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RESUMO 

 

TURQUETI, Carlos A. D’Orazio. Desenvolvimento de um goniômetro indutivo 
com bobinas ortogonais para aplicações biomédicas. 2017. 81 f. Dissertação – 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 

Esta dissertação descreve o desenvolvimento de um goniômetro de enlace indutivo 

para medição de ângulos articulares. O goniômetro tem por objetivo medições de 

ângulos até 360° e a possibilidade de medição em articulações com mais de um 

grau de liberdade. Para isto utiliza como base o trabalho de Laskoski (2010) e os 

sistemas de navegação aeronáuticas. O experimento realizado por Laskoski (2010) 

efetua medições até 180° as bobinas precisam estar alinhadas. Os sistemas 

utilizados em navegações aeronáuticas utilizam a bússola eletrônica e o automatic 

direction finder, estes sistemas trabalham com grandezas na ordem de quilômetros. 

Este experimento visa adaptar os sistemas de navegação utilizando o campo 

magnético para poder efetuar medições de ângulo em pequenas distâncias. Os 

testes foram satisfatórios comparando os erros encontrados com os resultados dos 

experimentos de Laskoski (2010) e Carbonaro et al. (2014). O erro máximo em uma 

distância de 7,5 cm é de 10,6°e o desalinhamento entre a bobinas de +20° e -20° 

gera um erro de no máximo 1,71°. 

 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Goniômetro eletrônico. Indução eletromagnética. Toróide. Bobinas 
ortogonais. 
  



 

ABSTRACT 

 

TURQUETI, Carlos A. D'Orazio. Development of an inductive goniometer with 
orthogonal coils for biomedical applications. 2017. 81 f. Dissertação – Programa 
de Pós-graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Curitiba, 2017. 
 

This dissertation describes the development of an inductive goniometer for the 

measurement of joint angle. The goniometer aims to measure angles up to 360 ° and 

the possibility of measurement in joints with more than one degree of freedom. For 

this it uses as base the work of Laskoski (2010) and aeronautical navigation systems. 

The experiment performed by Laskoski (2010) makes measurements up to 180 ° and 

the coils need to be aligned. The systems used in aeronautical navigations use the 

electronic compass and the automatic direction finder, that systems work with 

magnitudes in the order of kilometers. This experiment aims to adapt the navigation 

systems using the magnetic field to be able to measure angles at small distances. 

The tests were satisfactory comparing the errors found with the results of the 

experiments of Laskoski (2010) and Carbonaro et al. (2014). The maximum error 

over a distance of 7.5 cm is 10.6 ° and the misalignment between the coils of + 20 ° 

and -20 ° generates an error of at most 1.71 °. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Electronic goniometer. Electromagnetic induction. Toroid. Orthogonal 

coils. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na medicina são realizadas inúmeras medições de grandezas físicas, 

como por exemplo, massa corporal, velocidade, tempo de abertura e fechamento de 

válvulas e medições de ângulos de articulações nos membros (goniometria). 

Quando analisamos o corpo humano e seu movimento podemos defini-lo 

como um complexo sistema de segmentos articulados em equilíbrio estático ou 

dinâmico, onde o movimento é causado por forças internas, atuando fora do eixo 

articular, provocando deslocamentos angulares dos segmentos, e por forças 

externas ao corpo (AMADIO, 2017). Este movimento pode ser executado de forma 

errada gerando lesões, que podem ser traumáticas e não traumáticas, as 

traumáticas são geradas por forças externas (EGRI; YOSHINARI, 1999). 

Para medir o ângulo das articulações é utilizado o goniômetro. Existem 

diversos tipos disponíveis no mercado, um para cada tipo específico de aplicação. 

Este instrumento pode variar em tamanho, formato e aspecto e é capaz de 

apresentar informações sobre o movimento articular (ARAUJO et al., 2007). Em 

casos estáticos o instrumento mais utilizado por terapeutas é o goniômetro universal 

(NORKING, 1998). 

Segundo Egri e Yoshinari (1999) algumas patologias são geradas pelo 

emprego errôneo dos movimentos técnicos em esportes. Prati e Vieira (1998) 

descrevem que nos esportes de impacto, como o futebol, voleibol, handebol e 

basquete, quando efetuado uma extensão e rotação brusca da articulação, podem 

ser ocasionadas lesões. Segundo Salles e Favarato (2016), pessoas com maior 

flexibilidade possuem risco de lesões maiores, devido a treinamentos físicos 

exagerados. 

O goniômetro de enlace indutivo pode ser utilizado em aplicações 

biomédicas, de forma dinâmica (LASKOSKI, 2010). O experimento de Laskoski 

(2010) possui uma limitação de amplitude de movimento, onde realiza medições de 

0° até 180º, as bobinas precisam estar coplanares pois o desalinhamento entre elas 

gera um erro de medição. 

Existem sistemas de navegação onde são utilizados equipamentos para 

efetuar medições de ângulo, na aeronáutica existe os sistemas direction finder (DF), 
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automatic direction finder (ADF) e bússola eletrônica, estes sistemas efetuam 

medições de 0° a 360º, e não necessitam estar coplanares. 

Os sistemas ADF e DF são utilizados em distâncias da ordem de 

quilômetros, portanto utilizam sinais eletromagnéticos. 

Foi verificada a possibilidade de unir a indução magnética utilizado por 

Laskoski (2010), onde se produz um campo uniforme em pequenas distâncias e os 

sistemas de navegação, criando um sistema capaz de efetuar medições de 0° a 360º 

em pequenas distâncias, possibilitando a utilização em aplicações biomédicas. 

Foi elaborado um protótipo a fim de testar o sistema proposto, com isto foi 

possível avaliar a precisão e exatidão de medições, a distância ideal de 

funcionamento e erros de desalinhamento. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um goniômetro 

indutivo constituído um módulo transmissor (MTx) e um módulo receptor (MRx). O 

módulo MTx é composto por um circuito ressonante LC e uma bobina para 

amostragem, o módulo MRx é composto por um toróide com 4 bobinas ortogonais 

deslocadas 90º entre si, um circuito eletrônico que faz a filtragem, amplificação e 

demodulação do sinal. Esta proposta utiliza como base o princípio de funcionamento 

um enlace indutivo, como o trabalho de Laskoski (2010) e de um radiogoniômetro¹, 

para a utilização em aplicações biomédicas, que utiliza distâncias da ordem de 

centímetros. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

Essa pesquisa tem os seguintes objetivos específicos 

 Projetar, desenhar e desenvolver um sensor toroidal com quatro 

bobinas, e com ângulo de 90º entre elas. 

 Propor equações ou método para o sistema de medição de ângulo 

da articulação. 

 Construir e testar um protótipo, utilizando o sensor com enlace 

indutivo para a validação de sua utilização como goniômetro. 

 

1.1.3 Estrutura da dissertação 

 

 

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira. 

No capítulo 2 será feita uma explanação do movimento articular e sua 

importância. Também apresenta os tipos de articulações e como o movimento das 

articulações podem se alterar. 

¹ Radiogoniômetro é um sistema utilizado em navegações marítimas terrestres e aéreas. Trabalha com 

grandes distâncias. 
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O capítulo 3 apresenta a goniometria aplicada a medição do movimento 

das articulações. Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica dos tipos de 

goniômetros que são utilizados na medicina, e tipos de goniômetros atuais. Neste 

capítulo são apresentados alguns sistemas de goniometria aplicados fora da 

medicina, como o sistema de direcionamento de aeronaves, que podem ser 

aplicados no escopo desse trabalho. 

O capítulo 4 contém a análise teórica desenvolvida, o devido 

equacionamento e modelagem, e análise dos módulos do goniômetro enlace 

indutivo com bobinas ortogonais. No final deste capítulo são apresentados os 

materiais e os métodos de avaliação do sistema desenvolvido. 

No capítulo 5 são apresentados e discutidos os testes realizados bem 

como os resultados obtidos. Por fim, é apresentada uma conclusão geral deste 

trabalho e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 MOVIMENTO DAS ARTICULAÇÕES 

 

 

O movimento para o ser humano é um ato comum e que muitas vezes 

não prestamos atenção. Segundo McGinnis (2015), a cinesiologia é uma área da 

ciência que ganhou espaço no meio acadêmico por volta do século XIX. Ela estuda 

os movimentos anatômicos do corpo humano e as forças que atuam sobre ele.  

A biomecânica usa técnicas da mecânica clássica no entendimento do 

sistema biológico (MCGINNIS, 2015), visando compreender o funcionamento e a 

geração de força num exercício em diversas situações e ambientes. É a área do 

conhecimento que busca entender as forças relacionadas a cada atividade do corpo 

humano (MCGINNIS, 2015). 

Segundo Guyton e Hall (2006), todas as estruturas do corpo humano 

possuem uma funcionalidade. Por exemplo, os músculos são responsáveis por gerar 

contrações, juntamente com os ossos (compõem o esqueleto), têm a função de 

sustentação e proteção dos órgãos e as articulações são as grandes responsáveis 

diretas da movimentação. 

 

2.1  MOVIMENTO ARTICULAR 

 

 

Todos os ossos, exceto o hioide, formam uma articulação com outro. As 

articulações mantêm os ossos juntos de forma segura e ao mesmo tempo 

possibilitam o movimento entre eles (THIBODEAU; PATTON, 2002). No 

desenvolvimento de um modelo mecânico para o sistema músculo esquelético do 

corpo ou de segmentos específicos geralmente é considerado que a estrutura 

esquelética é mantida em equilíbrio por tensões musculares. (AMADIO, 2006). 

Existem basicamente três tipos de articulações: as fibrosas ou imóveis, as 

cartilaginosas ou levemente móveis e as sinoviais ou livremente móveis (SABOTTA, 

2013). Segundo Maciel (2001), as articulações sinoviais podem ser classificadas em: 

Simples, com duas superfícies de contato; 

Composta, com três ou mais superfícies articulares; e 
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Complexa, com mais de duas superfícies de articulação e com disco 

cartilaginoso (joelho), ou fibrocartilagem (clavícula). 

Ademais, com relação aos graus de liberdade é possível classificar por:  

Planar, deslizante ou artródia: São permitidos seis graus de liberdade 

de movimento, porém, todos com muito pouca amplitude. Exemplos de articulações 

planares estão entre os ossos do carpo (na mão), do tarso e do metatarso (no pé) 

(MACIEL, 2001); 

Uniaxial: As juntas deste tipo são caracterizadas pela presença de 

apenas um eixo de rotação no movimento (um grau de liberdade). Exemplo de 

articulação uniaxial é o úmero-ulnar (cotovelo) (MACIEL, 2001); 

Biaxial: Permitem movimentação em torno de dois eixos, o que 

caracteriza a presença de dois graus de liberdade no movimento. Exemplos de 

articulações biaxiais são a fêmur-tibial (joelho), rádio-cárpica (punho) e carpo-

metacarpiana do polegar (MACIEL, 2001); e 

Poliaxial: Este tipo de articulação permite movimento em torno de três 

eixos, definindo três graus de liberdade. Exemplos de articulações poliaxiais são o 

ombro e o quadril (MACIEL, 2001). 

Toda articulação possui uma amplitude de movimento (ADM) máxima e 

mínima. Algumas patologias podem causar uma redução ou aumento nesta 

amplitude, sendo necessário um acompanhamento de um profissional habilitado. 

Existem muitas formas do profissional mensurar a ADM, uma delas é com o 

goniômetro. 

 

2.2 REDUÇÃO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO 

 

 

As reduções da ADM podem ser causadas por diversos motivos. No 

estudo realizado por Baraúna et al. (2004), foi encontrado uma redução dos 

movimentos em mulheres que foram submetidas a mastectomia. Neste artigo foi 

utilizado a fotogrametria como instrumento para mensurar a limitação de movimento. 

A osteoartrite é um problema que atinge grande parte dos idosos, esta 

patologia causa perda da ADM (CARLOS et al., 2012). No estudo feito por Carlos et 

al. (2012) foi verificado que a terapia com ultrassom pode ser útil no tratamento da 
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osteoartrite a melhora na ADM, para mensurar os resultados foi utilizado um 

goniômetro universal. 

 

2.3 HIPERMOBILIDADE 

 

 

A hipermobilidade tem como consequência o movimento da articulação 

além do usual. Algumas doenças que causam hipermobilidade são herdadas 

geneticamente, o colágeno apresenta defeitos durante sua produção, causando 

fragilidade de alguns sistemas do corpo. Alguns exemplos deste erro de produção 

são a Síndrome de Marfan, a Síndrome de Ehlers-Danlos, a Osteogênese Imperfeita 

e um grupo de doenças chamado de condrodistrofias (SALLES; FAVARATO, 2016).  

Em alguns casos o tratamento é manter as articulações acometidas 

estáveis, a musculatura resistente, condicionada e forte, e ensinar o autocontrole 

dos sintomas com mínimo de dependência externa (seja devido a órteses ou por 

meio de terapias profissionais) (SALLES; FAVARATO, 2016). Articulações como 

cotovelo e joelho podem apresentar translação maior que 180º. 

 

2.4 ESPORTE  

 

 

No esporte, podem surgir lesões nos tendões e meniscos, 

comprometendo o movimento articular do corpo humano. Segundo Prati e 

Vieira(1998) a articulação mais exigida nos esportes coletivos é a do joelho, e dentre 

os esportes pesquisados o que mais gera traumas é o basquetebol. Quando se 

conhece as causas da incidência de lesões é possível adotar práticas para a 

prevenção, buscando os fatores causais. Segundo Simões (2005) alguns fatores de 

traumas podem ser causados por contusão, distensão, tendinite, entorse, fratura, 

luxação, subluxação, abrasão, bolha e calo. 

A pratica esportes de arremesso causa alterações na ADM do ombro. 

Essas alterações têm sido observadas por meio da goniometria, demonstrando que 

em esportes como o tênis e beisebol há no ombro dominante um aumento da ADM 

de rotação lateral em conjunto com uma perda da rotação medial quando 

comparado ao ombro não-dominante (LUNA et al., 2009). 
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Para medir a alteração na ADM existem diversas tecnologias, estes 

incluem o uso de eletrogoniometria, fotografia de alta velocidade, acelerometria e 

digitalizadores baseados em vídeo (BRONZINO, 2006).  

 

  



25 

 

3 GONIOMETRIA 

 

 

Segundo Houaiss (2009) goniômetro é o termo genérico para 

instrumentos de medição de ângulos. Portanto para medirmos a ADM é necessário 

um goniômetro. Para Norkin e White (2016) o goniômetro universal é o modelo mais 

utilizado, a precisão da medição depende fortemente da experiência do examinador. 

Na navegação aérea e marítima, o goniômetro é amplamente utilizado na 

geolocalização (FIGUINHA, 2009). Na medicina define-se goniometria como método 

de avaliação utilizado para medir os ângulos articulares do corpo humano 

(MARQUES, 2003). 

 

3.1 GONIOMETRIA APLICADA AO CORPO HUMANO 

 

 

Segundo Dvir (2002), há três fontes de erro que podem tornar uma 

avaliação não confiável: o instrumento de medida, a pessoa que ministra a avaliação 

e as diferentes características dos pacientes que estão sendo avaliados que é, sem 

dúvida, a fonte de erro mais difícil de controlar. 

Existem muitas técnicas de medição de ângulos das articulações no corpo 

humano, entre elas destacam-se: 

Goniômetro universal: é basicamente um transferidor feito de plástico ou 

metal, que tem em seu centro, dois braços longos e finos. Um ou ambos os braços 

são móveis, para que possam ser dispostos paralelamente às alavancas anatômicas 

das articulações do corpo (HELLEBTANDT et al, 1949). É o instrumento mais 

utilizado pelos terapeutas para medir a ADM. Este dispositivo é composto por duas 

réguas translucidas com graduações para efetuar as medições, tal como pode ser 

visto na Figura 1. 
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Figura 1 - Goniômetro Universal  

Fonte: Adaptado de PORTAL DO MEDICO (2017) 

  

Segundo Norkin e White (1998), o goniômetro universal tem este nome 

devido à sua versatilidade. Para se fazer as medições, o examinador precisa ter o 

conhecimento da articulação a ser medida e das posições anatômicas, para o 

correto alinhamento do instrumento. 

 

Eletrogoniometro: consiste em um potenciômetro rotativo com braços 

fixos ao eixo e base para fixação à extremidade na articulação de interesse. As 

vantagens dos goniômetros multiaxiais (mais apropriados para a medição do 

movimento articular humano) incluem a capacidade de exibição em tempo real e 

rápida coleta de informações de articulação (NORKIN; WHITE, 1998; BRONZINO, 

2006). 

Imagem: Consiste em um sistema onde é utilizado uma filmagem ou 

fotografia de alta velocidade, e pode ser utilizado marcadores para referência, 

colocados em segmentos corporais do sujeito, e alinhados com pontos de referência 

ósseos específicos. Esta técnica é muito utilizada para produzir as coordenadas 

tridimensionais constantes de cada marcador a partir do conjunto de imagens de 

câmara bidimensionais (BRONZINO, 2006). 

Acelerometria e giroscópio: Os acelerômetros de múltiplos eixos podem 

ser empregados para medir acelerações lineares e angulares. Os dados de 

velocidade e posição podem então ser obtidos por meio da integração numérica 

(BRONZINO, 2006). 
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3.2 ESTADO DA ARTE 

 

 

Neste capítulo serão apresentados algumas das mais recentes pesquisas 

na área da goniometria. Também será apresentado um exemplo de goniômetro 

eletrônico comercial. 

 
 
3.2.1 Goniômetro flexível 

 

 

No trabalho de Carbonaro et al. (2014) foi utilizado um goniômetro flexível 

para medir o ângulo de flexão dos dedos da mão. O goniômetro flexível é formado 

por duas camadas de material piezo-resistivo com uma camada isolante entre elas. 

Na Figura 2 A é apresentado o sensor com uma curvatura θ, o que altera a 

resistência de RL1 e RL2. Esta variação de resistência gera uma diferença de 

potencial em cada resistência que é condicionada pelos amplificadores A1, A2 e A3, 

conforme Figura 2 C. Na Figura 2 B, é apresentado o posicionamento do circuito 

resistivo equivalente do material piezo-resistivo, o ponto de medição e a localização, 

a conexão entre os dois materiais e a fonte de alimentação. 

 

Figura 2 - A) Disposição das camadas, onde L1 e L2 são os materiais Piezo-

resistivos, L0 é a camada isolante. Os pontos P1, P2, P3 e P4 são os pontos de contatos 

elétricos. B) Circuito de aquisição, onde as resistências RL1 e RL2 formam um divisor de tensão 

resistivo que variam conforme o ângulo. A diferença de tensão é amplificada pelos circuitos 

A1, A2 e A3.   

Fonte: Adaptado de Carbonarro et al. (2014). 
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Segundo Carbonaro et al. (2014) este sistema possui um erro máximo de 

7º. Com velocidades muito altas de transientes, o erro aumenta. 

 
 
3.2.2 Goniômetro por fibra óptica 

 

 

Donno et al. (2008) apresentam um goniômetro que utiliza o sistema 

óptico para medir ângulos. O sistema é composto de um transmissor Laser 

(amplificação da luz por emissão estimulada de radiação), que emite um feixe 

luminoso, um elemento sensor que é composto da fibra óptica e dois polarizadores e 

o receptor que é composto de um fotodiodo, como mostra a Figura 3. Com a torção 

feita pelo movimento articular no elemento sensor, o fotodiodo recebe mais ou 

menos luz, gerando um sinal que após o processamento, resulta o ângulo articular. 

 

 

Figura 3 – Diagrama em blocos do goniômetro óptico. (A) transmissor, é composto 

de um laser, (B) receptor, composto por um fotodiodo, (C) e (D) filtros polarizadores, (E) 

elemento sensor, é composto por fibra óptica, (F) feixe de luz despolarizada, (G) feixe de luz 

polarizado. Com o movimento da fibra óptica a polarização da luz é alterada. 

Fonte: Adaptado de Donno et al (2008). 

 

Este sistema possui um desvio padrão de 0,1º, e um erro de média 

quadrática (RMS) de 0,59º. 

 

3.2.3 Goniômetro por sistemas inerciais 

 

Os acelerômetros ou sistemas inerciais fazem a medição da aceleração 

de um eixo. Com três goniômetros é possível fazer medições em três eixos, e por 
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trigonometria é possível estabelecer o posicionamento do objeto. Na biomédica pode 

ser usado em medições de ângulo (OCKENDON e GILBERT, 2012). 

Ockendon e Gilbert (2012), realizaram testes com o sistema inercial do 

iProne 3GS (Apple Inc., Cupertino, CA), obtiveram uma correlação interobservador 

de 0,994 e confiabilidade intraobservador +/- 4,6°. Nos testes foram realizados 

movimentações de 5° a 45°. O posicionamento o smartphone é apresentado na 

Figura 4, onde apresenta um indivíduo deitado com o smarthone posicionado sobre 

a perna. 

 

 

Figura 4 - Posicionamento do smart phone para a medição do ângulo da 

articulação do joelho. 

Fonte – Adaptado Ockendon e Gilbert (2012) 

 

 

3.2.4 Goniômetro eletrônico comercial 

 

 

A empresa NexGen Ergonomics comercializa goniômetros flexíveis e seus 

goniômetros podem medir diferentes eixos de movimentação. Os elementos 

sensores são vendidos conforme a articulação a ser medida. A Figura 5 mostra os 

diversos tipos de goniômetros e o posicionamento na articulação 
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Figura 5 – Goniômetro comercializado pela empresa NexGen Ergonomics. Figura 

(A) mostra o goniômetro posicionado na articulação do cotovelo, ligado ao DataLOG, onde 

ficam armazenadas as medições que posteriormente podem ser transferidas ao computador. 

Figura (B) modelos de goniômetros. 

Fonte –NexGen Ergonomics (2017). 

 

Este produto utiliza um sistema de strain gauge , material resistivo que 

varia a resistência proporcionalmente a deformação (NATIONAL INSTRUMENTS, 

2017). Possui uma exatidão de 2º e uma precisão de 1º (NEXGEN ERGONOMICS, 

2017). 

 

3.2.5 Goniômetro indutivo 

 

 

Laskoski (2010) descreve um sistema baseado em enlace indutivo. Para 

estabelecer o ângulo, é necessário conhecer alguns elementos geométricos, 

distância entre as bobinas e o eixo da articulação (ρ1 e ρ2) e raio das bobinas como 

mostra a Figura 6.  

 

Figura 6 – Diagrama do posicionamento do goniômetro. A distância do centro da 

articulação (ρ1 e ρ2) é conhecida e a distância d é obtida através do enlace indutivo. 

Fonte- Laskoski (2010) 
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O experimento é formado por três circuitos, módulo de excitação/ 

transmissão (METx), módulo de leitura/ transmissão (MLTx) e módulo de recepção 

(MRx). A Figura 7 apresenta a disposição dos módulos MLTx e METx no corpo 

humano. 

 

Figura 7 – Disposição dos módulos MLTx e METx no corpo humanos, e a ligação 

do módulo MRx ao computador. 

Fonte – Adaptado de Laskoski (2010). 

 

O módulo METx, é responsável por gerar o sinal de indução, e enviar o 

valor da tensão de excitação para o módulo MRx. O módulo MLTx é responsável por 

receber o sinal induzido e enviar o sinal recebido para o módulo MRx. O módulo 

MRx recebe ambos os sinais e faz o cálculo do ângulo. 

O módulo METx é formado por um circuito ressonante LC, um 

microcontrolador, um detector de pico e um transmissor de RF. O microcontrolador é 

responsável por enviar um conjunto de pulsos ao circuito oscilador, e através do 

detector de pico fazer a leitura da tensão de excitação. O microcontrolador em 

conjunto com o transmissor de RF envia o sinal da tensão de excitação ao módulo 

MRx. 

O módulo MLTx é formado por uma bobina receptora, circuitos 

condicionador e de processamento e um transmissor de RF. O circuito 

condicionador é formado por estágios de amplificação do sinal e estágios 

demoduladores. 

Os sinais de recepção possuem baixa amplitude, portanto foi necessário a 

utilização de amplificadores. 

O módulo MRx é formado por um receptor de RF, um conversor de serial 

para USB e um microcomputador. Foi desenvolvido um software para o tratamento 

das informações e apresentar o ângulo medido, como mostra a Figura 8.  
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Figura 8 – Tela principal do software de recepção. Nesta tela é selecionado a 

distância entre METx e MLTx. 

Fonte –Laskoski (2010). 

 

A desvantagem desta técnica é que as bobinas precisam estar coplanares 

e o desalinhamento entre elas pode ocasional falsas leituras.  

No artigo de Turqueti et al. (2016) é apresentado um goniômetro indutivo 

trifásico para aplicações biomédicas. Ele é constituído de um módulo transmissor 

MTx e um módulo receptor MRx. O transmissor é formado por uma bobina de núcleo 

de ar, e excitado por uma corrente alternada de 49 kHz. O MRx é formado por um 

toróide de ferrite com três enrolamentos, defasados 120º como mostra a Figura 9. 

Com a rotação de MRx os níveis de indução nas bobinas do MRx variam e desta 

forma é possível determinar o ângulo θ através de equações trigonométricas. 
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Figura 9 – Goniômetro indutivo trifásico, O MTx é a bobina transmissora, MRx a 

toróide receptora, as bobinas L1, L2 e L3 estão defasados 120º. 

Fonte – Adaptado de Turqueti et al. (2016). 

 

Neste método é necessário fazer a calibração do sistema antes de utilizá-

lo para encontrar a máxima tensão induzida em cada bobina, feito isto não pode 

haver variações de distância entre MRx e MTx. 

 

3.3 RADIO GONIOMETRIA 

 

 

A pesquisa realizada por Laskoski (2010) verificou a possibilidade do uso 

de um enlace indutivo ser determinado o ângulo da articulação. Para isto é realizado 

uma triangulação. No artigo de Turqueti et al. (2016) também foi verificado que com 

um toróide com enrolamentos defasados 120º também é possível medir ângulos. 

Outras áreas também utilizam ondas eletromagnéticas para a 

determinação de ângulos, em escalas maiores como é o caso da navegação naval, 

terrestre e aérea, sendo utilizado o nome de radiogoniometria. É importante salientar 

que nestas áreas as medidas de distância são da ordem de metros e quilômetros, 

mas a técnica de enlace magnético pode ser aplicada em escala menor para atender 

o escopo deste trabalho. 

Segundo Houaiss (2009) a radiogoniometria é um sistema que utiliza 

emissões de ondas eletromagnéticas enviadas de estações terrestres conhecidas, 

que, recebidas por antenas móveis em veículos marítimos, aéreos ou terrestres, 

permitem que estes se localizem sobre a linha de marcação; o cruzamento 

simultâneo das direções obtidas de duas ou mais estações radiogoniométricas 

informa a localização do receptor. Figuinha (2009) escreve que também pode-se 
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fazer o cruzamento de informações entre uma estação radiogoniométrica com uma 

bússola para localizar a estação transmissora. 

As características direcionais de certas antenas são bem conhecidas e 

podem ser demonstradas pela sua rotação. A Figura 10 mostra as antenas toroidais 

Rx1 Rx2 e Rx3 rotacionadas, a intensidade do sinal recebido varia conforme o 

ângulo. Rx1 é a que possui maior intensidade e a Rx3 é que possui a menor 

intensidade, aproximando-se de zero (FIGUINHA, 2009). 

 

Figura 10 – Diagrama de um modo de medição referente ao alinhamento do 

receptor em relação a antena transmissora. A antena Rx1 está posicionada a 90º em relação a 

antena transmissora e por isto possui a melhor recepção, a antena Rx2 está posicionada a 45º 

da antena transmissora e possui menor recepção se comparada a Rx1, e a Rx3 está 

posicionada a 0º e tem um sinal de recepção próximo a zero. 

Fonte – Adaptado de Figuinha (2009) 

 

3.3.1 Sistema localizador de direção (DF) 

 

 

No sistema naval e aeronáutico existem ao redor do mundo, rádios faróis, 

que estão localizados em lugares conhecidos, que emitem uma radiofrequência de 

forma omnidirecional e permitem ao operador determinar azimutes por meio de um 

radiogoniômetro (FIGUINHA, 2009). O posicionamento é determinado por 

triangulação. Na Figura 11 o Rx1 é o receptor e as antenas omnidirecionais 1 e 2 
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possuem o posicionamento conhecido, com isto é possível determinar o 

posicionamento de Rx1. 

 

Figura 11 – As antenas omnidirecionais 1 e 2 possuem a posição determinada, e o 

Rx1 é móvel, o operador rotacional para determinar o maior nível de recepção e encontrar a 

direção da antena omnidirecional e efetuar os cálculos de posicionamento. 

Fonte – Adaptado de Figuinha (2009) 

 

3.3.2 Sistema localizador automático de direção (ADF) 

 

 

O sistema localizador automático de direção (ADF) é utilizado como uma 

ajuda de navegação, usando sinais de rádio, proveniente de estações, na faixa de 

190 kHz a 1800 kHz. O ADF é o instrumento da aeronave, e o Rádio Farol não 

Direcional (NDB) é a estação no solo para onde ele aponta quando sintonizado, não 

importando a posição relativa da aeronave. Esse método pode ser destinado para 
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aplicações biomédicas se for reduzida as dimensões, onde, por exemplo, o NDB 

pode ser posicionado em um ponto conhecido. 

O sistema ADF consiste de um receptor, uma antena sensora (SENSE), 

um acoplador de antena sensora, uma antena fixa de quadro (LOOP), um 

compensador de antena de quadro, um painel de comando e um indicador rádio 

magnético (RMI). 

Embora a antena de quadro dê direção da estação emissora, esta não é, 

por si só, suficiente para nos dar o sentido da transmissão. Por isso, usa-se uma 

combinação de uma antena de quadro com uma antena sensora, ou seja, uma 

antena omnidirecional (KING, 1969).  

O sistema de ADF utiliza uma antena loop, que possui duas bobinas (A e 

B), enroladas sobre um núcleo de ferrite, uma no eixo longitudinal da aeronave (nos 

sistemas aeronáuticos é chamado de cosseno) e outra no eixo lateral da aeronave 

(nos sistemas aeronáuticos é chamado de seno) (KING, 1969). A forma construtiva 

da antena é mostrada na Figura 12. 

 

Figura 12 – Esquema de ligação entre a antena sensora com os enrolamentos A e 

B. A Figura mostra o posicionamento da antena loop na aeronave. θ é o ângulo entre a antena 

transmissora e a aeronave, VA e VB são as tensões induzidas nas bobinas.  

Fonte - Adaptado do manual KR 85 (KING, 1969). 

 

A antena sensora é formada por um fio estendido sobre a fuselagem da 

aeronave (antena não direcional), o sinal de rádio frequência recebido pela sensora 

é utilizado para demodular o sinal recebido pela antena loop.  

As bobinas da antena Loop estão ligadas diretamente ao goniômetro 

(motor com duas bobinas no estator posicionadas 90º), o rotor é movimentado por 
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um motor que é alimentado por um sinal de erro, este sinal é inversamente 

proporcional ao sinal recebido, portanto quanto maior o sinal recebido, menos ele 

movimenta o goniômetro, rotaciona o goniômetro para a posição de maior recepção 

automaticamente, indicando assim a direção da estação rádio base no instrumento 

graduado. O diagrama em blocos exemplificando esta ligação é mostrado na Figura 

13 (KING, 1969). 

 

 

Figura 13 – Esquema em blocos do sistema ADF modelo KR 85. A antena sensora 

é uma antena não direcional, a antena loop é uma antena composta por duas bobinas e um 

núcleo quadrado de ferrite, onde uma bobina é posiciona 90º em relação a outra. O goniômetro 

é um motor com estatores posicionados 90º um do outro, e um rotor. O rotor do goniômetro é 

acoplado mecanicamente com o motor para movimentar o eixo do eixo. 

Fonte – Adaptado do manual do KR85 (KING, 1969). 

 

Este sistema utiliza um sistema de medição de ângulos sem fio, com isto 

surge a hipótese de que a forma com que é calculado o ângulo entre as bobinas 

receptoras e a transmissora podem ser utilizadas em sistemas biomédicos 

(TURQUETI et al. 2016). 
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3.3.3 Bússola 

 

 

Segundo Houaiss (1999), a bússola é o instrumento usado para 

determinar direções horizontais, o meridiano magnético terrestre ou a posição de 

algo ou alguém em relação a ele, e constante de uma agulha naturalmente 

magnética ou magnetizada, geralmente montada numa caixa com limbo graduado. 

Essa agulha, girando livremente na horizontal sobre um pino colocado no seu centro 

de gravidade, aponta para o Norte magnético. 

 

3.3.4 Bússola Eletrônica 

 

 

Todas as bússolas eletrônicas (fluxgates) baseiam-se na teoria de H. 

Aschenbrenner e G. Goubau desenvolvida em 1936 e as primeiras bússolas 

eletrônicas foram desenvolvidas por Förster em 1937 (MUSMANN, 2010). 

O material magnético do núcleo do sensor é periodicamente saturado 

pelo campo de excitação, que é produzido pela corrente de excitação Iexc, conforme 

Figura 14. Portanto as alterações de permeabilidade do núcleo e o fluxo contínuo 

causado pelo campo magnético contínuo medido Bo é modulado. Uma tensão Vind 

proporcional à intensidade de campo medida é induzida na bobina de detecção, na 

segunda harmônica da frequência de excitação (RIPKA, 1992). 

 

Figura 14 – Representação do princípio de funcionamento da bússola eletrônica. 

B(t) é o campo magnético alternado gerado pela bobina de excitação em que é percorrido por 

uma corrente alternada Iexc(t). B0 é o campo magnético proveniente do meio. A tensão induzida 

é a resultante do campo magnético B(t) com B0. 

Fonte – Adaptado de Ripka (1992). 
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A Figura 15 mostra o sensor de núcleo toroidal, esta possui um 

enrolamento o qual é excitado por Iexc.  

 

Figura 15 – Projeto de uma bússola eletrônica desenvolvida por Aschenbrenner e 

Goubau. 

Fonte – Adaptado de Ripka, Jires e Mach, (1990). 

 

A bobina excitadora é alimentada por corrente alternada. Quando a 

corrente está no pico ou no vale há a maior saturação do núcleo e o campo 

magnético terrestre B0 não é sentido pela bobina receptora. Quando a corrente da 

bobina excitadora passa por zero, há a menor saturação do núcleo toroidal e o 

campo magnético B0 é sentido, produzindo uma tensão Vind (RIPKA, 1992). 

Na Figura 16 é apresentado o sinal da tensão induzida Vind com relação 

ao campo magnético B0. Os campos magnéticos Bexc1 e Bexc2 são gerados pela 

corrente exitadora Iexc. Bexc1 está em fase com a corrente e Bexc2 está defasado 180º, 

o fluxo magnético na toróide ϕ possui um sentido, na Figura 14, ϕ2 está em oposição 

ao campo magnético B0 e ϕ1 está no mesmo sentido de B0, isto altera o campo de 

excitação da bobina receptora (b) e (d) da Figura 16. Devido à construção mecânica 

é obtido o sinal (f), gerando uma tensão induzida Vind na bobina recereptora (h) 

(DJAMAL et al., 2011; HONNEYWELL, 2001).  
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Figura 16 – Comparação entre a bússola eletrônica com e sem campo magnético, 

onde B0 é o campo magnético externo. 

Fonte – Adaptado de Grueger e Gottfried-Gottfried (2000) e Honneywell (2001) 

 

Com base no sistema proposto por Aschenbrenner e Goubau, a empresa 

Honneywell, desenvolveu um sistema de bússola eletrônica que consiste em três 

equipamentos, o KMT 112, o KI525 e o KG102 representados na Figura 17 

(HONEYWELL, 2001). O módulo KMT 112 é o sensor e o KI 525 o indicador, o 

módulo KG 102 é responsável pela tensão de excitação da bússola e por comandar 

o ponteiro do indicador KI 525. O goniômetro de Turqueti et al (2012) tem como base 

a bússola KMT 112. 

 

Figura 17 – Representação da ligação do sistema KMT 112, com o sistema KI 525 

para indicação da proa magnética. 

Fonte – Figura adaptada do manual KMT 112 (HONEYWELL, 2001) 
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A bússola eletrônica possui um conjunto de lâminas de metal com alta 

permeabilidade, e ao redor é enrolado uma bobina excitadora que trabalha com uma 

frequência de 400 Hz, e que para este fabricante é gerado pelo KG102, que causa 

uma saturação duas vezes por ciclo (HONEYWELL, 2001), como mostrado na 

Figura 18. 

 

Figura 18 – A) Frequência de excitação e saturação do núcleo. B) Enrolamento da 

bobina excitadora. 

Fonte – Figura adaptada do manual KMT 122 (HONEYWELL, 2001) 

 

Juntamente com a bobina excitadora é construído um conjunto de 

bobinas secundárias defasadas 120º uma da outra, chamado de X, Y e Z, como 

mostra a Figura 19. 

 

Figura 19 – A) Detalhe do enrolamento das bobinas receptora. B) Detalhe da forma 

de ligação das bobinas receptoras. 

Fonte – Figura adaptada do manual KMT 112 (HONEYWELL, 2001)  
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4 GONIÔMETRO INDUTIVO COM BOBINAS ORTOGONAIS 

 

 

Este capítulo foi dividido em quatro partes: goniômetro; análise dos blocos 

que compõe o sistema; funcionamento do goniômetro; materiais e métodos. 

Primeiramente é apresentado o goniômetro de forma mais ampla, com os 

blocos constituintes e explicado o funcionamento deles. Também é apresentada a 

forma como é calculado o ângulo e as fórmulas necessárias. Para comprovar o 

funcionamento do goniômetro foi construído um protótipo e efetuadas medições, 

conforme o subcapítulo materiais e métodos. 

 

4.1 GONIÔMETRO 

 

 

Diferentemente da bússola eletrônica e do trabalho de Turqueti et al 

(2016), o sistema proposto possui quatro bobinas receptoras enroladas em um 

toróide, como é apresentado na Figura 20. 

 

 
Figura 20 - Disposição espacial do MTx e do MRx com quatro bobinas, ϕ1 e ϕ2 

representam o fluxo magnético dentro da toróide, θ representa o ângulo de rotação do toróide, 

que nesta Figura é 90º. B0 representa o campo magnético gerado por MTx. Também é possível 

verificar a disposição das bobinas L1, L2, L3 e L4 na toróide. 
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4.2 ANÁLISE DOS BLOCOS 

 

 

Com base no princípio da bússola eletrônica, que utiliza um sensor 

toroidal para determinar o norte magnético, e um sistema automático de direção 

(ADF), que utiliza uma antena com duas bobinas defasadas 90º, foi verificado que 

utilizando estas duas técnicas (bússola eletrônica e ADF) seria possível elaborar um 

goniômetro para aplicações biomédicas. 

O goniômetro indutivo proposto é dividido em quatro partes, o transmissor 

(MTx), o receptor (MRx), o circuito de excitação do MTx e o circuito de processamento 

(cálculo), como mostra a Figura 21. Os circuitos de excitação e o de processamento 

podem ser desenvolvidos em trabalhos futuros, pois neste trabalho foram utilizados 

equipamentos convencionais, para excitar o MTx foi utilizado um gerador de funções 

e para fazer a leitura do ângulo foi utilizado um osciloscópio. As tensões VRsen, VRsen’, 

VRcos e VRcos’ são obtidos após o retificador síncrono. 

 

Figura 21 – Diagrama em blocos do goniômetro indutivo com bobinas ortogonais. 

A fonte de alimentação, o gerador senoidal e o osciloscópio não fazem parte do projeto, sendo 

utilizados equipamentos comerciais. 
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4.2.1 Transmissor (MTx) 

 

 

Quando uma corrente percorre uma bobina, esta produz um campo 

magnético. Quando a corrente é alternada o campo gerado também se altera 

conforme o sentido da corrente. 

O transmissor é semelhante ao utilizado no trabalho de Turqueti et al. 

(2016). Ele é formado por uma bobina de núcleo de ar (LX) em paralelo com um 

capacitor (C). Próximo de LX há também uma segunda bobina (LR) necessária para 

se obter uma amostra do sinal gerado, como é apresentado na Figura 22. 

A amostra também poderia ser obtida por um amplificador de alta 

impedância conectado à bobina LX. O sinal amostrado é utilizado para uma 

demodulação síncrona. Em trabalhos futuros podem ser realizados testes para 

verificar qual o método seria mais eficiente. 

Quando o circuito está oscilando na frequência de ressonância a 

impedância do circuito é próxima a infinito, consumindo o mínimo de corrente do 

circuito oscilador. 

O circuito foi dimensionado para trabalhar em 49 kHz, frequência utilizado 

na pesquisa de Laskoski (2010), outro fator que determinou a utilização desta 

frequência é a disponibilidade de componentes. 

O circuito oscilador é composto de um gerador de frequência Hewlett-

Packard (HP 606B) o qual gera uma senóide de 49 kHz, que é a frequência de 

ressonância do circuito, com 5 V de amplitude.  

 

Figura 22 - Diagrama elétrico das bobinas do MTx e disposição do acoplamento 

magnético. C e LX formam um conjunto ressonante e que são excitados por uma corrente 

alternada de 49 kHz, e LR é a bobina de amostragem. 
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4.2.2 Receptor (MRx) 

 

 

O receptor é formado por um conjunto com 4 bobinas receptoras que 

devido ao enlace indutivo geram quatro tensões induzidas. Essas tensões são 

condicionadas por um conjunto de amplificadores, um para cada bobina, e 

demoduladas por um circuito denominado chopper². Na saída deste circuito é 

utilizado um filtro RC, passa baixa, com frequência de corte de 42,2 kHz. Após o 

circuito passa baixa o sinal é medido no osciloscópio, como mostra a Figura 23. 

 

Figura 23 – Diagrama em blocos do MRx. As tensões VL1, VL3, VL2 e VL4 são obtidas 

pelas bobinas do receptor. Em seguida passam por um conjunto de amplificadores recebendo 

o nome de VSen, VSen’, VCos e VCos’ respectivamente e então são demoduladas pelo chopper, 

recebendo o nome de VRsen, VRsen’, VRcos e VRcos’ respectivamente, o chopper utiliza uma 

amostra proveniente do MTx. 

 

 

² Chopper: Este termo utilizado na literatura aeronáutica para se referir ao demodulador síncrono, e 

nesta pesquisa também foi utilizado com esta conotação. 
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É possível determinar o ângulo somente com as tensões da saída do 

amplificador, porém isto demanda um processador e um conversor analógico-digital 

(A/D) com elevada taxa de amostragem, para medir os picos de tensão. Portanto foi 

decidido utilizar um circuito chopper, que após o filtro resistor capacitor (RC), gera 

sinais de baixa frequência, o que permite trabalhar com processadores mais lentos, 

e também medir com um multímetro ou osciloscópio. 

 
4.2.2.1 Bobina receptora 

 

 

Para ter uma tensão induzida no receptor o campo magnético precisa 

variar a intensidade no tempo, portanto para que haja força eletromotriz é necessário 

que o transmissor seja alimentado por uma corrente alternada, que neste projeto foi 

utilizado uma frequência de 49 kHz. 

A bússola eletrônica por utilizar frequências de até 400 Hz utiliza um 

núcleo toroidal com laminas de aço, que possui uma permeabilidade magnética 

maior que o ar e, consequentemente maior concentração de campo magnético. 

Neste experimento foi utilizado um núcleo toroidal de ferrite que, assim como as 

lâminas de aço, possui permeabilidade maior que o ar e, segundo Bird (2009), são 

mais apropriadas para frequências até 100 MHz. 

A disposição das bobinas no MRx é apresentada na Figura 24. No 

posicionamento normal do sistema o MRx é posicionado perpendicular à bobina Lx 

do MTx.  
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Figura 24 - Disposição espacial entre o MTx e o MRx na disposição normal de 

funcionamento, onde o ângulo θ aparece pela movimentação de MTx. MRx é o toróide receptor e 

MTx é a bobina com núcleo de ar, transmissora. A distância d é medida do centro da toróide à 

borda da bobina MTx. Nesta figura o sistema está posicionado a 0°. 

 

O módulo receptor MRx é formado por quatro bobinas, enroladas em uma 

toróide, deslocadas 90º entre si, como mostra a Figura 20. No artigo de Turqueti et 

al. (2016) foi utilizada uma bobina MRx com três enrolamentos. Naquele experimento 

a variação da distância resultava em um erro de medição. 

Quando há o campo magnético B0 e o ângulo θ = 90º, o fluxo resultante 

nas bobinas L1 e L3 é nulo, e as bobinas L2 e L4 tem o maior fluxo, segundo a lei da 

indução 

𝜀 =
𝑑𝜙𝐵

𝑑𝑡
 (1) 

 

Portanto quanto maior a variação do fluxo, maior a tensão induzida. 

A ligação das bobinas é similar a ligação estrela, como mostra a 

Figura 25. Neste tipo de ligação o ponto comum entre todas as bobinas é ligado na 

tensão de referência Vref. 
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Figura 25 - Diagrama elétrico das bobinas do receptor. No ponto central, ponto 

comum entre as quatro bobinas é ligado a tensão de referência (VRef), e as tensões geradas 

pelas bobinas são representadas por VL1, VL2, VL3 e VL4. 

 

As bobinas, por estarem deslocadas 90º entre si, têm um funcionamento 

similar ao círculo trigonométrico, conforme mostra a Figura 26. 

 

Figura 26 – Disposição das tensões de saída no plano cartesiano. 

 
4.2.2.2 Amplificador 

 

 

O sinal recebido pelas bobinas é da ordem de milivolts, portanto é 

utilizado um amplificador para cada bobina. 

No circuito amplificador é utilizado o circuito integrado LF347, com quatro 

amplificadores, com uma banda de operação de até 4 MHz, podendo ser alimentado 

com uma fonte simples de até 30 V (TEXAS INSTRUMENTS, 2017). 
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No circuito amplificador é utilizado a configuração não inversora, como 

mostra a Figura 27. Para cada sinal VL1, VL2, VL3 e VL4 foi montado um sistema 

amplificador, na Figura 27 é representado por um único sistema amplificador para 

reduzir espaço. 

 

Figura 27 - Circuito amplificador, cada bobina L1, L2, L3 e L4, possui um 

amplificador, as tensões VL1, VL2, VL3, VL4 são amplificadas e na saída temos VSen, VCos’, VSen’ e 

VCos respectivamente. 

 

Desconsiderando C16, esta configuração possui um ganho (Aop) 

representado por 

 

𝐴𝑜𝑝 = 1 +
𝑅12

𝑅11
 (2) 

 

Com a finalidade de reduzir os ruídos de alta frequência proveniente do 

ambiente é utilizado um capacitor na malha de realimentação, em paralelo ao R12, 

que atua como um filtro passa-baixa. 

A reatância capacitiva é dada por: 

 

𝑋𝑐 =
1

𝜔. 𝐶16
 (3) 
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Quando colocado em paralelo com R12 e substituindo-se na equação 2 

resulta: 

𝐴𝑜𝑝 = 1 +

𝑅12. (−𝑗𝑋𝐶)
𝑅12 − 𝑗𝑋𝐶

𝑅11
 

(4) 

 

𝐴𝑜𝑝 = 1 +
𝑅12

𝑅11
(

1

1 +
𝑅12
−𝑗𝑋𝑐

) (5) 

  

 

 

Desta forma, para R11 = 15 kΩ, R12 = 150 kΩ e C16 = 12 pF, obtém-se 

um ganho de 11 e uma frequência de corte de 89,3 kHz. 

Em 49 kHz o ganho é de 9,63, que nos testes práticos apresentou uma 

filtragem satisfatória aos ruídos. 

 

4.2.2.3 Demodulador 

 

 

Neste trabalho foi utilizado um circuito demodulador ativo (chopper) e 

para o chaveamento é utilizado um circuito integrado CD4066, que possui quatro 

chaves analógicas bidirecionais, representado na Figura 28 por U21. O circuito 

CD4066 utiliza uma tecnologia CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), 

frequência máxima de trabalho é de 40 MHz, e resistência de aproximadamente 

125 Ω, com alimentação de 5 V a 15 V. Por possuir quatro chaves, é utilizada uma 

para cada canal (proveniente de cada bobina de recepção), conforme mostra a 

Figura 28. 

Na saída de cada chaveador é utilizado um circuito RC (filtro passa baixa) 

para filtrar as componentes de alta frequência, provenientes do chaveamento. 

Os canais VSen, VSen’, VCos e VCos’ provenientes dos amplificadores, como 

ilustra a Figura 28, são chamados após a demodulação de VRsen, VRsen’, VRcos e VRcos’ 

respectivamente. 
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O sinal de controle dos chaveadores provém do TL081, representado na 

Figura 28 por U22:A, o qual amplifica o sinal amostrado (sinal de sincronismo) do 

MTx, ver Figura 19. Para o circuito amplificador é utilizado um CI TL081. O CD4066, 

segundo Fairchild (2016) necessita no terminal de controle de aproximadamente 

uma tensão de 9 V para o nível lógico 1 quando alimentado por uma fonte de 12 V. 

Portanto é possível ligar diretamente a saída do TL081 à entrada de controle do 

CD4066. 

Foram utilizados filtros RC nas saídas do U21 para filtrar a frequência de 

49 kHz e as frequências provenientes do chaveamento do chopper. A frequência de 

corte (fc) deste circuito é dada por: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 (6) 

 

Desta forma fc é igual a 159,15 Hz. 
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Figura 28 - Detalhamento do circuito chopper. O circuito utilizado como chaveador 

(U21) é o CD4066 da Fairchild. O circuito integrado U22 é um amplificador operacional, TL081 

da Texas Instruments, utilizado para amplificar o sinal amostrado proveniente do MTx. 
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4.2.2.4 Tensão de referência 

 

 

Este é um artifício utilizado quando existe uma fonte de tensão simples e 

é necessário trabalhar com correntes alternadas. Para os amplificadores 

trabalharem em ambos semiciclos (positivo e negativo) é necessário que esta tensão 

de referência esteja entre a tensão de alimentação e a referência (GND), no projeto 

é utilizado um divisor resistivo (circuito formado por R16 e R17 apresentados na 

Figura 29) que possui resistências iguais, gerando assim metade da tensão de 

alimentação (6 V). O capacitor C14 tem a função de eliminar ruídos e interferências. 

É utilizado um amplificador operacional (Amp-Op) com ganho unitário (Buffer) que 

devido à resistência de entrada muito alta, não altera a tensão do divisor resistivo. A 

saída do Amp-Op possui resistência baixa, e em conjunto com C15 aumentam a 

estabilidade do circuito quanto a interferências e ruídos. 

 

Figura 29 - Circuito que gera a tensão de referência de 6 V. O amplificador 

operacional (U13) é um CA741, e é alimentado com 12 V. 

 

As resistências de R16 e R17 poderiam ser maiores devido a resistência 

de entrada do amplificador operacional, porém no momento do projeto eram os 

únicos com tolerância de 1% disponíveis. 

  



54 

 

4.3 FUNCIONAMENTO 

 

 

O gerador de funções excita o enrolamento do MTx (parte móvel do 

sistema) com uma frequência senoidal, sendo gerado um campo magnético 

alternado ao redor do MTx. A bobina receptora do MRx (parte fixa do sistema) é 

posicionada a uma distância (d) do MTx, como apresentado na Figura 23. Pelo fato 

do ferrite possuir uma permeabilidade magnética maior que o ar, o campo magnético 

é concentrado no núcleo, no qual estão as bobinas. A maior concentração das linhas 

de campo magnético será nos dois enrolamentos que estão paralelos às linhas de 

campo magnético, conforme mostra a Figura 24.  

As bobinas localizadas na região com maior concentração de linhas de 

campo terão maior tensão enquanto as outras duas terão um mínimo de tensão 

induzida. 

Quando o MTx é transladado em 180º, as mesmas bobinas do MRx serão 

excitadas pelo mesmo campo com mesma intensidade, o que irá mudar será a fase 

do sinal. A tabela 1 resume os valores das tensões induzidas em cada bobina para 

diferentes ângulos.  

A demodulação síncrona facilita o tratamento do sinal, pois em sua saída 

é obtido uma corrente contínua, possibilitando a utilização de conversores analógico 

digital com uma baixa taxa de conversão e processadores mais lentos. 

Tabela 1 – A tabela representa a polaridade da tensão VRsen, VRsen’, VRcos e VRcos’, 

com elas é possível determinar o quadrante. 

Ângulo (θ) VRsen VRsen’ VRcos VRcos’ 

0º 0 0 + - 

90º + - 0 0 

180º 0 0 - + 

270º - + 0 0 

360º 0 0 + - 

 

Quando é utilizada uma demodulação síncrona, é utilizado um sinal de 

referência que está sincronizado com a frequência do transmissor (MTx), neste 

projeto o sinal foi amplificado com a finalidade de ficar próximo a uma onda 

quadrada para então controlar o circuito chaveador. 
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Neste sistema, quando o sinal da saída do amplificador do circuito 

chopper estiver em nível lógico 1, a resistência entre a entrada e saída será muito 

baixa, possibilitando a passagem do sinal e quando estiver em nível lógico 0, a 

resistência entre a entrada e saída será muito alta. 

A forma de onda na saída dos amplificadores quando o receptor é 

posicionado a 90º são apresentadas na Figura 30.  

 

Figura 30 - Forma de tensão na saída em um demodulador ativo 

 

 

Para a obtenção da tensão VTsen é utilizado a equação 

 

 
(6) 

 

Para a obtenção da tensão VTcos é utilizado a equação 

 

 
(7) 
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O ângulo da tangente, que é a razão entre o cateto oposto pelo adjacente, 

pode ser determinado por 

 

θ = arctan (
𝑉𝑇𝑠𝑒𝑛

𝑉𝑇𝑐𝑜𝑠

) (8) 

Na equação 8, quando o valor de VTcos for igual a zero, o resultado da 

divisão será infinito. Pelo fato de ser um valor infinito ou muito grande, todo e 

qualquer algoritmo computável resultará em um erro. Na Figura 31, quando VTcos for 

igual a zero, o ângulo θ pode ser 90º ou 270º, se VTsen for uma tensão positiva, o 

ângulo será 90º e se for negativa, será 270º. 

 

 

Figura 31 – Gráfico do ângulo θ em função de VTsen e VTcos 

 

Devido às propriedades inerentes da função arco tangente a equação 8 

retorna valores no primeiro e quarto quadrantes. Assim para determinar o ângulo no 

correto quadrante, deve-se observar as polaridades das tensões VTsen e VTcos. 

A tabela 2 resume o ajuste da equação 8 em função das condições de 

polaridade e nulidade de VTcos e VTsen descritas acima. 
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Tabala 2 – Equações para ajustes do valor e quadrante do ângulo θ 

Condição Equação utilizada 

VTsen > 0 e VTcos > 0 θ = arctan (
𝑉𝑇𝑠𝑒𝑛

𝑉𝑇𝑐𝑜𝑠

) 

VTcos = 0 e VTsen > 0 θ = 90° 

VTcos < 0 θ = 180 + arctan (
𝑉𝑇𝑠𝑒𝑛

𝑉𝑇𝑐𝑜𝑠

) 

VTcos = 0 e VTsen < 0 θ = 270° 

VTsen < 0 θ = 360 + arctan (
𝑉𝑇𝑠𝑒𝑛

𝑉𝑇𝑐𝑜𝑠

) 

 

4.4 MATERIAIS  

 

 

Para avaliar o sistema foram construídos dois protótipos, os suportes das 

bobinas, em ambos os protótipos, são construídos com materiais não magnéticos, 

para evitar alteração do campo magnético.  

 

4.4.1 Materiais dos protótipos  

 

 

A base é constituída de um aglomerado de madeira, sobre ela foi colado 

um transferidor com resolução de 1º, a Figura 32 apresenta o goniômetro no plano 

normal de funcionamento. 
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Figura 32 – Disposição dos módulos MTx e MRx, transferidor com resolução de 1º, 

para medir a distância do centro de MRx e o módulo MTx foi utilizado uma régua (trilho) com 

resolução de 1 mm. 

 

No centro do transferidor foi colocado um tubo plástico (eixo), que serve 

de sustentação para a base do MRx. O toróide do MRx é apoiado sobre uma base de 

madeira, esta base possui um furo para que o tubo plástico transpasse e seja 

possível regular a altura em relação ao MTx. Ao redor da toróide foram colocadas 

quatro delimitações que podem ser observadas na Figura 32 para separar as 

bobinas receptoras. A Figura 33 apresenta o protótipo desmontado. 
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. Figura 33 – Vista do goniômetro desmontado.  

 

A régua que serve como trilho para o MTx tem como centro o tubo plástico. 

Esta régua tem uma resolução de 1 mm e possui uma excursão de até 360º ao redor 

do eixo. Por ser transparente foi feita uma marca para alinhamento na parte superior 

para a medição do ângulo de rotação, como apresenta a Figura 34. 

A parte do MTx que se move sobre o trilho (carro) também é feita de 

acrílico e madeira, por ser transparente também foi feita uma marca de alinhamento 

na parte superior e inferior, como apresenta a Figura 33. As duas marcas servem 

para tirar a paralaxe no momento da medição da distância. A bobina transmissora é 

colada no acrílico que é perpendicular ao carro. Ao lado da bobina foi colocado o 

capacitor de sintonia. 
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Figura 34 – Detalhe das marcas de alinhamento e capacitor de sintonia 

 

 

4.4.2 Características do MTx 

 

A bobina possui um diâmetro de 21 mm, 20 espiras com um fio de cobre 

com 0,2268 mm de diâmetro (AWG 31) e C possui uma capacitância 1 µF. 

Foram feitas medições com o analisador de impedância Agilent HP 4294A 

no circuito ressonante MTx e foi verificado que a frequência de ressonância de 48,99 

kHz. Foi verificado que em 49 kHz o indutor possui uma indutância de 10,55 µH. Nos 

testes o módulo MTx é excitado por um gerador de frequências Hewlett-Packard 

(HP 606B) com uma frequência senoidal de 49 kHz e 5 V de amplitude. 

 

4.4.3 Características do MRx 

 

 

O receptor é constituído por um toróide de ferrite com diâmetro externo de 

23,1 mm, diâmetro interno de 14mm e 8,3 mm de altura, as bobinas possuem 160 

espiras de fio com 145 μm de diâmetro. L1 possui indutância de aproximadamente 
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842 μH, L2 possui uma indutância de 845 μH, L3 possui uma indutância de 841 μH e 

L4 uma indutância de 843 μH, os valores foram medidos utilizando-se um analisador 

de impedâncias Agilent HP4294A.  

 

4.4.4 Característica do circuito amplificador 

 

 

O circuito amplificador apresentado na Figura 25 possui um ganho de 11, 

em baixa frequência, e uma frequência de corte de 89,3 kHz. Na frequência de 

operação (49 kHz) possui um ganho calculado de 9,63. 

 

4.4.5 Fonte de alimentação 

 

 

Para alimentar os circuitos amplificadores choppers e circuito de tensão 

de referência com 12 V, foi utilizado uma fonte de alimentação Minipa (Modelo 

MPS 3003). 

 

4.4.6 Equipamento de leitura das tensões VRsen, VRsen’, VRcos e VRcos’ 

 

 

A leitura das tensões VRsen, VRsen’, VRcos e VRcos’ foi realizada por um 

osciloscópio Tektronics (MSO 2024). O osciloscópio possui quatro canais, com 

largura de banda de 200 MHz. O ponto de referência do osciloscópio é ligado 

diretamente ao aterramento de rede de energia, pelo fato do sistema utilizar uma 

tensão de referência, VRef, diferente do da rede, o osciloscópio não foi aterrado. 

As quatro entradas do osciloscópio foram ligadas diretamente às saídas 

do circuito chopper. As entradas do osciloscópio possuem uma alta impedância, 

segundo o manual, 1 MΩ, não interferindo nas medições. 

 

 

4.5 MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os métodos de realização dos testes. 
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Testes 1 e 2 têm como objetivo avaliar a precisão do equipamento com a 

variação da distância dos módulos MTx e MRx. Têm como objetivo também verificar a 

faixa ideal de operação. Outro objetivo é a avaliação dos limites de distância entre 

os módulos. 

Teste 3 e 4 têm como objetivo avaliar a exatidão do sistema em diferentes 

distâncias. 

Teste 5 tem como objetivo avaliar a exatidão do sistema com um artefato 

ferromagnético próximo, para avaliar se o sistema pode ser utilizado em pessoas 

com implantes ou outros objetos metálicos próximos. 

Teste 6 tem como objetivo avaliar a precisão do equipamento quando há 

um desalinhamento entre as bobinas. 

Para isto são apresentados gráficos com os resultados dos ângulos 

medidos, regressão linear e coeficiente de determinação (R2).  

Para efetuar os testes foram utilizados dois protótipos. O protótipo 1 a 

medição do ângulo é no plano normal de funcionamento, e o protótipo 2 faz a 

medição da precisão do sistema quando há um movimento no plano perpendicular. 

As medições foram realizadas via osciloscópio MSO1320, da Tecktronix, e inseridas 

em planilhas, o osciloscópio foi ajustado para apresentar a média de 8 amostras. 

Utilizando o programa Microsoft Excel foi possível inserir as fórmulas, corrigir o 

quadrante e apresentar os gráficos. Com o auxílio do programa foram feitas análises 

estatísticas dos resultados. 

 

4.5.1 Protótipo 1 

 

 

Neste protótipo é medido o ângulo θ, resultado do movimento de MTx no 

plano normal.  

Com o protótipo mostrado na Figura 32, é possível efetuar medições de 

ângulos até 360º, no plano intitulado de normal. Neste protótipo o plano da toróide 

do MRx fica a 90º do plano das espiras do MTx, como mostra a Figura 32.  
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4.5.2 Protótipo 2 

 

 

Neste protótipo é fixado um ângulo θ, enquanto a bobina MTx se desloca 

no plano perpendicular ao plano normal θd, como mostra a Figura 35. Neste 

protótipo o ângulo θ é fixado em 45º. 

 

Figura 35 – Detalhe de posicionamento da bobina MTx em relação a MRx com ângulo 

θ de 45º. A excursão é realizada no plano perpendicular onde é posicionada a bobina MTx com 

intervalos θd de 10º. 

 

Neste protótipo são utilizados os mesmos materiais do protótipo 1, 

diferenciando o formato do suporte de MRx. Neste suporte MRx é fixado 

perpendicularmente ao plano normal, como mostra a Figura 36. O ângulo θ é de 45º 

e o ângulo θd é feita no transferidor, sendo possível medições de até 360º. 
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Figura 36 – Posicionamento das bobinas MTx e MRx no protótipo 2. 

 

Foi escolhido a posição de 45º pois todas as bobinas recebem 

teoricamente a mesma tensão induzida. 

Foram feitas medições no plano normal e no plano perpendicular, como 

apresentado nas Figuras 34 e 36 respectivamente. 

Os resultados dos ângulos foram colocados nas Figuras 37,38,39, 40, 41, 

42, e são representados pelos pontos.  
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5 TESTES E RESULTADOS 

 
 

5.1 TESTE 1 

 

 

Este teste tem como objetivo identificar a distância ideal de 

funcionamento e verificar se a distância entre MTx e MRx altera o valor do ângulo 

medido. Para este teste foi utilizado o protótipo 1, com o ângulo ajustado em 90º. As 

medições iniciaram em 3,5 cm, pois é a mínima distância possível no protótipo 1. Os 

resultados das medições são apresentados na Figura 37, em que os pontos são os 

ângulos medidos e a reta é a regressão linear. As medições são realizadas em 

intervalos de 0,5 cm. No intervalo de 6 cm e 12 cm o erro médio é de 2,25° e em 

10,5 cm de distância o erro foi de 0,5°. 

 
 

 

Figura 37 – Resultados obtidos com o protótipo 1 em que o ângulo entre as 

bobinas permanece constante (90º) e é variado a distância, tensão de excitação de 4,28 VRMS, 

frequência de excitação de 49,6 kHz.  
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5.2 TESTE 2 

 

 

Assim como o teste 1, este teste tem como objetivo verificar a distância 

ideal para o funcionamento e verificar se a distância entre MTx e MRx altera o valor do 

ângulo medido, com o ângulo ajustado em 135º. No intervalo de 6 cm e 12 cm o erro 

médio é de 0,61° como mostra a Figura 38. 

 

 

 

Figura 38 – Resultados obtidos com o protótipo 1 em que o ângulo entre as 

bobinas permanece constante (135º) e é variado a distância, tensão de excitação de 4,28 VRMS, 

frequência de excitação de 49,6 kHz.  

 

 

5.3 TESTE 3 

 

 

O teste tem como objetivo apresentar a exatidão do sistema com as 

bobinas distanciadas 7,5 cm, esta distância foi escolhida pois fica dentro da faixa em 

que o sistema apresentou menor erro nos testes 1 e 2. Os resultados são 
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apresentados na Figura 39, os pontos são os ângulos medidos e a reta é a 

regressão linear, o valor de R2 foi igual a 0,99. O erro médio é de 2,7°. 

 

Figura 39 – Resultados obtidos com o protótipo 1 a uma distância d = 7,5 cm, 

tensão de excitação de 4,28 VRMS, frequência de excitação de 49,6 kHz, leitura de 8 médias. O 

maior desvio foi em 255º. 

 

Na Figura 40 são apresentados os resultados dos erros de medições. O 

maior erro foi em 255º, o menor foi em 205° e o erro médio foi de 2,70°. 

 

Figura 40 – Erros obtidos com o protótipo 1 a uma distância d = 7,5 cm, tensão de 

excitação de 4,28 VRMS, frequência de excitação de 49,6 kHz, leitura de 8 médias.  
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5.4 TESTE 4 

 

 

O teste tem como objetivo apresentar a exatidão do sistema com as 

bobinas distanciadas 11,5 cm, assim como no teste 3 esta distância foi escolhida 

pois fica dentro da faixa em que o sistema apresentou menor erro. Os resultados 

são apresentados na Figura 41, os pontos são os ângulos medidos e a reta é a 

regressão linear, o valor de R2 foi igual a 0,99. O erro médio é de 4,25°. 

 

Figura 41 – Resultados obtidos com o protótipo 1 a uma distância d = 11,5 cm, 

tensão de excitação de 4,28 VRMS, frequência de excitação de 49,6 kHz, leitura no osciloscópio 

de 8 médias. O maior desvio foi em 255º. 

 

Na Figura 42 são apresentados os resultados dos erros de medições. O 

maior erro foi em 255º, o menor foi em 125° e o erro médio foi de 4,26°. 
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Figura 42 – Erros obtidos com o protótipo 1 a uma distância d = 11,5 cm, tensão de 

excitação de 4,28 VRMS, frequência de excitação de 49,6 kHz, leitura de 8 médias.  

 

5.5 TESTE 5 

 

 

O teste tem como objetivo apresentar a exatidão do sistema com as 

bobinas distanciadas 8,5 cm. Foi adicionado um ferrite cilíndrico, de 1 cm de 

comprimento e 0,5 cm de diâmetro, a uma distância de 3 cm do centro do toróide do 

MRx. O toróide tem por objetivo verificar se um material ferromagnético implantado 

ou utilizado próximo ao indivíduo que está utilizando o goniômetro interferiria no 

sistema. Os resultados são apresentados na Figura 43, os pontos são os ângulos 

medidos e a reta é a regressão linear, o valor de R2 foi igual a 0,99. O erro médio é 

de 3,47° 
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Figura 43 – Resultados obtidos com o protótipo 1 a uma distância d = 8,5 cm, foi 

posicionado um ferrite a uma distância do centro de MR de 3 cm, a tensão de excitação de 4,28 

VRMS, frequência de excitação de 49,6 kHz, leitura no osciloscópio de 8 médias.  

 

Na Figura 44 são apresentados os resultados dos erros de medições. O 

maior erro foi em 5º, o menor foi em 145° e o erro médio foi de 3,48°. 

 

Figura 44 – Erros obtidos com o protótipo 1 a uma distância d = 8,5 cm, foi 

posicionado um ferrite a uma distância do centro de MR de 3 cm, a tensão de excitação de 

4,28 VRMS, frequência de excitação de 49,6 kHz, leitura de 8 médias.  
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5.6 TESTE 6 

 

 

O objetivo deste teste é verificar qual o máximo de desalinhamento no 

plano perpendicular θd, sem que se perca a exatidão. 

Para este teste é utilizado o protótipo 2. O ângulo do plano normal (θ) é 

ajustado em 45º, e medido durante o teste para verificar qual a variação de θ. O 

movimento é realizado no plano perpendicular θd, como mostra a Figura 35. O 

resultado das medições de θ são apresentadas na Figura 45. O erro médio no 

intervalo de 340° a 20° é de 0,93° e no intervalo de 160° a 200° é de 1,71°. 

 

 

Figura 45 – Resultados obtidos com o protótipo 2 em que o ângulo entre as 

bobinas permanece constante (45º), e a distância é de 8,5 cm, é variado o ângulo no plano 

perpendicular θd, tensão de excitação de 4,28 VRMS, frequência de excitação de 49,6 kHz. 

 

 
5.7 DISCUSSÃO 
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11,5 cm e 10,59° em 7,5 cm. 

Em outros experimentos os erros de medições foram próximos, na 

pesquisa de Laskoski 2010, apresentou um erro de 15,31° em 175°, o experimento 

efetua medições somente no intervalo de 0° a 180° e no experimento de Carbonaro 
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et al. (2014) onde utilizou um sistema piezoresistivo para efetuar medições, o erro 

máximo foi de 7°. 

Já no sistema proposto por Donno et al. (2008) que utiliza um sistema 

com fibra óptica, efetua medições de 0° a 90°e possui um erro de medição de 1,36°. 

Foi verificado que nas distâncias de 7,5 cm e 11,5 cm o erro máximo 

coincidiram em 255° como é apresentado na Figura 46. É possível observar que 

com o distanciamento das bobinas há um aumento no erro de medição, o que é 

previsto no teste 1. 

 

Figura 45 – Comparação dos erros medidos nos testes 3 e 4. Os pontos são com 

as bobinas distanciadas 11,5 cm e os quadrados são distanciadas 7,5 cm. 

 

Pelo fato do maior erro ser no ângulo de 255° há a possibilidade de ser o 

método construtivo do MRx. Foi verificado que para desalinhamentos entre +20° e -

20° os resultados não foram alterados significativamente, com erro máximo de 1,71° 

como é apresentado no teste 5 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Nesta dissertação foi apresentado a possibilidade de adaptar uma 

tecnologia de navegação, utilizada em aeronaves, para medir ângulos de 

articulações. O goniômetro apresentou resultados satisfatórios. 

Foi verificado a necessidade de correção de quadrante devido ao 

modelamento matemático. Nos testes foram verificados os resultados obtidos pelo 

modelamento matemático da Tabela 1 isto é possível pelo fato do circuito trabalhar 

com um demodulador síncrono. 

O sistema de aquisição das tensões VRsen, VRsen’, VRcos e VRcos’ não 

necessita ter uma alta taxa de amostragem pois são tensões contínuas. Isto pode 

ser útil em trabalhos futuros que dependam de baterias, pois processadores e 

conversores analógico-digitais com menor velocidade consomem menos corrente.  

A sensibilidade se apresenta satisfatória, com erros próximos a pesquisas 

como Laskoski (2010) e Carbonaro et al. (2014), porém a variação da distância 

altera a medição do ângulo, foi verificado que entre 6 cm e 12 cm é a faixa que o 

goniômetro apresentou menor erro de medição. 

No trabalho realizado por Laskoski (2010) é verificado que algumas 

articulações podem ter movimentos complexos, em mais de um plano, e que quando 

os módulos do sistema de Laskoski eram desalinhados, era gerado um erro. 

Visando testar o goniômetro em situações de desalinhamento ou posicionamento 

errado, foi realizado o teste 6, em que o módulo é desalinhado. Foi verificado que 

com desalinhamento de +20° e -20° o erro máximo é de 1,71°. 

O circuito torna-se instável quando a bobina MTx é posicionada 

perpendicularmente próximo a 90° e 270°, devido à baixa indução do MRx. 

Em testes foi verificado uma faixa de operação do goniômetro de 6 cm e 

12 cm, em que o goniômetro possuía um menor erro de medições. Para melhorar o 

erro com reação a distância, Laskoski (2010) em seu sistema utiliza múltiplos 

ganhos, em pesquisas futuras poderão ser feitos testes com múltiplos ganhos.  

Em trabalhos futuros é necessário desenvolver um sistema mais eficiente 

para enrolar as bobinas no MRx de forma que as espiras fiquem mais uniformemente 

distribuídas no toróide, isto pode diminuir erros de medição.  
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Em trabalhos futuros pode se desenvolver um circuito que faça a leitura 

das tensões VTsen e VTcos automaticamente que possa ser apresentada ao paciente 

e/ou armazenada em um banco de dados. Outra possibilidade que se abre é 

desenvolver um sistema em que os dados sejam transferidos a um smartphone. 

Também em pesquisas futuras é interessante utilizar componentes com 

maior precisão, testar com toróide de permeabilidades e tamanhos diferentes, 

efetuar mais testes, utilizar um circuito eletrônico microcontrolado para possibilitar 

repetir os testes com maior precisão. 
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