
 

 

Movimento dentro de um 

 sistema de coordenadas geo-referenciado 

O novo sistema de giroscópio para medição de 

movimento dinâmico da GeneSys Elektonik GmbH é 

um sistema com o qual todos os estados relevantes 

de movimento, i.e., aceleração, velocidade, posição, 

velocidade rotacional e ângulos,  podem ser gravados 

com altos padrões de precisão 

 

Encontrar maneiras de melhorar os níveis de 

segurança dos ocupantes e padrões de conforto de 

transporte são questões centrais para o setor de 

tecnologia de chassis. Para atingir isto, uma 

avaliação das características de dirigibilidade é 

necessária antes. Primeiramente, isto envolve uma 

avaliação subjetiva pelos pilotos de teste. Para 

auxiliar este processo, podem ser usados uma 

extensa gama de equipamentos de medição para 

retratar os movimentos estruturais do veículo 

objetivamente. Para alcançar os melhores 

resultados possíveis  da investigação, métodos 

estão sendo empregados continuamente nos limites 

máximos do tecnologicamente exequível. Destas 

aplicações, empresas como a TÜV Automotive 

GmbH( uma divisão da TÜV Süd) formula padrões 

para guiar os demais desenvolvimentos destas 

tecnologias e técnicas de medição. Por exemplo, 

isto trouxe à tona os requisitos que definiram um 

novo sistema inercial para medição de movimento 

dinâmico, dos quais a GeneSys Eletonik GmbH em 

Offenburg desenvolveu o ADMA Analisador  de 

Movimento Dinâmico Automotivo. Este é um 

sistema inercial baseado numa tecnologia solidária 

com a qual todos os estados de um veículo em 

movimento, ou seja, aceleração, velocidade, 

posição, velocidade rotacional e ângulo, podem ser 

gravados para um alto padrão de precisão. 

Orientação sem referência externa Sistemas 

inerciais são usados para medir a orientação e a 

posição em um sistema de coordenadas geo-

referenciado sem uma referência externa. Por esta 

razão, eles têm sido utilizados por um longo tempo 

em investigações de movimentação dinâmica para 

descrever movimentos estruturais dos veículos. A 

precisão dos resultados das medições depende 

pesadamente da natureza e do nível de 

desenvolvimento do giroscópio utilizado. O ADMA é 

baseado em giroscópios de fibra óptica de circuito
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fechado de três eixos únicos para as coordenadas X, Y, e Z. Estes são giroscópios ópticos, os quais em contraste 

com os giroscópios rotacionais ou vibracionais, não são dependentes de fenômenos mecânicos, mas ao contrário 

usam as propriedades da luz para determinar velocidades rotacionais. A ausência de partes mecânicas móveis 

aumenta a confiabilidade e robustez destas unidades. 

Tecnologia moderna de giroscópio de fibra óptica  

Em um giroscópio de fibra óptica, um facho de luz é conectado a um trajeto circular de luz (mola de fibra óptica) 

por meio de um divisor de luz (Fig.1). Isto gera fachos de luz em contra rotação, ou seja, um na rotação horária 

e um na anti-horária. Na perna de retorno, estes dois fachos se toranm superpostos e ativam um fotodetector. 

Com o auxílio deste detector, a intensidade da luz pode ser convertida em sinal elétrico.  

 

Quando precisamente superpostos, a intensidade da 

luz no detector é máxima.  Uma rotação da fibra 

óptica gera uma diferença no trajeto relativo o qual 

dá origem a uma diferença de fase entre os dois 

fachos de luz superpostos. Esta diferença resulta 

numa flutuação no nível de luminosidade o qual a 

célula fotoelétrica é capaz de detectar. Os 

giroscópios de fibra óptica têm processadores digitais 

de sinal usados para obter sinais e ativar o 

modulador (Fig.2). Influências de erros sistemáticos 

são compensadas pelo que é conhecido como 

processo de circuito fechado. Isto torna estes 

sistemas, quando comparados a outros sistemas de 

giroscópios de fibra óptica, apropriados para 

velocidades rotacionais extremamente rápidas e 

muito mais altas. 

A tarefa de um sistema de giroscópio é medir 

ângulos, mesmo quando em movimento. No ADMA 

devido a sua precisão de medição especificada de 

<0,1 graus um dispositivo de medição de servo 

aceleração é designado para cada giroscópio de fibra 

óptica como um instrumento de referência.  

Isto permite definir as direções dos vetores 

gravitacionais e, a partir daí, derivar o grau do 

ângulo. Ao mesmo tempo. Estes sensores tornam 

possível gravar os fatores de aceleração sendo 

aplicados na direção do veículo. A poderosa unidade 

processadora ADMA de 32 bits então processa a 

integração matemática para estabelecer a velocidade 

e então em um novo passo de integração, calcula a 

posição. O algoritmo vem sendo otimizado para 

medições de movimento dinâmico e leva em conta a 

gravidade e o movimento rotacional da Terra. 

 

Aumento da medição absoluta  

Neste processo, devido ao processo de integração, erros muito pequenos dos sensores podem resultar em falhas 

muito maiores e crescentes no sistema. Esta situação pode ser melhorada através de apoio na forma de 

medições absolutas. Ao longo de longas distâncias e períodos de tempo, estas medições adicionais podem ser 

realizadas por um hodômetro ou sensor Correvit, ambos métodos comumente aplicados. Para calcular a posição 

com esta forma de navegação ‘conectada’, apenas um estágio de integração é suficiente. Outra opção de apoio é 

empregar o GPS (Sistema de Posicionamento Global) para medir a posição absoluta.  

 

 

 Fig 1 : Uma rotação da mola de fibra óptica 

gera uma diferença no trajeto relativo o qual 

cria uma diferença de fase entre a 

superposição dos fachos de luz e esta 

diferença pode ser detectada por um 

Fotodetector.    

Fig. 2 : Fatores de erros sistemáticos são 

compensados por um processo de circuito 

fechado  



 
 

 
 

 

 

 

 

Modernos GPS cinemáticos em tempo real (RTK-

GPS) entregam dados de posição absoluta 

enquanto um veículo está em movimento, com 

precisão de dois centímetros. Com o processador de 

alta velocidade ADMA, os dados recebidos do GPS 

são sincronizados levando em conta o tempo de 

latência com as posições angulares. O ADMA é 

oferecido com um pacote completo pré-montado 

em conjunto com uma unidade RTK-GPS. As 

características principais da unidade ADMA incluem 

uma gama de interfaces para sincronização dos 

dados de medição com os dados obtidos de outros 

sistemas de aquisição. Além disso, o usuário pode 

utilizar a interface de dados CAN para conectar o 

dispositivo a outro equipamento padrão sem 

nenhum esforço adicional. Varredura direta dos 

dados, isto é, dentro do display padrão e do pacote 

de software de avaliação conhecido como DIAdem, 

isto tudo é possível sem problemas. Isto é o que o 

Dipl.-Ing. (FH) Bernard Schick tem a dizer sobre o 

assunto (ele é o Chefe de Tecnologia de Chassis, 

Tecnologia de Freio e Serviços de Medição) no 

Centro de Metrologia e Teste na TÜV Automotive 

GmbH: “Uma propriedade marcante do ADMA é o 

seu projeto modular, a chave para as suas 

capacidades operacionais ‘plug-and-play’. A 

interface de dados CAN significa que o sistema 

básico  pode ser usado para  vários propósitos 

associados com investigações dentro do movimento 

dinâmico e pode, dependendo dos requerimentos, 

ser equipado com uma variedade de outros 

equipamentos de medição. Para opções de 

varredura de dados, a escolha de dados puros 

como também dados orientados horizontalmente e 

atrelados ao veículos também é possível. Isto 

aumenta a gama de usos potenciais para este 

sistema de medição.”     

 

 

 

 

 

 

Teste resulta em “Excelente” 

As características técnicas especiais do sistema 

modular ADMA incluem seu robusto giroscópio de 

fibra óptica de circuito fechado, necessitando muito 

pouca calibração, e processadores de alta 

performance os quais calculam a atitude e posições 

angulares continuamente baseados nos sinais dos 

sensores internos e fontes externas de informação. 

Este dispositivo, baseado em tecnologia solidária, 

oferece opções flexíveis para usar este sistema de 

medição de movimento dinâmico, como por 

exemplo, para ajuste de chassis, medição de 

movimento estrutural do veículo, validação de 

modelos de simulação ou de verificação do 

alinhamento de superfície de rodagem e análises de 

rotas. Testes extensos conduzidos com um 

completo programa de investigações dinâmicas de 

veículos confirmaram a precisão do ângulo de 

deslocamento e rolagem como melhor que 0,1°. 

Você pode obter informações adicionais sobre 

ADMA de seus indicadores chave de desempenho 

eletrônico.           

 

 

Fig. 3: Dados de investigações de 

medição de movimentos dinâmicos 

durantes testes veiculares em Nardo Fig. 4: O Analisador de Movimento 

Dinâmico ADMA da GeneSys Elektonik 

Dipl.-Ing. (FH) Bruce Griffin é funcionário da 

GeneSys Elektronik GmbH como Chefe de 
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