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RESUMO 

 

 

 

Este é um trabalho que aplica conhecimentos de Engenharia de Controle, com 
apoio de técnicas de processamento de sinais, com objetivo de melhorar o 
desempenho do sistema integrado SNI/GPS através do Filtro de Kalman. 

Neste trabalho são apresentadas, discutidas e analisadas propostas para 
modelar o bias instabilidade, componente de erro presente em sensores inerciais.  

O bias instabilidade é um importante parâmetro de erro, com características 
estocásticas; e, o conhecimento de seus aspectos é fundamental na análise dos 
resultados apresentados pelos acelerômetros e giroscópios, que compõem um 
sistema inercial. 

Os estudos presentes nesta dissertação relacionados ao bias instabilidade são 
realizados em sensores inerciais baseados em tecnologia MEMS 
(MicroElectroMechanicalSystem). 

O estudo de sensores inerciais, sistemas inerciais e navegação inercial têm 
contribuído no desenvolvimento de diversas tecnologias em um vasto campo de 
aplicações e vem constituindo uma área de grande importância para os países em 
diversos aspectos sejam eles econômico, político, científico, militar, etc. 

O desenvolvimento de uma dissertação nesta área tem contribuições científicas 
e possibilidades de aplicações reais no auxílio da navegação de diversos meios e 
ainda, na estabilização de plataformas e desenvolvimento de sensores inerciais. 
Portanto, o objetivo de empregar técnicas adequadas das áreas de controle e 
processamento de sinais aplicados a um sistema de navegação inercial com auxílios 
é a obtenção de um maior grau de confiabilidade nas informações de um sistema de 
navegação inercial. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
This is a dissertation that applies the knowledge of Control Engineering, with 

support of signal processing techniques, to improve the performance of the 
integrated system INS/GPS through Kalman Filter. 

In this dissertation are presented, discussed and analyzed proposed to model the 
bias instability, error component present in inertial sensors. 

The bias instability is an important parameter error, with stochastic features, and 
the knowledge of its aspects is fundamental to the results presented by the 
accelerometers and gyroscopes, which comprise an inertial system. 

The present studies in this dissertation related to the bias instability are realized 
in inertial sensors based on MEMS (MicroElectroMechanicalSystem) technology.  

The study of inertial sensors, inertial systems and inertial navigation have 
contributed in the development of various technologies in a wide range of 
applications and has constituted an area of great importance for countries in many 
respects they are economic, political, scientific, military, etc.. 

The development of a dissertation in this area has scientific contributions and 
possibilities of real applications to aid navigation of the various media and, to the 
stabilization of platforms and development of inertial sensors.  

Therefore, the aim of using appropriate techniques in the areas of control and 
signal processing applied to an inertial navigation system with aid is to obtain a 
higher degree of in an inertial navigation system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Os Sistemas de Navegação Inercial puros de alto desempenho dependem da 

qualidade dos sensores inerciais, caracterizados pelos elevados graus de precisão e 

exatidão. Entretanto tais sensores possuem custo bastante elevado e são 

submetidos a controles comerciais rígidos estabelecidos por acordos internacionais. 

Portanto, uma forma acessível e alternativa para se trabalhar com Sistemas de 

Navegação Inercial é o emprego de sensores inerciais com desempenho inferior, 

entre eles os do tipo “Micro Electro Mechanical System – MEMS”. 

Um Sistema de Navegação Inercial de baixo custo é caracterizado pelo uso de 

sensores MEMS e o emprego destes sensores em sistemas inerciais é a forma 

viável que as universidades e centros de pesquisas de países em desenvolvimento 

possuem para trabalhar na área de tecnologia inercial. Diversos estudos têm 

convergido para a aplicação de técnicas de integração do Sistema de Navegação 

Inercial de baixo custo com dispositivos auxiliares de navegação, permitindo o 

acesso a uma tecnologia indispensável e com resultados considerados satisfatórios. 

Uma das propostas deste trabalho é o emprego do Sistema de Navegação 

Inercial (SNI) com sensores tipo MEMS integrado ao GPS através do Filtro de 

Kalmam. Este filtro determina, segundo um critério de otimização, os dados de 

navegação a partir das medidas dos sensores inerciais, de um modelo 

determinístico que descreve a dinâmica dos erros de um SNI, e de um modelo que 

descreve o comportamento estocástico dos erros das medidas dos sensores 

inerciais. Portanto, a qualidade das estimativas obtidas pelo Filtro de Kalman 

depende da exatidão das medidas fornecidas pela Unidade de Medida Inercial (IMU 

- Inertial Measurement Unit) e do desempenho dos modelos adotados. O interesse 

deste trabalho está no comportamento estocástico dos erros das medidas obtidas 

das leituras dos sensores. 

Para que o emprego de sensores MEMS alcance resultados razoáveis, sob o 

ponto de vista da Navegação Inercial, é preciso conhecer os parâmetros de erros 
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dos sensores para caracterização de seus modelos de estimação/compensação e 

melhorar o desempenho do SNI .  
Os sensores inerciais apresentam um componente de erro denominado bias, 

definido como um componente no sinal de saída não relacionado à entrada a qual o 

sensor está submetido. É este componente que faz com que as informações de 

navegação fornecidas por um SNI apresentem erros crescentes com o tempo. 

Portanto, a estimação/compensação do bias dos sensores é um fator determinante 

na melhoria do desempenho de um SNI. 

Assim como apresentado em (DURÃO, 2010), este trabalho segue uma 

proposta para representação do bias em 3 componentes: bias offset, bias 

instabilidade e bias repetibilidade. 

O bias offset é um componente determinístico e não variante no tempo. É 

estimado em laboratório durante a caracterização do sensor. 

O bias repetibilidade é caracterizado por uma parcela do bias com valor 

constante no tempo, mas é alterada sempre que o sensor é colocado em operação. 

Devido a esta característica, este componente é modelado como uma constante 

randômica, sendo estimada durante o processo de inicialização do Sistema de 

Navegação Inercial. 

O componente bias instabilidade é descrito como uma variação aleatória do bias 

em baixa frequência, podendo ser modelado por um Processo de Markov de 

Primeira Ordem. É estimado pelo Filtro de Kalman durante o período de navegação 

integrada. 

É nesta última parcela do bias, o bias instabilidade, que está o foco deste 

trabalho. Uma vez que sistemas inerciais compostos por sensores MEMS possuem 

características de erros mais acentuadas que os sistemas obtidos com sensores de 

alto desempenho; sendo assim, processos estocásticos mais elaborados são 

necessários para modelar os componentes de erros dos sensores. Então, será 

apresentada uma metodologia, aplicando a variância de Allan, para a representação 

dos processos estocásticos presentes em diversos sensores tipo MEMS. 

Em (DURÃO, 2010) é apresentada uma metodologia para modelar o bias 

instabilidade através de modelos paramétricos, que servirá de referência para 

realizar uma análise comparativa dos componentes estocásticos dos sensores 

obtidos através dos diferentes modelos para o bias instabilidade, tanto para a 
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aplicação da variância de Allan abordada aqui, nesta dissertação, quanto para os 

modelos paramétricos AR referenciados.  

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objetivo principal é modelar o componente de erro bias instabilidade dos 

sensores inerciais através da variância de Allan, analisar e comparar com outros 

trabalhos já propostos onde o bias instabilidade foi modelado como um processo de 

Markov de Primeira Ordem e como modelo Paramétrico AR e, ainda,  apresentar 

uma metodologia de avaliação qualitativa dos modelos obtidos pela variância de 

Allan. 

Como objetivos secundários estão: o aperfeiçoamento da caracterização dos 

componentes estocásticos da medida dos sensores inerciais; e a conseqüente 

aplicação destas caracterizações na validação dos modelos adotados, com o 

objetivo de melhorar o desempenho do Filtro de Kalman na integração dos Sistemas 

SNI/GPS.  

1.3 ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

Para elaboração de uma síntese sobre Navegação e a apresentação dos 

principais assuntos relacionados a um entendimento sobre Sistemas Inerciais foram 

pesquisados nos trabalhos de (BRITING, 1971), (ROQUETE, 2005), (LIMA, 2005), 

(MONNERAT, 2007) e (DURÃO, 2010). 

Os conceitos relacionados às variáveis aleatórias encontram-se nos trabalhos de 

(LAGES 2004), (LAGES, 2009) e (ABRANTES, 2005). 

Em relação à variância de Allan, os principais conceitos e diretrizes sobre o 

assunto foram pesquisados em (ALLAN et al., 1997), (IEEE Std952, 1997), (IEEE 

Std1139, 1998) e (IEEE Std1293, 1998). A Metodologia para apresentação da 

variância de Allan é detalhada em (HOU, 2004). Os trabalhos apresentados em (EL-

SHEIMY, 2008), (SHIN, 2001), (SOTAK, 2009), (XING & GEBRE-EGZIABHER, 

2008) e (ZHANG et al., 2008) foram as principais referências para um estudo 

comparativo dos resultados da variância de Allan envolvendo sensores MEMS. 
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Os conceitos, equações, aplicações e métodos envolvendo modelos 

paramétricos encontram-se em (BOX & JENKINS, 1976), (NASSAR, 2003), (PARK, 

2004) e (DURÃO, 2010). 

As equações de navegação inercial para um sistema tipo strapdown são 

encontradas e detalhadas em (ROGERS, 2000), (SCHWARZ & WEI, 2000) e 

(BEKIR, 2007). O equacionamento de propagação dos erros, bem com as equações 

de observação do Filtro de Kalman para a integração entre SNI/GPS encontram-se 

em (TITTERTON & WESTON, 1997), (SHIN, 2001), (BEKIR, 2007) e (DURÃO, 

2010). 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação possui a seguinte estrutura: 

Capítulo I – Introdução; 

 

Capítulo II – Navegação Inercial: são apresentados os assuntos sobre Sistemas 

de Navegação Inercial necessários para a compreensão e desenvolvimento da 

dissertação, bem como uma revisão sobre variáveis aleatórias e processos 

estocásticos; 

 

Capítulo III – Variância de Allan: apresentados o conceito, a metodologia, e 

representação dos principais processos estocásticos pela variância de Allan; 

  

Capítulo IV – Modelagem dos Principais Processos Estocásticos pela Variância 

de Allan: cálculo da estimativa da variância de Allan com dados sintéticos e dados 

reais, validação do algoritmo da variância de Allan, análise qualitativa dos resultados 

e avaliação dos modelos propostos. 

 

Capítulo V – Modelagem Estocástica com Modelos Paramétricos: apresentação 

dos modelos ARMA e caracterização do bias instabilidade pelo modelo paramétrico 

AR; 
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Capítulo VI – Navegador Integrado SNI/GPS: características do Sistema 

Integrado SNI/GPS e implementação do Filtro de Kalman para o navegador 

integrado;  

 

Capítulo VII – Simulações e Experimentos com o Navegador Integrado: 

simulações e ensaios com dados reais envolvendo o bias instabilidade modelado 

pelos processos propostos;  

 

Capítulo VIII – Conclusões e Propostas para Trabalhos Futuros: análise dos 

resultados obtidos e apresentação das contribuições dadas por este trabalho; e 

 

Capítulo IX – Referências Bibliográficas. 
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2 NAVEGAÇÃO INERCIAL 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão sobre os principais assuntos 

relacionados à Navegação Inercial, onde serão apresentadas informações sobre 

navegação, sensores inerciais, sistemas inerciais, parâmetros de erros dos sensores 

inerciais e processos estocásticos. Tais conceitos são importantes para consolidar 

os argumentos apresentados e permitir a familiarização dos termos aos leitores que 

são iniciantes nessa área, bem como, aos que já os conhecem com mais 

profundidade possam ser direcionados aos tópicos principais deste estudo.   

2.1 NAVEGAÇÃO 

“Navegação é o processo de identificação do posicionamento de um veículo 

dentro de um sistema de referência definido”. (ROQUETE, 2010). 

Antigamente, o termo navegação era associado apenas à navegação marítima e 

a preocupação era exclusivamente com a posição do navio. Entretanto, na 

atualidade, o conceito de navegação é muito mais abrangente e pode estar 

associado ao deslocamento de um indivíduo pelas suas próprias pernas, a um 

veículo terrestre, aeronave, navio, submarino, etc. Ou seja, navegação é a ação de 

movimentar qualquer objeto de um lugar a outro de forma controlada e segura 

qualquer que seja o espaço em que este “corpo” esteja envolvido. 

Pode-se estender o conceito de navegação à capacidade de manter ou controlar 

um objeto em determinada posição, exemplo dos satélites e plataformas de petróleo. 

Para que a navegação seja executada de forma segura e controlada é 

necessário o conhecimento de diversos parâmetros do objeto ao longo da trajetória 

e referenciados a um determinado sistema de coordenadas. São os parâmetros 

envolvidos: posição, velocidade, aceleração e orientação angular.  

Diversas técnicas de navegação foram desenvolvidas ao longo da história:  

• observação dos pontos fixos ou marcos geográficos; 

• navegação astronômica; 

• navegação por instrumentos; 

• dead reckoning  ou posicionamento relativo – bússola e odômentro; 
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• rádio: a partir de sinais recebidos de bases terrestres e localização 

conhecidas permite determinar com exatidão a posição e velocidade do 

objeto;  

• navegação por satélite: sinais enviados por bases de transmissão no espaço 

– GPS (EUA), GLONASS (RÚSSIA) e GALILEO (UE); e 

• navegação por sistemas inerciais. 

 

Cada técnica de navegação possui pontos positivos e negativos, sejam eles 

determinados ou limitados por aspectos técnicos, econômicos ou até mesmo 

políticos. 

Sistemas de navegação por rádio, como o LORAN, OMEGA e outros, apesar 

das informações precisas sobre posição e velocidade, possuem a limitação do 

objeto estar dentro da área de cobertura da base. 

O GPS, desenvolvido pelo governo americano a partir de 1973, é formado por 

uma composição de 24 satélites que transmitem sinais continuamente para a Terra. 

Através do GPS é possível contornar o problema da cobertura de área de sistemas 

de transmissão via rádio com antenas em bases terrestres. O GPS permite ao 

usuário, em qualquer parte do globo terrestre, obter dados de posição e velocidade 

do objeto.  

Os pontos negativos para os usuários do GPS são: este sistema não fornece de 

maneira direta dados sobre a orientação angular do objeto; taxa de transmissão ser 

relativamente baixa (entre 1Hz a 10Hz); e o sistema é sujeito a interferências 

externas, intencionais ou não, com possibilidade de ausência ou degradação do 

sinal recebido. 

A navegação inercial é a única forma de navegação que não necessita de 

interação do objeto a ser controlado com o meio externo, definindo uma 

característica autônoma a este tipo de navegação. A navegação inercial fornece 

dados precisos de posição, velocidade e orientação espacial do objeto. Para isso, 

são usados sensores inerciais como os giroscópios e acelerômetros. 
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2.2 SENSORES INERCIAIS 

Sensores inerciais são instrumentos que compõem a base da navegação 

inercial. 

Os sensores empregados em navegação inercial são os acelerômetros e 

giroscópios (ou girômetros). 

Os giroscópios são transdutores de velocidade angular. O processamento de 

seus sinais permite definir a atitude, ou seja, os ângulos de orientação do objeto. Os 

acelerômetros são transdutores de acelerações lineares e são empregados para 

determinar a velocidade e posição do veículo. 

O desenvolvimento de sensores inerciais iniciou-se em 1900 pelo alemão H. 

Anschütz-Kaempfe. Em 1908 foi criada, na Alemanha, a primeira bússola giroscópia. 

No mesmo período, nos EUA, Elmer Sperry também desenvolveu uma bússola com 

um rotor giroscópio acoplada a um pêndulo. Em 1923, Dr. M. Schuler desenvolveu 

estudos para a determinação da freqüência natural do pêndulo da bússola 

giroscópia, minimizando a influência das acelerações impostas à bussola. 

Em 1924 surgiram os primeiros sistemas de navegação inercial a partir da 

integração de uma tríade de giroscópios e acelerômetros com o objetivo de medir a 

aceleração da gravidade. Em 1940, S. Reisch aplicou e implementou o conceito de 

integração do sinal do acelerômetro para se obter valores da velocidade e posição. 

Em 1949, sistemas de navegação inercial já equipavam aviões e em 1954 foram 

aplicados aos navios.  

Na década de 60, o Laboratório Draper do MIT - Massachussets Institute of 

Technology desenvolveu um sistema de navegação inercial para o submarino 

nuclear Polaris e para o projeto espacial Apolo, entre outros. 

 

2.2.1 ACELERÔMETROS 

Os acelerômetros são os sensores inerciais que fornecem a medida da força 

específica que atua no objeto, que é a resultante das ações da aceleração inercial e 

da aceleração da gravidade. Portanto, a partir da medida da força específica e do 

modelo do campo gravitacional da Terra determina-se a aceleração linear, 

informação que é integrada para determinação da velocidade e posição do objeto. A 

FIG.2.1 apresenta um modelo de acelerômetro. 



 

FIG.2.1: Acelerômetro 

 

2.2.2 GIROSCÓPIOS 

Os giroscópios fornecem a medida da velocidade angular. Este dado é utilizado 

para determinação da atitude do objeto e para manutenção do referencial de medida 

das acelerações. Os giroscópios possuem 

dados são integrados três vezes;

propagados, gerando um maior impacto sobre o erro global do sistema

apresenta uma foto de um giroscópio tipo DTG da empresa Kearfott.

FIG.2.2: Giroscópio 2 4

 

Acelerômetro Modelo K120A030 da Empresa Kearfott

Os giroscópios fornecem a medida da velocidade angular. Este dado é utilizado 

para determinação da atitude do objeto e para manutenção do referencial de medida 

Os giroscópios possuem maior complexidade associada e seus 

rados três vezes; dessa forma, os erros de suas medidas são 

maior impacto sobre o erro global do sistema

apresenta uma foto de um giroscópio tipo DTG da empresa Kearfott.  

 

Giroscópio Tipo DTG da Empresa Kearfott - MOD 0 CONEX 

Kearfott 

Os giroscópios fornecem a medida da velocidade angular. Este dado é utilizado 

para determinação da atitude do objeto e para manutenção do referencial de medida 

complexidade associada e seus 

s de suas medidas são 

maior impacto sobre o erro global do sistema. A FIG.2.2 

MOD 0 CONEX   
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Os giroscópios podem ser classificados em: 

• Giros Mecânicos: DTG (Dry Tuned Gyro); Floated Gyro; e ESG (Eletrostatic 

Suspended Gyro). 

• Giros Ópticos: FOG (Fiber Optic Gyro); e RLG (Ring Laser Gyro). 

• Giros micro-usinados: MEMS (Micro Electro Mechanical Systems); e 

MOEMS (Micro Optic Electromechanical Systems) 

É importante destacar que existem acordos internacionais como o MTCR - 

Missile Technology Control Regime, do qual o Brasil é signatário, que controlam o 

nível de precisão dos sensores inerciais que são comercializados. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES INERCIAIS 

Os sensores mecânicos dominaram a engenharia inercial durante décadas; 

entretanto, com o surgimento de novas tecnologias, outros tipos ganham destaques 

por diversos motivos, conforme os interesses. 

Atualmente, em aplicações de ponta nas indústrias aeronáutica e naval, os 

sensores mecânicos vêm sendo substituídos por sensores ópticos, RLG ou FOG. 

Estes sensores, por não possuírem partes móveis, apresentam um MTBF (Mean 

Time Between Failures - tempo médio entre falhas) maior e um custo menor. 

O nicho de emprego de sensores mecânicos tem permanecido nas aplicações 

espaciais, uma vez que os componentes optrônicos apresentam uma grande 

degradação no espaço devido à exposição às radiações cósmicas. 

Os sensores micro-usinados, MEMS e MOEMS, apesar de um desempenho 

inferior, são menores e apresentam um custo muito reduzido, o que permitiu a 

popularização do emprego de sensores inerciais em carros, nos sistemas de 

suspensão ativa, em aeromodelos, como helicópteros rádio controlados, e até em 

consoles de jogos eletrônicos.  
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2.3 SISTEMA DE NAVEGAÇÃO INERCIAL 

Os sistemas de navegação inercial empregam acelerômetros e giroscópios para 

o controle dos objetos ou plataformas e apresentam como informações de saída os 

seguintes parâmetros: 

• posição do objeto em relação a um determinado referencial. Quando este 

referencial é a Terra, as informações são a latitude, longitude e altitude ou 

profundidade; 

• velocidade do objeto (nas direções norte, leste e vertical); e 

• rumo e atitude do objeto (heading, pitch e roll). 

 

Diferentemente de outros tipos de navegação, para os sistemas inerciais as 

informações descritas anteriormente podem ser calculadas de forma autônoma, isto 

é, sem a necessidade de interação do objeto com o seu meio externo; o que é 

obrigatório em sistemas que utilizam informações de rádios, sonares, satélites, 

observação astronômica, etc. A característica autônoma deste sistema o torna 

estratégico em aplicações militares e em áreas remotas. 

Um sistema inercial pode ser apresentado como uma composição de dois 

conjuntos distintos de hardware, uma unidade de medidas e uma unidade de 

processamento.  

Os sensores inerciais, giroscópios e acelerômetros e a eletrônica a eles 

associada integram a unidade de medida inercial, sendo este conjunto responsável 

pelas medidas das velocidades angulares e acelerações lineares aplicadas ao 

sistema. 

A unidade de processamento é responsável pelo tratamento dos sinais dos 

sensores inerciais e pelo processamento dos algoritmos de navegação e 

estabilização, gerando como saída a posição do objeto e os seus parâmetros de 

atitude.  

 

2.3.1 TIPOS DE SISTEMAS INERCIAIS 

Até 1970, os sistemas inerciais eram essencialmente mecânicos e o mais 

conhecido era o sistema de anéis ou gimballed. A FIG.2.3 mostra o desenho de um 

sistema com três anéis. Em um bloco metálico (plataforma estabilizada) são 



montados três giroscópios e três acelerômetros. Este bloco é ligado ao veículo 

através dos anéis que permitem a formação de um sistema de referência. 

possui um motor de torque e um sensor angular (

medida dos ângulos entre o anel e o elemento estável. O elemento estável é 

mantido constantemente alinhado c

nele montados realizam medidas expressas neste sistema de referência. Os ângulos 

formados entre os anéis e o veículo são traduzidos em ângulos de rumo (

atitude (pitch e roll). A leitura dos sinais dos 

sistema de referência e posteriormente estes sinais são transformados em 

informações de posição e velocidade do veículo

 

FIG.2.

 

Com o desenvolvimento tecnológico dos sensores, com a implementação de 

softwares específicos com capacidade de processamento em tempo real e  

conversores A/D (Analógico/Digital)

o conceito de sistema inercial solidário à plataforma ou 

apresenta um desenho esqu 2 7

montados três giroscópios e três acelerômetros. Este bloco é ligado ao veículo 

éis que permitem a formação de um sistema de referência. 

possui um motor de torque e um sensor angular (resolver), que é responsável pela 

medida dos ângulos entre o anel e o elemento estável. O elemento estável é 

mantido constantemente alinhado com o referencial de navegação e os sensores 

nele montados realizam medidas expressas neste sistema de referência. Os ângulos 

formados entre os anéis e o veículo são traduzidos em ângulos de rumo (

A leitura dos sinais dos acelerômetros é feita em relação a este 

sistema de referência e posteriormente estes sinais são transformados em 

informações de posição e velocidade do veículo. 

.3: Sistema Inercial Tipo Gimballed 

Com o desenvolvimento tecnológico dos sensores, com a implementação de 

softwares específicos com capacidade de processamento em tempo real e  

(Analógico/Digital) de grande precisão e resolução apurada, surgiu 

o conceito de sistema inercial solidário à plataforma ou strapdown. A 

apresenta um desenho esquemático deste sistema; onde o bloco de sensores é 

montados três giroscópios e três acelerômetros. Este bloco é ligado ao veículo 

éis que permitem a formação de um sistema de referência. Cada anel 

), que é responsável pela 

medida dos ângulos entre o anel e o elemento estável. O elemento estável é 

om o referencial de navegação e os sensores 

nele montados realizam medidas expressas neste sistema de referência. Os ângulos 

formados entre os anéis e o veículo são traduzidos em ângulos de rumo (heading) e 

acelerômetros é feita em relação a este 

sistema de referência e posteriormente estes sinais são transformados em 

 

Com o desenvolvimento tecnológico dos sensores, com a implementação de 

softwares específicos com capacidade de processamento em tempo real e  

de grande precisão e resolução apurada, surgiu 

. A FIG.2.4 

emático deste sistema; onde o bloco de sensores é 



montado diretamente no veículo. O sistema de referência em que os sinais de 

aceleração são computados é criado e atualizado virtualmente.

 

FIG.2.4
 
 

No sistema tipo strapdown

horizontal, calculado a partir dos sinais dos sensores integrados ao longo do tempo. 

E, os parâmetros de atitude e posição são calculados pelos algoritmos de atitude e 

navegação. 

O sistema inercial do tipo 

relativamente elevado para a determinação de sua orientação no espaço em tempo 

real, quando comparado com os sistemas 

Numa abordagem bem simples, um sistema inercial solidário e sem auxílios 

pode ser representado pelo diagrama em blocos apresentado na 
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montado diretamente no veículo. O sistema de referência em que os sinais de 

aceleração são computados é criado e atualizado virtualmente. 

4: Sistema Inercial Tipo Strapdown  

strapdown há algoritmos que mantêm um plano virtual 

horizontal, calculado a partir dos sinais dos sensores integrados ao longo do tempo. 

E, os parâmetros de atitude e posição são calculados pelos algoritmos de atitude e 

O sistema inercial do tipo strapdown exige um esforço computacional 

relativamente elevado para a determinação de sua orientação no espaço em tempo 

real, quando comparado com os sistemas gimballed (BRITING, 1971). 

Numa abordagem bem simples, um sistema inercial solidário e sem auxílios 

ser representado pelo diagrama em blocos apresentado na FIG.2.5

montado diretamente no veículo. O sistema de referência em que os sinais de 

 

há algoritmos que mantêm um plano virtual 

horizontal, calculado a partir dos sinais dos sensores integrados ao longo do tempo. 

E, os parâmetros de atitude e posição são calculados pelos algoritmos de atitude e 

exige um esforço computacional 

relativamente elevado para a determinação de sua orientação no espaço em tempo 

Numa abordagem bem simples, um sistema inercial solidário e sem auxílios 

5. 



FIG.2.5: Diagrama Simplificado de um Sistema Inercial Tipo 

 

Os sinais elétricos dos acelerômetros e giroscópios são transformados em 

valores de aceleração linear e velocidade angular do veículo. Os sinais de 

velocidade angular e aceleração linear do objeto entram em dois algoritmos 

distintos, um chamado algoritmo de estabilização, que calcula o rumo e a atitude do 

veículo (heading, pitch e roll

calcula latitude, longitude, altitude

os algoritmos são baseados em equações diferenciais que atualizam ao longo do 

tempo os parâmetros de estabilização e navegação do veículo em função das 

leituras dos giroscópios e acelerômetros.

Os sistemas inerciais podem empregar informações de outros sistemas ou 

sensores e fundi-los aos dos sensores inerciais para melhorar 

sistema como um todo. A integração dos sistemas inerciais com sistemas auxiliares, 

melhora a informação de posição e ati

auxílios empregados nesta integração podem ser sistemas de navegação por 

satélite, GPS e GLONASS, sistemas de rádio, sonar, aplicação de visão 

computacional ou outros sensores como o magnetômetro

odômetro. 
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Diagrama Simplificado de um Sistema Inercial Tipo Strapdown

Os sinais elétricos dos acelerômetros e giroscópios são transformados em 

valores de aceleração linear e velocidade angular do veículo. Os sinais de 

e aceleração linear do objeto entram em dois algoritmos 

distintos, um chamado algoritmo de estabilização, que calcula o rumo e a atitude do 

roll), o outro chamado de algoritmo de navegação que 

calcula latitude, longitude, altitude/profundidade e as velocidades do veículo. Ambos 

os algoritmos são baseados em equações diferenciais que atualizam ao longo do 

tempo os parâmetros de estabilização e navegação do veículo em função das 

leituras dos giroscópios e acelerômetros. 

nerciais podem empregar informações de outros sistemas ou 

los aos dos sensores inerciais para melhorar o desempenho

sistema como um todo. A integração dos sistemas inerciais com sistemas auxiliares, 

melhora a informação de posição e atitude de sistemas inerciais ditos puros. Os 

auxílios empregados nesta integração podem ser sistemas de navegação por 

satélite, GPS e GLONASS, sistemas de rádio, sonar, aplicação de visão 

computacional ou outros sensores como o magnetômetro, altímetro, profu

 

Strapdown 

Os sinais elétricos dos acelerômetros e giroscópios são transformados em 

valores de aceleração linear e velocidade angular do veículo. Os sinais de 

e aceleração linear do objeto entram em dois algoritmos 

distintos, um chamado algoritmo de estabilização, que calcula o rumo e a atitude do 

), o outro chamado de algoritmo de navegação que 

/profundidade e as velocidades do veículo. Ambos 

os algoritmos são baseados em equações diferenciais que atualizam ao longo do 

tempo os parâmetros de estabilização e navegação do veículo em função das 

nerciais podem empregar informações de outros sistemas ou 

o desempenho do 

sistema como um todo. A integração dos sistemas inerciais com sistemas auxiliares, 

tude de sistemas inerciais ditos puros. Os 

auxílios empregados nesta integração podem ser sistemas de navegação por 

satélite, GPS e GLONASS, sistemas de rádio, sonar, aplicação de visão 

, altímetro, profundímetro e 
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2.3.2 APLICAÇÕES DOS SISTEMAS INERCIAIS 

Os sistemas inerciais são empregados em aplicações estratégicas, militares e 

em áreas remotas devido a sua característica autônoma de não haver necessidade 

de interação do objeto com o seu meio externo. 

São exemplos de aplicações: sistemas de navegação, sistemas de guiagem de 

torpedos, mísseis, controle e estabilização de satélites, balões meteorológicos, 

posicionamento de plataforma de petróleo, PIG (pipeline inspection gauge), etc. 

As grandes vantagens dos Sistemas de Navegação Inercial de alto desempenho 

e puros são: 

• não depender de informações ou referenciais externos; 

• não requerer recepção nem transmissão de sinais; e  

• não estar sujeito a interferências externas. 

Entretanto, destacam-se como desvantagens: 

• alto custo; 

• regulamentação rígida e controle dos sensores comercializados; 

• desempenho associado à qualidade dos sensores; e 

• os componentes de sinais de erro são aditivos e crescem proporcionalmente 

ao tempo. 

Diversos estudos realizados nas universidades e centros de pesquisas de 

países em desenvolvimento têm convergido para a aplicação de técnicas de 

integração de sistemas de navegação inercial de baixo custo e dispositivos 

auxiliares de navegação, como alternativas para contornar as desvantagens dos 

sistemas de navegação inercial, permitindo o acesso a uma tecnologia indispensável 

e com resultados considerados satisfatórios. 

Grande parte do estudo proposto nesta Dissertação está relacionada à 

integração de sensores inerciais de baixo custo, que são as Unidades de Medidas 

Inerciais (IMU) baseadas em sistemas MicroEletroMecânicos (MEMS) com um 

sistema GPS, atuando como auxílio. Pois, a partir das características de erro dos 

SNI e GPS, observa-se que os sistemas são complementares e, esta abordagem, 

visa melhorar o desempenho do sistema integrado GPS/SNI. 
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O Filtro de Kalman é utilizado para integrar as informações dos sistemas SNI e 

GPS e determinar os dados de navegação a partir das medidas dos sensores 

inerciais. Entretanto, a qualidade das estimativas obtidas pelo Filtro de Kalman 

depende da exatidão das medidas fornecidas pela Unidade de Medida Inercial e do 

desempenho dos modelos que descrevem a propagação dos erros.   

 

2.4 PARÂMETROS DE ERROS DOS SENSORES INERCIAIS 

Os parâmetros de erros dos sensores inerciais são muito importantes e devem 

ser conhecidos e usados em análises de sensibilidade. Estes erros apresentam 

componentes determinísticos, que precisam ser estimados e compensados, e 

componentes aleatórias, que precisam ser modelados e filtrados. Os principais 

componentes de erros são: fator de escala, desalinhamento, ruído e bias.  

O fator de escala relaciona o sinal medido pelos sensores inerciais com o sinal 

de entrada. É um parâmetro determinístico e deve ser estimado e compensado. 

Idealmente é modelado como uma constante, indicando uma relação de linearidade 

entre entrada e saída; mas, na prática, isso nem sempre ocorre e, em algumas 

aplicações, a não linearidade deve ser considerada. 

O desalinhamento é um erro resultante das imperfeições na montagem dos 

sensores, relacionado à dificuldade de se obter a ortogonalidade entre os sensores. 

Isso pode fazer com que a medida de um dos sensores seja afetada pelos outros. É 

um parâmetro determinístico. 

O ruído é um sinal aleatório, aditivo e de alta freqüência que interfere na medida 

do sensor, pode ser minimizado ou eliminado com um processo de filtragem 

adequado.  

O bias é o principal componente de erro do sensor inercial. Portanto, o estudo 

do bias é um outro ponto muito importante deste trabalho e haverá uma abordagem 

específica sobre este tópico. 

2.5 BIAS 

 

O bias pode ser definido como um componente de saída não relacionado à 

entrada a qual o sensor é submetido e possui componentes com características 

determinísticas e estocásticas. Portanto, é preciso saber caracterizá-lo e, 



consequentemente, definir métodos de e

melhorar o desempenho de um

O bias é composto por 3 componentes

repetibilidade. 

O bias offset é um componente determinístic

estimado em laboratório durante a caracterização do sensor.

O bias repetibilidade é caracterizado por uma parcela do 

constante no tempo, mas é alterad

liga/desliga. 

O componente bias instabilidade é descrit

em baixa frequência, podendo ser modelado por um Processo de Markov de 

Primeira Ordem. É estimado pelo Fi

integrada. 

A FIG.2.6 ilustra a representação dos componentes do 

Algumas referências apresentam 

repetibilidade como bias drift. 

• bias drift = bias instabilidade + 

Ou ainda,  

• bias = bias offset + bias drift.

FIG. 3 2

consequentemente, definir métodos de estimação/compensação do

de um sistema de navegação inercial. 

é composto por 3 componentes: bias offset, bias instabilidade e 

é um componente determinístico e não variante no tempo. É 

em laboratório durante a caracterização do sensor. 
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constante no tempo, mas é alterado sempre que o sensor é passa por um processo

instabilidade é descrito como uma variação aleatória do 

, podendo ser modelado por um Processo de Markov de 

pelo Filtro de Kalman durante o período de navegação 

ilustra a representação dos componentes do bias 

Algumas referências apresentam os componentes bias instabilidade e 

 Ou seja: 

instabilidade + bias repetibildade.  

bias = bias offset + bias drift.  

FIG.2.6: Representação dos Bias 
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e não variante no tempo. É 
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passa por um processo 

como uma variação aleatória do bias 

, podendo ser modelado por um Processo de Markov de 

tro de Kalman durante o período de navegação 

instabilidade e bias 

 



3 3

Na folha de dados dos sensores, o fabricante não apresenta de forma completa 

o valor das incertezas padronizadas ensaiadas e também omite alguns parâmetros 

dos modelos de calibração de giroscópios e acelerômetros. A caracterização destes 

parâmetros é de suma importância; então, existem diversos estudos sobre a 

metodologia para ensaiar giroscópios e acelerômetros e proposições de modelos de 

calibração destes sensores.   

Um dos focos deste trabalho é apresentar uma metodologia para caracterizar o 

bias instabilidade. Uma das maneiras de modelar esta parcela do bias é através do 

Processo de Markov de Primeira Ordem (MK 1). Entretanto, em alguns casos, como 

para os sensores tipo MEMS, para se modelar o bias instabilidade é necessária uma 

caracterização mais elaborada; então, este trabalho irá apresentar duas outras 

formas de modelar o bias instabilidade: a primeira pela variância de Allan e a 

segunda através de modelos paramétricos AR.  

 

2.6 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS 

Uma variável aleatória é um número  ou simplesmente , atribuído a cada 

resultado  de um experimento. Assim, uma variável aleatória é uma função cujo 

domínio é o conjunto   de resultados do experimento. 

Uma variável aleatória  é dita discreta se ela assume somente um número finito 

de valores em um intervalo de observação finito. 

Se a variável aleatória  puder assumir qualquer valor em um intervalo de 

observação finito, ela é chamada de uma variável aleatória contínua. 

 

2.6.1 FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE 

A função de distribuição de probabilidade associada com a variável aleatória  é 

definida como: 

(2.1) 

 

onde  é um parâmetro representando a realização de  

A partir da definição, a função de distribuição de probabilidade tem as seguintes 

propriedades: 
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i) , quando ∞; 

ii) ; quando ∞; e 

iii)  é uma função não decrescente de . 

 

2.6.2 FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE 
 

A informação contida na função de distribuição pode ser apresentada na forma 

diferencial. Especificamente, seja  definida como: 

 

(2.2)

 

A função  é conhecida como função de densidade de probabilidade 

associada à variável aleatória . Das propriedades da função de distribuição, a 

função densidade tem as seguintes propriedades: 

 

i) é não negativa; e 

ii) . 

 

2.6.3 FUNÇÕES DISTRIBUIÇÃO E DENSIDADE DE PROBABILIDADE PARA 
DUAS VARIÁVEIS ALEATÓRIAS 

 

Sejam duas variáveis aleatórias  e , a função distribuição conjunta é dada por:  

 (2.3)

 

A distribuição conjunta de e  pode ser considerada como uma matriz de 

probabilidades bi-dimensional, com cada elemento representando a probabilidade de 

ocorrência de uma combinação particular de e . 

A função densidade de probabilidade conjunta de variáveis aleatórias conjuntas 

é dada por:  

 (2.4)

 

As densidades marginais ou incondicionais são dadas por:: 
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 (2.5)

 

 (2.6)

 

Suponha que e  sejam variáveis aleatórias contínuas com função densidade 

de probabilidade conjunta igual a . 

A função densidade condicional de  dado que  =  é definida por: 

 (2.7)

 

desde que a probabilidade .  

Se as variáveis aleatórias  e  forem estatisticamente independentes, o 

conhecimento do resultado de  não afeta a distribuição de , isto é:   

 (2.8)

 

Nesta condição, podemos expressar a função densidade de probabilidade 

conjunta como:  

 (2.9)

 

2.6.4 VALOR ESPERADO, VARIÂNCIA E COVARIÂNCIA 
 

A média ou valor esperado da variável aleatória  é definida por:  

 (2.10)

 

onde  denota o operador expectância. 

A média ou valor esperado de uma função  é definida por: 

 

 (2.11)

 

Para o caso especial, onde , obtém-se o n-ésimo momento da 

distribuição de probabilidade da variável aleatória , isto é:  
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(2.12)

 

Para n =2, tem-se o valor quadrático médio:  

(2.13)

 

Momentos centrais são os momentos das diferenças entre a variável  e sua 

média :  

 (2.14)

 

A variância é definida quando  = 2; ou seja, é o segundo momento em torno da 

média:  

 (2.15)

 

Sendo o desvio padrão a raiz quadrada da variância; ou seja: 

Desvio padrão = . 

A variância restringe a largura efetiva da função densidade de probabilidade de 

uma variável aleatória  em torno da sua média . Portanto, a média e a variância 

de uma variável aleatória fornecem uma descrição parcial de sua distribuição de 

probabilidade; sendo assim, a  pode ser entendida como uma medida da 

dispersão da variável . 

O operador  é linear, sendo o valor esperado da soma de duas variáveis 

igual a soma dos valores esperados individuais. Então,  pode ser 

expandido da seguinte forma:  

 (2.16)

 

Pela EQ. (2.10),  , então:  

 (2.17)

 

ou melhor:  
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 (2.18)

 

Portanto, se  = 0:  

 (2.19)

 

Sejam as variáveis aleatórias  e . Momentos conjuntos são tidos como o 

valor esperado de  , onde j e k são inteiros positivos:  

 (2.20)

 

Quando  1, tem-se a correlação . 

 

Covariância de  e :  

 (2.21)

 

ou melhor:  

 (2.22)

 

Se ; ou seja, , 

 e  são ditas descorrelacionadas, ou incorrelatas ou não correlacionadas. 

Se ,  e  são ditas ortogonais. 

 

2.6.5 PROCESSOS ESTOCÁSTICOS 
 

Um sinal é dito determinístico se sua descrição física é completamente 

conhecida no intervalo de tempo de interesse, seja na forma matemática ou gráfica. 

 ; onde  e  são constantes. 

Um sinal aleatório sempre possui um ou mais elementos de incerteza associado. 

Seus valores não podem ser exatamente previsíveis; mas podem ser conhecidos em 

termos de descrição probabilística. 

; onde  e  são constantes e  é uma variável aleatória 

variando entre 0 e 2π; ou 
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; onde  é constante e  e  são variáveis aleatórias com 

distribuições independentes. 

 

2.6.6 AMOSTRAGEM E REALIZAÇÕES DE UM SINAL ESTOCÁSTICO 
 

Um processo aleatório é um conjunto de variáveis aleatórias que evoluem no 

tempo segundo algum experimento conceitual de acaso. Cada um dos sinais de 

ruído gerados deste modo é denominado realização do processo. Amostras dos 

sinais individuais em um determinado instante de tempo são denominadas amostras 

da realização da variável aleatória. A FIG.2.7 ilustra um conjunto de realizações 

representando sinais de ruído. 

 

 

FIG.2.7: Conjunto de Sinais de Ruído 

As realizações são associadas aos ensaios realizados em um dado sistema e as 

amostras seriam os valores assumidos pelas variáveis do sistema. Considere um 

sistema de controle sujeito a uma entrada degrau. A resposta a cada degrau 

aplicado na entrada do sistema seria uma realização, enquanto os valores 

assumidos pela saída do sistema, em instantes de tempo determinados, seriam as 

amostras.  
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2.6.7 PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESTACIONÁRIOS 
 

Um processo aleatório é dito ser estacionário se as funções densidade que 

descrevem o processo forem invariantes com relação a translações no tempo. Se for 

considerado um conjunto de variáveis aleatórias  

e o conjunto transladado , as funções 

de densidade que descrevem o primeiro conjunto seriam idênticas às funções que 

descrevem o conjunto transladado. Ou seja, o processo estocástico estacionário 

mantém seu comportamento dinâmico invariante no tempo. 

 

2.6.8 FUNÇÃO DE AUTOCORRELAÇÃO E DENSIDADE ESPECTRAL DE 
POTÊNCIA 

 

A função de autocorrelação de um processo estocástico X(t) é definida como:  

 (2.23)

 

Onde: 

 denota o operador expectância; e 

 e  são instantes de amostragem arbitrários. 

A função de autocorrelação, ou FAC, indica o quanto o processo é 

correlacionado com ele próprio em dois instantes de tempo diferentes. Se o 

processo é estacionário a função densidade de probabilidade é invariante no tempo 

e a FAC depende apenas da diferença de tempo. Ou seja, no caso estacionário: 

 (2.24)

 

Portanto:  

 (2.25)

 

Onde, 

 denota uma realização do processo . 

A estacionaridade garante que o valor esperado não depende do tempo, 

mantendo o valor médio constante. 
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A densidade espectral de potência de  é a Transformada de Fourier da 

Função de Autocorrelação, Teorema de Wiener-Khintchine:  �
 (2.26)

 

Algumas propriedades importantes das Funções de Autocorrelação: 

•  é o valor médio quadrático do processo ; 

•  é uma função par de .  

•  ≤  para todo . 

 

Se  não contém componentes periódicos, então   tende a zero quando 

∞  

A densidade espectral de potência, ou a transformada de Fourier de  é 

real, simétrica e não negativa. 

 

2.6.9 PROCESSOS DE MARKOV 
 

Um processo estocástico estacionário  que tenha a função de 

autocorrelação (FAC) exponencial é chamado de processo de Markov de primeira 

ordem (MK1). A FAC deste processo é da forma 

 (2.27)

 

sendo  a variância, e β o inverso da constante de tempo do processo. Esta 

função é ilustrada na FIG.2.8.  



FIG.

 

Uma função de autocorrelação exponencial indica que as amostras do processo 

tornam-se menos correlacionadas à medida que a distância temporal entre elas 

aumenta.  

No limite, quando   tender a infinito tende

Um processo MK1, dado por

realimentado de primeira ordem cuja entrada é um ruído branco. Esta representação 

é ilustrada no diagrama de blocos da 
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FIG.2.8: FAC de um Processo MK1 

Uma função de autocorrelação exponencial indica que as amostras do processo 

se menos correlacionadas à medida que a distância temporal entre elas 

tender a infinito tende,  a zero.  

, dado por M(t), pode ser representado por um sistema 

realimentado de primeira ordem cuja entrada é um ruído branco. Esta representação 

é ilustrada no diagrama de blocos da FIG.2.9. 

 

Uma função de autocorrelação exponencial indica que as amostras do processo 

se menos correlacionadas à medida que a distância temporal entre elas 

pode ser representado por um sistema 

realimentado de primeira ordem cuja entrada é um ruído branco. Esta representação 
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FIG.2.9: Diagrama de Blocos de um Processo MK1 

 

A partir da FIG.2.9, a equação diferencial do processo é dada por:  

 (2.28)

 

E sua forma discreta dada por:  

 (2.29)
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3 VARIÂNCIA DE ALLAN 
 

 

 

Um dos principais objetivos desta dissertação é apresentar a caracterização do 

bias instabilidade, um dos componentes de erro dos sensores inerciais, através da 

variância de Allan. 

Assim como em osciladores, os sensores MEMS apresentam processos 

estocásticos  onde a média e a variância não convergem a um dado valor específico. 

Conforme recomendação da IEEE 1139-1999, nos casos com médias móveis, deve-

se usar a variância entre duas amostras consecutivas, a variância de Allan, como 

medida de instabilidade. 

A variância de Allan é uma técnica de análise de sinais no domínio do tempo 

originalmente desenvolvida para o estudo sobre a estabilidade da freqüência de 

osciladores.  Este método é baseado na hipótese de que a incerteza de um sinal é 

causada pela ação de um conjunto de processos estocásticos básicos.  

A partir de um gráfico de variância em função do intervalo de tempo de análise, 

é possível detectar os padrões que identificam alguns processos estocásticos, 

indicando a presença destes no sinal analisado. As estimativas dos parâmetros dos 

modelos são obtidas por método gráfico e tendo como base a formulação 

matemática da densidade espectral de potência de cada processo. 

Este método tem sido adotado para caracterização do componente estocástico 

do erro de vários sensores inerciais e pode ser aplicado a diversos tipos de 

instrumentos. Entretanto, a eficiência da análise está relacionada com o grau de 

conhecimento do princípio de funcionamento dos equipamentos em questão, no 

caso desta dissertação, os sensores giroscópios e acelerômetros tipo MEMS.  

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA VARIÂNCIA DE ALLAN 
 

Em 1966, David Allan propôs um método simples para análise da variância para 

o estudo da estabilidade de osciladores; o método é denominado variância de Allan, 

que passou a ser adotado pela comunidade científica como o padrão para 

caracterização da instabilidade de fase e freqüência de osciladores de precisão. 



Em 1980, C.R. Kochakian publicou o primeiro 

variância de Allan com sensores inerciais.

Em 1983, M Tehrani apresentou equações relacionando os termos de ruídos da 

variância de Allan com a densidade espectral de potência para os 

laser. 

Em 1997, a variância de Allan 

desvios aleatórios para diversos instrumentos/equipamentos, conforme IEEE 

Std952-1997. 

Em 1998, a IEEE introduziu a 

de ruídos para análise de acelerômetros

Em 2003, H. Hou e N. El-

Navigation, onde a variância de Allan foi empregada pela primeira vez na 

identificação de ruídos em MEMS.

 

3.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO
 

A seguir a descrição da m

(HOU, 2004): 

Seja uma amostra de um sinal 

espaçado com um período de amostragem igual a 

pontos forma um grupo, com 

 

FIG.3.1: Metodologia 

 

Cada grupo tem um tempo 

O valor médio da saída do sensor, onde a leitura inicia no 

possui    pontos é:  
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ariância de Allan foi empregada pela primeira vez na 
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para a Variância de Allan 

ésimo instante e 
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 (3.1)

Onde  é uma função que representa a saída do sensor. 

O valor médio para o grupo seguinte será: 

 (3.2)

 

Onde,  

A diferença entre dois grupos adjacentes é dada por: 

 

 (3.3)

 

Para cada grupo no intervalo , o conjunto de  definido acima forma um 

conjunto de variáveis aleatórias. A quantidade de interesse é a variância de ´  

sobre todos os grupos de mesmo tamanho que podem ser formados da entrada de 

dados. 

Em (IEEE, 1997), a variância de Allan é definida como: 

 

 (3.4)

 

A variância de Allan é uma medição teórica e o símbolo na expressão acima  

denota o valor esperado. 

Para qualquer número finito de  pontos, um número finito de grupos de duração 

fixa   pode ser formado. A equação abaixo representa uma estimativa da variância 

de Allan (IEEE, 1997), cuja qualidade depende do número de grupos independentes, 

com tamanho fixo, que pode ser formado (HOU, 2004). 

 

 (3.5)
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A variância de Allan é uma medida da estabilidade da saída do sensor. Dessa 

forma, está relacionada às propriedades estatísticas dos processos aleatórios que 

afetam o desempenho do sensor. 

Há uma relação única entre a variância de Allan e a densidade espectral de 

potência de um processo aleatório dada por (IEEE, 1997):  

 (3.6)

 
Onde  é a densidade espectral de potência do processo aleatório. 

A EQ. (3.6) é o ponto principal da variância de Allan. Será utilizada para calcular 

a variância de Allan a partir da densidade espectral de potência de um dado ruído. 

A densidade espectral de potência de qualquer processo aleatório com 

significado físico pode ser substituída na integral da equação e, assim, é identificada 

a expressão para a variância de Allan como função do tamanho (duração) do grupo. 

Frequentemente, o termo variância de Allan é também usado para se referir a 

sua raiz quadrada, que é o desvio de Allan. E, nesta dissertação como em algumas 

outras bibliografias, a variância de Allan será mencionada e simplificada como 

AVAR, proveniente do nome em inglês Allan variance. 

Sendo a variância de Allan uma quantidade mensurável, ela é apresentada 

através do gráfico log-log de “  ”, obtendo-se uma indicação direta do tipo de 

processo aleatório presente nos dados do sensor inercial. Na verdade, a 

apresentação gráfica é construída pela relação da raiz quadrada da variância de 

Allan, que é o desvio de Allan, através de . 

 

3.3 REPRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES DE RUÍDOS PELA AVAR 
 
Serão apresentados alguns dos principais processos estocásticos com as 

expressões da densidade espectral de potência e variância de Allan. Em (IEEE, 

1997) e (IEEE, 1998) podem ser observados maiores detalhes sobre o assunto. 

 

3.3.1 RUÍDO DE QUANTIZAÇÃO 
 

É um processo estocástico associado à conversão analógico-digital do sinal do 

sensor. Em (IEEE, 1997) é dada o valor da densidade espectral de potência para o 

ruído de quantização: 
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 (3.7)

 

Onde, 

 

: é o coeficiente do ruído de quantização. 

Substituindo o valor da densidade espectral de potência do ruído de quantização 

na EQ. (3.6) e efetuando o desenvolvimento matemático da equação, chega-se a 

expressão para a variância de Allan: 

 

 
(3.8)

 

E para o Desvio de Allan:  

 

 
(3.9)

 

Em um gráfico log-log de “  ”, o ruído de quantização é representado por 

uma reta com inclinação de -1, conforme ilustrado na FIG.3.2. 

 

 

FIG.3.2: AVAR - Inclinação Padrão do Ruído de Quantização (IEEE, 1997)  
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O coeficiente do ruído de quantização pode ser obtido da seguinte maneira:  

• substituindo  na EQ. (3.9), tem-se ; e 

• de forma direta é obtido o valor de através do gráfico da variância de 

Allan. 

 

3.3.2 RUÍDO BRANCO 

 

É um componente de ruído em alta freqüência, mas que pode ser minimizado 

com a utilização de filtros adequados. Conforme (IEEE, 1997) a densidade espectral 

de potência é dada por: 

 (3.10)

 

Onde  é o coeficiente do ruído branco. 

Da EQ. (3.6), tem-se para a variância de Allan: 

 (3.11)

 

Efetuando o desenvolvimento matemático da equação, chega-se a expressão 

para a variância de Allan: 

 
(3.12)

 

Então,  

 (3.13)

 

Assim, em um gráfico log-log de “  ”, a variância de Allan para o ruído 

branco é representada por uma reta com inclinação de – ½, conforme visto na 

FIG.3.3. 

O coeficiente do ruído branco, , pode ser obtido diretamente para  = 1. 

• Para T = 1, ; 

• e, pelo gráfico, tem-se o valor de . 
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FIG.3.3: AVAR - Inclinação Padrão para o Ruído Branco (IEEE, 1997) 

 

3.3.3 RANDOM WALK 
 

O random walk é um componente do ruído associado aos efeitos físicos que o 

sensor é submetido, como choque mecânico, vibração e efeito da temperatura. Pode 

ser visto como uma derivação do ruído exponencialmente correlacionado e pode ser 

obtido pela integração do ruído branco.  

A densidade espectral de potência para o random walk (IEEE, 1997) é: 

 
(3.14)

 

Onde  é o coeficiente do random walk 

Substituindo a expressão da densidade espectral de potência para o random 

walk na EQ. (3.6), tem-se: 

 (3.15)

 

Efetuando o desenvolvimento matemático da equação, chega-se a expressão 

para a variância de Allan: 

 
(3.16)

 

E para o desvio de Allan: 
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(3.17)

 

Assim, em um gráfico log-log de “  ”, a variância de Allan para o random 

walk é representada por uma reta com inclinação de + ½, conforme visto na FIG.3.4. 

O coeficiente do random walk, , pode ser obtido diretamente para  = 3. 

• Para  = 3, ; 

• e, pelo gráfico, tem-se o valor de . 

 

 

FIG.3.4: AVAR – Inclinação Padrão para o Random Walk (IEEE, 1997)  

3.3.4 FLICKER NOISE 
 

A origem deste ruído está relacionada ao mecanismo físico de ressonância dos 

dispositivos eletrônicos. Esse tipo de ruído ocorre principalmente em dispositivos de 

altíssima qualidade.  

A densidade espectral de potência para o flicker noise (IEEE, 1997) é: 

 (3.18)

 

Onde  é o coeficiente do flicker noise; e 

é a freqüência de corte. 

Substituindo a densidade espectral de potência para o flicker noise na EQ. (3.6), 

tem-se: 
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 (3.19)

 

Conforme (IEEE, 1997) e desenvolvimento matemático apresentado em (HOU, 

2004), a variância de Allan para o flicker noise é: 

 

(3.20) 

 

Onde  

 

Então,

, para ; e 

 

 , para T>>  

 

Portanto, 

(3.21) 

 

A FIG.3.5 representa o gráfico log-log “  ” do desvio de Allan para o flicker 

noise e pode ser observado que a curva apresenta uma inclinação de +1 na sua 

parte inicial e alcança um valor determinado pela assíntota , para . 

Então, a região plana do gráfico da FIG.3.5 pode ser analisada para estimar o 

limite do flicker noise. 
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FIG.3.5: AVAR – Flicker Noise (IEEE, 1997) 

 

3.3.5 RUÍDO EXPONENCIALMENTE CORRELACIONADO – MARKOV 
 

Este processo é caracterizado por uma função exponencialmente decrescente, 

com tempo de correlação finito.  

A densidade espectral de potência para o ruído exponencialmente 

correlacionado (IEEE, 1997) é: 

(3.22) 

 

Onde  é a amplitude do ruído; e 

 é o tempo de correlação. 

 

Substituindo a densidade espectral de potência na EQ. (3.6), tem-se para a 

variância de Allan do ruído exponencialmente correlacionado: 

(3.23) 

 

• Para , tem-se (HOU, 2004): 

 

(3.24) 
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E se fizermos , a equação para a variância de Allan possui as 

características do ruído branco. 

• Para T<< , tem-se (HOU, 2004): 

 

(3.25) 

 

Que é a variância de Allan para o random walk 

Então, a FIG.3.6 representa a variância de Allan para o ruído exponencialmente 

correlacionado. 

 

 

FIG.3.6: AVAR – Ruído Exponencialmente Correlacionado (IEEE, 1997) 

Note que a primeira parte do gráfico acima tem características da variância de 

Allan para o random walk e que a segunda parte representa comportamento 

semelhante ao ruído branco. 

 

3.3.6 RATE RAMP 
 

A presença deste componente de erro na análise de um sinal pode indicar uma 

mudança muito lenta, monótona, da amplitude do sensor, persistente durante um 

longo período de tempo.  

É empregado para apresentar o desvio de Allan sob um ponto de vista 

determinístico. 

O componente de erro rate ramp é definido por:  
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(3.26) 

 

Onde  é o coeficiente de deriva da rampa e, por não se tratar de um processo 

estocástico, tem-se: 

(3.27) 

 

Assim, em um gráfico log-log de “  ”, a variância de Allan para o rate ramp 

é representada por uma reta com inclinação de +1, conforme visto na FIG.3.7.  

O coeficiente  do rate ramp pode ser obtido diretamente para  = . 

• Para  = , ; 

• e, pelo gráfico, tem-se o valor de . 

 

 
FIG.3.7: AVAR – Rate Ramp (IEEE, 1997) 

 

3.4 APRESENTAÇÃO GRÁFICA DA VARIÂNCIA DE ALLAN 
 

Em uma dada sequência de dados obtidas da leitura dos sensores, qualquer tipo 

dos processos estocásticos vistos acima podem estar presentes. 

Um gráfico típico da variância de Allan é apresentado na FIG.(3.8). Pode-se 

notar que diferentes tipos de ruídos aparecem em diferentes regiões de , isto 

permite a identificação dos diversos processos aleatórios que estão presentes na 

análise dos dados. Pela (IEEE, 1997), a variância de Allan resultante de uma dada 



seqüência de dados lida em um sensor pode ser assumida como a soma das 

diferentes variâncias de Allan dos processos presentes, desde que sejam 

independentes sobre as diferentes regiões de 

 

FIG.3.8: Apresentação 

 

 

3.5 ERRO NA ESTIMATIVA DA VARIÂNCIA DE ALLAN
 

Conforme apresentado na Metodologia de cálculo para a variância de Allan, 

dada uma amostra finita de um sinal

número finito de sub-conjuntos

definido. 

A qualidade da estimativa da variância de Allan para um dado 

número de grupos independentes presentes na amostra do sinal5 5

seqüência de dados lida em um sensor pode ser assumida como a soma das 

ariâncias de Allan dos processos presentes, desde que sejam 

independentes sobre as diferentes regiões de . 

 
 

 

Apresentação Gráfica da Variância de Allan (IEEE, 1997)

ERRO NA ESTIMATIVA DA VARIÂNCIA DE ALLAN 

Conforme apresentado na Metodologia de cálculo para a variância de Allan, 

de um sinal discreto com  pontos consecutivos, 

conjuntos ou grupos independentes, contendo 

A qualidade da estimativa da variância de Allan para um dado   

número de grupos independentes presentes na amostra do sinal 

seqüência de dados lida em um sensor pode ser assumida como a soma das 

ariâncias de Allan dos processos presentes, desde que sejam 

(3.28) 

 

(IEEE, 1997)

Conforme apresentado na Metodologia de cálculo para a variância de Allan, 

pontos consecutivos, um 

  pontos, é 

 depende do 
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O erro percentual, , na estimativa de  para grupos com   pontos de 

uma amostra de  pontos e, conforme apresentado em (HOU, 2004), é dado por: 

(3.29) 

 

Da EQ. (3.29) pode-se observar que o erro na estimativa da variância de Allan 

será menor quando o número de grupos independentes for grande; ou seja, muitos 

grupos formados por poucos pontos. 

Por  exemplo, se a amostra  possui  = 20.000 pontos  e  cada  grupo  contém  

= 5.000 pontos, o erro percentual na estimativa da variância de Allan é de 

aproximadamente 40%. Por outro lado, se cada grupo contém = 100 pontos, dada 

a mesma amostra = 20.000 pontos,  ≈ 5%.   
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4 MODELAGEM DOS PRINCIPAIS PROCESSOS ESTOCÁTICOS PELA 

VARIÂNCIA DE ALLAN 

 

 

Neste capítulo são apresentados alguns dos principais processos estocásticos 

modelados pela variância de Allan, sendo eles: ruído branco, random walk e Markov 

de primeira ordem (MK1).  

Trabalhos envolvendo a variância de Allan e aplicados aos sensores MEMS já 

são encontrados na bibliografia. Entretanto, um dos objetivos desta dissertação é 

apresentar também uma metodologia que permitirá uma análise qualitativa da 

modelagem de processos estocásticos pela variância de Allan. 

Na primeira parte deste capítulo estes processos são gerados de forma sintética, 

utilizando algoritmos implementados em MatLab. O programa para cálculo da 

estimativa da variância de Allan é aplicado na sequência de dados sintéticos. Este 

programa possui também como ferramentas a apresentação da densidade espectral 

de potência e da função de autocorrelação do processo estocástico em questão; 

sendo que estas funcionalidades ajudam a analisar se um determinado processo 

está sendo representado de forma correta. Outra etapa da análise é a verificação do 

padrão do processo, cuja representação gráfica do processo estocástico simulado 

através do cálculo de estimativa da variância de Allan é sobreposta à indicação 

padrão que representa este processo estocástico. Em resumo, esta primeira parte 

com a aplicação dos dados sintéticos, cálculo da variância de Allan e comparação 

com o padrão do processos será referenciada como validação do algoritmo. 

Complementa esta primeira parte da análise dos dados sintéticos o gráfico da 

variância de Allan associado ao envelope de incerteza. O envelope de incerteza está 

relacionado ao nível de confiança da estimativa da variância de Allan para os dados 

em estudo e será definido na próxima seção. 

Após a etapa que trata da validação do algoritmo desenvolvido, será feita a 

aplicação do cálculo da estimativa da variância de Allan aos dados reais obtidos em 

laboratório.  
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A unidade de medidas inerciais empregada neste capítulo é a IMU400CD da 

Crossbow. Esta IMU é composta por três giroscópios e três acelerômetros do tipo 

MEMS. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Sistemas Inerciais (LabSIn) 

do Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) e serão apresentados os resultados 

obtidos da caracterização dos sensores pela variância de Allan para o acelerômetro 

AX e os giroscópio WY. É importante ressaltar que os dados obtidos no LabSIn não 

passaram por quaisquer processos de filtragem e são apresentados em sua forma 

original. 

Portanto, serão lidos os valores obtidos na aquisição de dados para os 

sensores, calculada a variância de Allan e observados os respectivos gráficos. Ao 

término desta fase, será realizada uma etapa de análise dos resultados, 

comparando os valores da variância de Allan obtidos para os dados reais com os 

valores simulados. Após a avaliação destes resultados, serão apresentadas as 

primeiras contribuições deste trabalho. 

Os trabalhos disponíveis sobre variância de Allan não possuem a preocupação 

em avaliar os modelos que representam os processos estocásticos presentes nos 

sensores. O que existe na bibliografia desta área é a avaliação final dos dados após 

a integração dos sistemas GPS/SNI. Nesta dissertação é proposta e aplicada uma 

metodologia de análise dos modelos que representam os componentes de erros 

com variação aleatória presentes em sensores MEMS. 

 

4.1 REPRESENTAÇÃO SINTÉTICA DO RUÍDO BRANCO PELA VARIÂNCIA DE 

ALLAN 

Conforme informado na seção 3.3.2,  o ruído branco é um componente de ruído 
de alta freqüência. A rotina para cálculo da estimativa da variância de Allan para o 

processo estocástico ruído branco inicia-se pelas atribuições dos seguintes 

parâmetros: desvio padrão gerador do ruído branco e período de amostragem.  

No exemplo a seguir foi escolhido o desvio padrão (DP) igual a 0.6, um período 

de amostragem igual a 0.01 segundo e com o tempo de aquisição da seqüência de 

dados de 2 horas.  

A FIG.4.1 apresenta a seqüência de dados que simula o ruído branco. 



 

 

FIG.4.1: 

Os gráficos da densidade espectral de potência

autocorrelação, FIG.4.3 ajudam a 

 

FIG.4.2: Densidade Espectral de Potência 
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 Sequência de Dados do Ruído Branco 

densidade espectral de potência, FIG.4.2 e da 

ajudam a observar o processo estocástico ruído 

Densidade Espectral de Potência – Ruído Branco

20 30 40 50
Frequencia [Hz]

PSD da sequência X[n]

 

da função de 

ruído branco. 

 

Ruído Branco 



FIG.4.3: Função de Autocorrelação 

Então, pelo programa desenvolvido, 

Allan para a seqüência de dados gerada como

graficamente pelo desvio de Allan

FIG.4.4 6 0

Função de Autocorrelação – Ruído Branco 

pelo programa desenvolvido, é calculada a estimativa da v

a seqüência de dados gerada como um ruído branco e representada 

graficamente pelo desvio de Allan (s-Allan), conforme FIG.4.4: 

4: Variância de Allan – Ruído Branco  

 

variância de 

e representada 
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Relembrando que, conforme (IEEE, 1997), o desvio de Allan para o ruído branco 

é dado por: 

(4.1) 

 

Para  = 1, o valor de , coeficiente do ruído branco, é obtido diretamente do 

gráfico do desvio de Allan. 

Outra informação relevante é que a partir da EQ. (4.1) e as ponderações 

apresentadas na seção 3.3.2, uma reta com inclinação de -1/2 é sobreposta ao 

gráfico do desvio de Allan, indicando o padrão do ruído branco, conforme a FIG.4.5 

 

 

FIG.4.5: Variância de Allan e Padrão do Ruído Branco  

Da FIG.4.5, deve ser observada a pequena diferença existente entre os valores 

do desvio padrão; indicando que, o processo estocástico ruído branco gerado 

sinteticamente e estimado pela variância de Allan possui uma representação 

conforme o padrão esperado; ou seja, uma reta com inclinação de -1/2. 

Como em toda estimativa de cálculo, a variância de Allan possui uma incerteza 

associada. Então, outra ferramenta que pode ser utilizada na análise dos processos 

estocásticos presentes nos sensores e estimados pela variância de Allan é o 

envelope de incerteza. Ele indica se os dados estimados estão dentro de um limite 

estabelecido. Assim, o objetivo de utilizar o envelope de incerteza no gráfico da 

variância de Allan é garantir que os dados obtidos nos ensaios estarão dentro de um 



nível de confiança bem elevado; no caso do algoritmo desenvolvido, é definido que 

95,45% ) dos dados lidos deverão estar dentro deste envelope de incerteza

(ROQUETE, 2005). 

A FIG.4.6 ilustra o gráfico 

ruído branco gerado sinteticamente a partir dos parâ

seção. 

FIG.4.6: 

 

4.2 REPRESENTAÇÃO SINTÉTICA DO 
ALLAN 
 

O processo estocástico random walk

ruído branco, conforme representado n

processo segue os mesmos passos d

empregados para a simulação dos dados sintéticos referentes ao 6 2

nível de confiança bem elevado; no caso do algoritmo desenvolvido, é definido que 

dos dados lidos deverão estar dentro deste envelope de incerteza

ilustra o gráfico do desvio de Allan e o envelope de incerteza para o 

gerado sinteticamente a partir dos parâmetros apresentados nesta 

 Envelope de Incerteza – Ruído Branco 

REPRESENTAÇÃO SINTÉTICA DO RANDOM WALK PELA VARIÂNCIA DE 

random walk é obtido através da integração do sinal do 

representado na FIG.4.7. A seqüência de análise deste 

processo segue os mesmos passos da seção 4.1. Portanto, os parâmetros 

empregados para a simulação dos dados sintéticos referentes ao random walk

nível de confiança bem elevado; no caso do algoritmo desenvolvido, é definido que 

dos dados lidos deverão estar dentro deste envelope de incerteza 

ncerteza para o 

metros apresentados nesta 

 

VARIÂNCIA DE 

é obtido através da integração do sinal do 

. A seqüência de análise deste 

to, os parâmetros 

random walk são o 



desvio padrão do ruído branco 

de aquisição dos dados. 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos p

da estimativa da variância de Allan referente ao 

são: desvio padrão do ruído branco

amostragem de 0.01 segundo e

 

 
 

 

FIG.4.7: Representação do 

 

 

A FIG.4.8 apresenta a seqüência de dados para 

sintética. 

 

FIG.4.8: Seqüência de 
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ruído branco gerador do sinal, o período de amostragem e o tempo 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos para o programa

ariância de Allan referente ao random walk. Os parâmetros usados 

ruído branco gerador do processo igual a 0.9, período de 

amostragem de 0.01 segundo e tempo de aquisição de dados de 2 horas.

 
 

Representação do Processo Random Walk 

apresenta a seqüência de dados para o random walk, obtida de forma 

 

Seqüência de Dados do Random Walk 

W ( t ) R W ( t )
gerador do sinal, o período de amostragem e o tempo 

ara o programa de cálculo 

. Os parâmetros usados 

igual a 0.9, período de 

tempo de aquisição de dados de 2 horas. 

, obtida de forma 

 



Então, pelo programa desenvolvido, é obtida a

para a seqüência que simula o

 

FIG.4.9:

Relembrando que, conforme (IEEE, 1997), o 

é dado por: 

 

Conforme apresentado n

representado por uma reta com inclinação de 

gráfico do desvio de Allan para 

forma, pode ser observado que, realmente, a seqüência sintética possui as 

características do random walk

Para T = 3, pode-se obter diretamente

desvio de Allan, o valor do coeficiente do 

importante é a diferença entre o desvio padrão real e o estimado do 

gerador do random walk, indicando que 6 4

Então, pelo programa desenvolvido, é obtida a estimativa da variância de Allan 

o processo estocástico random walk: 

: Variância de Allan – Random Walk 

Relembrando que, conforme (IEEE, 1997), o desvio de Allan para o r

Conforme apresentado na seção 3.3.3, o processo random walk

representado por uma reta com inclinação de +1/2; cujo padrão é sobrepost

para verificação do comportamento do processo

ser observado que, realmente, a seqüência sintética possui as 

random walk, conforme a FIG.4.10. 

se obter diretamente, através do gráfico da estimativa d

o valor do coeficiente do random walk, . Outra observação 

a diferença entre o desvio padrão real e o estimado do ruído branco 

indicando que a estimativa do processo pela v

ariância de Allan 

 

random walk 

(4.2) 

random walk pode ser 

obreposto ao 

verificação do comportamento do processo. Desta 

ser observado que, realmente, a seqüência sintética possui as 

estimativa do 

Outra observação 

ruído branco 

variância de 



Allan possui uma representação conforme o padrão esperado

com inclinação de +1/2. 

O envelope de incerteza 

estimados devem estar dentro dos limites definidos.

FIG.4.10: 

FIG.4.11: 6 5

possui uma representação conforme o padrão esperado; ou seja, uma reta 

envelope de incerteza é ilustrado na FIG.4.11, indicando que os valores 

estimados devem estar dentro dos limites definidos.  

 Variância de Allan e Padrão Random Walk

: Envelope de Incerteza – Random Walk 

; ou seja, uma reta 

, indicando que os valores 

 

Random Walk. 
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4.3 REPRESENTAÇÃO SINTÉTICA DO MARKOV DE PRIMEIRA ORDEM 

 

Nesta seção será apresentada a modelagem do Markov de primeira ordem 

(MK1) através da variância de Allan. Este processo consiste de uma ferramenta 

versátil, sendo capaz de representar muito bem alguns processos estocásticos.  

Esta capacidade de representação é bem observada na análise deste processo 

quando definido pela variância de Allan. Relembrando a seção 3.3.5, a variância de 

Allan para o MK1 é dada por: 

• Para , tem-se: 

 

(4.3) 

 

E se fizermos , a equação para a variância de Allan possui as 

características do ruído branco. 

• Para , tem-se: 

(4.4) 

 

Que é a variância de Allan para o random walk 

Para gerar o processo MK1 no programa desenvolvido para estimar a variância 

de Allan, são definidos os parâmetros: desvio padrão do ruído branco gerador do 

processo MK1, a constante de tempo do processo e o período de amostragem. Os 

dois primeiros parâmetros definem o comportamento do processo no que refere as 

características mais próximas a um random walk ou ao ruído branco. 

A FIG.4.12 apresenta a seqüência de dados gerada para o MK1 definida através 

dos parâmetros: desvio padrão igual a 0.1; constante de tempo igual 0.9; e período 

de amostragem igual a 0.01 segundo. Estes parâmetros foram escolhidos porque a 

curva para a variância de Allan possui características bem definidas envolvendo os 

processos random walk e ruído branco. 

 
 



FIG.4.

Aplicando o algoritmo da v

apresentada na FIG.4.13. Assim c

apresentação gráfica do desvio

associadas aos dois processos já citados 

FIG.
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.12: Seqüência de Dados do MK1 

variância de Allan aos dados sintéticos é obtida a curva 

Assim como relacionadas à EQ. (4.3) e à EQ. 

do desvio de Allan podem ser observadas as características 

das aos dois processos já citados ruído branco e random walk.  

FIG.4.13: Variância de Allan – MK1  

 

ariância de Allan aos dados sintéticos é obtida a curva 

à EQ. (4.4), na 

as características 
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FIG.4.14: Envelope de Incerteza - MK1 

As indicações de inclinação padrão para os processos presentes na 

representação do MK1 são apresentadas na FIG.4.15. 

 

 

FIG.4.15: Padrões presentes no Mk1 – RW e RB 
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4.4 VARIÂNCIA DE ALLAN APLICADA EM DADOS REAIS 
 

Na etapa anterior, definida como uma fase preliminar, o foco estava na 

verificação e validação do algoritmo desenvolvido para o cálculo da estimativa da 

variância de Allan. Onde a proposta era apresentar sequências de dados geradas de 

forma sintética, simulando alguns dos principais processos estocásticos presentes 

em sensores, implementar o algoritmo da variância de Allan e verificar a 

consistência das informações obtidas com os referidos processos. 

Nesta seção, o objetivo é verificar a variância de Allan aplicada em dados reais e 

confrontar os resultados obtidos com os valores sintéticos. 

Os dados analisados referem-se à IMU 400CD da Crossbow, composta por 3 

acelerômetros e 3 giroscópios. Nesta análise são trabalhados os dados do 

acelerômetro AX. e do giroscópio WY. A partir da aquisição dos dados é realizada a 

aplicação dos programas desenvolvidos para o cálculo da estimativa da variância de 

Allan. Portanto, os itens a seguir compõem a análise de dados reais utilizando a 

variância de Allan na caracterização dos sensores MEMS. 

Os dados na análise a seguir são referenciados como dados reais originais, pois 

não foram realizados quaisquer processos de tratamentos e/ou filtragem dos sinais 

envolvidos. 

 

4.4.1 REPRESENTAÇÃO DO ACELERÔMETRO AX DA IMU 400CD PELA 
VARIÂNCIA DE ALLAN 

 

Na FIG.4.16 é apresentada a sequência de dados dos valores lidos para o 

acelerômetro AX da IMU 400CD, a aquisição dos dados foi realizada durante 3 

horas.  

 

 

 



FIG.4.16: Seqüência de dados do acelerômetro A

FIG.4

A variância de Allan obtida a partir

é apresentada na FIG.4.17 

estocásticos presentes na leitura do sensor. Para grupos com pequenos valores de 

T, representado no gráfico por

ruído branco. Para valores maiores de T, o 

com valores de T intermediários, 7 0

 

Seqüência de dados do acelerômetro AX – IMU400CD

 

4.17: Variância de Allan para AX 

da a partir da seqüência de medidas do acelerômetro A

 e indica características evidentes de 3 processos 

estocásticos presentes na leitura do sensor. Para grupos com pequenos valores de 

, representado no gráfico por tau, a variância de Allan apresenta características de 

. Para valores maiores de T, o processo random walk. E para grupos 

intermediários, o flicker noise. 

 

IMU400CD. 

o acelerômetro AX 

indica características evidentes de 3 processos 

estocásticos presentes na leitura do sensor. Para grupos com pequenos valores de 

esenta características de 

. E para grupos 
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A observação dos processos estocásticos presentes na leitura do sensor AX fica 

evidente com a aplicação dos padrões que representam estes componentes.  

Sejam as FIG.4.18, FIG.4.19 e FIG.4.20 obtidas pela estimativa da variância de 

Allan e a indicação dos padrões dos processos estocásticos presentes no sensor AX. 

A FIG.4.21 resume os processos presentes em AX. 
 

 

FIG.4.18: AVAR – Padrão Ruído Branco para AX 

 

FIG.4.19: AVAR – Padrão Random Walk para AX 
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FIG.4.20: AVAR – Padrão Flicker Noise para AX 

 

FIG.4.21: AVAR – Resumo dos Processos Obtidos em AX 

 

A literatura sobre componentes de erros envolvendo sensores inerciais 

apresenta várias abordagens para o processo envolvendo o flicker noise. 

Conforme citado em (XING & GEBRE-EGZIABHER, 2008), o flicker noise pode 

ser modelado como uma combinação do bias offset associado ao random walk. 

Outra forma, mencionada também em (XING & GEBRE-EGZIABHER, 2008), é 
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modelar este processo como uma combinação de diversos termos do ruído 

exponencialmente correlacionado, Mk1.  

As técnicas citadas acima envolvendo o flicker noise são conseqüências da 

dificuldade de obter a modelagem deste ruído no domínio do tempo com modelos de 

estado de ordem finita e também devido a sua complexa representação algébrica, 

também de difícil implementação. Nesta dissertação é apresentada outra proposta, 

que é desprezar a caracterização deste componente e verificar o quanto isto pode 

ser ou não prejudicial na caracterização dos processos estocásticos, através da 

variância de Allan, que representam os componentes de erros obtidos nas leituras 

dos sensores. 

Resumindo, tem-se: 

• Modelo real:  

ruído branco + flicker noise + random walk 

 

• Modelo sugerido: 

ruído branco + random walk 

 

Entretanto, a verificação desta abordagem será realizada quando for verificada a 

avaliação do modelo. Para esta verificação é empregada a análise do erro obtido 

entre os valores dos dados reais e sintéticos, estimados pela variância de Allan. Se 

o erro estiver limitado aos intervalos pré-estabelecidos pelo envelope de incerteza, o 

modelo adotado será considerado válido; portanto, a proposta de ignorar o 

componente de erro flicker noise não compromete a caracterização do modelo. Mas, 

caso o erro extrapole os limites do envelope de incerteza, o modelo será rejeitado e 

outra discussão deverá ser realizada. 

A metodologia segue da seguinte forma: a partir da seqüência de dados reais 

lidas para o acelerômetro AX é estimada a variância de Allan e são identificados os 

processos estocásticos presentes no sensor. Então, o próximo passo é utilizar os 

valores do desvio padrão obtidos para o ruído branco e o random walk e empregar 

estes valores para gerar os valores simulados da variância de Allan para o sensor e 

depois compará-los. 

O valor do desvio padrão real do ruído branco igual 0,0004846, apresentado na 

FIG.4.18, é aplicado para gerar o ruído branco sintético. Da mesma forma, este 
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processo é realizado para o random walk para obter o seu correspondente valor 

simulado. Dado que a variância de Allan total é a soma das variâncias de Allan dos 

diferentes processos presentes, conforme EQ. (3.28). Então, desprezando a 

representação do flicker noise, a variância de Allan estimada para o sensor AX em 

sua forma simulada, ou sintética, é um processo que combina os valores obtidos 

para o ruído branco e random walk.  

 

(4.5) 

 

Portanto para reproduzir sinteticamente o comportamento do sensor AX, serão 

simulados os componentes de erros ruído branco e random walk, tomando como 

base os valores do desvio padrão apresentados na FIG.4.18 e FIG.4.19 Sendo 

assim, serão gerados sinteticamente os processos ruído branco e random walk. 

A FIG.4.22 representa o padrão do ruído branco simulado sobreposto à curva do 

desvio de Allan para o sensor AX. Ainda sobre a FIG.4.22, deve ser enfatizado que 

os valores do desvio padrão real do ruído branco e o desvio padrão estimado são 

muito próximos. Este fato ajuda a ressaltar o quanto o método de estimação deste 

componente de erro pela variância de Allan é consistente. 

 

 

 

FIG.4.22: AVAR – Indicação Padrão Ruído Branco para o Sensor AX Simulado 
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De forma semelhante ao processo relacionado ao ruído branco, a partir do 

desvio padrão do ruído branco gerador igual a 2.2351.10-7 é gerado o processo 

referente ao componente de erro random walk. A FIG.4.23 apresenta a indicação 

padrão do random walk sobreposta ao gráfico do desvio de Allan simulado para o 

sensor AX.  

 

FIG.4.23: AVAR – Indicação Padrão Random Walk para o Sensor AX Simulado  

A FIG.4.24 representa o desvio de Allan simulado para o acelerômetro AX 

através dos processos também simulados ruído branco e random walk e a FIG.4.25 

faz a comparação entre os resultados do desvio de Allan real e simulado para o 

sensor AX.  
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FIG.4.24: AVAR – Valores Simulados para AX  

 

 

FIG.4.25: AVAR – Comparação entre os Valores Real e Simulado para AX 
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A avaliação qualitativa do modelo é definida pelo erro existente entre os desvios 

de Allan calculados para os processos com dados reais e simulados. Portanto, a 

verificação do erro em associação ao envelope de incerteza define se o modelo 

proposto pode ser considerado válido ou deve ser rejeitado  

A FIG.4.26 apresenta o erro entre os valores real e simulado do desvio de Allan 

relacionado ao acelerômetro AX. O erro não extrapola os limites definidos para o 

envelope de incerteza. Dessa forma, o modelo proposto, através da metodologia 

envolvendo a variância de Allan, para representar os componentes de erros 

presentes no acelerômetro AX está coerente com a expectativa e pode ser aplicado 

ao filtro de Kalman.  

 

FIG.4.26: Erro entre o Desvio de Allan Real e Simulado para o Sensor AX 

4.4.2 REPRESENTAÇÃO DO GIROSCÓPIO WY DA IMU 400CD PELA 
VARIÂNCIA DE ALLAN 

 

A mesma metodologia utilizada na seção 4.4.1 envolvendo o acelerômetro AX 

será empregada para a avaliação e análise relacionada ao giroscópio WY. 

A FIG.4.27 representa a sequência de dados dos valores lidos para o giroscópio 

WY da IMU 400CD, a aquisição dos dados foi realizada durante 3 horas.  
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FIG.4.27: Seqüência de Dados da Giro WY – IMU400CD 

A variância de Allan obtida a partir da seqüência de dados do giroscópio WY é 

apresentada na FIG.4.28 e indica características evidentes de 3 processos 

estocásticos presentes na leitura do sensor. Para grupos com pequenos valores de 

, representado no gráfico por tau, a variância de Allan apresenta características de 

ruído branco. Para valores maiores de , o processo random walk. E para grupos 

com valores de  intermediários, o flicker noise.  

 

FIG.4.28: Variância de Allan para WY 
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Na FIG.4.29 é observado o envelope de incerteza associado à variância de Allan 

para os dados do giroscópio WY.   

 

 

FIG.4.29: AVAR e Envelope de Incerteza para WY 

A observação dos processos estocásticos presentes na leitura do sensor WY fica 

evidente com a aplicação dos padrões que representam estes componentes. Sejam 

as FIG.4.30, FIG.4.31 e FIG.4.32 obtidas pela estimativa da variância de Allan e a 

indicação dos padrões dos processos estocásticos presentes no sensor WY. 

A FIG.4.33 resume os processos presentes em WY. 

 

FIG.4.30: AVAR – Padrão Ruído Branco para o Sensor WY 
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FIG.4.31: AVAR – Padrão Random Walk para o Sensor WY 

 

 

FIG.4.32: AVAR – Padrão Flicker Noise para o sensor WY 
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FIG.4.33: AVAR – Resumo dos Processos Obtidos em WY 

 
Utilizando os mesmos argumentos e referências citadas na análise dos dados do 

acelerômetro AX, tem-se para o giroscópio WY: 

• Modelo real:  

ruído branco + flicker noise + random walk 

 

• Modelo sugerido: 

ruído branco + random walk 

 

A metodologia segue da mesma forma realizada com os dados do acelerômetro 

AX. A partir da seqüência de dados reais lidas para o giroscópio WY é estimada a 

variância de Allan e são identificados os processos estocásticos presentes no 

sensor. Então, o próximo passo é utilizar os valores do desvio padrão obtidos para o 

ruído branco e o random walk e empregar estes valores para gerar os valores 

simulados da variância de Allan para o sensor e depois compará-los. 
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O valor do desvio padrão real do ruído branco igual 0.24282, apresentado na 

FIG.4.30, é aplicado para gerar o ruído branco sintético. Da mesma forma, este 

processo é realizado para o random walk para obter o seu correspondente valor 

simulado. Dado que a variância de Allan total é a soma das variâncias de Allan dos 

diferentes processos presentes, conforme EQ. (3.28). Então, desprezando a 

representação do flicker noise, a variância de Allan que representa o sensor WY em 

sua forma simulada é um processo que combina os valores obtidos para o ruído 

branco e random walk.  

(4.6) 

Portanto para reproduzir sinteticamente o comportamento do sensor WY, serão 

simulados os componentes de erros ruído branco e random walk, tomando como 

base os valores do desvio padrão apresentados na FIG.4.30 e FIG.4.31. Sendo 

assim, serão gerados sinteticamente os processos ruído branco e random walk. 

Obtidos os processos sintéticos, é utilizado o programa da variância de Allan para o 

cálculo associado ao giroscópio WY. 

Na FIG.4.34 é apresentada a variância de Allan obtida através dos dados 

gerados de forma sintética para o giroscópio WY. E na FIG.4.35 é apresentado 

envelope de incerteza associado à variância de Allan de WY simulado. 

 

FIG.4.34: Valores Simulados para WY 
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FIG.4.35: AVAR – Valores Simulados para WY e Envelope de Incerteza 

A avaliação qualitativa do modelo é definida pelo erro existente entre os desvios 

de Allan calculados para os processos com dados reais e simulados associados ao 

sensor WY. 

A FIG.4.36 apresenta o erro entre os valores real e simulado do desvio de Allan 

relacionado ao giroscópio WY. O erro não extrapola os limites definidos para o 

envelope de incerteza. Dessa forma, o modelo proposto, através da metodologia 

envolvendo a variância de Allan, para representar os componentes de erros 

presentes no giroscópio WY está coerente com a expectativa e pode ser aplicado ao 

filtro de Kalman. 
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FIG.4.36: Erro entre o Desvio de Allan Real e Simulado para o giroscópio WY 

 

4.4.3 AVALIAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS 
PELA VARIÂNCIA DE ALLAN 

 

Na representação dos componentes de erros do acelerômetro AX e do 

giroscópio WY, através da variância de Allan, vários conceitos referentes a esta 

técnica foram abordados e pode-se afirmar que a utilização da metodologia foi 

positiva, com apresentação de respostas diretas e coerentes. Justificando que 

diversos processos estocásticos presentes em sensores tipo MEMS podem ser 

efetivamente representados pela variância de Allan. 

Entre as contribuições que este trabalho tem a pretensão de apresentar, podem 

ser destacados alguns pontos: 

 

• Nos trabalhos pesquisados e abordados nas referências bibliográficas sobre 

cálculo da variância de Allan para sensores não há uma avaliação da metodologia 

implementada. As verificações sobre a validação dos modelos propostos são 

realizadas após a aplicação do modelo no filtro de Kalman. Entretanto, neste 

trabalho, é proposta uma metodologia que envolve o envelope de incerteza e a 

análise do erro entre os valores reais e simulados como forma de validar os modelos 

sugeridos para representação dos componentes estocásticos presentes nos 

sensores; 
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• Sobre variância de Allan e sensores MEMS, as análises apresentadas nesta 

dissertação apresentam resultados com as mesmas características que os 

apresentados nas principais referências pesquisadas, tais como: (SHIN, 2001), 

(HOU & EL-SHEIMY, 2003), (HOU, 2004), (EL-SHEIMY, 2008), (ZHANG et al., 

2008), (SOTAK, 2009) e (XING & GEBRE-EGZIABHER, 2009) ; e 

 

• A variância de Allan pode ser adotada como uma figura de mérito de um 

sensor. Onde, a partir da aquisição de dados relacionada a um determinado sensor 

e através da respectiva figura obtida do cálculo da estimativa da variância de Allan, 

os processos estocásticos que caracterizam os componentes de erros do sensor e 

estão presentes na amostra dos sinais analisados são observados. 
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5 MODELAGEM ESTOCÁSTICA COM MODELOS PARAMÉTRICOS  

 

5.1 INTRODUÇÃO AOS MODELOS PARAMÉTRICOS 

Assim como a variância de Allan é uma técnica capaz de estimar parâmetros de 

erros aleatórios, outra forma de representar o componente de erro bias instabilidade 

é através dos Modelos Paramétricos. 

A metodologia de caracterização de processos estocásticos (ou séries 

temporais) a partir de modelos paramétricos é conhecida como abordagem de Box e 

Jenkins (1970).  

A análise de séries temporais, segundo o enfoque de Box-Jenkins, tem como 

objetivo principal a realização da estimação bem sucedida. Essa metodologia 

permite que valores futuros de uma série sejam previstos tomando por base apenas 

seus valores presentes e passados. Isto é feito explorando a correlação temporal 

que existe geralmente entre os valores exibidos pela série. 

A relação temporal considerada pelo enfoque de Box-Jenkins quando 

representada formalmente por um conjunto de processos estocásticos invariantes no 

tempo são genericamente denominados modelos ARMA.  

Os modelos ARMA resultam da combinação de dois componentes também 

denominados “filtros”: o componente Auto-Regressivo (AR), e o componente de 

Médias-Móveis (MA, do inglês Moving Average). 

Uma série temporal pode conter os dois filtros ou apenas um deles, resultando 

alternativas de modelos passíveis de análise pela metodologia de Box-Jenkins, 

conforme será visto a seguir: 

Suponha que exista um sistema que atue como um filtro, que é estimulado por 

um processo ruído branco w[n] e que, com esse estímulo, seja gerada pelo sistema 

uma seqüência de valores que corresponde à série temporal y[n]. A FIG.5.1 ilustra 

este sistema. 

 

 



FIG.5.1: Série 

 é um processo ruído branco com média nula. Portanto:

 

∀ ; 

 

 

5.2 REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICA DOS MODELOS PARAMÉTRICOS

O modelo ARMA baseia

resposta medidos em um sistema pode ser 

paramétrica recursiva da forma: 

 

Onde  e  são, respectivamente,

móveis. A EQ. (5.2) é normalizada de modo que o

a 1. 

Esta abordagem pode ser vista da seguinte maneira:

Sendo  e  as transformadas

função de transferência do filtro, c

1976): 
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Série Temporal a Partir de um Ruído Branco 

é um processo ruído branco com média nula. Portanto: 

REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICA DOS MODELOS PARAMÉTRICOS

O modelo ARMA baseia-se na hipótese que a série de sinais discretos de 

resposta medidos em um sistema pode ser representada através de uma equação 

paramétrica recursiva da forma:  

, respectivamente, os coeficientes autoregressivos e de médias 

é normalizada de modo que os coeficientes  e  sejam

Esta abordagem pode ser vista da seguinte maneira: 

as transformadas–z das sequências  e 

função de transferência do filtro, cuja forma algébrica é dada por (BOX &

 

(5.1) 

REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICA DOS MODELOS PARAMÉTRICOS 

se na hipótese que a série de sinais discretos de 

através de uma equação 

(5.2) 

coeficientes autoregressivos e de médias 

sejam iguais 

 e  a 

& JENKINS, 

(5.3) 

(5.4) 
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Portanto, substituindo a EQ. (5.3) na EQ. (5.4) e aplicando a transformada z 

inversa, tem-se a EQ. (5.5) . Que é a EQ. (5.2) reescrita de forma mais elegante.  

(5.5) 

 

A EQ. (5.5) é a representação matemática do modelo paramétrico ARMA(N,M), 

que é formado por um componente autoregressivo (AutoRegressive) de ordem N e 

por um componente de médias móveis (Moving Average) de ordem M. E, conforme 

já mencionado, variações deste modelo podem conter apenas o componente 

autoregressivo ou o componente de médias móveis. 

Os modelos AR(N) são formados apenas pela parte autoregressiva do modelo 

ARMA(N,M) original, sendo representados pela equação a seguir: 

 
(5.6) 

 

De acordo com este modelo,  é descrito apenas por seus valores passados e 

pelo ruído branco . A versão mais simples de um modelo AR é aquela em que 

 depende somente de  e de . Diz-se, nesse caso, que o modelo é 

auto-regressivo de ordem 1, indicado como AR(1). A representação algébrica desse 

modelo é a seguinte: 

(5.7) 

 

Onde  é um parâmetro. 

De forma análoga, os modelos MA(M) contém apenas o componente de médias 

móveis, e são descritos pela equação:  

 
(5.8) 

Portanto, no modelo MA, a série  resulta da combinação linear do ruído 

branco ocorrido no período corrente e nos períodos passados. 
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Seja o modelo de médias móveis de primeira ordem MA(1), dado por:  

 
(5.9) 

Sendo  um parâmetro. 

A obtenção de um modelo paramétrico para uma dada série temporal (ou 

realização de um processo estocástico) é baseada em três fases. A primeira é a fase 

de identificação; onde, a partir dos dados da série, são determinados o modelo 

(ARMA, AR ou MA) e a ordem (N e M). A seguir vem a fase de estimação; onde são 

obtidas as estimativas dos parâmetros do modelo identificado e da variância do 

ruído de entrada. Por fim, tem-se a fase de diagnóstico, na qual é verificado se o 

modelo ajustado é adequado; ou seja, para verificar se o modelo de estimação foi 

bem sucedido. Caso o modelo não seja adequado, volta-se à fase de identificação. 

É comum que na fase de identificação sejam obtidos mais de um modelo que serão 

estimados e verificados. A escolha do melhor modelo pode seguir algum critério, por 

exemplo, o de fornecer o menor erro quadrático de previsão.  

 

5.3 MODELO PROPOSTO E CARACTERIZAÇÃO DO BIAS INSTABILIDADE 
 

Este item apresenta a metodologia apresentada por (DURÃO, 2010) e servirá de 

referência para o desenvolvimento do estudo da modelagem dos componentes de 

erros estocásticos presentes em sensores tipo MEMS e realizar a comparação entre 

as técnicas variância de Allan e modelagem paramétrica associadas à estimativa do 

bias instabilidade presentes nos giroscópios e acelerômetros. 

Nas referências (NASSAR, 2003) e (PARK, 2004) os modelos AR foram 

utilizados para a caracterização do bias instabilidade dos acelerômetros e dos 

giroscópios. Entretanto, não foi obedecida a seqüência de execução das fases desta 

metodologia (identificação, estimação e diagnóstico).  

Assim como na seção 4.4 os dados analisados referem-se à IMU 400CD da 

Crossbow, composta por 3 acelerômetros e 3 giroscópios. Nesta análise também 

são trabalhados os dados do giroscópio WY e do acelerômetro AX. 

A escolha do modelo AR foi baseada apenas na observação da função de 

autocorrelação. A ordem do processo foi estimada através de um procedimento 

interativo. A partir do modelo AR(1) são estimados os parâmetros e a variância do 
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ruído. A ordem do modelo é aumentada e uma nova estimação é realizada. 

Assumindo que o modelo é de ordem finita, à medida que a ordem estimada se 

aproxima da ordem real do modelo, a variância do ruído deixa de diminuir 

significativamente. Este procedimento foi aplicado na caracterização do bias 

instabilidade dos sensores em estudo neste trabalho, e o resultado é apresentado na 

FIG.5.2. 

 

FIG.5.2: Variância do Ruído Gerador em Função da Ordem do Modelo AR 

 

FIG.5.3: FAC Relacionada a Sensores Tipo MEMS (DURÃO, 2010) 
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O gráfico da FIG.5.2 indica que o bias instabilidade dos sensores inerciais pode 

ser modelado por processos AR de ordem 1. Entretanto, para os sensores MEMS, 

as oscilações apresentadas nas FACs da FIG.5.3 mostram que estes componentes 

devem ser modelados com modelos AR de ordem mais elevada (DURÃO, 2010). 

Para uma observação mais criteriosa, os dados do gráfico da FIG.5.2 são 

apresentados na TAB.5.1:.   

 

TAB.5.1: Dados do Gráfico da FIG.5.2 

Ordem do 
modelo AR 

Variância do ruído gerador do sinal 
de aceleração 

Variância do ruído gerador do sinal de 
velocidade angular 1 1 . 7 7 5 7 1 0 - 9 4 . 5 9 7 6 1 0 - 42 9 . 6 7 5 0 1 0 - 1 1 2 . 3 8 2 1 1 0 - 53 1 . 0 7 0 6 1 0 - 1 1 2 . 7 6 6 8 1 0 - 64 7 . 2 0 7 1 1 0 - 1 2 1 . 8 8 4 8 1 0 - 65 6 . 7 7 5 6 1 0 - 1 2 1 . 7 7 2 3 1 0 - 66 5 . 6 5 8 4 1 0 - 1 2 1 . 4 6 2 8 1 0 - 67 5 . 0 2 7 6 1 0 - 1 2 1 . 3 0 6 4 1 0 - 68 2 . 2 0 5 6 1 0 - 1 2 5 . 4 9 0 2 1 0 - 79 8 . 3 7 2 3 1 0 - 1 3 2 . 0 8 4 4 1 0 - 71 0 8 . 2 6 7 1 1 0 - 1 3 2 . 0 5 0 2 1 0 - 7

A partir dos dados da TAB.5.1 verifica-se que as variâncias dos ruídos 

geradores continuam diminuindo para ordens maiores do que 1. A não observação 

deste fato no gráfico da FIG.5.2 deve-se à escala adotada. Entretanto, a análise dos 

dados da TAB.5.1 não permite a determinação exata da ordem do modelo, pois não 

é claro o ponto em que as variâncias deixam de diminuir significativamente. 

Portanto, para a determinação do modelo AR é apresentado um novo procedimento 

baseado em um critério quantitativo. 

A partir de um determinado número (30) de amostras dos sinais são estimadas 

as respectivas FACs. Desta forma, é possível obter estatísticas como a média e a 

incerteza padrão (intervalo de ) para as FACs dos sinais de aceleração e 

velocidade angular. Estas estatísticas são apresentadas na FIG.5.4. 
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FIG.5.4: FAC Média e Incerteza Padrão para os Sinais de Aceleração e 

Velocidade Angular  

O procedimento tem início a partir do modelo AR(1). Primeiramente são 

estimados os parâmetros do modelo e a variância do ruído gerador, em seguida é 

gerada uma amostra com os parâmetros estimados para o modelo e é estimada a 

FAC desta amostra. O critério de seleção do modelo é baseado nesta FAC: se ela 

apresentar a forma da FAC média das amostras, e todos os pontos permanecerem 

dentro do envelope da incerteza padrão o modelo é selecionado. Caso contrário, a 

ordem do modelo é incrementada e o procedimento é repetido.  

Nas FIG.5.5, FIG.5.6 e FIG.5.7 são apresentados os envelopes de incertezas 

para os sinais de aceleração e velocidade angular e as FACs das amostras geradas 

a partir dos modelos AR(3), AR(4) e AR(5), respectivamente.  
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FIG.5.5: Envelope de Incerteza FAC da Amostra Simulada do Modelo AR(3) 

 

 

FIG.5.6: Envelope de Incerteza FAC da Amostra Simulada do Modelo AR(4) 
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FIG.5.7: Envelope de Incerteza FAC da Amostra Simulada do Modelo AR(5) 

Com base nos resultados do procedimento proposto, o modelo selecionado é o 

AR(4). Neste caso, os componentes de bias instabilidade dos acelerômetros  e dos 

giroscópios  são descritas pelas EQ. (5.10) e EQ. (5.11) . 

 

][]4[]3[]2[]1[][ 4321

���������������� ������
+−+−+−+−= (5.10) 

 

][]4[]3[]2[]1[][ 4321 ���������������� ������
+−+−+−+−=

 (5.11) 

 

Para a estimação dos parâmetros foi utilizado o Método de Burg, que apresenta 

estimativas mais estáveis e mais exatas, quando comparadas com outros métodos 

(NASSAR, 2003) e (DURÃO, 2010). 

 



6 NAVEGADOR INTEGRADO SNI/GPS 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 
 

A integração entre o SNI e o GPS será realizada através do Filtro de Kalman  

(FK) cujo objetivo é aumentar a confiabilidade do sistema e 

medidas dos sensores. 

Baseado em modelos que descrevem a propagação dos erros, o Filtro de 

Kalman obtém estimativas dos erros em posição, velocidade e atitude. 

Portanto, é fundamental a apresentação das equações de navegação que 

descrevem a evolução no tempo dos parâmetros de posição, velocidade e de atitude 

em função das medidas dos sensores inerciai

 

6.2 EQUAÇÕES DA NAVEGAÇÃO INERCIA
 

As informações da navegação inercial

de velocidade, equações de posição e equações

mecanização de um Sistema de Navegação Inercial

 

FIG.6.1: Diagrama em 

 

Não está no escopo deste

expressões que definem as equações de navegação inercial. Para isso, podem ser 9 5

NAVEGADOR INTEGRADO SNI/GPS  

A integração entre o SNI e o GPS será realizada através do Filtro de Kalman  

aumentar a confiabilidade do sistema e limitar os erros das 

Baseado em modelos que descrevem a propagação dos erros, o Filtro de 

obtém estimativas dos erros em posição, velocidade e atitude.  

to, é fundamental a apresentação das equações de navegação que 

descrevem a evolução no tempo dos parâmetros de posição, velocidade e de atitude 

as medidas dos sensores inerciais: acelerômetros e giroscópios.

EQUAÇÕES DA NAVEGAÇÃO INERCIAL 

ções da navegação inercial são obtidas pela integração das 

ões de posição e equações de atitude. A representa

mecanização de um Sistema de Navegação Inercial é vista na FIG.6.1. 

Diagrama em Blocos da Mecanização de um SNI

Não está no escopo deste trabalho deduzir ou apresentar de forma detalhada as 

expressões que definem as equações de navegação inercial. Para isso, podem ser 

A integração entre o SNI e o GPS será realizada através do Filtro de Kalman  

os erros das 

Baseado em modelos que descrevem a propagação dos erros, o Filtro de 

to, é fundamental a apresentação das equações de navegação que 

descrevem a evolução no tempo dos parâmetros de posição, velocidade e de atitude 

acelerômetros e giroscópios. 

integração das equações 

representação da 

 

ecanização de um SNI  

trabalho deduzir ou apresentar de forma detalhada as 

expressões que definem as equações de navegação inercial. Para isso, podem ser 
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consultadas as bibliografias específicas de (ROGERS, 2000), (SCHWARZ & WEI, 

2000) e (BEKIR, 2007) que apresentam um desenvolvimento completo do assunto.  

6.2.1 TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS 

A Matriz de Transformação de Coordenadas (MTC) permite efetuar uma 

transformação entre dois referenciais, empregando o conceito de rotação de um 

determinado referencial no espaço. Através da MTC é possível transformar um vetor 

representado em um referencial "A" para um vetor representado no referencial "B". 

(6.1) 

Sendo: 

 é a MTC que transforma do referencial “A” para o referencial “B”; 

 representação de um dado vetor no referencial “A”; e 

 representação de um dado vetor no referencial “B”. 

 

No caso específico de um SNI em uma configuração strapdown é necessária 

uma transformação de coordenadas do referencial do corpo “B” para o referencial 

navegacional “N”. Portanto, a Matriz de Transformação de Coordenadas de 

interesse é dada por: 

 

(6.2) 

Onde: 
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: ângulo de roll 

: ângulo de pitch 

: ângulo de heading 

 

A atitude do objeto é determinada a partir dos elementos da MTC  ; portanto, 

tem-se: 

• roll 

(6.3) 

• pitch 

(6.4) 

• heading 

(6.5) 

 

6.2.2 EQUAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DA VELOCIDADE 

Em (BEKIR, 2007) e (ROGERS, 2000) podem ser observadas as deduções para 

a equação diferencial da velocidade: 

(6.6) 

 

Onde o operador    indica o produto vetorial. 

O vetor velocidade  está referenciado ao sistema de coordenadas 

navegacional. Os componentes da velocidade são correspondentes às direções 

norte, leste e vertical para baixo (down). 
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(6.7) 

 

Na EQ. (6.6) são identificados os seguintes termos: 

• Primeiro termo: 

 vetor de acelerações, dado por: 

(6.8) 

Sendo os componentes de aceleração fornecidos pelos acelerômetros X, Y e Z. 

 

• No segundo termo estão presentes as compensações do efeito de Coriolis (a 

correção para a aceleração causada pela velocidade do veículo sobre a 

superfície de rotação da Terra, ) e da aceleração centrípeta (do veículo 

resultando no seu movimento no sistema de referência Terra, ). 

 

(6.9) 

(6.10) 

 

Onde  é a velocidade angular do referencial da Terra (E) em relação ao 

referencial Inercial (I) e  é a velocidade angular do referencial Navegacional (N) 

em relação ao referencial da Terra (E). 

Sendo, ainda: 

 : velocidade angular da Terra (7.2921151  rad/s); 

 : raio de curvatura da Terra (6378137 m); 
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 : latitude; e 

 : altitude. 

 

• O terceiro termo está relacionado à compensação da aceleração da 

gravidade que atua sobre o corpo. 

(6.11) 

Sendo:  

 ≈ 0 – componente da aceleração da gravidade na direção norte; 

 ≈ 0 – componente da aceleração da gravidade na direção leste; e 

 - componente da aceleração da gravidade na direção vertical. 

 

Onde, por (ROGERS, 2000) : 

(6.12) 

 

6.2.3 EQUAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DA POSIÇÃO 

Um determinado corpo sobre a superfície da Terra tem sua posição definida pela 

latitude, longitude e altitude. Os componentes de velocidade norte e leste são 

convertidos em velocidades angulares e, posteriormente, integrados para que sejam 

conhecidos os parâmetros angulares, latitude e longitude, respectivamente. A 

altitude, que é um parâmetro linear, pode ser obtida diretamente a partir da 

integração do componente vertical da velocidade, . 

Conforme apresentado por (ROGERS, 2000) e assumindo que a Terra possa 

ser modelada como uma esfera perfeita, a equação de propagação da posição é 

dada por: 

(6.13) 



1 0 0

Explicitando os termos, tem-se: 

 

(6.14) 

onde  é a longitude do corpo. 

6.2.4 EQUAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DA MTC 

Conforme apresentado na seção 6.2.1, a atitude do objeto é determinada a partir 

dos elementos da MTC  . Relembrando: 

• roll 

 

• pitch 

 

• heading 

 

 

A propagação da atitude é caracterizada pela derivada da Matriz . Em 

(ROGERS, 2000) a equação é apresentada da seguinte forma: 

(6.15) 

onde  é a representação anti-simétrica do vetor .  

Sendo  o vetor que representa a velocidade do referencial Navegacional (N) 

em relação ao referencial do Corpo (B). Esta velocidade pode ser definida por: 

 (6.16) 
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sendo: 

 

 

onde  são os componentes de velocidade angular fornecidos pelos 

giroscópios X, Y e Z. 

A velocidade  é definida como a velocidade do referencial Navegacional (N) 

em relação ao referencial Inercial (I) e é dada por: 

 (6.17) 

sendo: 

; e  . 

 

6.2.5 SÍNTESE DAS EQUAÇÕES DE NAVEGAÇÃO INERCIAL 

 

As equações de propagação da posição, velocidade e atitude podem ser 

sintetizadas na seguinte expressão: 

 (6.18) 

 

 

onde, 
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6.3 CARACTERÍSTICAS DA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS SNI/GPS 

A integração entre um Sistema de Navegação Inercial e GPS é uma técnica já 

consagrada para contornar as desvantagens que estes sistemas, individualmente, 

apresentam. Como SNI e GPS possuem características de erros distintas e 

complementares, é possível obter maior confiabilidade das informações no sistema 

integrado. 

Em (DURÃO, 2010) é apresentada uma tabela resumo com as principais 

características individuais dos sistemas SNI e GPS e transcrita a seguir: 

 

TAB.6.1: Características dos Sistemas SNI e GPS 

Sistema Vantagens Desvantagens 

GPS 

• erro limitado 

• exatidão dos dados de posição 

e velocidade 

• baixa taxa de transmissão 

• sujeito à interferência externa 

• ausência de informação de atitude 

• dados corrompidos por ruído branco 

SNI 

• informação de posição, 

velocidade e atitude 

• alta taxa de transmissão 

• autonomia 

• baixo nível de ruído 

• erro crescente com o tempo 

 

As equações de navegação que definem um SNI passam por sucessivas 

integrações para obter os seus respectivos parâmetros, conforme apresentado na 

FIG.6.1. Portanto, o erro também é integrado, tornando-se acumulativo.  
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O papel fundamental do GPS na integração deste tipo de sistema é utilizar a 

confiabilidade dos seus dados, referentes à posição e velocidade, para atualização 

do SNI, visando limitar os erros do sistema. Em contrapartida, o SNI fornece os 

dados de atitude e pode estimar os dados de posição e velocidade, quando houver 

queda do sinal do GPS.  

Uma vez que esta dissertação trata sobre Sistema de Navegação Inercial cujas 

unidades inerciais são compostas por sensores MEMS, torna-se ainda mais 

relevante a necessidade de explorar ao máximo as características positivas da 

integração do sistema SNI/GPS, tentando viabilizar a aplicação real desta 

configuração. 

A integração entre SNI e GPS é implementada através do Filtro de Kalman (FK). 

Este filtro, além de estimar os erros de posição, velocidade e atitude, pode estimar 

os componentes bias instabilidade dos sensores inerciais. 

Para se chegar a um modelo em espaço de estados do Filtro de Kalman, utiliza-

se a análise dos erros, ou seja, o vetor de estados estimado pelo filtro é um vetor de 

erros estimados. Com esta modelagem, tem-se a vantagem de trabalhar com 

equações lineares, o que não aconteceria se no modelo do Filtro de Kalman fossem 

empregados os próprios parâmetros de navegação, pois as equações destes 

parâmetros (EQ. (6.18) ) são não lineares (FRANÇA JUNIOR, 2009). 

6.3.1 EQUACIONAMENTO DE PROPAGAÇÃO DOS ERROS NOS 

PARÂMETROS DE NAVEGAÇÃO 

Para se chegar a um modelo em espaço de estados do Filtro de Kalman, será 

utilizada a análise dos erros, conforme apresentado por (SHIN,2001). Desta 

maneira, é possível trabalhar com equações lineares, o que não aconteceria se 

quiséssemos modelar o Filtro de Kalman a partir das equações de navegação 

inercial (EQ. (6.18)), cujos parâmetros são não lineares. 

O modelo de propagação dos erros de um SNI é obtido a partir aplicação do 

método das pequenas perturbações (TITTERTON & WESTON, 1997) para 

linearização das equações de navegação. Neste método, a posição, a velocidade e 

a atitude estimadas pelo SNI são descritas pelas equações:  
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 (6.19) 

 

 (6.20) 

 

 (6.21) 

sendo, respectivamente: 

 e  : o vetor posição, o vetor velocidade e a MTC reais; 

 e  : as estimativas fornecidas pelo SNI; 

 e  : erros ou perturbações de posição e velocidade; 

 : forma anti-simétrica do erro em atitude; e 

 : erro em atitude. 

 

A equação linearizada dos erros em posição pode ser obtida perturbando-se a 

EQ. (6.13) (SHIN,2001): 

 (6.22) 

 

Onde  

 (6.23) 
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 (6.24) 

 

Em (SHIN,2001) pode ser observado todo o desenvolvimento para o cálculo da 

equação de propagação dos erros em velocidade, que é dada por: 

 (6.25) 

 

 
(6.26) 

 

 
(6.27) 

 

 (6.28) 

Onde, 

 

: é o vetor de erros na medida da aceleração 
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A equação de propagação dos erros em atitude também é desenvolvida em 

(SHIN, 2001), sendo aqui apresentada: 

 

 
(6.29) 

Sendo, 

 (6.30) 

 

 (6.31) 

 

 (6.32) 

 

Sendo: 

; e 

: vetor de erros na medida da velocidade angular; 

 

Portanto, a equação dinâmica que descreve a propagação dos erros é dada por: 

 (6.33) 

 

sendo o vetor de estados estimado dado por: 
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e 

, matriz da dinâmica; 

 

onde, ; 

, matriz de projeto; e 

, vetor de ruídos dos sensores.  

6.4 FILTRO DE KALMAN  

Conforme já mencionado, o Filtro de Kalman será empregado para realizar a 

integração do sistema SNI/GPS, baseado nos modelos que descrevem a 

propagação dos erros, através das estimativas dos erros em posição, velocidade e 

atitude. 

O FK também permite estimar os componentes de bias instabilidade dos 

sensores inerciais, que podem ser utilizados na previsão destes bias durante os 

períodos de ausência do sinal do GPS, melhorando consideravelmente o 

desempenho do navegador. 

Considere o processo estocástico discreto cuja dinâmica e as observações são, 

respectivamente, descritas pelas equações: 

 (6.34) 

 

 (6.35) 



1 0 8

 

 (6.36) 

 

 (6.37) 

 

sendo: 

 : o vetor de estados (nx1) no instante ; 

: a matriz de transição de estados (nxn) do instante  para ; 

: o vetor de ruído branco do processo (nx1) no instante  

: o vetor de observações (mx1) no instante ; 

 : a matriz de observações (mxn) no instante ;  

 : o vetor ruído branco (mx1) das observações no instante ; e 

 : a taxa de amostragem. 

 

Os ruídos e  são processos gaussianos, independentes e com médias 

nulas. 

As covariâncias são dadas por: 

 

 (6.38) 

 

 (6.39) 

 

 (6.40) 

 

O Filtro de Kalman é um algoritmo recursivo utilizado na estimação do vetor de 

estados. O erro cometido na estimativa de  é caracterizado pela matriz de 

covariância, que é definida por: 

 

 (6.41) 
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Os elementos da diagonal principal de  representam as variâncias dos erros 

das estimativas dos componentes do vetor de estados. 

Antes da execução do algoritmo do FK é necessária a determinação das 

condições iniciais da estimativa  e da matriz covariância . 

O processo recursivo é executado em duas fases. A primeira está associada às 

equações de evolução no tempo, denominadas equações de predição. A segunda 

fase são as equações de atualização das medições, que são responsáveis pela 

realimentação e são denominadas de equações de estimação, ou correção a partir 

das observações.  

O algoritmo tem início com a fase de predição. A partir da estimativa do vetor de 

estados  e da matriz de covariância do erro  no instante , são obtidas 

predições para o instante .  

As equações de predição são dadas por: 

 

 (6.42) 

 

 (6.43) 

 

 

As equações de estimação são dadas por: 

Matriz de ganhos do FK: 

 (6.44) 

 

Estimativa do vetor de estados: 

 (6.45) 

 

A covariância do erro da estimativa é dada pela por: 

 (6.46) 

 

 

Portanto, o primeiro passo da fase de estimação é determinar o ganho , dado 

pela EQ. (6.44). A seguir, a nova informação observada  é incorporada à predição 



anterior  juntamente ao ganho 

E, finalmente, a matriz de covariância dos erros é obtida através da

Quanto menor forem os elementos da diagonal principal de 

as estimativas dos elementos do vetor de estados.

A FIG.6.2 é uma representação das etapas recursivas do Filtro de K

ilustra a implementação das equações de pre

 

FIG.6.2: Representação da 

6.5 IMPLEMENTAÇÃO DO FILTRO DE KALMAN PARA O NAVEGADOR 

INTEGRADO SNI/GPS  

 

O Filtro de Kalman utilizado no navegador integra

na configuração feedback sendo adotada a formulação de propagação de erros

Filtro de Kalman obtém estimativas dos erros em posição, velocidade e atitude

implementação é ilustrada na 
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juntamente ao ganho , gerando a estimação posterior  , 

E, finalmente, a matriz de covariância dos erros é obtida através da EQ. (

Quanto menor forem os elementos da diagonal principal de , melhores serão 

as estimativas dos elementos do vetor de estados. 

é uma representação das etapas recursivas do Filtro de K

as equações de predição e estimação no processo.

Representação da Implementação das Equações do FK

IMPLEMENTAÇÃO DO FILTRO DE KALMAN PARA O NAVEGADOR 

 

O Filtro de Kalman utilizado no navegador integrado SNI/GPS é implementado 

sendo adotada a formulação de propagação de erros

Filtro de Kalman obtém estimativas dos erros em posição, velocidade e atitude

 FIG.6.3.  

, EQ. (6.45). 

(6.46). 

, melhores serão 

é uma representação das etapas recursivas do Filtro de Kalman e 

ão e estimação no processo. 

 

quações do FK 

IMPLEMENTAÇÃO DO FILTRO DE KALMAN PARA O NAVEGADOR 

do SNI/GPS é implementado 

sendo adotada a formulação de propagação de erros. O 

Filtro de Kalman obtém estimativas dos erros em posição, velocidade e atitude. Esta 



FIG.6.3: Implementação do 

As estimativas dos erros, dadas pelo Filtro de Kalman, são realimentadas para o 

navegador inercial, mantendo 

é definido por:  

 

Sendo, 

,  : erros na posição, velocidade e atitude.

A partir das equações de propagação do erro em posição 

velocidade EQ. (6.25) , e em atitude

de estados  é dada por: 

Relembrando a EQ. (6.33)

Portanto:  

 1 1 1

Implementação do Navegador Integrado 

As estimativas dos erros, dadas pelo Filtro de Kalman, são realimentadas para o 

navegador inercial, mantendo os erros limitados. O vetor de estados a ser estimado 

 

: erros na posição, velocidade e atitude. 

A partir das equações de propagação do erro em posição EQ. 

, e em atitude EQ. (6.29) , a equação de propagação do vetor 

): 

 

 

 

As estimativas dos erros, dadas pelo Filtro de Kalman, são realimentadas para o 

os erros limitados. O vetor de estados a ser estimado 

(6.47) 

EQ. (6.22), em 

, a equação de propagação do vetor 

(6.48) 

(6.49) 
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Sendo: 

: vetor de erros nas medidas dos acelerômetros; e 

: vetor de erros nas medidas dos giroscópios. 

 

Modelando os componentes de erro  e  como ruído branco, a matriz de 

covariância do vetor de ruídos  é dada por:  

 (6.50) 

 

Sendo:  

 ; 

 

;  

, ,  : variâncias dos ruídos dos acelerômetros “x”, “y” e “z” ; 

, ,  : variâncias dos ruídos dos giroscópios “x”, “y” e “z” 

 

A EQ. (6.35) é relembrada para que sejam definidos os termos da equação de 

observação,  

 (6.51) 

 

O vetor de observações  é definido como a diferença entre os parâmetros de 

posição e velocidade determinados pelos sistemas SNI e GPS, e pela diferença 

entre os parâmetros de atitude determinados pelos sistemas SNI e auxílio de atitude, 

podendo ser, por exemplo, uma Bússola Eletrônica. Dessa forma, tem-se: 

 



1 1 3

 (6.52) 

 

A partir da definição do vetor , a matriz de observações é dada por:  

 (6.53) 

 

O vetor  representa os erros das medidas dos auxílios. Adotando-se o ruído 

branco como modelo para os componentes de , tem-se:  

 (6.54) 

 

sendo: 

 ;      ; e      

 

Onde: 

 , ,  : as variâncias dos dados de latitude, longitude e altitude fornecidos 

pelo GPS;  

, ,  : as variâncias dos componentes de velocidade nas direções norte, 

leste e vertical da velocidade fornecida pelo GPS; e 

, ,  : as variâncias dos componentes da atitude fornecidas pela bússola 

eletrônica. 
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Após a obtenção do vetor de estados estimado pelo FK, a compensação dos 

componentes de erros é descrita pelas equações (SHIN, 2001):  

 (6.55) 

 

 (6.56) 

 

 (6.57) 

 

Sendo, 

,  e  os dados de navegação compensados. 
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7 SIMULAÇÕES E EXPERIMENTOS COM O NAVEGADOR INTEGRADO 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

Nos capítulos anteriores foram apresentados procedimentos para modelagem do 

componente de bias instabilidade com o objetivo de melhorar o desempenho de 

navegadores inerciais baseados em sensores do tipo MEMS. Neste capítulo, são 

descritas as simulações e os experimentos realizados com a IMU 400CD da 

Crossbow para a avaliação das técnicas propostas. 

7.2 SIMULAÇÕES 

O desempenho do navegador integrado é verificado a partir de simulações com 

dados reais de erros dos giroscópios e dos acelerômetros. Tendo como base a 

dinâmica da trajetória descrita na FIG.7.1, são determinados perfis ideais de 

aceleração e velocidade angular.  

 

FIG.7.1: Gráfico da Trajetória. 

A esses perfis são adicionados os componentes de erros dos sensores inerciais 

(previamente obtidos em ensaios no laboratório). Esses sinais, juntamente com os 



dados (simulados) dos auxílios, são utilizados como entrada para o navegador 

integrado, que fornece estimativas 

procedimento é ilustrado no diagrama de blocos da

FIG.7.2: Diagrama em 

7.3 FILTRAGEM COM TRANSFORMADA WAVELET

Um dos problemas associados à utilização de SNI

ruído na medida dos sensores. Este ruído

adequada dos componentes de 

períodos entre as atualizações dos auxílios

apresentem erros que venham a degradar o desempenho do sistema integrado, 

(DURÃO, 2010). 

Na FIG.7.3 são apresentadas duas sequências 

sinal de saída de um acelerômetro e 

os dois sinais apresentam grandes componentes de ruído
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dados (simulados) dos auxílios, são utilizados como entrada para o navegador 

integrado, que fornece estimativas dos parâmetros de navegação. Esse 

procedimento é ilustrado no diagrama de blocos da FIG.7.2.  

Diagrama em Blocos da Simulação do Navegador Integrado.

FILTRAGEM COM TRANSFORMADA WAVELET 

Um dos problemas associados à utilização de SNI-IMU-MEMS é o alto nível de 

ruído na medida dos sensores. Este ruído pode tornar difícil uma modelagem 

adequada dos componentes de bias instabilidade, além de fazer com que, nos 

períodos entre as atualizações dos auxílios, os parâmetros determinados pelo SNI 

apresentem erros que venham a degradar o desempenho do sistema integrado, 

são apresentadas duas sequências de dados que representam o 

sinal de saída de um acelerômetro e de um giroscópio tipo MEMS. Observa

apresentam grandes componentes de ruído.  

dados (simulados) dos auxílios, são utilizados como entrada para o navegador 

dos parâmetros de navegação. Esse 

 

ntegrado. 

MEMS é o alto nível de 

pode tornar difícil uma modelagem 

, além de fazer com que, nos 

os parâmetros determinados pelo SNI 

apresentem erros que venham a degradar o desempenho do sistema integrado, 

que representam o 

bserva-se que 
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FIG.7.3: Amostras dos Sinais dos Sensores Inerciais Tipo MEMS. 

É importante que o componente de ruído deva ser removido ou atenuado por 

algum processo eficiente de filtragem. Nesse trabalho, foi utilizada a decomposição 

em múltiplos níveis com transformada wavelet discreta (TWD) como técnica para 

efetuar a filtragem ou a remoção do ruído (de-noising) das medidas dos sensores 

inerciais.  

O resultado da TWD é um conjunto de coeficientes que representam a 

correlação entre o sinal e as wavelets da transformação. A idéia básica para a 

remoção do ruído consiste em escolher quais coeficientes devem ser mantidos para 

preservar a informação do sinal de maior correlação, e remover os coeficientes 

associados à contribuição do ruído de menor correlação. A partir de uma 

determinada decomposição do sinal, são eliminados os coeficientes menores que 

um determinado limiar (baixa correlação) e a estimativa do sinal é obtida a partir 

da transformada wavelet inversa (TWDI) dos coeficientes restantes. Este 

procedimento remove qualquer ruído presente, mantendo a informação do sinal, 

independente da faixa de frequência (DURÃO, 2010).  
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O papel da filtragem com transformada wavelet pode ser resumido da seguinte 

forma: 

Para a implementação da TWD a seqüência original 

filtros passa-faixa complementares, como ilustrado na 

FIG.

 

No caso específico dos sinais fornecidos pelos sensores 

está contida nos componentes de baixa freqüência, enquanto que 

de alta freqüência são constituíd

componentes de baixa freqüência são uma boa aproximação do sinal original, e 

componentes de alta freqüência fornecem apenas detalhes. Adotando a terminologia 

da transformada wavelet, os componentes de baixa freqüência são chamad

aproximação, e os de alta freqüência de detalhe.

A partir do Teorema de Nyquist, dado uma seqüência d

obtida a partir da amostragem de um sinal contínuo no tempo com freqüência de 

amostragem , o maior componente de freqüência que 

. Portanto, se a TWD é aplicada a um sinal discreto com freqüência de 

amostragem , a freqüência de corte dos filtros FPB e FPA é

A aproximação pode ser decomposta usando

obtidos uma nova aproximação e um novo detalhe.

Este procedimento pode ser aplicado repetidamente (decomposição em 

múltiplos níveis), sendo que em cada decomposição é obtida uma representação 

diferente para o sinal, conforme ilustrado na 
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papel da filtragem com transformada wavelet pode ser resumido da seguinte 

Para a implementação da TWD a seqüência original  é processada por dois 

faixa complementares, como ilustrado na FIG.7.4: 

FIG.7.4: Implementação da TWD 

No caso específico dos sinais fornecidos pelos sensores inerciais, a informação 

s componentes de baixa freqüência, enquanto que os componentes 

de alta freqüência são constituídos basicamente por ruído. Portanto, 

componentes de baixa freqüência são uma boa aproximação do sinal original, e 

mponentes de alta freqüência fornecem apenas detalhes. Adotando a terminologia 

s componentes de baixa freqüência são chamad

s de alta freqüência de detalhe. 

A partir do Teorema de Nyquist, dado uma seqüência discreta no tempo 

obtida a partir da amostragem de um sinal contínuo no tempo com freqüência de 

maior componente de freqüência que  pode representar é

. Portanto, se a TWD é aplicada a um sinal discreto com freqüência de 

, a freqüência de corte dos filtros FPB e FPA é . 

A aproximação pode ser decomposta usando-se o mesmo procedimento, sendo 

obtidos uma nova aproximação e um novo detalhe. 

Este procedimento pode ser aplicado repetidamente (decomposição em 

múltiplos níveis), sendo que em cada decomposição é obtida uma representação 

diferente para o sinal, conforme ilustrado na FIG.7.5. 

papel da filtragem com transformada wavelet pode ser resumido da seguinte 

é processada por dois 

 

inerciais, a informação 

s componentes 

s basicamente por ruído. Portanto, os 

componentes de baixa freqüência são uma boa aproximação do sinal original, e os 

mponentes de alta freqüência fornecem apenas detalhes. Adotando a terminologia 

s componentes de baixa freqüência são chamados de 

iscreta no tempo , 

obtida a partir da amostragem de um sinal contínuo no tempo com freqüência de 

pode representar é  

. Portanto, se a TWD é aplicada a um sinal discreto com freqüência de 

se o mesmo procedimento, sendo 

Este procedimento pode ser aplicado repetidamente (decomposição em 

múltiplos níveis), sendo que em cada decomposição é obtida uma representação 



FIG.7.5: Decomposição do Sinal 

 

A partir da FIG.7.5 é possível determinar as diferentes representações do sinal 

original para cada nível de decomposição (LOD):

• 

• 

• 

A partir da decomposição obtida com o LOD, a seqüência filtrada é obtida a 

partir da aplicação da TWDI considerando

fazendo-se com que os detalhes sejam zero.

• 

Para efeito de comparação, na

aceleração (AX) e velocidade angular (W

casos, foi utilizada a wavelet Daubechies9
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Decomposição do Sinal  em Múltiplos Níveis

é possível determinar as diferentes representações do sinal 

original para cada nível de decomposição (LOD): 

 

partir da decomposição obtida com o LOD, a seqüência filtrada é obtida a 

partir da aplicação da TWDI considerando-se apenas a aproximação, ou seja, 

se com que os detalhes sejam zero. 

to de comparação, na FIG.7.6, são apresentados os sinais de 

) e velocidade angular (WX) com remoção de ruído. Em ambos os 

wavelet Daubechies9 (db9). 

 

íveis 

é possível determinar as diferentes representações do sinal 

partir da decomposição obtida com o LOD, a seqüência filtrada é obtida a 

se apenas a aproximação, ou seja, 

, são apresentados os sinais de 

) com remoção de ruído. Em ambos os 



FIG.7.6: Amostras dos 

Com o intuito de incluir o método de remoção do ruído adotado (

TWD), o diagrama de blocos da simulação é ligeiramente modificado. Os dados de 

aceleração e velocidade angul

passados para o navegador integrado. Essa modificação é ilustrada no diagrama de 

blocos da FIG.7.7. 

FIG.7.7: Diagrama da 1 2 0

Amostras dos Sinais Filtrados com TWD. 

Com o intuito de incluir o método de remoção do ruído adotado (de-

, o diagrama de blocos da simulação é ligeiramente modificado. Os dados de 

aceleração e velocidade angular são processados por um filtro antes de serem 

passados para o navegador integrado. Essa modificação é ilustrada no diagrama de 

Diagrama da Simulação do Navegador Integrado com Filtragem.

 

-noising com 

, o diagrama de blocos da simulação é ligeiramente modificado. Os dados de 

ar são processados por um filtro antes de serem 

passados para o navegador integrado. Essa modificação é ilustrada no diagrama de 

 

iltragem. 
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A variância de Allan pode ser utilizada para ilustrar como a técnica de remoção 

de ruído adotada afeta os componentes de bias instabilidade dos sensores inerciais. 

Nas FIG.7.8 e FIG.7.9 são apresentados os gráficos que ilustram como a variância 

de Allan varia em função do nível de decomposição adotado na remoção do ruído. 

 

FIG.7.8: Variação do Gráfico da Variância de Allan de AX em Função do LOD. 
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FIG.7.9: Variação do Gráfico da Variância de Allan de WY em Função do LOD. 

A partir dos gráficos da FIG.7.8 e da FIG.7.9 pode ser observado o 

aparecimento de um padrão, com inclinação positiva para valores pequenos de , e 

que não é descrito na literatura. Nos mesmos gráficos também pode ser observado 

que há uma atenuação do componente de ruído branco à medida que o LOD da 

transformação tem maior valor, até que este processo praticamente deixa de ser 

observado para um LOD superior a 12. Este procedimento para a escolha do LOD é 

válido apenas quando o veículo se encontra em repouso; pois, dependendo do LOD 

escolhido, podem ser eliminados componentes associados ao movimento do 

veículo. Para aplicações em que o veículo se encontra em movimento, o LOD é 

determinado a partir das frequências de corte dos filtros utilizados na implementação 

da TWD (DURÃO, 2010). 

Nesse trabalho, a frequência de amostragem dos sensores inerciais é de 100 

Hz. Portanto, o maior componente de frequência que pode ser observado tem 50 Hz. 

A partir desses dados, é montada a Tabela 7.1 onde são apresentadas as 

frequências de corte dos filtros em função do LOD (DURÃO, 2010). 
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TAB.7.1: Frequência de Corte dos Filtros em Função do LOD. 

LOD Frequência de Corte [Hz] 

1 25 

2 12.5 

3 6.25 

4 3.12 

5 1.56 

Nessa aplicação, a freqüência de corte do veículo é de 3 Hz. Portanto, é 

adotado o LOD igual a quatro. Para efeito de comparação,na FIG.7.10 e na 

FIG.7.11, são apresentados os gráficos das variâncias de Allan para os sinais AX e 

WY filtrados com o LOD 4.  

 

FIG.7.10: Gráfico da Variância de Allan de Ax com o LOD 4. 
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FIG.7.11: Gráfico da Variância de Allan de WY com o LOD 4. 

Na literatura foram encontradas duas abordagens para resolver o problema 

associado ao aparecimento do novo padrão nos gráficos da variância de Allan. Em 

(YI, 2007), este novo padrão é modelado segundo uma rate ramp, mesmo ocorrendo 

em uma região do gráfico associado às variações em alta freqüência. O novo 

padrão, observado após a aplicação da TWD, indica que há uma considerável 

atenuação nos componentes de alta freqüência, sendo que em (TANENHAUS et al., 

2008) esta abordagem é extrapolada, assumindo que o componente de ruído branco 

é totalmente removido da medida dos sensores.  

7.4 NAVEGADOR INTEGRADO COM MODELO RANDOM WALK 

Neste item, é adotada a proposta de (TANENHAUS et al., 2008), com isso, o 

componente ruído branco associado ao bias instabilidade não será considerado. 

Assim, o modelo adotado para os componentes de bias instabilidade dos sensores 

inerciais é o random walk. 
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Segundo esse modelo, os erros nos sinais dos sensores inerciais são descritos 

pelas equações: 

][]1[][ 1

����� ���
+−−= δδ

 (7.1) 

][]1[][ 1

����� ���
+−−= δδ  (7.2) 

sendo: 

 

 

: vetor de ruídos gerador dos erros dos acelerômetros; 

: vetor de ruídos gerador dos erros dos giroscópios. 

Para incorporar esse modelo no equacionamento do FK discreto, é definido um 

vetor de estados aumentado: 

 (7.3) 

sendo a equação de propagação desse estado aumentado dada por: 

 (7.4) 

onde: 
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Com esse vetor de estados, a matriz  da equação de observação passa a ser: 

. 

Para ilustrar o desempenho dessa modelagem, nas FIG.7.12 e FIG.7.13 são 

apresentados o valor nominal e a estimativa obtida do bias instabilidade do 

acelerômetro X e do giroscópio Y. 
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FIG.7.12: Estimativas dos Componentes de Bias Instabilidade de AX. 

 

FIG.7.13: Estimativas dos Componentes de Bias Instabilidade de WY. 
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Observando os gráficos apresentados acima pelas FIG.7.12 e FIG.7.13 é 

possível verificar que: 

A variação em baixa freqüência é estimada. 

A variação em alta freqüência não é estimada. 

A variação em baixa freqüência é modelada pelo random walk. 

 

Os resultados das simulações do navegador integrado, utilizando a variância de 

Allan, são apresentados a seguir. A FIG.7.14 mostra os erros nas estimativas dos 

parâmetros de posição, enquanto que a FIG.7.15 mostra os erros nas estimativas 

dos parâmetros de atitude, utilizando-se o GPS e a bússola eletrônica como auxílios. 

 

 

FIG.7.14: Propagação dos Erros dos Parâmetros de Posição 
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FIG.7.15: Propagação dos Erros dos Parâmetros de Atitude

 

A variação em alta freqüência não é 

branco foi considerado totalmente removido pela filtragem. Mas

FIG.7.11 mostram que há uma redução do nível de ruído, mas este não é totalmente 

removido para o LOD 4. Para o LOD12 é que se tem a melhor redução do nível de 

ruído, conforme FIG.7.8 e FIG

Para a solução deste problema

O modelo random walk se mostrou adequado para descrever o comportamento 

das variações em baixa freqüência. Portanto, deverá ser mantido.

Para uma melhor modelagem das variações em alta freqüência, 

de alta freqüência que permaneceram nas medidas após a filtragem devem ser 

considerados na estimativa da variância do ruído gerador do processo 

Para isso a amostra é modelada como
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Propagação dos Erros dos Parâmetros de Atitude

A variação em alta freqüência não é estimada porque o componente de ruído 

branco foi considerado totalmente removido pela filtragem. Mas, a FIG.

á uma redução do nível de ruído, mas este não é totalmente 

Para o LOD12 é que se tem a melhor redução do nível de 

IG.7.9 

este problema, propõe-se: 

se mostrou adequado para descrever o comportamento 

das variações em baixa freqüência. Portanto, deverá ser mantido. 

hor modelagem das variações em alta freqüência, os componentes 

de alta freqüência que permaneceram nas medidas após a filtragem devem ser 

s na estimativa da variância do ruído gerador do processo random walk

Para isso a amostra é modelada como um modelo AR(1): 

 

 

Propagação dos Erros dos Parâmetros de Atitude 

ada porque o componente de ruído 

FIG.7.10 e a 

á uma redução do nível de ruído, mas este não é totalmente 

Para o LOD12 é que se tem a melhor redução do nível de 

se mostrou adequado para descrever o comportamento 

s componentes 

de alta freqüência que permaneceram nas medidas após a filtragem devem ser 

random walk.  

(7.5) 
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Em seguida é utilizado um método para estimação dos parâmetros do modelo 

(método de Burg). 

As estimativas obtidas são: 

)(/2

)(/18

)(19998.0ˆ

2

24

1 � ��� � � � �� � 	�
� � ��� 	� �� −

−

=

=

≈=

σ

σ

 

As estimativas dos parâmetros  estão próximas de 1, isto indica que as 

sequências realmente podem ser modeladas como um random walk. 

Observando os valores dos desvios, é verificado que eles são maiores que os 

obtidos a partir do gráfico da variância de Allan, indicando que as sequências foram 

modeladas com uma maior variação. 

Visando verificar se esse novo modelo é adequado para os componentes de 

erro dos sensores inerciais, nas FIG.7.16 e FIG.7.17 são apresentados o valor real e 

a estimativa obtida do bias instabilidade  do acelerômetro AZ e do giroscópio WY. 

 

FIG.7.16: Estimativas dos Componentes de Bias Instabilidade de AZ. 
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FIG.7.17: Estimativas dos Componentes de Bias Instabilidade de WY. 

Observando os gráficos apresentados acima pela FIG.7.16 e FIG.7.17 é possível 

verificar que: 

A variação em baixa freqüência é estimada. 

A variação em alta freqüência é estimada. 

O ruído branco é considerado totalmente removido. 

A variação das amostras é considerada na estimação do parâmetros do modelo 

random walk. 

Método híbrido (VA+AR) 

VA=> identificação do processo (random walk) 

AR => estimação dos parâmetros do modelo (random walk)  

 

Os resultados das simulações do navegador integrado, utilizando o método 

híbrido VA+AR, são apresentados a seguir. A FIG.7.18 mostra os erros nas 

estimativas dos parâmetros de posição, enquanto que a FIG.7.19 mostra os erros 

nas estimativas dos parâmetros de atitude, utilizando-se o GPS e a bússola 

eletrônica como auxílios. 



FIG.7.18: Propagação dos 

 

FIG.7.19: Propagação dos 1 3 2

ropagação dos Erros dos Parâmetros de Posição.

Propagação dos Erros dos Parâmetros de Atitude.

 

osição. 

 

titude. 
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A partir desses gráficos de erro, é possível observar que o filtro é capaz de 

fornecer, com exatidão, estimativas dos parâmetros de posição e atitude. 

 

7.5 NAVEGADOR INTEGRADO COM MODELO AR(4) 

No procedimento de modelagem desenvolvido no Capítulo 5, o modelo que se 

mostrou adequado a essa classe de sensores foi o modelo AR(4). Segundo essa 

modelagem, os componentes de erro são descritos pelas equações: 

 (7.6) 

 (7.7) 

sendo: 

;   ;  

; e  . 

; ; 

; e  . 

Parâmetros do modelo AR(4) dos acelerômetros: 

 

Parâmetros do modelo AR(4) dos giroscópios: 
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 : vetor de ruídos gerador dos erros dos acelerômetros; 

: vetor de ruídos gerador dos erros dos giroscópios. 

Para incorporar a modelagem AR(4) no equacionamento do FK, é definido um 

novo vetor de estados aumentado: 

 

sendo: 

;   ;   

A equação de propagação desse novo estado aumentado é dada por: 

 (7.8) 

onde: 

; 
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; 

; e 

.  

 

Com esse vetor de estados, a matriz  da equação de observação passa a ser: 

; 

sendo: 

; 

; 

. 



De modo a confirmar que esse modelo é 

erro dos sensores inerciais. 

estimativa obtida do bias instabilidade 

FIG.7.20: Estimativas dos 
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De modo a confirmar que esse modelo é adequado para os componentes de 

 Na FIG.7.20 são apresentados o valor nominal e a 

instabilidade do giroscópio X e do acelerômetro Z.

Estimativas dos Componentes de Bias Instabilidade.

adequado para os componentes de 

são apresentados o valor nominal e a 

e do acelerômetro Z. 

 

nstabilidade. 
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Observando os gráficos apresentados na FIG.7.20,  é possível verificar que: 
A variação em baixa freqüência é estimada. 

A variação em alta freqüência é estimada. 

Portanto, o método de modelagem híbrido (VA+AR) e o método AR são 

melhores do que o método VA isolado. 

Os resultados das simulações do navegador integrado com a modelagem AR 

são apresentados a seguir. A FIG.7.21 mostra os erros nas estimativas dos 

parâmetros de posição, enquanto que os erros nas estimativas dos parâmetros de 

atitude são apresentados na FIG.7.22. 

 

 

FIG.7.21: Propagação dos Erros dos Parâmetros de Posição.  
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FIG.7.22: Propagação dos Erros dos Parâmetros de Atitude 

 

A TAB.7.2 apresenta os resultados da simulação com a utilização do modelo 

obtido a partir da variância de Allan; na TAB.7.3 são apresentados os resultados da 

simulação com a utilização do modelo obtido a partir da modelagem híbrida (VA+AR; 

enquanto que a TAB.7.4 apresenta os resultados com a utilização do modelo obtido 

pela modelagem paramétrica (AR).  
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TAB.7.2: Resultados da Simulação com  Modelo VA. 

 
Parâmetros 

 
Valor Médio Valor Máximo 

Valor do Desvio 
Padrão 

 
Erro em L[m] 

 
-0.0181896 8.51586 0.471687 

 
Erro em l[m] 

 
0.211552 11.6522 0.572249 

 
Erro em H[m] 

 
-0.00860472 0.536155 0.247651 

 
Erro em roll [graus] 

 
-0.0049068 0.28695 0.069895 

 
Erro em pitch [graus] 

 
0.0022048 0.17559 0.0418 

 
Erro em heading [graus] 

 
-2.1082e-005 0.11918 0.033975 

 

 

TAB.7.3: Resultados da Simulação com Modelo Híbrido VA+AR. 

 
Parâmetros 

 
Valor Médio Valor Máximo 

Valor do Desvio 
Padrão 

 
Erro em L[m] 

 
-0.25109 8.1142 0.44479 

 
Erro em l[m] 

 
0.23048 9.0856 0.42765 

 
Erro em H[m] 

 
-0.27062 0.93811 0.24896 

 
Erro em roll [graus] 

 
-0.0028217 0.12106 0.035222 

 
Erro em pitch [graus] 

 
0.0011242 0.059184 0.014692 

 
Erro em heading [graus] 

 
0.00011386 0.014858 0.0037818 
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TAB.7.4: Resultados da Simulação com  Modelo Paramétrico AR. 

 
Parâmetros 

 
Valor Médio Valor Máximo 

Valor do Desvio 
Padrão 

 
Erro em L[m] 

 
-0.306455 6.364 0.505798 

 
Erro em l[m] 

 
-0.324763 13.4863 0.616253 

 
Erro em H[m] 

 
0.178618 0.667675 0.181808 

 
Erro em roll [graus] 

 
0.000048 0.12284 0.033591 

 
Erro em pitch [graus] 

 
-0.015505 0.09388 0.023902 

 
Erro em heading [graus] 

 
-0.00039768 0.096539 0.024458 

 

Os dados apresentados nas tabelas anteriores mostram que o desempenho dos 

modelos é o mesmo. A melhora existe apenas na estimação do componente de bias 

instabilidade. Porque a variação em baixa freqüência é bem estimada com os três 

modelos e o efeito da variação em alta freqüência é atenuado pelas integrações 

sucessivas, características inerentes ao processo de determinação dos parâmetros 

de navegação. 
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8 CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

8.1 CONCLUSÕES 

Nas especificações de sensores inerciais, principalmente se compararmos 

diferentes fabricantes ou sensores do mesmo fabricante pertencentes a séries 

diferentes, as apresentações das características funcionais associadas aos testes 

que foram submetidos para a caracterização dos diversos parâmetros não 

apresentam um padrão; sendo assim, é difícil definir uma avaliação qualitativa dos 

sensores e estabelecer uma comparação dos mesmos. 

Nos trabalhos pesquisados e abordados nas referências bibliográficas, sobre 

cálculo da variância de Allan para sensores, não há uma avaliação da metodologia 

implementada. As verificações sobre a validação dos modelos propostos são 

realizadas após a aplicação do modelo no filtro de Kalman. Entretanto, neste 

trabalho, é proposta uma metodologia que envolve o envelope de incerteza e a 

análise do erro entre os valores reais e simulados como forma de validar os modelos 

sugeridos para representação dos componentes estocásticos presentes nos 

sensores. 

Sobre a variância de Allan e sensores MEMS, as análises apresentadas nesta 

dissertação apresentam resultados com as mesmas características que os 

apresentados nas principais referências pesquisadas, tais como: (SHIN, 2001), 

(HOU & EL-SHEIMY, 2003), (HOU, 2004), (EL-SHEIMY, 2008), (ZHANG et al., 

2008), (SOTAK, 2009) e (XING & GEBRE-EGZIABHER, 2009).  

A medida obtida pelo método da variância de Allan pode ser adotada como uma 

figura de mérito de um sensor, onde, a partir da aquisição de dados relacionada a 

um determinado sensor e através da respectiva figura obtida do cálculo da 

estimativa da variância de Allan, os processos estocásticos que estão presentes na 

amostra dos sinais são observados. 

Através das simulações e testes apresentados, pode-se afirmar que a variância 

de Allan é uma excelente ferramenta para análise das características estocásticas 

presentes nos sensores. Entretanto, como ferramenta de estimação apresenta certa 

deficiência, pois, de acordo com os resultados obtidos nos testes do Capítulo VII, 
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não foi capaz de representar um determinado padrão. Este fato ajuda a responder 

uma questão inicial que envolvia os estudos da aplicação da variância de Allan, ou 

seja, o porquê dos diversos trabalhos referenciados não aplicarem a AVAR como 

ferramenta de estimação dos componentes de erros dos sensores. 

Nos testes apresentados no Capítulo VII, para suprir a deficiência na estimação 

da variância de Allan, foram empregados o método híbrido e o modelo paramétrico 

AR(4). Os dois métodos citados apresentam resultados satisfatórios e similares, 

sendo capazes de estimar os componentes de erros com variação em baixa e alta 

freqüências. 

Os resultados apresentados após a integração do sistema SNI/GPS, através do 

Filtro de Kalman, são bem próximos, independente do método de estimação 

adotado. A resposta para este fato é que os métodos variância de Allan, híbrido 

(VA+AR) e AR(4) são capazes de estimar a variação dos componentes de erros em 

baixa freqüência; mas, a variação em alta freqüência apenas os métodos híbrido e 

AR(4) fazem com eficiência. Entretanto, na mecanização do sistema inercial tem-se 

a integração dos sinais dos giroscópios e acelerômetros e esta característica 

integradora comporta-se como um filtro natural para a variação em alta freqüência, 

não apresentando diferenças significativas ao resultado final. 

Finalmente, cabe enfatizar a necessidade de modelar o componente de erro bias 

instabilidade. A preocupação de realizar uma modelagem eficiente deste parâmetro 

se justifica pelo fato de que a aplicação dos sensores tipo MEMS, praticamente, é a 

única alternativa disponível para que seja possível trabalhar com sistemas de 

navegação inercial, dentro das diversas restrições e cenário já mencionados.. Na 

tentativa de compensar as deficiências e o baixo desempenho dos sensores MEMS, 

são empregados os auxílios à navegação, GPS, bússola eletrônica, odômetro, 

magnetômetro, etc. Portanto, para que os sensores MEMS possam ser aplicados é 

preciso conhecer seus componentes de erros com características estocásticas, os 

ruídos associados e o bias instabilidade, permitindo assim que, durante a navegação 

e, principalmente, nos períodos de queda ou ausência do sinal do GPS estes 

parâmetros sejam modelados e estimados e os respectivos erros compensados. 
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8.2 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Durante a elaboração deste trabalho diversos temas foram abordados, mas não 

foram enfatizados nesta dissertação para que o foco do estudo fosse mantido na 

modelagem dos componentes de erros bias instabilidade dos sensores inerciais. 

A seguir, são apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros que 

poderão render boas pesquisas relacionadas às áreas de Engenharia de Controle e 

Sistemas Inerciais: 

• Estudo do comportamento do sistema integrado SNI/GPS durante a ausência 

do sinal do GPS e demais auxílios. Este tema envolve o controle da navegação, a 

caracterização do sistema integrado, parâmetros de erros, Filtro de Kalman e 

conhecimento de auxílios à Navegação; 

• Estudo e implementação de outros processos de filtragem como alternativa à 

transformada wavelet empregada no tratamento de sinais digitais; e 

• Implementação e métodos de avaliação de padrões não definidos ou não 

normatizados relacionados à estimativa da variância de Allan. Esta é uma linha de 

pesquisa que pode estar relacionada a modelos mais eficientes na representação de 

componentes de erros dos sensores. 
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