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RESUMO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema microcontrolado de 

posicionamento, o qual busca a partir de sensores inerciais e um microcontrolador, a 

captação dos ângulos de orientação de um corpo de prova. O módulo de 

sensoriamento é composto por um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro, 

todos estes de três eixos e disponíveis em uma unidade de medidas inerciais de 

baixo custo. Para leitura e interpretação dos sinais provindos dos sensores, o 

sistema conta com um microcontrolador da família Atmel®, responsável também em 

transmitir a leitura dos sensores a um computador pessoal, permitindo maior 

processamento e visualização dos dados.  Devido aos sensores inerciais de baixo 

custo serem suscetíveis às interferências externas, há a necessidade de um filtro 

digital no tratamento dos sinais. No desenvolvimento deste trabalho, busca-se a 

comparação entre três espécies de filtro digital: Filtro de Média Móvel, Filtro 

Complementar e Filtro de Kalman. Através dos resultados apresentados foi definido 

qual filtro mais adequado às aplicações. Sendo estas, o sensoriamento do 

movimento de um sistema de eixos tridimensionais e do movimento de uma 

miniatura de aeronave. Toda a visualização gráfica dos resultados foi obtida através 

do software Matlab®, comprovando a eficiência e sistematização do estudo deste 

trabalho. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Introdução 

Fundamentada em uma lei intitulada há vários anos, seja física ou química, 

tem-se as tecnologias existentes nos dias atuais. Eis que assim, em 1687, surgia 

uma lei na qual enunciava que todo corpo tende a permanecer no estado de repouso 

ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que haja sobre ele forças externas que 

o obrigue a mudar este estado. Esta lei, enunciada por Isaac Newton em sua 

brilhante obra Philosophie Naturalis Principia Mathematica, também é conhecida 

como Princípio da Inércia, um dos conceitos mais básicos da mecânica clássica 

(TORRES, 2014).   

 Com o domínio das leis da dinâmica e da descrição de como acontece o 

movimento dos corpos, foi possível a criação de dispositivos sensíveis as estes 

movimentos, sendo utilizados no desenvolvimento e controle em sistemas 

eletrônicos. Sensores capazes de sentir os efeitos de ação de forças, as quais 

provoquem uma mudança de estado inicial no mesmo são denominados sensores 

inerciais, baseados na tecnologia Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) 

(TORRES, 2014).  

Na categoria MEMS estão presentes três tipos de sensores. O Acelerômetro, 

que mede a aceleração da gravidade estática nas aplicações como sensor de 

inclinação, bem como a aceleração dinâmica resultante do movimento ou 

choque(ANALOG DEVICES, 2015). O Giroscópio, dispositivo capaz de medir a 

velocidade angular imposta a si mesmo em um, dois ou três 

eixos(STMICROELETRONICS, 2010). E completando este conjunto chamado de 

unidade de medidas inerciais, do inglês, Inertial Measurement Unit (IMU), tem-se o 

magnetômetro, funcionando como uma “bússola digital” é capaz de medir a 

intensidade do campo magnético usando o efeito magnetorresistivo(HONEYWELL, 

2015). 

Por meio destes sensores é possível obter a inclinação do referencial fixo ao 

corpo do objeto em relação à superfície terrestre (referencial inercial) na forma dos 

ângulos de Euler (roll, pitch e yaw) (CALLEGARO, 2014).  
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Trabalhando conjuntamente com a IMU tem-se outro dispositivo eletrônico, o 

microcontrolador, responsável em coletar os sinais referentes aos sensores, 

processar e transformá-lo em uma grandeza mensurável que será enviada ao 

usuário. 

É vasto o campo de aplicações envolvendo sensores inerciais e 

microcontroladores, desde celulares, instrumentação médica, jogos com dispositivos 

apontadores, instrumentação industrial, dispositivos de navegação pessoal, até 

mesmo proteção de disco rígido, do inglês hard drive (HD). Nesta última, tendo como 

pioneira a empresa Apple testando em seu notebook PowerBook, o sistema é 

responsável por detectar quando um notebook está caindo e fazer com que as 

cabeças de gravação travem em posição, evitando que dados sejam perdidos no 

eventual impacto (SILVA, 2012). 

Baseando-se nas fundamentações e projetos mencionados, almeja-se 

construir um sistema no qual possa informar medidas e posição e estado de um 

corpo em prova. Sistema constituído de um módulo de sensores inerciais contendo 

um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro, todos de três eixos e um 

microcontrolador da família Atmel para registro e processamento de sinais. 

Neste trabalho busca-se o desenvolvimento de um sistema de grande 

eficiência e aplicabilidade, porém com uma montagem menos sofisticada e de fácil 

aquisição, devido à expansão do mercado eletrônico e a redução dos preços dos 

componentes. Contudo as IMU de baixo custo são muito suscetíveis às 

interferências externas, fazendo com que o sistema necessite de uma espécie de 

filtro digital, definido como um algoritmo para tratamento dos sinais, eliminando as 

limitações em se utilizar o projeto com componentes mais robustos. 

Assim, parte deste trabalho consiste no estudo de três tipos de filtro digital: o 

Filtro de média móvel, o Filtro Complementar e o Filtro de Kalman. Destacando a 

partir da topologia de cada tipo, suas vantagens, desvantagens, eficiência e precisão 

nos resultados, mostrados através do sensoriamento do movimento de um sistema 

de eixos tridimensionais e do movimento de uma miniatura de aeronave a partir dos 

ângulos de orientação encontrados. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um sistema microcontrolado de posicionamento. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Desenvolvimento de um protótipo microcontrolado com comunicação USB. 

 Desenvolvimento do protótipo de um sistema de sensoriamento de posição 
usando um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro, todos de três 
eixos e utilizando comunicação I2C. 

 Integrar a operação dos protótipos em um único sistema microcontrolado. 

 Realizar um estudo sistemático em relação aos filtros digitais disponíveis. 

 Mostras aplicações dos sensores. 

 

 

 

1.3 Organização do trabalho 

No capítulo 2 é apresentada toda fundamentação teórica sobre a 

representação dos ângulos de orientação de um corpo, os sensores inerciais com 

suas estruturas e características, o microcontrolador e a descrição das topologias do 

Filtro de Média Móvel, Filtro Complementar e Filtro de Kalman. 

No capítulo 3 é mostrada a metodologia do trabalho, explorando os materiais 

e os sistemas desenvolvidos. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados através da análise de gráficos e 

respostas das simulações. 

A conclusão se dará no capítulo 5, apresentando os problemas e propostas.



15 
 

CAPÍTULO 2 

 

2.1 Posicionamento e Orientação 

No estudo do posicionamento e orientação de um corpo de prova, ter 

conhecimento sobre os sistemas de coordenadas e ângulos de orientação é crucial. 

Para determinar qualquer posição no espaço, utiliza-se um conjunto de três valores 

escalares definidos como um sistema de coordenadas tridimensional (MOURA, 

2013). 

Este sistema é representado na Figura 1, no qual é possível identificar três 

eixos (XF, YF, ZF) de tamanhos unitários e ortogonais entre si, caracterizando assim 

um sistema ortonormal com origem na intersecção dos mesmos. Este será tomado 

como sistema fixo (SF), de modo que para melhor entendimento e simplificação do 

problema, em sua referência será considerado o eixo ZF ortogonal ao plano da 

superfície terrestre (XF, YF), mesmo que esta não seja plana. 

 

Figura 1 - Sistema fixo de coordenadas 

 

Semelhante ao sistema fixo é representado na Figura 2 o sistema móvel (SM), 

possuindo coordenadas (XM, YM, ZM), com origem dos eixos localizada no centro de 

massa do corpo de prova e o eixo ZM perpendicular ao plano (XM, YM) de sua 

superfície.  
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Figura 2 - Sistema móvel de coordenas 

 

Como os nomes dos sistemas já sugerem, o SM possui liberdade para se 

movimentar em relação à SF, já que este permanece parado sendo o referencial. O 

objetivo deste trabalho é analisar apenas os ângulos de inclinação do corpo de 

prova em relação ao SF, assim como em (MOURA, 2013) sua posição relativa será 

desconsiderada, ignorando as translações do SM. Isto faz com que as origens dos 

sistemas se coincidam (OF = OM), simplificando a visualização da inclinação do 

corpo como um exemplo mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Sistema fixo e Sistema móvel 
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Em relação aos ângulos de orientação do corpo de prova, existem várias 

formas de ser representados, dentre as quais a mais utilizada é a representação por 

ângulos de Euler, definindo-se a inclinação e rotação do SM em relação ao SF 

através de três ângulos. 

Quando em monitoramento de tempo real, apenas com os ângulos de Euler 

não é possível obter uma atualização correta, sendo uma das formas através da 

velocidade angular em que os eixos são submetidos. No entanto com este método o 

sistema apresenta erros ao atingir a inclinação máxima em 90°. Assim, de modo a 

contornar esta singularidade, outras técnicas foram desenvolvidas como é mostrado 

em (ALMEIDA, 2014) a análise entre o uso de Quatérnios e da Matriz de Cossenos 

Diretores, do inglês Direction Cosines Matrix (DCM). 

Neste trabalho será utilizado o método pela DCM, sendo obtida utilizando os 

sistemas tridimensionais definidos anteriormente, tornando possível obter a 

orientação do corpo de prova a partir de uma sequência de três rotações do SM em 

relação ao SF.  

Adotando a sequência aeroespacial de rotações, ‘ZYX’, tem-se a primeira, 

com sentido positivo em torno do eixo ZF, partindo de XM para YM. A segunda 

rotação, em torno do eixo YF, partindo de ZM para XM. E a terceira rotação positiva, 

em torno de XF, partindo do eixo YM para ZM. Estas rotações, apresentadas na 

Figura 4, definem os ângulos de Euler, conhecidos respectivamente como Yaw, 

Pitch e Roll ou como utilizado na aviação, guinada, arfagem e rolagem.  

 

Figura 4 - Ângulos de Euler. 
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Assim a partir das rotações descritas anteriormente, das quais resultaram os 

ângulos Ψ (Yaw), em torno de ZF, θ (Pitch) em torno de YF e Ф (Roll) em torno de XF, 

a matriz de rotação dos mesmos, que também é conhecida como DCM pode ser 

obtida através da Equação 1 (CALLEGARO, 2014). 

Equação 1 

𝐷𝐶𝑀(𝜓, 𝜃, 𝜙) =  

𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙
𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙

−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜃
 

 

Deste modo nota-se que um vetor com coordenadas referentes ao 

posicionamento do corpo de prova ou SM pode ser mensurado através das 

coordenadas do referencial fixo ou SF, tendo como relação entre estes a DCM 

apresentada, seguindo a Equação 2. 

Equação 2 

𝑆 = 𝐷𝐶𝑀(𝜓, 𝜃, 𝜙). 𝑆  

Sendo a DCM uma matriz de vetores ortogonais entre si, é possível 

representar os eixos do SF em relação ao SM pelas colunas da DCM e o SM em 

relação ao SF pelas linhas (ALMEIDA, 2014). 

 

2.2 Unidade de Medidas Inerciais 

A partir do Princípio da Inércia, o qual descreve os movimentos dos corpos, 

foram criados os sensores capazes de aferir os efeitos resultantes da atuação de 

forças externas, as quais originam uma mudança de estado no corpo de prova. 

Deste modo surge a denominação de sensores inerciais (TORRES, 2014).  

Os sensores inerciais mais conhecidos e utilizados são os acelerômetros e os 

giroscópios. E o conjunto destes sensores, do mesmo tipo ou diversos, é 

denominado Unidade de Medidas Inercial (do inglês, Inertial Measurement Units – 

IMU). As IMU’s são muito utilizadas na orientação e posicionamento de aeronaves, 

satélites, embarcações e em projetos de eletrônica, automação e robótica. 
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Adicionando uma unidade de processamento dos sinais provindos dos 

sensores da IMU, tem-se a formação de um Sistema de Navegação Inercial (do 

inglês, Inertial Navigation Sytem - INS). De modo que o sistema seja embarcado, 

realizando a fusão dos dados de cada um dos sensores, através de algoritmos que 

processam as saídas destes resultando em uma estimativa de movimento do corpo 

(TORRES, 2015). 

As respostas dos sensores das IMU’s dependem das estruturas em que são 

fabricados e consequentemente do valor investido. Assim se tratando de uma IMU 

de baixo custo, em que estão presentes erros originários da incapacidade de obter a 

leitura em ínfimos intervalos de tempo, há a necessidade de aderir a esta, outros 

tipos de sensores como magnetômetro, GPS e entre outros, de modo a realizar a 

correção tornando confiável a obtenção das variáveis desejadas conforme aplicação. 

Ao explorar uma IMU, percebe-se que os acelerômetros possuem alta taxa de 

ruído, além de não medir apenas as acelerações lineares que lhe são impostas 

como também componentes angulares da aceleração gerando um atraso na 

obtenção da leitura correta, resposta em longo prazo. Já os giroscópios são menos 

sensíveis a ruídos e fornecem a leitura correta em um menor tempo, resposta em 

curto prazo. Porém por não apresentarem os ângulos de rotação diretamente, e sim 

a velocidade angular, é necessário passar por uma integração, a qual gera um erro 

acumulativo ao longo do tempo (MOURA, 2013). 

E deste modo os dois sensores se complementam, a sensibilidade do 

acelerômetro é corrigida pelo giroscópio, o qual tem a acumulação de seu erro 

corrigida devida a fusão com o acelerômetro e o magnetômetro. Embora não 

estando presente na IMU, o magnetômetro corrige o erro do giroscópio em torno do 

eixo ortogonal ao plano da superfície terrestre e identifica a direção do norte 

magnético da Terra, sendo esta também uma limitação do acelerômetro. 
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2.3 MEMS 

Atualmente os sensores inerciais são baseados na tecnologia de sistemas 

microeletromecânicos (do inglês, Micro Electro Mechanical Systems - MEMS). 

Foram desenvolvidos na década de 80 e a partir de então vem se tornando cada vez 

mais utilizado devido o grande número de aplicações possíveis, fácil aquisição e 

valores reduzidos. 

Utilizando técnicas de microusinagem, ou seja, alterações do silício e outros 

elementos, em um dispositivo MEMS têm-se a integração da microeletrônica com 

sensores, atuadores e estruturas mecânicas, surgindo assim sistemas completos em 

escala micrométrica (TORRES, 2014). É possível visualizar nas Figura 5 e Figura 6, 

comparações dos MEMS a uma referência de tamanho semelhante. 

 

 

Figura 5 - Fio de cabelo humano e motor MEMS.  

Fonte: (TORRES, 2014) 
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Figura 6 - Ácaro aproximando de microengrenagens. 

Fonte: (SANDIA, 2015) 

Os micros sensores e micro atuadores são os transdutores dos MEMS, ou 

seja, detectam mudanças físicas do meio, sejam térmicas, magnéticas, mecânicas e 

entre outras, e convertem-nas em um sinal elétrico proporcional, convertendo os 

sinais em energia mecânica ou qualquer outra. Um ponto importante de se observar 

nos MEMS é o encapsulamento, pois este deve possuir a capacidade de proteger as 

parte mecânicas e eletrônicas simultaneamente permitindo a interação dos sensores 

com o ambiente (TORRES, 2014). 

No próximo item serão descritos os principais MEMS e utilizados neste 

trabalho, que são o acelerômetro, capaz de sentir a direção e modulo da aceleração 

gravitacional, o giroscópio, que mede a variação angular em torno dos eixos e o 

magnetômetro, que através do efeito magnetorresistivo fornece a direção do norte 

magnético da Terra.  
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2.4 Sensores Inerciais 

2.4.1 Acelerômetro 

Dentre os sensores inerciais, os acelerômetros são os mais difundidos e 

utilizados no campo da automação, robótica e navegação. Assim no 

desenvolvimento destes sensores há uma grande atenção em projetar componentes 

com menores dimensões, processamento digital e não distanciar de valores 

economicamente acessíveis. Será apresentado a seguir o funcionamento de um 

acelerômetro capacitivo, porém em projetos que requerem maior estabilidade, são 

utilizados acelerômetros baseados em estruturas vibrantes. 

Observando a Figura 7, nota-se que uma massa de prova está presa por 

molas, ambos componentes fabricados em silício, possuindo uma liberdade de 

movimentação conhecida. Assumindo que o acelerômetro estará fixo ao sistema a 

ser monitorado, então sentirá as mesmas forças externas recebidas. Se atentando 

aos eletrodos fixos e móveis, tanto do eixo X como do eixo Y, os quais a partir da 

variação da velocidade e pelo princípio da inércia, se distanciará uns dos outros, 

resultando assim na alteração das capacitâncias C1 e C2 (TORRES, 2015).  

 

Figura 7 - Estrutura e funcionamento de um acelerômetro. 

Fonte: (TORRES, 2015) 

O que possibilita afirmar que no primeiro momento, estaticamente os valores 

de C1 e C2 são iguais. Porém com a ação da aceleração, os valores de C1 e C2 são 

alterados conforme o sentido e intensidade da força em que foi submetido. Por 

exemplo, ao movimentar o sensor para cima, resulta em C1 ser menor que C2 e no 
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movimento para baixo, ocorre o inverso. A diferença ∆C entre estas capacitâncias é 

proporcional à aceleração provocada (MOURA, 2013). 

 

2.4.2 Giroscópio 

Os giroscópios além de outros destaques possuem grande importância no 

campo da aviação, o qual possibilita aeronaves sobrevoar com segurança em 

regiões de pouca visibilidade, atuando assim nos sistemas de orientação. Tem seu 

mecanismo de funcionamento baseado no princípio de conservação do momento 

angular, permitindo assim medir a velocidade angular e consequentemente a 

rotação em torno dos eixos de um sistema tridimensional, Roll, Pitch e Yaw como já 

descrito no item 2.1. 

Sua microestrutura, apresentada na Figura 8, é semelhante a dos 

acelerômetros, na qual possuem uma massa de prova sustentada por molas, ambas 

produzidas também em silício. O que diferencia é a característica de possuir dois 

graus de liberdade, tratando da rotação em apenas um eixo, obtendo assim a 

velocidade angular através da força de Coriolis (TORRES, 2015).  

 

Figura 8 - Estrutura e funcionamento do giroscópio. 

Fonte: (TORRES, 2015) 
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Como pode ser observado da Figura 8, em que o conjunto de molas externas 

denominadas Kx, possui a função de sustentar a estrutura da parte mais interna e ao 

mesmo tempo permitir o movimento da mesma na direção do eixo x. Enquanto que o 

conjunto de molas Ky, deve permitir a vibração da massa de prova localizada no 

centro, na direção do eixo y. Considerando que a rotação está acontecendo em 

torno do eixo z, a força de Coriolis provoca o movimento tanto da parte externa como 

da parte central na direção do eixo x. Assim os eletrodos presentes nas estruturas, 

ao sentirem os efeitos do movimento submetido, resultaram na variação da 

capacitância, atuando da mesma forma que os acelerômetros, porém sua saída será 

proporcional a variação da velocidade angular aplicada. Como o giroscópio não está 

sujeito a ação de nenhum tipo de aceleração, desempenha a vantagem de ser 

utilizado no campo da exploração espacial  (TORRES, 2015). 

2.4.3 Magnetômetro 

É um sensor do tipo Magneto-Resistivo Anisotrópico (AMR) e que possui 

como aplicação específica a medição de campos magnéticos. É fabricado em uma 

fina película de ferro-níquel (Permalloy) e modelado como um elemento de tira 

resistiva (HONEYWELL, 2015). 

O efeito AMR ocorre em materiais ferrosos específicos, dando origem assim 

aos sensores magnéticos. Considerando uma tira destes materiais e submetendo a 

mesma em um campo magnético perpendicular a direção do fluxo de corrente 

elétrica como apresentada na Figura 9, surgirá uma força provocando o desvio da 

trajetória dos portadores de cargas (FITTIPALDI, 2013).  

 

Figura 9 - Tira de material ferroso em campo magnético. 

Fonte: (ALTAMIRA TECNOLOGIA, 2010) 
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Resultante desta força é uma alteração no grau de liberdade dos portadores 

de carga, consequentemente agindo sob a resistência do material alterando a 

tensão de saída. Assim, a resistência gerada dependerá proporcionalmente da ação 

do campo magnético em que for submetida, notando que o maior valor é quando o 

sensor está perpendicular a direção do campo (FITTIPALDI, 2013). 

A resistência e tensão de saída são apenas proporcionais a componente do 

campo magnético ao longo da tira (ou eixo). Para resolver este problema, são 

adicionadas pontes de sensores em direções ortogonais como pode ser visualizada 

na Figura 10, funcionando como uma Ponte de Wheatstone. Possibilitando obter a 

medição exata do campo magnético em todos os eixos e em qualquer direção 

(HONEYWELL, 2015). 

 

Figura 10 - Ponte de sensores magnetos-resistivos. 

Fonte: (ALTAMIRA TECNOLOGIA, 2010) 

 

Os sensores da Honeywell utilizam três sensores para realizar a medição em 

um sistema tridimensional e todos fabricados também com a tecnologia MEMS. 

Portanto assim como o acelerômetro e o giroscópio, as partes físicas de 

funcionamento do magnetômetro apresentadas são construídas em escala 

micrométrica. 
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2.5 Ângulos de orientação através dos sensores 

Como descrito anteriormente, cada sensor possui uma função específica e 

fornece medidas de acordo com esta. Assim através da Tabela 1, pode-se ter o 

conhecimento sobre a medida fornecida por cada um dos sensores, para então 

realizar os cálculos necessários a obtenção dos ângulos.  

Tabela 1 - Tipos de medidas fornecidas por cada sensor 

Acelerômetro 
Aceleração da gravidade 

(m/s²) 

 
𝑎
𝑎
𝑎

 

 

Giroscópio 
Velocidade angular 

(graus/s) 

 
𝑤
𝑤
𝑤

 

 

Magnetômetro Intensidade de campo 
magnético (Gauss) 

 
𝑚𝑎𝑔
𝑚𝑎𝑔
𝑚𝑎𝑔

 

 
 

A partir das medidas lidas em cada um dos sensores a obtenção dos ângulos 

será resultante em três etapas: primeiramente serão encontrados os valores de Roll 

e Pitch através da leitura do acelerômetro e então com estes ângulos e mais as 

medidas do magnetômetro será definido o valor de Yaw. Estes três ângulos 

formarão a matriz de cosseno diretores (DCM), sendo a segunda etapa. E 

finalizando, na última etapa a DCM será atualizada através dos valores das 

variações dos ângulos obtidos pelo giroscópio. 

Assim, iniciando a primeira etapa, de acordo com (CALLEGARO, 2014), 

sendo as medidas de aceleração da gravidade representada pelo vetor [ax, ay, az]
T, o 

qual é obtido através do acelerômetro, os valores dos ângulos de roll e pitch, podem 

ser encontrados respectivamente segundo as relações na Equação 3.  

Equação 3 

𝜙 = 𝑡𝑎𝑛
𝑎

𝑎
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𝜃 = 𝑡𝑎𝑛
−𝑎

𝑎 ∙ sin 𝜙 + 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙
 

 

Por razões construtivas e de operação, apenas com o acelerômetro não é 

possível obter o ângulo de rotação em torno do eixo z, ou seja, o Yaw. Assim é 

necessário utilizar as medidas fornecidas pelo magnetômetro [magx, magy, magz]T, 

em conjunto com os ângulos já obtidos pelo acelerômetro (CALLEGARO, 2014). De 

acordo com a Equação 4, tem-se o valor de Yaw. 

Equação 4 

𝜓 = 𝑡𝑎𝑛
(𝑚𝑎𝑔𝑧 − 𝐸𝑥) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜙 − (𝑚𝑎𝑔𝑦 − 𝐸𝑦) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙

(𝑚𝑎𝑔𝑥 − 𝐸𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + (𝑚𝑎𝑔𝑦 − 𝐸𝑦) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜙 + (𝑚𝑎𝑔𝑧 − 𝐸𝑧 ) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙
 

 

Nota-se na Equação 4 um valor sendo subtraído das componentes do vetor de 

intensidade de campo magnético. Estes valores sendo representados pelo vetor [Ex, 

Ey, Ez]
T, são os efeitos ferromagnéticos (CALLEGARO, 2014), provocados por 

razões construtivas do sensor e também por interferências causadas por 

componentes metálicos presentes na estrutura do projeto. 

Na segunda etapa de obtenção dos ângulos, umas das formas de relacionar 

um SF a um SM é através da DCM, como descrita no Item 2.1. Assim a partir dos 

valores encontrados de (𝜙, 𝜃, 𝜓) pode-se obter a DCM de acordo com a relação da 

Equação 5.  

Equação 5 

𝐷𝐶𝑀(𝜓, 𝜃, 𝜙) =  

𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙
𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑠𝑖𝑛𝜃. 𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜙

−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜓. 𝑐𝑜𝑠𝜃
 

 

E na terceira e última etapa, deve-se definir primeiramente a matriz de 

cossenos diretores a partir das medidas de variações dos ângulos do giroscópio 

(DCMg), representados pelo vetor [wx, wy, wz]
T na Tabela 1. Dada a relação 

apresentada na  Equação 6, na qual representa a atualização da matriz de cossenos 

diretores do giroscópio (PREMERLANI e BIZARD, 2009), pode-se então afirmar que 

a DCMg é a matriz apresentada na Equação 7. 
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 Equação 6 

𝑅(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑅(𝑡) ∙

1 −𝑑𝜃 𝑑𝜃

𝑑𝜃 1 −𝑑𝜃
−𝑑𝜃 𝑑𝜃 1

 

Equação 7 

𝐷𝐶𝑀 =

1 −𝑑𝜃 𝑑𝜃

𝑑𝜃 1 −𝑑𝜃
−𝑑𝜃 𝑑𝜃 1

 

Onde, 

𝑑𝜃 =  𝑤 ∙ 𝑑𝑡 

𝑑𝜃 =  𝑤 ∙ 𝑑𝑡 

𝑑𝜃 =  𝑤 ∙ 𝑑𝑡 

 

Assim a partir da DCMg, para atualizar os ângulos da DCM é necessário 

apenas o produto entre as mesmas, como é descrito na Equação 8. E deste modo os 

ângulos de Euler (𝜙, 𝜃, 𝜓) podem ser obtidos através dos elementos da DCM 

atualizada, como apresenta a Equação 9 (ALMEIDA, 2014). 

Equação 8 

𝐷𝐶𝑀 = 𝐷𝐶𝑀 ∙

1 −𝑑𝜃 𝑑𝜃

𝑑𝜃 1 −𝑑𝜃
−𝑑𝜃 𝑑𝜃 1

 

Equação 9 

𝜙 = 𝑡𝑎𝑛
𝐷𝐶𝑀 (2,3)

𝐷𝐶𝑀 (3,3)
 

𝜃 = −sin (𝐷𝐶𝑀 (1,3)) 

𝜓 = 𝑡𝑎𝑛
𝐷𝐶𝑀 (1,2)

𝐷𝐶𝑀 (1,1)
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2.6 Filtros Digitais 

Utilizando apenas os sensores inerciais individualmente já seria possível obter 

os ângulos de Euler, porém ao se trabalhar com os sensores isolados, percebe-se a 

limitação de cada um. No qual o giroscópio que fornece a variação da velocidade 

angular e que necessita de uma integração em relação ao tempo para obtenção dos 

ângulos, acaba gerando erros em baixas frequências.  

O acelerômetro possui instabilidades em altas frequências e além de sozinho 

não ser possível calcular o ângulo do movimento de guinada (Yaw). Com o 

magnetômetro seria possível obter todos os ângulos, porém o grau de 

suscetibilidade a interferências de campos magnéticos externos é bastante elevado 

e quando inclinado fornece uma leitura não confiável, sendo necessárias correções. 

Assim, considerando a impossibilidade em utilizar os sensores 

separadamente e por se tratar de uma IMU de baixo custo utilizada neste trabalho, 

há a necessidade da fusão destes sensores. De modo que possibilite alcançar 

resultados com precisão, tornando um projeto de valor econômico pequeno, porém 

com grande eficiência e aplicabilidade. 

Existem diversas formas de realizar a fusão de dados dos sensores, 

diferenciando em sua complexidade de implementação e precisão na resposta. 

Neste trabalho serão analisadas três formas, as quais consistem em algoritmos, 

conhecidos como Filtros Digitais, que processam os sinais e eliminam os ruídos. Nos 

próximos itens serão descritos os Filtro de Média Móvel, o Filtro Complementar e o 

Filtro de Kalman. 

 

2.6.1 Filtro de Média Móvel 

O Filtro de Média Móvel temporal ponderado é utilizado com o objetivo de 

filtrar os ruídos de alta frequência agregados aos sensores. Ele não realiza a fusão 

dos sensores como os próximos filtros a serem descritos, porém como o nome já 

sugere, este filtro nada mais é do que uma média, envolvendo o sinal atual 

multiplicado por uma constante de ponderação e seus antecessores. Assim para 
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uma amostra, por exemplo, do ângulo de rolagem (Roll), Ф(n) no instante n, é 

calculado o valor filtrado ФMM(n) de acordo com a Equação 10 (MOURA, 2013). 

 

Equação 10 

𝜙 (𝑛) =
𝑊 ∙ 𝜙(𝑛) +  𝜙(𝑛 − 1) + 𝜙(𝑛 − 2) + 𝜙(𝑛 − 3) … …   𝜙(𝑛 − 𝑘)  

𝑊 + 𝑘
 

O número de sinais antecessores k dependerá do grau de precisão. E obtido 

de forma empírica, o valor da constante W é uma ponderação entre a velocidade da 

resposta e o processamento dos sinais, de forma que se muito baixo o valor, torna-

se lenta a saída. E se muito elevado o valor da constante, o sinal filtrado torna-se 

dispensável, pois passa a se distanciar dos valores reais.  

   

2.6.2 Filtro Complementar 

O Filtro Complementar apresenta uma resposta muito semelhante à resposta 

do Filtro de Kalman, a ser descrito. A sua vantagem está na fácil implementação e 

simples complexidade computacional. Porém fornece uma saída bastante confiável, 

a depender no nível de precisão exigido no projeto. 

Consiste de uma soma equilibrada entre dois tipos de sensores, por exemplo, 

entre a variação angular fornecida pelo giroscópio e a posição angular pelo 

acelerômetro (SOUZA, 2013). A fusão destes sensores se dar pela filtragem dos 

espectros de frequência em que cada um possui mau desempenho, como é 

mostrado na Figura 11, sendo um passa-baixas e outro passa-altas (REIS, 

ABDALLA JR., et al., 2014). 
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Figura 11 - Diagrama do Filtro Complementar. 

 

Considerando como exemplo, novamente o movimento de rolagem (Ф) no 

instante n, tem-se a relação matemática do Filtro Complementar descrita na 

Equação 4. 

Equação 11 

𝜙 = 𝛼 𝜙 + 𝜔 Δ𝑡 + (1 − 𝛼)𝜙  

Em que ϕ  é o sinal filtrado no instante n e ϕ  é o sinal de rolagem da 

iteração anterior, α é a constante de ponderação, a qual define a frequência de 

cortes dos sub-filtros digitais, ω  é a velocidade angular fornecida pelo giroscópio 

e multiplicada pelo intervalo de tempo Δ𝑡 a fim de obter a variação angular e ϕ  é 

a posição angular calculada pelos valores do acelerômetro.   

Deste modo nota-se que o Filtro Complementar atua no giroscópio como um 

filtro passa-altas e como um passa-baixas no acelerômetro. O valor de α pode ser 

determinado de duas formas, a primeira é de acordo com a Equação 12, na qual T é a 

frequência de corte dos sub-filtros (REIS, ABDALLA JR., et al., 2014). E a segunda 

opção é obter empiricamente, atentando ao detalhe de que um valor de α muito 

baixo faz com que o filtro não funcione apenas igualando aos valores originais, já um 
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valor muito elevado torna o filtro supérfluo, pois o filtro deixa de seguir as medidas 

reais. 

Equação 12 

𝛼 =  

𝑇
Δ𝑡

(1 +
𝑇
Δ𝑡

)
 

Para os movimentos de arfagem (θ) e guinada (Ψ) o processo se repete, 

apenas atentando de envolver o magnetômetro no movimento de guinada em vez do 

acelerômetro já que este não possui essa função. 

 

 

2.6.3 Filtro de Kalman 

Todos os filtros digitais apresentados até o momento trabalham com uma ou 

duas variáveis de entrada, realizando ponderações das medidas dos ângulos, 

resultando em apenas uma saída que é o ângulo filtrado. Porém, estando presente o 

ruído em cada uma das variáveis fornecidas pelos sensores, como realizar o 

cruzamento dos dados para uma melhor estimativa da resposta possuindo assim 

muitas variáveis? A solução está na utilização do Filtro de Kalman. 

No ano de 1940, iniciavam-se as pesquisas referentes à minimização do erro 

médio quadrado em sinais, tendo como pioneiro o trabalho de N. Wiener, que ficou 

conhecido como a filtragem dos mínimos quadrados em tempo linear ou contínuo. 

Toda a problemática consistia em separar o sinal do ruído através de correções 

adicionais nos mesmos. Porém mesmo com esta nova teoria muitos problemas não 

eram resolvidos e acabou sendo arquivada durante vários anos. Até que em 1960, 

R. E. Kalman, trabalhando em torno da mesma questão, considerou não mais as 

medidas no tempo contínuo e sim como o sinal ruidoso em uma sequência discreta 

no tempo. Também abordou bem o problema com um ambiente de estados em um 

sistema de múltiplas entradas e múltiplas saídas (BROWN e HWANG, 2012).   
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Existem duas implementações do Filtro de Kalman, sendo essas o Filtro de 

Kalman discreto (FKD) e o Filtro de Kalman Estendido (FKE), neste trabalho será 

utilizado o FKD, descrito no próximo item. 

 

2.6.4 Filtro de Kalman Discreto  

O filtro desenvolvido por Kalman consiste em uma solução numérica disposta 

em um conjunto de iterações, nas quais é estimado o estado do processo de forma a 

minimizar o erro quadrático médio através de equações matemáticas estocásticas. 

Por ser um algoritmo recursivo, a saída é resultante de uma sequência de ciclos de 

predição e atualização, tendo como base funções de densidade de probabilidade 

gaussianas (ALMEIDA, 2014). 

Todo o algoritmo que será descrito a seguir foi baseado no texto de (BROWN 

e HWANG, 2012), iniciando-se em assumir que o processo aleatório a ser estimado 

pode ser representado Equação 13. 

Equação 13 

𝑥 = 𝐴 𝑥 + 𝑤  

Onde, 

𝑥  = de dimensão (n x 1), é o vetor de estado do processo no tempo tk. 

𝐴  = matriz de dimensão (n x n) que relaciona o estado atual com base no 

estado anterior. 

𝑤  = vetor (n x 1) que representa a perturbação do estado estimado. 

n = número de variáveis do estado ou a serem processadas. 

Considerando que o observador do processo, ou seja, as medições reais 

ocorrem em pontos discretos no tempo, o mesmo obedece a relação linear 

apresentado na Equação 14. 

Equação 14 

𝑧 = 𝐻 𝑥 + 𝑣  
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Onde,  

𝑧  = vetor (m x1) que representa a medição no tempo tk. 

𝐻  = matriz (m x n) que realiza a conexão entre a medição e o vetor de 

estado.  

𝑣  = vetor (m x 1) que representa a perturbação da medida. 

m = número de variáveis que terão função de observador. 

Considerando 𝑤  e 𝑣  ruídos brancos, independentes e com distribuição 

normal (ALMEIDA, 2014), podem ser transformados nas matrizes de covariância de 

ruído do estado e da medida, seguindo as relações presente na Equação 15. 

Equação 15 

𝐸[𝑤 𝑤 ] =
𝑄 , 𝑖 = 𝑘
0, 𝑖 ≠ 𝑘

 

𝐸[𝑣 𝑣 ] =
𝑅 , 𝑖 = 𝑘
0, 𝑖 ≠ 𝑘

 

𝐸[𝑤 𝑣 ] = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑘 𝑒 𝑖 

O FKD possui dois grupos de equações, o primeiro definido como equações 

de propagação e o segundo como equações de atualização. A partir deste momento 

as variáveis que estiverem com o acento circunflexo são denominadas variáveis 

estimadas, o sobrescrito com o sinal de “-” (negativo) indica a variável a priori e o 

sobrescrito com o sinal “+” (positivo) indica a variável a posteriori.  

Assim, admitindo 𝑤  presente na Equação 6, como ruído branco e de 

distribuição normal com média zero, o mesmo pode ser ignorado, resultando na 

Equação 16. 

Equação 16 

𝑥 = 𝐴. 𝑥  

A segunda e última equação do grupo de propagação é da matriz de 

covariância de erro do estado, apresentada na Equação 17. 
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Equação 17 

𝑃 = 𝐴. 𝑃 . 𝐴 + 𝑄 

Iniciando a seção de atualizações, tem-se a relação do ganho do FKD de 

acordo com a Equação 18. 

Equação 18 

𝐾 = 𝑃 . 𝐻 . (𝐻. 𝑃 . 𝐻 + 𝑅)  

Assim, neste momento é possível finalizar o algoritmo descrevendo as 

equações de atualização da covariância de erro e do estado estimado, apresentadas 

nas Equação 19 e Equação 20, respectivamente. 

Equação 19 

𝑃 = 𝑃 − 𝐾 . 𝐻. 𝑃  

Equação 20 

𝑥 = 𝑥 + 𝐾 . [𝑧 − 𝐻. 𝑥 ] 

O FKD pode ser compreendido através da sequência do diagrama 

apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Diagrama esquemático do FKD. 

Fonte: (BROWN e HWANG, 2012) 
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Uma observação importante é que os filtros digitais não surgiram com a 

imediata implementação do algoritmo, pois sua origem foi baseada em filtros 

compostos de elementos elétricos que ligados em um circuito objetivava-se obter 

uma resposta de frequência desejada. O Filtro de Kalman surgiu a mais de 50 anos, 

e por mais que parecia ser uma ideia abstrata, os engenheiros daquela época 

perceberam de imediato a solução prática que o FKD fornecia em problemas de 

filtragem e que outras teorias não tinham resolvido, em destaque no campo da 

navegação (BROWN e HWANG, 2012). 

 

2.7 Microcontrolador 

Devido à automatização dos sistemas, sejam na área da pesquisa, no 

desenvolvimento da robótica ou na automação industrial, estão sendo exigidos cada 

vez mais componentes eletrônicos eficientes, de tamanhos reduzidos e que 

consumam baixa potência. Entres estes componentes pode-se destacar uma grande 

diversidade de micro sensores e micro atuadores, como já mencionados. Porém 

deve-se notar um componente de grande importância, o qual além de outras funções 

é a central de processamento e interface entre estes, sendo denominado como 

microcontrolador. 

Um microcontrolador é análogo a um processador utilizado em computadores 

pessoais (PCs), porém com baixa capacidade de processamento e menores 

memórias. Diferencia, pois em um microcontrolador são agrupados vários 

componentes tendo como principais, a memória RAM e de programa, 

temporizadores e circuitos de clock, dispositivos periféricos como conversores 

analógico/digitais (ADC) e interfaces de entrada e saída de dados, como pode ser 

visualizados no diagrama de blocos da Figura 13. O microcontrolador sempre está 

integrado à parte interna de alguns dispositivos, fazendo com que fique conhecido 

como controlador embutido. A depender do projeto pode necessitar de um 

componente externo, o cristal (oscilador), para assim determinar a frequência de 

trabalho (LIMA, 2009). 
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Figura 13 - Diagrama de blocos dos componentes de um microcontrolador. 

Fonte: (GRADE, 2001) 

 

2.7.1 Microcontroladores AVR 

Existem várias famílias de microcontroladores no mercado, neste trabalho 

será abordado o microcontrolador da família AVR, mais especificamente o Atmega8, 

por apresentar valor economicamente menor, maior disponibilidade de ferramentas 

de desenvolvimento e documentação. 

Os microcontroladores da família AVR foram desenvolvidos em 1995 na 

Noruega e produzidos até os dias atuais pela fabricante Atmel®. Diferenciando de 

seus concorrentes na época, por utilizar memória flash no armazenamento da 

programação em vez de memórias permanente.  

Apresentam excelente eficiência de processamento e voltados à linguagem C 

permite a criação de firmwares compactos.  Com menores quantidades de portas 

lógicas e utilização da estrutura Reduced Instruction Set Computer (RISC), requer 

menos instruções possibilitando os projetos criados rodarem com maior velocidade, 

pois o microcontrolador possui funções limitadas, em prol do processamento. Outros 

benefícios da arquitetura RISC são chips menores, com reduzida quantidade de 

pinos e baixo consumo de energia pelo processador. Os AVRs também se baseiam 
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na arquitetura Havard, na qual o barramento de dados é separado do de instruções 

(SILVA, 2002). 

De acordo com (LIMA, 2009), as principais características são:  

 Executam poderosas instruções em um simples ciclo de clock 

e operam com tensões entre 1,8 e 5,5V, com velocidades de 

até 20 MHz. Sendo disponíveis em diversos encapsulamentos 

(de 8 a 64 pinos). 

 Alta integração e grande número de periféricos com efetiva 

compatibilidade entre toda a família AVR. 

 Possuem vários modos para redução do consumo de energia 

e características adicionais (picoPower) para sistemas 

críticos.  

 Possuem 32 registradores de propósito geral, memória de 

acesso load-store e a maioria das instruções é de 16 bits. 

 Memória de programação FLASH programável in-system, 

SRAM e EEPROM, para desenvolvimentos rápidos e 

flexibilidade de projeto. 

 Um conjunto completo e gratuito de softwares. 

 Preço acessível. 

 

 

2.7.2 UART 

O Transmissor/Receptor Assíncrono Universal, do inglês Universal 

Asynchronous Receiver/Transmiter (UART), é mais uma propriedade presente na 

arquitetura AVR, a qual permite a comunicação com outros dispositivos externos. 

Com a transmissão/recepção ocorrendo de forma simultânea (full-dulex). Assim 

como em PCs, os AVRs possuem a capacidade de receber e enviar bytes 

completos, através da transmissão serial com o stop bit programável com a 

comunicação ocorrendo com taxas entre 2400 e 115200 bauds (SILVA, 2002). 
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2.7.3 Comunicação I²C 

O barramento para interconexão de circuitos integrados, do inglês Inter IC 

Bus (I²C), o qual consiste de um protocolo de comunicação serial foi criado na 

década de 90 pela Philips Semiconductors que intencionava a criação de uma 

interface padrão e simplificada (SILVA, 2012).  

Através da comunicação bidirecional o barramento I²C é composto de duas 

linhas físicas, uma de dados, Serial Data Line (SDA) e outra de clock, Serial Clock 

Line (SCL), permitindo a comunicação entre todos os dispositivos conectados ao 

barramento. Os dispositivos possuem um endereçamento na qual possa ser 

identificado para exercer sua função de transmissor ou emissor (SILVA, 2002). O 

esquemático da comunicação via barramento I²C pode se visualizado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Comunicação via barramento I²C. 

Fonte: (SILVA, 2012) 

 

Na comunicação I2C, que ocorre em bytes, o microcontrolador atua como 

master, iniciando a comunicação com o envio de um sinal de START ao barramento, 

como se estivesse chamando a “atenção” de todos os dispositivos conectados, no 

caso deste trabalho, são os sensores. Logo após este sinal, é enviado também pelo 

microcontrolador um byte, contendo sete bits de endereçamento e um bit que 

determinará a tarefa a ser realizada (escrita ou leitura) (SÁ, 2011). 

O sinal de START ocorre quando a linha SCL está em nível alto e há uma 

transição do nível alto ao nível baixo da linha SDA, como pode ser visualizado na 

Figura 15. Assim o dispositivo que corresponder ao endereço requisitado responderá 
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com um bit zero durante o posterior pulso de clock, este sinal é conhecido como 

Acknowledge e assim inicia a transmissão dos bytes de dados (SILVA, 2012). 

 

Figura 15 - Início da comunicação I²C. 

Fonte: (SILVA, 2012) 

 

O sinal acknowledge é exigido pelo microcontrolador todas as vezes que o 

mesmo enviar um byte seja para realizar uma escrita ou leitura, de modo que para 

byte enviado em uma direção dos sensores, haverá um bit de resposta na direção 

oposta (SÁ, 2011). Sendo finalizada a transmissão quando o microcontrolador enviar 

um sinal de STOP, liberando o barramento para que outros dispositivos possam 

atuar como master. O sinal de STOP acontece quando a linha SCL está em nível 

alto e ocorre uma transição do nível baixo ao nível alto da linha SDA. Esta etapa 

pode ser visualizada na Figura 16. 

 

Figura 16 - Término da comunicação I²C. 

Fonte: (SILVA, 2012) 
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CAPÍTULO 3 

Os softwares e hardwares utilizados neste trabalho estão listados e descritos 

nos próximos itens. 

3.1 Softwares 

3.1.1 BASCOM 

Para a criação do programa a ser gravado no microcontrolador (firmwares), 

neste trabalho será utilizado o BASCOM AVR, apresentado na Figura 17, é uma 

plataforma de compilação firmwares, elaborada pela MCS Electronics para atender à 

família dos AVRs. Incorpora todos os recursos básicos para a criação de um 

firmware de maneira simples e eficiente. Suas principais características são:  

 Interface de programação bastante intuitiva,  
 Linguagem BASIC de fácil uso semelhante ao MS-QuickBasic,  
 Incorpora um programador tipicamente usado em conjunto com o 

STK200/300,  
 Grande conjunto de bibliotecas,  
 Possui um simulador de código, terminal serial, etc. 
 Gera arquivo com extensão (.hex), utilizado para gravar o programa no 

microcontrolador. 

 

 

Figura 17 - BASCOM AVR 
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3.1.2 AVRprog 

O software responsável em gravar o firmware no microcontrolador utilizado 

neste trabalho foi o AVRprog, sendo este uma grande ferramenta para projetos em 

que utilizam microcontroladores AVR. Este programador através da comunicação 

por USB possibilita a utilização do gravador AVR910+USB que será apresentado no 

item 3.2.2.  

Seu funcionamento consiste em primeiro momento escolher o 

microcontrolador a ser programado, no caso deste trabalho o ATmega8. Logo em 

seguida deve-se carregar o arquivo em extensão (.hex) gerado pelo software 

BASCOM AVR ou outros, e selecionar a opção Program. O processo de gravação 

será exibido na janela até o término. O AVRprog permite ao usuário verificar se a 

gravação ocorreu com sucesso através da função Verify. A interface deste 

programador pode ser visualizada na Figura 18. 

 

Figura 18 – AVRprog 
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3.1.3 MATLAB 

A partir das dimensões dos cálculos matemáticos descritos nos itens 

anteriores, percebe-se que se todo o trabalho fosse realizado pelo microcontrolador, 

o mesmo trabalharia sobrecarregado, acarretando em erros devido a saturação do 

microprocessador e memória. Assim houve a necessidade de dividir o trabalho com 

um PC com poder de processamento muito maior ao do microcontrolador. Neste PC 

se mantém em funcionamento um software recebendo os dados, processando e 

exibindo através de gráficos ou animações. 

Deste modo, para realizar o processamento dos sinais provindos do 

microcontrolador bem como a visualização dos resultados, utilizou-se neste trabalho 

o software MATLAB, versão 2010b. O MATLAB é um software de grande eficiência 

com relação à execução de cálculos incluindo matrizes. Por possuir comandos bem 

próximos de como são expressas as equações, faz deste um software bastante 

simples e intuitivo.  

Em algumas situações é necessária uma rotina para resolver um cálculo 

específico, tornando difícil com apenas a utilização da janela de comandos. Como 

solução o MATLAB permite através da ferramenta Editor a criação de scripts, que 

consistem de ficheiros de textos contendo as funções e comandos necessários em 

um conjunto de interações conforme a programação. A janela de comandos e o 

Editor são apresentados na Figura 19. 

 

Figura 19 - Janela de comandos e Editor do MATLAB. 
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Entre as funções básicas e complexas, as principais funções do MATLAB 

utilizadas neste trabalho são descritas na Figura 20.  

 

Figura 20 - Funções do MATLAB 

 

3.1.4 Visão geral dos softwares 

As demais funções utilizadas neste trabalho serão descritas ao longo da 

metodologia conforme necessidade e os resultados mostrarão a grande capacidade 

dos softwares na integração com dispositivos externos, na realização de cálculos e 

visualização gráfica. Na Figura 21, é apresentada a visão geral dos softwares através 

do diagrama de blocos referente à ordem de utilização e descrição de suas funções. 

 

Figura 21 - Diagrama de blocos da ordem de utilização dos softwares 

BASCOM

Cria e Compila
firmware.

AVRProg

Grava firmware no 
microcontrolador.

MATLAB

Processa e 
Visualiza sinais do 
microcontrolador.
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3.2 Hardwares 

3.2.1 Microcontrolador ATmega8 

O microcontrolador utilizado neste trabalho foi o ATmega8 apresentado na 

Figura 22, entre outras razões, por dispor de uma estrutura física compacta e memória 

Flash suficiente às necessidades do projeto. 

 

Figura 22 - Microcontrolador ATmega8 

De acordo com informações da fabricante Atmel® encontradas em (ATMEL, 

2013), o ATmega8 apresenta como características mais importantes: 

 Alto desempenho e baixo consumo de energia; 

 Arquitetura RISC avançada: 130 poderosas instruções, a maioria das 

execuções em simples ciclo de clock, 32 x 8 registradores de 

trabalho de propósito geral, multiplicação por hardware em 2 ciclos 

de clock; 

 8 kbytes de memória de programa Flash de auto programação In-

System; 

 521 bytes de memória EEPROM; 

 1 kbyte de memória SRAM; 

 Ciclos de escrita e apagamento: memória FLASH 10.000 vezes, 

EEPROM 100.000 vezes. 

 Periféricos: 23 entradas e saídas (I/O) progamáveis, 3 canais PWM, 

8 canais A/D com precisão de 10 bits na versão TQFP, 6 canais na 

versão PDIP, interface serial para dois fios orientada a byte (TWI), 
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compatível com o protocolo I²C, interface serial USART, 1 

comparador analógico; 

 Tensão de operação: 4,5 – 5,5 V 

 Consumo de potência a 4 MHz (3V, 25 ºC): ativo = 3,6mA, Idle= 1mA 

e Power-down = 0,5μA. 

 

A Figura 23 apresenta a descrição dos pinos do ATmega8 dispostos no 

encapsulamento do tipo Plastic Dual In-line Package (PDIP). 

 

Figura 23 - Pinos do ATmega8. 

 

As instruções presentes na arquitetura AVR ocupam 16 ou 32 bits (2 ou 4 

bytes). Deste modo, a memória Flash possui endereço em words de 16 bits. Assim o 

ATmega8 possui 8192 bytes de memória Flash, ou 4096 words (SÁ, 2011). 

Com relação a comunicação I2C, o ATmega8 atua como master, iniciando a 

comunicação com o envio de um sinal de START ao barramento todo momento em 

que seja necessário comunicar com um slave, no caso deste trabalho, um dos 

sensores. E após a leitura finaliza a comunicação com um sinal de STOP, liberando 

o barramento para a comunicação com outro sensor. 
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3.2.2 FT232 

Existem várias formas de comunicar o microcontrolador ao PC, neste trabalho 

será utilizada a comunicação serial, pela sua eficiência e por os outros tipos, como a 

comunicação paralela, possuírem uma maior implementação física e por isso se 

tornando quase obsoletos.  

Entre os tipos protocolos de comunicação serial destacam-se: RS232, que 

correspondem às portas seriais dos PCs e que estão deixando de existir e o 

barramento serial universal, do inglês Universal Serial Bus (USB), mais moderno e 

com maior velocidade, quantidade maiores de funcionalidades incorporadas e 

possuindo similaridade ao plug-and-play, sendo atualmente o mais utilizado. 

O ATmega8 e grande parte dos microcontroladores da família AVR possuem 

o recurso de comunicação serial assíncrona diretamente incorporada ao chip. Porém 

esta funcionalidade obedece ao padrão TTL, na qual os níveis de tensão 

correspondentes a 0 e 1 são 0 e 5V, respectivamente. Sendo necessária ao usar o 

padrão RS232 a incorporação de um conversor. E através do USB além do 

conversor de níveis de tensão, é requisitado também um conversor que ajuste a 

comunicação serial padrão TTL ao protocolo de comunicação correspondente. 

A solução encontrada é na utilização de um hardware, FT232R que efetua 

todas as conversões necessárias. Além de que o sistema operacional do PC 

reconhece o dispositivo como uma porta serial de comunicação e atualiza o driver 

fornecido pela FTDI Chip, simplificando a comunicação entre PCs e o ATmega8. Na 

Figura 24 é apresentado o esquemático (à esquerda) do FT232R (à direita).  

 

Figura 24 - Esquemático do FT232 
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Com o FT232R foi possível também a utilização do programador 

AVR910+USB apresentado na Figura 25Erro! Fonte de referência não encontrada., 

o qual utiliza comunicação USB com um soquete zif para programação do ATmega8. 

Este gravador dispensa qualquer alimentação adicional, pois é completamente 

suprido pela porta USB do PC. O conector DB9 incluso é destinado a programação 

de outros chips externos ao gravador. 

 

Figura 25 - Gravador AVR910+USB 

 

Este gravador é compatível com diversos microcontroladores da Atmel, entre 

eles o ATtyni2313, ATmega16, ATmega23, ATmega64, etc. Utiliza o software 

programador que acompanha a plataforma AVR STUDIO ou o programador AVR 

OSP II. Porém como não é compatível com o programador presente no BASCOM 

AVR utilizado neste trabalho, deve-se recorrer ao programador AVRprog descrito no 

tópico anterior.  

3.2.3 GY80 

A unidade de medidas inerciais (IMU) utilizada neste trabalho foi o módulo 

GY80, apresentado na Figura 26. Esta é uma IMU com capacidade de medir e 

informar a aceleração da gravidade, velocidade angular, orientação ao pólo Norte, 

temperatura e pressão, isto graças aos sensores que a compõe, acelerômetro, 

giroscópio, magnetômetro e barômetro, respectivamente, sendo último sensor não 

utilizado neste trabalho. 
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Figura 26 - IMU GY80 

A Figura 27 apresenta o cabo de comunicação utilizado na conexão do GY80. 

 

 

Figura 27 - Cabo de comunicação do GY80 

 

Devido a sua pequena dimensão, torna-se um dispositivo compacto e de 

baixo custo. Muito utilizado em projetos envolvendo robótica, controle de veículos 

aéreos não tripulados (VANT’s), controle de quadricópteros como em (CALLEGARO, 

2014), veículos de navegação, sistemas posicionamento e outros. A Tabela 2 

apresenta a especificações técnicas do GY80. 

Tabela 2- Especificações técnicas do GY80 

Acelerômetro Modelo: ADXL345D 

Giroscópio Modelo: L3G4200D 
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Magnetômetro Modelo: HCM5883L 

Tensão de operação (3,3 a 5) V 

Dimensões (CxLxE) (26 x 17 x 3,4) mm 

Peso 3g 

 

3.2.4 Visão geral do hardware 

O hardware utilizado neste trabalho foi dividido em três partes para melhor 

compreensão. A montagem completa pode ser visualizada através da Figura 28. 

Iniciando pela parte em destaque azul, na qual se tem o microcontrolador 

ATmega8 e a ligação nos principais pinos dos componentes que auxiliam o seu 

funcionamento. No pino PC6 (𝑅𝐸𝑆𝐸𝑇) tem-se a configuração do botão RESET, 

formado por um resistor (4,7kΩ), um capacitor de acoplamento (100nF) e um push-

boton que quando pressionado provoca o reset externo aplicando um nível baixo ao 

pino por um período de tempo. Quando isto ocorre, os registradores de entrada e 

saída são configurados automaticamente aos seus valores padrão e o firmware 

passa a rodar a partir da posição reset (na memória é o endereço 0). Nos pinos PD0 

(RXD) e PD1 (TXD), tem-se a ligação com o dispositivo FT232R responsável na 

conexão via USB através da comunicação USART na qual os pinos são de entrada e 

saída de dados, respectivamente. No pino VCC, como o nome indica, tem-se a 

alimentação (+5 VCC) do ATmega8 disponível na ligação USB.  O pino GND é o 

referencial terra do microcontrolador. Os pinos PB6 (XTAL1/TOSC1) e PB7 

(XTAL2/TOSC2) são utilizados como entrada e saída do amplificador oscilador 

externo, respectivamente. O qual é composto por um cristal de 7.3728MHz e dois 

capacitores (27pF). O pino AVCC é a alimentação do conversor A/D, mesmo que 

não utilizado neste trabalho, porém manteve-o conectado ao VCC por razões de 

operação. Os pinos PC4 (ADC4/SDA) e o PC5 (ADC5/SCL) foram utilizados na 

comunicação I2C, como linha de dados e linha de clock, respectivamente. Por estes 

pinos que serão realizadas as leituras e escritas de registradores dos sensores. 

A parte em destaque laranja corresponde ao dispositivo FT232R, o qual será 

o intermediador entre o ATmega8 e o PC, disponibilizando para o circuito a tensão 

de alimentação de (+5Vcc) padrão USB e referencial terra. Para o correto 

funcionamento deve-se atentar aos jamps exigidos entre os pinos e o capacitor de 
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acoplamento na tensão de 3.3Vcc como mostrado na Figura 28. Observa-se também 

a ligação dos pinos RXD e TXD, os quais serão conectados aos TXD e ao RXD do 

microcontrolador. 

 

Figura 28 - Visão geral do hardware 

Finalizando com a última parte em destaque verde, a qual representa a IMU 

do modelo GY80. A ligação do módulo ocorre de maneira simples, na qual é 

necessária apenas quatro vias, uma ligando a tensão de alimentação de (+5Vcc) e 

outra ao mesmo referencial terra do ATmega8. E as outras duas são as linha de 

dados e linha de clock, respectivamente SDA e SCL, que diferente das ligações 

invertidas do FT232R, é necessário ligar aos seus equivalentes pinos. Por exigência 

da comunicação I2C em requerer um nível lógico conhecido, é necessária a adição 

de dois resistores pull-up para manter o valor padrão dos pinos em nível alto. Como 

pode ser visualizado na Figura 28.  
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3.3 Configuração dos sensores e processamento dos sinais 

3.3.1 Giroscópio 

O giroscópio do modelo L3G4200D teve sua configuração de acordo com o 

grau de precisão dos resultados, utilizando assim a menor faixa de medição de 

±250 𝑑𝑝𝑠, pois com isto obtém-se maior precisão sendo a sensibilidade de 8.75 

mdps/digit. A frequência de operação foi a de 800 Hz, de modo a diminuir erros 

presentes em frequências mais baixas. 

Estando definido o microcontrolador como o objeto (mc) no MATLAB e sendo 

realizada a abertura da comunicação, pode-se iniciar a leitura do giroscópio. O 

primeiro passo é atentar-se a marcação do tempo de leitura, já que este será 

necessário para integração da leitura do sensor, de modo a obter o ângulo medido. 

Assim antes que o loop se inicie, é iniciada a contagem do tempo pela função 

“tic” e então depois de realizada leitura de todas as componentes fornecidas pelo 

giroscópio, é aferido o tempo final do intervalo pela função “toc” e armazenado na 

variável t1. Posteriormente é calculado o valor do intervalo de tempo (dt). Em 

seguida o novo início do intervalo de tempo é atualizado na variável t0.  

A leitura do giroscópio é obtida através da função “fgetl( )” , sendo que logo 

após deve haver uma conversão da variável lida em um número real, já que esta é 

recebida como um conjunto de caracteres (string) no formato ASCII.  Esta etapa é 

apresentada na Figura 29. 
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Figura 29 - Leitura do Giroscópio 

Esclarecendo que a unidade de medida das variáveis fornecida pelo 

giroscópio é uma unidade utilizada em sinais digitais, ou seja, o bit menos 

significativo, do inglês, Least Significant Bit (LSB).  

A próxima etapa é a calibração. Há duas formas para se obter o valor do 

offset, a primeira é pelo do valor definido no datasheet do giroscópio ou através de 

uma média realizada com um conjunto de amostras enquanto o sensor estiver 

parado como recomenda (ESFANDYARI, NUCCIO, et al., 2010).  

Neste trabalho optou-se por utilizar um valor resultante da média de 50 

amostras mantendo o sensor em repouso, posteriormente este é repassado como o 

valor correto de offset na equação de calibração. Na qual, subtraí-se do valor 

medido, o valor de offset encontrado, obtendo assim a calibração do giroscópio. 

Nota-se que cada componente possui um offset diferente devido a razões 

construtiva e de funcionamento do sensor. De modo a diminuir os ruídos ao nível 

zero, foi adicionado um sub-filtro com os valores de referências encontrados 

empiricamente também através de uma média de 50 amostras. Esta etapa é descrita 

na Figura 30.  
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Figura 30 - Calibração do giroscópio 

 

Assim com o valor da calibração filtrado é possível converter o valor da 

velocidade angular obtido em LSB para a unidade de medida: graus por segundo 

(dps). O qual é resultante de uma multiplicação do valor calibrado e filtrado pela 

sensibilidade disponibilizada no datasheet do giroscópio. Como neste trabalho 

utilizou-se uma escala de ±250 𝑑𝑝𝑠, então a sensibilidade foi de 70 mdps/digit, ou 

seja, multiplicar o valor calibrado por 0,00875 dps/digit (STMICROELETRONICS, 

2010). Esta etapa é mostrada na Figura 31. 

Como o giroscópio fornece em sua saída a velocidade angular em que o 

sensor foi submetido, para obter-se o deslocamento angular é necessário realizar a 

integração em relação ao intervalo de tempo calculado no início e obter assim o 

valor medido em graus. Em etapas futuras no cruzamento com outros sensores, será 

necessário deslocamento angular em radianos, assim deve haver a conversão deste 

valor pela função deg2rad( ).  Estas etapas também são mostradas na Figura 31. 
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Figura 31 - Obtendo as medidas em dps. 

 

3.3.2 Acelerômetro 

A configuração do acelerômetro do modelo ADXL345 resultou de testes para 

obter a resposta mais confiável. De modo a obter maior precisão, foi escolhida a 

menor faixa de medição, ou seja, de ±2𝑔, fixando também a resolução em 10 Bits 

resultando em uma sensibilidade de 3,9 mg/LSB. 

A obtenção das medidas do acelerômetro ocorre da mesma forma que no 

giroscópio, na qual a função “fgetl( )” faz a leitura do microcontrolador e logo em 

seguida a string lida é convertida em um número real, lembrando que a unidade de 

medida é o LSB. Esta etapa é apresentada na Figura 32. 

 

Figura 32 – Leitura do acelerômetro 
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O próximo passo é a calibração das medidas, a qual acontece de forma muito 

semelhante ao giroscópio. Iniciando por encontrar através de uma média de 50 

amostras enquanto o acelerômetro estiver em repouso, o valor de desvio ou offset. 

Neste momento o valor de offset pode ser subtraído do valor bruto, porém apenas 

para os eixos X e Y, pois o no eixo Z há uma observação a ser feita. Esta etapa é 

apresentada na Figura 33. 

A peculiaridade do eixo Z está relacionada em o mesmo não possuir valor 

igual ou próximo a zero quando o sensor está na sua posição inicial (eixo Z 

apontado para cima) e em repouso, mas sim deve apresentar um valor próximo ou 

igual a um, já que está paralelo com o vetor da aceleração da gravidade. Então para 

encontrar o offset é necessário saber através do datasheet do acelerômetro o valor 

máximo que pode ser atingido por meio da sensibilidade, por exemplo, neste 

trabalho foi utilizada a faixa de ±2𝑔, logo o seu valor máximo será de 256 LSB/g. 

Desta forma o valor de offset para calibração do eixo Z ocorre subtraindo o valor da 

sensibilidade do valor da média de amostras. Este processo é mostrado na Figura 33. 

 

Figura 33 - Calibração do Acelerômetro 

Para encontrar a variável medida em termos da aceleração da gravidade 1g 

(9,81m/s²), é necessário apenas multiplicar o valor calibrado pela sensibilidade 

disponível no datasheet. Como neste trabalho foi utilizada a faixa de resolução de 

±2𝑔, logo a sensibilidade das medidas foi 0,0039 mg/LSB. A etapa descrita está 

representada na Figura 34. 

 

Figura 34 - Medidas em termos da gravidade 1g. 
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3.3.3 Magnetômetro 

Assim como os sensores descritos anteriormente, o magnetômetro do modelo 

HCM5883L foi configurado de acordo com a resposta fornecida pelo mesmo. 

Operando em modo contínuo com a maior frequência permitida de 75 Hz e com uma 

média de quatro amostras por amostragem. A faixa de medição selecionada foi de 

±1,3𝐺𝑎, apresentando maior precisão, pois a sensibilidade torna-se uma resolução 

digital de 0,92 mGauss/LSB. 

Para se obter as medidas do magnetômetro recorre-se novamente a função 

“fgetl( )”, realizando a leitura do microcontrolador e posteriormente convertendo a 

string lida em um número real, sendo que este possui como unidade de medida o 

LSB. Esta etapa é descrita na Figura 35. 

 

Figura 35 - Leitura do magnetômetro 

 

O próximo passo é a adequação da unidade de medidas, já que a saída 

digital é em LSB, tornando difícil trabalhar com esta medida, pois de acordo com o 

ganho do sensor, este pode medir campos em torno de 1090 LSB/Gauss. Para 

realizar a conversão para Gauss, unidade de medida de intensidade de campo 

magnético, é necessário recorrer a sensibilidade disponível no datasheet do sensor. 

Como neste trabalho foi utilizada a sensibilidade de 0,92mG/LSB, então é 

necessário apenas multiplicar a medida bruta por 0,00092. Esta etapa é mostrada na 

Figura 36. 
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Após a adequação das medidas é necessária a calibração. Esta é um ajuste 

das medidas conforme o desvio já existente devido ao processo de fabricação bem 

como as interferências, conhecidas por efeitos hard iron (CALLEGARO, 2014), 

provocados por componentes ferromagnéticos presentes na estrutura do projeto, 

motores e eletroímãs. A calibração em cada eixo consiste na compensação de um 

valor obtido empiricamente de modo a obter o resultado correto. O ajuste está 

mostrado na Figura 36. 

 

Figura 36 - Adequação e Calibração das medidas 

 

 

3.4 Obtenção dos ângulos de orientação 

A implementação da parte do algoritmo responsável na obtenção dos ângulos 

através dos sinais fornecidos pelos sensores ocorreu de acordo com a teoria 

apresentada no item 2.5. Assim pela Equação 3 e Equação 4, nas quais é possível 

obter os ângulos Roll e Pitch com o vetor composto pelas componentes da 

aceleração da gravidade resultante do acelerômetro e o ângulo Yaw em conjunto 

com o vetor de intensidade de campo magnético fornecido pelo magnetômetro, tem-

se a implementação mostrada na Figura 37. 
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Figura 37 - Obtenção dos ângulos 

 

Como se observa na Figura 37 foi utilizada a função atan2( ) de modo a ser 

possível obter o ângulo em todos os quatro quadrantes. 

A segunda parte consiste em definir a DCM a partir dos ângulos encontrados 

na etapa anterior. Em seguida atualizar a matriz através da DCMg obtida pelos sinais 

de variação angular do giroscópio. E finalizando através das relações descritas na 

Equação 9, é possível obter os ângulos de Euler a partir da DCM atualizada. Esta 

etapa é mostrada na Figura 38. 

A fim simplificar a implementação, não gerando sobrecarga no processador, 

como pode ser visualizada na Figura 38, foi utilizada a função angle2dcm( ), a qual 

gera a DCM conforme a ordem em que são informados os ângulos de Euler. Neste 

trabalho optou-se por utilizar a sequência empregada na aviação, ou seja, Yaw, 

Pitch e Roll. Da mesma foi obtida a DCMg através do giroscópio. Para melhor 

visualização dos resultados a serem mostrados, os ângulos atualizados foram 

convertidos em graus.  
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Figura 38 - Atualização dos ângulos 

 

3.5 Implementação dos Filtros 

Os filtros foram desenvolvidos sequencialmente de acordo com a 

fundamentação teórica apresentada, sendo estes o Filtro de Média Móvel, o Filtro 

Complementar e o Filtro de Kalman. No Capítulo 4 serão apresentados nos 

resultados, uma análise e escolha a partir da precisão e resposta de cada filtro. 

Toda implementação dos filtros ocorreu no MATLAB 2010b® por apresentar 

uma linguagem simples e intuitiva, porém com grande poder de processamento e 

visualização gráfica. 

 

3.5.1 Filtro de Média Móvel 

O Filtro de Média Móvel foi implementado de acordo com a Equação 10, na qual 

uma constante de ponderação é multiplicada pelo valor atual e posteriormente 

realizada uma média entre este produto e o valor medido anteriormente. Foi utilizado 
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apenas um valor de medida anterior além do atual, de modo que o valor de k é igual 

a 1 e a constante de ponderação W, obtida empiricamente, resultou em 0,5. O filtro é 

apresentado na Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Implementação do Filtro de Média Móvel 

 

Nota-se que foi apresentada parte do algoritmo, mais precisamente o cálculo 

do ângulo de rolagem (roll), sendo que o mesmo processo se repete para os outros 

ângulos, de pitch e yaw, alterando apenas o tipo da variável a ser filtrada. 

 

3.5.2 Filtro Complementar 

O Filtro Complementar foi implementado segundo a Equação 11, na qual 

apresenta uma soma entre três variáveis, sendo o ângulo medido pelo giroscópio, o 

ângulo medido pelo acelerômetro e magnetômetro e o ângulo anterior ao estimado. 

Porém a contribuição de cada elemento é controlada por uma constante α que 

funcionará como um filtro, ou seja, determinando a variável que possui maior 

confiança. 
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Para realizar a contribuição dos ângulos medidos pelo giroscópio, os memso 

devem ser calculados segundo o método apresentado na Figura 40. 

 

Figura 40 - Cálculo dos ângulos através do giroscópio 

 

Como não é possível calcular o ângulo de rotação em torno do eixo Z através 

do acelerômetro, ou o ângulo de guinada (Yaw), sendo uma característica do 

magnetômetro, houve a necessidade de estabelecer duas constantes de 

ponderação. Uma para o filtro entre o giroscópio e o acelerômetro e a outra para o 

filtro entre o giroscópio e magnetômetro. Todas foram obtidas empiricamente 

resultando nos valores de 0.20 e 0.15, respectivamente. O filtro desenvolvido para 

calculo do ângulo de Roll é apresentado na Figura 41. 
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Figura 41 - Implementação do Filtro Complementar. 

 

Todo o processo descrito para filtragem do ângulo de roll é repetido para os 

demais ângulos, alterando apenas a variável a ser estimada e a constante de corte 

no caso do ângulo yaw. 

 

2.5.3 Filtro de Kalman discreto 

A implementação do Filtro de Kalman será apresentada de acordo com a 

ordem das equações apresentadas no item 2.6.4 da fundamentação teórica, bem 

como os elementos que as compõe. O filtro desenvolvido baseou-se no modelo 

descrito no trabalho de (CALLEGARO, 2014). 

Inicia-se o Filtro de Kalman determinando os valores iniciais dos parâmetros 

que são atualizados ao longo das iterações e também daqueles que são constantes. 

Esta etapa é mostrada na Figura 42. 
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Figura 42 - Valores iniciais do Filtro de Kalman 

 

Esta fase é crucial para um bom resultado no Filtro de Kalman, na qual deve-

se definir primeiramente o ruído dos sensores reais, obtidos empiricamente e em 

seguida calibrar o ruído dos sensores estimados, fazendo com que os mesmos não 

se aproximem e nem se distancie, não filtrando as medidas. Estes dois parâmetros 

irão compor as matrizes de covariância do estado e da medida respectivamente. 

Um parâmetro importante a ser observado é o valor inicial da covariância do 

erro, a qual interfere na velocidade de resposta do filtro, ou seja, o quanto rápido 

será o aprendizado do modelo. 

Nota-se que o valor inicial do contador n é igual a dois, pois deve ser 

necessário considerar que uma iteração já ocorreu com valores pré-determinados 

como mostrado na Figura 43. 
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Figura 43 - Determinando valores da primeira iteração. 

 

O próximo passo será compor as matrizes de covariância, tanto do estado 

como a da medida. Como o estado a ser estimado é composto pelos três sensores 

estimados a matriz de covariância do estado terá dimensão (9x9), multiplicada pelo 

tempo de amostragem (CALLEGARO, 2014), tendo em sua diagonal os valores 

constantes determinados como mostrado na Figura 42. E com relação às medidas, 

estas serão compostas apenas pelos valores do acelerômetro e do magnetômetro. A 

construção das matrizes é apresentada na Figura 44. 
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Figura 44 - Compondo as matrizes de covariância do estado e da medida 

 

A etapa seguinte consiste em determinar a matriz A, responsável pela 

estimação atual baseada no estado anterior. No entanto, de modo a reduzir o drift 

presente no giroscópio, segundo (CALLEGARO, 2014), a matriz A deve ser 

composta por sub-matrizes, sendo estas a matriz de cossenos diretores obtida pelos 

valores atuais do giroscópio e as matrizes compostas pelas medidas estimadas do 

acelerômetro e do magnetômetro na iteração anterior atualizadas pela DCMg como 

mostrada na Figura 45.   

 

 

Figura 45 - Construção da DCMg e dos sensores estimados 
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A partir deste momento é possível construir a matriz A e determinar também a 

matriz H, que realizará o mapeamento do estado estimado atual com valores das 

medidas reais, deste modo, como a verificação do erro será obtida através do 

acelerômetro e do magnetômetro, esta matriz terá dimensão (6x6) com apenas uma 

das diagonais composta por valor unitário. Estas etapas são mostradas na Figura 46. 

 

 

Figura 46 - Atualização das matrizes de controle 

 

Assim, tendo todos os valores iniciais das matrizes determinados pode-se dar 

prosseguimento aos estágios de propagação e atualização, mostrados na Figura 47. 
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Figura 47 - Estágios de propagação e de atualização 

 

O que se pode notar do Filtro de Kalman é que com a utilização deste filtro 

não é a penas uma constante de ponderação que irá fornecer os resultados, mas 

sim um conjunto de variáveis em conjunto com um banco de equações, mostrando 

que os sinais recebem um processamento mais refinado. 

Além de ser possível através deste filtro o controle dos ruídos tanto do medido 

como do estimado, ou seja, com o Filtro de Kalman pode-se determinar o quanto 

que os sensores são ruidosos e o quanto o sinal resultante também será, 

determinando assim a confiabilidade das respostas.  
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CAPÍTULO 4 

 

Os resultados a seguir foram obtidos de testes em bancada, ou seja, os 

movimentos dos sensores foram realizados de forma manual. Tendo as rotações em 

torno dos próprios eixos e como aproximação será considerado o ponto de origem 

dos sensores o mesmo do protótipo. Os gráficos foram gerados através do software 

MATLAB 2010b. 

 

4.1 Resultados dos sensores 

4.1.1 Testando o acelerômetro 

O primeiro teste a ser realizado foi em relação à correção do valor de offset 

do acelerômetro. Neste teste o sistema foi mantido em repouso e na posição inicial, 

ou seja, o eixo Z na posição vertical paralelo ao vetor da aceleração da gravidade e 

o plano formado pelos eixos X e Y, paralelo ao plano da superfície terrestre.  

Por o acelerômetro fornecer medidas em termos da aceleração da gravidade 

como descrito no item 3.3.2, na posição inicial o valor do eixo Z deve ser 

aproximadamente igual a um e os valores dos eixos X e Y próximos a zero. Deste 

modo através da Figura 48, é possível notar dois gráficos, dos quais o primeiro 

representa o acelerômetro pré-calibrado e o segundo pós-calibração. É possível 

notar do primeiro gráfico que os valores gerados pelo acelerômetro possuem um 

deslocamento em relação aos valores que realmente deveriam apresentar. Este 

deslocamento é o valor de offset, justificado por razões construtivas do sensor e 

corrigido no segundo gráfico.  



70 
 

   

Figura 48 - Acelerômetro pré e pós-calibração. 

É importante observar que a calibração não corrige os ruídos, mas sim o 

deslocamento constante presente nos valores reais das medidas.  

O segundo teste é em relação a validação do acelerômetro perante ao teste 

sugerido no datasheet do acelerômetro. No qual a cada posicionamento em que o 

sensor for submetido, os valores de seus eixos apresentará os resultados mostrados 

na Figura 49.   

 

Figura 49 - Teste sugerido no datasheet do ADXL345. 

Fonte : (ANALOG DEVICES, 2015) 

 

Desta forma para comprovar a sensibilidade e precisão do acelerômetro 

ADXL345 foi gerado o gráfico mostrado na Figura 50, o qual resultou do movimento 

dos sensores conforme sugerido na Figura 49. 
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Figura 50 - Validação do acelerômetro de acordo com o datasheet 

 

Assim de acordo com a Figura 50, nota-se a alta correspondência dos 

resultados das medidas com os valores teóricos do datasheet. Observando que se 

um dos eixos apresenta valor de ±1g os outros dois eixos resultam em valores 

próximos a zero. 

 

4.1.2 Testando o giroscópio 

Diferente do acelerômetro, o giroscópio fornece a velocidade angular em que 

o sensor foi submetido. Deste modo, o teste realizado consistiu em através da 

integração em relação ao tempo, obter a variação angular. Assim executando um 

giro completo do sensor em torno de um dos eixos, mais especificamente o eixo X, 

foi possível acompanhar os ângulos medidos e consequentemente o posicionamento 

em relação ao tempo como mostrado na Figura 51    
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Figura 51 – Giro de 360º do giroscópio no eixo X. 

 

Através da Figura 51, nota-se a precisão do giroscópio L3G4200D no 

monitoramento da rotação. O qual apresentou o ângulo zero no momento em que se 

manteve estático e ao ser girado os ângulos foram crescendo conforme a velocidade 

angular imposta ao sensor. Ao finalizar a rotação, o giroscópio apresentou o 

resultado de aproximadamente 360º, sendo o resíduo justificado pelo acúmulo de 

erros durante a integração, corrigido através dos filtros digitais a serem mostrados.  

 

4.1.3 Testando o Magnetômetro 

O magnetômetro é o sensor que funciona como uma bússola, ou seja, 

indicando a posição do pólo norte magnético terrestre, atuando assim também como 

detector de campos magnéticos. 

O teste do magnetômetro é semelhante ao do acelerômetro, diferenciando 

que em vez de uma posição inicial estática, é realizado um movimento no sensor de 

forma a detectar as distorções existentes. 

Este movimento é o giro em torno do eixo Z, o qual está perpendicular ao 

plano da superfície terrestre. Sendo possível através dos eixos X e Y o cálculo do 
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ângulo de rotação e ao mesmo tempo a posição em relação ao pólo norte 

magnético. 

Antes de iniciar o teste é recomendado adicionar todos os elementos 

ferromagnéticos presentes na estrutura do projeto, pois a calibração depende 

diretamente da interferência destes materiais. Sendo que a adição de qualquer 

elemento requer uma nova calibração. 

Deste modo tem-se na Figura 52, dois tipos de gráficos, dos quais o primeiro 

representa o magnetômetro sem calibração e o segundo representando o sensor 

calibrado. É notório no primeiro gráfico a existência um deslocamento tanto no eixo 

X, representado na cor azul, como no eixo Y representado na cor vermelha, fazendo 

com que haja também o deslocamento na origem do círculo de cor verde que 

representa o giro em torno do eixo Z. 

   

Figura 52 – Magnetômetro pré e pós-calibração 

 

Já no segundo gráfico da Figura 52, percebe-se a correção dos deslocamentos 

dos eixos X e Y, fazendo com que a intersecção dos mesmos coincida com a origem 

do círculo de rotação do sensor. E assim possibilita o sensor a fornecer uma leitura 

correta e precisa.  

A correção é obtida através da compensação de valores em cada um dos 

eixos do magnetômetro como mostrado no item 3.3.3, de modo a obter a melhor 

resposta. O teste é realizado da mesma forma para as rotações em torno dos outros 

eixos. 
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4.2 Testando os Filtros digitais 

4.2.1 Testando a atualização através da velocidade angular 

Uma das formas de atualização dos ângulos de Euler é através da variação 

angular obtida pela integração da velocidade angular em um intervalo de tempo. 

Deste modo tem-se também a primeira forma de fusão dos sensores, na qual os 

ângulos de Euler que irão compor a matriz de rotação são calculados pelos sinais 

originados do acelerômetro e magnetômetro, e que serão posteriormente atualizados 

pelas variações angulares medidas no giroscópio. 

Na Figura 53, tem-se a representação dos ângulos de Euler na ordem das 

rotações utilizadas na aviação, ou seja, Yaw, Pitch e Roll. Nota-se através da 

mesma que há uma grande quantidade de ruídos, causando uma leitura errônea dos 

ângulos. Além do fato de está utilizando uma IMU de baixo custo, as distorções 

também são justificadas pelo tempo de integração da velocidade angular que se 

encontra na faixa de ±0.8s, muito acima do recomendado para utilização deste 

método, que é de 20μs. 

Percebe-se ainda na Figura 53, uma maior perturbação na leitura no 

movimento de Pitch e Roll, justificada pelo fato de que os eixos X ou Y do 

magnetômetro ao serem inclinados faz com que o mesmo perca o referencial do 

norte magnético, fornecendo uma leitura sem credibilidade, devendo, portanto ser 

analisada. 

Os ruídos na obtenção dos ângulos podem ser corrigidos através de outros 

métodos, como a utilização do Filtro de Média Móvel e tanto os ruídos como os erros 

de leitura podem ser corrigidos através da fusão das medidas dos sensores através 

dos Filtro Complementar e Filtro de Kalman. Os resultados de todos os três métodos 

sugeridos serão mostrados nos próximos itens, de modo ser possível compará-los e 

optar pela utilização daquele que apresentar maior precisão. 
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Figura 53 - Atualização através variação angular 

 

 

4.2.2 Testando o Filtro de Média Móvel 

É de suma importância lembrar que o Filtro de Média Móvel não realiza a 

fusão dos sinais dos sensores. No entanto como o nome já evidencia, o mesmo 

calcula uma média móvel, pois utiliza a medida atual e a anterior, ponderada por 

uma constante de peso. Deve-se atentar ao valor desta constante, pois se muito 

alto, o resultado do filtro é o mesmo que o das medidas reais e se muito baixo, o 

filtro se distancia das medidas, não funcionando. 

Na Figura 54 é apresentada os resultados da utilização do Filtro de Média 

Móvel no gráfico inferior, sendo o sinal original resultante da atualização através da 

variação angular como descrita no item anterior e representado no gráfico superior 

da mesma figura. 
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Figura 54 - Filtro de Média Móvel 

 

Através das rotações completas em torno dos três eixos, como mostrada na  

Figura 54, nota-se que o Filtro de Média Móvel proporcionou uma boa filtragem dos 

ruídos. Porém é possível notar que foram ceifados apenas os pequenos ruídos, já os 

de grandes amplitudes não foram considerados pelo filtro totalmente como ruídos, 

portanto deixando de corrigi-los. Além de que, houve uma perda significativa dos 

valores reais dos ângulos presentes nos terceiro e quarto quadrante, fazendo com 

que o filtro se torne impreciso em projetos que requerem estes ângulos. 

Portanto o Filtro de Média Móvel possui uma simplicidade em sua 

implementação e na construção dos cálculos, muito eficiente na filtragem dos ruídos 

de pequenas amplitudes. Porém o projetista deve-se atentar a precisão dos ângulos 

de acordo com a aplicação deseja.     
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4.2.3 Testando o Filtro Complementar 

Como mencionado no item 4.2.1 um dos métodos utilizados na fusão das 

medidas dos sensores é através do Filtro Complementar. Como já apresentado, este 

filtro possui a capacidade de equilibrar a contribuição de cada um dos sensores 

através de uma constante de peso, ou seja, definindo o percentual de confiança que 

cada sensor possui. 

Na Figura 55, tem-se a comparação entre o sinal a ser filtrado apresentado no 

gráfico superior originado da atualização pela variação angular e o sinal ao passar 

pelo Filtro Complementar representado no gráfico inferior. Percebe-se na mesma 

figura que este filtro possui grande capacidade em ceifar tanto os ruídos de pequena 

como os de grandes amplitudes, comprovando a eficácia do filtro. 

 

Figura 55 - Filtro Complementar 
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Outra característica em destaque do Filtro Complementar é a de corresponder 

o sinal filtrado a realidade do que acontece com os sensores no momento das 

rotações. Pois como nota-se da Figura 55 ao ser realizado o movimento completo de 

Yaw, ou outros dois ângulos (Roll e Pitch) permaneceram próximos a zero, sendo 

justificados pelo fato de que os eixos X e Y de qualquer sensor não sofreram 

nenhuma inclinação neste momento, apenas variação do campo magnético e 

variação angular no plano xy.  

Do mesmo modo acontece com o movimento de Roll, mesmo que o eixo Y e 

eixo Z sofrearam inclinações os outros ângulos permaneceram próximos a zero. A 

justificativa deve-se ao fato de que o Pitch não possui grande dependência do eixo 

Y, e o eixo X que permanecerá estático, se apontado para o pólo norte geográfico, 

faz com que movimento de Yaw também não sofra grandes alterações. 

 O movimento mais crítico e que requer uma atenção maior é o de Pitch. Pois 

como os eixo X e eixo Z serão submetidos às inclinações, faz com que ocorram 

mudanças no cálculo do outros ângulos como pode ser visualizado na Figura 55. E 

isto corresponde ao posicionamento real dos sensores acoplados no corpo de prova, 

pois no momento em que o ângulo Pitch atinge a inclinação máxima de 90º será 

considerado que o movimento de Roll está a 180º de rotação, indicando assim que o 

sistema está de “cabeça para baixo”. O mesmo acontece com o movimento de Yaw, 

já que ao ser inclinado o eixo Z, o magnetômetro detectará que também está a 180º.     

Como o Filtro Complementar realização o equilíbrio entre os ângulos medidos 

pelo acelerômetro com o magnetômetro e os ângulos calculados através do 

giroscópio, é importante observar a constante de peso. Pois dos testes realizados foi 

possível notar que se a constante for muito alta, o filtro se distancia muito do sinal 

verdadeiro acumulando os erros de integração do giroscópio e se muito baixa, deixa 

de ter a contribuição deste sensor para suprir as faltas do acelerômetro e 

magnetômetro.    

Na Figura 55 é possível notar uma pequena elevação dos valores dos ângulos 

no gráfico do filtro, devido ao tempo de integração, e que será detalhado em itens 

posteriores. No entanto, observando os resultados e a metodologia, percebe-se que 

o Filtro Complementar é de simples implementação e ótima filtragem dos ruídos, 

além de descrever o movimento verdadeiro do sistema.    
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4.2.4 Testando o Filtro de Kalman 

Diferente dos outros tipos de filtro digitais, o Filtro de Kalman atua diretamente 

sobre as medidas dos sensores. De modo que com o cruzamento dos dados é 

possível obter maior precisão no resultados. 

Assim é possível visualizar através das Figura 56, Figura 57 e Figura 58 os sinais 

do acelerômetro, do giroscópio e do magnetômetro, respectivamente, antes e pós a 

aplicação do Filtro de Kalman. Nota-se que o filtro possui a capacidade de reduzir os 

picos dos ruídos das medidas próximas ao nível zero.  

É possível perceber maior eficiência do filtro quando o sinal está sendo 

alterado, ou seja, que está em operação, como é mostrado no terceiro gráfico da 

Figura 56, no qual o eixo Z do acelerômetro que deve fornecer o valor de 1g por está 

paralelo ao vetor de aceleração da gravidade. 

 

Figura 56 - Acelerômetro pré e pós Filtro de Kalman 
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Figura 57 - Giroscópio pré e pós Filtro de Kalman 

 

Figura 58 - Magnetômetro pré e pós Filtro de Kalman 
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O teste realizado no Filtro de Kalman foi semelhante aos outros filtros digitais, 

realizando as três rotações completas em torno dos eixos. Na Figura 59, através do 

gráfico inferior que representa o sinal resultante do filtro, pode-se perceber a 

excelente filtragem realizada, quando comparada com o sinal referente a atualização 

pela velocidade angular representado gráfico superior.  

Por mais que o Filtro Complementar se apresente semelhante aos resultados 

do Filtro de Kalman, este último supera na precisão. Pois como é possível notar na 

Figura 59, tanto o corte dos pequenos ruídos como a exata mudança de estado, 

obtendo assim a correspondência da realidade dos movimentos dos sensores. 

Esta mudança de estado é melhor visualizada no movimento de pitch no 

segundo gráfico, no qual o ângulo Roll permanece continuo até a que volte a 

posição normal inicial do pitch. E o comportamento exato do ângulo yaw alterando 

seu estado apenas na quando o pitch passa pelo 0º ou atinge a inclinação de 90º.  

 

Figura 59 - Filtro de Kalman 
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Como mencionado na metodologia, deve-se atentar aos parâmetros de 

configuração do Filtro de Kalman, de modo que o mesmo não se torne supérfluo se 

distanciando ou igualando às medidas não filtrando-as. Assim os principais 

parâmetros a serem observados são a covariância do estado e a covariância da 

medida, pois devem ser equilibrados de modo a não se apresentarem nem muitos 

próximos e nem distantes demais. A covariância do erro está relacionada com a 

velocidade de aprendizagem que também é de grande influência de acordo com a 

aplicação. 

  Uma das formas de visualizar ainda mais a precisão do Filtro de Kalman é 

compará-lo ao sinal de resposta do Filtro Complementar, como mostrada Figura 60. 

A qual apresenta dois gráficos gerados a partir da rotação em torno do eixo Y, ou 

seja, o ângulo Pitch, o primeiro é a resposta do Filtro Complementar e o segundo a o 

sinal do Filtro de Kalman. Destes gráficos pode se notar a grande semelhança entre 

os dois tipos de filtro, porém é evidente a precisão do Filtro de Kalman na supressão 

dos ruídos e no momento em que o sistema retorna a posição inicial como é 

mostrada com mais detalhe da Figura 61. 

   

Figura 60 - Filtro Complementar e de Kalman 
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A Figura 61, representa a ampliação correspondente ao tempo entre 40s e 60s 

dos gráficos da Figura 60, na qual é possível notar a grande diferença de precisão 

entre o Filtro Complementar do gráfico superior e o Filtro de Kalman no gráfico 

inferior. Pois quando o sistema volta a posição inicial os ângulos devem voltar a 

serem zeros, o que não ocorre no primeiro gráfico, justificando pelo fato de o Filtro 

Complementar não possuir capacidade de filtrar totalmente o acúmulo de erro da 

integração por parte do giroscópio. 

Já com a utilização do Filtro de Kalman no gráfico inferior, nota-se que todos 

os ângulos se convergiram para o valor zero. Comprovando que o filtro realizou o 

cruzamento dos dados de forma eficiente gerando precisão na resposta.  

 

Figura 61 - Ampliação do Filtro Complementar e de Kalman 

 

Portanto, dos filtros digitais apresentados, o Filtro de Kalman possui um 

número maior de equações, porém é o que possui maior eficiência e assiduidade 

nos resultados. Cabendo ao projetista a escolha pela precisão e grau de dificuldade 

na implementação do filtro. 
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4.3 Resultados das simulações 

Utilizando o Filtro de Kalman e de modo a demonstrar aplicações dos 

sensores inerciais, nas próximas figuras é mostrado o resultado da simulação de um 

sistema de eixos tridimensionais através do software MATLAB. Na qual é possível 

perceber que o monitoramento em segundo plano responde fielmente ao movimento 

realizado pelo protótipo. 

   

Figura 62 - Fixação do GY80 no protótipo e posição inicial. 

 

Figura 63 – Inclinação de 45º em Roll e 45º em Pitch 

  

Figura 64 – Rotação de 90º em Yaw e 180º em Roll 
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Outra aplicação que é possível visualizar a atuação do sistema de 

posicionamento é através do monitoramento de uma miniatura de uma aeronave, no 

qual a animação executada em um computador através do software MATLAB, 

recebe os ângulos medidos e responde o movimento em que o protótipo é 

submetido. É importante observar a veracidade dos resultados pelo fato de o 

protótipo em sua posição inicial está apontado para o pólo norte magnético. 

 

  

Figura 65 - Posição inicial e inclinação de arfagem 

  

Figura 66 - Movimento de guinada e arfagem 

  

Figura 67 - Movimento de rolagem 
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CAPITULO 5 

5.1 Conclusão 

Diante da revisão da fundamentação teórica, da metodologia aplicada e dos 

resultados obtidos, é possível afirmar que trabalho atingiu o seu objetivo principal, o 

desenvolvimento de um sistema microcontrolado de posicionamento. Contando com 

a eficiência dos componentes de processamento e da precisão dos sensores. 

Em relação ao ATmega8, microcontrolador escolhido por compacta estrutura 

e diversas funcionalidades, mostrava-se apto as funções a serem utilizadas. No 

entanto, a primeira problemática encontrada foi que ao aumentar o número de 

variáveis, consequentemente aumentaria o tamanho do firmware a ser gravado no 

microcontrolador. A solução encontrada para aumentar tanto a capacidade de 

memória como a de processamento de dados, foi através da adição de um 

computador pessoal.  

Assim o ATmega8 passou a funcionar como um  intermediador entre os 

sensores e o PC, possuindo um firmware de aproximadamente um quarto de sua 

memória total executou esta função sem atingir a saturação. Na comunicação com o 

PC contou com o auxilio do dispositivo FT232R, o qual possibilitou a utilização da 

conexão USB, que além de permuta de dados fornece a tensão de alimentação.  

  A comunicação do microcontrolador com componentes externos via 

barramento I²C, possibilitou à utilização da unidade inercial GY80 composta por três 

tipos de sensores, um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro. Sensores 

estes fabricados em escala micrométrica, porém possuindo em sua estrutura grande 

capacidade de detecção de movimentos em três dimensões.  

O acelerômetro que pode ser utilizado em diversas aplicações foi útil em 

medir com precisão a aceleração da gravidade, de modo que a sua configuração 

padrão foi alterada conforme a necessidade do projeto. Para funcionar uma bússola, 

detectando a rotação paralela ao plano da superfície terrestre foi utilizado o 

magnetômetro, sensor que detecta a orientação do pólo norte bem como campos 

magnéticos e por isso bastante sensível a interferências externas.  
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Para aumentar a precisão das medidas foi utilizado o giroscópio, sensor 

capaz de medir a velocidade angular e realizando a integração em relação ao tempo 

foi possível a detecção dos ângulos em que foi submetido. 

A partir das medidas obtidas através dos sensores foi possível os cálculos 

dos ângulos roll, pitch e yaw. Porém utilizando uma IMU de baixo custo, foram 

necessários métodos que realizasse a integração dos sensores, reduzindo os ruídos 

devido ao processo de fabricação e provocados também pelas interferências. 

O primeiro método foi através da atualização dos ângulos calculados do 

acelerômetro e magnetômetro pela variação angular medida no giroscópio, porém 

pelo intervalo de tempo ser diferente do recomendado, este método mostrou-se 

ineficiente. Uma tentativa de reduzir os erros do método anterior foi à utilização do 

Filtro de Média Móvel, filtro digital que mesmo não realizando o cruzamento de 

dados apresentou bons resultados na medição de ângulos encontrados no primeiro 

e segundo quadrante.  

Outra forma de filtragem dos sinais foi através do Filtro Complementar que 

através do equilíbrio entre os ângulos medidos por cada sensor apresentou 

resultados com maior precisão que os outros métodos. E de modo a obter um 

cruzamento não mais dos ângulos, mas sim das medidas brutas de cada sensor, foi 

utilizado o Filtro de Kalman, que processando os dados em um conjunto de 

equações apresentou uma resposta precisa e de alta confiabilidade. 

Com o Filtro de Kalman foi possível controlar o nível dos ruídos tanto do 

medido como do estimado, determinando assim quanto que os sensores são 

ruidosos possibilitando calibrar o sinal resultante de acordo a aplicação nas 

simulações.  

As simulações com os protótipos mostraram a grande capacidade em que o 

sistema desenvolvido neste projeto possui em monitorar os movimentos de um corpo 

de prova. E assim abre-se um leque de aplicações em que o mesmo possa ser 

utilizado seja na área da robótica, da medicina, da automação industrial, na criação 

de games, na aviação e navegação e etc. Portanto os resultados gerados mostram a 

realização de um estudo sistematizado e a eficiência no desenvolvimento do projeto.      
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