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RESUMO

Sistemas de Navegação Inercial (SNI) usam acelerômetros e giroscópios como principais sensores. São compostos basicamente por uma Unidade 
de Medidas Inerciais (IMU) e uma unidade de processamento. A IMU é composta por uma tríade de acelerômetros e uma tríade de giroscópios e 
o processamento dos sinais desses sensores gera informações de velocidade, posição, rumo e atitude de um veículo, calculados através de um 
conjunto de equações diferenciais associado a matrizes de transformação de coordenadas. O desenvolvimento de tecnologias como fibra óptica, 
laser e sistemas MicroEletroMecânicos (MEMS), aliado ao GPS, tornaram populares esses sistemas de navegação e permitiram sua utilização em 
qualquer aplicação na qual informações de velocidade e posição são necessárias. Entretanto, o desempenho de um SNI está diretamente ligado à 
qualidade dos sensores usados, e os acelerômetros e giroscópios, como qualquer sensor, apresentam erros nas suas medidas que precisam ser 
estimados e compensados. Uma boa calibração, portanto, melhora a exatidão das leituras dos sensores inerciais e consequentemente o 
desempenho do SNI. O trabalho desenvolvido apresenta o estudo de um procedimento de calibração de acelerômetros e giroscópios além de um 
estudo sobre aplicações do método de Regressão Linear Múltipla nesta calibração. Para estimar os parâmetros de erros foram realizados testes 
estáticos, de multiposições, em uma mesa simuladora de movimentos com uma IMU composta por três acelerômetros do tipo MEMS e três 
giroscópios hemisférico ressonantes. Vale ressalvar que nesse estudo os acelerômetros e giroscópios são digitais, o que torna a modelagem mais 
simples do que para os sensores analógicos. A aplicação do método nos modelos dos sensores inerciais resultou na melhoria dos seus sinais e, 
consequentemente, no desempenho da IMU. Com isso, foi possível concluir que a regressão linear múltipla pode ser aplicada na calibração de 
acelerômetros e giroscópios e, a partir da análise dos resíduos dos sensores usados, foi comprovado que a metodologia é aplicável a esse tipo de 
modelagem.
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