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RESUMO
A medição de grandezas de esforços físicos a que estão expostos os seres humanos
durante suas atividades do dia a dia é de grande interesse quando se deseja avaliar se estas
podem trazer algum dano ou prejuízo à saúde ou mesmo apenas causar desconforto.
Especificamente, referente à aceleração, esta pode trazer prejuízos que são desde moderados
a severos. Sistemas de medição para acelerações e posições angulares possuem um elevado
custo e muitas vezes são limitados a apenas leituras resumidas de dados com uma portabilidade
que é questionável. Baseado na necessidade de sistemas portáteis para medição de vibração,
neste trabalho desenvolve-se um protótipo de sistema de aquisição de dados para acelerações
em três direções, além das posições angulares, totalizando 6 graus de liberdade. A correta
medição das acelerações em referência a um sistema cartesiano, quando o ser humano, que
carrega os sensores, está em movimento, deve levar em conta este movimento translacional e
rotacional. Caso contrário, erros relativamente grandes serão percebidos nas componentes de
aceleração. O sistema proposto é montado com o uso do Arduino, uma plataforma de
prototipagem eletrônica de hardware livre e placa única, e um acelerômetro digital de precisão e
baixo custo. O trabalho é motivado pela constatação de que o uso de acelerômetros com três
eixos é, quase sempre, feito sem a devida correção das componentes de giro existentes quando
o sistema está em movimento, levando a leituras erradas para as acelerações. Desta forma, o
equacionamento para a correção das acelerações translacionais em virtude do movimento e
rotações sofridas pelo acelerômetro foi adequado através do uso dos vetores
quadridimensionais, os quaternions. Este trabalho descreve o protótipo desenvolvido, assim
como as equações necessárias à programação das correções das leituras. Ensaios
experimentais são feitos com o objetivo de calibrar o sistema em relação a acelerômetros
comerciais e de comparar medições com e sem as correções propostas. Posteriormente, o
sistema é aplicado a um caso real de ser humano caminhando, onde a importância destas
correções é ressaltada e é possível, ainda, identificar e analisar o padrão de caminhada.

PALAVRAS-CHAVE: vibrações mecânicas, VCI, quaternions, Arduino, aceleração.
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ABSTRACT
The measurement of physical quantity agents human beings are exposed during their
workday has great interest when one wants to assess whether these can bring any harm, damage
to health, or even just cause discomfort. Specifically, regarding the acceleration magnitude, it may
cause damages that are from mild to severe. Measuring systems for acceleration and angular
positions have a high cost, are often restricted to only limited data and have a questionable
portability. Based on the need for portable vibration measuring systems, it is developed in this
work a prototype for data acquisition that measures accelerations in three directions and in three
angular positions, leading to a six degrees of freedom system. The correct measurement of
acceleration in reference to a global Cartesian system, should take into account this translational
and rotational motion when the human being that carries the sensors is in motion. Otherwise,
relatively large errors will be perceived in the acceleration components. The proposed system is
assembled using the Arduino device, an electronic prototyping platform hardware and free single
board along with an accurate and low cost digital accelerometer. The work is motivated by the
fact that the use of accelerometers with three axes is always done without proper correction of
existing rotating components when the system is in motion, leading to erroneous readings for
acceleration. Thus, the equation for correction of the translational accelerations due to movement
and rotations experienced by the accelerometer is adequately addressed using four-dimensional
vectors, quaternions. This paper describes the prototype as well as the equations necessary for
the programming of the corrections of the readings. Experimental tests are performed in order to
calibrate the system with commercial accelerometers and compare measurements using the
proposed corrections. Later, the system is applied to a real case of a human walking in which the
importance of these corrections are highlighted and it is even possible to identify and analyze the
human gait.

KEYWORDS: mechanical vibration, WBV, quaternions, Arduino, acceleration.
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1. INTRODUÇÃO
São muitos os agentes físicos a que estão expostos os seres humanos durante sua jornada
diária de trabalho ou mesmo durante seus momentos de lazer. Ruído, temperatura, aceleração,
produtos químicos, radiação e pressão são alguns destes agentes que devem estar dentro de
limites aceitáveis para que não afetem a saúde e o conforto das pessoas. A correta medição
destas grandezas exige sistemas e equipamentos calibrados que as meçam de forma adequada.
No que diz respeito a vibrações mecânicas, este tópico, ultimamente, tem sido foco de pesquisas
que visam relacionar tempos e magnitudes de vibração com as suas respectivas consequências.
Isso se aplica em casos de problemas de saúde, como síndrome de Raynaud, enjoo, hérnias,
descolamento de retina, entre outros. Além disso, tenta-se determinar limites que sejam gerais
para a definição de conforto e percepção.
Em pesquisas relacionadas ao movimento humano, plataformas de forças e acelerômetros
têm sido empregados para medir esforços de reação do solo, assim como a vibração sentida em
pedestres durante atividades de movimento. Com isso, visa-se propor modelos que possam
predizer magnitudes de forças e possíveis interações dinâmicas com estruturas que sejam
esbeltas. A análise da caminhada humana é comumente feita com sistemas de rastreamento
óptico. Em geral, marcadores ligados às pessoas são usados para calcular as três posições
tridimensionais do marcador durante a marcha. Contudo, tais sistemas são normalmente
utilizados em ambientes fechados, ou mesmo ambientes controlados, e o intervalo de captura
da câmera, assim como eventuais distorções das lentes, devem ser levadas em consideração.
Uma alternativa é usar dados medidos da aceleração ou da velocidade angular de certa
posição do corpo a partir de pequenos sensores inerciais do tipo IMU (Inertial Measurement Unit)
diretamente ligados ao corpo. Este método tem a vantagem de identificar o movimento humano
em uma grande variedade de ambientes. Entretanto, este método não mede diretamente a
posição, mas sim, a aceleração e a taxa de rotação (velocidade angular) dos segmentos do
corpo. Um grande desafio é, portanto, transformar estes dados em informações relevantes tais
como as acelerações, posição e rotações instantâneas em relação a um referencial inercial fixo
ligado à Terra. Um outro problema que surge é que as leituras de aceleração (originadas durante
os impactos da caminhada) devem ser corrigidas não apenas pelas pequenas distorções dos
eixos do acelerômetro durante a sua montagem em fábrica e da presença da aceleração da
gravidade, mas, principalmente, em relação à rotação instantânea do seu sistema de referência,
o qual está em movimento acoplado junto ao corpo da pessoa.
1.1 Motivação
Observa-se a necessidade de sistemas portáteis para medição de vibração em seres
humanos durante suas atividades e que meçam estas grandezas com a devida correção das
componentes de posição angular existentes quando o sistema está em movimento. Além disso,
a obtenção destas medições com um sistema portátil alternativo aos equipamentos comerciais
abre caminhos para novos estudos. Assim, através da utilização de sensores inerciais do tipo
IMU, componentes eletrônicos de baixíssimo custo e peso, com alta densidade de tecnologia
incorporada e fabricados com tecnologia MEMs (Micro Eletrical Mechanical Systems), é
demonstrada uma alternativa precisa e de baixo custo.
O termo IMU, assim como MTD (Motion Track Devices), são utilizados genericamente para
definir dispositivos eletrônicos que fornecem informações sobre acelerações inerciais
(geralmente 𝑎𝑥 , 𝑎𝑦 e 𝑎𝑧 , e também taxas de rotação 𝜃̇𝑥 , 𝜃̇𝑦 e 𝜃̇𝑧 , através dos chamados
giroscópios), além de orientação em relação ao campo magnético (magnetômetros),
temperatura, posição global, através de GPS (Global Positioning System), entre outros sistemas.
Eles são bastante utilizados em dispositivos eletrônicos para indicar posição da tela de TV,
celulares, tablets, etc., permitindo o redimensionamento de imagens, uso de vídeos em 360o,
aplicativos (por exemplo, mapas virtuais) e jogos para smartphones (por exemplo, Pokemon Go).
Neste trabalho, unidades IMU, especificamente a MPU6050 (Invensense, 2012), serão utilizadas
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para o cálculo e obtenção de leituras de posição angular e acelerações translacionais corrigidas
no tempo levando em conta o posicionamento instantâneo do acelerômetro.
1.2 Objetivos
Este trabalho tem por objetivo desenvolver um protótipo de sistema de aquisição de dados
com Arduino para acelerações em três direções e giros, o qual seja portátil e permita medições
de acelerações de seres humanos praticando alguma atividade. Propõe-se adequar o
equacionamento para correção das acelerações em virtude do movimento e rotações sofridas
pelo acelerômetro.
Para isto, são adaptados códigos existentes em linguagem própria do Arduino e outros
novos são feitos com o objetivo de permitir a gravação dos dados de forma adequada para
posterior processamento e correção dos valores de aceleração. Testes e calibrações com o
sistema montado devem ser feitos, assim como a avaliação da incerteza inerente à este, de
forma que as medições possam ser consideradas confiáveis e úteis na medição da aceleração.
2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ito (2009) afirma que sistemas que monitoram o caminhar humano são importantes para
avaliar padrões de caminhada e, assim, a saúde do indivíduo, ou mesmo para servir como
interface para sistemas onipresentes que interajam com as pessoas. Ele sugere que, apesar de
sistemas baseados em câmeras serem interessantes, eles requerem aparatos (hardware e
câmeras) que possam capturar o caminhar das pessoas adequadamente, o que torna o sistema
restrito a ambientes controlados e pequenos. No seu trabalho, ele avalia o uso de pequenos
acelerômetros que podem ser vestidos como acessório para o monitoramento da caminhada e
que possibilita seu monitoramento em ambientes mais amplos. Ele conclui que o sistema é viável,
sendo capaz de detectar os padrões de caminhada dos usuários, e sugere que o uso de mais
sensores pode melhorar a acurácia neste reconhecimento.
Já no final do milênio passado, Sekine et al. (1998) procuraram distinguir diferentes
padrões de caminhadas através de um experimento, utilizando um acelerômetro de 3 eixos
acoplado na cintura do indivíduo, perto do centro de gravidade do corpo. O experimento foi
realizado com 20 indivíduos em ambiente indoor e procurou-se classificar 3 padrões de
caminhada: caminhada ao nível do solo e caminhadas em escada (subindo e descendo). O
acelerômetro foi conectado a um data logger portátil e os dados foram passados para um cartão
de memória. Com os dados obtidos e os sinais processados, foi realizada uma análise de tempofrequência através da transformada Wavelet. Através desta, foi possível detectar mudanças no
padrão de caminhada utilizando o componente de baixa frequência do sinal de aceleração e,
assim, classificar a caminhada ao nível do solo e em escadas usando os coeficientes obtidos
pela transformada. Dessa forma, foi possível classificar com alta precisão os 3 padrões de
caminhada.
Na mesma linha de estudo, Yang et al. (2011), demonstrou o uso de um sistema portátil de
medição acoplado a cintura do indivíduo para obter as acelerações em caminhada e compará-la
entre indivíduos jovens saudáveis e indivíduos idosos portadores de Parkinson. O sistema portátil
deste estudo era composto de um micro controlador PIC, limitado à uma taxa de amostragem de
50 Hz, e um sensor de aceleração tri-axial, com uma faixa de ±2g, sendo alimentado por uma
bateria de 4,5V. Assim, pode-se identificar os padrões de caminhada entre os dois grupos de
estudo, como ritmo e simetria, através da análise de acelerações nos três eixos, e determinar
qual a aceleração era mais sensível. Apesar dos bons resultados para o estudo, o não
ajustamento das medidas em relação ao giro sofrido pelo sensor leva a imprecisões e desvios,
deixando, assim, o estudo aberto para futuras melhorias.
Em 2012, Lan e Shih (2012) iniciaram um estudo da estimativa da distância caminhada
através de navegação estimada (PDR, do inglês Pedestrian Dead Reckoning) com o uso de
sensores de aceleração e giro montados na cintura da pessoa. Buscou-se, neste trabalho, obter
uma orientação 2-D mais precisa em relação ao método do uso de sensores acoplados ao pé,
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como já havia sido estudado anteriormente. Um dos pontos principais para a obtenção dos
resultados foi a utilização da aceleração vertical para medir a mudança de altura instantânea da
pessoa e calibrar as medidas. Primeiramente, foi eliminada a medida da gravidade e, assim,
mediram-se as acelerações verticais, as quais proporcionaram identificar e estimar o número de
passadas da pessoa em caminhada. Os resultados do trabalho mostraram uma precisão de
98,25% na estimativa da distância caminhada. Apesar dos melhores resultados obtidos na
orientação, apontou-se a necessidade de correções de giro para a utilização em orientação 3-D.
Tadano et al. (2013) propuseram um método para análise tridimensional de caminhada
usando sensores portáteis e equacionamentos com quaternions. Foram utilizados 7 sensores
acoplados nos membros inferiores de 5 indivíduos voluntários para o experimento. Os testes
foram realizados indoor em um chão liso, onde os voluntários percorreram 5 m com os sensores
acoplados e, para fins de comparação, utilizou-se uma câmera de rastreamento óptico. Os
padrões de caminhada foram comparados entre os dois métodos e chegou-se à conclusão que
uma das melhorias foi a utilização de quaternions para representação da rotação tridimensional.
Assim, permitiu-se uma maior precisão nas rotações das juntas dos membros inferiores e o
reconhecimento de possíveis anomalias na caminhada do indivíduo.
Recentemente, Sun et al. (2014) apresentaram um estudo que avalia o uso do
acelerômetro e giroscópio do aparelho celular iPhone para identificar as características do
caminhar humano. O aparelho possui 3 acelerômetros e 1 giroscópio e os dados foram obtidos
para 4 experimentos e, posteriormente, simulados. Para se estudar a orientação do sensor do
iPhone em movimento, um sistema de coordenadas referencial foi definido baseado na gravidade
e na orientação inicial. A orientação foi descrita através da utilização de quaternions, os quais
puderam ser calculados pela combinação dos dados de aceleração e giro. Assim um sistema de
reconhecimento para o padrão de caminhada foi sugerido com o objetivo de classificar o padrão
da caminhada. Ao final, um conjunto de 40 amostras obtidas com 10 indivíduos foi testada,
demonstrando boa performance na classificação.
3.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção será apresentada a teoria matemática básica necessária à operação com
quaternions, bem como a relação destes com os ângulos de Euler.
3.1

Ângulos de Euler

Os ângulos de Euler provêm do Teorema de Rotação de Leonard Euler, matemático do
século XVII, no qual mostra-se que a combinação de um número qualquer de rotações de um
objeto num sistema tridimensional pode ser representada por três rotações ao redor dos eixos
de um referencial inercial (Diebel, 2006). Estas 3 rotações podem ser definidas como arfagem
(pitch), rotação (roll) e guinada (yaw). Assim, para se obter a correta posição de um objeto no
espaço, estas 3 rotações devem ser realizadas uma por vez, em uma certa sequência, o que
gera um total de 12 combinações possíveis da ordem de rotações (XYZ, YXZ, ZXY, XZY, YZX,
ZYX, XYX, YXY, ZXZ, XZX, YZY, ZYZ). Por similaridade, define-se os ângulos de Euler
representados através da nomenclatura usual dos ângulos de Tait-Bryan, onde a rotação (roll)
em torno do eixo X é 𝜑 , a arfagem (pitch) em torno do eixo Y é 𝜃 e guinada (yaw) em torno do
eixo Z é 𝜓, como mostra a Figura 3.1. Por outro lado, a formulação via ângulos de Euler levam à
um fenômeno chamado "bloqueio cardan" (gimbal lock).
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Figura 3.1 – Sistema de coordenadas cartesianas e os ângulos de Euler (Berner, 2008).
O termo “gimbal lock” refere-se à um giroscópio montado em um cardan de 3 aros
concêntricos para fornecer 3 graus de liberdade de rotação. Cada aro montado refere-se à um
dos ângulos de Euler e para cada um deles há um ângulo crítico, ±900, que reduz os graus de
liberdade de 3 para 2. Nestas configurações críticas, os aros se acomodam em um único plano
(Figura 3.2) e a rotação neste plano é bloqueada pelo mecanismo do cardan, impedindo a
medição da orientação (Berner, 2008). Uma técnica alternativa de medição que não sofre do
“bloqueio cardan” é através de quaternions, uma vez que estes possuem 4 dimensões.

Figura 3.2 – Exemplificação do problema do gimbal lock (Fauvel, 2012).
3.2

Significado e operações com quaternions

Quaternions fornecem uma técnica alternativa de medição da orientação de um objeto e
não sofrem do “gimbal lock”. Porém, eles são menos intuitivos que os ângulos de Euler e suas
equações e cálculos matemáticos são mais complicados. Um quaternion é um vetor de 4
elementos que pode ser utilizado para determinar a rotação em um sistema de coordenadas
tridimensional. Tecnicamente, ele é composto de uma componente que define um ângulo (real)
e mais três componentes que definem a direção de um vetor (imaginários). Assim, a rotação de
qualquer objeto no espaço pode ser corretamente avaliada a partir de um vetor direção e uma
rotação em torno desta direção (Henderson, 1977). Define-se 𝑸 como um quaternion de vetor
unitário que transforma a rotação do referencial inercial para o referencial do objeto (Equação
3.1).
𝑸 = 𝑞𝑜 + 𝑞1 𝒊 + 𝑞2 𝒋 + 𝑞3 𝒌

(3.1)

onde os elementos 𝑞1 𝑖, 𝑞2 𝑗 e 𝑞3 𝑘 são os elementos vetoriais do quaternion e 𝑞𝑜 é o elemento
vetorial escalar onde a rotação será realizada e determinará o quanto os outros elementos
vetoriais serão rotacionados. Especificamente, se 𝜃 é o ângulo de rotação e o vetor [𝑣𝑥 𝑣𝑦 𝑣𝑧 ]
é um vetor unitário representando as rotações nos eixos, os elementos do quaternion são, então,
definidos como mostra a Equação 3.2 e a Figura 3.3 (CH Robotics, 2012).
𝑞𝑜 = cos(0,5𝜃), 𝑞1 = 𝑣𝑥 sen(0,5𝜃), 𝑞2 = 𝑣𝑦 sen(0,5𝜃), 𝑞3 = 𝑣𝑧 sen(0,5𝜃)

(3.2)
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Figura 3.3 – Definição dos elementos do quaternion 𝑸 (Adaptado de Blanco, 2013).
Assim, o quaternion de orientação espacial 𝑸 pode ser utilizado para rotacionar um vetor
de 3 elementos do referencial inercial {𝑣𝐴 } para o referencial do objeto {𝑣𝐵 } através da operação
representada na Equação 3.3 (CH Robotics, 2012).
{𝑣𝐵 } = 𝑸 ({𝑣0 }) 𝑸−1
𝐴

(3.3)

Ou seja, um vetor pode ser rotacionado considerando-o como um quaternion de parte
real zero, para torná-lo compatível, e multiplicando-o pelo quaternion de orientação 𝑸 e sua
inversa. Ainda se sabe que o inverso de um quaternion é equivalente ao seu conjugado (Equação
3.4), portanto, {𝑣𝐵 } pode ser expresso pela Equação 3.5 (CH Robotics, 2012).
𝑸−1 = 𝑸∗ = 𝑞𝑜 – 𝑞1 𝒊 −𝑞2 𝒋 −𝑞3 𝒌
𝑣𝐵 = 𝑸 (𝑣0 ) 𝑸∗
𝐴

(3.4)
(3.5)

Esta expressão pode ser simplificada e reescrita algebricamente como uma matriz de
rotação para uma representação eixo-ângulo. Dado o vetor unitário 𝑞 = [𝑞1 𝑞2 𝑞3 ], onde
𝑞1 2 + 𝑞2 2 + 𝑞3 2 = 1, a matriz para rotação de um ângulo 𝜃 em torno de um eixo na direção de 𝑞
é traduzida pela Equação 3.6 (Berner, 2008).
𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑞12 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
𝑞1 𝑞2 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝑞3 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑞1 𝑞3 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝑞2 𝑠𝑖𝑛𝜃
2 (1
𝑹 = [ 𝑞1 𝑞2 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) + 𝑞3 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑞2 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
𝑞2 𝑞3 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝑞1 𝑠𝑖𝑛𝜃 ] (3.6)
𝑞3 𝑞1 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝑞2 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑞3 𝑞2 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝑞1 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑞32 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)

O ângulo e os vetores podem ser definidos através das seguintes operações das
Equações 3.7 e 3.8 (Berner, 2008).
𝜃 = 2arccos(√𝑞12 + 𝑞22 + 𝑞32 )
{𝑣𝑥 𝑣𝑦 𝑣𝑧 } =

1
1
2

sin( 𝜽)

(𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 )

(3.7)
(3.8)

Desta forma, a matriz de rotação fica definida da maneira expressa pela Equação 3.9
(Berner, 2008).
1 − 2𝑞22 − 2𝑞32
𝑹 = [ 2(𝑞1 𝑞2 + 𝑞3 𝑞𝑜 )
2(𝑞1 𝑞3 − 𝑞2 𝑞𝑜 )

2(𝑞1 𝑞2 − 𝑞3 𝑞𝑜 )
1 − 2𝑞12 − 2𝑞32
2(𝑞2 𝑞3 + 𝑞1 𝑞𝑜 )

2(𝑞1 𝑞3 + 𝑞2 𝑞𝑜 )
2(𝑞2 𝑞3 − 𝑞2 𝑞𝑜 ) ]
1 − 2𝑞12 − 2𝑞22

(3.9)

Assim, a rotação do referencial inercial para o referencial do objeto, usando a matriz 𝑹, é
representada pela Equação 3.10 (Berner, 2008).
{𝒗𝐵 } = 𝑹 {𝒗𝐴 }

(3.10)

onde {𝒗𝐵 } é o vetor (3 componentes) no sistema original rotacionado. Neste trabalho, {𝒗} será o
vetor com as três componentes de aceleração 𝑣𝑥 , 𝑣𝑦 e 𝑣𝑧 .
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3.3

Convertendo quaternions para ângulos de Euler

Dado que os ângulos de Euler ocorrem na mesma sequência das rotações nos eixos,
pode-se expressar 𝑀 = 𝑋 𝑌 𝑍 = 𝑀(𝜃𝑋 , 𝜃𝑌 , 𝜃𝑍 ). Através da matriz de rotação 𝑹 para quaternions,
tem-se que 𝑀 = 𝑀(𝑞𝑜 , 𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 ), podendo-se determinar a igualdade expressa pela Equação
3.11 (Henderson, 1977).
𝑀(X(θ1 ), Y(θ2 ), Z(θ3 )) = 𝑀(φ, θ, ψ) = 𝑀(𝑞𝑜 , 𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 )

(3.11)

Assim, as equações para converter quaternions para ângulos de Euler dependem da
ordem das rotações. Considerando que a rotação do referencial inercial para o referencial do
objeto se dará inicialmente pela guinada (𝜓, yaw), seguida pela arfagem (𝜑, pitch) e finalizando
com a rotação (𝜃, roll), as equações de conversão são dadas pela Equação 3.12 (Henderson,
1977).
𝜓 = arctan (𝑞

2(𝑞𝑜 𝑞1 +𝑞2 𝑞3 )
2 −𝑞 2 −𝑞 2 +𝑞 ²),
1
2
3

𝑜

𝜃 = − arcsin[2(𝑞1 𝑞3 − 𝑞𝑜 𝑞2 )], 𝜑 = arctan (𝑞

2(𝑞𝑜 𝑞3 +𝑞1 𝑞2 )
2 −𝑞 2 −𝑞 ²)
2
3

𝑜 ²+𝑞1

(3.12)

Outras equações poderiam ser obtidas caso outro conjunto de rotações (de 12 possíveis)
fosse escolhida.
3.4

Quaternion com aceleração e rotação

Para atualizar o quaternion 𝑸 = [𝑞𝑜 𝑞1 𝑞2 𝑞3 ] combinando os dados de aceleração
obtidos no sistema de referência do acelerômetro 𝒂 = (𝑎𝒙 , 𝑎𝒚 , 𝑎𝒛 ), e os dados do giroscópio, 𝒈 =
(𝜓̇, 𝜃̇ , 𝜑̇ ) = (𝑔𝑥 , 𝑔𝑦 , 𝑔𝑧 ), utiliza-se o conhecido algoritmo de Runge-Kutta de 4ª ordem, como
descrito na Equação 3.13, para a obtenção dos quaternions em cada instante de tempo (Sun,
2014):
𝑸𝑖+1 = 𝑸𝑖 +

Δ𝑡
[𝐾1
6

+ 2𝐾2 + 2𝐾3 + 𝐾4 ]

(3.13)

onde Δ𝑡 é o inverso da taxa de aquisição e conversão de dados A/D1 do acelerômetro digital, 𝑖
representa o passo de integração, e as constantes de integração do Método de Runge Kutta são
definidas pelas Equações 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17.
1

𝐾1 = 2 𝑸𝑖 × 𝒈𝑖
1

(3.14)

𝐾1
Δ𝑡]
𝟐

× 𝒈𝑖+1

(3.15)

𝐾2
Δ𝑡]
𝟐

× 𝒈𝑖+1

(3.16)

𝐾3 = 2 [𝑸𝑖 + 𝐾3 Δ𝑡] × 𝒈𝑖+1

(3.17)

𝐾2 = 2 [𝑸𝑖 +
1

𝐾3 = 2 [𝑸𝑖 +
1

2

2

onde 𝒈𝑖+1/2 é a média do vetor taxa de rotação em dois intervalos de tempo consecutivos,
𝒈𝑖+1/2 = (𝒈𝑖 +𝒈𝑖+1 ). O símbolo × representa o produto de quaternions por vetores, que é definido
para um produto, por exemplo de 𝑸 × 𝒈, pela Equação 3.18.
−q1 − q2
− q3
𝑔𝑥
+𝑞𝑜 − q3 + q2
𝑔𝑦 ]
𝑸 × 𝒈 = [+q
(3.18)
]
[
+ 𝑞𝑜
− q1
3
𝑔𝑧
−q2 +q1
+ 𝑞𝑜
Desta forma, obtido o quaternion no instante de tempo 𝑡 = 𝑖Δ𝑡, procede-se à rotação do
do vetor de acelerações do sistema de coordenadas do acelerômetro 𝒂 para o sistema de
coordenadas fixo na Terra 𝒂𝒄 , empregando a Equação 3. 9 e a Equação 3.10, 𝒂𝒄 = 𝑹 𝒂.

1

Um conversor A/D (Analógico/Digital) transforma um sinal analógico, contínuo no tempo, num sinal
amostrado, discreto no tempo, quantizado dentro de um número finito de valores inteiros, determinado
pela resolução característica do conversor em bits (8, 10, 12, 16, etc).
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4.

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho, foi utilizado como plataforma do sistema portátil, o Arduino (2005). Esta é
uma plataforma de prototipagem eletrônica open-source que se baseia em hardware e software
flexíveis e fáceis de usar. Ele é destinado a profissionais, designers, estudantes e qualquer
pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos.
O Arduino pode “interagir” com os seus arredores e “reconhecer” o estado do ambiente
que o cerca por meio da recepção de sinais de sensores, controlando luzes, motores e outros
atuadores. O microcontrolador na placa é programado com a linguagem de programação
Arduino, baseada na linguagem Wiring, e o ambiente de desenvolvimento Arduino, baseado no
ambiente Processing. Os projetos desenvolvidos com o Arduino podem ser autônomos ou podem
se comunicar com um computador para a realização da tarefa com uso de software específico
(por exemplo: Java, Processing, MaxMSP) (Arduino, 2005).
Apresentam-se no mercado diversos modelos de Arduino, sendo assim, escolhido o
Arduino Mega 2560 (Figura 4.1a) por apresentar um número ótimo de 54 entradas e saídas e um
processador que atende as necessidades impostas neste trabalho. O Arduino Mega (Anexo,
Figura A.4), é uma placa baseada no microcontrolador ATmega2560.
Auxiliarmente, existe disponível comercialmente uma grande variedade de módulos com
funções específicas para serem acoplados ao Arduino, chamados de shields, por exemplo:
módulos WiFi, Bluetooth, GSM, entre outros. Neste trabalho, foi utilizado um módulo shield de
extensão RTC + SD CARD (Figura 4.1b), o qual foi acoplado na plataforma e desenvolve duas
funções: relógio e gravador. O RTC dessa placa é baseado no chip DS1307, que possui um
controle preciso de tempo, podendo funcionar como relógio e calendário. Este shield possui,
também, um slot para cartões SD pronto para usar, pode-se, assim, ler ou gravar dados neste
tipo de cartão.
Junto a estes, foi utilizado um sensor de aceleração e rotação: o IMU MPU 6050
(Invensense, 2012). Este é o primeiro dispositivo MTD de 6 eixos integrados do mundo que
combina 3 eixos para giroscópio (velocidade angular), três eixos de aceleração translacional e
um processador de movimento digital (DMP, Digital Motion Processor). Isto tudo está contido em
um chip de 4x4x0,9 mm, como pode ser visto na Figura 4.1c. O MPU-6050 (Anexo, Figura A.3)
possui seis conversores A/D de 16 bits para digitalizar as saídas analógicas dos acelerômetros
e giroscópios. As faixas de utilização do dispositivo apresentam uma grande gama de limites
programáveis pelo usuário. No caso do giroscópio, podem-se escolher faixas de ±250 °/s, ±500
°/s, ±1000 °/s e ± 2000 °/s, e, para de medição de aceleração, de ±2 g, ±4 g, ±8 g, e ±16 g. Um
Buffer FIFO de 1024 Bytes permite diminuir o consumo de energia do sistema, possibilitando que
o sistema seja embarcado. A taxa de aquisição dos dados do giroscópio é de 8 kHz e dos
acelerômetros, de 1 kHz (Invensense, 2012), o que os torna adequados para medições da
caminhada humana, cujas frequências de vibração estão na ordem de, no máximo, 15 Hz para
harmônicos da passada.

(a) Arduino Mega 2560
(b) Shield RTC + SD CARD
(c) Sensor MPU-6050
Figura 4.1 – Dispositivos utilizados na montagem do protótipo (Filipeflop, 2016).
Os conversores A/D do dispositivo são responsáveis por fazer a conversão de um valor
analógico (um nível de tensão), para um valor digital. No caso do dispositivo IMU, este valor varia
de 2,375 a 3,46 V e o valor convertido possui uma resolução de 16 bits. Quanto maior a
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resolução, mais preciso é o valor comparado. Com essas variações de níveis de tensão, o
microprocessador pode efetuar uma leitura e depois convertê-la para um valor digital que caiba
em um número limitado de bits. Como o dispositivo possui uma resolução de 16 bits, os valores
analógicos lidos são convertidos em níveis de 0 a 65.536 (216).
Como o dispositivo foi configurado para operar na faixa de aceleração de ±4 g, a indicação
de +4g será correspondente ao valor de nível +32.768 e -4g será -32.768. Consequentemente,
+1g, será correspondente à +8.192 (32.768  4). Da mesma forma, caso o dispositivo indique
uma aceleração de -1g, o valor correspondente será -8.192. Assim, por esta conversão, será
possível obter os valores de aceleração no formato desejável, i.e., na escala ±g, através de um
comando no código desenvolvido.
Junto à plataforma, é disponibilizado um software que facilita a programação do
processador, tendo uma linguagem de programação baseada em Wiring, muito semelhante ao
C/C++. Não é necessário, portanto, conhecimento das diretivas em Assembly nem das diretivas
de configuração do compilador associadas ao processador. Juntamente com isto, são
disponibilizadas diversas bibliotecas com funções básicas que proporcionam maior facilidade na
criação de programas, como: funções de leituras e escrita em serial, operações lógicas e
aritméticas, leitura e escrita em entradas analógicas e digitais, controle temporal, entre outros.
No desenvolvimento do protótipo, foram adaptados códigos existentes em linguagem
Wiring e outros novos foram desenvolvidos. Pode-se citar como códigos de referência, a coleção
de códigos e bibliotecas voltados para a implementação do MPU6050 em Arduino,
disponibilizadas abertamente por Jeff Rowberg (2013) no repositório digital GitHub, assim como
o código de implementação do shield RTC + SD Card. No código desenvolvido, a fundamentação
teórica baseada na operação de quaternions foi implementada através de rotinas e sub-rotinas,
utilizando as variáveis iniciais e parâmetros definidos previamente, para o sistema operacional e
a aquisição de dados atuar corretamente. Cabe ressaltar que, nesta seção, não será apresentada
uma análise detalhada do código implementado. Para uma análise extensiva do código, vide
Anexo (Figura A.1).
Logo, utilizou-se o código desenvolvido para calibração baseado nos códigos de Jeff
Rowberg (2013), a fim de definir as compensações (offsets) necessárias para ajustar as
medições obtidas. O teste constituiu no seguinte procedimento: o sensor MPU6050 foi
posicionado em uma superfície inteiramente plana, onde o eixo 𝑧 do sensor ficou no mesmo
plano do eixo 𝑧 de referência global (nível de bolha). Então, iniciou-se o programa de calibração
e, após o tempo de espera de convergência, o programa apresentou os valores medidos de
aceleração e giro em formato digital para cada eixo. Dado que somente o eixo 𝑧 deveria
apresentar um valor de medição de aceleração (devido à gravidade), de +32.768 níveis, e os
outros eixos deveriam apresentar valor zero, definem-se os valores a mais (ou a menos) dos
valores de referência, para cada eixo, como sendo os offsets. Estes offsets foram posteriormente
adicionados ao código para realizar a subtração (ou adição) nos valores medidos e, assim, a
medição chegar a seu valor exato.
Na seção seguinte, será apresentado um método para a correção de leituras por
sensibilidade cruzada, que também se encontra presente no código.
4.1

Sensibilidade cruzada entre os eixos de um acelerômetro triaxial

O principal objetivo de medições com acelerômetros tri-axiais é obter medidas que sejam
corretas, lineares e independentes para os três eixos cartesianos do sistema de referência
inercial. Apesar dos acelerômetros serem construídos para serem sensíveis apenas ao eixo
correspondente à direção de medição, pode haver interferência cruzada da sensibilidade entre
os eixos dos acelerômetros. O motivo para isto advém de incertezas presentes na construção
dos dispositivos responsáveis pela medição da aceleração, que podem não estar completamente
em direções perpendiculares entre si. Mesmo para sensibilidade transversal menor que 5%, isto
pode degradar seriamente as leituras de vibração do sensor. Considerando um acelerômetro
tendo o eixo local 𝑧 como seu eixo principal e os eixos 𝑥 e 𝑦 perpendiculares, a sensibilidade do
acelerômetro é representada pelo vetor 𝑆0 no espaço cartesiano pela Equação 4.1 (Dally, 1993).

𝑺0 = 𝑆0 𝑠𝑒𝑛(𝜙) cos(𝜃) 𝒊 + 𝑆0 𝑠𝑒𝑛(𝜙) 𝑠𝑒𝑛(𝜃) 𝒋 + 𝑆0 𝑐𝑜𝑠(𝜙) 𝒌
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(4.1)

onde 𝜙 é o ângulo do vetor de sensibilidade com respeito ao eixo 𝑧, 𝜃 é o ângulo no plano 𝑥 − 𝑦
que localiza o plano vertical o qual contém o vetor 𝑺0 e o eixo 𝑧. 𝒊, 𝒋 e 𝒌 são os vetores unitários
nas direções 𝑥, 𝑦 e 𝑧, respectivamente, conforme exemplificado na Figura 4.2 .

Figura 4.2 – Sistema de coordenadas cartesianas e o vetor sensibilidade (Dally, 1993).
Logo, o sinal de voltagem indicado pelo acelerômetro será proporcional ao produto interno
do vetor sensibilidade com o vetor de aceleração. Define-se o vetor de aceleração, no mesmo
sistema de coordenadas, pela Equação 4.2.
𝒂 = 𝑎𝒙 𝒊 + 𝑎𝒚 𝒋+𝑎𝒛 𝒌

(4.2)

O sinal de saída de voltagem será dado pela Equação 4.3.
𝑣𝑧 = 𝑺0 . 𝒂

(4.3)

E para o eixo principal z, 𝑣𝑧 é expresso pela Equação 4.4.
𝑣𝑧 = 𝑆0 𝑠𝑒𝑛(𝜙) cos(𝜃) 𝑎𝒙 + 𝑆0 𝑠𝑒𝑛(𝜙) 𝑠𝑒𝑛(𝜃) 𝑎𝒚 + 𝑆0 𝑐𝑜𝑠(𝜙)𝑎𝒛

(4.4)

Assumindo na equação anterior que 𝑆𝑧𝑥 = 𝑆0 𝑠𝑒𝑛(𝜙) cos(𝜃), 𝑆𝑧𝑦 = 𝑆0 𝑠𝑒𝑛(𝜙) 𝑠𝑒𝑛(𝜃) e
𝑆𝑧𝑧 =𝑆0 𝑐𝑜𝑠(𝜙), pode-se reescrever 𝑣𝑧 pela Equação 4.5.
𝑣𝑧 = 𝑆𝑧𝑥 𝑎𝒙 + 𝑆𝑧𝑦 𝑎𝒚 + 𝑆𝑧𝑧 𝑎𝒛

(4.5)

Assumindo, por exemplo, 𝜙 pequeno (𝑠𝑒𝑛(𝜙) ≈ 𝜙 e 𝑐𝑜𝑠(𝜙) ≈ 1), as sensibilidades
cruzadas serão: 𝑆𝑧𝑥 = 𝑆0 𝜙 cos(𝜃), 𝑆𝑧𝑦 = 𝑆0 𝜙 𝑠𝑒𝑛(𝜃) e 𝑆𝑧𝑧 =𝑆0 .
Para o caso de um acelerômetro triaxial, as equações anteriores podem ser generalizadas,
originando um sistema expresso pela Equação 4.6.
𝑆𝑥𝑥 𝑆𝑥𝑦 𝑆𝑥𝑧 𝑎𝒙
𝑣𝑥
𝑣
𝑆
{𝒗} = [𝑺]{𝒂}
(4.6)
{ 𝑦 } = [ 𝑦𝑥 𝑆𝑦𝑦 𝑆𝑦𝑧 ] {𝑎𝒚 } ou
𝑣𝑧
𝑆𝑧𝑥 𝑆𝑧𝑦 𝑆𝑧𝑧 𝑎𝒛
Este sistema pode ser resolvido para as acelerações 𝑎𝒙 , 𝑎𝒚 e 𝑎𝒛 a partir das tensões
elétricas medidas 𝑣𝑥 , 𝑣𝑦 e 𝑣𝑧 . Como os valores de voltagem são independentes do sistema de
coordenadas escolhido (pois são o resultado do produto interno do vetor de aceleração com o
vetor de sensibilidade), uma simples calibração pode ser utilizada para determinar a matriz de
sensibilidade [𝑺].
4.2

Correções de leituras de um acelerômetro triaxial.

Assumindo que as acelerações aparentes medidas sejam definidas por 𝑎𝒙 , 𝑎𝒚 e 𝑎𝒛 as quais
são obtidas dividindo cada uma das equações do sistema da Equação 4.6 por cada uma das
sensibilidades do eixo primário de medição 𝑆𝑖𝑖 correspondente, tem-se a Equação 4.7.
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1
𝑣𝑥 /𝑆𝑥𝑥
𝑎𝑥
𝑎
𝑣
/𝑆
𝑆
{ 𝑦 } = { 𝑦 𝑦𝑦 } = [ 𝑦𝑥 /𝑆𝑦𝑦
𝑎𝑧
𝑣𝑧 /𝑆𝑧𝑧
𝑆𝑧𝑥 /𝑆𝑧𝑧

𝑆𝑥𝑦 /𝑆𝑥𝑥
1
𝑆𝑧𝑦 /𝑆𝑧𝑧

𝑆𝑥𝑧 /𝑆𝑥𝑥 𝑏𝒙
𝑆𝑦𝑧 /𝑆𝑦𝑦 ] {𝑏𝒚 }
1
𝑏𝒛

(4.7)

onde 𝑏𝒙 , 𝑏𝒚 e 𝑏𝒛 são os novos vetores de acelerações corrigidas. De outra forma, a Equação 4.7
pode ser expressa pela Equação 4.8.
1 𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑥𝑧 𝑏𝒙
{𝒂} = [𝜀𝑦𝑥 1 𝜀𝑦𝑧 ] {𝑏𝒚 }=[𝝐] {𝒃}
(4.8)
𝜀𝑧𝑥 𝜀𝑧𝑦 1
𝑏𝒛
onde 𝜀𝑥𝑦 = 𝑆𝑥𝑦 /𝑆𝑥𝑥 , 𝜀𝑥𝑧 = 𝑆𝑥𝑧 /𝑆𝑥𝑥 , 𝜀𝑦𝑥 = 𝑆𝑦𝑥 /𝑆𝑦𝑦 , 𝜀𝑦𝑧 = 𝑆𝑦𝑧 /𝑆𝑦𝑦 , 𝜀𝑧𝑥 = 𝑆𝑧𝑥 /𝑆𝑧𝑧 , 𝜀𝑧𝑦 = 𝑆𝑧𝑦 /𝑆𝑧𝑧 .
Assim, percebe-se que, por exemplo, a aceleração aparente 𝑎𝑥 recebe contribuições não só dos
termos 𝑏𝒙 , mas também dos termos cruzados 𝜀𝑥𝑦 𝑏𝒚 e 𝜀𝑥𝑧 𝑏𝒛 . Somente acontecerá 𝑎𝒙 = 𝑏𝒙 se os
dois termos cruzados 𝜀𝑥𝑦 e 𝜀𝑥𝑧 forem zero. Então, para corrigir as leituras dos acelerômetros e
obter o valor correto das acelerações, {𝒃}, deve-se utilizar a Equação 4.9.
{𝒃} = [𝝐]−1 {𝒂}

(4.9)

Uma aproximação ainda pode ser feita referente à inversa da matriz [𝝐]. Supondo erros da
ordem de ±5% nos elementos de [𝝐], erros também da ordem de ±5% serão obtidos para as
acelerações reais. Desta forma, a Equação 4.9 poderá ser aproximada pela Equação 4.10.
1
−𝜀𝑥𝑦 −𝜀𝑥𝑧 𝑎𝑥
𝑏𝒙
−𝜀
1
−𝜀𝑦𝑧 ] {𝑎𝑦 }
𝑏
(4.10)
{ 𝒚 } = [ 𝑦𝑥
𝑎𝑧
−𝜀𝑧𝑥 −𝜀𝑧𝑦
1
𝑏𝒛
Este sistema de equações é conveniente, pois é linear e adequado a ser aplicado quando
a sensibilidade cruzada entre eixos está na ordem de ±5%. Nos testes de calibração realizados,
pode-se utilizar os valores lidos para definir a matriz de sensibilidade e, consequentemente, a
matriz inversa [𝝐] para implementar ao código e corrigir as leituras cruzadas entre eixos. Os
valores obtidos para a matriz inversa [𝝐] foram: 𝜀𝑥𝑦 = 0,03947 , 𝜀𝑦𝑥 = 0,01402 , 𝜀𝑥𝑧 =
0,02325 , 𝜀𝑧𝑥 = 0,03322 , 𝜀𝑦𝑧 = 0,00116 , 𝜀𝑧𝑦 = 0,01505.
5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aceleração [g]

Após o código ser desenvolvido com as devidas correções para a obtenção de dados,
foram realizados diversos testes de comparação para aferir a exatidão das medições de
aceleração.
Para verificar as medições de aceleração após a calibração, foi realizado um teste estático
de medição, onde o sensor foi posicionado num plano inteiramente plano em diversas posições.
Posicionou-se cada eixo do sensor nas posições em que eles estariam associados ao mesmo
plano da aceleração da gravidade (o eixo 𝑧 de referência global). Obteve-se, então, os resultados
para as 6 posições, como pode ser visto observar no gráfico da Figura 5.1. Observa-se que, em
todos os eixos, o valor da aceleração atingiu o mesmo valor de ±1g, como esperado.
1,2
1
0,8
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0,4
0,2
0
-0,2 0
-0,4
-0,6
-0,8
-1
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Figura 5.1 – Calibração estática para 1g para cada eixo.
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Após serem realizadas as calibrações e garantida a exatidão das medições estáticas,
colocou-se o sensor deste trabalho em teste com os efeitos dinâmicos de uma régua engastada
e com uma massa livre na extremidade em movimento oscilatório de vibração livre. Tal teste não
se pôde ser realizado utilizando um excitador eletrodinâmico (shaker), pois o sensor MPU-6050
é bastante sensível a campos eletromagnéticos. Então, para fins de comparação, acoplou-se o
sensor MPU-6050 na extremidade livre da régua junto à um sensor de aceleração comercial
ADXL202 (Analog Devices) de apenas 2 eixos (Figura 5.2) e variou-se o comprimento da régua
para obter diversos valores de frequência natural.

Figura 5.2 – Experimento realizado em movimento oscilatório de vibração livre.
O resultado das acelerações medidas no eixo 𝑧 pelos dois acelerômetros, para um caso
de frequência, pode ser observado no gráfico da Figura 5.3. Nota-se que os resultados entre os
dois sensores são muito próximos. Isto evidencia a exatidão na medição de aceleração através
do sensor MPU-6050. Soma-se a isso, a correção aplicada ao sensor MPU-6050 frente a um
sensor comercial, o qual possui custo mais elevado, durante movimentos oscilatórios presentes
em diversos meios possíveis de aplicação do protótipo.

Figura 5.3 – Medidas obtidas no experimento em movimento oscilatório de vibração livre.
Além dos valores de aceleração, foi possível obter as respectivas densidades espectrais
de potência (PSD, do inglês Power Spectral Density) destes sinais. A PSD fornece uma medida
da energia de mudança do sinal no domínio da frequência e é definida como a transformada
rápida de Fourier do sinal pela sua conjugada (FFT, do inglês Fast Fourier Transform). A FFT de
um sinal fornece as frequências médias existentes de um sinal ao longo de um tempo de
aquisição. Portanto, deve-se utilizar a FFT para sinais estacionários ou em casos onde é
necessário obter a média da energia em cada frequência. Porém, nem sempre a FFT gera
resultados adequados para a validação estrutural de componentes. Sendo assim, deve-se
calcular a densidade espectral de potência destes sinais (𝑃𝑆𝐷[𝑎(𝑡)] = 𝐴(𝜔) 𝐴∗ (𝜔) onde 𝐴(𝜔) =
ℱ(𝑎(𝑡)), transformada de Fourier da aceleração em função do tempo, e 𝐴∗ é o correspondente
conjugado complexo). Desta forma, através do uso da FFT, eleva-se a amplitude de cada
componente de frequência ao quadrado (Rao, 2009). A PSD dos dados obtidos foi realizada em
pós-processamento e apresentada graficamente na Figura 5.4.
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Figura 5.4 – Densidades espectrais de potência (PSD) das medições de aceleração.
Nota-se que os picos de energia se concentram na faixa de 4 Hz para os dois
acelerômetros, evidenciando-se um pico na frequência de 4,10 Hz para o acelerômetro comercial
e um pico na frequência de 4,17Hz para o acelerômetro MPU-6050 corrigido. A diferença das
amplitudes diz respeito as correções de rotação do acelerômetro aqui implementadas.
Neste mesmo experimento da régua em movimento oscilatório harmônico, foi possível
realizar, ainda, outro teste. Neste, o sensor MPU-6050 foi posicionado numa angulação de 45º
em torno do eixo Y, conforme Figura 5.5. Pode-se, então, analisar e comparar a aceleração 𝑎𝑧
medida pelo MPU-6050 em 3 configurações: com a aceleração corrigida e considerando a
aceleração da gravidade, com a aceleração corrigida e desconsiderando a gravidade e sem
correções na aceleração.

Figura 5.5 – Sensor MPU-6050 posicionado à 45º na régua.
Pode-se observar na Figura 5.6, que há uma diferença de em torno de 10%, entre os picos
da aceleração 𝑎𝑧 corrigida (curva azul) e a aceleração 𝑎𝑧 sem correções (curva verde). Isto
evidencia claramente o propósito de realizar as devidas correções para aceleração em relação
à rotação instantânea do seu sistema de referência.

Figura 5.6 – Comparação da aceleração 𝑎𝑧 para 3 configurações.
Após os testes de aferição e calibração, realizou-se, por fim, medições para a aceleração
na cintura de um pedestre em caminhada natural. O sistema portátil foi acoplado a um cinto onde
o acelerômetro ficou na parte traseira, fixo e próximo à coluna e ao centro de gravidade do
pedestre. A Figura 5.7 mostra o dispositivo.
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Figura 5.7 – Protótipo do sistema portátil acoplado a um pedestre para medição VCI.
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Foram feitas várias medições de caminhada em um percurso indoor de aproximadamente
50 m com o dispositivo. Obteve-se os gráficos de aceleração (corrigida) em cada direção e as
respectivas PSDs destes sinais. Os resultados podem ser observados na Figura 5.8.
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Figura 5.8 – Análise do padrão de aceleração de caminhada (VCI) em um pedestre. Coluna
da esquerda: sinal de aceleração corrigida. Coluna da direita: Densidade Espectral de
Potência.
O pico de frequência da caminhada mostrou-se apontado em 1,73 Hz, o que é próximo à
média ponderada das medições de frequência de caminhada realizadas por diversos autores na
última década: 1,86 Hz com desvio padrão de 0,15 Hz, vide Apêndice, Tabela A.1 (Kobayashi,
2011).
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Pode-se notar pelos gráficos de aceleração, principalmente pela aceleração 𝑎𝑧 , um padrão
de caminhada definido ao longo de boa parte da trajetória, conforme observado no Apêndice,
Figura A.2. Examinando a aceleração 𝑎𝑧 mais pontualmente no intervalo de 26 à 28 s (Figura
5.9a), identifica-se o padrão de um passo da caminhada. Foi observado que cada passo da
caminhada tem a duração aproximada de 0,5 s. O “contato 1”, indicado na Figura 5.9a, refere-se
ao momento que o calcanhar toca o solo, apontando uma aceleração 𝑎𝑧 negativa. No momento
em que a sola do pé está inteiramente em contato com o chão, tem-se a posição de “Equilíbrio”,
com o maior pico de aceleração 𝑎𝑧 positiva, devido à projeção da outra perna para o passo
seguinte. Por fim, tem-se o “contato 2”, o qual ocorre quando o calcanhar descola e a ponta do
pé força o solo.
Na Figura 5.9b, pode-se analisar e comparar mais uma vez as medições realizadas pelo
MPU-6050 das acelerações corrigidas e não corrigidas em relação à rotação instantânea que o
sensor sofre durante a caminhada. Nota-se uma maior evidência da diferença das acelerações
𝑎𝑧 , principalmente, nos picos de aceleração. Demonstra-se, assim, a importância destas
correções tanto para análise de VCI, quanto para outras aplicações submetidas a rotações.

(a) Padrão de caminhada.
(b) Comparação entre acelerações.
Figura 5.9 – (a) Identificação e análise do padrão de caminhada. (b) Comparações para
aceleração com e sem as correções devido a rotação do acelerômetro com o pedestre.
6.

CONCLUSÕES

Este trabalho propôs o projeto, construção e validação de um protótipo de sistema para
medição de vibração de corpo inteiro que leve em conta os movimentos inerciais sofridos pelo
sensor acelerômetro quando em movimento. Uma formulação utilizando quaternions é
apresentada, como substituta ao método dos ângulos de Euler. Isto possibilita a correção da
posição angular das leituras do acelerômetro, fornecendo acelerações que são independentes
da posição angular e movimento que se encontra o acelerômetro e são apenas funções das reais
acelerações referenciadas ao sistema inercial fixo à terra. A implementação foi em plataforma
Arduino de baixo custo. A comparações feitas com acelerômetros comerciais indicam a
adequabilidade do sistema para as medições. Uma análise de uma marcha humana com um
cinto adaptado ao sistema portátil permitiu obter informações relevantes da vibração de corpo
inteiro no caso correlacionado às frequências de passadas na direção vertical, lateral e
longitudinal com boa correlação com estudos similares apresentados na literatura. Por fim, o
sistema desenvolvido para este estudo pode ser aplicado em trabalhos futuros de VCI ou em
objetos, veículos e equipamentos sujeitos à movimentos translacionais e rotacionais.
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APÊNDICES
#include <OneWire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
#include "Wire.h"
#endif
MPU6050 mpu(0x69);
RTC_DS1307 RTC;
File dataFile;
DateTime now;
long previousMillis = 0;
long k=0;
float dt=0.0;
float t=0.0;
float fs=200.0;
int interval = 1000 / fs;
const unsigned char PS_16 = (1 << ADPS2);
const unsigned char PS_32 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0);
const unsigned char PS_64 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1);
const unsigned char PS_128 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
#define INTERRUPT_PIN 2
#define LED_PIN 13
bool blinkState = false;
bool dmpReady = false;
uint8_t mpuIntStatus;
uint8_t devStatus;
uint16_t packetSize;
uint16_t fifoCount;
uint8_t fifoBuffer[42];
Quaternion q;
// [w, x, y, z]
VectorInt16 aa;
// [x, y, z]
VectorInt16 aaReal; // [x, y, z]
VectorInt16 aaWorld; // [x, y, z]
VectorFloat gravity; // [x, y, z]
float euler[3];
// [psi, theta, phi]
float ypr[3];
// [yaw, pitch, roll]
volatile bool mpuInterrupt = false;
void dmpDataReady() {
mpuInterrupt = true;
}
void setup(void) {
Serial.begin(115200);
ADCSRA &= ~PS_128;
ADCSRA |= PS_32;
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
Wire.begin();
Wire.setClock(400000L);
#elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
Fastwire::setup(400, true);
#endif
Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));
mpu.initialize();
pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT);
Serial.println(F("Testing device connections..."));
Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") :
F("MPU6050 connection failed"));
Serial.println(F("Initializing DMP..."));
devStatus = mpu.dmpInitialize();
mpu.setXGyroOffset(84);
mpu.setYGyroOffset(-35);
mpu.setZGyroOffset(6);
mpu.setXAccelOffset(-429);
mpu.setYAccelOffset(-1121);
mpu.setZAccelOffset(1765);
if (devStatus == 0) {
Serial.println(F("Enabling DMP..."));
mpu.setDMPEnabled(true);
Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 2)..."));
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), dmpDataReady,
RISING);
mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
dmpReady = true;
packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
} else { // ERROR!
Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
Serial.print(devStatus);
Serial.println(F(")"));
}
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
Wire.begin();
RTC.begin();

if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
}
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(10, 11, 12, 13)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
return;
}
Serial.println("card initialized.");
now = RTC.now();
dataFile=SD.open("datalog.txt",O_CREAT | O_WRITE);
dataFile.print("Start logging on: "); dataFile.print(now.year(), DEC);
dataFile.print('/'); dataFile.print(now.month(), DEC);
dataFile.print('/'); dataFile.print(now.day(), DEC); dataFile.print(" ");
dataFile.print(now.hour(), DEC); dataFile.print(":");
dataFile.print(now.minute(), DEC); dataFile.print(":");
dataFile.print(now.second(), DEC); dataFile.print(" fs=");
dataFile.print(fs, DEC); dataFile.println(" ");
dataFile.print(" fs[Hz] time[s] Wacx[g] Wacy[g] Wacz[g] Racx[g] Racy[g] Racz[g]
aacx[g] aacy[g] aacz[g] ");
dataFile.println(" "); dataFile.close();
}
void loop(void) {
k = k + 1;
if (int(k)==1) {
dataFile=SD.open("datalog.txt",O_CREAT | O_APPEND | O_WRITE);
}
if ((int(k)%1000)==0){
dataFile.flush();
}
unsigned long currentMillis = millis();
float dt = float(currentMillis - previousMillis);
if (!dmpReady) return;
mpuInterrupt=false;
mpuIntStatus=mpu.getIntStatus();
fifoCount=mpu.getFIFOCount();
if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {
mpu.resetFIFO();
Serial.println(F("FIFO overflow!"));
}
else if (mpuIntStatus & 0x02) {
while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer,packetSize);
fifoCount-=packetSize;
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
mpu.dmpGetAccel(&aa,fifoBuffer);
mpu.dmpGetGravity(&gravity,&q);
mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr,&q,&gravity);
mpu.dmpGetLinearAccel(&aaReal,&aa,&gravity);
mpu.dmpGetLinearAccelInWorld(&aaWorld,&aaReal,&q);
mpu.resetFIFO();
if (dt>interval) {
previousMillis = currentMillis;
t = float(t + float(dt/1000.0));
Serial.print(" fs=");Serial.print(1000.0/dt,1);
Serial.print(" t="); Serial.print(t,3);
Serial.print(" Wacx[g]="); Serial.print((aaWorld.x/8192.0),1);
Serial.print(" Wacy[g]="); Serial.print((aaWorld.y/8192.0),1);
Serial.print(" Wacz[g]="); Serial.print((aaWorld.z/8192.0),1);
Serial.print(" Racx[g]="); Serial.print((aaReal.x/8192.0),1);
Serial.print(" Racy[g]="); Serial.print((aaReal.y/8192.0),1);
Serial.print(" Racz[g]="); Serial.print((aaReal.z/8192.0),1);
Serial.print(" aacx[g]="); Serial.print((aa.x/8192.0),1);
Serial.print(" aacy[g]="); Serial.print((aa.y/8192.0),1);
Serial.print(" aacz[g]="); Serial.print((aa.z/8192.0),1);
Serial.println("");
dataFile.print((1000./dt),1); dataFile.print(" ");
dataFile.print(t,3);dataFile.print(" ");
dataFile.print((aaWorld.x/8192.0),3);dataFile.print(" ");
dataFile.print((aaWorld.y/8192.0),3);dataFile.print(" ");
dataFile.print((aaWorld.z/8192.0),3);dataFile.print(" ");
dataFile.print((aaReal.x/8192.0),3);dataFile.print(" ");
dataFile.print((aaReal.y/8192.0),3);dataFile.print(" ");
dataFile.print((aaReal.z/8192.0),3);dataFile.print(" ");
dataFile.print((aa.x/8192.0),3);dataFile.print(" ");
dataFile.print((aa.y/8192.0),3);dataFile.print(" ");
dataFile.print((aa.z/8192.0),3);dataFile.print(" ");
dataFile.println("");
if (!dataFile) {
Serial.println("error opening datalog.txt");
}
}
}
}

Figura A.1 – Código base implementado no Arduino.
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Figura A.2 – Dados obtidos da medição da aceleração 𝑎𝑧 ao longo de uma caminhada.

Tabela A.1 – Frequências de caminhada medidas por diversos autores (Kobayashi, 2011).
Autor
Voluntários 𝜇𝑓𝑝
Matsumoto et al., 1972
505
Kerr e Bishop, 2001
40
Zivanovic et al., 2005
1976
Pachi e Ji, 2005
200
Ingólfsson, 2006
19
Pachi e Ji, 2005
200

[Hz] 𝜎𝑓𝑝 [Hz]
1,99
0,197
1,90
1,87
0,186
1,86
0,110
1,83
0,104
1,80
0,100
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ANEXOS

Figura A.3 – Especificações para acelerômetros e giroscópios MPU6050.
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Figura A.4 – Especificações e características do Arduino Mega 2560.

