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Resumo 

Devido a seus princípios de funcionamento e forma de produção, cada sensor 

carrega um tipo de limitação que consequentemente limitará as aplicações a que se 

destina. Uma forma de minimizar estes problemas é a utilização de diferentes tipos 

de sensores e um algoritmo que possa lidar com a limitação de cada um deles, 

fundindo as informações relevantes a fim de se obter uma melhor medida. Neste 

trabalho, foi construído um sistema de medição da posição de uma esfera em um 

plano inclinado. Esse sistema foi construído com diversos sensores óticos e teve a 

combinação destes sensores processada por um algoritmo baseado em lógica fuzzy 

e posteriormente filtrada por um filtro de Kalman. O sistema desenvolvido 

possibilitou aumento do alcance e atenuação do ruído de medição.  
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Abstract 

Due to its operating principles and the way of production, each sensor carries 

a type of limitation that will consequently limit the applications for which it is intended. 

One way to minimize these problems is to use different types of sensors and an 

algorithm that can handle the limitation of each of them, merging the relevant 

information in order to obtain a better measurement. In this work, a system for 

measuring the position of a sphere in an inclined plane was constructed. This system 

was built with several optical sensors and had the combination of these sensors 

processed by an algorithm based on fuzzy logic and later filtered by a Kalman filter. 

The developed system made it possible to increase the range and attenuation of the 

measurement noise. 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

A tecnologia em sistemas de medição vem se deparando com a escassez de 

soluções para problemas de medição em condições extremas, tais como 

necessidades de aumento da precisão ou mesmo redução de custos. Uma das 

alternativas encontradas para suprir tais exigências do mercado foi a implantação de 

sistemas que utilizam múltiplos sensores com diferentes desempenhos e natureza 

variada. Esta técnica é denominada fusão de sensores (Faceli, 2001). 

Apesar do aumento na precisão dos instrumentos de medição disponíveis no 

mercado, o aumento da precisão de vários destes instrumentos também acarretou 

um considerável aumento de preços. Com isso, o acesso a sistemas de medição de 

alto desempenho inviabiliza o desenvolvimento de alguns projetos. Além disto, todo 

sensor possui outras limitações, seja quanto a faixa de medição e condições de 

operação, seja quanto ao desempenho estático e dinâmico. 

A técnica de fusão de sensores propõe-se a criar uma alternativa a esses 

problemas: sistemas de medição baseados na integração de múltiplos sensores. O 

uso de mais de um sensor permite que suas informações sejam combinadas a fim 

de aumentar a precisão da medição, possibilitando também que sensores com 

diferentes características passem a suprir as deficiências, uns dos outros. Neste 

processo de fusão de sensores, tão importante quanto o uso de diversos tipos, está 

a forma de fundir as informações captadas pelos mesmos, através dos algoritmos de 

fusão.  

1.1 - Motivação 

A motivação deste trabalho deve-se a percepção de dois grandes problemas 

no monitoramento de variáveis físicas: relação desfavorável entre custo-precisão e 

as limitações inerentes ao princípio de funcionamento dos instrumentos de medição.  
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O desempenho de uma fusão de sensores está diretamente ligado ao 

algoritmo de fusão dos dados implementados. De forma que estudos de algoritmos 

de fusão têm levado a grande saltos tecnológicos, como os avanços obtidos na área 

aeroespacial, na década de 60 (Fonseca, 1999). 

Algumas técnicas mais utilizadas são: Média Ponderada, Filtro de Kalman, 

Princípio da Máxima Probabilidade, Lógica Fuzzy, Teorema de Bayes e Princípio do 

Máximo a Posteriori. 

1.2 - Objetivo 

Neste trabalho, é desenvolvido um sistema de medição que obtém 

desempenho e robustez de um sistema típico, a partir da fusão de sensores de baixo 

custo e características diferentes.  

Este sistema será implementado em uma planta medição de posição, na qual 

uma esfera se desloca em trajetória retilínea em um plano inclinado devido a 

interação da força peso, normal e atrito. Com a utilização deste sistema deseja-se 

obter a melhor estimativa da posição da esfera. 

1.3 - Estrutura do Texto 

Este trabalho é dividido da seguinte maneira: no Capítulo 2 é apresentada a 

fusão dados, seus blocos funcionais, os tipos de fusão, os algoritmos 

correspondentes a cada tipo de fusão e alguns exemplos de áreas de aplicação.  

O Capítulo 3 trata de detalhar os algoritmos de fusão de dados a serem 

implementados, lógica fuzzy e filtro de Kalman, utilizados para combinar e filtrar as 

informações dos sensores. 

O Capítulo 4 descreve a planta de medição de posição, seu funcionamento e 

as equações que regem a dinâmica desse sistema. Nesse capítulo também consta a 

implementações do algoritmos de fusão e o resultados obtidos por meio simulações 

computacionais. 
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O Capítulo 5 discorre sobre os sensores empregados, aspectos do algoritmo 

e detalhes construtivos da planta. Ao final são apresentados algumas medições 

realizadas e os resultados das fusões dos sinais. 

Por fim, o Capítulo 6 apresenta conclusões acerca do trabalho desenvolvido e 

possíveis trabalhos futuros.  
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Capítulo 2 - Fusão de Sensores 

 

A fusão de sensores consiste no emprego conjunto de diversos sensores com 

princípios de funcionamento e grandezas que não são necessariamente as mesmas. 

Os requisitos das medições e os sensores disponíveis iram determinar quais níveis 

de fusão necessários e quais técnicas são aplicáveis ao sistema. Assim, as várias 

informações obtidas por esses sensores são processadas por meio dos algoritmos 

de fusão de dados, os quais são apresentados neste capítulo. 

Outro aspecto vantajoso proveniente da fusão de sensores é a possibilidade 

de implementar uma técnica de diagnóstico automático de falhas. Em sistemas com 

sensores que trabalham de forma isolada a detecção de mau funcionamento dos 

componentes é normalmente feita por uma checagem manual de cada sensor, 

tornando o processo dispendioso e demorado. Além da detecção de falhas dos 

sensores, existem sistemas de manutenção inteligente, os IMS (Intelligent 

Maintenance Systems), que conseguem detectar padrões e prever falhas de 

máquinas e equipamentos.  

As aplicações da fusão de sensores se dirigem a diversas áreas como 

comunicação, robótica, medicina, análise e reconhecimento de imagens, detecção 

de falhas, monitoramento e controle de processos (Luo, 2002). 

2.1  Estrutura da Fusão de Dados 

Considerando que cada área de aplicação lida de maneira diferente com o 

problema de fusão de sensores, fica difícil elaborar uma estrutura que contenha 

todas as etapas do problema. Os estudos em fusão de sensores tem se dedicado a 

criar uma tratativa única para essas diversas aplicações (Dasarathy, 1997).  

Na Figura 1 observa-se um diagrama funcional generalizado contendo os 

principais blocos funcionais e seus módulos, utilizado pela maioria dos autores da 
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área para descrever como se dá a integração dos diversos componentes que fazem 

parte do processo de fusão de dados (Faceli, 2001; Luo, 2002). 

 

Figura 1– Diagrama funcional da fusão de sensores 

Módulo de Suporte Auxiliar: Este é o módulo que requer maior poder de 

processamento, sendo responsável pela conferência de dados, pré-processamento 

de dados, gerenciamento da base de dados, biblioteca numérica e interface 

humano/máquina - IHM (Hall, 1992).  

Módulo de Orientação e Controle: Módulo que contém os submódulos de 

seleção de sensores, orientação e sinalização, controlador do sistema e controlador 

dos sensores. É o elemento essencial para algoritmos de fusão de dados fortemente 

acoplados, onde a operação de um submódulo sensorial é afetada pela saída de 

outro submódulo, tornando as saídas dependentes umas das outras.  
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Módulo de Incorporação de Conhecimento: No módulo de incorporação de 

conhecimentos estão presentes os modelos dos sensores, modelo do ambiente e 

entradas externas como bases de dados, bases de conhecimento e outros sistemas 

de fusão. Os modelos dos sensores fornecem uma medida da qualidade da saída 

desses sensores e representa as incertezas e erros associados. O modelo do 

ambiente armazena informações a respeito do estado ambiente físico ao redor do 

sistema, contendo tanto informações recentes como previamente adquiridas. 

Módulo de Fusão de Dados: É o núcleo de todo o processo, onde realmente 

acontece a fusão de todas as informações. Ele é composto pelos algoritmos de 

fusão que podem ser classificados em níveis de abstração que são discorridos a 

seguir. 

2.2  Classificação da Fusão de Dados 

Os sensores isoladamente podem ser compreendidos como uma fissão das 

informações contidas no ambiente (Dasarathy, 1997).  Onde cada sensor, devido 

aos seus aspectos construtivos, princípios de funcionamentos e localização, capta 

uma parte diferente da informação, conforme ilustra a Figura 2. Nela os sensores A 

e B captam informação diferentes partes do ambiente e também uma comum, a 

informação proveniente da fusão agrega os três conjuntos.  

 

Figura 2- Representação da informação por cada sensor no ambiente. 
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Assim para que se possa representar o ambiente da forma mais realística 

possível é necessário que os sensores interajam, sendo esta interação o fator 

determinante do tipo de fusão a ser implementada entre esses sensores (Brooks e 

Iyengar, 1998; Pasika, 1999). 

Conforme Do Coutto (2007), os algoritmos de fusão de dados podem ser 

classificados em níveis de abstração que podem ser determinados de acordo com a 

natureza da informação (qualitativa ou quantitativa) e as características dos 

sensores (limites de operação, princípios de funcionamentos etc.). Para fins deste 

trabalho os níveis de abstração são: 

• Nível 1- Fusão de Dados Quantitativos Redundantes 

• Nível 2- Fusão de Dados Quantitativos Complementares 

• Nível 3- Fusão de Dados Qualitativos 

• Nível 4- Fusão de Dados Qualitativos e Quantitativos 

Em outros autores nota-se classificação semelhante com nomes de 

Complementar, Competitiva, Cooperativas e Independentes sem referências a níveis 

de abstração (Brooks and Iyengar, 1998; Pasika, 1999). 

2.2.1  Nível 1- Fusão de Dados Quantitativos Redundantes 

Também encontrada na literatura como fusão competitiva, este é o tipo mais 

simples de fusão. Sensores idênticos ou de mesmo mensurando fazem medições 

redundantes, medindo a mesma parte do ambiente ou aspecto do fenômeno. A 

Figura 3 apresenta um digrama ilustrativo da fusão nível 1, onde os sensores S1 e 

S2 monitoram uma mesma grandeza no ambiente A, passam pelo processo de 

fusão gerando o resultado chamado de Objeto A que possui ganho de precisão e 

confiabilidade em relação às medições isoladas de S1 e S2. 

Essa fusão objetiva tornar o sistema menos sensível a falhas, aumentar a 

confiabilidade e precisão dos dados por meio da competição entre os sensores (Do 
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Coutto, 2007). Quanto maior a quantidade de sensores melhores os resultados da 

fusão.  

 

Figura 3 – Diagrama da fusão nível 1 

O resultado das medições e os dados quantitativos (numéricos) são fundidos 

por algoritmos baseados em técnicas de média ponderada, mínimos quadrados, 

princípio de máxima probabilidade, filtro de Kalman ou teoria de conjuntos fuzzy. 

Sendo o último o foco de aplicação deste trabalho. 

Este tipo de fusão, principalmente o filtro de Kalman, tem sido muito utilizada 

em sistemas orientação de robôs, tanto na previsão da trajetória dos robôs quanto 

para movimentos de braços, pernas e outras articulações. 

2.2.2  Nível 2- Fusão de Dados Quantitativos Complementares 

A fusão nível 2, ou complementar, combina informações incompletas de 

sensores que monitoram ambientes diferentes ou aspectos diferentes do fenômeno 

observado, permitindo uma visão mais abrangente do sistema.  A fusão nível 2 tem 

a capacidade de integrar informações complementares agregando dados advindos 

de fusões nível 1, aumentando assim a qualidade da informação pré-processada 

(Varshney, 2012). Na Figura 4 está representa uma fusão nível 2, onde o sensores 

S1 e S2 monitoram o ambiente A, e S3 e S4 o ambiente B. Assim a fusão tem como 

resultado o Objeto A+B que fornece uma visão mais completa do sistema 

comparado aos dados isolados dos sensores. 

Por lidar com medições de diversas grandezas, esta fusão tem sido alvo de 

aplicações no monitoramento, controle e automatização de sistemas complexos, 

onde é necessária a integração de dados de diversas naturezas para coordenação 

do processo (Waltz, 1990; Varshney, 2012; Mutambara, 1998). Os algoritmos mais 
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implementadas em fusão nível 2 são Teorema de Bayes e Princípio do Máximo a 

Posteriori (Do Coutto, 2007).  

 

Figura 4 - Diagrama da fusão nível 2 

2.2.3 Nível 3- Fusão de Dados Qualitativos 

Diferentemente das fusões 1 e 2, a fusão nível 3 trata de dados de natureza 

qualitativa, o que torna a fusão mais complexa, já que o processo requer a extração 

de dados de natureza imprecisa. Apesar da viabilidade de integração de dados 

qualitativos por meio de fontes subjetivas, consultas a especialistas, agentes 

informantes, sistemas multisensores especializados, etc, vários fatores afetam o 

processo de tomada de decisão, tais como: o grau de confiabilidade do canal de 

comunicação (biológico ou tecnológico), convicção, ponto de vista, crédito, formação 

religiosa e cultural, e apegos pessoais do agente informante. Assim, são necessárias 

ferramentas heurísticas, inteligentes e híbridas que auxiliem na combinação de 

informação de natureza imprecisa como a qualitativa (Bouchon-Meunier, 1997). 

A solução para fundir dados qualitativos tem sido trabalhada pela área de 

inteligência artificial que possui duas técnicas de extração de informação de fontes 

imprecisas: os sistemas especialistas (Giarratano e Riley, 1998) e modelos de 

credibilidades como a lógica fuzzy (Smets, 2000). Essas técnicas possuem 

características e limitações próprias, portanto cada uma está direcionada para 

campos de aplicações específicos de acordo com o que se deseja extrair dos dados 

qualitativos. 
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2.2.4 Nível 4- Fusão de Dados Qualitativos e Quantitativos 

Sendo a ferramenta mais robusta e também complexa dentre as citadas, a 

fusão nível 4 atua na integração de dados heterogêneos (informação de natureza 

qualitativa e informação de natureza quantitativa), podendo ter como entradas os 

dados obtidos usando as fusões 1, 2 e 3. A Figura 5 ilustra genericamente a ideia da 

fusão nível 4, implementada a partir da integração dos demais níveis. 

 

Figura 5 - Diagrama da fusão nível 4 

O mecanismo de integração de informações heterogêneas otimiza a fusão 

dos dados de entrada, gerando na saída informações de maior credibilidade, 

confiabilidade e menor incerteza. As técnicas mais comuns encontradas na literatura 

e implantadas neste tipo de fusão são metodologias altamente especializadas como 

Lógica Fuzzy, Heurísticas Especializadas e Híbridas Inteligentes (Do Coutto, 2007). 

No capítulo seguinte são apresentados os algoritmos de fusão de dados 

escolhidos fundir do sistema de medição proposto neste trabalho, a saber, a lógica 

fuzzy para fusão nível 2, em que se pretende aumentar o alcance do sensor e o filtro 

de Kalman para fusão nível 1 a fim de se obter maior precisão dos dados medidos. 
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Capítulo 3 - Algoritmos de Fusão 

 

Este capítulo discorre sobre dois algoritmos de fusão: Lógica Fuzzy e Filtro de 

Kalman que serão posteriormente utilizados no aperfeiçoamento de um sistema de 

medição da posição de uma esfera metálica movimentando-se em um plano 

inclinado. 

3.1 Lógica Fuzzy 

Em Zadeh (1965), é proposta uma forma de representar a imprecisão da 

informação por meio de conjuntos com graus de pertinência variando entre 0 e 1. 

Conceitos qualitativos são utilizados pelos seres humanos para quantificar ou 

classificar uma medida imprecisa de uma determinada variável e processar essa 

informação. 

Sua ideia foi precedida pelo trabalho do polonês Jan Lukasiewicz (1878-1956) 

que em 1920 desenvolveu os conceitos de pertinência 0, ½ e 1 e posteriormente 

para infinitos números entre zero e um, o que equivale a gerar um série de repostas 

intermediárias entre o “sim” e o “não”.  Assim como a teoria de conjuntos clássica 

fundamenta a lógica clássica, os conjuntos Fuzzy permitem a criação da lógica 

Fuzzy ou lógica nebulosa com diversas aplicações na engenharia e computação. 

Funções com graus de pertinência permitem que os computadores trabalhem 

com informações onde as fronteira não estão bem delimitadas, viabilizando, por 

exemplo, que um controlador reproduza mais realisticamente um controle subjetivo 

substituindo assim de forma mais adequada uma função originalmente humana.  

As primeiras aplicações da indústria começaram a surgir entre as décadas de 

70 e 80 na Europa e logo depois no Japão. Começando na Universidade de 

Londres, onde o Prof. Mamdani observou a ineficácia dos controladores 

convencionais (até mesmo do tipo PID) em controlar uma máquina a vapor, tendo 

encontrado solução em seus estudos de lógica Fuzzy, que renderam o algoritmo de 
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controle conhecido como o Controlador de Mandami (Mamdani e Assilian, 1975). Em 

seguida, os japoneses Seiji Yasunobu e Soji Miyamoto da Hitachi, demostraram a 

superioridade do Sistema de Controle Fuzzy por meio de simulações da estrada de 

ferro de Sendai, levando à implementação real do sistema para controle de 

aceleração, frenagem, e parada quando a linha foi inaugurada em 1987 (Seiji 

Yasunobu, Shoji Miyamoto, 4717029, 1988). 

3.1.1 Conjuntos Fuzzy 

A teoria de conjuntos clássica ou conjuntos Crisp se baseia no conceito de 

pertinência, onde um elemento pertence ou não à um determinado conjunto. Todo 

conjunto A num determinado universo de discurso U pode ser identificado com a 

função μ : U → {0, 1} definida por: 

μA(x) = 1 se x ∈ A
0 se x ∉ A  (1) 

Esta função dispõe de apenas duas respostas possíveis, x ∈ A, ou x ∉ A, caso 

uma seja falsa necessariamente a outra é verdadeira. Está logica é chamada de lei 

do terceiro excluído. Graficamente, a função μA(x) pode ser vista na Figura 6. 

 

Figura 6– Função pertinência em conjunto Crisp. 

Essa definição torna-se irrelevante ao se tratar de conceitos qualitativos como 

alto e baixo, por exemplo. Zadeh propôs expandir a pertinência em uma série de 
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valores intermediários entre o 1 (sim) e o 0 (não). Essa infinidade de graduações de 

0 e 1 são os ditos graus de pertinência, ilustrada na Figura 7. 

Desta forma, pode-se aproximar mais o mundo discreto da matemática do 

mundo real, pois raramente os limites descritos pelos seres humanos entre dois 

grupos ou conjuntos estão bem definidos.  

 

Figura 7– Ilustração de grau de pertinência. 

Mais formalmente, podemos dizer que dada uma coleção de objetos 

designados genericamente por X, então o conjunto Fuzzy (ou número Fuzzy) A de X 

é definido como um conjunto de pares ordenados:  

A =   x, μA(x)   x ∈ X  (2) 

Onde μ (x) é a função pertinência, de um conjunto Fuzzy A triangular sendo 

definida como: 

μA(x) =  

0   → x ≤ a
x − a
m − a

   → a < ≤

b − x
b − m

   → m < ≤

0   → x ≥ b

 (3) 
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Esta função atribui um grau de pertinência de 0 a 1 para cada elemento de X, 

este é denominado universo de discurso. Graficamente um conjunto Fuzzy pode ser 

ilustrado pela Figura 8, onde a = 0, m = 0.5 e b = 1. 

 

Figura 8– Função de pertinência triangular.  

Para ilustrar a diferença entre conjunto Fuzzy e Crisp considere o exemplo 

que segue. Pretende-se determinar se uma pessoa é alta ou não. No conjunto Crisp 

verifica-se que só existem duas repostas para essa pergunta, 1 = sim e 0 = não. 

Define-se, por exemplo, que todas as pessoas com 1,70 ou mais são altas e as 

demais não são, como pode ser visto na Figura 9 a). Esta definição permite inferir 

que uma pessoa com 1,69m é baixa e outra de 1,71m é alta, o que não parece fazer 

sentido no mundo real. Em um conjunto Fuzzy podem existir infinitos valores entre 0 

e 1, como mostra a Figura 9 b). Neste exemplo, uma pessoa com 1,70m é 0,6 sim 

ou 0,6 alta. 

Há que se fazer distinção entre os conceitos de graus de pertinência e 

probabilidade. O conceito de probabilidade estatística diz respeito às chances de um 

evento aleatório ocorrer, ou a probabilidade de uma determinada suposição ser 

verdadeira ou não. Já o grau de pertinência informa a intensidade com a qual um 

determinado elemento se encaixa em uma determinada classificação ou sua 

possibilidade.  
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Figura 9 a) – Conjunto Crisp                          b) – Conjunto Fuzzy 

3.1.2 Estrutura Fuzzy 

A estrutura básica de algoritmo Fuzzy pode ser dividida em cinco blocos 

funcionais: Interface de fuzzyficação, base de conhecimentos, base de dados, 

procedimento de inferência e interface de defuzzyficação (Gomide e Gudwin 1994).  

Na Figura 10 pode ser observado um diagrama mostrando a distribuição 

desses blocos e o fluxo de informações entre eles. 

Interface de Fuzzyficação: recebe os valores reais (Crisp) amostrados pelos 

sensores, normaliza estes valores para intervalo adequado e os converte para 

números Fuzzy utilizando as funções de pertinência. Assim obtém-se a variáveis 

linguísticas. 

Base de Conhecimento: é o conjunto de regras antecedentes e precedentes 

baseadas nos conhecimentos que se tem sobre a interação das variáveis de 

entrada. Essas regras fornecem as informações necessárias para os procedimentos 

de inferência. 
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Figura 10 – Diagrama da Lógica Fuzzy 

Base de Dados: contempla as definições requeridas para conversão das 

variáveis de entrada (fuzzyficação) e saída (defuzzyficação) tais como funções de 

pertinência e parâmetros da normalização. 

Procedimento de Inferência: é onde são processados os dados por meio de 

operações entre os conjuntos Fuzzy. Essas operações realizadas são definidas 

pelas regras contidas na base de conhecimento de modo a inferir o resultado. 

Interface de Defuzzyficação: realiza o processo inverso ao de fuzzyficação, 

transformando os resultados inferidos nos procedimentos de inferência em valores 

reais (Crisp) com confiabilidade e precisão superiores. 

3.1.3 Tipos de Números Fuzzy 

Existem diversas funções de pertinência para determinar a distribuição de 

possibilidade de uma variável. Além da função triangular, as mais comuns são a 

trapezoidal, gaussiana e Bell, que são definidas na Tabela 3.1.  
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Trapezoidal 

( ) =  

    0      → ≤        
−
−

   → < ≤

    1       → < ≤
−
−

   → < ≤

  0      → ≥       

  

= 0.2   = 0.4   = 0.6   = 0.8  

Gaussiana 

( ) =
1
2

− 2

 

= 0.5    = 0.15 

 

Bell 

( ) =
1

1 + + 2  

= 0.1   = 2   = 0.5 

 

  

Tabela 1– Funções de pertinência 

3.1.4 Operações e Relações 

Sendo a lógica Fuzzy uma expansão da teoria clássica de conjuntos, as 

operação e relações, união, interseção, complemento, igualdade e subconjunto 

também são aplicadas em conjuntos Fuzzy. A seguir são apresentadas as definições 

das operações entre conjuntos Fuzzy com representações ilustrativas das mesmas. 
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Para as definições de união, interseção e complemento, considere o conjunto Fuzzy 

A como representado pela Figura 11, e B o conjunto Fuzzy representado pela Figura 

12. 

 

Figura 11 – Conjunto Fuzzy A 

 

Figura 12 - Conjunto Fuzzy B 

  

A união de dois conjuntos “fuzzy” A e B é um conjunto “fuzzy” A ∪ B tal que 

para todo x ∈ U, μ ∪ (x)  = max μ (x) , μ (x) . Onde foi adotada a max, uma das 

várias S-normas (funções de união) que existem . A união μ ∪ (x) é representada 

em azul na Figura 13. 

 

Figura 13 - União Fuzzy 

A Interseção de dois conjuntos “fuzzy” A e B é um conjunto “fuzzy” A ∩ B tal 

que para todo x ∈ U, μ ∩ (x)  = min μ (x) , μ (x) . Neste caso foi adotada a T-

norma min (produto). Sendo μ ∩ (x)  representado em azul pela Figura 14. 
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Figura 14 - Interseção Fuzzy 

O complemento de um conjunto “fuzzy” A em relação ao conjunto universo U 

é indicado por A’ e sua função de pertinência é definida como: μ (x) = 1 − μ (x) 

para todo x ∈ U. O complemento do conjunto Fuzzy A pode ser observado na Figura 

15. 

 

Figura 15 – Complemento Fuzzy 

Os conjuntos “fuzzy” A e B são iguais se μ (x) = μ (x) para todo elemento 

x ∈ U e indicamos A = B. Na Figura 16 está ilustrado como seriam os conjuntos 

fuzzy a e B caso fossem iguais. 

 

Figura 16 – Igualdade Fuzzy 
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Os conjuntos “fuzzy” A e B não são iguais se μ (x) μ (x) para no mínimo 

um x ∈ U e indicamos A B. A Figura 17 é a representação de um exemplo de 

conjuntos Fuzzy desiguais. 

 

Figura 17 – Desigualdade Fuzzy 

O conjunto “fuzzy” A é um subconjunto de um conjunto “fuzzy” B se o grau de 

pertinência de cada elemento do conjunto universo U no conjunto A é menor ou igual 

ao seu grau de pertinência no conjunto B; ou seja, para todo x ∈ U, μ (x)   ≤  μ (x)  e 

indicamos A ⊆ B. Como pode ser visto na Figura 18. 

 

Figura 18 – Subconjuntos Fuzzy 

Além dos operadores também existem algumas propriedades advindas da 

teoria clássica dos conjuntos que também são aplicadas nas relações entre os 

conjuntos Fuzzy.  

3.1.5 Regras e Inferência  

De um modo geral inferência é o processo pelo qual se chega a uma 

conclusão a partir de premissas ou regras. 
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As regras são formadas por duas partes: a antecedente, que dita as 

condições para que um ação ocorra, e a consequente, que descreve a ação que 

será executada. A antecedente faz uso dos operadores para construir uma 

expressão lógica. A base de regras de um sistema Fuzzy é a linguagem de 

representação de conhecimento e é usada para descrever a interdependência das 

variáveis de entrada e de saída do sistema. 

Na prática as regras representam a base de conhecimentos que se tem, e o 

procedimento de inferência é o raciocínio da lógica Fuzzy, também conhecido como 

raciocínio aproximado. Ele pode ser dividido basicamente em duas etapas: avaliação 

de todas as regras e agregação dos resultados obtidos para cada regra. Os dois 

modelos de inferência que mais se destacam no estudo da lógica Fuzzy são os de 

Mandami e Sugeno. 

3.1.6 Modelo de Mamdami 

No procedimento de inferência de Mandami as regras possuem antecedentes 

relacionados por meio da intersecção, no qual utilizando a T-norma min obtém se a 

combinação dos antecedentes. A Figura 19 é uma ilustração deste processo, onde 

μ (x ) é a pertinência de x em relação à A. 

 

Figura 19 – Processo de inferência de Mamdami 
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Após a inferência, é realizada a união das contribuições individuais de cada 

regra por meio da S-Norma max. A fim de apresentar o resultado desta união, a 

Figura 20 mostra como seria a união, considerando que só existissem as duas 

regras mencionadas (Regra 1 e Regra N). 

 

Figura 20 – União das Contribuições 

De posse deste resultado, é necessário convertê-lo para um valor real (Crisp). 

Os métodos mais comuns são o centro de gravidade e a média dos máximos (Melo, 

2011). 

3.1.7 Modelo Takagi-Sugeno-Kang (TSK) 

Proposto por Takagi, Sugeno e Kang (1985), este modelo torna o cálculo da 

saída do sistema mais direto, unindo o processo de inferência e defuzzysificação por 

meio de funções lineares. 

Em um sistema TSK, cada termo consequente de uma regra é representado 

por uma função linear das variáveis de entrada do sistema. Na expressão em 4 pode 

ser visto um exemplo de regra de inferência associado à uma função, ou seja 

inferência e defuzzyficação juntos. 

Se 1 é 1 e ... e  é  então =  0 +
1

. 1+. . .  (4) 

Considerando que existam n regras, a resposta do sistema será uma soma 

ponderada das saídas individuais de cada regra (Cordón, 2001). Como descrito pela 

equação em 5. 
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=
∑ .=1

∑ =1
 (5) 

Sendo o fator μ  o grau de pertinência da variável x  em relação ao conjunto 

A . 

3.2 Filtro de Kalman 

O Filtro de Kalman (1960) é um filtro estatístico que utiliza um algoritmo 

recursivo para estimar estados de sistemas com medições contaminadas por ruídos 

e outras incertezas indesejadas. Para isso, ele usa um modelo dinâmico de um 

sistema (como equações físicas), entradas de controle conhecidas e medições de 

sensores para gerar uma estimativa das grandezas variáveis do sistema (seus 

estados).  

Este filtro assume que a função densidade de probabilidade em cada instante 

de tempo segue uma distribuição Gaussiana permitindo uma estimativa do estado 

de um sistema de forma a minimizar o quadrado da média do erro (Welch, 1995). Ele 

opera recursivamente, ou seja, só precisa da medida no instante atual e do cálculo 

do estado do instante anterior. Nem sempre é possível ou desejável medir algumas 

variáveis (como em controle de processos) de modo que o filtro de Kalman pode ser 

usado para inferir essas variáveis através de medidas indiretas. 

O filtro tem se destacado na estimação de trajetórias que tem sido usada em 

aplicações aeroespaciais (estimação da trajetória aeronaves), marítimas (estimação 

da trajetória submarinos) e militares (estimação da trajetória mísseis) e robótica 

(estimativa de precisão de robôs). “Sensor fusion based on fuzzy Kalman filter” 

(2001) e “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems” (1961). 

3.2.1 Filtragem Gaussiana 

O algoritmo do Filtro de Kalman destina-se a resolver problemas gerais de 

estimativa de estados em um tempo discreto. Assim assume-se que o 

comportamento dos estados  de um processo pode ser estimado por meio da 
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equação diferencial em (6). Onde a matriz  A  representa o modelo de transição de 

estados, a matriz  B  demonstra o controle opcional da entrada  u  o estado  e  

um ruído gaussiano com média zero e covariância  referente ao processo. 

x =  A  x +  B  u + w  (6) 

Também se considera que o modelo do observador z  possa ser expresso 

pela equação em (7), onde  H  é matriz que transforma o vetor de estados no estado 

medido e v  um ruído gaussiano com média zero e covariância  referente ao 

processo de medição 

z =  H  x + v  (7) 

Considere que os ruídos  e v  possuem médias e  com desvio padrão 

 e , sendo expressos em função de suas médias, desvio padrão e da variável  

(Faragher, 2012). 

( , , ) ≜

( )

2
 (8) 

  

v ( , , ) ≜

( )

2
 (9) 

O filtro de Kalman realiza a produto de duas funções gaussianas gerando 

uma nova função gaussiana, como expresso na equação abaixo. 

ã ( , , , , ) =

( ) ( )

2
 (10) 

De maneira que a equação também pode ser também pode ser escrita em 

função da fusão das respectivas médias e dispersões. 
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ã , ã , ã =

ã

ã

2 ã

 (11) 

Sendo a média e a variância do sinal resultante calculadas pelas equações 

abaixo: 

ã =
+
+

 

 

(12) 

ã =
+

 (13) 

Analisando a equação (13) é possível verificar que a variância resultante da 

fusão será sempre menor que  e  considerando-as individualmente. Logo, o 

ruído do sinal resultante da fusão também terá uma variância menor. Isto pode ser 

visto na Figura 21. 

 

Figura 21 - Fusão da Variâncias Filtro de Kalman. 

 

v  

ã  
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3.2.2 Algoritmo do Filtro 

O filtro de Kalman é um algoritmo recursivo composto de 5 equações: 

1. Estimativa a priori; 

2. Matriz de covariância do erro da estimativa a priori; 

3. Ganho de Kalman; 

4. Estimativa a posteriori; 

5. Covariância do erro da estimativa. 

 

Figura 22 - Recursividade do Filtro de Kalman. 

Em que os primeiros valores da estimativa a posteriori e da matriz de 

covariância do erro da estimativa a posteriori são parâmetros iniciais a serem 
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definidos, a escolha destes parâmetros tem influência no desempenho do filtro, um 

fluxograma deste procedimento em loop pode ser visto na Figura 22.  

A primeira etapa é o cálculo da estimava a priori  da resposta através das 

equações diferencias que descrevem a dinâmica do sistema.  Como no primeiro loop 

não se sabe o valor da estiva a posteriori anterior, condição inicial de  é 

estipulado de forma arbitraria. 

= . +  (14) 

Na segunda etapa é feito o cálculo da covariância do erro a priori  , 

inserindo a matriz de covariância  relativa ao ruído de processo:  

= +  (15) 

Como no primeiro loop também não se conhece a matriz de covariância do 

erro a posteriori anterior, o primeiro valor de  é estipulado de forma arbitrária. 

Conhecida covariância do erro a priori  a partir da equação (15), na terceira 

etapa é calculado o ganho de Kalman K .  

K =  ( + )  (16) 

Ele é o parâmetro do algoritmo utilizado para minimizar erro representado 

pela matriz de covariância do erro , em que  é matriz de covariância dos 

sensores. 

Utilizando o ganho de Kalman K , a medida contaminada de ruído z  e a 

estimava a priori , a quarta equação calcula estimativa a posteriori que é a saída 

do filtro de Kalman. 

=  +  K ( z − ) (17) 

Analisando a equação (17) é possível perceber que a condição do estado é 

ponderada pela variância de cada estimativa. 
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Por fim, a quinta etapa calcula a matriz de covariância do erro a posteriori  

que será necessária na etapa 1 do passo seguinte. A cada passo,  tende a 

diminuir fazendo com que saída do filtro fique cada vez mais próxima do valor real. 

                                               = −  K  (18) 

  

3.2.3 Filtragens Utilizando mais de um Sensor 

Assim como algoritmo do filtro de Kalman é utilizado para fundir informações 

de um sensor com modelo matemático do sistema como ilustra a Figura 23, ele 

também pode ser utilizado para fundir informação entre sensores. A Figura 24 

expressa como um segunda filtragem é usada para agregar a informação de mais 

um sensor ao sistema. 

 

Figura 23 - Diagrama entradas e saída do Filtro de Kalman para um sensor. 

 

Figura 24 - Diagrama entradas e saída do Filtro de Kalman para dois sensores. 

Na Figura 23, o  z  é medida do Sensor 1 e  o valor predito pelo modelo do 

sistema. Já na Figura 24  z  passa a ser a medida do Sensor 2 e  o medida 

resultante da primeira filtragem. 
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3.3 Conclusão 

Foi feita uma revisão das ferramentas de fusão lógica fuzzy e Filtro de 

Kalman.  As definições fuzzy de pertinência são úteis para fundir dados em que cada 

fonte possui uma pertinência diferente. Já o filtro de Kalman permite filtrar um sinal 

com base nas informações da dinâmica do sistema, proporcionando uma medição 

mais estável próxima do real.   

A lógica fuzzy será utilizada como técnica de fusão nível 2 para fundir 

informações complementares de sensores posicionados linearmente aumentando o 

alcance da medição. Com base na medição obtida com lógica fuzzy, o filtro de 

Kalman realizará uma fusão de nível 1 no intuito diminuir a variância do erro da 

primeira fusão.  
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Capítulo 4 - O Sistema de Medição de Posição 

 

Neste capítulo será tratado o projeto de um encoder linear baseado em fusão 

de sensores, sendo aplicável a sistemas de posicionamento linear, por exemplo, na 

leitura de posição de eixo de uma impressora 3D ou posição de uma esfera em 

levitador magnético.  

Também serão apresentas algumas simulações na tentativa de validar as 

ideias propostas e os algoritmos utilizados.  

O sistema em estudo foi o de medição de posição de uma esfera deslizando 

sobre um superfície em um plano inclinado no qual são conhecidas algumas 

variáveis como atrito, aceleração da gravidade e ângulo.  

 

Figura 25 - Disposição dos Sensores 



 

 

42 

 

No intuito de medir a posição da esfera foram utilizados como sensores de 

posição uma série de fotodiodos emissores e receptores de luz, igualmente 

espaçados.  A Figura 25 ilustra a disposição destes sensores. 

A disposição dos sensores vista na Figura 25, faz com que cada sensor 

monitore um espaço distinto do ambiente necessitando de um fusão de dados 

complementares ou nível 2. Para a fusão de nível 2, será aplicada nesse sistema a 

técnica de fusão de dados lógica fuzzy. Essa técnica irá fundir sinais dos diversos 

sensores gerando uma estimativa da posição da esfera.  

 

Figura 26 - Diagrama das Fusões 
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A fim de minimizar os ruídos presentes na medição, o filtro de Kalman será 

utilizado como uma segunda técnica de fusão, sendo alimentado pela resposta do 

sistema fuzzy x  e a estimativa x  do modelo matemático da planta, o algoritmo irá 

gerar o sinal filtrado x . O diagrama da Figura 26 ilustra esse fluxo de informação. 

4.1 Modelo Matemático do Plano Inclinado 

Tendo em vista que planta é constituída de um plano inclinado, é possível 

criar um modelo que relacione a posição da esfera com o instante de tempo. Neste 

modelo a força resultante sobre a esfera será o produto da interação das 

componentes da força peso e atrito. 

Temos que: 

F = m . g (19) 

Na Figura 27, θ é ângulo formado entre a força peso e a superfície.  

 

Figura 27 - Interação entre as forças no plano inclinado. 

Como observado na Figura 27, a força peso resultante em um plano inclinado 

é dada por: 
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F = m . g . sen(θ) (20) 

Sendo  o coeficiente de atrito entre a esfera e a superfície. A força de atrito é 

calculada por: 

F = m . g . cos(θ) .  (21) 

Logo a força resultante sobre a esfera é dada por: 

             F = F − F  

m . a = m . g . sen(θ) − m . g . cos(θ) .  

a = g (sen(θ) −cos(θ)) .  

(22) 

Assim é possível obter a equação que descreve a posição da esfera em 

função do tempo: 

S = . g (sen(θ) −cos(θ)) .  

P =
t
2

.  

V =  .  

(23) 

Onde  é a posição e  a velocidade da esfera. 

Outra maneira de apresentar a dinâmica desse sistema é através das 

equações discretas de espaço de estado, onde  é o instante de amostragem. 

= 1 ∆
0 1

+ ∆

∆
  

= 1 0 + 0   

(24) 
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Considerando  e  sejam as variáveis de estado e substituídos as 

matrizes por , ,  e , temos: 

= A + B  

= C + D  

(24) 

4.2 Sistema de Fusão Fuzzy 

O algoritmo Fuzzy, que realiza a primeira fusão, pode ser dividido em cinco 

blocos funcionais: Interface de fuzzyficação, base de conhecimentos, base de 

dados, procedimento de inferência e interface de defuzzyficação (Gomide e Gudwin 

1994).  

Este trabalho, baseou-se na premissa de que os sinais de saída dos diodos, 

utilizados como sensores, correspondem ao grau de pertinência da posição  aos 

conjuntos do sistema fuzzy, tornando-se a interface de fuzzyficação. A curva estática 

dos sensores são, portanto, as funções de pertinência da posição da bola em  cada 

conjunto. Na Figura 28 é possível observar estas curvas. 

 

Figura 28 - Curvas Estáticas dos Sensores 

As curvas estáticas apresentadas na Figura 28 foram obtidas por meio de 

uma aproximação gaussiana das curvas estáticas reais com média  e desvio , 
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onde tensão  em cada fotodiodo é expressa em função da posição , como na 

equação abaixo: 

( ) = 3,3.  (25) 

Sendo σ o desvio padrão e  a posição de cada sensor. 

  = 3 

=20 mm 

=25 mm 

= 30 mm 

= 35 mm 

= 40 mm 

(26) 

De posse das funções de pertinência optou-se pela aplicação do modelo de 

Takagi-Sugeno-Kang (TSK), cujo processo de inferência e defuzzyficação se dão 

simultaneamente. 

Assim estabeleceu-se a seguinte base de regras, onde  é o mensurando,   

a posição do sensor em milímetros,  é o consequente para cada regra e  é o 

índice referente ao sensor. 

Se  é próximo ao sensor 1, então =   

Se  é próximo ao sensor 2, então =   

Se  é próximo ao sensor 3, então =   

Se  é próximo ao sensor 4, então =   

Se  é próximo ao sensor 5, então =   

(27) 
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A resposta do sistema será uma soma ponderada das contribuições 

individuais de cada regra, sendo  o grau de pertinência de  em relação ao 

conjunto próximo ao sensor . 

=
∑ .

∑
 (28) 

Com base na equação em (28) foi desenvolvido um código computacional em 

MATLAB que calcula a posição da esfera. Alguns dos resultados do sistema fuzzy 

podem ser vistos na Figura 29 e Figura 30. 

 

Figura 29 - Gráfico Posição Real X Fuzzy para distanciamento de 7mm 

Nos gráfico da Figura 29 e Figura 30 verifica-se a diferença entre posição real 

e resultando do sistema fuzzy. Sabendo-se que o erro está na diferença entra a 

curva e uma bissetriz, é possível notar uma relação entre o erro e a distância entre 

os sensores, já que com aumento da distância houve um aumento do erro máximo 

das medições.  
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Figura 30 - Gráfico Posição Real X Fuzzy para distanciamento de 10mm 

Tendo em vista essa relação é necessário estabelecer um critério para 

limitação do erro. Esse limite foi definido tomando por base a resolução do conversor 

A/D utilizado que possui uma resolução de 10 bits. Como a tensão aplicada é de 3,3 

volts, a variação mínima de tensão captada é dada por: 

∆ =
3,3
2

≈ 4  (29) 

Considerando que 4mV correspondem a uma variação máxima de 0.1mm, a 

distância mínima entre os sensores deve ser = 5.8  para que o erro máximo 

não ultrapasse 0,1mm. No gráfico da Figura 31 é possível verificar o ponto em que o 

erro de quantização e a curva erro-distância se encontram. 

Isso significa que um distanciamento menor que 5.8 milímetros não traria 

ganho de informação uma vez que ela é perdida durante a conversão A/D. 
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Figura 31 - Curva de relação entre erro e distanciamento dos sensores. 

4.3 Filtragem de Kalman 

Considerando as equações de estado (24) que descrevem o dinâmica do 

sistema e medição de posição proveniente do sistema fuzzy é aplicado o filtro de 

Kalman. 

Assumindo que o sistema em questão possa ser descrito pela equação em 

(30). Onde  x  é variável medida,  u  uma entrada,  w  é o ruído de processo,  v  o 

ruído de medição e  z  a medição da variável. As matrizes  A  e  B  descrevem a 

dinâmica do sistema, enquanto H  extrai a saída. 

x =  A  x +  B  u + w  

z =  H  x + v  

(30) 

Basicamente o filtro trabalha atenuando dois tipos de ruído: o ruído de 

processo (relativos à diferença entre o valor real e o predito) e o ruídos de medição 

(relativos à diferença entre o valor real e o medido). Assim na elaboração inicial do 
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filtro, serão estipulados valores arbitrários para estes ruídos no intuito de testar o 

desempenho do algoritmo. 

=  0  =  0.1 

=  0  =  0.01 

 

(31) 

 

Onde  w  e  v  são ruídos gaussianos com média e  e desvio padrão  e 

. 

Com base nas equações discretas do modelo em espaço de estados que 

descrevem a dinâmica do plano inclinado, onde a variável medida é a posição da 

esfera e: 

∆ =  0.01 s 

a =  0.2013 /  

 

(32) 

 

Obtêm-se os seguintes valores para os parâmetros: 

 A = A = 1 0.01
0 1

                B = = 5 . 10
0.01

 

H = = 1 0                         u =  a = a = 0.2013 /  

 Q = 5 . 10 0
0 10

              = 10                    

(33) 

Substituindo os parâmetros nas equações do filtro de Kalman, temos: 

= 1 0.01
0 1

. + 5 . 10
0.01

0.2013  
(34) 
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= 1 0.01
0 1

1 0.01
0 1

+ 5 . 10 0
0 10

 

K =  1 0 ( 1 0 1 0 + 10 )  

=  +  K ( z − 1 0 ) 

= −  K 1 0  

Definidas as equações do algoritmo, é necessário estipular a matriz 

covariância inicial  e o valor predito inicial  para que o algoritmo do filtro de 

Kalman seja iniciado. 

=  1 0
0 1

       =  0
0

 (35) 

Com base nas equações em 34 e os parâmetros inicias  e , foi 

desenvolvido um algoritmo por meio do software MATLAB para simular o 

funcionamento do filtro. Para comparação também foram simuladas a posição real x  

e medida z  da esfera por meio das equações abaixo: 

x = 1 0.01
0 1

 x + 5  10
0.01

0.2013 + w  

z = 1 0  x + v  

 

(36) 

 

O resultado com dados simulados pode ser observado na Figura 32. Nela é 

possível verificar a eficiência do filtro visto que a resposta filtrada se aproxima muito 

mais da resposta real que o sinal medido, além da atenuação do ruído observada. 
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Figura 32 - Gráfico comparativo da simulação dos sinais real, medido e filtrado. 

4.4 Fusão Conjunta dos Dados 

Tendo em vista que as fusões de dados propostas (Lógica Fuzzy e Kalman) 

funcionaram isoladamente, o objetivo deste trabalho é utilizá-las de forma conjunta. 

Como mostrado na Figura 26, a saída do algoritmo fuzzy será uma das entradas 

para o filtro de Kalman ou a função  da equação (30). 

 z =  Y =
∑ ℎ .

∑
 

v = Y −  

(37) 

Combinou-se os dois algoritmos de fusão e simulou os resultados desta 

combinação.  

A resposta real foi simulada por meio da equação em 30. 
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No sistema fuzzy o resultado foi gerado por meio do algoritmo já descrito no 

item 4.2 considerando um distanciamento d entre os sensores, ruído gaussiano  

presente na medição da tensão em cada sensor. 

= 5.8  

=  0  =  0.05 

(38) 

A medição z  e o ruído de medição v  presentes no algoritmo foram obtidos 

por meio da equação em 37. O ruído de processo  w , intervalo de amostragem ∆t e 

parâmetros iniciais são definidos abaixo. 

=  0  =  0.01 

∆ =  2.7  10 s 

=  1 0
0 1

       =  0
0

 

 

(39) 

 

O gráfico comparativo na Figura 33 apresenta estimativa de posição 

proveniente desta combinação, considerando os parâmetros mencionados, 

juntamente com reposta real e a do sistema fuzzy de forma isolada. 

Na Figura 34 é possível ver a variação do erro da estimativa proveniente do 

sistema fuzzy e Fuzzy-Kalman ao longo do tempo. 

A lógica fuzzy mostrou-se uma ferramenta eficaz para construção de um 

sistema de medição que converte uma série de sinais de tensão em um valor de 

posição. Por meio do sistema fuzzy também foi possível aumentar o alcance de 

medição, de maneira que o sistema permite aumentar o alcance com o aumento do 

número de sensores. No entanto, o resultado desta fusão não é capaz de conter a 

presença de ruídos elétricos nos sinais de medição e reduzir a precisão, 

apresentado erro máximo de 3.53 mm e uma variância de 0.2436. 
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Figura 33 - Gráfico comparativo das repostas simuladas do sinal real, fuzzy e filtrado. 

 

Figura 34 - Gráfico comparativo entre o sinal real, fuzzy e filtrado. 
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Analisando a Figura 33 e a Figura 34 nota-se que filtro de Kalman diminuiu 

consideravelmente o ruído presente no sistema fuzzy reduzindo a variância de 0.244 

para 0.011 e o erro máximo de 3.53 mm para 1.66 mm. No entanto, seu 

desempenho melhora assintoticamente com o número de interações, aproximando 

do valor real do mensurando. De maneira que, se for considerada apenas a última 

metade dos resultados, o erro máximo cai de 1.66m para 0.13 mm e a variância de 

0.011 para 0.001. 
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Capítulo 5 - A Montagem 

 

Com o objetivo de adquirir dados reais para o projeto, foi construído um 

encoder linear para medição de posição de uma esfera em percurso retilíneo sobre 

um plano inclinado utilizando um grupo de sensores homogêneos. 

A estrutura da bancada de medição fornece um trajeto retilíneo para esfera 

com baixo coeficiente de atrito e viabiliza o ajuste de inclinação, além de abrigar as 

demais unidades da planta, como pode ser visto na Figura 35. 

 

Figura 35 – Estrutura física da planta de medição 

Devido à grande versatilidade, espaçamento fixo e rigidez, foram utilizadas 

peças de LEGO® para montagem de toda a estrutura. O trajeto retilíneo da esfera é 

constituído por duas barras inteiriças de 127 mm para evitar atritos e variações de 

velocidade.  A inclinação pode ser obtida introduzindo peças de altura conhecida em 

uma das extremidades ou posicionando toda a estrutura em plano de inclinação 

conhecida. O conjunto emissor foi alocado a 152 mm de distância dos receptores 

para minimizar variações na iluminação entre cada receptor.  
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A esfera é posicionada no topo do plano inclinado, conforme o deslocamento 

da esfera para parte mais baixa do plano, os sensores são bloqueados um a um 

pela esfera impedindo que a luz infravermelha os atinja. O bloqueio da luz gera uma 

sombra sobre o sensor que altera o valor do sinal, sendo que, quanto maior a área 

do sensor atingida pela sombra, maior é o sinal conforme ilustrado pela Figura 36. 

 

Figura 36- Ilustração do comportamento do sinal de acordo com o deslocamento. 

Os valores máximos são obtidos quando a esfera encontra-se alinhada com 

um sensor de modo que o valor máximo de um sinal corresponde à posição do 

central de cada sensor.  

Para uma compreensão mais detalhada, a planta será dividida em duas 

partes: sistema de transdução e sistema de aquisição de dados. 

5.1 Sistema de Transdução 

O conjunto emissor de luz é responsável pela emissão de luz infravermelha 

que será captada pelo conjunto receptor. É composto por nove diodos emissores de 

luz infravermelha, um difusor de luz e um espaçador como pode ser visto na Tabela 

2. 

Os diodos foram conectados em paralelo e afixados em um espaçador de 

maneira a direcionar e manter um espaçamento fixo entre eles. Posteriormente, 

foram cobertos por um difusor para que a luz emitida fosse captada de forma mais 

homogênea pelos diferentes receptores. Foi utilizada uma bateria de 5 volts como 
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fonte de energia no intuito de obter uma alimentação mais estável, prevenindo assim 

oscilações na luz emitida pelos diodos e consequentemente no sinal captado. A fim 

de controlar a intensidade da luz emitida e evitar a queima dos diodos emissores, foi 

implementado um circuito regulador permitindo o ajuste da tensão aplicada nos 

diodos emissores. 

Diodo Emissor Infravermelho IR 
5mm 
 
Tamanho: 5 mm 
Cor da Lente: Cristal 
Tensão de Operação (V): 1.2-1.4 V 
Corrente (Ma): 100 Ma 
Comprimento de Onda (Nm): 940 Nm 

 

Espaçador 
 
Tamanho: 70 x 7,6 x 5,7 mm 
Diâmetro dos orifícios: 5 mm 
Distância entre os centros: 8mm 
Material: Plástico ABS (Acrilonitrila 
butadieno estireno) 

 

Difusor 
 
Comprimento: 100 mm 
Raio: 13 mm 
Material: Acrílico 
Cor: Branco translúcido  

Tabela 2 – Componentes do Conjunto Emissor de Luz 

O conjunto receptor de luz tem o papel de transdutor, ele converte luz 

infravermelha em um sinal elétrico, permitido assim relacionar a intensidade de luz 

captada por cada receptor com a queda de tensão nos terminais do diodo receptor.  

Este conjunto é formado por cinco diodos receptores infravermelhos e um circuito 

que ajusta a queda de tensão. Foram escolhidos diodos sensíveis apenas a uma 

faixa de luz infravermelha a fim de minimizar interferências de outras fontes de luz 

externas como pode ser visto na Tabela 3. 

Enquanto um receptor está sendo excitado com a luz infravermelha emitida 

pelo conjunto emissor, sua impedância é mínima e consequentemente a queda de 
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tensão também. Conforme a luz que chega ao receptor é obstruída, a impedância e 

queda tensão aumentam e são máximas quando a luz é completamente obstruída. 

Transistor receptor infravermelho IR 5 mm 
 
Alcance do Comprimento de Onda (Nm) : 700 nm a 
1050 nm 
Tamanho do Bulbo: 5 mm 
Corrente : 3 mA 
Cor do Bulbo: Escura 
Tensão de Ruptura:  >30 V 
Dissipação: 0,1 W  

Circuito de ajuste 
 

  

Tabela 3 - Componentes do Conjunto Infravermelho 

Os cátodos dos diodos receptores foram conectados em um terra comum do 

circuito de ajuste e os anodos foram conectados individualmente ao circuito de 

ajuste. Por sua vez, o circuito de ajuste recebe a alimentação em 3.3 volts da 

unidade de aquisição de dados e envia os sinais provenientes dos cátodos dos 

diodos. 

O circuito de ajuste possui dois ajustes: um ajuste grosso feito por um resistor 

variável (trimpot) de 10kΩ e um ajuste fino feito com trimpot de 100Ω. Ele foi 

projetado para possibilitar que a queda de tensão mínima nos diodos receptores 

fosse de 0.7 volts. Outra função desse circuito é ajustar os sinais dos diversos 

diodos receptores, corrigindo assim pequenas diferenças decorrentes do processo 

de fabricação que causam distorções entres as quedas de tensão. Na Figura 37.a) é 

possível ver os sinais antes do ajuste e Figura 37.b) os sinais após os ajustes. 
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a) b) 

Figura 37 – a)  Sinais originais e b) Sinais Ajustados 

Observando as Figuras 37.A e 37.B e nota-se a eficácia do circuito em 

aproximar os sinais. Enquanto as diferenças entre os sinais na Figura 37.b) é cerca 

700mV, na Figura 37.b) não passa de 13mV. 

5.2 Sistema de Aquisição de Dados 

A unidade de aquisição tem a função de amostrar sinais dos diodos 

receptores, processar e converter em um arquivo .txt. Este arquivo será a entrada de 

dados para o sistema fuzzy dentro de ambiente de programação desenvolvido no 

software MATLAB.  

Optou-se pelo Arduino Due® como unidade de aquisição de dados. Este 

equipamento tem resolução de até 12 bits do conversor A/D, do alto poder de 

processamento e custo. Outras informações do Arduino Due podem ser observadas 

na Tabela 4. 

O Arduino alimenta o circuito de ajuste através de suas portas GND e 3,3 

volts e recebe sinais de queda tensão nos diodos pelas entradas analógicas A0, A1, 

A2, A3 e A4. Suas portas captam tensões entre 0 e 3,3 volts e convertem em um 

valor inteiro entre 0 e 1023, sendo o valor zero correspondente a 0 volts e 1023 a 3,3 

volts.  Após a conversão, o programa elaborado para o Arduino coleta 20 amostras 

por ciclo e calcula a média entre elas. Esse foi um método utilizado a fim de reduzir 
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as oscilações dos resultados. Após colher todos os dados, o programa gera um 

arquivo de texto com os dados referentes a cada sensor e o instante em que cada 

dado foi assimilado. Também foi incorporada à planta de medição uma chave para 

alternar entre o modo aquisição de dados e modo monitoramento no qual é possível 

observar em tempo real respostas dos sensores. 

Microcontrolador: AT91SAM3X8E 

Tensão de Operação: 3.3V 

Tensão de Entrada: 7-12V 

Pinos Digitais E/S: 54 (12 PWM) 

Entradas Analógicas: 12 

Saídas Analógicas: 2 

Corrente Máxima nas E/S: 130mA 

Corrente Máxima Pino 3.3V: 800 mA 

Memória Flash: 512 KB  

SRAM: 96 KB (Dois bancos: 64KB e 32KB) 

Clock: 84 MHz 

Comprimento: 101.52 mm 

Largura: 53.3 mm  

Tabela 4 – Especificações técnicas Arduino Due 

5.3 O Algoritmo 

Primeiramente, a unidade aquisição de dados é colocada no modo de 

monitoramento, assim é possível ajustar a tensão e corrente dos fotodiodos até os 

seus valores nominais. O modo de monitoramento também é utilizado para calibrar o 

circuito de ajuste e obter os máximos e mínimos, que serão utilizados para 

normalizar os sinais. 
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Após essas configurações, a unidade muda para modo de aquisição e a 

coleta de dados inicia-se quando o primeiro sensor é obstruído, o dado um dos 

sensores é utilizado como gatilho para acionar amostragem de dados também para 

filtrar possíveis interferências luminosas. O programa coleta 20 amostras de cada 

um dos cinco sensores a cada ciclo de amostragem. Calcula-se o valor médio de 

cada sensor e subtrai-se o valor referente à interferências luminosas.  

Para o procedimento de fusão via lógica fuzzy é necessário normalização do 

dados. Primeiramente na fase de monitoramento são obtidos os valores máximos 

  á  e mínimos   í  de cada sensor, em seguida o valor   é 

calculado por meio da equação em (40). 

 =
  −  í

   á −  í
 (40) 

A Figura 38 apresenta gráficos dos sinais antes e depois da normalização 

descrita na equação em (40). 

 

Figura 38 – Medições normalizadas e não normalizadas 

Por fim é processado o algoritmo fuzzy, visto no Capítulo 4, que estima a 

posição da esfera. No intuito de observar comportamento da medição, foi conectado 

um cabo USB que liga o Arduino ao computador, de maneira que a posição medida 

da esfera pode ser vista online na tela do computador. 

5.4 Aproximação da Curva Estática 
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A curva azul vista no gráfico da Figura 39 apresenta o comportamento da 

tensão nos sensores em função da posição da esfera. No intuito de simular o 

comportamento dos sensores foi gerada a aproximação da curva estática medida, 

expressa graficamente pela curva verde da na Figura 39. 

 

Figura 39 – Curva Estática Medida e Aproximada 

Os parâmetros e a equação utilizada para gerar aproximação podem ser visto 

em (41). 

( ) = .  

=  2.9775       = 0.01129     = 0.006155 

 

(41) 

 

Sendo  a tensão no sensor  na posição . 

5.5 Resultados 
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Com o objetivo de melhorar a estimava de posição proveniente da fusão fuzzy 

realizada pena unidade de aquisição de dados, foi feita uma segunda fusão via filtro 

Kalman em ambiente computacional por meio do software MATLAB. Na Figura 40 é 

possível observar a estimativa de posição da esfera proveniente do modelo 

matemático, do sistema fuzzy e do sistema Fuzzy-Kalman. 

 

Figura 40 – Gráfico da posições estimadas pelo modelo, fuzzy e Fuzzy-Kalman. 

Apesar de não ser possível obter a curva real da posição da esfera, 

observando o gráfico da Figura 40 nota-se que as 3 curvas se mantêm bem 

próximas e que a medida da posição da esfera estimada pelo sistema Fuzzy-Kalman 

oscila entre o modelo matemático e o sistema fuzzy assim como na previsto pelas 

simulações.  
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Capítulo 6 - Conclusão 

 

Neste trabalho construiu-se um encoder linear para medir a posição de uma 

esfera movimentando-se linearmente em um plano inclinado, sendo utilizados como 

sensores uma série de fotodiodos emissores e receptores de luz. Os dados 

complementares dos sensores foram fundidos via lógica fuzzy e em seguida 

aperfeiçoados por um filtro de Kalman. 

Foi feita uma revisão bibliográfica sobre fusão de sensores e algoritmos 

aplicados à fusão de dados. Em especial, foram apresentados os conceitos 

fundamentais da Lógica Fuzzy e Filtro de Kalman, algoritmos de fusão com as 

características consideradas favoráveis para desenvolvimento do sistema de 

medição de posição em um plano inclinado. Tratando da fusão de sensores, 

conseguiu-se introduzir o tema dando uma perspectiva das vantagens que podem 

ser adquiridas com a mesma, e detalhou-se os tipos de fusão que podem ser 

implementadas com suas respectivas ferramentas. 

Por meio da literatura de fusão de sensores, é possível concluir que 

informação de sensores isolados é menos precisa e em alguns casos não consegue 

representar completamente o fenômeno observado. Tendo em vista que grandes 

sistemas já possuem uma vasta quantidade de sensores já instalados, o 

desenvolvimento de algoritmos de fusão de dados que integre esses sensores é um 

assunto de grande interesse.  

A medição da posição da esfera depende dos sinais emitidos por diversos 

fotodiodos. Os fotodiodos foram dispostos linearmente no intuito de que cada um 

possa contribuir com uma informação acerca da posição da esfera. Tendo em vista 

que a contribuição de cada sensor não é mesma durante o deslocamento, as 

definições Fuzzy de pertinência são úteis para fundir dados. 
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Para averiguar a resposta dos fotodiodos receptores de luz, foi montada uma 

planta na qual uma esfera metálica percorre uma trajetória retilínea interrompendo o 

fluxo de luz entre os emissores e receptores de luz. Com isto foi possível levantar a 

curva estática dos sensores e a partir dela fazer uma aproximação por uma função 

gaussiana. Esta função foi utilizada nas simulações do Capítulo 4 que testaram o 

desempenho do filtro de Kalman e da lógica fuzzy. 

Conforme observado nas simulações apresentadas no Capítulo 4, a fusão 

resultante da lógica fuzzy conseguiu converter os sinais de um série de diodos em 

uma estimativa de posição, porém bastante instável devido aos ruídos de medição. 

Verificou-se também que filtro de Kalman atenuou consideravelmente os ruídos 

proporcionado uma saída bem mais estável e próxima da medida real. 

A planta foi construída com peças de LEGO®, uma esfera metálica, um 

difusor de luz, um espaçador de plástico, fotodiodos receptores e emissores de luz. 

Um circuito com potenciômetros foi projetado para ajustar os sinais dos receptores 

de luz e um microcontrolador usado como unidade de aquisição de dados e para 

processamento da lógica fuzzy. 

Os sinais sensores foram utilizados como uma interface de fuzzyficação 

analógica, visto que as curvas estáticas foram empregadas como conjuntos fuzzy. 

Desta maneira foi possível reduzir o custo de processamento relativo a esta etapa. 

Além de fundir as informações dos sensores em um único conjunto de dados, a 

lógica fuzzy também permitiu linearizar reposta dos sensores e aumentar o alcance.  

Neste trabalho por meio de uma fusão de dados complementares, utilizando a 

lógica fuzzy, foi possível fazer a transdução sinais de tensão em uma medição de 

posição e aumentar o alcance do sistema. Também conseguiu-se melhorar esta 

medição implementando uma fusão redundante, usando a técnica do filtro de 

Kalman que reduziu-se consideravelmente o erro e sua variância. 

Algumas propostas de aperfeiçoamento deste trabalho são: a utilização do 

Filtro de Kalman previamente à Lógica Fuzzy diretamente nos sinais ruidosos dos 
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sensores, aplicação desse sistema em uma planta de controle de posição e o 

aumento na quantidade de sensores, visto que um maior número de sensores 

aumenta alcance do sistema. 
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