


Wat is een kalman filter?

Het Kalman filter is een efficiënt recursief filter dat de 
toestand van een lineair dynamisch systeem schat, op 
basis  van een serie metingen met ruis.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter)



Wat heb ik er aan?
 Omgaan met sensorruis & systeemruis

 Continue combineren van signalen uit verschillende  
bronnen zonder te hoeven kiezen.

Stelling:

De werkelijke toestand van een systeem zullen we nooit 
kennen, maar iedere meting, hoe onbetrouwbaar ook*, 
verbetert de schatting van de toestand.

*aangenomen dat we de betrouwbaarheid van de metingen kennen.



Meting van afstand tot de wand
Nr Meetwaarde Gemiddelde

0

1 110 110

2 102 106

3 109 107

4

Schatting(t) * (Nr – 1) + Meetwaarde 
Schatting (t+1) =    -----------------------------------------------

Nr

103 106

Verhouding in 
betrouwbaarheidrecursief



En dan verschuiven we 9 cm…
 Stel dat we al 100.000 keer gemeten hebben (Nr = 100.000)

 Dan zijn we bij meting 200.000  maar liefst 4,5 cm 
verder.

 En met 1000.000 hebben we nog 9 mm te gaan…



Precies 9 cm…
 Knippen!

 Meten!

 Maar hoe combineren we één van deze resultaten met 
‘Nr’ van de afstandsmetingen?

 Statistiek (xlsx)



Statistiek
 Gemiddelde

 Afwijkingen 

 Spreiding 

 Variantie

 Standaard deviatie, 

 normaal verdeling

 Gauss kromme



Gauss kromme 
normaal verdeling

68,3%

95,4%

99,7%



Sharp sensor

Tests and statistics with a GP2D12 sensor placed at about 25cm in front of a flat white wall. 
The distribution of 10'000 successive values acquired by the microcontroller (at 1kHz)

Een variantie van 5.76 (2.42) bij een meetwaarde van 64,5. De verdeling is niet helemaal 
‘normaal’… En wat is de stdev als we de meetwaarde omrekenen naar cm? En wat is deze bij 
50 cm?
Hoe nauwkeuriger we de variantie weten, hoe beter we de toestand van het systeem kunnen 
voorspellen!



Kalman Update (measurement update)

Waarde_systeem := Waarde_systeem + 

K * (Waarde_meting - Waarde_systeem)

Variantie_systeem 

K := -------------------------------------------------

Variantie_systeem + Variantie_meting

Variantie_systeem := Variantie_systeem -

K * Variantie_systeem

(1-7)

(1-8)

(1-9)



Kalman Update (measurement update - toelichting)

Initieel:

K = 1

Variantie_systeem = 0

Let op: eerst formule 1-7 uitvoeren met K, daarna nieuwe 
waarde van K berekenen (1-8) en deze waarde gebruiken 
in formule 1-9.



Kalman Predict (time update)

Waarde_systeem := 

Waarde_systeem + Waarde_stap

Variantie_systeem := 

Variantie_systeem + Variantie_stap

(1-11)

(1-12)



Kalman filter toepassen
 Absolute & relatieve informatie

 Variantie (spreiding) van bronnen bepalen.

 Meten & excel

 Spreiding niet constant 

 Procentueel of absoluut

 Systeem 
 odometer: rechtdoor met constant snelheid vs versnelling in bocht

 Sharp afstandmeter:  afstand = constante / meting 



Tot slot

Vragen ?


