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RESUMO 

Este trabalho propõe avaliar várias técnicas de predição aplicadas em um cenário de 

simulação baseado na categoria de futebol de robôs IEEE Very Small Size. Foram aplicadas as 

seguintes ferramentas de predição: Modelo de Regressão Linear (LR), Transformada Wavelet 

Discreta (DWT) e o algoritmo de filtragem adaptativa Recursive Least Square (RLS), tanto para 

trajetória da bola em linha reta quanto para trajetória curva. Foram comparadas todas as técnicas 

com múltiplos passos de predição utilizando como referência o Erro Quadrático Médio (MSE). 

Também foi desenvolvido um simulador baseado na categoria de futebol de robôs a fim de testar 

o desempenho dos algoritmos. 

No caso da trajetória em linha reta o MSE é reduzido quando aplicada estimativa LR. 

Depois utiliza-se a técnica DWT de forma a obter a versão reduzida de ruído do sinal combinada 

com a técnica LR, diminuindo assim o MSE ao passo que o custo computacional é aumentado. 

Este fato em si já excluiria a aplicação desta proposta em tempo real, além do que esta proposta 

não se mostrou melhor que utilizar o modelo LR isolado. Os melhores resultados foram 

alcançados utilizando o modelo RLS LR, que diminui substancialmente o número de amostras 

requeridas para a predição uma vez que o sinal previsto é estimado pelo modelo LR. 

Para o caso da trajetória curva foram avaliadas a técnica LR isolada e o modelo 

preditivo adaptativo RLS DWT. Foi considerado a taxa de captura de quadros da câmera de 

modo que o número de amostras seja reduzido, prevenindo assim passos de predição de ordem 

alta. Os resultados demonstram que o método LR isolado se adéqua melhor a proposta, 

apresentando valores de MSE baixo para passos de predição curto, enquanto o modelo RLS 

DWT necessita um filtro de ordem alta para minimizar os valores MSE com passo de predição 

limitado. 

Conclui-se então pelo estudo que no geral o modelo LR apresenta ser um método 

satisfatório para estimativa da trajetória da bola, tanto em linha reta quanto curva. 
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