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Resumo - Os Serviços Baseados em Localização (LBS) são definidos como sendo serviços
que utilizam a localização geográfica num terminal móvel. Estes serviços proporcionam
aos utilizadores informação sobre a localização de uma determinada rua, cidade, objeto,
coordenadas geográficas ou mesmo relativo a outros utilizadores. As técnicas de
localização baseadas em GPS (Global Positioning System) têm a sua aplicabilidade muito
reduzida, ou impossível, em ambientes interiores. Existem também cenários exteriores,
que devido às suas características, torna os sinais de GPS afetados (por exemplo, a
existência de grande densidade de altos edifícios). Neste tipo de ambientes, uma das
técnicas que pode ser utilizada é a análise da força do sinal das redes de comunicação
sem fios existentes no local. Esta análise pode ser feita, por exemplo, recorrendo quer a
modelos de propagação e/ou fingerprinting. A estimativa da localização com estes
sensores tem por base o comportamento corporal do utilizador ao longo da sua
caminhada. Geralmente, os requisitos de precisão em ambientes indoor são mais
elevados. A informação recolhida das redes de comunicações sem fios pode ainda ser
complementada com informação proveniente de outros sensores, como por exemplo
os IMU (Inertial Measurement Unit), que permitem detetar passos humanos em certas
condições, e com a orientação do utilizador, prever o seu percurso. Nesta dissertação
pretende-se fazer a análise dos sensores anteriormente referidos com o intuito de
estimar o número de passos, tamanho dos passos, atividade, direção e posição do
utilizador em ambientes interiores e exteriores.
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Abstract - Location Based Services (LBS) are defined as services that use the geographical
location of a handset. These services provide users information about the location of a
particular street, city, object, geographic coordinates or even relative to other users.
GPS-based localization techniques (Global Positioning System) have very little or even
no indoor applicability. There are also some outdoor scenarios, which because of their
characteristics, affect GPS signals (for example the existence of high density of high
buildings). In this type of environment, one of the techniques that can be used is the
analysis of the signal strength of wireless communication networks in place. This analysis
can be done, for example, by using either propagation and/or fingerprinting models. The
estimation of location with these sensors is based on the corporal behavior of the user
along his walk. Generally, accuracy requirements in indoor environments are higher. The
information gathered from wireless networks can also be complemented with
information from other sensors, such as the IMU (Inertial Measurement Unit), which
allow the detection of human steps under certain conditions, and with the guidance of
the user, predict their route. In this thesis we intend to analyze the previously
mentioned sensors with the purpose of estimating the number of steps, size of steps,
activity, direction and position of the user in indoor and outdoor environments.
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Capítulo 1 - Introdução
1.1

História da Localização

O Homem sempre se interessou em saber a sua localização de forma a que conseguisse
encontrar o caminho certo por onde seguir. A localização de qualquer pessoa tem uma
dependência direta de referências como ruas, rios, lugares de interesse e edifícios. As
referências podem ser obtidas através da latitude e da longitude, com equipamentos
Global Positioning System (GPS), ou pela interpretação de cartas topográficas, mapas e
plantas. O Homem sempre apresentou a vontade de saber a sua posição, mas a forma
como esta é determinada e caracterizada foi alterada. Mudaram os recursos,
instrumentos/equipamentos, as características do espaço e as referências para a
localização e orientação. Hoje em dia, através do sistema GPS, é possível determinar a
posição de um determinado ser humano em virtualmente todas as posições do globo,
mas sempre com algum grau de erro associado, dependendo da disponibilidade dos
recursos que são necessários para a obtenção da localização [1].
Os primórdios da localização usando instrumentos são marcados pelo astrolábio cujas
origens são atribuídas à Grécia Antiga [2]. O astrolábio era usado para determinar a
posição dos astros no céu e foi, durante muito tempo, usado como instrumento para a
navegação marítima com base na determinação da posição das estrelas. Mais tarde, este
instrumento veio permitir aos navegadores da Idade Média obter, através de equações
e conceitos matemáticos, a altura de um astro relativamente ao horizonte, realizar
cartografia astrónoma e fornecer um calendário perpétuo. Assim, o astrolábio permitiu
determinar com algum grau de precisão e exatidão a localização [3]. Seria, com o
avançar do tempo, substituído pelo quadrante, que foi muito usado pelos navegadores
portugueses, durante a época dos Descobrimentos [3].
O quadrante tinha como objetivo determinar as alturas dos astros sendo feito,
normalmente, de madeira ou latão. Permitia, também, obter a distância entre o ponto
de partida da embarcação e o local onde esta se encontrava, através da determinação
da altura da Estrela Polar. Contudo, passados 300 anos, deu-se uma nova evolução deste
tipo de instrumentos. Em 1957, um oficial da marinha britânica criou o sextante, que
vinte anos mais tarde teria um aperfeiçoamento por Tomaz Golfrey [3]. O sextante
1

media a abertura angular na vertical entre um astro e a linha do horizonte por forma a
fazer cálculos da posição. Graças à sua importância histórica na determinação da
posição dos navios no mar, o sextante é, ainda hoje, um dos símbolos máximos da
navegação marítima [3].
Estes instrumentos foram uma preciosa ajuda, embora básica, da navegação e
posicionamento até ao início do século XX. Aqui, vários sistemas de navegação baseados
em radiocomunicações emitidas de estações situadas em pontos conhecidos foram
desenvolvidos. Entre 1940 e 1943, os Estados Unidos da América dedicaram-se ao
desenvolvimento do LORAN (LOng RAge Navigation) [4], que é um sistema de
navegação hiperbólico baseado em sinais modulados sincronizados recebidos pelos
sistemas que pretendiam obter a sua localização. Na década de 70, este sistema foi
substituído por outro mais simples e mais preciso, denominado OMEGA. O sistema
OMEGA [5] foi desenvolvido inicialmente para uso militar, mas rapidamente foi
transposto para o uso civil. Tornou-se assim, no primeiro sistema de radionavegação
utilizável em qualquer ponto da superfície terrestre. O OMEGA é baseado na técnica de
triangulação, em que dando uso a oito transmissores a baixa frequência, cada um deles
a uma grande distância dos outros, é possível, em qualquer ponto do globo terrestre,
uma estação recetora obter o sinal transmitido de pelo menos três das estações. O
posicionamento é obtido a partir de um modelo hiperbólico de linhas de posição
determinadas pela comparação da fase dos sinais recebidos pela estação recetora. O
fim do uso do OMEGA chegou em 30 de setembro de 1997, data no qual foram cessadas
todas as emissões dos sinais deste, devido à crescente adesão a sistemas com recurso a
satélites [5]. Este acontecimento veio marcar o advento do maior e mais preciso sistema
de georreferenciação até à data, o GPS.
Os Estados Unidos da América foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento
de um sistema de satélites capaz de transmitir sinais para recetores na superfície
terrestre ou em voo, podendo assim determinar com elevada precisão a sua posição,
velocidade e direção. Existiram também outras iniciativas de desenvolvimento de
sistemas semelhantes, como o GALILEO pela União Europeia (UE) e pela Agência Espacial
Europeia (ESA), o GLONASS da Rússia e o sistema COMPASS da China. Em 2020, o
GALILEO deverá estar em pleno funcionamento para fornecer informações sobre
2

posicionamento a todos os europeus, segundo a ESA [6]. Inicialmente, o GPS [1], cujos
lançamentos dos primeiros satélites foram entre 1978 e 1985, tinha o seu uso restrito
ao emprego militar. Em dezembro de 1993, foi possível o seu uso civil, e em 1995 o GPS
já era considerado totalmente operacional [5]. A partir de 2000, o GPS passou a ser
responsável pela precisão que era influenciada pelo desempenho do sistema e pela
qualidade do recetor, o que pode chegar a poucos metros de erro da posição verdadeira
[1].

1.2

Motivação e Objetivos

O Homem dedica-se à resolução de problemas que vão surgindo ao longo dos tempos,
superando algumas expectativas e hoje é ordinário o uso de ferramentas tecnológicas
no cotidiano da comunidade civil. Nesta área, existe uma grande competitividade no
mercado, principalmente na tecnologia móvel. Os fabricantes de dispositivos móveis
procuram cada vez mais inovar de modo a destacarem-se no mercado, com ênfase no
aumento do poder computacional. Este poder computacional permite um
funcionamento eficaz de aplicações que exigem grande poder de cálculo [7].
Os LBS são uma área significativa na tecnologia móvel, com uma presença ubíqua de
serviços ao consumidor. Estes serviços baseiam-se na localização de um terminal móvel
de um utilizador de modo a indicar-lhe informações ou serviços específicos. Os LBS têm
como principal objetivo fornecer a localização de um dispositivo móvel que esteja a ser
utilizado por uma determinada pessoa, permitindo, posteriormente, outros serviços
como localizar objetos próximos e indicar as direções para onde o utilizador vá ao mudar
de posição [8].
Antigamente, a determinação da localização era feita apenas em carácter outdoor, com
referência à escala de edifícios, ruas e zonas. Com a evolução da tecnologia, hoje já é
possível ultrapassar as barreiras da localização indoor, sendo uma realidade com grande
potencialidade de aposta e crescimento, embora com alguns obstáculos que estão
associados a estes ambientes, como reflexões, refrações, absorções e multipath
interference (problemas da propagação eletromagnética do sinal). O GPS, não sendo
uma tecnologia universal, não oferece uma precisão e exatidão boas em ambientes
interiores. As técnicas de posicionamento baseadas nas características dos sinais
3

eletromagnéticos são uma das formas que têm vindo a ser estudadas, mas que
apresentam problemas. Os métodos de análise de cena, como é o caso do fingerprint,
são promissores, mas acarretam como maior fator de erro a presença de obstáculos que
obstroem a linha de vista e/ou a orientação do terminal móvel. Estes tipos de técnicas
costumam ser usadas quando não existe infraestrutura dedicada apenas à localização,
recorrendo-se assim às características do sinal das redes sem fios [75].
Sabendo, à partida, a posição inicial de um indivíduo, pode-se recorrer a sensores IMU
para melhorar a precisão da estimativa da localização. Estes sensores poderão,
porventura, ser a única solução para localizar um terminal móvel nos casos onde não
exista um levantamento prévio de sinais Radio Frequency (RF), relativamente ao
fingerprint, quando a localização das referências não é conhecida ou quando não existe
infraestrutura de rede sem fios. Existem várias aplicações possíveis com estes sensores,
mas as mais desafiantes são em ambientes onde há, frequentemente, múltiplas fontes
de interferência ou ruído. De modo a atingir altas precisões nestes ambientes, é
necessário realizar posteriormente um forte processamento de dados [76].
A variedade de sistemas baseados em sensores IMU é significativa, variando na zona do
corpo em que o utilizador porta o dispositivo que contém os sensores, tipos de
movimentos analisados, entre outros. As finalidades destes podem variar, conforme o
estudo em que está inserido. Esta dissertação enquadra-se no estudo de implementação
de um sistema que recorre a sensores IMU que estão presentes num dispositivo móvel
(com sistema operativo Android) portado na mão do utilizador. Pretende-se assim,
realizar testes (e analisar os respetivos resultados), com o intuito de detetar
movimentos de locomoção básicos, bem como a direção destes. Este tipo de sistemas é
relativo à área de estudo da navegação pedestre [77].
Hoje em dia, encontram-se presentes alguns Sistemas de Navegação de Pedestres (PNS)
com baixo custo e implementação simples. Estes sistemas fazem uso dos dados
recolhidos dos sensores IMU para detetar passos humanos. Estes sensores podem ser
dedicados ou presentes em smartphones. Na maioria destes sistemas, um impacto
vertical é considerado como um passo e através da sua orientação cria-se o caminho
percorrido pelo utilizador, fazendo uma procura contínua da localização ao longo do
percurso dentro de um determinado espaço. Este método é denominado tracking ou
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seguimento. O desempenho de um sistema PNS depende, na maioria das vezes, dos
métodos de processamento dos dados de um modo computacionalmente rápido e das
características de cada utilizador [77].
Pretende-se, assim, neste trabalho, recolher dados de redes de comunicação, de
sensores IMU e bússola digital. Para isso, será desenvolvida uma aplicação móvel (App)
para recolha dos dados destes sensores, e testar algoritmos de deteção de passos,
estimar o tamanho do passo do utilizador, a sua atividade e direção, e a posição. A App
será ainda capaz de gravar os dados dos sensores para análise dos dados numa folha de
cálculo.

1.3

Contribuições

Com este trabalho pretende-se contribuir em várias vertentes no contexto da
localização, tanto indoor como outdoor, através de testes e análise de diferentes
técnicas de contagem de número de passos, direção e atividade de determinado
indivíduo recorrendo aos sensores IMU, de forma a obter resultados que sejam
relevantes. Será também feito um estudo de como estimar o tamanho do passo e a
posição do sujeito, sabendo à partida a posição inicial num plano bidimensional.
São apresentados métodos de determinação de localização que possam melhorar o
desempenho de outros sistemas de localização, com foco no tracking do utilizador e na
atividade deste. De modo a ser possível o estudo dos objetivos pretendidos nesta
dissertação, foi desenvolvida uma App em Android que faz a aquisição e
armazenamento dos dados dos sensores IMU, para que possam ser estudados,
explorados e processados.

1.4

Organização da Dissertação

A dissertação encontra-se organizada em 7 capítulos. No 1º capítulo faz-se uma pequena
introdução à história da localização, aos objetivos e às contribuições que este estudo
dará.
No segundo capítulo é focado o conceito de sistemas de localização e suas
características, os tipos de metodologias de localização mais conhecidas e as medidas
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de desempenho das técnicas de localização. São introduzidos ainda trabalhos
relacionados com este trabalho, como o GPS, RADAR e o Projeto Lopes.
Relativamente ao terceiro capítulo, é feita uma parte introdutória acerca da deteção e
caracterização dos passos, da biomecânica humana e algoritmos de deteção de passos
encontrados na literatura. São apresentados alguns conceitos de estimação de
comprimento de passos bem como a orientação de um utilizador, bem como
enumerados os problemas de um PNS.
No capítulo 4 são discutidos os conceitos principais de análise e processamento de
sinais, como tipos de sinais, frequência e período fundamental, domínio da frequência,
domínio do tempo, domínio de escala e amostragem, interpolação e filtragem, além de
uma parte introdutória à STFT.
No capítulo 5 são demonstrados os esquemas de implementação dos algoritmos de
deteção de passos, bem como informação acerca da ferramenta de análise de dados
que foi usada – o Scilab, e o Android Studio, para desenvolvimento de uma App.
O capítulo 6 refere-se à discussão e apresentação de testes e resultados,
nomeadamente aos algoritmos de deteção de passos, estimação do tamanho dos
passos, direção do utilizador, estimação da atividade e posição do indivíduo.
Por fim, no capítulo 7 são discutidas conclusões acerca desta dissertação, bem como
indicação de trabalho futuro na temática deste estudo, de forma a melhorar a
localização através do funcionamento de sensores IMU de smartphones.
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Capítulo 2 - Sistemas de Localização
Os sistemas de localização são tais que a partir de informações que possam caracterizar
a posição de um terminal móvel conseguem fornecer uma localização aproximada da
mesma. Este processo é denominado normalmente por geolocation, location sensing,
radio location, position location, localization ou apenas por localização [7].
Investigadores por todo o Mundo encontram-se a estudar metodologias para
desenvolver técnicas e tecnologias que automaticamente localizem pessoas, objetos,
etc. Ao longo dos anos, muitos sistemas têm apresentado o problema de deteção
automática de localização. O GPS é, talvez, o sistema de localização mais conhecido [7].
Neste capítulo serão abordados os sistemas de localização, identificando as suas
características, metodologias e arquiteturas usadas. Estes sistemas de localização
estudados que se apresentam são baseados em dispositivos móveis.

2.1

Características de um Sistemas de Localização

Os sistemas de localização possuem características quando estes são implementados,
das quais são apresentadas as seguintes:
•

Posição Física e Localização Simbólica

A posição física apresenta a localização por pontos relativos a sistemas de coordenadas
geográficas, como latitude e longitude, ou por pontos relativos a sistemas de
coordenadas cartesianas (de duas ou três dimensões). Um exemplo desta característica
é o GPS. A localização simbólica refere-se ao facto de cada localização possível ser uma
zona que é representada por uma etiqueta que a caracterize. Um leitor de código de
barras, por exemplo, é caracterizado por uma localização simbólica [8].
•

Referenciação Absoluta e Referenciação Relativa

Uma localização absoluta é uma localização que partilha a mesma referência em todos
os sistemas, independentemente da posição do terminal móvel no espaço. O GPS utiliza
uma referenciação absoluta visto que para qualquer localização ao longo do globo o
formato das coordenadas mantém-se geográfico. O referencial é o mesmo, pois a
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latitude usa como referência o equador, a longitude o Meridiano de Greenwich e a
altitude o nível médio das águas [8].
Num sistema que use referenciação relativa, cada objeto pode ter a sua própria
referência. Assim, a referenciação relativa não aplica um referencial global. Em sistemas
de localização indoor é utilizado normalmente este tipo de referenciação, onde as
localizações possíveis de um terminal móvel são baseadas em posições pré-definidas
e/ou referenciais locais [8].
•

Exatidão e Precisão

A exatidão pode ser considerada uma medida de avaliação qualitativa, medindo o erro
entre a localização estimada e a localização real, em unidades. Quanto menor for o
desvio padrão do conjunto de resultados, mais exato é o sistema de localização em
termos percentuais [8].
A precisão é uma medida de avaliação qualitativa medindo a proximidade dos diferentes
resultados. Quanto menor for o desvio padrão para o conjunto de resultados, melhor
precisão apresentará um sistema de localização. A precisão é, assim, uma estimativa
percentual para uma determinada exatidão. Um sistema de localização pode ter
precisão, mas não ser significativamente exato, visto que os resultados obtidos apesar
de variarem pouco estão longe do valor real ou esperado [8].
•

Sistemas de Localização remotos e locais

Um sistema de localização remoto é um sistema em que a obtenção da localização não
é feita por um terminal móvel, mas por outro sistema, sendo que posteriormente a
informação da localização é enviada para o terminal móvel [8].
Num sistema de localização local a obtenção da localização é conseguida a partir de um
terminal móvel [8].
•

Capacidade de Reconhecimento

A capacidade de reconhecimento é uma característica que está associada a um sistema
de localização que consegue identificar e reconhecer objetos. Os sistemas de localização
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por vídeo ou imagem utilizam normalmente a capacidade de reconhecimento,
identificando a localização da pessoa e a sua identidade [8].
•

Network-Assisted e Mobile-Assisted

Um sistema Network-Assisted é um sistema em que a captação de dados e a determinação
da localização baseada nesses dados são feitos em fontes diferentes [8].
Um sistema Mobile-Assisted é um sistema em que a captação de dados e a determinação
da localização baseada nesses dados são feitos num terminal móvel [8].
•

Granularidade Espacial

A granularidade espacial refere-se ao conjunto de pontos que um sistema de localização
consegue distinguir numa área. A granularidade espacial está relacionada com a
precisão, uma vez que se um sistema de localização possuir elevada granularidade
espacial, então o sistema será preciso; caso possua baixa granularidade, a precisão será
baixa. Importa salientar que a determinação da localização numa rua terá uma maior
granularidade espacial do que numa cidade [8].
•

Custos e Tempo

Os custos dos sistemas de localização são repartidos no custo da implementação,
instalação, recursos obrigatórios e infraestrutura. O tempo de implementação refere-se
ao tempo necessário para criar um sistema de localização, desde o seu início até ao seu
término. Por sua vez, o tempo de execução refere-se ao tempo necessário para
determinar a localização de um terminal móvel, desde o momento em que é solicitado
esse pedido até estar disponível [8].
•

Escalabilidade

Escalabilidade é a capacidade de um sistema de localização aumentar a sua abrangência,
isto é, a capacidade de um sistema conseguir ou não estender a sua área de cobertura
mantendo as restantes características inalteradas. Um sistema que seja escalável obriga
a que a informação da localização mantenha o mesmo nível de precisão e exatidão, o
que implica que haja uma maior área de cobertura. É uma característica muito
importante e, por conseguinte, desejável, nas áreas das telecomunicações, engenharia
de software e infraestruturas de tecnologias de informação [77].
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•

Privacidade e Segurança

A privacidade de um sistema de localização refere-se à garantia de que a identidade do
utilizador permaneça anónima. Trata-se de uma característica eticamente problemática,
visto que pode haver diversas ocasiões em que a privação é prejudicial aos utilizadores.
A segurança de um sistema de localização consiste no impedimento/barramento do
acesso de utilizadores não autorizados ao próprio sistema ou a dados de outros
utilizadores [77].
•

Limitações

Os sistemas de localização possuem normalmente limitações e estas devem ser dadas a
conhecer pelos respetivos desenvolvedores. Existem grandes obstáculos que limitam
estes sistemas e consequentemente é necessário que haja esforços para os contornar
[79].

2.2 Metodologias de Localização
Um sistema de localização é definido como um sistema que é capaz de determinar a
localização de um terminal móvel, quando requisitada. Esta determinação deve ser feita,
de forma total, no sistema de localização, através de diversas formas e métodos com o
objetivo de obter a informação necessária para estimar a localização. Com base em
estudos de J. Hightower et al., em [8], existem três grupos principais de metodologias:
triangulação, proximidade e análise de cena. Estes três grupos são os mais aceites e
usados na literatura, segundo as suas características e modelos de estimação de
localizações [8, 9].

2.2.1 Localização usando Triangulação
A triangulação utiliza as propriedades geométricas de triângulos para estimar a
localização de terminais móveis. Esta metodologia pode ser dividida em dois grupos:
lateração e angulação [8].
•

Lateração: A lateração determina a localização do terminal móvel usando
cálculos de distâncias entre referências e o próprio terminal [8, 9].

•

Angulação: A angulação determina a localização do terminal móvel usando
cálculos de ângulos de incidência entre referências e o próprio terminal [8, 9].
10

2.2.2 Localização usando Proximidade
A proximidade utiliza as deteções de proximidade entre os terminais móveis e as
referências com localizações conhecidas com o intuito de estimar a localização dos
terminais. Segundo as fontes [8, 9, 10], esta metodologia pode ser dividida em três
técnicas: contacto físico, célula de origem e identificação automática:
•

Contacto Físico: A localização do terminal móvel é feita com base em sensores
de contacto posicionados em localizações conhecidas.

•

Célula de Origem: A localização do terminal móvel é conseguida através de
informações da célula onde se encontra, sendo esta uma área com abrangência
conhecida.

•

Identificação Automática: A localização do terminal móvel é realizada através
da última localização conhecida ou do uso de cartões na zona de identificação.

2.2.3 Localização usando Análise de Cena
A análise de cena faz uso de uma análise de padrões com o objetivo de determinar a
localização do terminal móvel. Esta metodologia pode ser dividida em análise de
imagens e fingerprinting [8, 9, 10].
•

Análise de Imagens: Localiza-se o terminal móvel com base em análise de
imagens e/ou vídeo. Esta análise é feita recorrendo á área de processamento
digital de imagem por forma a estimar a localização [9,10].

•

Fingerprinting: A localização do terminal móvel é feita através do recurso a
mapas de valores eletromagnéticos que fazem a caracterização de localizações
de referência. A localização é estimada recorrendo a algoritmos de estimação de
localização [9,10].

2.2.4 Triangulação
A triangulação consiste em usar as propriedades geométricas dos triângulos de forma a
conseguir estimar a localização do terminal móvel. Esta metodologia pode ser dividida
em lateração e angulação: na lateração faz-se o cálculo de distâncias entre referências
e o próprio terminal, enquanto que na angulação utiliza-se a distância entre os ângulos
de incidência e o terminal [10, 11].
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Lateração
A lateração é uma técnica de triangulação que usa a distância entre o terminal móvel e
as várias referências, por forma a estimar a localização. Esta técnica pode ser abordada
de duas formas. Na lateração circular é usada a interceção de circunferências cujos
centros são as referências e cujos raios têm o mesmo valor de distância entre as
referências e o terminal móvel (ver Figura 1) [11].

Figura 1 - Lateração Circular [11]

Na lateração hiperbólica, a localização do terminal móvel é feita traçando hipérboles
com dois focos centrados em cada par de referências; a localização é estimada com base
na interceção das hipérboles, conforme se pode ver na Figura 2. Em ambas as formas
são necessárias (no mínimo) três pontos não colineares em cenários bidimensionais e 4
pontos não complanares para cenários tridimensionais [11].

Figura 2 - Lateração Hiperbólica [11]
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Na técnica de lateração existem quatro processos para obter a distância entre o terminal
móvel e as referências, nomeadamente:
•

Processo Direto: Obtém-se a distância através de uma medição direta por ação
mecânica ou cinética. É equivalente a uma extensão física entre o terminal móvel
e as referências mensuradas com objetos de medição. É considerado um
processo com pouca aplicabilidade [9].

•

Time of Arrival (TOA): Obtém a distância através da mensuração do tempo de
chegada de um sinal transmitido pelo terminal móvel até às referências ou viceversa. O valor da velocidade de propagação de sinais eletromagnéticos é
aproximado ao da velocidade da luz:
c = 3 × 108 𝑚/𝑠 2

(2.1)

Através deste valor é possível estimar a distância entre o ponto de emissão do
sinal e o ponto de receção, que tende a estar perto do valor real. O TOA deve ser
feito em relação aos sinais com pelo menos três pontos de referência. Se o
número de pontos de referências for menor que três existe a possibilidade de
não intersetar pontos. Com a velocidade de propagação e o tempo medido
consegue-se assim estimar a distância do terminal até todas as referências. O
tempo de voo do sinal emitido pelo terminal móvel para cada uma das
referências pode ser calculado a partir da diferença entre o instante em que o
sinal é transmitido 𝑡𝑖 e o instante em que é recebido por uma referência 𝑡𝑓 , ou
seja:
t = 𝑡𝑓 - 𝑡𝑖 [s]

(2.2)

Conhecido o tempo de voo, cada uma das distâncias pode ser calculada através
de:
d = c - 𝑡[m]

(2.3)

em que d é a distância, c a velocidade de propagação e t o tempo de voo. Assim,
conhecendo os valores das distâncias d entre o terminal móvel e as referências,
pode-se utilizar a lateração circular para estimar a localização do terminal. Uma
das desvantagens deste processo é o facto de ser necessário sincronismo
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temporal entre o terminal móvel e todas as referências, uma vez que um
pequeno erro de sincronismo pode levar a um grande erro de estimação da
localização do terminal móvel. De referir que o GPS utiliza este processo. [12, 13]
•

Time Difference of Arrival (TDOA): A técnica do tempo de chegada relativo ou
TDOA é semelhante ao tempo de chegada ou TOA. Esta técnica pode ser dividida
em duas metodologias. A primeira metodologia, a da relatividade, consiste na
diferença do tempo de chegada de um sinal emitido entre duas referências. Na
segunda metodologia, faz-se o cálculo da diferença entre dois sinais de
tecnologias diferentes.
Na primeira metodologia, o parâmetro de entrada é o sinal emitido pelo terminal
móvel para duas referências (é necessário sincronismo entre estas).
O terminal que se deseja localizar é simbolizado por X, o tempo que um sinal
demora a chegar à referência A simboliza-se por 𝑡𝐴 , e à referência que demora
a chegar à referência B simboliza-se por 𝑡𝐵 . A diferença temporal é dada então
por:

TDo𝐴𝐵−𝐴 = |𝑡𝐵 - 𝑡𝐴 | = k

(2.4)

Assim, com este valor de diferença temporal pode-se criar uma hipérbole com
foco nas duas referências. Todos os pontos da hipérbole representam as
possíveis posições do terminal X, em que as distâncias aos focos das hipérboles
são representadas por k timesc, num plano de duas dimensões, em que:
|𝑑𝑋−𝐵 - 𝑑𝑋−𝐴 | = k × c

(2.5)

A posição do terminal X é um dos pontos da hipérbole, não se sabendo qual dele
é. De forma a obter essa informação, é necessário adicionar uma referência C,
do mesmo modo:
TDo𝐴𝐶−𝐴 = |𝑡𝐶 - 𝑡𝐴 | = 𝑘1

(2.6)

TDo𝐴𝐶−𝐵 = |𝑡𝐶 - 𝑡𝐵 | = 𝑘2

(2.7)

|𝑑𝑋−𝐶 - 𝑑𝑋−𝐴 | = 𝑘1 × c

(2.8)

|𝑑𝑋−𝐶 - 𝑑𝑋−𝐵 | = 𝑘2 × c

(2.9)
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Na maioria das vezes, o resultado da interceção não obtém num ponto esperado
(a localização X do terminal), mas sim numa área. No entanto, é garantido que o
terminal móvel esteja nessa área [12, 14].
A segunda metodologia de TDOA usa sinais de tecnologias diferentes nas
determinações das relatividades dos tempos de chegada. A diferença dos
tempos de voos dos sinais com velocidades de propagação diferentes é mais
complexa, visto que estes são calculados com base em valores díspares. O
primeiro sinal que chega denomina-se 𝑡1 e o segundo por 𝑡2 . O valor da diferença
temporal é expresso, em segundos, por:
t = 𝑡2 - 𝑡1 [s]

(2.10)

Na lateração circular, a distância d (em metros) vai ser igual à multiplicação da
velocidade de propagação do sinal c pelo tempo de voo t:
d = c × t [m]

(2.11)

De salientar que o sistema de localização Cricket faz uso deste método [14].
•

Received Signal Strenght Indicator (RSSI): A atenuação ou RSSI determina as
distâncias com base em valores da potência do sinal enviado ao longo da
distância. Os modelos de propagação de ondas eletromagnéticas permitem
traduzir os valores de potência do sinal ao longo das distâncias percorridas. O
método padrão para calcular a distância é:
PL = P𝐿1𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 10 × log (𝐷𝑛 ) + S

(2.12)

em que:
PL – valor total de Path Loss entre o emissor e o recetor em dB
P𝐿1𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 – valor de referência do Path Loss entre o emissor e o recetor em dB
tendo a condição da distância entre eles ser igual a um metro
D – distância, em metros, entre o emissor e o recetor
n – coeficiente de Path Loss para um determinado ambiente
S – graus de Shadow Fading presentes no ambiente, medidos em dB
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Usando o método padrão 2.12 para calcular a distância e conhecendo os valores
de potência transmitida e das perdas totais do sistema, obtém-se:
𝑛

D = √𝑖𝑛𝑣 log(

𝑅𝑥𝑝𝑤𝑅 − 𝑇𝑥
𝑝𝑤𝑅 + 𝐿𝑇𝑋 − 𝐺𝑇𝑋 + 𝑃𝐿1𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 − 𝑆+ 𝐿𝑅𝑋 − 𝐺𝑅𝑋
−1′

)

(2.13)

em que:
𝑅𝑥𝑝𝑤𝑅 – Potência recebida pelo recetor, em dB
𝑇𝑥𝑝𝑤𝑅 – Potência emitida pelo emissor, em dB
𝐿 𝑇𝑋 – Somatório de todas as perdas por parte do emissor, em dB
𝐿𝑅𝑋 – Somatório de todas as perdas por parte do recetor, em dB
𝐺𝑇𝑋 – Ganho da antena do emissor, em dB
𝐺𝑅𝑋 – Ganho da antena do recetor, em dB
Normalmente, a técnica de atenuação é usada com a lateração circular com o
objetivo de estimar a localização de terminais móveis. Em condições ambientais
ótimas, o método é eficaz com a linha de vista existente entre o emissor e o
recetor. Em condições ambientais que não sejam ótimas, é impossível calcular
com precisão os valores das perdas, devido a fatores como reflexões, refrações,
atenuações causadas por obstáculos e multipath interference. Assim, quantos
mais obstáculos existirem entre o emissor e o recetor mais difícil será para este
método mostrar resultados aceitáveis [12, 14].

Angulação
A angulação é outra técnica para calcular a posição de um terminal móvel usando
ângulos de incidência. É um processo idêntico ao da lateração, mas em vez de
utilizar distâncias, recorre a valores de ângulos para proceder à localização. O
método normalmente utilizado nesta técnica denomina-se de Angle of Arrival ou
Ângulo de Chegada (AoA) e consiste na estimação da localização do ângulo de
incidência usando a interseção dos vários pares de linhas com direção angular,
cada um formado pelo raio circular de uma estação base. Pode ser acompanhado
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com antenas giratórias com agilidade mecânica implementadas nos sensores de
receção, que detetam qual o ângulo onde a potência recebida atinge o máximo.
As principais vantagens deste método são o facto de não necessitar de
sincronização entre as unidades de medida e ser apenas precisas duas
referências em ambientes bidimensionais e três em ambientes tridimensionais.
Funciona bem em situações com Line of Sight (LOS), mas a precisão diminui,
principalmente em ambientes urbanos, quando há reflexões do sinal (multipath
interference) [15]. Na Figura 3 está representado o funcionamento deste
método:

Figura 3 - Funcionamento da Angulação [14]

2.2.5 Proximidade
As metodologias de proximidade baseiam-se no princípio de tentar encontrar a
referência mais próxima do dispositivo a encontrar. Pode ser encontrada a referência
mais próxima ao qual o terminal móvel se encontra no momento ou então a última
referência onde este foi detetado. Nestes sistemas, a resolução está relacionada com o
número de referências disponíveis sendo que quanto mais referências estiverem
disponíveis melhor será a sua resolução, mas com isto advém os custos dos recursos
necessários a utilizar. O alcance é muitas vezes limitado, visto que para este ser razoável,
o número de referências deve ser bastante elevado. O método da proximidade está
dividido em contacto físico, célula de origem e identificação automática [8, 16].
•

Contacto Físico: Consiste em detetar um contacto entre um objeto que se
pretenda localizar e uma qualquer referência. Se for possível detetar um
contacto físico entre um objeto ou uma pessoa que se pretenda localizar e a
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referência, o problema da localização fica resolvido, tendo em conta que este se
encontra junto à referência e a posição desta é conhecida no espaço.
Esta técnica é aplicada a posições num sistema de coordenadas bi ou
tridimensionais em que a principal desvantagem passa pelo facto de poder
identificar o contacto de um objeto a uma referência, mas ser difícil a
caracterização e identificação do objeto em si. Existem fatores como a marca de
impressão ou o peso do objeto que possam tentar identificar o objeto, mas por
si este sistema continua apenas a ser específico na resolução de problemas de
localização em que a identificação não seja crítica (um exemplo é ligar
automaticamente as luzes de uma casa) [16].
•

Célula de Origem: É baseada na monitorização de quando um terminal móvel
está ao alcance de uma ou mais referências de uma rede sem fios celular.
Consiste na obtenção da célula onde se encontra o objeto que ser localizar (ver
Figura 4). Uma das principais desvantagens passa pela resolução, visto que só
sabe a localização da célula onde o terminal se encontra e caso esta seja bastante
grande não traduz uma informação muito precisa. Para a obtenção de melhores
resultados, é usado o valor de RSSI para a escolha da célula de origem, pois assim
o terminal móvel tem tendência a se ligar à referência cuja potência seja a mais
elevada [16].

Figura 4 - Sistema de Identificação usando Célula de Origem [17]
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•

Identificação Automática: Baseia-se no facto de ser usada por sistemas de
identificação automática para determinar terminais móveis. Esta técnica é
utilizada, por exemplo, por tags RFID (ver Figura 5), caixas multibanco e via
verde. Tem como principal desvantagem possuir alcance baixo. É utilizado
normalmente em sistemas de tracking e localização em sistemas logísticos [16].

Figura 5 - Sistema RFID

2.2.6 Análise de Cena
Na literatura, a metodologia Análise de Cena também pode ser denominada Análise de
Padrões. Tem como objetivo analisar dados que possam caracterizar uma localização.
Esta metodologia pode ser realizada através de duas técnicas: a primeira consiste na
análise de cena estática, que explora as características analisadas, comparando-as com
um conjunto predefinido com o intuito de mapear para uma determinada localização; a
segunda faz uma análise diferencial, em que é estudado as sucessivas diferenças entre
as cenas de forma a conseguir obter informações da localização. A cena pode ser
dividida em duas técnicas distintas, sendo elas a técnica de fingerprinting, que consiste
na análise de impressão eletromagnética da cena em questão, e a de análise de imagens
ou vídeo com utilização de sistemas de processamento de imagem.
•

Análise de Imagem: Nesta técnica pretende-se obter, analisar e processar um
conjunto de imagens ou vídeo que são captados por câmaras de vídeo. Ao retirar
o máximo de informação possível sobre o local conseguimos localizar o objeto
em questão como é o caso do trabalho que pode ser encontrado em [18].
Existem também outras duas formas muito usadas de fazer o processamento
usando realidade virtual. Os algoritmos usados nestas técnicas são conhecidos
como sendo do tipo marker [19] ou markless [20, 21]. Nos algoritmos do tipo
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marker define-se um conjunto de características ou markers para o objeto que
se pretende localizar, tipicamente um símbolo, e realiza-se processamento
digital de imagem sob as imagens obtidas por vídeo, conseguindo assim ter a
localização do objeto em questão. A grande desvantagem deste tipo de
algoritmo é que se o símbolo não estiver bem definido pode-se obter artefactos
e falsos positivos. Nos algoritmos do tipo markless o objeto a localizar não possui
qualquer tipo de símbolo ou marca, sendo apenas o software o responsável para
conseguir fazer a localização através da análise de padrões respetivos na
imagem. A principal desvantagem deste tipo de algoritmos é a necessidade de
um elevado poder computacional. Exemplos destes algoritmos podem ser
encontrados em [18,20,21] e na Figura 6 onde estão presentes as etapas de
deteção e reconhecimento.

Figura 6 - Algoritmo Markless para localização [22]

•

Fingerprinting: Consiste em ler em tempo real valores de um determinado
parâmetro de um sinal eletromagnético que consiga caracterizar uma posição
espacial, ou seja, alterar a posição do utilizar e comparar estes valores com os
outros previamente guardados numa base de dados. Na literatura, a base de
dados é designada de várias maneiras, sendo as mais comuns Fingerprint Map
(FM) e Radio Map (RM). Normalmente são usados os valores de RSSI mas podem
também ser utilizados outros parâmetros como a Signal to Noise Ratio (SNR). Na
Figura 7 está presente uma esquematização de um FM.
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Figura 7 - Exemplo de uma FM

O Fingerprinting está dividido em duas fases distintas:
•

Fase offline, que consiste na criação do mapa de fingerprint. Aqui são guardados,
numa base de dados, valores quantitativos de uma determinada característica
dos sinais eletromagnéticos, e também informação referente à localização onde
cada um desses valores foi adquirido.

•

Fase online, que consiste na obtenção de um conjunto de valores de uma
característica dos sinais eletromagnéticos, que sejam capazes de caracterizar
uma posição espacial em tempo real, e na comparação com os valores guardados
no FM. Para ser possível esta comparação são usados algoritmos de estimação
de localização (LEA – Location Estimation Algorithms) que aceitam como
parâmetro de entrada os valores que são obtidos em tempo real e que retornam
uma posição espacial que deverá ser muito próxima da realidade.
Este método pressupõe que a potência do sinal diminui com o aumento da
distância à referência e que a potência do sinal num determinado ponto é
constante ao longo do tempo. O RADAR é dos exemplos de sistema de localização
que usa este método para obter a localização do terminal móvel [22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29].
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2.2.7 Análise Biomecânica
A análise biomecânica consiste na análise e processamento de dados capturados por
sensores IMU transportados pelos seus utilizadores durante as suas deslocações. Estes
sensores IMU são dispositivos eletrónicos pequenos e fáceis de transportar, permitindo
a junção de vários sensores num único dispositivo, como é o caso do smartphone. A
obtenção de dados acerca da aceleração, rotação e orientação ao longo das deslocações
de um utilizador pode ser capaz de descrever e caracterizar alguns dos seus
movimentos. Ao identificar-se alguns movimentos básicos (por exemplo, passos) é
possível calcular a distância percorrida durante uma deslocação. Sabe-se que cada
movimento possui um sentido e uma direção, que são características importantes e que
podem ser identificadas nos dados que se obtenham [30].
Existem, no entanto, outras abordagens relativamente ao uso destes sensores na
literatura, com enfâse na separação do hardware de captura do restante, de modo a
analisar movimentos de pontos de vista específicos, como sensores transportados numa
perna ou num braço. Um smartphone que possua um bom poder computacional e que
tenha sensores inerciais pode identificar movimentos nos dados capturados por estes
sensores. Normalmente, a identificação dos movimentos é melhorada quando os dados
são pre-processados. De forma a atingir uma boa qualidade dos dados, o processamento
destes é composto por vários processos com alto poder computacional. Em [30, 31] são
apresentados alguns métodos de identificação de movimentos e processamento destes
dados.
A análise dos movimentos do utilizador e suas características adicionais é realizada de
várias formas, nos vários sistemas de localização deste tipo. Esta análise consiste na
deteção de passos do utilizador, na posterior estimação dos comprimentos desses
passos e na determinação do sentido e direção de cada um deles. Ao saber-se a posição
inicial do utilizador, é possível usar esta técnica em ambientes indoor e/ou outdoors,
visto que não é necessária nenhuma comunicação com dispositivos exteriores. Assim,
os sensores inerciais e um dispositivo que seja capaz de analisar os dados obtidos são os
requisitos necessários para esta técnica de estimação de localização, com o
conhecimento da posição inicial [30, 31].
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2.3

Medidas de Desempenho das Técnicas de Localização

Existem atualmente várias metodologias e técnicas para determinar a localização de um
terminal móvel e, para que estas informações sejam usadas com sucesso em LBS, terão
de ser definidos critérios para a sua comparação. É nesta subsecção que estão presentes
os critérios de avaliação e que são usados para caracterizar as técnicas e metodologias
de localização [32].

2.3.1 Accuracy (Precisão)
A precisão da localização de um terminal móvel é a medida que define o quão perto as
medidas de localização obtidas estão da real posição do dispositivo que se pretende
georreferenciar. De uma forma básica, quanto mais perto estiver o valor obtido do valor
real maior será a precisão. As funções mais usadas e conhecidas da avaliação da precisão
de uma medida são a Root Mean Square Error (RMSE) e a Circular Error Probability (CEP).
Nesta última, é medida a probabilidade de múltiplas medições de localização estarem
contidas num círculo ou esfera com um raio bem definido [32].

2.3.2 Reliability (Fiabilidade)
A fiabilidade é um dos critérios que é mais difícil avaliar tendo em conta as várias
tecnologias a serem utilizadas. A fiabilidade é definida como a medida de o quão
consistente é o erro obtido e se este pode ser mantido abaixo de um determinado valor
[32]. Em termos de métodos de posicionamento global, a fiabilidade pode ser definida
como a razão de posicionamento bem-sucedidas em relação a todas as tentativas
falhadas.

2.3.3 Latency (Latência)
A latência é definida como o tempo que demora desde o “power-up” do dispositivo até
ao instante em que é obtida a primeira medida de posição [32]. É claro que, quando
mais baixa for a latência, mais rápido vão ser os serviços a funcionar para o utilizador de
serviços baseados em localização, e maior é a autonomia do terminal móvel para
conseguir obter a sua localização [32].
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2.3.4 Availability (Disponibilidade)
Na literatura analisada é possível constatar que a disponibilidade (medida de
performance) depende muito da tecnologia usada. Por exemplo, se um dispositivo
móvel apresentar um recetor GPS e estiver algures num túnel, os sinais vão ficar
bloqueados porque estes não conseguem penetrar paredes espessas. Com isto concluise que esta tecnologia não apresenta disponibilidade quando está inserida neste tipo de
ambientes. Em [32], é referido que a disponibilidade pode ser caracterizada de acordo
com o ambiente. As conclusões obtidas estão presentes na Tabela 1:
CLASSE

EXEMPLOS

Remota

Deserto e Áreas sem cobertura de Rede

Rural

Ambientes rurais e autoestradas

Suburbano

Centros Comerciais e Habitações
Residenciais

Urbano

Edifícios altos e construções

Indoor

Tetos e paredes de cimento

Subterrâneo

Construções de cimento e garagens
subterrâneas

Tabela 1 - Disponibilidade dos Métodos de Localização

2.3.5 Applicability (Aplicabilidade)
Resumidamente, a aplicabilidade mede as limitações físicas e os requisitos associados
com a implementação e uso de tecnologias em termos técnicos e financeiros [33]. As
principais desvantagens e inconvenientes são o consumo da potência, o tamanho do
hardware e software, a carga de processamento, o suporte de modelos de
posicionamento, dependência de rede, custo e normalização [33].

2.4

Trabalhos Relacionados

Após serem apresentadas as metodologias que são usadas para a elaboração e
implementação de um sistema de localização, são demonstrados agora nesta subseção
alguns sistemas de localização que são encontrados na literatura e que têm como
objetivo encontrar a localização de terminais móveis com o uso das metodologias ditas
anteriormente, bem como relacionados com tracking people. Para além disso, são
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apresentados também alguns trabalhos que tenham, de certa forma, contribuído para
o melhoramento dos sistemas de localização.

2.4.1 Global Positioning System – GPS
O GPS foi proposto e desenvolvido nos anos 70 pelo Departamento de Defesa
norte-americano inicialmente para fins militares. Mais tarde, interesses civis e
comerciais trouxeram-lhe um uso mais alargado, tendo hoje um vasto conjunto
de aplicações, das quais se destacam a navegação, localização, mapeamento e
aviação. No total, este sistema utiliza 24 satélites a 20200 km de altitude,
distribuídos em 6 planos de órbita, com 4 satélites por órbita, para assegurar
uma cobertura global. Existem outros satélites (entre 2 a 5) que são usados como
reserva ao sistema, criando assim redundância à Constelação. A cada 12 horas,
os satélites completam uma órbita em torno da Terra, o que faz com que em
qualquer momento e em qualquer ponto da Terra sem obstáculos, uma estação
com capacidades recetivas possa receber os sinais de 7 satélites ao mesmo
tempo [34].
A sua principal finalidade seria a de proporcionar, em termos genéricos, os meios
necessários para rapidamente e de forma eficaz se determinar a posição
tridimensional de um qualquer ponto localizado no globo terrestre a qualquer
instante. O princípio fundamental da localização é baseado em distâncias entre
o utilizador e os satélites visíveis, que devem ser pelo menos 4. No entanto, é
apenas necessário o cálculo de 3 medidas de distância, sendo que a quarta serve
apenas para minimizar o erro de sincronismo entre o emissor e o recetor. A
metodologia usada para localização do GPS é a triangulação por lateração TOA e
consegue uma exatidão de pelos 10 a 15 metros [34].

2.4.2 RADAR
O sistema RADAR foi o primeiro grande sistema de localização para ambientes
indoor através da capacidade de localizar terminais móveis usando uma
tecnologia sem fios chamada WaveLANTM . As referências são estações fixas que
têm como objetivo calcular a força do sinal e a relação sinal – ruído (SNR)
proveniente dos terminais móveis. Com estes dados é estimada a localização
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bidimensional dos terminais móveis no interior dos edifícios. Este sistema possui
duas abordagens distintas para fazer a estimação de localizações [35].
Na primeira abordagem, o sistema baseia-se em análise de cena com geração de
FM. Durante a fase offline, um mapa de distância do sinal da área de abrangência
é gerado pela disposição dos transmissores em locais distintos, e é medida a
distância do sinal em várias estações recetoras fixas. Quando começa a fase
online, o valor do sinal do transmissor é mensurado pelas estações recetoras ao
longo das diferentes localizações. A estimação da localização é feita recorrendo
a algoritmos de estimação de localizações LEA.
Na outra abordagem, o sistema usa um modelo de propagação de RF. Assim, o
sistema tem em conta fatores como o número de paredes entre o recetor e o
transmissor, de modo a calcular a distância dos sinais RF com a colocação de
transmissores em diferentes posições. A estimação da localização poderá ser
feita por um qualquer coordenador central ou pelo próprio recetor, usando
como metodologia a lateração.
Como é óbvio, o RADAR é dependente das características do sinal RF, usando-o
para estimar a distância à estação base RF. A propagação dos sinais dentro de
edifícios é imprevisível, devido à natureza dinâmica dos ambientes em causa.
Para a primeira abordagem, a exatidão da medida de distância à estação base é
cerca de 3 metros, com uma exatidão de 50%. Na segunda abordagem, a
exatidão é aproximadamente 4,3 metros com uma precisão de 50%. A
implementação por análise de cena (primeira abordagem) proporciona uma
maior exatidão, mas com mudanças de ambiente como adição ou remoção de
armários, movimentação humana ou alteração da temperatura, diminuem a
exatidão desta abordagem. O valor de exatidão pode descer, assim, para um
valor tão baixo que pode ser necessário a criação de um novo mapa por forma a
garantir, novamente, os níveis de exatidão pretendidos [36].

2.4.3 STMicroelectronics’ system
O STMicroelectronics’ system foi desenvolvido para dispositivos móveis que
consegue determinar a localização de um dado indivíduo, sem o uso do GPS e do
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Wi-Fi. Pode ser importante para encontrar indivíduos dentro de edifícios ou em
áreas urbanas muito densas [18].
Da mesma fonte, é indicado que o sistema obtém a informação de 3 sistemas
microelectrónicos com dimensão pequena e alta performance: um giroscópio,
um sensor que mede os campos magnéticos da Terra e um sensor que faz a
estimativa da altitude do utilizador com base em leituras de pressão. Este
produto utiliza um processador dedicado, que em conjunto com o mecanismo
de software de filtragem e previsão da iNEMO STMicroelectronics integram
diferentes tipos de informações baseadas em localização. O cálculo para ter as
posições do utilizador nas 3 dimensões é feito através do dead reckoning [17].

2.4.4 Location Estimation in ZigBee Network Based on
Fingerprinting
Trata-se de um projeto que estima a localização indoor e outdoor obtendo
fingerprinting em redes ZigBee. É um sistema que usa a intensidade do sinal das
várias estações distribuídas para calcular a distância do terminal móvel à estação.
Cada fingerprinting é determinado através de uma fase de treino no local em
questão. Assim, a localização do dispositivo móvel é feita combinando as
distâncias calculadas e o fingerprinting [26].
Os Access Point’s (AP) são fixados em vários locais distintos de forma a que o
terminal móvel consiga receber sinal rádio de pelo menos 3 pontos de acesso
diferentes em todo o recinto. O sinal transmitido pelos APs chega então ao
dispositivo móvel percorrendo vários caminhos, devido à distorção do sinal
rádio. São capturadas as potências do sinal dos vários APs numa determinada
posição e comparam-se esses valores com os obtidos na fase de treino. É usada
a inferência Bayesiana (avaliação de hipóteses por um método para estimar os
parâmetros de um modelo estatístico), permitindo ao sistema localizar o
terminal móvel com uma precisão de 70% e tolerância de 0,5 metros [26]. Na
Figura seguinte está presente um esquema do funcionamento de estimação de
localização em redes ZigBee usando Fingerprinting:
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Figura 8 - Estimação de localização em redes ZigBee usando Fingerprinting - Funcionamento [26]

2.4.5 Active Badge
O sistema Active Badge foi desenvolvido entre 1989 e 1992 pela Olivetti Research
Laboratory. Trata-se de um sistema de localização indoor, cuja arquitetura tem
influenciado alguns sistemas de localização. Os terminais móveis que vão ser
localizados usam um badge ou tag, que emite de forma periódica (de 10 em 10
segundos) o seu identificador usando um transmissor infravermelhos. Os
recetores infravermelhos fixos são dispostos ao longo da abrangência, todos
ligados a uma central de comandos e controlo, e estes captam a informação
relativa a cada badge por forma a conseguir obter informação da localização. O
processamento e cálculo da posição é efetuado pela central através de um
software próprio [29].
Ainda de acordo com a fonte vista, as paredes das salas onde se encontram os
recetores agem como limites naturais para os transmissores infravermelhos,
permitindo que um recetor possa encontrar em cada sala cada um dos badges e
assim aferir o posicionamento destes com segurança. No entanto, o uso de
infravermelhos é condicionante para este projeto uma vez que a área de
cobertura é limitada pelo baixo alcance dos raios infravermelhos, o custo de
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instalação e manutenção são elevados e sofre bastante influência dos raios
solares e luzes fluorescentes.

2.4.6 Projeto LOPES – LOcalização de PESsoas
Tem como objetivo criar um sistema de localização de pessoas em ambientes
indoor. Criado no Laboratório de Rádio Frequência do IT-Aveiro, o protótipo é
constituído por módulos SOC ZigBee CC2431 da Texas Instruments e permite
obter a localização de terminais móveis usando a medição de RSSI.

Figura 9 - Protótipo do Projeto LOPES

Como visto na Figura anterior, este protótipo é composto por um sistema de
informação (Server), Reference Nodes (RN) – sensores ZigBee colocados no teto
do espaço de implementação, Blind Nodes (BN) – módulos ZigBee que
acompanham as pessoas, e pelo ZigBee Coordinator (ZC) – módulo ZigBee que
organiza a rede e gere as mensagens trocadas nesta, assumindo também o papel
de gateway entre a rede ZigBee e o Server.
A Localization Application (LAPP), que é a camada de aplicação do protocolo
carregado no Server, entrega ao middleware (MDW) uma lista de BN’s a serem
localizados. O MDW usa então esta lista para criar o mapa de tempos dos pedidos
a fazer à rede ZigBee. Os pedidos de localização são efetuados pelo MDW,
através do ZC a cada BN [37].

2.4.7 Algoritmos de Análise Biomecânica
Esta subsecção apresenta alguns estudos de algoritmos de processamento da
locomoção humana usando sensores inerciais (IMU). A locomoção do ser humano
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segue um padrão cíclico semelhante a uma onda sinusoidal, sendo que cada
período de tempo corresponde a um passo [38]. Estes algoritmos usados neste
tipo de técnicas têm como objetivo detetar passos e estimar o comprimento desses
passos através de dados que são obtidos por sensores como o giroscópio e
acelerómetro. Normalmente, a direção é capturada através de uma bússola digital
ou de um giroscópio.
A deteção de passos do utilizador é baseada na deteção de ciclos do padrão
sinusoidal da caminhada humana. A identificação destes ciclos pode ser feita
através da deteção de valores máximos da onda sinusoidal, de interseções com
valores predeterminados e da frequência de onda. O comprimento de cada passo
pode ser estimado através da variância ou da frequência fundamental das ondas
de aceleração, ou através de uma relação genérica entre a estatura do utilizador e
o comprimento do seu passo. Na literatura, muitos autores fazem uso destas
características em simultâneo por forma a melhorar a estimação.
S. H. Shin. et al. [39] apresentam um algoritmo que faz a deteção de passos do
utilizador através da interseção de dados obtidos pelo acelerómetro com um valor
predefinido. Para remover o ruído e as interferências, estes dados são préprocessados com o intuito de serem comparados com o valor predefinido. A
deteção de passos está presente na Figura 10:

Figura 10 - Deteção de Passos usando o algoritmo Zero-Crossing [39]
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A estimação do comprimento dos passos é feita através da frequência fundamental
e da variância de dados do acelerómetro. Estas características são combinadas com
valores de calibração que resultam no valor do comprimento do passo. Sendo que
a frequência e a variância de dados não seguem o mesmo modelo linear durante
uma caminhada ou corrida, o algoritmo deste estudo identifica o tipo de
movimento do utilizador (corrida ou caminhada), de modo a conseguir usar
valores diferentes no cálculo do comprimento de passos.
Este método adapta-se ao estado de locomoção do utilizador, diminuindo bastante
a fonte de erro na estimação do comprimento dos passos. A precisão deste
algoritmo é de 98% na deteção de passos e 95% no comprimento desses mesmos
passos, em locais abertos e planos sem qualquer tipo de interferência ou obstáculo.
Na Figura seguinte está presente um esquema do algoritmo deste estudo para
realizar a deteção e comprimento dos passos:

Figura 11 - Esquema de algoritmo para deteção e comprimento de passos [39]
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G. Lachapelle et al. apresentam em [30] um algoritmo adaptativo para o caso dos
sensores transportados pela mão do utilizador, invés de muitos outros estudos
onde os sensores são portados no centro da massa ou ao longo da perna. O braço
apresenta uma influência significativa nos dados e deve ser identificada pelo
algoritmo. Neste estudo são usados o acelerómetro e o giroscópio, ambos
tridimensionais. As várias maneiras de locomoção deste caso particular são
diferenciadas, com enfâse na posição do braço e do dispositivo. Por ter um poder
computacional relativamente baixo, a frequência dos passos é calculada pela
Short-time Fourier Transform (STFT).
Os passos são detetados através de valores máximos e mínimos dos sinais
processados. Os dados do acelerómetro são usados no caso de o dispositivo estar
a ser utilizado ativamente pelo utilizador, eliminando grande parte da influência
do braço, o que resulta em dados semelhantes aos do caso do dispositivo ser
transportado pelo centro de massa. Este caso é denominado de texting, phoning
e/ou bag.

Figura 12 - Obtenção de dados de Sensores IMU transportados pela mão ou pelo pé

Relativamente aos dados do giroscópio, estes são usados quando o dispositivo
está a ser transportado naturalmente pela mão (swinging), o que faz com que
altere os dados do acelerómetro e iniba a identificação de passos. Os dados do
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giroscópio obtidos neste comportamento são capazes de detetar passos e são
usados neste caso denominado swinging (ver Figura 13).

Figura 13 - Diagrama de bloco do algoritmo usado para a estimação do comprimento de passos do
utilizador [30]

A estimação do comprimento dos passos detetados é feita baseando-se na altura
do utilizador, na frequência fundamental detetada pela STFT e parâmetros de
calibração recursivos. Os dados analisados em tempo real são compostos por
janelas temporais entre 1,5 e 2,5 segundos, criando um sistema com uma
percentagem de erro máxima de 5%.
Em [40], L. Ojeda et al. desenvolveram um algoritmo de navegação adaptado a
sensores utilizados no pé do utilizador. O objetivo principal deste estudo é o uso
de zero velocity updates, que consiste em detetar os intervalos de velocidade
nula nos dados do giroscópio, que correspondem ao momento em que o
utilizador está com o pé em contacto total com o solo. Esta técnica é
complementar apenas à deteção de passos, sendo capaz de reduzir,
significativamente, a percentagem de erro a que está associada.
A estimação da posição do utilizador é baseada em conceitos matemáticos como
quaterniões e integração dos dados do acelerómetro de modo a conseguir um
delineamento linear do seu utilizador. Esta metodologia de análise permite que
o sistema seja visto como tridimensional. Alguns dos resultados deste estudo
estão apresentados na Figura 14. Neste teste, o sistema conseguiu um erro
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bidimensional de 1,1 metros numa distância percorrida de 324 metros. No nível
tridimensional, o erro vertical é de 4 metros.

Figura 14 - Erro do sistema no plano bidimensional

Existem outros métodos usados na navegação baseada na biomecânica do
utilizador na literatura, apresentando bons resultados em estudos de
movimentação básica, como caminhar. No capítulo que se segue são
apresentadas estas metodologias, as suas implementações e vantagens e
desvantagens de cada uma delas, usadas em dados reais ou na locomoção do ser
humano.
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Capítulo 3 - Deteção e Caracterização de Passos
O seguimento de pessoas pode ser feito recorrendo a sensores de dispositivos móveis.
De modo a atingirem os seus objetivos, podem ter que recorrer a características físicas
dos utilizadores, como a altura ou o peso, algoritmos de deteção de passos e seus
respetivos comprimentos, análise da frequência, etc [78].
Hoje em dia, as metodologias de localização têm vindo a aumentar em variedade e há
bastantes estudos de métodos ou técnicas de localização, como por exemplo os
sistemas de navegação inercial (Inertial Navigation System – INS). Estes sistemas
consistem em processos que fazem a recolha de informações sobre a posição,
velocidade e atitude corporal de cada utilizador. Estas informações são obtidas de dados
adquiridos por sensores inerciais, que normalmente estão sujeitos a problemas como o
ruído. Para a criação de um INS credível, é necessário uma difícil identificação e
caracterização dos movimentos dos utilizadores [78].
Com o avanço dos Micro – Eletro – Mechanical Systems (MEMS), os acelerómetros e
giroscópios

(sensores

inerciais)

tornam-se

cada

vez

mais

conhecidos

no

acompanhamento da atividade física humana, tendo em conta as suas características:
portabilidade, desempenho e baixo custo. Um acelerómetro é um dispositivo utilizado
para medir a aceleração, incluindo as induzidas pela gravidade. Estes dispositivos
costumam ser utilizados principalmente em sistemas de posicionamento, sensores de
inclinação e sensores de vibração. Por sua vez, um giroscópio é um dispositivo que mede
a velocidade angular, sendo o seu funcionamento baseado na inércia. As combinações
destes dois sensores são definidas como IMU [39].
Durante uma caminhada, os segmentos do corpo apresentam movimentos cíclicos e o
padrão do movimento de cada segmento repete-se a cada ciclo da caminhada. O
movimento cíclico do segmento do corpo induz aceleração periódica e alterações na
velocidade angular, que podem ser identificados pelos sensores inerciais [36].
A partir do início da década de 90, vários métodos e técnicas baseadas em sensores
inerciais foram desenvolvidos para fazer a estimação de parâmetros espácio-temporais
durante a caminhada do ser humano. Nesses estudos, os parâmetros relatados incluem
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a velocidade da caminhada, o comprimento do passo e a distância percorrida.
Normalmente, a velocidade da caminhada é estimada através de frequência de passos.
Existem inúmeras características capazes de avaliar a variabilidade da marcha, sendo as
mais usadas o comprimento de cada passo identificado e a frequência da caminhada
[41].
Os sistemas de navegação pedestre são sistemas que pretendem detetar e caracterizar
passos. São definidos como sendo sistemas de navegação inercial restritos a utilizadores
humanos a movimentarem-se de pé. Hoje em dia, vários sistemas deste tipo têm sido
implementados e introduzidos, tendo em conta o seu baixo custo e simplicidade [36].
Um impacto vertical é medido para detetar um passo na maioria dos PNS, desde que
este seja significativo. Esta deteção possui muitas fontes de erro, tendo em conta que
os movimentos dos passos não seguem um determinado padrão, mas sim vários. Por
isso, os movimentos do utilizador serão diferentes conforme o local em que este se
encontra. Sabe-se que o utilizador pode alterar a velocidade da sua trajetória várias
vezes ao longo do percurso, devido a ter que subir ou descer escadas, o pavimento poder
ser inclinado ou declinado, etc. A estatura do utilizador também influencia,
principalmente o comprimento dos passos (como referido anteriormente) [78].
Uma das características mais importantes é a frequência da caminhada, que pode ser
obtida através de algoritmos que se baseiam em transformadas, como a Transformada
de Fourier. Uma outra abordagem consiste em estimar a distância percorrida num
determinado percurso, e posteriormente fazer a determinação da velocidade média
através da divisão do valor da distância percorrida pelo intervalo de tempo usado [41].
Neste capítulo do trabalho são apresentadas as características da caminhada humana e
o modo como podem ser identificadas. Posteriormente, são referidas as várias
ferramentas tradicionais usadas nos PNS, através de dados reais e simulados de
aceleração.
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3.1 Biomecânica da Caminhada Humana
Um dos movimentos mais usados e mais estudado na vida quotidiana é caminhar. A
capacidade de movimentação em pé é uma característica especial da locomoção
humana [43].

Figura 15 - Ciclo de Caminhada

Um ciclo de marcha é definido como sendo um intervalo de tempo entre dois eventos
semelhantes, que devem apresentar o mesmo movimento a concluir o ciclo, durante a
marcha. Um ciclo começa com o contacto físico de um dos calcanhares com o solo,
terminado com o contacto do calcanhar do pé oposto. Assim, podemos definir um passo
como um conjunto de movimentos que são feitos dentro do período de tempo entre
estes dois contactos, criando algumas características que podem ser analisadas:
duração, comprimento, força, frequência, etc [44].
Também se pode analisar a caminhada humana através de duas abordagens: a primeira
em que os pés estão simultaneamente em contacto com o solo, e a segunda em que
apenas está colocado um dos pés no solo. O tempo de contacto do pé com o solo
apresenta 60% do passo e é definido como fase de contacto, sendo o tempo restante
denominado fase de balanço e representando 40% do movimento. Estes valores
percentuais tendem a alterar-se conforme a velocidade a que o ser humano está a
caminhar. O ciclo da caminhada é matematicamente representado por três parâmetros:
o comprimento do passo C, a frequência de passos F e a velocidade da caminhada V:
V=F×C

(3.1)

Matematicamente falando, quando a velocidade da caminhada aumenta, a frequência
de passos aumentará também, bem como o comprimento de cada um dos passos. Do
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ponto de vista mecânico, as forças exercidas pelo ser humano durante a caminhada são
feitas pela gravidade e pelo contacto com o solo [43]. Estas forças podem ser medidas
recorrendo a sensores IMU. Na Figura 16 está apresentado a força que é aplicada no
solo durante um passo:

Figura 16 - Força aplicada no solo medida na parte inferior do pé [43]

3.2

Deteção de Passos

A deteção de passos é o processo base dos PNS. Esta consiste em analisar e processar
os dados adquiridos pelos sensores, em especial pelo acelerómetro. O eixo vertical do
acelerómetro obtém os impactos verticais do utilizador ao longo da sua trajetória.
Normalmente, os restantes processos são aplicados apenas quando há deteção de
passos, pois caso contrário faz-se a estimação se o utilizador está parado e, por
conseguinte, não há processamento de cálculos a efetuar, visto não ser possível estimar
o comprimento do passo quando este não é detetado. Nesta seção são apresentados
alguns métodos para realizar a deteção de passos.

3.2.1 Zero-Crossing
A técnica de deteção de passos baseada em Zero-Crossing consiste em comparar
continuamente os valores do eixo vertical do acelerómetro com um valor de
threshold que é predeterminado, com o objetivo de encontrar uma interseção
entre ambos. Esta técnica é denominada Zero-Crossing, mas o threshold não
precisa de ter o seu valor zero em todas as circunstâncias [45].
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Os dados dos sensores são discretos e não contínuos. Eles são obtidos de forma
periódica ao longo do tempo, com um intervalo que deve ser o mínimo possível,
de modo a criar funções discretas. Esta característica altera o comportamento da
comparação contínua dos dados com o valor de threshold. Se ambas as funções
forem contínuas, existirá sempre um valor igual a zero durante a interseção, ou
seja, a função sinusoidal em nada vai alterar o seu valor positivo para negativo
sem igualar-se ao valor 0. No entanto, se ambas as funções forem discretas, a
função sinusoidal poderá alterar o seu valor de positivo para negativo sem se
igualar a 0 (ver Figura 17), não conseguindo identificar passos caso o threshold
seja 0 [45].

Figura 17 - Uso do Zero-Crossing em dados discretos; Threshold - vermelho;Sinal - azul [45]

Os valores do eixo vertical do acelerómetro seguem um padrão sinusoidal
durante a caminhada do ser humano. Como se viu anteriormente, a caminhada
é representada por movimentos cíclicos que se repetem ao longo dos passos. Na
Figura 18 está presente o uso do Zero-Crossing usando valores reais do eixo
vertical do acelerómetro, durante uma caminha. A análise destes dados é feita
através da deteção de interseções ascendentes que representam um ciclo,
nomeadamente os passos humanos.
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Figura 18 - Uso do Zero-Crossing em dados reais

3.2.2 Mean-Crossing
O método Mean-Crossing é utilizado em casos em que a posição do eixo vertical
pode ser alterada ao longo do tempo. Se o dispositivo nunca alterar a sua
posição, o valor de threshold permanecerá sempre o mesmo, zero ou outro valor
qualquer predeterminado, ou seja, constante. Noutros casos, como por exemplo
a situação em que o dispositivo é um smartphone, o utilizador pode não manter
o dispositivo sempre na mesma posição ao longo do percurso [45].
O valor de threshold deve ser próximo do valor resultante da média dos dados,
ao longo do tempo, por forma a evitar erros na deteção de passos. Neste caso, o
eixo vertical não se encontra numa posição em que os seus dados tenham valor
médio zero ou outro valor predeterminado. Esta média pode ser obtida a partir
de um filtro passa-baixo, Figura 19 [45].
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Figura 19 - Simulação do Mean-Crossing com dados reais do acelerómetro; Threshold - Vermelho; Sinal - Azul

A alteração da posição do dispositivo poderá até alterar o eixo que obtém os
dados, sendo que deve ser sempre o eixo vertical a ser utilizado. Um
acelerómetro de 3 dimensões, como se encontra disponível em vários
smartphones hoje em dia, é usado para adquirir os dados ao longo desta
dissertação. Rapidamente se concluiu que a posição do dispositivo varia ao longo
das caminhadas, pelo que os utilizadores, de forma involuntária, alteram a
posição da mão que transporta o dispositivo [45]. Nesta dissertação, a variação
da posição do dispositivo ao longo dos percursos foi resolvida com a norma do
vetor aceleração, cuja equação está presente no Capítulo 5.
Através dos dados obtidos do acelerómetro na Figura 20, é possível termos um
novo sinal através da aplicação do filtro passa-baixo. Este filtro é um simples filtro
de média, mas que oferece flexibilidade ao permitir a passagem de baixas
frequências e reduz a amplitude das frequências maiores que a frequência de
corte. No entanto, este método pode criar erros na deteção de passos se a dita
frequência de corte for demasiado elevada, sendo que o melhor caso consiste
em que o sinal da média tem uma frequência muito próxima do zero (ver Figura
20). Nos casos em que exista uma grande variação da posição do dispositivo,
também pode haver outros erros ao aplicar este método, como por exemplo o
sinal filtrado não acompanhar de forma efetiva os dados reais [45].
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Figura 20 - Uso do Mean-Crossing em dados reais

3.2.3 Valores Máximos
A deteção de passos através dos valores máximos do acelerómetro consiste na
análise contínua destes dados, com o intuito de encontrar valores
máximos/picos em espaços de tempo recentes e comparando com um valor
médio. Com um filtro passa-baixo, é possível criar uma função de média que
acompanha os dados do acelerómetro, como dito na subseção anterior. Através
destes valores médios e utilizando cálculos contínuos das diferenças entre estes
valores médios e os valores reais dos dados, é possível encontrar a maior
diferença entre os dados e a média, em espaços de tempo definidos – variância.
É necessário recorrer a bandas de histerese de forma a detetar apenas valores
máximos que sejam significativos ou processamento prévio dos dados. Uma
outra abordagem consiste na comparação contínua dos dados, de forma a
encontrar um valor cujos vizinhos obtenham valores inferiores, sendo este valor
um valor máximo/pico.
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Figura 21 - Deteção de Passos usando Valores Máximos [45]

Na literatura, M. Mladenov et al. [45] utilizam valores de variância que são
calculados recursivamente recorrendo a um valor de threshold. Os dados
sensoriais deste estudo possuem processamento de modo a eliminar ruído. Os
valores de variância máximos calculados e situados acima do valor de threshold
são considerados valores máximos, e consequentemente, passos (ver Figura 21).

3.2.4 Frequência
O método de deteção de passos através do cálculo da frequência é mais
complexo que os outros métodos referidos anteriormente, pois baseiam-se em
algoritmos de análise de frequência. Um exemplo de um algoritmo em que o
método de deteção de passos pode-se basear é na Fast Fourier Transform. Os
métodos anteriores realizam a deteção de passos instantemente, baseando-se
no cumprimento ou não de condições ao longo de intervalos de tempo, em que
se as condições forem cumpridas existe a deteção de um passo nesse instante.
O método abordado nesta subseção não segue o mesmo processo de
funcionamento. Normalmente, o cálculo da frequência de um conjunto de dados
é feito de um modo global ou por subconjunto de dados, intitulados neste
contexto por janelas.
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Determinação Não Periódica da Frequência
A determinação não periódica da frequência pode ser aplicada a sistemas que
apenas realizem estimações quando o utilizador pretende conhecer a sua
localização, em que nesse instante são analisados e processados todos os dados
capturados desde o pedido do utilizador até ao momento. Esta abordagem tem
como objetivo a recolha total dos dados e, posteriormente, aplicar algoritmos de
cálculo de frequência.
Os métodos de análise global têm como intuito oferecer informações sobre a
frequência dos dados, de forma a que esta seja usada na estimação do número
de passos que o utilizador realizou durante o seu percurso.

Determinação Periódica da Frequência
A determinação periódica da frequência consiste em análises e processamentos
sucessivos ao longo do tempo, independentemente das ações do utilizador. Em
vez do utilizador escolher quando se analisa os dados, estes serão analisados e
processados

periodicamente

com

uma

frequência

predeterminada.

Normalmente, esta metodologia é utilizada em sistemas que fazem a estimação
da localização do utilizador periodicamente.
Para esta metodologia, é necessário um bom poder computacional. No pior dos
casos deste fator referido, irá haver danos na obtenção dos dados. O cálculo do
número de passos segue o mesmo modo utilizado na abordagem global, mas por
cada valor da frequência irá haver um tempo decorrido que corresponde ao
tamanho da janela. O método para realizar a estimação do passo divide-se,
então, em somas sucessivas de cálculos de deteção de passos baseados nas
frequências detetadas em cada janela. Um exemplo deste método pode consistir
na análise de 10 segundos de dados, que retornou 5 frequências detetadas,
sendo usadas janelas de 2 segundos. As frequências são 1 Hz, 1 Hz, 1 Hz, 5 Hz e
5 Hz. O número de passos neste intervalo de tempo é obtido através do
somatório da multiplicação das frequências pelos vários valores de tempo, que
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resulta em 26 passos detetados. A equação generalizada está apresentada na
equação 3.2:
∑𝑛𝑖=1 𝑓𝑖 × 𝑡𝑖

(3.2)

em que:
𝑓𝑖 – Valor da frequência fundamental detetado no bloco de dados i, em Hertz
𝑡𝑖 – Valor do espaço de tempo em cada bloco de dados i, em segundos

3.2.5 Reconhecimento de Padrões
A deteção de um passo com base em padrões consiste no reconhecimento das várias
fases da caminhada humana. Estas fases denominam-se fase de swing que consiste na
fase em que o pé não está colocado no solo, e fase de heel-touch-down que representa
o impacto do calcanhar ao encontrar e contactar com o solo. A deteção destes padrões
baseia-se na criação de vários valores de threshold sequenciais de modo a identificar as
fases da caminhada. As fases estão apresentadas nas Figuras 22 e 23 [46]. Na Figura 22
é apresentada a 1ª fase de balanceamento, onde o pé está localizado atrás do centro de
gravidade do corpo humano. Na 2ª fase de balanceamento, o pé já se encontra à frente
do centro de gravidade do corpo humano. Na Figura 23 é apresentada o padrão típico
do sinal de aceleração na fase de balanceamento. A aceleração da direção horizontal
apresenta 1 pico positivo e 1 pico negativo, enquanto que a aceleração na direção
vertical tem apenas um pico negativo, na fase de balanceamento.

Figura 22 - Fases estudadas no Reconhecimento de Padrões [46]
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Figura 23 - Padrão típico de dados de acelerómetro durante um passo baseando-se em 625 simulações [46]

Esta técnica é semelhante às técnicas de deteção de interseções, pois baseiam-se ambas
na comparação contínua dos dados do acelerómetro. Os erros introduzidos por estas
técnicas estão, igualmente, presentes na técnica de reconhecimento de padrões. São
utilizados pelo menos 3 valores de threshold sequenciais de modo a reconhecer as duas
fases de swing e a fase heel-touch-down. Uma das grandes vantagens desta técnica
reside no facto de oferecer uma redução do erro na deteção de passos, em situações
em que o utilizador esteja parado, sentado, a saltar, entre outras [46].

3.3

Estimação do Comprimento de Passos

A estimação do comprimento dos passos pode ser baseada em várias características
analisadas através dos dados obtidos pelo acelerómetro ou simplesmente
características do utilizador. A cada passo detetado, o sistema necessita de atualizar a
localização do utilizador. Todos os passos que sejam detetados têm, por norma, de ter
alguma distância percorrida. Caso não haja qualquer erro na deteção de passos e se
ignore a orientação, o erro na estimação da localização inclina-se totalmente para a
estimação do comprimento de cada passo [47].
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Como exemplo, se um utilizador percorrer 100 metros com uma caminhada normal e
constante, finalizando-a com 150 passos dados, e se o sistema possuir uma exatidão de
100% na contagem de passos, só é necessário determinar o comprimento percorrido em
cada passo. Nesta seção são demonstrados vários métodos de estimação destes
comprimentos [47].
Frequência de Passos: Na literatura, em [47], é dito que o aumento do número
de passos por segundo, ou seja, a frequência, leva a um aumento de modo linear
do tamanho dos passos. Para que este aumento linear seja generalizado a todos
os utilizadores, é necessário a criação de uma fase de calibração. A conclusão
deste estudo indica que 1,7 passos por segundo corresponde ao comprimento
do passo de 90 centímetros, em cada um deles. Este método é bastante utilizado
em vários PNS. Pode-se afirmar que a deteção de passos e a determinação da
frequência associada a estes são realizadas normalmente em processos
diferentes.
Ainda na mesma fonte, é dito que a deteção de passos faz disparar a estimação
do cálculo do seu comprimento, que pode utilizar a frequência fundamental
nesse momento. Por forma a ser detetada qualquer frequência, são necessários
passos que sejam realizados previamente de forma a preencher a janela que
deve ser analisada pelos algoritmos de deteção da frequência, e só depois é que
poderá haver a estimação do comprimento dos passos. Um exemplo desses
algoritmos de deteção da frequência é a STFT.
Enquanto os primeiros passos são obtidos pelos sensores, não existe frequência
detetada e, como é óbvio, do ponto de vista do sistema, não há estimação a
realizar a calcular (ver Figura 24).
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Figura 24 - Frequência determinada pela STFT (b) através de dados do acelerómetro (a) [47]

Estatura do Utilizador: Vários estudos na área da biomecânica encontrados na
literatura sugerem que o comprimento do passo humano é proporcional ao
comprimento da sua perna e, por conseguinte, à sua estatura [38]. É dito em [48]
que o comprimento do passo para o sexo feminino é definido como a sua altura
(em centímetros) vezes 0,413, enquanto que para o sexo masculino é a sua altura
vezes 0,415. Importa salientar que a aplicação destes fatores introduz um erro
significativo na estimação do comprimento do passo.
Estatura do Utilizador e Frequência: Esta técnica é baseada na combinação das
duas técnicas abordadas anteriormente. Usa, portanto, a determinação da
frequência de passos para estimar o comprimento, sendo o resultado afinado
pelo utilizador. Esta característica tem como vantagem a ajuda na redução da
percentagem de erro na estimação do comprimento dos passos. Segundo [49],
a melhor relação linear entre a frequência detetada e o comprimento dos passos
com a influência da altura da pessoa é dada pela seguinte equação:
s = h × (a × 𝑓𝑠𝑡𝑒𝑝 + b) + c

(3.3)

K = {a, b, c} ∈ ℝ
em que:
a e b – valores de parâmetros da caminhada
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h – Valor da estatura do utilizador, em metros
𝑓𝑠𝑡𝑒𝑝 – Valor da frequência que é detetada, em Hertz
K – Conjunto dos parâmetros de calibração
Este artigo apresenta, ainda na sua conclusão, que o seu estudo obteve uma
percentagem de erro na distância percorrida entre 2.5% e 5%, utilizando
sensores IMU de smartphones na obtenção dos dados e processamento dos
mesmos aplicando a STFT.
Frequência e Variância: A variância é a dispersão dos dados em relação ao seu
valor médio. Obtendo o cálculo da média contínua dos valores do acelerómetro,
a variância pode ser vista como a intensidade induzida pelo utilizador em cada
passo feito. Em [49], a variância analisada nos dados obtidos em que o utilizador
está a correr é, entre duas a quatro vezes, superior à variância em casos em que
o utilizador está a caminhar normalmente.
Este estudo faz uso da variância de modo a distinguir as várias atitudes do
utilizador, nomeadamente na sua atividade, como por exemplo caminhar
devagar, caminhar rápido, correr devagar e correr rápido. Esta característica
pode ser muito importante na estimação do comprimento dos passos e/ou em
outros métodos de localização. A estimação do comprimento de passos
utilizando a frequência detetada e a variância dos dados do acelerómetro é
semelhante, em termos matemáticos, ao método da estatura do utilizador e
frequência. Como são usadas duas características, deve existir um peso
associado a cada uma delas. A equação usada no estudo [49] é:
𝑆𝑡𝑒𝑝 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = α × 𝑓 + β × 𝑣 + 𝛾

(3.4)

onde:
α e β – parâmetros da caminhada usados como pesos
𝛾 – constante de calibração
𝑣 – valor da variância do sinal do acelerómetro
f – valor da frequência detetada
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Este estudo conclui ainda que o algoritmo proposto pode melhorar a precisão da
estimação da distância relativa à caminhada do utilizador. Por sua vez, em [50],
é defendido que a modelização ideal da equação da estimação do comprimento
de passos com base na variância precisa de uma calibração de modo contínuo,
usando para tal um filtro adaptável de Kalman e previsão recursiva:
𝑆𝑡𝑒𝑝 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = A + B × Freq + C × Var + w

(3.5)

em que:
A, B, C – parâmetros obtidos por regressão linear
Freq – valor da frequência detetada
Var – valor da variância obtida pelo sinal do acelerómetro
w – ruído gaussiano

3.4

Orientação do Utilizador

A orientação é uma característica que representa o sentido e direção do utilizador
através do dispositivo móvel. Normalmente, esta característica é medida através de
uma bússola digital. No entanto, é também habitual o uso de outros sensores, como o
giroscópio, de modo complementar e com o intuito de reduzir a percentagem de erro
das medidas capturadas. A medida da orientação é baseada no campo magnético do
planeta Terra e é influenciada por matérias metálicos ou elétricos que se apresentem
próximo do terminal móvel. O uso de outros sensores tenta contrariar estas influências.
Q. Ladetto et al. [51] implementaram um sistema que se baseava, maioritariamente, nas
medições da orientação através da bússola digital. O uso do giroscópio apenas era
necessário em casos de movimentação rápida do dispositivo ou em deteção de leituras
de campo magnético distorcidas. Noutro estudo, em [52], é apresentado um sistema de
navegação automóvel que também combina a utilização da bússola digital e do
giroscópio. Normalmente, o giroscópio é o sensor de uso complementar, tendo como
característica relevante o facto de o não influenciado por fatores externos associados
ao campo magnético da Terra. Este sensor faz apenas a medição das rotações através
dos princípios da inércia.
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A orientação é uma característica, assim, semelhante ao comprimento do passo do
utilizador. Todos os passos detetados devem ser apresentados com a direção e o sentido
destes, por forma a manter o sistema de localização fiável. Num artigo apresentado por
Gérard et al. [53], é dito que a consistência das medições da orientação a longo prazo
ainda apresenta desafios, visto que não se consegue ainda concluir o nível de precisão
das capturas de orientação.

3.5

Problemas de um PNS

As várias metodologias usadas em sistemas de navegação pedestre tentar ultrapassar
os vários problemas provenientes do fator mais importante: o utilizador. O utilizador é,
tanto como o fator indispensável nestes sistemas, como o fator com maiores fontes de
erros, visto que todas as análises e processamentos são realizados sobre dados obtido
acerca dos movimentos do utilizador. Sem estes dados, o sistema não apresenta
informação que lhe permita realizar qualquer estimação. É a maior fonte de erro, pelo
que existe uma grande diferença na biomecânica de pessoa para pessoa, embora a
caminhada humana siga um padrão cíclico (como já vimos anteriormente), todos os
utilizadores apresentarão o seu próprio padrão. Seguindo este fato, os principais e mais
bem-sucedidos sistemas de navegação pedestre têm, na sua maioria, várias etapas de
calibração ou calibração contínua [54].
Os dados obtidos pelos sensores IMU apresentam vários problemas. Normalmente, os
sensores IMU são colocados no centro da massa ou nos pés do utilizador com o intuito
de capturar efetivamente os movimentos a estes induzidos. Todavia, podem não medir
com uma precisão exata devido a alguns erros que poderão advir da sua natureza,
nomeadamente a influência da temperatura e do tempo de ligação nas medições, limite
de medição, entre outros fatores. Assim, estes dados capturados costumam apresentar
elevados níveis de ruído [55].
Ao longo desta dissertação será utilizado um smartphone com o objetivo de testar o
sistema de navegação. Sendo estes dispositivos ubíquos e com elevado poder
computacional, será esta a principal fonte de testes. O transporte na mão é designado
na literatura como handheld, e apresenta alguns problemas visto que o braço do
utilizador realiza movimentos que são prejudiciais para a análise dos dados.
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Normalmente, os sistemas que usam dispositivos em que o utilizador transporta à mão
tendem a obter resultados piores [30].
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Capítulo 4 - Análise e Processamento de Sinais
Neste quarto capítulo da dissertação são apresentados alguns conceitos que se
relacionam com a análise de sinais, tal como os métodos de interpolação e filtragem
existentes. Os algoritmos de deteção de frequências estudados também são
apresentados bem como algumas das suas características. Pretende-se assim neste
capítulo demonstrar as características parametrizáveis dos vários métodos e modos de
análise e processamento de sinais.

4.1

Tipos de Sinais

Os sinais podem ser caracterizados como sendo discretos, analógicos ou digitais. Assim,
estes constituem a matéria-prima da análise e processamento dos sinais. Um sinal
discreto contém apenas valores em pontos isolados, ao contrário dos analógicos que
possuem pontos contínuos, e que podem ser representados como um conjunto de
amostras retiradas em instantes conhecidos de um sinal analógico [56].
Um sinal discreto pode ser matematicamente representado por uma função de números
inteiros em que se os valores são definidos com precisão finita poderão ser armazenados
de modo computacional, considerando-se assim um sinal digital preciso. O processo de
obtenção de dados de um sinal digital usa sinais analógicos, discretos e digitais,
conforme se pode ver na Figura 25. Posteriormente ir-se-á apresentar a definição de
cada um destes sinais

Figura 25 - Processo de aquisição de dados de um sinal digital [56]
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Sinal Analógico: são sinais contínuos em que a variação temporal é a representação
proporcional de outra variável temporal. Por outras palavras, se um sinal consiste num
fenómeno que se apresente como contínuo, este pode ser representado por uma
função de variável temporal t. Assim, x(t) será o valor do sinal nos instantes de tempo t.
O seu domínio deve basear-se em valores reais, podendo o sinal variar através de
características não temporais. Assim, é considerado x(t) um sinal analógico através
destas características.
Sinal Discreto: se um sinal ocorre apenas em instantes de tempo e não de forma
contínua, é apresentado como uma função que se baseia num subconjunto de números
inteiros n. Assim, considera-se x(n) um sinal discreto.
Sinal Digital: é atribuído o nome de sinal digital a uma sequência descontínua no tempo
e na amplitude. Assim, assume-se que este tipo de sinal apenas é definido para
determinados instantes de tempo e que o conjunto de valores que pode assumir é finito.

4.2

Frequência e Período Fundamental

Um sinal analógico x(t) é periódico se existir algum valor positivo de T que satisfaça a
equação matemática x(t + T) = x(t) para todos os valores de t. Um sinal discreto x(n) é
considerado periódico se houver algum valor inteiro e positivo N que satisfaça a
condição x(n + N) = x(n) para todos os valores de n. O período fundamental é definido
como o valor para o qual o sinal é periódico. O inverso corresponderá à frequência
fundamental.
Importa salientar que os sinais discretos apresentam algumas características únicas.
Uma delas é o facto de um sinal sinusoidal discreto estar restrito em frequência: sendo
o período do sinal discreto T = 1, a frequência máxima deste sinal será |Ω| = π ou |F| =
1, onde | Ω| = 2πF é a frequência em radianos por amostra [56].

4.3

Domínio do Tempo

O tempo possui a característica de fluir de modo contínuo e de modo irreversível, o que
leva a que seja representado por valores sequenciais ao longo deste. Um sinal designase em função do tempo, se representa uma grandeza como função da variável
independente tempo. Se a função do tempo ou outra dimensão espacial for a variável
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independente, a ordenação desta característica e os seus respetivos valores do sinal
representam o domínio do tempo.
Um exemplo de um sinal que se repete ao longo do tempo consiste no
eletrocardiograma [56]. Tendo origem analógica, este sinal tem como objetivo a
obtenção contínua dos sinais elétricos para que seja possível analisá-lo em certos
dispositivos como osciloscópios e convertê-los para um sinal discreto através da sua
leitura periódica. As posteriores análises automáticas e armazenamento em
computadores necessitarão que o sinal seja convertido para digital. Este sinal analógico,
discreto ou digital representa-se no domínio de tempo, como se pode ver na Figura
seguinte [56]:

Figura 26 - Domínio do Tempo - Exemplo do Eletrocardiograma [56]

4.4 Domínio de Frequência
Quando é necessário analisar a oscilação natural de um sinal, é importante analisar a
sua periodicidade ou frequência. O domínio da frequência de um sinal designa a
decomposição do sinal original em componentes sinusoidais. O principal objetivo do
domínio de frequência é caracterizar o sinal original em vários sinais sinusoidais, sendo
a frequência da sinusoide a que mais se aproxima ao sinal original denominado
frequência fundamental. Caso a frequência fundamental seja removida do sinal original,
obtêm-se um sinal em que o conteúdo é a diferença entre o sinal original e uma
sinusoidal de frequência fundamental [56].
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Normalmente, através deste processo obtém-se um sinal caracterizado por uma baixa
amplitude e com valores aleatórios, denominado de ruído. Se o objetivo da análise de
um sinal no domínio da frequência é tirar informações sobre as frequências em
diferentes intervalos de tempo, a extração sinusoidal deve ser usada em subconjuntos
do sinal e não ao sinal completo. A extração referida apresenta o problema da definição
da dimensão dos subconjuntos a utilizar.
Caso o sinal não seja conhecido, não é possível dimensionar o subconjunto ideal para a
análise de frequência, havendo assim um limite de frequência em cada subconjunto
[56].

4.4.1 Decomposição da frequência
Os sinais podem ter vários componentes oscilatórios, sendo que a análise de
sinais no domínio da frequência consegue identifica-los. Frequentemente é
usado um método onde a decomposição da frequência é aplicada.
O principal objetivo passa pela análise do sinal obtido, ao longo dos ditos
componentes oscilatórios, de modo individual. Ao se identificar todos os
componentes de um sinal é possível eliminar componentes não-desejados, tais
como ruído que possa haver.

4.5

Domínio de Escala

Ao analisar um sinal no domínio de escala estamos a partir o sinal em fragmentos
semelhantes, mas diferentes tamanhos.
Os problemas colocados pela análise no domínio da frequência tendem, normalmente
a ser eliminados no domínio de escala. A análise neste domínio tem a vantagem de
poder oferecer melhoramentos na análise de eletrocardiogramas, que não são possíveis
com os outros dois domínios falados anteriormente [56].

4.6

Amostragem, Interpolação e Filtragem

Os métodos utilizados na conversão entre sinais analógicos e digitais são a amostragem
e a interpolação. A amostragem consiste na transformação de um sinal analógico em
digital, que é feita através da obtenção periódica de valores do sinal original. Neste
processo, parte da informação perde-se pelo que apenas são capturados sinais em
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tempos predeterminados. Por sua vez, a interpolação tem como objetivo converter um
sinal digital em analógico, através da união de pontos com retas ou curvas [56].
Os conceitos e problemas associados anteriormente foram descobertos por Nyquist [57]
e Shannon [58]. De seguida, são apresentados os principais conceitos de amostragem:
•

Período de Amostragem (Sampling Interval): Trata-se de distância, tempo ou
outra dimensão espacial ou temporal existente entre duas medições. É o valor
inverso da frequência de amostragem [56].

•

Frequência de Amostragem (Sampling Frequency): É a frequência utilizada na
amostragem de dados, e determinada pelo número de amostras por unidade de
tempo ou de distância. Se o sinal é temporal, a frequência de amostragem é
medida em Hertz, de valor inverso ao período de amostragem que é mensurada
em segundos [56].
A influência desta característica está expressa na Figura seguinte:

Figura 27 - Amostragem de uma sinusoide em diferentes frequências [56]
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Da Figura anterior, concluímos que se o valor da frequência de amostragem for
demasiado baixo pode haver aliasing. (ver Figura 27 gráfico d). O aliasing é um
efeito que faz com que diferentes sinais se tornem indistinguíveis quando
amostrados. Este efeito pode ocorrer em sinais amostrados no tempo e no
espaço. Por exemplo, pode ocorrer aliasing no áudio digital – neste caso, o efeito
é chamado de aliasing temporal. Este efeito pode ser evitado aplicando filtros
passa-baixo ou anti-aliasing ao sinal analógico antes da amostragem [56].

4.6.1 Interpolação
Nesta subseção ir-se-á tratar dos métodos de interpolação, definindo os
conceitos e apresentando as suas características.
•

Interpolação Linear: Método através do qual se obtém um novo conjunto de
dados com objetivo de construir novos pontos de dados no alcance de pontos já
conhecidos. Os valores a estimar baseiam-se em valores médios dos vizinhos
mais próximos. Apresenta a característica de possuir continuidade apenas no
sinal original.

•

Interpolação Cúbica: Consiste em manter a forma das ondas. Os valores a
estimar são baseados em forma de onda locais que são aproximados a uma
função de terceira ordem. Possui continuidade na primeira derivada.

•

Interpolação baseada em Splines: Tem como objetivo usar interpolação através
de funções splines. Os valores a estimar baseiam-se nas funções referidas
anteriormente que ajustam os polinómios de ordem mais baixa a subconjunto
de dados. Apresenta continuidade na segunda derivada.

4.7

Análise Tempo – Frequência – STFT (Short – Time Fourier
Transform)

A análise tempo – frequência permitir adquirir um mapa em que num dos eixos está
representado o vetor de frequências e noutro eixo está cada um dos valores da
frequência. Para conseguir obter a decomposição de um sinal na sua respetiva
representação no plano tempo – frequência, é normalmente utilizada a repartição do
sinal em subconjuntos, que são definidos como janelas, de igual tamanho e aplicada a
análise de Fourier a cada um deles [56].
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A análise de Fourier, também conhecida como análise harmónica, utiliza funções
trigonométricas, senos e cossenos de modo a retirar informação dos sinais. É
semelhante à expansão de uma função numa série de potências, em que os sinais são
expandidos em séries de senos e cossenos. O principal objetivo e utilidade desta
ferramenta passa pela análise da frequência ao longo do tempo, através de janelas,
aplicando uma abordagem parcial ao sinal.
A STFT extrai conjunto de dados do sinal original e aplica a Transformada de Fourier a
cada um deles. Assim, faz o mapeamento de uma função real de entrada numa complexa
de saída possuindo as variáveis tempo e frequência angular. A Transformada de Fourier
é linear e usa funções complexas. A principal desvantagem desta passa por não
conseguir obter uma alta precisão temporal com frequência simultânea [61].
Neste trabalho, a STFT foi utilizada para conseguir estimar a atividade de um
determinado voluntário durante um percurso. Será visto na seção 6.4 da dissertação
que, quanto maior for o pico-vale da STFT, maior será a intensidade da atividade do
utilizador.
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Capítulo 5 - Implementação dos Algoritmos de Deteção
de Passos estudados
Nesta seção são demonstrados todos os métodos e técnicas utilizadas no estudo e
elaboração deste trabalho proposto, bem como os modos de otimização destes. O
principal objetivo desta dissertação, como referido anteriormente, passa pela recolha
dos dados do acelerómetro, magnetómetro e bússola de um smartphone, de forma a
estudar algoritmos de deteção de passos, estimação do tamanho do passo, direção e
estimação da atividade. Essa recolha de dados será efetuada por vários voluntários.
Para se passar a realizar testes com o smartphone relativamente aos algoritmos falados
anteriormente, procedeu-se ao desenvolvimento de uma App para testes. Pretende-se
que a App conte o número de passos que cada indivíduo deu usando cada um dos
algoritmos de deteção de passos. Para verificar se a aplicação está a apresentar bem o
número de passos em cada algoritmo, é criado um documento na memória externa do
smartphone que indica o valor da aceleração (que provém da junção dos 3 eixos do
acelerómetro). A partir desse documento, consegue-se comparar a indicação de número
de passos em cada algoritmo no smartphone e o número de passos que o indivíduo
contou durante o percurso. Posteriormente a App foi alterada para calcular o tamanho
dos passos em cada um dos algoritmos de deteção de passos, bem como para
apresentar e gravar os valores do magnetómetro e do azimute (que representa a direção
definida pelo utilizador durante a sua caminhada).

5.1

Desenvolvimento da Aplicação de Recolha de Dados

Para a captação dos valores dos sensores IMU foi desenvolvida uma App para o sistema
operativo Android. O desenvolvimento desta App foi feito no IDE Android Studio,
recorrendo à linguagem de programação Java.
Disponibilizado gratuitamente, é baseado no software Intellij IDEA de JetBrains, tendo
acabado por substituir o Eclipse como o IDE da Google para desenvolvimento nativo
para Android. Pode ser usado em Windows, MAC OS e Linux. Algumas das suas principais
características passam por ter suporte para compilações baseadas em Gradle, um
assistente baseado em predefinições com designs e componentes comuns de Android,
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suporte para a criação de Apps para Android Wear e integração com Google Cloud
Messaging e App Engine, através do desenvolvimento nativo para a Google Cloud
Platform [70].
No esquema seguinte é apresentado o funcionamento de obtenção de dados dos
sensores IMU no smartphone. O utilizador, ao clicar no botão para iniciar o percurso, vai
fazer com que o smartphone crie documentos .txt relativos a cada um dos eixos dos
sensores IMU presentes e comece a obter dados para cada um desses ficheiros. Existe a
funcionalidade de o utilizador poder parar a obtenção dos dados e voltar a retomar
clicando novamente no botão para iniciar. Se o utilizador fechar a aplicação após ter
iniciado a obtenção dos dados, os dados são guardados até ao momento de fecho da
App.

Figura 28 - Esquema de obtenção de dados de sensores IMU

Na Figura 29 está presente um printscreen da aplicação Android desenvolvida para
obtenção dos dados dos sensores IMU.
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Figura 29 - Printscreen da aplicação Android para obtenção dos dados dos sensores IMU

5.2

Metodologia de Desenvolvimento de Software – SCRUM

Uma metodologia de desenvolvimento de software consiste num conjunto de atividades
(e resultados associados) que auxiliam na produção de software [65]. Neste campo foi
utilizado o SCRUM, pois o software foi criado com a maior qualidade possível, dentro de
intervalos de tempo que foram definidos para o desenvolvimento – ou sprints.
Nesta metodologia ágil, os requisitos não necessitam de ser detalhados no início do
projeto, visto que vão sendo definidos consoante a evolução de desenvolvimento.
Através do uso de reuniões diárias, são definidas novas tarefas do processo de
desenvolvimento. Nestas reuniões diárias, pretende-se identificar problemas referentes
ao avançar do projeto o mais cedo possível e propor as respetivas soluções [66].
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5.3

Ferramenta de Análise de Dados - Scilab

Para análise dos dados provenientes dos sensores IMU, foi utilizado o Scilab. O Scilab é
um software científico grátis e open-source, desenvolvido em 1990 para computação
numérica. A sua escolha deveu-se ao facto de apresentar uma linguagem de
programação de alto nível e um ambiente para interpretação, com diversas ferramentas
numéricas, além de permitir desenvolver algoritmos complexos com poucas linhas de
código, em comparação com outras linguagens como C e C++ [69].

5.4

Métodos de Deteção de Passos

Nesta subseção falar-se-á dos métodos de deteção de passos. Esta fase é uma das mais
importantes no desenvolvimento desta dissertação, tendo em conta que se trata do
primeiro processo de sequência de análise. Aqui serão apresentados os métodos de
deteção de passos desenvolvidos na App para realização de testes com diferentes
indivíduos, para assim termos dados provenientes dos sensores IMU do smartphone. A
análise e otimização destes algoritmos foram feitos primeiramente no Scilab, por forma
a diminuir a probabilidade de percentagem de erro nesta etapa. A medição do tempo
nos ensaios de teste é a característica principal e que permite a comparação dos
resultados, para se concluir qual o melhor método de deteção a implementar no
sistema.
Como falado na seção 3.2 da dissertação, os métodos de Zero-Crossing, Mean-Crossing
e Valores Máximos e Mínimos baseiam-se na deteção de passos através da interseção
do sinal adquirido com valores de threshold.
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Zero-Crossing
O Zero-Crossing consiste na criação de um valor de threshold estático e
predeterminado. Este valor será comparado com os valores do sinal obtido pelo
acelerómetro. O algoritmo inicia-se igualando a variável passos, valor atual e
valor anterior a 0. Caso o valor obtido do acelerómetro seja maior que 10, o valor
atual passa a ser 1, caso contrário fica igualado a 0. Sempre que o valor do
acelerómetro muda, verifica-se esta condição. Para determinar o número de
passos, verifica-se se existe a condição em que o valor atual é 1 e o valor anterior
0, o que leva a somar mais um passo no algoritmo. Enquanto não parar a
obtenção de dados, o ciclo está sempre a reiniciar. No esquema abaixo é
apresentado o funcionamento do algoritmo Zero-Crossing:

Figura 30 - Implementação do Zero-Crossing
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De seguida é apresentado, na Figura 31, um gráfico que mostra a deteção de passos
usando o algoritmo Zero-Crossing:

Figura 31 - Deteção de Passos com o Zero-Crossing

Zero-Crossing com margem de ruído
Foi testado um outro tipo de Zero-Crossing que possui margem de ruído de 1
valor em relação ao valor da aceleração, e que é captado da junção dos 3 eixos
do acelerómetro. Se for obtido um valor da aceleração menor ou igual a 10 e se
o próximo for maior ou igual a 11, é detetado um passo. Na Figura 32 está
presente o esquema de funcionamento do algoritmo e na Figura 33 a deteção de
passos deste.
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Figura 33 - Implementação do Zero-Crossing com margem de ruído

Figura 32 - Deteção de Passos do Zero-Crossing com margem de ruído
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Mean-Crossing
O Mean-Crossing é muito semelhante ao Zero-Crossing. A diferença consiste
apenas na determinação do valor de threshold. Assim, baseado na literatura,
foram definidos 4 tipos de determinação do valor referido anteriormente. O
Mean-Crossing1 define o valor threshold como a média de 5 elementos do sinal
obtido, incrementando um elemento à medida que o algoritmo é processado. A
diferença entre este Mean-Crossing e os Mean-Crossing2, Mean-Crossing3 e
Mean-Crossing4 é apenas na média de elementos, sendo, consecutivamente, 10,
50 e 100. Estes valores foram escolhidos através de algumas experiências que
foram feitas no Scilab, de modo a otimizar o algoritmo. Percebeu-se que, quanto
maior fosse o número de média de elementos, menor ruído haverá nas saídas do
threshold e a amplitude do sinal será menor. A implementação do algoritmo está
presente na Figura 34.

Figura 34 - Implementação do Mean-Crossing
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Na Figura 35 temos a deteção de passos com o Mean-Crossing4, que é feito com
média de 100 elementos.

Figura 35 - Deteção de Passos com o Mean-Crossing4

Valores Máximos e Mínimos
Os Valores Máximos consistem num mecanismo de deteção de passos, que se
baseiam na análise dos dados que se obtêm de forma contínua, com o objetivo
de encontrar valores máximos/picos, em espaços de tempo recentes e
comparando com um valor de média. Os Valores Mínimos são muito
semelhantes aos Máximos, visto que a única diferença para com estes últimos é
que se pretende detetar valores mínimos. Estes métodos possuem a vantagem
de ser independentes da técnica em relação ao valor médio dos dados. Sendo a
deteção de picos uma operação relativamente fácil de implementar, necessita
de parâmetros complementares para se evitar erros na deteção de passos.
Seguindo a mesma ideia do Mean-Crossing, foram definidos 4 tipos de cálculo
para obter o valor de threshold. Os Valores Máximos e Mínimos1 consistem na
determinação do valor de threshold utilizando uma média de 5 elementos do
sinal obtido. Assim, para cada valor original obtido do acelerómetro, deteta-se o
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pico de 3 elementos. Se a média desses 3 elementos for maior que o pico, o valor
de threshold para o primeiro valor do sinal captado é a média desse número de
elementos, caso contrário é o valor máximo. Para os Valores Máximos 2, 3 e 4
foram utilizadas, tal como no Mean-Crossing, médias de 10, 50 e 100 elementos.
O raciocínio é o mesmo para determinar os Valores Mínimos, apenas diferindo
na comparação do valor antigo e do valor atual para calcular o número de passos.
De seguida, temos o esquema de implementação do método de Valores
Máximos e Mínimos:

Figura 36 - Implementação dos Valores Máximos e Mínimos

Para terminar este capítulo, são mostrados dois gráficos: um com a deteção dos
passos com os Valores Máximos (Figura 37) e outro com os Valores Mínimos
(Figura 38):
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Figura 37 - Deteção de Passos com os Valores Máximos4

Figura 38 - Deteção de Passos com os Valores Mínimos4
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Capítulo 6 - Testes e Resultados
O objetivo principal desta parte dos testes e resultados foca-se na escolha de um
conjunto de método de estimação de localização, bem como um conjunto de algoritmos
que processem corretamente os dados. Estes dois pontos referidos, ao serem
combinados, devem ser adequados às condições de uso nos dispositivos de teste. Estas
condições consistem em performance computacional, precisão, exatidão e outras
características ou condições específicas do cenário de testes ou do próprio utilizador.

6.1

Análise dos algoritmos de deteção de passos

Aqui será apresentado os erros percentuais, em que a fórmula de calculo consiste na
média dos erros obtidos, em percentagem, bem como o desvio-padrão. O cálculo do
erro usado neste estudo é o seguinte:
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑛 = |

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

| × 100

(6.1)

em que:
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 – valor real
𝑉𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜 – valor obtido
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑛 – erro em cada iteração
O método do cálculo na fórmula da média desses erros está apresentado posterior:
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑚é𝑑𝑖𝑜 =

1
𝑛

∑𝑘𝑛=1 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑛

(6.2)

Por fim, para se saber a precisão da média de acerto de cada algoritmo de deteção de
passos, é realizado o desvio-padrão de cada um desses algoritmos, baseado na equação
6.1.

6.1.1 Aplicação de um Filtro Passa-Baixo
Depois de testar o valor da gravidade em várias posições, foi possível concluir que o sinal
apresentava bastante ruído. A solução passou pela aplicação de um filtro passa-baixo,
que permite a passagem de baixas frequências e atenua ou reduz a amplitude das
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frequências maiores que a frequência de corte. De seguida, é apresentada um gráfico
do algoritmo de deteção Mean-Crossing2 com a aplicação do filtro passa-baixo. Na
Figura 39 podemos ver que o filtro só deixa passar as baixas frequências.

Figura 39 - Aplicação de Filtro Passa-Baixo ao Mean-Crossing2

6.1.2 Cálculo da Norma do Vetor da Aceleração da Gravidade
Quando foi iniciada a etapa de desenvolvimento dos algoritmos de deteção de passos,
foi verificado que era necessário juntar a informação proveniente dos três eixos do
acelerómetro. Esta necessidade provém da alteração da posição do smartphone durante
a caminhada, num eixo tridimensional. O valor da gravidade é a intensidade do campo
gravitacional num determinado ponto. Assim, se colocarmos o smartphone em
diferentes orientações, o valor da aceleração da gravidade pode variar bastante, medida
em cada um dos 3 eixos. Calculou-se, assim, a norma do vetor da aceleração da
gravidade.
Seja:
X – valor do eixo 1
Y – valor do eixo 2
Z – valor do eixo 3
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W – valor resultante do cálculo da norma do vetor da aceleração
Este cálculo é feito através da seguinte equação:
W = √𝑋 2 + 𝑌 2 + 𝑍 2

(6.3)

A principal vantagem é termos um valor de referência que serve nos algoritmos
estudados anteriormente.

6.1.3 Taxa de Acerto dos Algoritmos de Deteção de Passos
Os voluntários que se ofereceram para realização dos testes possuem uma altura
compreendida entre o 1,2m e 1,80m. Os testes foram feitos maioritariamente em
ambiente outdoor e ao longo de percursos retos. De seguida, é apresentado, na Tabela
2, parte dos dados que permitiram calcular a média e desvio-padrão de acerto.
Indivíduo

Nº de Passos

Distância (em

Tamanho do

Altura (em

metros)

Passo (em

metros)

metros)
Indivíduo 1

14

13

0,93

1,70

Indivíduo 2

20

14

0,70

1,77

Indivíduo 3

18

16,5

0,92

1,72

Indivíduo 4

18

16,5

0,92

1,80

Indivíduo 5

29

13

0,45

1,20

Indivíduo 6

24

16,8

0,70

1,71

Tabela 2 – Parte dos dados utilizados para taxa de acerto de algoritmos de deteção de passos

Na próxima tabela temos a média e o desvio-padrão de acerto de cada um dos
algoritmos de deteção de passos. A partir desta, podemos dizer que os algoritmos MeanCrossing1, Mean-Crossing2, Mean-Crossing3 e Mean-Crossing4 apresentaram a melhor
média de acerto nos testes efetuados para avaliação da performance do algoritmo. Os
mesmos apresentam também o melhor desvio-padrão de acerto, isto é, os dados dos
testes efetuados dizem-nos que a média de acerto tende a estar muito próxima do
obtido, sem haver grande dispersão.

73

Algoritmos

Média de Acerto

Desvio-Padrão de Acerto

Zero-Crossing

98,55%

6,95%

Mean-Crossing1

99,69%

1,49%

Mean-Crossing2

99,69%

1,49%

Mean-Crossing3

99,69%

1,49%

Mean-Crossing4

99,69%

1,49%

Valores Máximos1

84,78%

12,8%

Valores Máximos2

94,41%

8,33%

Valores Máximos3

94,72%

8,4%

Valores Máximos4

94,72%

8,4%

Valores Mínimos1

81,37%

16,22%

Valores Mínimos2

89,75%

16,38%

Valores Mínimos3

89,75%

16,8%

Valores Mínimos4

90,37%

16,63%

Algoritmo Teste

94,41%

11,79%

Tabela 3 - Média e Desvio-Padrão de Acerto dos algoritmos de deteção de passos

Pensou-se ainda na comparação entre a deteção de passos através destes algoritmos e
do sensor Android que conta os passos. Este sensor fornece o número de passos dados
por determinado indivíduo desde a última vez que este foi ativado. Ele possui mais
latência (até 10 segundos), mas mais precisão que o sensor detetor de passos, que tem
latência próxima dos 2 segundos. Contudo, devido ao facto de estes sensores terem sido
descontinuados a partir da API (Application Programming Interface) 20 e o smartphone
utilizado para testes ter API 23, não se conseguiu proceder a esta etapa. De seguida, é
apresentada uma Figura que mostra como instanciar este sensor em linguagem Java.

Figura 40 - Instanciação Sensor de Deteção de Passos em Android
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6.2

Análise à estimação do tamanho dos passos

Viu-se em [48] que se podia relacionar determinada constante com a altura para
obtermos o tamanho dos passos. Essa constante é 0,415 para o sexo masculino e 0,41
para o sexo feminino. Para tal, recorreu-se outra vez a vários utilizadores que testassem
a aplicação a partir do dito atrás de forma a termos resultados dos tamanhos dos passos.
Foram feitos testes com voluntários do sexo masculino e feminino em ambientes indoor
e outdoor. As caminhadas foram feitas alternadamente em retas e em desvios, para que
os dados sirvam mais à frente para a questão da direção dos passos.
Seja:
X – Tamanho dos Passos = 0,415 * altura (sexo masculino) [48]
Y – Tamanho dos Passos = 0,41 * altura (sexo feminino) [48]
Z – Tamanho dos Passos = Distância/Nº de Passos [39]
Verifique-se a Tabela 40, em que os voluntários são do sexo masculino. Consegue-se
identificar que a fórmula de cálculo na fonte [48] introduz erros significativos. Para o
sexo masculino, a média de acerto foi de 88,08% e desvio-padrão de 8,31.
Indivíduo

Altura

Fórmula X

Fórmula Z

Indivíduo 1

1,70m

0,71

0,81

Indivíduo 2

1,70m

0,71

0,82

Indivíduo 3

1,70m

0,71

0,75

Indivíduo 4

1,70m

0,71

0,79

Indivíduo 5

1,70m

0,71

0,75

Indivíduo 6

1,70m

0,71

0,75

Indivíduo 9

1,82m

0,76

0,86

Indivíduo 10

1,82m

0,73

0,87

Indivíduo 11

1,77m

0,73

0,70

Indivíduo 12

1,77m

0,73

0,55

Indivíduo 13

1,77m

0,73

0,67

Tabela 4 - Comparação de cálculo de Tamanho de Passos - Sexo Masculino
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Para o sexo feminino, apenas foram recolhidas duas amostras, conforme se pode ver na
Tabela 5.
Indivíduo

Altura

Fórmula Y

Fórmula em Z

Indivíduo 7

1,71m

0,70

0,87

Indivíduo 8

1,71m

0,70

0,87

Tabela 5 - Comparação de cálculo de Tamanho de Passos - Sexo Feminino

Tentou-se, ainda, estabelecer uma regressão linear entre a distância e altura, com base
nas amostras recolhidas. No entanto, o resultado aponta-nos erradamente o contrário
do dito anteriormente – quanto maior for a altura menor o tamanho do passo (ver
gráfico seguinte). Contudo, não podemos estabelecer conclusões pois a amostra
recolhida não foi suficientemente grande nem variada. Também é possível que os
utilizadores tenham contado mal o número de passos nos testes feitos e/ou não terem
dito a sua altura exata.

Tamanho Passo

Regressão Linear
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

y = -0,1836x + 1,0922

1,68

1,7

1,72

1,74

1,76

1,78

1,8

1,82

1,84

Altura
Figura 41 - Aplicação de Regressão Linear para Tamanho dos Passos

6.3

Análise à direção do utilizador

Obtendo o valor do azimute ao longo do percurso de determinado utilizador podemos
saber a direção deste. Como podemos ver na Figura 42, a cada valor do azimute
corresponde determinada direção – neste caso, o valor é de 45º, o que corresponde a
Nordeste.
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Figura 42 - Funcionamento do Azimute

Repare-se agora na Figura 43. A direção do percurso do indivíduo é aproximadamente
Sul (200º) até ao 4º segundo. Seguidamente começa a virar para Oeste até que atinge
os 350º. A partir daí volta a mudar de direção para Norte até aos 8 segundos, momento
em que volta a caminhar para Este.

Figura 43 - Direção do Indivíduo sabendo o valor do azimute - Teste 1

Posteriormente, temos na Figura 44 um utilizador a caminhar 6,6 metros à volta de um
obstáculo, em ambiente indoor. Começa a andar em direção Nordeste, muda para Norte
nos 3.5 segundos até aos 4.5 segundos, volta a alterar Sudeste durante uns instantes até
que começa a caminhar para Oeste.
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Figura 44 - Direção do Indivíduo sabendo o valor do azimute - Teste 2

Como podemos verificar pelos dois exemplos anteriores, sabendo o ponto inicial, os
valores do azimute ao longo do percurso e os segundos em que determinado sujeito
altera a direção, conseguimos estimar facilmente onde o sujeito terminou o seu rumo.

6.4

Análise à estimação da atividade do utilizador

É possível prever a estimação da atividade de determinado utilizador tendo obtido os
valores do acelerómetro durante o percurso. Recorrendo ao Scilab, lê-se o ficheiro .txt
e aplica-se a Transformada de Fourier nesses valores. Cria-se um gráfico que apresente
a amplitude ao longo da frequência, onde se destaca o pico-vale. Quanto maior for o
pico-vale, maior será a intensidade da atividade do utilizador. Segue-se de seguida 3
gráficos: um indivíduo a caminhar, um a correr e outro a saltar sempre na mesma
posição:
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Figura 45 - Estimação de Atividade 1

Figura 46 - Estimação de Atividade 2
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Figura 47 - Estimação de Atividade - Teste 3

Na Tabela 6 estão os valores da frequência e da amplitude destes 3 gráficos anteriores,
bem como a estimação de atividade em cada caso. Estes 3 casos representam o mesmo
indivíduo durante 10 segundos a praticar determinada atividade.
Figuras

Ponto na escala da

Amplitude

Frequência

Estimação de
Atividade

Figura 45

18

35,15

Caminhar

Figura 46

26

248,11

Correr

Figura 47

17

431,81

Saltar

Tabela 6 - Valores do Ponto de escala de Frequência e Amplitude dos 3 gráficos Anteriores

Uma vez que a frequência de amostragem do sensor, do dispositivo usado, não era
constante, tendo um valor média de aproximadamente 10ms mas com valores extremos
entre 2ms e 21ms aproximadamente, não é possível apresentar uma valor de frequência
em Hz. Mesmo assim, o eixo das abcissas dos gráficos anteriores podem ser usados para
comparar as frequências relativas de cada tipo de atividade.
Como se consegue retirar da tabela e como dito anteriormente, quanto maior for a
amplitude do pico-vale da Transformada de Fourier maior é a intensidade da atividade
feita por determinado indivíduo. Da Figura 44 a amplitude é relativamente baixa, o que
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se consegue garantir que o sujeito irá a caminhar. Na figura 45 a amplitude já passa dos
248, o que se prevê que a atividade será correr, até porque existe inclusivamente uma
maior frequência do que no caso anterior. Na figura 46, tendo em conta que a amplitude
passa dos 431 e a frequência é muito menor do que na figura 45, podemos dizer que o
indivíduo está a saltar.
É necessário, assim, compreender a relação da amplitude e frequência do pico-vale da
Transformada de Fourier para se conseguir estimar uma atividade que determinado
sujeito realize.

6.5

Análise à estimação da posição do utilizador

O último objetivo desta dissertação prende-se com a estimação da posição do utilizador
num plano cartesiano bidimensional. Sabendo à partida as coordenadas iniciais 𝑋𝑖 e 𝑌𝑖
do utilizador, o azimute α e a distância percorrida β, consegue-se facilmente estimar as
coordenadas da posição final após o percurso. Veja-se as seguintes equações:
𝑋𝑓 ≡ sin(𝛼) × β + 𝑋𝑖

(6.3)

𝑌𝑓 ≡ cos(𝛼) × β + 𝑋𝑖

(6.4)

em que:
𝑋𝑓 – Coordenada X final
𝑌𝑓 – Coordenada Y final
Com 6 testes feitos com diferentes sujeitos, será feita uma análise à estimação da
posição final do utilizador, definindo que o ponto de partida do percurso tem como
coordenadas (0,0). Vamos comparar a posição final bidimensional com base nos
algoritmos de deteção de passos falados e comparar com a posição final real. Na Tabela
7, está indicada a distância percorrida (em metros) por cada indivíduo durante o seu
teste.
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Sujeito

Distância percorrida (em metros)

Indivíduo 1

13,00

Indivíduo 2

16,50

Indivíduo 3

16,80

Indivíduo 4

14,70

Indivíduo 5

20,60

Indivíduo 6

20,40

Tabela 7 - Alguns dados para estimar a posição dos voluntários

Na seguinte Tabela, é apresentada a posição final estimada de cada voluntário com base
nos algoritmos de deteção de passos:
Algoritmo

Sujeito 1

Sujeito 2

Sujeito 3

Sujeito 4

Sujeito 5

Sujeito 6

Zero-

(-5,6;-7,3)

(-7,9;-9)

(-8,8;8,7)

(-9,5;11,1)

(2,6;-10,9)

(15,3;-2,7)

(-5,6;-7,3)

(-7,9;-9)

(-8,8;8,7)

(-9,5;11,1)

(2,6;-10,9)

(15,2;-2,7)

Mean1

(-5,6;-7,3)

(-7,9;-9)

(-8,8;8,7)

(-9,5;11,1)

(2;-11,3)

(15,2;-2,7)

Mean2

(-5,6;-7,3)

(-7,9;-9)

(-8,8;8,7)

(-9,5;11,1)

2;-11,3)

(15,2;-2,7)

Mean3

(-5,6;-7,3)

(-7,9;-9)

(-8,8;8,7)

(-9,5;11,1)

2;-11,3)

(15,2;-2,7)

Mean4

(-5,6;-7,3)

(-7,9;-9)

(-8,8;8,7)

(-9,5;11,1)

2;-11,3)

(15,2;-2,7)

Val.Máx.1

(-6,6;-8,5)

(-6,9;-8,6)

(-7,7;7,9)

(-10,7;-

(2,4;-11,1)

(16,4;-3,7)

Crossing
ZeroCrossing
c/Margem

12,8)
Val.Máx.2

(-5,7;-7,5)

(-7,9;-9,6)

(-8,8;8,8)

(-9,5;-11,1)

(1,7,-11)

(15,2;-3,1)

Val.Máx.3

(-5,7;-7,4)

(-7,9;-9,6)

(-8,8;8,8)

(-9,5;-11,1)

(1,7,-11)

(15,2;-3,1)

Val.Máx.4

(-5,7;-7,4)

(-7,9;-9,6)

(-8,8;8,8)

(-9,5;-11,1)

(1,7,-11)

(15,2;-3,1)

Val.Min.1

(-5,6;-6,5)

(-8,9;-10)

(-9,7;9,8)

(-8,3;-10,3)

(2,4;-7,2)

(9,3;-2)

Val.Min.2

(-6,1;-7)

(-8,9;-10)

(-9,7;9,8)

(-9,1;-11,4)

(2,5;-7,2)

(9,9;-2,3)

Val.Min.3

(-6,1;-7)

(-8,9;-10)

(-9,8;9,7)

(-9,1;-11,4)

(2,5;-7,2)

(9,9;-2,3)

Val.Min.4

(-6,1;-7)

(-8,9;-10)

(-9,8;9,7)

(-9,1;-11,4)

(2,5;-7,2)

(9,9;-2,3)

Tabela 8 - Posição Final baseada nos algoritmos de deteção de Passos
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Na Figura 48, está presente o valor do azimute e do acelerómetro ao longo do percurso
do voluntário 1, relativamente ao Zero-Crossing:

Figura 49 - Valores do Acelerómetro e Azimute durante o percurso do Voluntário 1

Por conseguinte, ainda relativamente a este método de deteção de passos e ao
indivíduo, temos presente a localização do utilizador ao longo do percurso no seguinte
gráfico:

Figura 48 - Localização do utilizador ao longo do percurso
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De seguida, é apresentada uma Tabela com os vários sujeitos a indicar o erro associado
(em %) à distância euclidiana em relação a cada algoritmo de deteção de passos, para
cada um dos casos:
0

Sujeito 1

Sujeito 2

Sujeito 3

Sujeito 4

Sujeito 5

Sujeito 6

Zero-

29,20

27,43

26,34

0,88

45,63

23,92

29,20

27,43

26,34

0,86

45,63

23,92

Mean1

29,20

27,43

26,34

0,88

44,46

23,92

Mean2

29,20

27,43

26,34

0,88

44,46

23,92

Mean3

29,20

27,43

26,34

0,88

44,46

23,92

Mean4

29,20

27,43

26,34

0,88

44,46

23,92

Val.Máx.1

17,29

33,08

34,32

13,48

44,96

17,38

Val.Máx.2

27,84

25,04

26,06

0,71

45,78

23,99

Val.Máx.3

27,84

25,04

26,06

0,71

45,78

23,99

Val.Máx.4

27,84

25,04

26,06

0,71

45,78

23,99

Val.Min.1

34,16

18,92

17,92

10,17

63,31

53,34

Val.Min.2

28,78

18,92

17,92

0,70

63,04

50,14

Val.Min.3

28,78

18,92

18,00

0,70

63,04

50,14

Val.Min.4

28,78

18,92

18,00

0,70

63,04

50,14

Crossing
ZeroCrossing
c/Margem

Tabela 9 - Erro associado à distância euclidiana em relação a cada algoritmo de deteção de passos

Por fim, é apresentado, na Tabela 10 o erro médio associado a cada algoritmo de
deteção de passos:
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Algoritmo

Taxa média de Erro (em %)

Zero-Crossing

25,57

Zero-Crossing c/Margem

25,56

Mean1

25,37

Mean2

25,37

Mean3

25,37

Mean4

25,37

Val.Máx.1

26,75

Val.Máx.2

24,90

Val.Máx.3

24,90

Val.Máx.4

24,90

Val.Min.1

32,97

Val.Min.2

29,92

Val.Min.3

29,93

Val.Min.4

29,93

Tabela 10 - Erro médio associado a cada algoritmo de deteção de passos

Relativamente ainda a estes voluntários, pretende-se saber qual o erro da distância
associado à média dos 2, 5 e 10 últimos valores do azimute capturados pela bússola
digital. Seja:
X – Média dos 2 últimos azimutes obtidos
Y – Média dos 5 últimos azimutes obtidos
Z – Média dos 10 últimos azimutes obtidos
São, assim, apresentadas as coordenadas finais de cada utilizador e as coordenadas
associadas às médias dos azimutes ditas atrás, na Tabela 11:
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Sujeito

Coord. reais

Coord. X

Coord. Y

Coord. Z

Indivíduo 1

(-10,6;-7,5)

(-9,3;-9,1)

(-9,3;-9,1)

(-9,1;-9,3)

Indivíduo 2

(-12,3;-10,6)

(-10,5;-12,7)

(-10,4;-12,8)

(-11,5;-11,8)

Indivíduo 3

(-7,1;15,2)

(-9;14,2)

(-9,1;14,2)

(-9,1;14,1)

Indivíduo 4

(-11,3;-9,4)

(-9,2;-11,5)

(-8,2;-12,2)

(-8,3;-12,1)

Indivíduo 5

(-19,4;-7)

(-17,5;-10,9)

(-17,5;-10,9)

(-17,7;-10,6)

Indivíduo 6

(19,7;5,3)

(20,2;3)

(20,3;2,5)

(20,3;2,4)

Tabela 11 - Comparação das coordenadas finais reais do utilizador com as coordenadas das médias dos valores do
azimute

Por fim, são apresentados os valores dos erros de localização na Tabela 12, de forma a
saber o valor do azimute que provoca menos erros, relativamente à posição final real de
cada sujeito. Os valores de erro estão apresentados em metros.
Sujeito

Coord. X

Coord. Y

Coord. Z

Indivíduo 1

2,1

2,1

2,3

Indivíduo 2

2,8

2,9

1,4

Indivíduo 3

2,1

2,2

2,3

Indivíduo 4

3,0

4,2

4,0

Indivíduo 5

4,3

4,3

4,0

Indivíduo 6

2,4

2,9

3,0

Tabela 12 - Valores dos erros de localização relativamente à posição final real de cada sujeito

Da Tabela 12, retiramos que a média dos 2 últimos valores obtidos apresentam um
menor erro aquando comparado com as outras 2 médias.
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7. Conclusões e Trabalho Futuro
Esta dissertação baseou-se em técnicas de localização com uso de sensores IMU. Foram
recolhidos e analisados dados de sensores do acelerómetro, magnetómetro, bússola
digital e orientação em vários testes. Posteriormente estabeleceram-se e estudaram-se
algoritmos de deteção de passos, estimação do tamanho do passo e da posição do
utilizador e a sua orientação em ambientes indoor e outdoor. Estas técnicas permitiram
aprofundar a caracterização e funcionamento da navegação pedestre.
Conclui-se que os sensores IMU usados possuem limitações nos tempos em que nos
encontramos, como por exemplo no transporte destes sensores pela mão. Torna-se,
assim, complexo a identificação de variáveis dos vários comportamentos do movimento.
Foram identificados algoritmos de deteção de passos com uma grande percentagem de
exatidão. No entanto, existem ainda movimentos detetados nos testes que criam
identificações erradas, prejudicando a localização. É importante realçar a necessidade
de transporte do smartphone por parte de determinado indivíduo para conseguir
realizar os testes feitos, de forma a se obterem dados aceitáveis – a forma e a posição
foram muito importantes neste parâmetro. Pode-se dizer que a desnecessidade de
qualquer comunicação ou infraestrutura é uma das vantagens no uso dos sensores IMU.
É importante que este estudo siga em frente de forma a termos possivelmente uma
alternativa ao meio mais utilizado hoje em dia (o GPS) e que nos poderá trazer algumas
vantagens.
No trabalho futuro pode-se desde já garantir que um aprofundamento em algoritmos
de deteção de passos seria razoavelmente ambicioso, nomeadamente na forma como
se transporta o smartphone – se se parar durante um percurso e a posição do
smartphone alterar significativamente, a estimação do número de passos baseado nos
algoritmos estudados não é fiável. Em termos de estimação do tamanho do passo,
poderia ser vantajoso recolher amostras suficientes para aplicar uma regressão linear
que apresente a relação entre a altura e o tamanho do passo, e que não foi possível
durante este trabalho. Outra melhoria poderia ser um aumento de conhecimentos na
estimação da atividade do utilizador, de forma a que a aplicação móvel indicasse a
estimação da atividade do utilizador, de forma a que não necessitamos de analisar os
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gráficos. Para finalizar, seria muito interessante conseguir prever a localização de um
indivíduo em 3 dimensões.
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