez o recetor “responde”. 

O cálculo da posição com recurso a medições de distâncias ou ranges, é conhecida no inglês 

como: range-only localization [43].  
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3.2 O problema da localização usando range 

 
De seguida, analisa-se de forma breve o problema de localização do veículo apenas com as 

medições de range. Considera-se que são colocados m pontos de referência (boias, transponders, …) 

em posições conhecidas, num certo referencial inercial. Para cada um desses pontos de referência 

será efetuada a medição da distância ou range em relação ao veículo, dado por 

 

𝑟𝑖 = ∥ 𝑝 − 𝑝𝑖 ∥. (3.1) 

 

Em que, 𝑟𝑖 , representa o range para cada ponto de referência, 𝑝𝑖, que representa a posição desse 

ponto de referência e 𝑝, a posição do veículo no referencial inercial. Para cada ponto de referência é 

efetuada uma medição do range, ao total são m. 

A acrescentar a isto, tem de se ter em conta o ruído que afetará a medição do range, que provém 

de várias fontes e pode ser difícil de modelar. Uma dessas fontes, conforme já mencionado, vem da 

própria velocidade da onda acústica na água. Em [44] é detalhado o problema do ruído nas medições.  

O problema de localização do alvo pela medição das distâncias ou ranges é definido como a 

forma de obter uma estimativa da posição do veículo com base num conjunto de ranges, que são 

afetados por ruído que se assume ter uma distribuição gaussiana e com média nula, Figura 9. 

 

 

Figura 9: Localização da posição com medidas de range. 
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3.3 Trilateração 

 
Se se admitir que o veículo subaquático está em repouso, ou pelo menos que seja desprezável 

a variação da distância entre o veículo à superfície e o veículo subaquático durante as medições do 

range, então é possível calcular a posição do veículo subaquático usando para tal a trilateração.  

Para se aplicar a trilateração é necessário obter uma medida de range a mais em relação à 

dimensão que se está a considerar. Por exemplo, para um cenário a três dimensões são necessárias 

no mínimo quatro medições de range.  

Existem algoritmos que determinam a posição do veículo com a informação obtida pelos ranges, 

[50]. Desta forma, é possível determinar uma estimativa da posição do veículo. 

Não sendo possível garantir que o veículo subaquático se encontra em repouso então a 

trilateração não é o melhor método para calcular a posição [45].  

Para o trabalho em questão não é válido que o veículo esteja estacionário. Pelo contrário, o 

veículo move-se. Sendo assim, a trilateração não é um método apropriado para calcular a posição e a 

trajetória do veículo. Agora o problema passa, não só por obter a posição do veículo mas a trajetória 

do mesmo ao longo do tempo, visto que este se move [46]. 

 

 

3.4 Filtragem 

 
Conforme se verificou, o método da trilateração é válido para um caso estacionário, em que o 

veículo não se move. Sabendo que o veículo sobre o qual se pretende determinar a posição se move 

então o método da trilateração apresenta limitações óbvias. Não só a não estacionariedade do veículo 

se apresenta como um problema mas também é preciso ter em conta que para determinar a posição 

do veículo é necessário obter a cada instante de processamento todas as medições de range. Algo que 

pode simplesmente não acontecer nestes sistemas acústicos. Algumas medições podem não estar 

disponíveis no instante de tempo em que se pretende processar os dados. Também não se pode 

garantir o mesmo período de tempo entre as várias medições de range, pode demorar mais tempo do 

que aquele que se estaria à espera [47]. 

De forma a ultrapassar estes problemas é necessário recorrer a outros métodos. Existem 

algoritmos de filtragem que têm em conta a dinâmica do veículo. 

Um desses algoritmos que terá em conta a dinâmica do veículo sobre o qual se pretende 

conhecer a sua posição ao longo da sua trajetória, é o Extended Kalman Filter (EKF). Pode ser 

considerado como uma extensão do Filtro de Kalman para o caso não-linear. Visto que a maioria dos 

problemas de navegação consistem em sistemas não-lineares ou em que a sua medição é não-linear, 

é preciso recorrer ao EKF.  

Para além do EKF fornecer uma solução para ultrapassar as não-linearidades dos sistemas e a 

não estacionariedade, também consegue lidar com um menor número de medições de range efetuadas. 

Outras soluções, tal como a trilateração, precisam de várias medições, uma para cada ponto de 

referência, no mesmo instante de tempo. Pelo que foi considerado acima e segundo [48], nem sempre 
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se consegue garantir todas as medições de range em cada instante de tempo, mas o EKF consegue 

lidar com um menor número de medições de forma a estimar a posição.  

O problema da falta de medições de range em certo instante de tempo para determinar a posição 

do veículo foi abordado em [49].  

 

 

3.5 Single Beacon 

 
O facto de não se poder garantir que se obtêm todas as medições de range em cada instante de 

tempo e o facto de o EKF conseguir ultrapassar esse problema vem jogar a favor da introdução de um 

novo sistema de localização do alvo. Visto ser possível com menos medições de range conseguir 

mesmo assim obter uma estimativa da posição do alvo, a ideia seguinte será minimizar o número dos 

pontos de referência que serviam para calcular o range em relação ao veículo.  

Este é um ponto que motiva o aparecimento do Single Beacon. Reduzir os pontos de referência 

permite também diminuir os custos operacionais.  

Assim, em vez de se usar um sistema como o GIB ou o LBL (que apresentam outras 

desvantagens já enunciadas), o objetivo é explorar o que tem sido desenvolvido no Single Beacon.   

Importante notar que o objetivo desta dissertação é usar um sistema como o Single Beacon para 

estimar a posição do veículo subaquático e não um sistema como o GIB. Apesar disso, convém ter 

alguma ideia de como se chegou ao Single Beacon. A base do Single Beacon é precisamente o mesmo 

problema de range-only localization empregue no GIB e outros sistemas de localização. Mas neste 

caso existe apenas um único ponto de referência, o veículo à superfície, com o qual se mede o range 

ao veículo subaquático.  

A ideia geral abordada em [16], envolve executar algumas manobras que permitem explorar a 

diversidade espacial enquanto se efetuam medições de range para o alvo. Portanto, pretende-se à 

mesma obter as tais três ou quatro medições de range, mas com um único sensor. O problema agora 

passa por obter a posição do veículo subaquático com apenas um único ponto de referência que está 

à superfície da água. Conseguindo resolver este problema, então o resultado é similar ao que se obtém 

com o GIB.  

A solução idealizada em [16] deriva num modelo de observação baseado numa configuração 

virtual de três sensores, para o cenário a duas dimensões. O modelo consiste na obtenção de três 

medições consecutivas, que para um veículo em movimento corresponde de facto a serem efetuadas 

em diferentes posições.  

Em [20], é levantado o problema de obter a trajetória do veículo à superfície que minimiza a 

variância de qualquer estimador unbiased da posição do alvo usando medições periódicas de range 

que é afetado por ruído branco gaussiano com valor esperado nulo. Não é a ideia desta dissertação 

dar a resposta a esse problema, aliás o mesmo já foi abordado e solucionado em [20]. O que se 

pretende é ter uma noção do que está envolvido no Single Beacon e notar que realmente o sistema é 

capaz de estimar a posição de um veículo subaquático [22]. 
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Conforme se levanta o problema da não estacionariedade na trilateração, aqui o mesmo 

problema também surge. A solução passará, tal como já foi mencionado, por algoritmos de filtragem.  

 

 

3.6 Sistema, caracterização 

 
A seguir é feita uma descrição do sistema, ou seja, qual a sua dinâmica e quais as características 

do cenário idealizado para se obter a posição do veículo. Não será abordado, desde já, o cenário final 

mas serão introduzidas várias etapas que foram tomadas até se chegar à solução final.  

 

3.6.1 Primeiro cenário 
 

Como primeiro cenário, considera-se um modelo simples para o veículo subaquático. Por 

enquanto, não se considera de forma explícita o veículo à superfície mas considera-se que é possível 

de alguma forma obter medições para se calcular diretamente a posição do veículo, como se existisse 

um veículo à superfície virtual, embora não seja tido em conta diretamente nas simulações. É um 

cenário irrealista mas que serve de motivação, prova de conceito para o uso do EKF, para se perceber 

o sistema que será implementado e para compreender a dinâmica do veículo subaquático.  

De agora em diante, passa-se a denominar o veículo à superfície como o observador, porque 

este efetua as medições ou observações do range, e o veículo subaquático como o alvo, alvo sobre o 

qual se quer determinar a posição.  

Considera-se então um veículo que está livre de se mover e que apresenta uma certa velocidade 

linear constante, 𝑣𝑜. O sistema tem a seguinte dinâmica, 

 

�̇�(𝑡) =  [

�̇�𝑥

�̇�𝑦

�̇�
�̇�

] =  [

𝑣𝑜 cos𝜓
𝑣𝑜 sin𝜓

𝑟
𝜂𝑟

] + [

𝜉𝑥

𝜉𝑦

0
0

] . (3.2) 

O alvo é caracterizado por uma velocidade linear constante e tem um ângulo de heading, 

representado por 𝜓, que é o ângulo que o veículo apresenta entre a componente vertical, 𝑦 , e a direção 

em que o veículo se move. A taxa de variação temporal de 𝜓, é representada por 𝑟. Este 𝑟, é dado por 

uma variável externa. A posição é representada pelas suas duas componentes nos eixos X e Y, 𝑝𝑥 e 

𝑝𝑦, respetivamente.  

Conforme se pode observar, o veículo não se move apenas em linha reta, é livre de descrever 

uma certa rotação, consoante o seu ângulo de heading, 𝜓. 

Para além disto tudo, a dinâmica do alvo é também afetada por ruído de estado, 𝜉𝑥 e 𝜉𝑦, que se 

irá considerar que tem uma distribuição gaussiana e um valor esperado nulo.  
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A dinâmica do sistema apresentado está em tempo contínuo. Como se pretende obter o seu 

equivalente discreto recorre-se a um método de discretização, o Euler Forward Method (2.12) e (2.13), 

considerado na secção 2.2.3.  

Aplicando o método obtém-se, 

𝑥(𝑘 + 1) =  

[
 
 
 
𝑝𝑥(𝑘 + 1)

𝑝𝑦(𝑘 + 1)

𝜓(𝑘 + 1)

𝑟(𝑘 + 1) ]
 
 
 

=  

[
 
 
 
𝑝𝑥(𝑘) + ℎ[𝑣𝑜 cos𝜓(𝑘)] +  𝜉𝑥(𝑘)

𝑝𝑦(𝑘) + ℎ[𝑣𝑜 sin𝜓(𝑘)] + 𝜉𝑦(𝑘)

𝜓(𝑘) + ℎ𝑟(𝑘)

𝑟(𝑘) + 𝜂𝑟(𝑘) ]
 
 
 

, (3.3) 

em que, ℎ, representa o tempo de amostragem do sistema. 

De forma a se poder estimar a posição do alvo utiliza-se o EKF em detrimento de outras técnicas, 

tal como a trilateração, devido aos problemas já enunciados. Especialmente, devido ao facto do alvo 

estar em movimento o EKF é a melhor solução. 

Para o sistema em causa, considera-se inicialmente que tem a seguinte medição,  

 

𝑦𝑘 = ℎ𝑘(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘 . (3.4) 

 

No qual, ℎ𝑘(𝑥𝑘), é dado por 

 

ℎ𝑘(𝑥𝑘) =  [
𝑝𝑥(𝑘)

𝑝𝑦(𝑘)
] . (3.5) 

 

Ou seja, na medição apenas interessa saber a posição do alvo. De salientar novamente que 

ainda não se está a ter em conta a medição do range, esta é apenas uma primeira aproximação do 

cenário que será depois considerado.  

A medição é também afetada por ruído, 𝑣𝑘, e este está presente nos sensores usados para 

realizar essas medições.  

Para aplicar o EKF a este sistema é necessário linearizar a cada ciclo a dinâmica do sistema, 

𝑓(𝑘), ou seja, é preciso calcular a matriz Jacobiana de 𝑓(𝑘), em torno da estimativa atual, de acordo 

com (2.9). A dinâmica do sistema, 𝑓(𝑘), foi já apresentada mas não tem em conta o ruído, 

 

𝑓(𝑘) =  

[
 
 
 
𝑝𝑥(𝑘) + ℎ𝑣𝑜 cos 𝜓(𝑘)

𝑝𝑦(𝑘) + ℎ𝑣𝑜 sin𝜓(𝑘)

𝜓(𝑘) + ℎ𝑟(𝑘)

𝑟(𝑘) ]
 
 
 

. (3.6) 

 

E a sua matriz Jacobiana, 𝐹,  

 

𝐹 =  

[
 
 
 
1 0 −ℎ𝑣𝑜 sin(𝜓(𝑘)) 0

0 1 ℎ𝑣𝑜 cos(𝜓(𝑘)) 0

0 0 1 ℎ
0 0 0 1]

 
 
 

. (3.7) 
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É necessário também calcular o Jacobiano de ℎ𝑘, dado por 𝐻 em (2.10), 

 

𝐻 =  [
1 0 0 0
0 1 0 0

] . (3.8) 

 

Tendo assim chegado a uma dinâmica do sistema e da medição, e obtendo as correspondentes 

matrizes Jacobianas é possível aplicar o EKF. Utilizam-se as equações do EKF (2.7) a (2.10). 

 

Simulações 

 

São considerados os seguintes parâmetros para o EKF, Tabela 1.  

Tabela 1: Parâmetros do EKF, cenário 1. 

ℎ 0.5 s 

�̂�(0) [0.5 m 0.5 m 0.1 rad 0.1 rad/s]𝑇 

𝑃(0) diag([0.22 𝑚2 0.22 𝑚2 0.12 𝑟𝑎𝑑2 0.12 (
𝑟𝑎𝑑

𝑠
)2]) 

𝜎𝑝𝑥 = 𝜎𝑝𝑦 0.01 m 

𝜎ℎ_𝑥 = 𝜎ℎ_𝑦 0.01 m 

𝑄 diag([0.012 𝑚2 0.012 𝑚2 0.012  𝑟𝑎𝑑2 0.012 (
𝑟𝑎𝑑

𝑠
)2]) 

𝑅 diag([0.012 𝑚2 0.012 𝑚2]) 

 

O tempo de amostragem considerado, ℎ, é de 0.5 s, e admite-se que não existem falhas de 

medição no sistema. O valor inicial para a estimativa do filtro é representado por �̂�(0), e a sua 

covariância inicial é dada por 𝑃(0). A variância do ruído de estado do sistema e da medição é dado 

respetivamente por, 𝜎𝑝𝑥, 𝜎𝑝𝑦, 𝜎ℎ_𝑥 e 𝜎ℎ_𝑦, para ambas as coordenadas. Por sua vez, a covariância do 

ruído de estado e medição é dado respetivamente por, 𝑄 e 𝑅. 
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Figura 10: Posição do veículo e posição estimada pelo EKF, cenário 1. 

 

A Figura 10, apresenta ao longo do tempo como está a variar a posição para a coordenada 𝑥, 

representada a amarelo, e a cor-de-rosa a coordenada 𝑦, para o veículo. Ao mesmo tempo também é 

representado o valor estimado, a verde e a roxo, para 𝑥 e 𝑦. Conforme se pode observar a posição do 

veículo é afetada pelo ruído que desta forma degrada o verdadeiro valor da posição que vem afetar a 

sua estimação. No entanto, ao usar o EKF é possível contrariar a presença desse ruído para obter uma 

estimativa da posição do veículo. A Figura 11, apresenta o erro de estimação para a posição. 
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Figura 11: Erro de estimação para a posição, cenário 1. 

 
É possível obter um erro de estimação baixo para a posição do veículo. Portanto, o conhecimento 

que o EKF tem sobre a dinâmica do sistema permite que seja possível estimar a posição do veículo 

que se move. Serviu este primeiro cenário para fazer uma introdução ao problema em causa e ver o 

EKF em ação, de forma a obter uma estimativa da posição do veículo. Não sendo este cenário ideal, é 

necessário considerar outro que seja mais realista e próximo do objetivo desta dissertação. 

 
 

3.6.2 Segundo cenário: range (norma da posição) 
 

Considera-se novamente o mesmo modelo e o mesmo alvo com a mesma dinâmica, dada por 

(3.6), e afetado pelas mesmas fontes de ruído.  

O próximo passo seria introduzir de alguma forma o range do veículo. É preciso algum cuidado 

nesta consideração visto que não se está a efetuar realmente uma medição de range (não existe um 

veículo para o qual medir a distância). Mas em vez de se medir diretamente a posição mede-se a norma 

da posição. Ou seja, a nova observação é dada por, 

 

ℎ𝑘(𝑥𝑘) =  ‖𝑝‖ =  √𝑝𝑥(𝑘)2 + 𝑝𝑦(𝑘)2. (3.9) 

 

Em que 𝑝, representa a posição medida para o alvo. 

E a respetiva matriz Jacobiana, 

𝐻 =  [
𝑝𝑥(𝑘)

√𝑝𝑥(𝑘)2 + 𝑝𝑦(𝑘)2

𝑝𝑦(𝑘)

√𝑝𝑥(𝑘)2 + 𝑝𝑦(𝑘)2
0 0] . (3.10) 
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Aplicando esta mudança no EKF, com as mesmas condições iniciais, foi possível retirar algumas 

conclusões.  

Consideram-se os mesmos parâmetros para a simulação que estão na Tabela 1. Apresentam-

se alguns resultados das simulações. 

 

 

Figura 12: Estimação da posição segundo 𝒙 e valor da posição do alvo, cenário 2; eixo y: posição (m), eixo x: 
tempo (s). 



32 
 

 
 

Figura 13: Estimação da posição segundo 𝒚 e valor da posição do alvo, cenário 2; eixo y: posição (m), eixo x: 
tempo (s). 

 

 

 
Na Figura 12, apresenta-se a posição do alvo, a amarelo, segundo a componente 𝑥 ao longo 

do tempo e a cor-de-rosa representa a estimação da posição do alvo pelo filtro. Por sua vez, na Figura 

13, está representado a amarelo a posição do alvo ao longo do tempo na componente 𝑦, e a cor-de-

rosa a estimação da posição. 

A primeira conclusão possível de retirar da simulação deste cenário era a impossibilidade que o 

filtro tinha de estimar corretamente o vetor de estado do sistema. Especificamente, era impossível 

estimar corretamente a posição do alvo. Isto é um problema grave, visto que o objetivo era calcular a 

sua posição.  

Chegou-se à conclusão que a forma em que este sistema tinha sido idealizado não era suficiente 

para estimar a posição. O filtro não tinha informação suficiente para corretamente estimar a posição. 

Para corrigir este problema foi preciso ajustar a informação que era fornecida ao filtro. Foi preciso mudar 

as medições efetuadas, em vez de medir apenas o range foi feita também uma medição do ângulo de 

heading.  

A nova medição é dada por, 

 

ℎ𝑘(𝑥𝑘) =  [
‖𝑝‖

𝜓(𝑘)
] . (3.11) 

 

Com a correspondente matriz Jacobiana, 
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𝐻 =  [

𝑝𝑥(𝑘)

√𝑝𝑥(𝑘)2 + 𝑝𝑦(𝑘)2

𝑝𝑦(𝑘)

√𝑝𝑥(𝑘)2 + 𝑝𝑦(𝑘)2
0 0

0 0 1 0

] . (3.12) 

 

Ao fazer esta alteração e simulando o sistema foi possível agora obter uma estimativa da 

posição. Foi possível comprovar que realmente o cenário, sem a medição do ângulo de heading, 

falhava na estimativa da posição. O filtro não dispunha de informação suficiente para o fazer.  

Foi assim possível idealizar um cenário que estima a posição. Mas tal cenário mostrou-se 

insuficiente. Era necessário efetuar ajustes ao sistema para que a estimação fosse possível, medição 

de 𝜓. Serviu no entanto, como prova de conceito e para se perceber as várias etapas que teriam de 

ser consideradas até chegar à solução final.  

Esta solução realmente permite estimar a posição do alvo mas falha no objetivo pretendido: 

estimar a posição do alvo apenas com medições de range. Além de que, também não é fácil obter a 

medição do ângulo de heading.  

Outra falha óbvia neste cenário é que se assume que de alguma forma se consegue obter a 

medição da posição do alvo. Não é dada nenhuma explicação sobre como é obtida essa medição. De 

facto, é impossível de alguma forma obter essa posição sem a introdução das medições do range em 

relação a um certo veículo sobre o qual seja possível conhecermos a sua posição.  

Portanto, motivado pelas conclusões a que se chegou neste cenário e pelas suas falhas, o 

próximo passo lógico é a introdução do observador. A partir deste veículo, do qual se conhece a sua 

posição através de GPS por exemplo, efetuam-se as medições de range. 

 

 

3.6.3 Cenário três: observador e alvo 
 

Os cenários acima considerados para além de serem irrealistas também se apresentavam como 

fracas soluções para obter a estimativa do alvo. O objetivo é estimar a posição do alvo unicamente com 

medições de range.  

No entanto, usando como base os cenários anteriores, idealizou-se um novo cenário capaz de 

estimar a posição do alvo. Como qualquer problema de localização de um alvo com as medições de 

range implica medir a distância do alvo para um ponto de referência, é necessário introduzir um 

observador à superfície da água, cuja posição é conhecida através de GPS, por exemplo. Agora já é 

possível obter medições de range. Assim, o cenário considerado é o mesmo que é usado no Single 

Beacon, um único ponto de referência com o qual se mede a distância para o alvo.  

Este observador não estará fixo num único local. Ele é capaz de se deslocar para assim obter 

melhores resultados na estimação do alvo, explorando a diversidade espacial, e conforme se verá ele 

vai acompanhar também a movimentação do alvo.  
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Considera-se então o novo sistema idealizado. É composto pela dinâmica do observador e pela 

dinâmica do alvo. O cenário será subdivido em dois modelos: no primeiro, o alvo desloca-se em linha 

reta e no segundo, o alvo descreve em certos instantes de tempo curvas, como se descrevesse um ‘S’.  

Este primeiro modelo é similar a outro conhecido na literatura específica como Random Walk 

with Constant Velocity (RWCV) e o último, similar a outro denominado como Random Walk with 

Constant Turning Rate (RWCTR). 

 

 

Primeiro modelo: reta 

Este modelo mais simples, entre os dois que serão considerados, consiste num observador à 

superfície da água que irá acompanhar a movimentação de um alvo subaquático, que descreve uma 

trajetória em linha reta.  

O observador rege-se pela seguinte dinâmica, 

 

{
𝑣𝑜 =  𝜈 [

cos(𝜔𝑡 + 𝜙)

sin(𝜔𝑡 + 𝜙)
] + 𝑣𝑡 [

cos(𝜓)

sin(𝜓)
]

�̇�𝑜 = 𝑣𝑜

, (3.13) 

 

em que 𝑣𝑜 e 𝑝𝑜, representam respetivamente a velocidade e posição do observador a duas dimensões, 

𝜈, é uma velocidade constante que está relacionada com o raio descrito pelo movimento circular do 

observador, 𝜔, é a velocidade angular, 𝑣𝑡, é a velocidade linear do alvo que se mantém constante, e 𝜓, 

o ângulo de heading do alvo. Define-se que 𝜈 = 0.5 𝑚/𝑠, 𝜔 = 0.1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 e 𝜙 = 0 𝑟𝑎𝑑. 

A velocidade do observador, 𝑣𝑜, é composta de duas componentes, a primeira que permite ao 

observador descrever um movimento circular e a segunda que que corresponde à velocidade do alvo, 

que permite assim acompanhar o alvo. O observador irá então se movimentar em círculos à medida 

que o alvo se movimenta e vai calculando as medições de range. 

Por sua vez, o alvo apresenta uma dinâmica simples, 

 

�̇� = 𝑣𝑡 [
cos(𝜓)

sin(𝜓)
] . (3.14) 

 

Para se obter a posição, tanto do observador como do alvo, basta integrar em tempo contínuo 

ou em tempo discreto através de 

 

𝑝𝑖 = 𝑝𝑖 + ℎ𝑣𝑖 . (3.15) 

 

E 𝑝𝑖 e 𝑣𝑖, podem representar tanto a posição e velocidade, seja do observador ou alvo, e ℎ, é o 

período de amostragem. 

Define-se,  
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�̅� =  𝑝 − 𝑝𝑜, (3.16) 

 

como a posição relativa entre o alvo e o observador, a distância que os separa. 

O modelo do sistema usado tem em conta a posição relativa do alvo ao observador, dada por 

(3.16). Idealizou-se o seguinte o modelo contínuo no tempo, 

 

�̇�(𝑡) =  

[
 
 
 
�̇̅�𝑥

�̇̅�𝑦

�̇�
�̇� ]

 
 
 

=  [

𝑣 cos𝜓 − 𝑣𝑜𝑥

𝑣 sin 𝜓 − 𝑣𝑜𝑦

0
0

] , (3.17) 

 

em que 𝑣𝑜𝑥 e 𝑣𝑜𝑦, representam respetivamente a velocidade do observador segundo a coordenada 𝑥 e 

𝑦.  

De (3.17) é possível observar que se considera uma velocidade linear do alvo, 𝑣, constante e 

que também 𝜓, é constante levando assim a uma rota do alvo em linha reta.  

Novamente, o sistema é afetado por ruído com uma distribuição gaussiana e com valor médio 

nulo. Em (3.18), apresenta-se o sistema, (3.17), discretizado no tempo, e com ruído do sistema, 𝜁𝑘, 

presente 

 

𝑓𝑘(𝑥𝑘 , 𝜁𝑘 , 𝑘) =  

[
 
 
 
 
�̅�𝑥(𝑘) + ℎ[𝑣(𝑘) cos ( 𝜓(𝑘)) − 𝑣𝑜𝑥(𝑘)] + 𝜁𝑥

�̅�𝑦(𝑘) + ℎ[𝑣(𝑘) sin ( 𝜓(𝑘)) − 𝑣𝑜𝑦(𝑘)] +  𝜁𝑦

𝑣(𝑘)

𝜓(𝑘) ]
 
 
 
 

. (3.18) 

 

A medição é agora o range,   

 

ℎ𝑘(𝑥𝑘) =  ‖�̅�‖. (3.19) 

 

De (3.18) e (3.19), calcula-se o Jacobiano de acordo com (2.9) e (2.10), respetivamente 

 

𝐹 =  

[
 
 
 
1 0 ℎ cos(𝜓(𝑘)) −ℎ𝑣(𝑘) sin(𝜓(𝑘))

0 1 ℎ𝑠𝑖𝑛(𝜓(𝑘)) ℎ𝑣(𝑘) cos(𝜓(𝑘))

0 0 1 0
0 0 0 1 ]

 
 
 

(3.20) 

e 

 

𝐻 =  [
�̅�𝑥(𝑘)

√�̅�𝑥(𝑘)2 + �̅�𝑦(𝑘)2

�̅�𝑦(𝑘)

√�̅�𝑥(𝑘)2 + �̅�𝑦(𝑘)2
0 0] . (3.21) 

 

Aplicando (2.8) e (2.9) para o EKF, foi possível simular o sistema idealizado. A Tabela 2 

apresenta os valores usados para a simulação. 
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Tabela 2: Dados de simulação, observador e alvo, linha reta. 

ℎ 0.2 s 

�̂�(0) [0 m 8 m 0.1
m

s
 
𝜋

4
rad]𝑇 

𝑃(0) diag([52 𝑚2 52 𝑚2 0.22 (𝑚/𝑠)2 𝜋2 𝑟𝑎𝑑2]) 

𝜎𝑝𝑥 = 𝜎𝑝𝑦 0.001 m 

𝜎𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 0.001 m 

𝑄 diag([0.0012 𝑚2 0.0012 𝑚2 0.0012 (𝑚/𝑠)2 0.0012 𝑟𝑎𝑑2]) 

𝑅 0.05 𝑚2 

 

Neste caso, foi necessário ajustar 𝑅 para melhorar os resultados estimados pelo filtro. A variância 

do ruído de medição do range é representada por 𝜎𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒. Por sua vez, foi necessário diminuir o período 

de amostragem do sistema. 

 

Figura 14: Trajetória do observador e do alvo, cenário 3, em linha reta. 
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Figura 15: Trajetória do observador e trajetória estimada do alvo, cenário 3, em linha reta. 

 
As Figuras 14 e 15 apresentam as trajetórias do observador e do alvo, com interesse particular 

para a Figura 15 que mostra o observador e a estimativa da posição do alvo. Verifica-se que o 

observador acompanha o alvo, descrevendo circunferências à sua volta, e a estimativa da posição do 

alvo está muito próxima do valor desejado. A diversidade espacial explorada pelo observador, ou seja, 

o movimento circular em torno do alvo, permite de facto obter as medições de range que são bastante 

precisas. Assim usando esta diversidade espacial do observador que é combinada com o EKF, que 

tem a conta a dinâmica do sistema, é possível estimar a posição do alvo com um único sensor à 

superfície.  

De seguida, apresenta-se o erro de estimação para a posição do alvo e o erro de estado 

estimado. 
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Figura 16: Erro de estimação para a posição do alvo, cenário 3, em linha reta. 

 

Figura 17: Erro de estimação do vetor de estado, cenário 3, em linha reta.  

 
Com este sistema, verificou-se, pelas Figuras 16 e 17, que já era possível estimar corretamente 

a posição do alvo e todo o vetor de estado do sistema, (3.17). Inicialmente o erro é mais elevado, em 

parte devido à inicialização do filtro. Mas à medida que o tempo passa, é possível convergir para um 

erro pequeno, o que dá indicação de uma correta estimativa do estado. Isto foi conseguido unicamente 

com as medições de range, ultrapassando assim as dificuldades verificadas nos cenários anteriores. 
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A Figura 18, mostra a covariância do estado a convergir.  

 

Figura 18: Diagonal da matriz de covariância do estado, cenário 3, em linha reta. 

 

 

Segundo modelo: curvas 

Outro modelo, mais interessante, para o alvo é aquele em que este não se desloca simplesmente 

em linha reta. Pode ser que o alvo precise de efetuar algumas manobras no decorrer da sua missão e 

a sua rota passe a incluir também algumas curvas.  

Com isso em mente e tendo como ponto de partida o modelo anterior é feita uma pequena 

alteração ao modelo para acomodar as mudanças de rota. A velocidade linear do alvo continuará a ser 

constante, no entanto o seu ângulo, 𝜓, em certos períodos de tempo deixa de ser constante. Isto 

permite assim ao alvo efetuar curvas.  

O observador e o alvo apresentam uma dinâmica similar à do modelo anterior, dada por (3.13) e 

(3.14) respetivamente, a única diferença vem do 𝜓 gerado.  

Define-se 

 

𝜓(𝑘 + 1) =  𝜓(𝑘) + ℎ𝑟, (3.22) 

 

em que 𝑟, descreve como 𝜓 varia ao longo do tempo de forma a descrever a curva.  

A Figura 19 apresenta a trajetória que o alvo passa a descrever. 
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Figura 19: Nova trajetória do alvo, com curvas; eixo x: posição coordenada x (m), eixo y: posição coordenada y 

(m). 

 

Da Figura 19, é possível verificar que inicialmente o alvo se desloca para norte com 𝜓 = 
𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑𝑠, 

e 𝑟 = 0. De seguida 𝑟, passa a ser diferente de zero. Acabando a semi-circunferência, 𝑟 torna a ser 

igual a zero, dirigindo-se o alvo para sul. Por último, 𝑟 volta a ser diferente de zero. Repetem-se estes 

quatros passos periodicamente para que o alvo possa descrever a trajetória apresentada na Figura 19. 

Combinando a trajetória do alvo com as medições do observador obtém-se um novo sistema 

com o seguinte modelo, similar ao caso anterior,  

𝑓𝑘(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝜁𝑘 , 𝑘) =  

[
 
 
 
 
�̅�𝑥(𝑘) + ℎ[𝑣(𝑘) cos ( 𝜓(𝑘)) − 𝑣𝑜𝑥(𝑘)] + 𝜁𝑥

�̅�𝑦(𝑘) + ℎ[𝑣(𝑘) sin ( 𝜓(𝑘)) − 𝑣𝑜𝑦(𝑘)] + 𝜁𝑦

𝑣(𝑘)

𝜓(𝑘) − ℎ𝑟(𝑘) ]
 
 
 
 

, (3.23) 

em que 𝑢𝑘, representa as entradas do filtro 𝑣𝑜𝑥, 𝑣𝑜𝑦 e 𝑟; a respetiva matriz Jacobiana de (3.23) é também 

dada por (3.20). 

A medição do EKF continua a ser a mesma do caso anterior, ou seja, o range, dada em (3.19) e 

(3.21). Para a simulação do sistema consideram-se os mesmos dados da Tabela 2, mas com uma 

única diferença na estimativa inicial do filtro, �̂�(0) =  diag([0 𝑚 5 m 0.2
m

s
 
𝜋

4
𝑟𝑎𝑑]). 
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Figura 20: Trajetória do observador e do alvo, cenário 3, com curvas. 

 

 

Figura 21: Trajetória do observador e posição estimada do alvo, cenário 3, com curvas. 

 
Das Figuras 20 e 21, é possível verificar que o filtro consegue obter uma estimativa da posição 

do alvo. Para além disso, o observador continua a seguir o alvo na sua trajetória. No início, existe algum 

erro na posição do alvo até que o filtro o consiga estimar corretamente. Tal facto deve-se à 

aprendizagem que o filtro tem de fazer do 𝜓 no início, mas a partir daí consegue corrigir esse valor e 

obter uma estimativa muito próxima do valor que se pretende.  
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Figura 22: Erro de estimação da posição do alvo, cenário 3, com curvas. 

 

A Figura 22 mostra que de facto é possível alcançar um erro da estimação pequeno, menor que 

0.2 m, o que significa que se consegue obter uma boa estimativa do alvo que é o objetivo. De reparar 

que no início o filtro tem alguma dificuldade em acompanhar a estimativa do alvo mas depois consegue 

corrigir esse erro e aproximar-se do valor desejado.  
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Figura 23: Erro de estimação do vetor de estado do sistema, cenário 3, com curvas; eixo y: erro (m, m, m/s, rad). 

 
Da Figura 23, é possível ver o erro de estimação do filtro em relação ao vetor de estado. 

Conforme se tinha mencionado, no início o filtro apresenta um erro para o 𝜓 mais elevado, que por sua 

vez afeta as estimativas da posição. Mas passado algum tempo o filtro consegue convergir, diminuindo 

o erro de estimação.  

Este capítulo mostrou como era possível combinar a teoria analisada no capítulo 2 com os 

sistemas de navegação acústica para estimar a posição do alvo. Foi detalhado o problema de 

localização de um alvo com as medições de range. Também, já tinha sido desenvolvido algum trabalho 

no uso dessas medições de range com recurso a um único sensor, o Single Beacon. Foi possível 

verificar que usando algoritmos de filtragem que têm em conta a dinâmica do sistema a considerar é 

possível estimar a posição de um alvo que se encontra em movimento, usando assim um único sensor 

para medir o range. Portanto, o EKF é um passo fundamental na estimação da posição, este permite 

não só contrariar a presença de ruído nas medições mas também tem conhecimento da dinâmica do 

sistema. A somar a isto, o EKF é também capaz de lidar com falhas de medição que podem surgir nos 

sistemas de navegação acústica.  

Foi assim possível estimar a posição do alvo que apresenta um movimento linear e ao mesmo 

tempo capaz de descrever algumas curvas.  
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Capítulo 4 

 

Estratégia do observador 
 

 

 Esta secção analisa algumas limitações que podem surgir do cenário anteriormente idealizado. 

Com vista a resolver algumas dessas limitações é idealizado um novo modelo para o observador. O 

objetivo é tornar o observador mais robusto e capaz de lidar com diferentes missões possíveis de 

imaginar sem, no entanto, alterar explicitamente a sua dinâmica.  

 

4.1 Observador: limitações 

 
O modelo apresentado anteriormente assenta em um observador que acompanha o alvo para o 

qual se pretende estimar a posição. Não só o vai acompanhar como também descrever circunferências 

em torno da trajetória do alvo, obtendo as medições de range. Para o conseguir fazer, no entanto, a 

solução idealizada obrigava a que o observador conhecesse explicitamente a rota que o alvo descreve, 

ou no mínimo ter algum conhecimento da dinâmica, visto que o observador usa essa rota para alterar 

a sua posição. Tal premissa é à partida falsa, visto que não se conhece a posição do alvo e por extensão 

a sua trajetória. Ou seja, o observador já estaria a ter em conta a dinâmica de um certo veículo para o 

qual supostamente não deveria ter informação nem da posição, nem da velocidade nem do ângulo de 

heading.  

Para além desse facto, se existir uma diferença da posição inicial entre o observador e o alvo, 

tal diferença irá se manter no decorrer da missão, com a solução anteriormente idealizada. Perante 

este facto, o observador irá descrever movimentos circulares mas não em torno do alvo, devido a essa 

diferença das posições iniciais. No decorrer de uma missão não é esperado que se consiga garantir 

que o alvo e o observador tenham exatamente a mesma posição inicial.  

A somar a estes dois factos, é preciso também ter em conta outro problema: possíveis mudanças 

inesperadas da trajetória do alvo. Devido a perturbações ou fatores externos, a trajetória do alvo pode 

variar. Se isso acontecer, o observador deixaria de acompanhar o alvo que é um dos objetivos desta 

estratégia. 

De forma a ultrapassar todos estes problemas que surgem é necessário pensar noutra estratégia 

para o observador. 
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4.2 Observador: seguimento do alvo 

 
Com vista a tornar o observador mais robusto e para ultrapassar os problemas acima 

mencionados é necessário pensar noutra estratégia para fazer o seguimento do alvo. Já que a ideia é 

seguir o alvo, seria desejável que este último comunicasse com o observador de forma a lhe indicar a 

sua posição. Visto que foi anteriormente (capítulo 3) alcançado o objetivo de obter uma estimativa da 

posição do alvo, a ideia agora é usar a estimativa da posição do alvo para que o observador o possa 

acompanhar. Serão aproveitadas as estimativas feitas com o EKF para dotar o observador de uma 

nova dinâmica que acompanha o alvo. Não se torna assim necessário que o alvo comunique a sua 

posição ao observador mas este usa a informação que o filtro fornece. Assim, o observador deixa de 

estar “preso” a uma dinâmica fixa que teria de conhecer a priori, passando a poder acompanhar 

qualquer alvo com qualquer dinâmica que se deseje que ele exerça. 

Conforme se irá verificar, o observador pode acompanhar qualquer alvo e qualquer dinâmica que 

este deseje realizar no decorrer da sua operação. Com isto, o mesmo observador pode ser usado em 

cenários diferentes, claro está, alguns pormenores que dizem respeito ao EKF têm de ser ajustados. 

Passa-se a ter um observador mais robusto capaz de operar em diferentes cenários. 

Com esta estratégia, em teoria, é possível colocar em qualquer posição inicial o observador que 

este será capaz de se aproximar da trajetória do alvo, anulando uma diferença de posições inicial. O 

observador não precisa de conhecer a posição inicial do alvo e é possível colocar o observador em 

qualquer posição que este aprenderá a posição do alvo e irá ajustar a sua trajetória para o seguir. Não 

é necessário tanto cuidado em relação à posição inicial do observador.  

 

4.3 Controlando a posição 

 

Consideram-se novamente os dois cenários distintos para a trajetória do alvo: em linha reta e a 

descrever curvas. O alvo continua a apresentar a mesma dinâmica para a linha reta, (3.14), e (3.14) e 

(3.22), para quando descreve também curvas.  

O observador irá no entanto ser diferente, 

 

{
𝑣𝑜 =  𝑣𝑐 + 𝑣𝐴

�̇�
𝑜

=  𝑣𝑜
. (4.1) 

Já tinha sido previamente descrito que a posição e a velocidade do observador eram compostos 

por duas componentes: a primeira, 𝑣𝑐, é a componente que permite efetuar um movimento circular em 

torno do alvo e a segunda, 𝑣𝐴, representa o “centro” da circunferência do observador que permite 

acompanhar o alvo e anteriormente, era igual à velocidade do alvo. Por sua vez derivando 𝑣𝐴, obtém-

se a posição central do observador, 𝑝
𝐴
. Esta posição central é hipotética porque o observador não está 

efetivamente nessa posição, contudo a circunferência que descreve tem como centro essa posição. 

A componente circular é dada, tal como antes, por 
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𝑣𝑐 = 𝜈 [
cos(𝜔𝑡 + 𝜙)

sin(𝜔𝑡 + 𝜙)
] , (4.2) 

em que 𝜈 = 0.5 𝑚/𝑠, 𝜔 = 0.1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 e 𝜙 = 0 𝑟𝑎𝑑. 

 

A ideia agora a explorar tem por objetivo combinar as estimativas da posição do alvo com a 

própria dinâmica do observador. Pretende-se controlar a posição, 𝑝
𝐴
, e a respetivamente velocidade, 

𝑣𝐴. Esta posição e velocidade eram dadas anteriormente pela dinâmica do alvo, sendo que agora 

devem ser substituídas pelas estimativas da posição e velocidade do alvo. Assim, não é mais usada 

explicitamente a dinâmica do alvo.  

Visto que o observador e o alvo podem estar colocados em posições iniciais diferentes é 

necessário efetuar algum controlo sobre 𝑣𝐴, para que possa seguir o alvo. Ou seja, pretende-se eliminar 

o erro da diferença entre essas posições. Representando, a posição do alvo por, 𝑝
𝑇
, o objetivo é que a 

posição, 𝑝
𝐴
, tenda para a posição, 𝑝

𝑇
. Desta forma, se a posição, 𝑝

𝐴
, for à igual à do alvo, 𝑝

𝑇
, então o 

observador acompanha a movimentação do alvo e o erro da diferença dessas posições é zero.  

Com o EKF empregue é possível obter uma estimativa da posição do alvo. Essas estimativas 

serão fornecidas ao observador para que ele altera a sua posição de forma a acompanhar o alvo. Pode-

se constatar que o observador não precisa de conhecer a trajetória do alvo mas antes tem de ter 

conhecimento sobre as suas estimativas.  

Define-se, então, o erro de posição,  

 

𝑒𝑡 =  𝑝
𝐴

− 𝑝
𝑇
, (4.3) 

 

como o erro entre a posição “central” do observador e a posição estimada do alvo. Este erro deve 

tender para zero de forma a garantir que o observador seja capaz de seguir o alvo. Com este erro o 

que se deseja é que o observador seja capaz de verificar se está a seguir corretamente a posição do 

alvo. Se o erro for nulo, então, consegue acompanhar o alvo, quando o erro é diferente de zero então 

o observador tem de ajustar a sua posição. Portanto, o erro irá permitir ao observador validar a sua 

trajetória. Usando o erro ele irá atuar sobre a sua própria posição para corrigir diferenças de posição 

que existam.  

 Derivando (4.3), chega-se a, 

 

�̇�𝑡 =  �̇�
𝐴

− �̇�
𝑇
. (4.4) 

 

 O que se deseja agora fazer é atuar sobre a posição, 𝑝
𝐴
, e a sua velocidade, 𝑣𝐴, de forma a 

ajustar esses dois parâmetros com a velocidade e posição do alvo. Deve então o observador 

compensar a diferença de posições, aplicando para tal uma técnica de controlo simples sabendo que 

a posição do observador tem de tender para a do alvo, obtém-se, 
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�̇�
𝐴

=  �̇�
𝑇

− 𝑘𝑒𝑡 , (4.5) 

 

em que 𝑘 é um ganho de controlo que permite ajustar o erro, fazendo com que a posição do observador 

tenda para a do alvo. Então, a velocidade do observador compara a sua velocidade com a do alvo e 

exerce um ganho de controlo para diminuir esse erro que surge. Aplicando sucessivamente este 

controlo sobre a sua posição então irá corrigir o erro, anulando-o.  

 Substituindo, �̇�
𝐴
 em (4.4) por (4.5), a derivada do erro passa a ser, 

 

�̇�𝑡 =  −𝑘𝑒𝑡. (4.6) 

 

 Resolvendo a equação diferencial em (4.6), chega-se a, 

 

𝑒(𝑡) =  𝑒(𝑡0)𝑒
−𝑘(𝑡−𝑡𝑜). (4.7) 

 

 De (4.7), verifica-se que à medida que o tempo, 𝑡, aumenta o erro tende para zero, devido à 

exponencial. Era exatamente este o objetivo, o erro da posição inicial diminuir até zero, o que implica 

que a posição “central” do observador é a mesma do alvo. 

Portanto, a nova dinâmica do observador terá em conta este fator. Terá de ir calculando o erro 

da posição e deve de seguida efetuar o controlo necessário para diminuir esse erro. Juntando (4.1), 

(4.3) e (4.5), chega-se à nova dinâmica do observador, 

 

{
𝑣𝑜 =  𝑣𝑐 + 𝑣𝑇 − 𝑘𝑒𝑡

�̇�
𝑜

=  𝑣𝑜
. (4.8) 

 

Para se obter a estimativa da velocidade do alvo, 𝑣𝑇, ou, integrando a velocidade obter a sua 

posição, 𝑝
𝑇
, é possível usar as estimativas do filtro para a velocidade linear e 𝜓, isto porque a 

velocidade do alvo é dada por (3.14).  

 

 

4.4 Resultados e simulações 

 

De seguida, apresentam-se os resultados que se obtêm ao empregar esta técnica de controlo 

sobre o observador. Os resultados serão separados nos dois cenários anteriormente descritos. 

Primeiro, são apresentados os resultados para o cenário em linha reta e por fim o cenário que descreve 

curvas. De forma a verificar que realmente é possível o observador ajustar a sua trajetória para seguir 
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a do alvo, as posições iniciais destes dois serão afastadas. Assim, será possível visualizar o ajuste da 

rota por parte do observador. 

 

4.4.1 Cenário 1: linha reta 
 

Para mostrar que realmente o observador consegue ajustar a sua rota, a sua posição inicial irá 

variar para estar mais longe e verificar o seu comportamento. São realizadas três simulações em que 

a diferença da posição inicial entre o observador e o alvo vai aumentado. A posição inicial do alvo será 

sempre a mesma.  

A Tabela 3 apresenta as diferentes posições iniciais consideradas para o observador e o alvo. 

 

 

Tabela 3: Posição inicial do observador e do alvo, observador com estratégia, linha reta. 

 Observador (posição inicial) Alvo (posição inicial) 

 Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y 

Caso 1 0 m 5 m 0 m -10 m 

Caso 2 0 m 25 m 0 m -10 m 

Caso 3 -10 m 55 m 0 m -10 m 

 

 

Caso 1: 

O observador e o alvo estão afastados aproximadamente 15 m. Para este cenário os parâmetros 

de simulação da Tabela 4 são usados. 
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Tabela 4: Parâmetros de simulação, observador com estratégia, linha reta. 

ℎ 0.2 s 

�̂�(0) [0 m − 5 m 0.1
m

s

𝜋

4
rad]𝑇 

𝑃(0) diag([52 𝑚2 52 𝑚2 0.22 (
𝑚

𝑠
)2 𝜋2 𝑟𝑎𝑑2]) 

𝜎𝑝𝑥 = 𝜎𝑝𝑦 0.001 m 

𝜎𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 0.01 m 

𝑄 diag([0.0012 𝑚2 0.0012 𝑚2 0.0012 (𝑚/𝑠)2 0.0012 𝑟𝑎𝑑2]) 

𝑅 0.05 𝑚2 

k 0.01 

 

Apresentam-se de seguida os resultados obtidos na simulação do EKF para a nova estratégia 

do observador.  

 

Figura 24: Erro de estimação da posição, observador com estratégia, caso 1 em linha reta. 

 



50 
 

O erro de estimação para a posição, Figura 24, continua a ser baixo, assim o filtro mostra-se 

capaz de continuar a estimar a posição do alvo, mesmo com a nova estratégia do observador. Nos 

instantes iniciais, a estimativa da posição apresenta um erro igual a 1 m, mas à medida que o filtro 

converge esse erro diminui. O erro de estimação para o vetor de estado também apresenta valores 

baixos, o que significa que o filtro é capaz de o estimar corretamente. 

De seguida, apresenta-se a trajetória do observador e do alvo, Figura 25, e a trajetória do 

observador e a estimativa da posição do alvo, Figura 26. 

 

Figura 25: Trajetória do observador e do alvo, observador com estratégia, caso 1 em linha reta. 

 

Figura 26: Trajetória do observador e estimativa do alvo, observador com estratégia, caso 1 em linha reta. 
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Na Figura 25 e 26, é possível verificar que o observador ajusta a sua trajetória de forma a poder 

acompanhar a posição do alvo. A diferença inicial das posições é corrigida de acordo com a estratégia 

adotada. Assim, o observador não precisa de conhecer a dinâmica do alvo, apenas precisa das 

estimativas que o filtro lhe fornece e consegue desta forma acompanhar o alvo, corrigindo qualquer 

diferença entre as posições iniciais. Uma correta estimação da posição permite que o observador 

continue a seguir o alvo e efetuar as medições de range. 

 

Figura 27: Erro entre a posição “central” do observador e posição do alvo, observador com estratégia, caso 1 em 

linha reta. 

 

Na Figura 27, é evidenciado o erro entre a posição “central” do observador e a posição do alvo. 

Esta posição “central” é dada por (4.5). É sobre essa posição que se está a exercer algum controlo 

para que possa tender para a posição do alvo. Já se tinha descrito que esse erro deveria tender para 

zero, e pelo que se observa esse erro está efetivamente a tender para zero. Desta forma, o observador 

está de forma correta a corrigir a sua trajetória para seguir o alvo. Esse erro, demora mais de 400 s a 

ser corrigido, e esse tempo está diretamente relacionado com o ganho de controlo, 𝑘, quanto maior 

este valor for, mais rapidamente tende para zero o erro. No último caso, será analisado com mais 

detalhe a influência deste ganho de controlo. Por enquanto, fica a ideia de que o erro é anulado.  

 

Caso 2 

Neste caso, o alvo e o observador estão afastados aproximadamente 35 m, e a Tabela 3 

apresenta os valores iniciais da posição. Os mesmos parâmetros de simulação da Tabela 4 foram 

usados, mas foi ajustado o valor inicial do vetor de estado, �̂�(0), 
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�̂�(0) =  [0 m − 25 m 0.1
m

s
 
𝜋

4
rad]𝑇 . (4.9) 

 

 

Figura 28: Erro de estimação da posição, observador com estratégia, caso 2 em linha reta. 

 
O erro de estimação da posição, Figura 28, do alvo continua a ser relativamente baixo. No 

entanto, comparando com o caso anterior é possível verificar que no início esse erro é agora mais 

elevado. Também, demora ligeiramente mais tempo para que o filtro consiga convergir. Tal facto deve-

se à maior distância que agora separa o observador e o alvo, o que faz com que no início as medições 

sejam menos precisas.  
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Figura 29: Trajetória do observador e do alvo, observador com estratégia, caso 2 em linha reta.  

 

 

Figura 30: Trajetória do observador e estimativa do alvo, observador com estratégia, caso 2 em linha reta. 

 

Das Figuras 29 e 30, é possível novamente verificar que o observador altera a sua trajetória para 

seguir o alvo. Por fim, a Figura 31 ilustra o erro entre a posição “central” do observador e a posição do 

alvo.  
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Figura 31: Erro entre a posição “central” do observador e posição do alvo, observador com estratégia, caso 2 em 

linha reta. 

Mais uma vez, esse erro está a tender para zero, tal como esperado.  

 

Caso 3 

Decide-se afastar o observador ainda mais do alvo, sendo a sua diferença de cerca de 65 m, 

segundo a Tabela 3. Outra vez, os parâmetros de simulação são os mesmos da Tabela 4, com exceção 

do ganho de controlo, 𝑘, e o vetor de estado, �̂�(0), 

�̂�(0) =  [10 m − 55 m 0.1
m

s
 
𝜋

4
rad]𝑇 . (4.10) 

Conforme se tinha enunciado, o valor de 𝑘, influencia o quão rápido o erro da posição entre 

observador e alvo tende para zero, e por consequência quão rápido o observador consegue alcançar 

a posição do alvo. Apesar de se desejar anular o erro o mais rápido possível é necessário ter cuidado 

com a trajetória do observador. O observador pode ser obrigado a efetuar manobras que são 

impossíveis de realizar. Este facto deve-se à componente de rotação do observador. Apresentam-se 

de seguida algumas simulações para diferentes valores de 𝑘. Ficará evidente o problema que se pode 

levantar com um valor de ganho elevado.  

Começando com 𝑘 = 0.001, um valor bastante baixo, obtém-se as seguintes simulações.  
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 (a) 

 

(b) 

 
Figura 32: Trajetória observador e estimativa do alvo (a); Erro entre posição “central” do observador e posição 

do alvo (b). Observador com estratégia, caso 3 em linha reta, k = 0.001. 

 
Das Figuras 32 (a) e 32 (b), pode-se constatar que este valor para o ganho de controlo é muito 

baixo. O observador precisa de bastante tempo para conseguir alcançar a posição do alvo. O erro tende 

para zero mas demora demasiado tempo, o que pode não ser apropriado.  

Passando para 𝑘 = 0.005, apresenta-se o erro da posição “central” do observador e do alvo.  

 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 33: Trajetória do observador e estimativa do alvo (a); erro entre posição “central” do observador e alvo 

(b). Observador com estratégia, caso 3 em linha reta, k = 0.005. 

 
Com este novo valor do ganho de controlo consegue-se alcançar um melhor resultado, Figura 

33 (a) e 33 (b). No entanto, ainda é elevado o tempo que precisa para eliminar o erro de posição.  

Aumenta-se novamente o ganho, 𝑘 = 0.008. 
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 (a) 

 

(b) 

Figura 34: Trajetória do observador e estimativa do alvo (a); erro entre posição “central” do observador e alvo 
(b). Observador com estratégia, caso 3 em linha reta, k = 0.008. 

 
O erro, Figura 34 (b), tende mais rapidamente para zero, algo que se pretende, mas ainda 

demora algum tempo. No entanto, já se começam a evidenciar os problemas que a trajetória agora 

apresenta. De forma, a conseguir acompanhar mais rapidamente a posição do alvo, no início o 

observador corrige de forma muito brusca a sua posição, Figura 34 (a). Pelo que se observa 

inicialmente parece que o observador realiza uma circunferência com um raio muito pequeno, quase 

nulo. Isto apresenta um problema de manobrabilidade. Será bastante complicado para um veículo 

marítimo realizar tal manobra. Tal problema advém das circunferências que o observador tem de 

realizar em torno do alvo.  

Indo ainda mais adiante e aumentando mais o ganho, considera-se um valor de 𝑘 = 0.01. 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 35: Trajetória do observador e estimativa do alvo (a); erro entre posição “central” do observador e alvo 
(b). Observador com estratégia, caso 3 em linha reta, k = 0.01. 
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Agora o erro entre a posição “central” do observador e a posição do alvo, Figura 35 (b), é anulado 

de forma muito mais rápida do que em todos os outros casos, tal como esperado. Mas novamente se 

podem observar problemas na trajetória do observador, Figura 35 (a). Os mesmos problemas de 

manobrabilidade continuam presentes. É necessário algum cuidado porque tal resposta pode ser mais 

rápida do que a velocidade a que o veículo se possa mover. Valores mais elevados para o ganho de 

controlo simplesmente eram impossíveis de ser usados, as trajetórias não eram possíveis de se realizar 

na prática. 

Com esta breve consideração foi possível verificar que é necessário algum cuidado com a 

escolha do ganho de controlo, 𝑘. Se for muito baixo, demora muito tempo para o observador alcançar 

a trajetória do alvo e segui-lo. Se for muito elevado, podem surgir problemas de manobrabilidade. É 

então necessário escolher um valor intermédio que seja capaz de equilibrar esses dois fatores. Pelas 

simulações realizadas a escolha do valor do ganho de controlo, 𝑘, parece ter de recair entre 0.005 e 

menor que 0.008. Tal valor teria de ser comprovado depois em testes reais para se observar outros 

fatores que surgem e afetarão a escolha do ganho. Outra solução também poderia ser pensada para 

aumentar a performance do observador.  

A Figura 36 compara o erro do vetor de estado para a maior distância considerada. Pelo que se 

observa, um menor valor de 𝑘, leva a uma pior estimativa do vetor de estado do sistema e por 

consequência a uma pior estimativa da posição do alvo. Por sua vez, ao se aumentar 𝑘, conseguem-

se obter melhores resultados. É outro fator a ter em consideração na escolha deste valor. O desejável 

é ter uma resposta rápida do observador para poder acompanhar o alvo, que também permite melhorar 

as medições efetuadas mas isso pode ser feito à custa de alguns compromissos. 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 36: Erro de estado, k = 0.001 (a), eixo y: Erro (m, m, m/s, rad); erro de estado k = 0.01 (b), eixo y: Erro 

(m, m, m/s, rad). Observador com estratégia, caso 3 em linha reta. 
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Figura 37: Diferentes trajetórias do observador para diferentes valores de k, caso 3 em linha reta; Eixo Y: 

Coordenada Y (m), Eixo X: Coordenada X (m). 

 

A Figura 37 ilustra as diferentes trajetórias que o observador segue ao se variar o ganho de 

controlo. É possível verificar como esses diferentes valores afetam a sua trajetória. Verifica-se que 

todos tendem para a trajetória desejada mas fazem isso a diferentes ritmos. 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 38: Erro do vetor estado para a menor distância inicial entre observador e alvo (a), e k = 0.005, eixo y: 
Erro (m, m, m/s, rad); erro do vetor de estado para a maior distância considerada, e k = 0.005 (b), eixo y: Erro (m, 

m, m/s, rad). Linha reta. 
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Por fim, a Figura 38, evidencia as diferenças que surgem na estimação do vetor de estado do 

sistema para uma diferença inicial de posição menor, Figura 38 (a), e uma diferença maior, Figura 38 

(b). O valor do ganho de controlo é o mesmo em ambas as situações de forma a se comparar de forma 

justa as duas situações. No início, a diferença entre a menor distância e a maior distância é ligeiramente 

superior, mas à medida que o tempo aumenta e o filtro converge, essa diferença é praticamente 

desprezável. O que indica que o EKF é capaz de estimar a posição do alvo com a medida de range 

mesmo quando a distância entre o observador e o alvo aumenta. Claro que se se aumentar 

consideravelmente a diferença de posição para valores muitos elevados isso já irá afetar as medições. 

Contudo, para distâncias que já são consideravelmente grandes, aproximadamente 65 m, o filtro 

apresenta praticamente a mesma performance.  

 

4.4.2 Cenário 2: curvas 
 

Para este cenário são considerados menos casos, apenas dois, em que a distância entre 

observador e alvo é menor e noutra em que é maior. A Tabela 5, apresenta as posições iniciais 

consideradas. Considera-se o mesmo modelo usado no Capítulo anterior, apenas feita a alteração ao 

observador que já foi mencionada.  

 

Tabela 5: Posição inicial do observador e do alvo, linha reta mais curvas. 

 Observador (posição inicial) Alvo (posição inicial) 

 Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y 

Caso 1 -10 m -15 m 0 m -10 m 

Caso 2 -40 m -25 m 0 m -10 m 

 

Como parâmetros de simulação são considerados os da Tabela 6. 
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Tabela 6: Parâmetros de simulação, observador com estratégia, linha reta mais curvas. 

ℎ 0.2 s 

�̂�(0) [10 m 5 m 0.1 m/s
𝜋

4
rad]𝑇 

𝑃(0) diag([52 𝑚2 52 𝑚2 0.22 (𝑚/𝑠)2 𝜋2 𝑟𝑎𝑑2]) 

𝜎𝑝𝑥 = 𝜎𝑝𝑦 0.001 m 

𝜎𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 0.01 m 

𝑄 diag([0.022 𝑚2 0.022 𝑚2 0.0012 (𝑚/𝑠)2 0.0012 𝑟𝑎𝑑2])ℎ 

𝑅 0.05 𝑚2 

k 0.01 

 

Caso 1 

Para uma distância relativamente mais próxima, obtém-se os seguintes resultados de 

simulação. 

 

Figura 39: Trajetória do observador e estimativa da posição do alvo, observador com estratégia, caso 1 com 

curvas. 
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Figura 40: Erro de estimação da posição do alvo, observador com estratégia, caso 1 com curvas. 

 

Da Figura 39, é possível verificar mais uma vez o observador a ajustar a sua trajetória de acordo 

com as estimativas da posição do alvo. O observador está projetado da mesma forma que no cenário 

anterior, em linha reta, precisa apenas das estimativas que o filtro lhe fornece. O erro para a posição 

do alvo, Figura 40, continua a ser bastante reduzido, é assim possível continuar a obter uma boa 

estimativa da posição do alvo.  

 

Figura 41: Erro entre posição “central” do observador e alvo, observador com estratégia, caso 1 com curvas. 
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Por último, a Figura 41, mostra o erro entre as trajetórias do observador e do alvo a convergir 

para zero. Novamente se conseguiu eliminar a diferença entre as posições iniciais de ambos. Com o 

valor de 𝑘 escolhido o erro ainda demora algum tempo a convergir. Tal como já se tinha considerado 

com um possível aumento deste valor é possível melhorar o tempo de resposta. 

 

Caso 2 

Neste segundo caso, aumenta-se ainda mais a distância inicial entre observador e alvo. Os 

parâmetros para a simulação que se encontram na Tabela 6 mantém-se válidos, excetuando o ganho 

de controlo que passa a ser, 𝑘 = 0.001, e o vetor de estado estimado inicial, �̂�(0), 

�̂�(0) =  [40 m 15 m 0.1
m

s
 
𝜋

4
rad]𝑇 . (4.11) 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 42: Trajetória do observador e estimativa do alvo, k = 0.001 (a); Erro entre posição “central” do 
observador e posição do alvo, k = 0.001 (b). Observador com estratégia, caso 2 com curvas. 

 
Tal como acontecia no cenário anterior, este valor de 𝑘, é muito baixo. Não permite ao observador 

em tempo útil acompanhar a trajetória do alvo, Figura 42. Decide-se então aumentar o valor de 𝑘. 

Com 𝑘 = 0.005, a nova trajetória que o observador segue está representada na Figura 43.  
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 (a) 

 

(b) 

Figura 43: Trajetória do observador e estimativa do alvo, k = 0.005 (a); Erro entre posição “central” do 
observador e posição do alvo, k = 0.005 (b). Observador com estratégia, caso 2 com curvas. 

 

Já é possível acompanhar de forma mais rápida o alvo, Figura 43 (a). O erro mais uma vez tende 

para zero, tal como era desejado, Figura 43 (b).  

Por último, analisa-se o que acontece ao se aumentar o valor do ganho de controlo para 𝑘 =

0.01. 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 44: Trajetória do observador e estimativa do alvo, k = 0.01 (a); Erro entre posição “central” do observador 
e posição do alvo, k = 0.01 (b). Observador com estratégia, caso 2 com curvas. 

 
Com este novo valor de 𝑘 o tempo necessário até o observador conseguir acompanhar o alvo é 

menor, Figura 44 (b). No entanto, as mesmas considerações e conclusões tomadas no cenário anterior 

para o valor de 𝑘 se mantêm. Um valor muito baixo implica que o observador demore muito tempo para 

alcançar a trajetória do alvo. Por outro lado, um valor muito elevado implica que o observador talvez 
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tenha de efetuar algumas manobras que podem ser difíceis ou mesmo impossíveis. É então necessário 

algum cuidado na sua escolha.  

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 45: Erro de estimação do vetor estado, k = 0.001, Eixo y: Erro (m, m, m/s, rad), (a); erro de estimação do 
vetor estado, k = 0.01, Eixo y: Erro (m, m, m/s, rad), (b). Observador com estratégia, caso 2 com curvas. 

 
Comparando novamente a influência do ganho, 𝑘, na estimativa da posição e admitindo a mesma 

diferença de posição entre observador e o alvo, é possível verificar, Figura 45, que um valor de 𝑘 mais 

elevado permite melhor as estimativas do vetor de estado do sistema e também melhor a estimativa da 

posição do alvo. Quanto mais rápido o observador consegue alcançar a posição do alvo melhor é a 

estimativa que se consegue alcançar. Com o objetivo de se minimizar o erro de estimação é preferível 

aumentar o ganho. 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 46: Erro de estimação do vetor estado, menor distância entre observador e alvo, k = 0.01, Eixo y: Erro (m, 
m, m/s, rad), (a); erro de estimação do vetor estado, maior distância entre observador e alvo, k = 0.01, Eixo y: 

Erro (m, m, m/s, rad), (b). Observador com estratégia, com curvas. 
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A Figura 46 compara as diferenças da estimação do vetor de estado quando a distância inicial 

entre o observador e o alvo varia, mas com o mesmo ganho, 𝑘 = 0.01. Conclui-se, mais uma vez, que 

essa diferença não é significativa para a estimação da posição do alvo. Inicialmente, existe uma 

pequena diferença no erro de estimação mas rapidamente o filtro converge nas duas situações para o 

mesmo erro. O filtro é capaz de estimar a posição corretamente quer os dois veículos estejam mais 

próximos ou mais afastados.  

Com esta estratégia escolhida para o observador foi possível ultrapassar algumas limitações já 

consideradas. Desta forma, o observador não precisa de ter conhecimento da dinâmica do alvo, precisa 

agora obter as estimativas que o EKF lhe fornece. Com isso, já é possível que a sua trajetória 

acompanhe a trajetória do alvo. Portanto, o mesmo observador pode ser usado em diferentes missões 

em que o alvo apresenta diferentes tipos de movimento e trajetórias. É também possível ambos os 

veículos estarem em posições iniciais diferentes e mesmo assim as suas trajetórias irão convergir.  

Pelo que se observa, a nova estratégia do observador funciona bem, sendo capaz de 

acompanhar o alvo, independentemente, da sua dinâmica. É também capaz de continuar a efetuar as 

medições de range e consegue estimar de forma correta a posição do alvo. Um ajuste do ganho de 

controlo, 𝑘, irá permitir melhor as estimativas do alvo e até mesmo o tempo que demora para o veículo 

alcançar a posição do alvo.  

Por último, também se verificou que o observador e o alvo podem estar mais, ou menos, 

afastados e isso não terá um grande impacto na estimativa da posição. O EKF consegue mesmo 

nessas situações fornecer uma estimativa apropriada da posição do alvo.  

Esta estratégia adotada para o observador só é possível porque se consegue obter uma boa 

estimativa da posição do alvo. Se isso não se verificasse, a estratégia falharia. Contudo, como foi 

possível no Capítulo 3, fornecer uma solução para estimar a posição do alvo, foi também possível 

pensar na nova estratégia que tem por base esse trabalho desenvolvido.  

 

 

4.4.3 Melhorar a estratégia 
 

 Foi possível verificar que a estratégia adotada pelo observador era adequada para que este 

pudesse acompanhar o alvo. Constatou-se que, independentemente da diferença inicial de posições 

entre o observador e o alvo, o observador mesmo assim conseguia alterar a sua rota de forma a guiar-

se pelas estimativas da posição do alvo.  

 A estratégia escolhida usa um ganho de controlo, 𝑘, para atuar sobre o erro entre as posições 

do observador e alvo. Como se verificou, é necessário exercer alguma cautela ao escolher o valor deste 

ganho. Se for muito pequeno, a posição do observador demora demasiado tempo a convergir para a 

posição do alvo. Se for muito elevado, podem surgir problemas de manobrabilidade.  

 Tendo este problema em mente, é possível idealizar uma outra solução mais eficaz. O objetivo 

é ter o observador a acompanhar o alvo e, enquanto faz isso deve descrever circunferências em torno 

do alvo. Quando o alvo e o observador estão muito longe, não faz muito sentido ter o observador a 
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descrever circunferências, visto que não as fará em torno do alvo. Já que o problema de 

manobrabilidade vem do facto do observador descrever essas circunferências, seria possível que o 

observador enquanto não estivesse a uma distância relativamente pequena do alvo não efetuasse 

essas circunferências. Ou seja, enquanto estiver longe do alvo, o observador não efetua 

circunferências, movendo-se em linha reta ou perto disso, e pode ter um ganho de controlo mais 

elevado, quando estiver mais perto do alvo, o observador passa a descrever as circunferências e 

diminui o valor do ganho de controlo. Desta forma, a posição do observador pode convergir mais 

rapidamente para a posição do alvo, permitindo assim melhor as estimativas do alvo e não existindo 

preocupações com a manobrabilidade do alvo.  

Esta ideia poderia ser explorada e analisada em trabalho futuro. 

 

 

 

4.4.4 Falhas de medição: ideia a explorar 

 

Conforme já foi considerado, podem surgir falhas nas medições.  

No caso em que não existem medições para o instante de amostragem a que o EKF está a 

correr, este é capaz de fazer uma predição dos próximos estados do sistema. Como o EKF é constituído 

por dois passos fundamentais, o de predição e o de correção ou filtragem, então na ausência de 

medições o filtro irá apenas executar o passo de predição. Permite assim obter alguma informação 

sobre o próximo ou próximos estados do sistema. Na altura em que existem medições, o filtro poderá 

então executar os dois passos. Esta é a ideia básica ao se considerar o problema das falhas de 

medição. 

Sendo assim, o EKF é uma solução bastante robusta capaz de lidar com falhas de medição, o 

que é comum neste tipo de sistemas acústicos. Permite assim ultrapassar uma falha fundamental no 

método da trilateração.  

Portanto, futuro trabalho envolveria explorar este conceito das falhas de medição e a solução 

que o EKF pode usar para ultrapassar esse problema.  
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Capítulo 5 

 

Conclusões 

 

 
Esta dissertação abordou o problema da localização de um veículo subaquático. A solução 

encontrada para esse problema baseia-se nos sistemas de navegação acústicos que usam medições 

acústicas de range. Entre os vários sistemas analisados, foi escolhido o Single Beacon para resolver o 

problema levantado. O Single Beacon consiste num único veículo à superfície da água para determinar 

a posição de um veículo subaquático. Portanto, o problema, depois de identificado o sistema acústico 

a usar, era como obter a localização do veículo subaquático através de medições de range com um 

único sensor. Para o fazer, este tem de efetuar medições acústicas de range que permitem calcular a 

distância entre o observador e o alvo. Sabendo essa distância é, então, depois possível determinar a 

sua posição.  

Para determinar a posição é necessário ter em conta a teoria de filtragem. Existem fatores que 

afetam os sistemas de medição, tal como o ruído. Para resolver este problema é necessário 

implementar algoritmos de filtragem capazes de minimizar o seu efeito. Um dos filtros mais conhecidos 

é o Filtro de Kalman, e considerando o caso não-linear, o Extended Kalman Filter, uma extensão do 

filtro anterior para sistemas não-lineares. Estes filtros permitem fornecer uma estimativa da posição 

mesmo na presença de ruído. Além disso, esses filtros também têm em conta a dinâmica do sistema, 

no caso em estudo essa dinâmica corresponde à do alvo. Sendo assim, são capazes de ser empregues 

em sistemas cujo alvo que se pretende calcular a posição se encontra em movimento.  

O principal objetivo desta dissertação, estimar a posição de um veículo subaquático, foi 

alcançado com recurso ao EKF. Alguns modelos para o observador e para o alvo foram idealizados. O 

modelo escolhido foi aquele que mais se aproxima da realidade, em que são efetuadas medições de 

range entre um observador e o alvo. Foi assim possível estimar a posição do alvo cumprindo o principal 

objetivo.  

Outro objetivo que se pretendia com esta dissertação era fornecer uma estratégia para a 

trajetória do observador. A ideia não era chegar a uma trajetória que otimizava a estimativa da posição, 

mas antes que o observador pudesse seguir o alvo. O que se desejava era que o observador não 

tivesse de ter em consideração a dinâmica do alvo. Em contraste, pretendia-se que o observador 

utilizasse as estimativas da posição fornecidas pelo EKF para se guiar, e seguir o alvo. Alguns 

problemas surgiam de se usar explicitamente a dinâmica do alvo para o observador. Entre eles, surge 

o problema da diferença de posição inicial e possíveis mudanças inesperadas de trajetória. Alterando 

a estratégia do observador, passando a guiar-se pelas estimativas, era possível que o observador 
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acompanhasse a trajetória do alvo sem ter um conhecimento prévio da sua dinâmica. Assim, é possível 

usar o mesmo observador para diferentes missões, em que os alvos têm diferentes dinâmicas. Chegou-

se à conclusão que a estratégia adotada conseguia cumprir este objetivo. A estratégia tinha em conta 

o erro entre as posições do observador e do alvo. Sobre esse erro era aplicado um ganho de controlo, 

para que o observador pudesse gradualmente corrigir a sua posição. Chegou-se também à conclusão 

que era necessário alguma cautela em relação ao ganho de controlo. Ao aumentar o ganho, diminui-

se o tempo necessário para o erro da posição convergir para zero e o erro de estimação da posição do 

alvo diminuía mas podiam surgir problemas de manobrabilidade. Na situação inversa, o tempo para o 

erro convergir podia ser demasiado elevado e aumentar o erro de estimação da posição.  

Apesar do trabalho desenvolvido não ter sido testado na prática em cenários reais, este pode 

servir como base para uma futura implementação. As simulações fornecem uma boa base de trabalho 

para que este possa ser transposto para a prática. Um aspeto a ter em conta nos cenários reais seria 

a estratégia adota no Capítulo 4, para o observador seguir o alvo. As considerações analisadas para o 

valor do ganho de controlo teriam de ser testadas num cenário real para fornecer informação útil e 

passível de ser usada. Seria necessário tirar novas considerações com base nos resultados práticos.  

Futuro trabalho, para além da implementação prática, passaria por otimizar a estratégia do 

observador de forma a obter o melhor ganho de controlo que pudesse minimizar os erros de estimação 

e obter o melhor tempo de resposta possível. Outra consideração futura tem em conta as falhas de 

medição. Algo que o KF e o EKF conseguem resolver são exatamente essas falhas na medição, porque 

consegue propagar as estimativa do vetor de estado mesmo na ausência de tais falhas de medição.    
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Anexos 

 

Em anexo são incluídos os blocos implementados em Matlab e Simulink para simular os vários 

modelos idealizados ao logo do trabalho. Para simplificar são apenas ilustrados os modelos para o 

observador mais o alvo em linha reta, sem estratégia do observador, e o modelo com o observador 

mais alvo com curvas e estratégia do observador. Os outros dois modelos são similares e não 

acrescentam informação nova.  

 

A – Observador mais alvo em linha reta 

 

O modelo obtido para estimar a posição de um alvo que se move em linha reta foi o que se 

apresenta de seguida.  

 

A.1 Bloco de simulação do Simulink 
 

 

Figura 47: Diagrama de blocos para simulação do observador com alvo, em linha reta. 

 

A.2 Código observador e alvo  
 
function [p_obs, v_obs, p_target, range, xk, p_k, v_ox, v_oy] = 

fcn(vt, h, psi, v_nu, omega, t) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%OBSERVER 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

persistent p_o v_o; 

%observer's position 

if isempty(p_o) 

    p_o = [0; -15]; 

end 
  

%observer's velocity 

if isempty(v_o) 

    v_o = [0;0]; 

end 
  
  

v_o = v_nu*[cos(omega*t);sin(omega*t)]+vt*[cos(psi);sin(psi)]; 
  

v_obs = v_o; 

v_ox = v_o(1,1); 

v_oy = v_o(2,1); 
  

p_o = p_o + h*v_o; 
  

p_obs = p_o; 
  
  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%TARGET 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

persistent p_t; 

if isempty(p_t) 

    p_t = [0;-10]; 

end 
  
  

v_target = vt*[cos(psi);sin(psi)]; 
  

p_t = p_t + h*v_target;  

p_target = p_t; 
  
  
     

% 

%RELATIVE POSITION 

% 

persistent p_bar  

if isempty(p_bar) 

    %p_bar = [0;-10]; 

    p_bar = p_t - p_o; 

    %p_bar = [0;-15]; 

end 

p_bar = p_bar + h*(v_target - v_o);   

range = sqrt(p_bar(1,1)^2+p_bar(2,1)^2); 
  

%state vector 

xk = zeros(4,1); 

xk(1,1) = p_bar(1,1); 

xk(2,1) = p_bar(2,1); 

xk(3,1) = vt; 

xk(4,1) = psi; 
  

p_k = p_bar; 
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A.3 Código do EKF 
 

function [x_est, px_est, py_est, v_est, psi_est, res, P, f1, f2, P1, 

P2] = fcn(range_meas, h, v_ox, v_oy) 

%#codegen 
  

R = 0.05; 

Q = diag([0.0001 0.0001 0.00001 .00001]); 
  
  

persistent p x_hat; 

if isempty(x_hat) 

    x_hat=[0; 8; 0.1; pi/4]; 

end 
  

if isempty(p) 

    p= diag([5,5,0.2,pi].^2); 

end 
  
  
  

F = [1 0 h*cos(x_hat(4,1)) -h*x_hat(3,1)*sin(x_hat(4,1)); 

     0 1 h*sin(x_hat(4,1)) h*x_hat(3,1)*cos(x_hat(4,1)); 

     0 0 1 0; 

     0 0 0 1]; 
  

f_est = [x_hat(1,1)+h*(x_hat(3,1)*cos(x_hat(4,1))-v_ox); 

     x_hat(2,1)+h*(x_hat(3,1)*sin(x_hat(4,1))-v_oy); 

     x_hat(3,1); 

     x_hat(4,1)]; 
  
  

p = F*p*F'+Q; 
  

h_x = sqrt(x_hat(1,1)^2+x_hat(2,1)^2); 

res = range_meas - h_x; 
  

H = zeros(1,4); 

H(1,1) = (x_hat(1,1))/h_x; 

H(1,2) = (x_hat(2,1))/h_x; 
  
  

s = H*p*H'+R; 

K = p*H'/s; 

p = (eye(4)-K*H)*p; 
  
  

x_hat = f_est+K*res; 
  
  

x_est = x_hat;   

px_est = x_hat(1,1); 

py_est = x_hat(2,1); 

v_est = x_hat(3,1); 

psi_est = x_hat(4,1); 

P = diag(p); 

f1=p-p'; 

f2=det(p); 

P1 = P(1,1); 

P2 = P(2,1); 
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B – Observador mais alvo em linha reta mais curvas, com estratégia 

 

Para o observador com a nova estratégia foram implementados os seguintes blocos e código. 

 

B.1 Bloco de simulação do Simulink 

 

Figura 48: Diagrama de blocos para simulação do observador mais alvo, com estratégia do observador, linha 

reta mais curvas. 
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B.2 Código observador e alvo  
 

function [p_o, v_o, v_o_prev, pk, vk, psi_k, range, xk, pt, v_ox, 

v_oy, r_out, p_o_central] = fcn(v_nu, omega, t, h, vt, px_est, 

py_est, v_est, psi_est, psi, flag, flag2) 

%#codegen 
  

alfa = 2*pi/400; %target rate of psi for describing an arc, 

denominador corresponde ao periodo do primeiro pulse generator 

v_o_prev = zeros(2,1); 

cond = 0; 

k = 0.005; %control gain for observer tracking 
  

%observer  

persistent v p p_target psi_target r et; 
  

if isempty(et) 

    et = [0;0]; 

end 
  

if isempty(psi_target) 

    psi_target = pi/2; 

end 
  

if isempty(p) 

    p = [-40;-25]; 

end 
  
  

if isempty(v) 

    v = [0 ; 0]; 

    v_o_prev = [0;0]; 

    v_o = [0;0]; 

end 
  

if isempty(p_target) 

    p_target = [0 ; -10]; 

end 
  

%derivative of psi 

if isempty(r) 

    r = 0; 

end 
  
  

phase = 0; %rad 
  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%target 
  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  

%psi generation 

if flag == 0 

    if flag2 == 1 

        r = -alfa; 

        psi_target = psi_target+h*r; 

        cond = 2; 

    else 
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        r = alfa; 

        psi_target = psi_target+h*(r); 

        cond = 4; 

    end 
     

else 

    psi_target = psi; 

    if flag2 == 0; 

        r = 0; 

        psi_target = -psi_target+h*r;        

        cond = 3; 

    else 

        r = 0; 

        psi_target = psi_target+h*r; 

        cond = 1; 

    end         

end 
  

r_out = r; 
  

%target position 

p_target = p_target+h*vt*[cos(psi_target);sin(psi_target)]; 
  
  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

%observer 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  

v_o_prev = v; 

v_ox = v(1,1); 

v_oy = v(2,1); 
  
  

persistent p_o_lin v_o_lin; 
  

if isempty(p_o_lin) 

    p_o_lin = [-40;-21]; 

end 
  

if isempty(v_o_lin) 

    v_o_lin = vt*[cos(psi_target);sin(psi_target)]; 

end 
  

v = v_nu*[cos(omega*t);sin(omega*t)]+v_o_lin; 
  

p_o_lin = p_o_lin + h*v_o_lin;      %central observer's position, 

without rotational component 
  

p_o_central = p_o_lin; 
  

%observer's position 

p = p + h*v; 
  

persistent p_est; 

%estimated target position 

if isempty(p_est) 

    p_est = [0;-10]; 

end 
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%new strategy for the observer 

p_est = [px_est;py_est] + p; 

et = p_o_lin - p_est; 

v_o_lin = v_est*[cos(psi_est);sin(psi_est)] - k*et; 
  

v_o = v; 

p_o = p; 
  
  

%relative target position 

persistent p_bar; 

if isempty(p_bar) 

    p_bar = p_target - p; 

end 
  

p_bar = p_bar + h*(vt*[cos(psi_target);sin(psi_target)] - v_o_prev);    
  

pt = p_target; 

vk = vt; 

psi_k = psi_target; 

pk = p_bar; 

xk = [pk(1,1);pk(2,1);vk;psi_k]; 

range = sqrt(p_bar(1,1)^2+p_bar(2,1)^2); 

 

 

B.3 Código do EKF 
 

function [x_est, px_est, py_est, v_est, psi_est, res, P, P1, P2] = 

fcn(range_meas, h, v_ox, v_oy, r) 

%#codegen 
  

persistent p x_hat; 

if isempty(x_hat) 

    x_hat=[40; 15; 0.1; pi/4]; 

end 
  

if isempty(p) 

    p= diag([5,5,0.2,pi/2].^2); 

end 
  

%matrixes spectral density for noise 

Q = diag([0.0001 0.0001 0.00001 .00001]); 

R = 0.05; 
  
  

%Jacobian of system's dynamics 

F = [1 0 h*cos(x_hat(4,1)) -h*x_hat(3,1)*sin(x_hat(4,1)); 

     0 1 h*sin(x_hat(4,1)) h*x_hat(3,1)*cos(x_hat(4,1)); 

     0 0 1 0 ; 

     0 0 0 1]; 
  

f_est = [x_hat(1,1)+h*(x_hat(3,1)*cos(x_hat(4,1))-v_ox); 

     x_hat(2,1)+h*(x_hat(3,1)*sin(x_hat(4,1))-v_oy); 

     x_hat(3,1); 

     x_hat(4,1)+h*r]; 
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%Covariance 

p = F*p*F'+Q; 
  

h_x = sqrt(x_hat(1,1)^2+x_hat(2,1)^2); 

res = range_meas - h_x; 
  

%Jacobian of measurement model 

H = zeros(1,4); 

H(1,1) = (x_hat(1,1))/h_x; 

H(1,2) = (x_hat(2,1))/h_x; 
  
  

s = H*p*H'+R; 

K = p*H'/s; 

p = (eye(4)-K*H)*p; 
  

%estimated state vector 

x_hat = f_est+K*res; 
  

x_est = x_hat;   

px_est = x_hat(1,1); 

py_est = x_hat(2,1); 

v_est = x_hat(3,1); 

psi_est = x_hat(4,1); 

P = diag(p); 

P1 = P(1,1); 

P2 = P(2,1); 

 

 


