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Abstract - One of the steps of importance in inertial navigation is the instrumentation of the dynamic angle of tilt of platforms, present in 

several equipment of mechatronics. The article deals with the development of a state observer of the linear Kalman filter (LKF) type. The 
objective of this LKF is to estimate states of a system from measurements provided by noisy sensors. In general, IMUS(Inertial Measurement 

Unit) are composed of array of sensors of the type gyroscope and accelerometer sensors among others. Gyroscopes measure angular velocity 

and have better accuracy in cyclical movements and greater intensity, as the accelerometers measure acceleration and excel in lower intensity 
movements. It is proposed to implement a LKF for measuring the dynamic angle performing sensor fusion gyroscopes and accelerometers. 

And a sign comparing estimated by LKF with an absolute encoder reference. The implementation was tested and resulted in an average error 

1,1663º relative to the absolute encoder. 

Keywords Accelerometer, Gyroscope, Kalman filter, Inertial Navigation. 

Resumo Uma das etapas de importância na navegação inercial é a instrumentação do ângulo dinâmico de inclinação de plataformas, 

presente em diversos equipamentos da mecatrônica. O artigo trata do desenvolvimento de um observador de estado do tipo filtro de Kalman 
linear (LKF). O objetivo deste LKF é estimar estados de um sistema, a partir de medições fornecidas por sensores com incertezas. Em geral, 

as IMUs (Unidades de Medição Inercial) são compostas por arranjo de sensores do tipo giroscópio e acelerômetro, entre outros sensores. Os 

giroscópios medem a velocidade angular e possuem melhor precisão em movimentos cíclicos e de maior intensidade. Já os acelerômetros 
medem aceleração e se destacam em movimentos de menor intensidade. Propõe-se a implementação de um LKF para medição do ângulo 

dinâmico realizando a fusão de sensores giroscópios e acelerômetros. Também é realizada uma comparação do sinal estimado pelo LKF com 

um encoder absoluto de referência. A implementação foi testada e resultou em um desvio padrão do erro de 1,1663º em relação ao do enco-
der absoluto. 

Palavras-chave Acelerômetro, Giroscópio, Filtro de Kalman, Navegação Inercial. 

1    Introdução  

Navegação inercial é uma técnica na qual se 

adquire informações sobre a posição e orientação de 

vários equipamentos como: robôs, pêndulos inverti-

dos, AGVs (Automated Guided Vehicles) e drones. O 

sistema de navegação inercial mede as acelerações e 

velocidades de rotação e translação de um corpo, o 

que torna possível o cálculo das mudanças de posição 

e orientação (Barshan, 1995).  

Com os recentes avanços na tecnologia de 

dispositivos eletromecânicos é possível produzir 

sensores com características tais como: tamanho 

reduzido, menor consumo de energia e baixo custo. 

Esses sensores se inserem em vários sistemas de 

navegação inercial, em aplicações de engenharia 

biomédica, mecatrônica, sistemas embarcado, auto-

mação, entre outros. Um exemplo desta tendência de 

sensores são as Unidades de Medição Inercial 

(IMUs). IMUs integram sensores giroscópios e acele-

rômetros para medir a velocidade angular e a acelera-

ção, respectivamente, do segmento de um corpo onde 

estão ligados (Zhou et.al, 2008). 

A orientação tridimensional (3D) pode ser 

calculada pela integração da saída do giroscópio com 

condições iniciais conhecidas. No entanto, a integra-

ção dos erros tendem a diminuir a precisão ao longo 

do tempo, por causa de medidas com desvios de 

baixa frequência (bias) e ruído de alta frequência, que 

afetam a saída do giroscópio (Sabatini, 2006).  

Um dos problemas encontrados no acelerôme-

tro está relacionado como o campo gravitacional 

terrestre, pois o mesmo pode influenciar de forma 

negativa no momento da decomposição vetorial das 

forças para o cálculo do ângulo de inclinação (Lee, 

2012). A questão é que a aceleração é variável com o 

tempo e pode ser elevada em condições dinâmicas, 

isto é, movimentos rápidos, vibrações e choques. Em 

condições de movimentos lentos a gravidade domina 

a aceleração externa e o acelerômetro pode fornecer 

estimativas precisas de orientação (Ligorio, 2015). 

Para alcançar alta precisão em condições de rápida 

movimentação é necessário discriminar a gravidade e 

a aceleração externa. 

A leitura dos sensores da IMU é, devido a sua 

natureza, contaminada por ruído e pelos próprios 

erros acumulados com o passar do tempo. Para elimi-

nar de forma eficiente as distorções contidas nos 

sinais dos sensores uma das alternativas necessárias é 

a utilização de algoritmos de fusão sensorial, que 

permitem combinar dados obtidos com uma estimati-

va estatisticamente ótima (Barshan, 1995). 

Os objetivos deste artigo são desenvolver e 

sintonizar um algoritmo utilizando a técnica de filtro 

de Kalman para estimar com menor erro médio o 

valor do ângulo de inclinação dinâmico fornecido por 

uma IMU que possua acelerômetros e giroscópios 
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como sensores. Foi desenvolvida uma planta de testes 

com um referencial padrão de inclinação. Como 

forma de comparação e conclusão da validade do 

filtro de Kalman, implementaram-se algoritmos de 

outros filtros usuais assim como uma análise quanti-

tativa do erro de ambos os algoritmos. 

As principais contribuições do trabalho foram: 

 Propor uma solução de baixo custo para falta de 

precisão no uso de sensores inerciais de baixo 

custo, a qual cresceu conforme se difunde equi-

pamentos DIY(Do It Yourself); 

 Contribuição a projetos de diversas áreas como 

bioengenharia, engenharia de controle, Robótica 

móvel, Automação. 

 Facilitar a realização de projetos de controle 

com dados fornecidos puramente pelas IMUs de 

baixo custo, necessitando assim um tratamento 

de dados eficiente. 

 Diminuição da complexidade em aplicar e cali-

brar algoritmos de filtro de Kalman já existentes 

para outras unidades de medição inercial. 

2   Medição Dinâmica de Ângulos 

2.1 Sensores de Medição de Ângulo 

 

Utilizados na área de robótica móvel os acele-

rômetros e os giroscópios são sensores que entre suas 

diversas aplicações destacam-se no mapeamento de 

trajetórias e medição dinâmica de ângulo. Em robôs 

de equilíbrio ou Vants (Veículos aéreos não tripula-

dos) a principal aplicação destes sensores é na medi-

ção dinâmica de ângulo.  

O sensor giroscópio mede a velocidade de ro-

tação de um objeto sobre o eixo analisado em graus 

por segundo. As principais características de um 

giroscópio são a presença de um ponto médio de 

repouso em seu sinal chamado de bias, o qual é re-

tornado quando o sensor se encontra em repouso e 

deve ser corrigido a cada movimentação. Outro com-

portamento relevante é o chamado drift quando em 

repouso, onde o sinal de saída é desviado com o pas-

sar do tempo (Salton, 2013). O giroscópio também é 

afetado pela falta de movimento angular, portanto 

menos suscetível a vibrações. Porém, com a falta de 

movimentação angular ele acumula erros ao longo do 

tempo necessitando assim de um segundo sensor que 

atue precisamente nesta faixa de repouso, como é o 

caso do acelerômetro (Salton, 2013). 

O acelerômetro mede a força de aceleração 

inercial através de um dispositivo eletromecânico. 

Esta força poderá ser estática como a gravidade ou 

dinâmica para os demais movimentos. Através da 

medida da aceleração estática de cada eixo do sensor 

em relação à gravidade determina-se o ângulo do 

vetor resultante é assumido que o mesmo seja a incli-

nação do dispositivo em relação à terra (Sabatelli et 

al., 2011). 

O comportamento relevante do acelerômetro é a 

susceptibilidade a acelerações devido às vibrações e 

os movimentos, portanto suas medições contém uma 

quantidade considerável de ruídos dificultando a 

medição. Por essa característica faz-se necessário o 

uso de métodos sofisticados para se obter a medição 

da inclinação do sensor de forma acurada (Sabatelli 

et.al, 2011). O método que mais adequado a essa 

aplicação é a fusão sensorial. 

 

2.2 Fusão Sensorial 
 

A fusão sensorial é o nome dado a um algo-

ritmo resultante de um modelo matemático, com o 

objetivo de determinar propriedades representadas 

por um vetor de estados. Na fusão sensorial os esta-

dos e as informações são combinados para produzir 

informações mais precisas. A fusão sensorial é fre-

quentemente implementada com o filtro de Kalman. 

Esse filtro é um observador que estima os estados de 

um sistema dinâmico linear, no qual os estados e as 

medidas estão contaminados por ruídos. Em aplica-

ções de navegação inercial o filtro de Kalman é ge-

ralmente utilizado para estimar estados de posição, 

velocidade e orientação por meios de sinais proveni-

entes de giroscópios e acelerômetros (Santana, 2011). 

Conforme (Ogata, 2010), divulgado em 1960 

por R.E. Kalman o filtro de Kalman é um conjunto de 

equações matemáticas usadas para estimar o estado 

de um processo minimizando a média do erro quadrá-

tico (covariância). 

A forma recursiva do filtro fornece uma solu-

ção aos custos computacionais aos filtros de médias 

móveis, onde os valores de iterações passadas são 

acumulados em forma de matriz de covariância du-

rante a execução. O filtro baseia-se no fato de que o 

ruído é normalmente distribuído. Mesmo que essa 

hipótese não se confirme, o filtro ainda se mantem 

como um estimador ótimo (Wentzell and Vanslyke, 

1992). 

O filtro de Kalman toma como base um mode-

lo dinâmico de sistema linear, que representa como 

seus parâmetros se comportam durante a execução do 

filtro (Vinhal, 2013). O modelo de estado é represen-

tado por: 

 

𝑋𝑘 = 𝐴𝑋𝑘−1 +  𝐵𝑢𝑘−1 + 𝑤𝑘−1          (1) 

 

Onde 𝑋𝑘 denota a variável de estado, nesse 

caso a posição angular, A é a matriz modelo do esta-

do, 𝐵 representa a matriz modelo de entrada, 

𝑢𝑘−1 representa a entrada e 𝑤𝑘−1 o ruído gaussiano 

branco. 

Além do modelo dinâmico do sistema, o fil-

tro tem em sua modelagem a parte da medida (obser-

vação) do sistema onde o sinal do sensor acelerôme-

tro é definido como medição a parte da medição é 

descrita pela equação: 

𝑍𝑘 = 𝐻𝑌𝑘 + 𝑣𝑘                          (2) 



 

Onde 𝑍𝑘  é a variável de medição do modelo 

de estado, H é a matriz modelo do acelerômetro, 𝑌𝑘 é 

a matriz de entrada dos valores do sensor, e 𝑣𝑘 o 

ruído do sensor. Nota-se que k representa o número 

de iterações que são executados pelo algoritmo do 

filtro. 

Tanto 𝑤𝑘−1 quanto 𝑣𝑘  são normalmente 

distribuídos com média zero e covariância Q e R, 

respectivamente. A variável P demonstra que ambos 

são distribuições gaussianas. 

 

P(w)≈N(0,Q)                             (3) 

 

P(v)≈N(0,R)                              (4) 

 

O filtro de Kalman pode ser dividido em du-

as etapas: predição e correção. Na fase de predição o 

estado atual é estimado conforme a leitura realizada 

do estado anterior e a entrada de controle.  Na fase de 

correção o estado predito é corrigido conforme a 

leitura do estado atual (Vinhal, 2013). Como se pode 

analisar a Fig. 1. 

 

 
Figura 01 - Etapas do algoritmo de filtro de Kalman. 

 

Outra forma de fusão sensorial é o filtro com-

plementar que se destaca pela sua baixa complexida-

de de código e de processamento computacional. O 

filtro complementar é, conforme (Reis. 2014), uma 

soma ponderada de sensores, operando no domínio 

da frequência que pode ser definido por duas ou mais 

funções de transferências que se complementam, 

onde cada função de transferência permite a passa-

gem de frequências distintas de sinal. Neste caso, o 

sensor acelerômetro apresenta mais influência em 

baixas frequências e o giroscópio opera no restante 

do espectro. Na Eq. 5 segue a forma geral do filtro 

complementar. 

 

𝜃𝑘 = 𝛼𝜃𝑎 + 𝛽𝜃𝑏            (5) 

 

Onde 𝜃𝑘 representa o valor de saída, 𝛼 e 𝛽 são 

os coeficientes de ajustes, 𝜃𝑎 e 𝜃𝑏 os valores de en-

trada a serem filtrados. 

3  Modelagem dos Filtros  

Conforme citado anteriormente o acelerômetro 

gera ruído em sua medição e o giroscópio perde pre-

cisão com o passar do tempo. O filtro de Kalman é 

representado por uma série de equações que utilizam 

medições com ruído de sensores e a partir dessas 

medidas estima-se o estado do sistema baseado nos 

estados atuais e anteriores, ou seja, a priori e posteri-

ori. 

Para a matriz de estados do filtro de Kalman foi 

definido o termo 𝜃 para a posição angular e �̇�𝑏 para 

velocidade angular do bias:.  

 

𝑥𝑘 ≜ [
𝜃
�̇�𝑏

]
𝑘

          (6) 

 

O sinal do giroscópio foi definido como 

modelo para o filtro de Kalman, esse sinal é conside-

rado como entrada de controle na equação de estado. 

Porém o giroscópio e o bias são velocidades angula-

res, necessitando serem transformados em posição 

para serem acrescidos ao valor da posição angular: 

 

𝜃𝑘 = 𝜃𝑘−1 + ∆𝑡�̇�𝑔𝑖𝑟𝑜 − ∆𝑡�̇�𝑏                (7) 

 

Nesta equação ∆𝑡 representa a constante de tem-

po do programa, sua multiplicação do ∆𝑡 com o sinal 

bias e o giroscópio transforma a velocidade angular 

em posição angular. 

Para chegar a Eq. 7 os valores das matrizes de 

modelo A e de entrada B foram definidos como se-

gue: 

 

𝐴 ≜ [
1 ∆𝑡
0 1

]          (8) 

 

𝐵 ≜ [
∆𝑡
0

]      (9) 

 

Substituindo os termos A e B definidos anteri-

ormente, chega-se à equação matricial de modelo dos 

estados do filtro de Kalman:  

 

[
𝜃
�̇�𝑏

]
𝑘

= [
1 −∆𝑡
0 1

] [
𝜃𝑎𝑐𝑐

�̇�𝑏
]

𝑘−1

+ [
∆𝑡
0

] �̇�𝑔𝑖𝑟𝑜 + 𝑤𝑘   (10) 

 

O ruído 𝑤𝑘 é utilizado nas fases de atualiza-

ção do filtro de Kalman e é determinado pela matriz 

𝑄 descrita na Eq. 11. O termo 𝜎𝜃 representa o valor 

da covariância da medida do acelerômetro e o termo 

𝜎�̇�𝑏
representa a covariância do bias.  

 

𝑄 ≜ [
𝜎𝜃

2 0

0 𝜎�̇�𝑏

2]          (11) 

 



Devido ao estado de interesse ser somente a 

posição, a matriz do observador H é descrita com: 

 

𝐻 ≜ [1 0]                  (12) 

 

A partir da Eq.12 monta-se a equação de ob-

servação de estado: 

 

𝑍𝑘 = [1 0]𝑌𝑘 + 𝑣𝑘     (13) 

 

A variável 𝑌𝑘 representa o valor fornecido pe-

lo acelerômetro. O ruído 𝑣𝑘 determina a confiança no 

sensor acelerômetro. O mesmo é considerado pelo 

observador de estado com média zero e covariância 

fixa, quanto menor 𝑣𝑘  mais confiável é esse sensor. 

Com as matrizes da modelagem do estado e 

do observador, juntamente com a matriz da covariân-

cia, pode-se implementar o algoritmo do filtro de 

Kalman, demonstrado na Fig. 1. 

Com maior facilidade de aplicação o filtro com-

plementar é usado em vários projetos de navegação 

inercia. Neste artigo o mesmo tem o objetivo de ser 

uma base de comparação para o filtro de Kalman. O 

filtro complementar a partir da Eq. 5 é modelado: 

 

𝜃𝑘 = 𝛼(𝜃𝑘−1 + �̇�𝑔𝑖𝑟𝑜∆𝑡) + 𝛽𝜃𝑎𝑐𝑐         (14) 

 

Sendo que �̇�𝑔𝑖𝑟𝑜representa o sinal do giroscópio, 

𝜃𝑎𝑐𝑐  representa o sinal do acelerômetro, ∆𝑡 a constan-

te de tempo, e 𝜃𝑘a saída do filtro. Os valores de 𝛼 e 𝛽 

são os coeficientes de ajustes são complementares: 

 

𝛼 + 𝛽 = 1                                (15) 

 

Usualmente, o valor de 𝛼 é maior que o de 𝛽, re-

sultando assim em um filtro passa alta para o giros-

cópio e filtro passa baixas para o acelerômetro (Reis. 

2014). 

4  Protótipo de Pêndulo Proposto 

O primeiro passo dado para a validação da 

aplicação do filtro de Kalman no pêndulo é a monta-

gem de uma planta de teste que possibilite simular o 

comportamento de uma aplicação prática do sensor e 

que seus testes proporcionem repetibilidade. 

A planta é ilustrada na Fig. 2ª. Nela temos o 

sensor preso à extremidade livre de um pêndulo e na 

extremidade fixa está posicionado um encoder abso-

luto possibilitando o grau de liberdade necessária 

para ser realizado o movimento de pêndulo. Na Figu-

ra 2b apresenta o protótipo da planta de teste final. 

 

 

  
Figura 2 – Pêndulo com filtro de Kalman.  

a) Esquema.  b) Protótipo. 

 

A aquisição dos dados foi realizada pela plata-

forma Arduíno
®
, onde as informações foram coleta-

das e tratadas. O encoder absoluto possuí uma resolu-

ção de 10 bits. Seus dados são recebidos em código 

Gray e convertidos para graus pelo Arduíno
®
. Os 

dados dos acelerômetros são recebidos como acelera-

ções e a partir delas calculou-se o vetor resultante da 

aceleração, sendo esse considerado o vetor resultante 

da aceleração gravitacional. O giroscópio foi multi-

plicado por um escalar sugerido pelo datasheet da 

IMU referido como valor LSB (least significant bit) 

de 1/131. E por último foi coletado a constante de 

tempo do código em cada iteração. 

Conforme o datasheet (Invensense, 2011) do 

fabricante a sensibilidade alcançada pelos acelerôme-

tros é de 16384 LSB/g e escala de ±8g. Os giroscó-

pios possuem sensibilidade de 131LSB/(º/s) e escala 

de ±2500º/s. 

Com os dados da IMU e do encoder disponí-

veis no computador, através da porta serial do ardui-

no, realizou-se um teste, onde o pêndulo é deixado a 

40º e seus dados são coletados até o mesmo estabili-

zar-se próximo a 0º do encoder. O experimento foi de 

3,07 segundos, com uma constante de tempo fixa em 

5 milissegundos de iterações do código. 

Esses dados foram armazenados e posterior-

mente importados no software Matlab
®
, onde ocorreu 

à elaboração do código com o filtro de Kalman e do 

filtro complementar discutidos nos capítulos anterio-

res. 

5   Resultados Experimentais  

O algoritmo desenvolvido no Matlab
®
 imple-

menta o filtro de Kalman e o filtro complementar, a 

partir de dados extraídos off-line da planta de testes. 

Os dados estimados são comparados com o sinal do 

encoder absoluto, do giroscópio e do acelerômetro.  

Uma vez de posse das medidas do encoder ab-

soluto, que são usados de referência, buscou-se a 



sintonização do filtro de Kalman e do filtro comple-

mentar. Para a sintonização do filtro de Kalman po-

de-se ajustar a matriz de covariância do ruído do 

processo Q, composta com os valores da covariância 

do giroscópio 𝜎𝜃
2 e covariância do bias 𝜎�̇�𝑏

2, e a 

variância do ruído de medição 𝑅.  

Os coeficientes do filtro complementar 𝛼 e 𝛽 

foram definidos em 0,95 e 0,05, respectivamente, 

conforme (Reis. 2014). Porém, notou-se que os resul-

tados do filtro complementar estavam distantes das 

curvas do encoder absoluto e através dos mesmos 

parâmetros buscou-se uma melhor sintonia. Na Tabe-

la 1 são mostrados os valores aferidos de cada parâ-

metro de ajuste do filtro de Kalman e do filtro com-

plementar. 

 

Parâmetros de ajustes Valores de ajuste 

𝜎𝜃
2 0,0001 

𝜎�̇�𝑏

2 0,004 

R 154 

𝛼 0,97 

𝛽 0,03 

Tabela 1 – Parâmetros de ajustes dos filtros 

 

No processo de ajuste tendo como base o en-

coder absoluto e procurando minimizar o erro entre o 

sinal do encoder e do algoritmo, nota-se que o filtro 

de Kalman, embora possua maior complexidade em 

relação ao filtro complementar, apresenta resultados 

melhores com pequenos ajustes de sintonia de seus 

parâmetros. Ainda o filtro complementar apresentou 

uma estreita faixa de estabilidade, dificultando, desta 

forma, sintonizar ao ponto ótimo através do método 

iterativo. 

Na Figura 3 é apresentado o gráfico dos sen-

sores, acelerômetro e giroscópio, em comparação à 

referência padrão o encoder absoluto. Nesta figura 

confirma-se o que foi dito por (Salton, 2013) e rela-

tado no Cap. 3. Em resumo o giroscópio apresenta 

precisão em movimentos dinâmicos, porém acumula 

um drift com o passar do tempo. Já o acelerômetro 

perde precisão em movimentos dinâmicos ou em 

impactos e vibrações. 

 
Figura 3 – Gráfico dos sensores giroscópio e acelerômetro com o 

encoder de referência 

Na Figura 4 é apresentado um gráfico das cur-

vas de ambos os algoritmos, para que se tenha uma 

noção de quais são os pontos bons e ruins de utilizar 

cada medida na navegação inercial. 

 
Figura 4 – Gráfico de ângulo resultante dos algoritmos 

 

É possível notar na Fig. 5 que o filtro com-

plementar apesar de estar próximo ao filtro de Kal-

man sofre influência do acelerômetro, tendo seu 

maior regime de erro em períodos de maior movi-

mentação, entre tanto eliminou com sucesso o pro-

blema de bias resultante do giroscópio. 

 
Figura 5 – Ampliação do gráfico de ângulo dos algoritmos 

 

A análise gráfica não remete a uma analise ob-

jetiva. Necessitando, assim, de uma análise de erro na 

qual se podem extrair os valores da raiz do erro qua-

drático médio (RMSE-Root Mean Square Error) e 

comparar com cada medida. Esses valores de erros 

foram gerados a partir de um incremento no algorit-

mo do Matlab
®
 que gerasse o RMSE ou raiz do erro 

quadrático médio:  

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑋𝑘−𝑌𝑘)2

𝑘
   (16) 

 



Os valores de todos os RMSE do teste foram 

favoráveis ao filtro de Kalman onde o mesmo esti-

mou com maior precisão a posição angular alcançan-

do um RMSE de 1,1663°. Na Tabela 2, encontra-se 

os valores de RMSE dos algoritmos de fusão e dos 

sensores, em comparação a referência padrão (enco-

der absoluto). 

 

Sensor/Filtro RMSE 

Kalman 1,1663° 

Complementar 3,1357° 

Giroscópio 5,0137° 

Acelerômetro 8,5950° 
Tabela 2 – Valores de RMSE 

6  Conclusão. 

Foi comprovado que o Filtro de Kalman apre-

senta desempenho adequado para tratar dados de 

unidades de medição inercial que possuam giroscópio 

e acelerômetro como sensores. 

O filtro de Kalman se orientou pelo giroscópio 

em momentos de picos de movimentação, e em mo-

mentos de repouso se apoiou nos valores do acelerô-

metro para corrigir o bias deixado pelo giroscópio, 

resultando em um ângulo de saída com menor erro 

médio comparado ao filtro complementar. 

Em modo de comparação, chegou-se que com 

uma unidade de medição inercial MPU 6050 com 

custo aproximado de $2,00, uma precisão semelhante 

a uma unidade inercial mais complexa TSS-USB-S 

com custo aproximado de $800,00. 

Pode-se concluir que o filtro de Kalman im-

plementado resultou em ganhos de precisão de senso-

res de baixo custo, incentivando futuros projetos nas 

áreas ligadas a navegação inercial. 
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