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1. RESUMO 

Atualmente devido ao avanço das tecnologias de sensoriamento, o acesso as IMUs 

(Unidade Inercial de Medida) tornou-se mais viável para o desenvolvimento, 

construção e controle de MAV’s (Micro Aerial Vehicles). Estes sensores inerciais 

fornecem a realimentação para estes tipos de sistemas, fornecendo os ângulos de 

inclinação da estrutura. Os sensores que geralmente compõem as IMUs 

(Acelerômetros e Giroscópios) são do tipo MEMS (Micro Electromechanical 

Systems) e estão sujeitos a ruídos, e a acumulo de erros gerando um fenômeno 

chamado “drift” (escorregamento), portanto é necessária a filtragem destes dados 

para garantir uma realimentação confiável ao sistema. Neste trabalho serão 

analisados dois métodos de filtragem e fusão de dados, o filtro de Kalman e o filtro 

complementar.  

2. INTRODUCÃO 

As IMUs são dispositivos compostos de vários sensores, na sua maioria inercial e 

magneto resistentes, que fornecem informações de posicionamento através da 

inclinação, altitude e direção das estruturas em que estão acopladas. Acelerômetros 

são capazes de medir a aceleração em uma determinada direção e a partir destas 

medidas em cada eixo, é possivel obter os ângulos de deslocamento [2]. 

Giroscópios por sua vez medem a velocidade angular em um determinado eixo de 

rotação, estes funcionam detectando uma força resultante chamada força de Coriolis 

[3], o ângulo de inclinação de uma estrutura pode ser então obtido pela integração 

das velocidades angulares no tempo.  Sensores MEMS são mais suscetíveis a erros 

[1], onde o acelerômetro está sujeito a altos índices de ruídos e o giroscópio tende a 

acumular erros gerando um escorregamento nas medidas. Logo estes dados 

precisam ser tratados para obter-se resultados mais precisos. O filtro complementar 

utiliza da soma ponderada de um filtro passa altas e um filtro passa baixas, onde em 

altas frequências utiliza-se os valores de velocidade angular do giroscópio e em 

baixas frequências utiliza-se os valores do acelerômetro anulando os erros que 

haviam sido acumulados até então. O filtro de Kalman é um método de estimativa do 

estado de uma grandeza através de um conjunto de equações que realizam um 

processo de predição e correção do mesmo.  

3. OBJETIVOS 



Construção de uma unidade inercial para fusão e tratamento de seus dados através 

de filtros, fornecendo uma realimentação confiável para aplicação no equilíbrio de 

um birrotor. 

4. METODOLOGIA 

A Unidade Inercial utilizada é composta por um giroscópio L3G4200D, um 

acelerômetro ADXL345, um magnetômetro HMC5883L e um barômetro BMP085. O 

acelerômetro e giroscópio utilizados fornecem os dados através de comunicação I²C, 

que são processados por uma placa Arduino Due que será responsável pela 

comunicação com os sensores e tratamento dos dados através dos filtros 

implementados por código. Uma estrutura de pêndulo com a unidade acoplada foi 

utilizada nos testes, seu período de oscilação é de aproximadamente 1.1 s.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente foram realizados testes com a medida direta do ângulo para o 

giroscópio e para o acelerômetro sem nenhuma correção para o mesmo. Em 

seguida foram aplicados separadamente o filtro complementar e o filtro de Kalman.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As medidas sem correções para o acelerômetro e giroscópio (figura 1) mostram um 

sinal ruidoso para o acelerômetro e o escorregamento no sinal gerado pelo 

giroscópio.  
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Figura 1. Ângulo de deslocamento do eixo y (  ) obtido através do acelerômetro e o 

ângulo de roll ( ) obtido através do giroscópio. 



Após a aplicação dos filtros nota-se que o escorregamento é eliminado por completo 

em ambos os filtros. Observa-se que onde a velocidade do pêndulo tende à zero, 

próximo de -90º e 90º o filtro complementar apresenta maiores amplitudes. 
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Figura 2. Ângulo de roll ( ) estimado pelo filtro de Kalman e pelo filtro complementar. 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que a aplicação dos filtros minimiza tanto o 

ruído do acelerômetro como diminui acentuadamente o escorregamento produzido 

nas medidas do ângulo e, portanto para este caso a aplicação do filtro complementar 

torna-se mais viável devido a sua baixa complexidade de implementação. 
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