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RESUMO

Esse estudo trata do problema da exploração de áreas com o propósito de vigilância e de 

busca,  utilizando um veículo aéreo não tripulado baseado na tecnologia dos quadricópteros.  Os 

quadricópteros são aeronaves que podem realizar decolagens e  pousos verticais,  e pairagens.  A 

agilidade de movimentação provê muita flexibilidade operacional a esses veículos, tornando-os uma 

ótima opção para aplicações em missões de busca e vigilância. Nessas missões, as características de 

voo mais  desejáveis  são  a  imprevisibilidade da  trajetória  de movimento  (do  ponto  de  vista  de 

eventuais  intrusos)  e  a  varredura  rápida  da  área  de  interesse.  Em  muitos  casos,  não  há 

disponibilidade de um mapa do terreno, o que torna o planejamento de trajetória para a varredura 

completa uma tarefa difícil.  Nesse caso,  um movimento previamente não planejado, no sentido 

estrito do termo, pode ser uma solução atraente para o problema. A busca aleatória por trajetórias, e 

aquelas baseadas em caos (um comportamento de alguns sistemas dinâmicos não lineares), têm sido 

estudadas em aplicações desta  natureza.  Em nosso estudo, priorizamos a análise de geração de 

trajetórias com base em movimentos aleatórios muito particulares, denominados na literatura de 

voos  de  Lévy.  O  voo  de  Lévy  é  um movimento  aleatório  (random walk)  baseado  na  função 

densidade  de  probabilidade  de  Lévy,  proposta  pelo  matemático  francês  Paul  Pierre  Lévy,  cujo 

padrão de trajetórias é caracterizado por seguidos passos de comprimentos curtos intercalados por 

um passo de comprimento longo. Além das trajetórias a serem realizadas pelo quadricóptero, esse 

trabalho compreende o estudo da modelagem da dinâmica de voo e de uma proposta de controle do 

veículo para alcançar os objetivos das missões. 

Os controles desenvolvidos,  backstepping  e  sliding mode, são implantados em modelo de 

simulação, onde são testados juntamente com o gerador de trajetórias de referência baseado no voo 

de  Lévy.  Um  procedimento  para  cálculo  dos  ganhos  dos  controles  é  proposto,  baseado  nos 

requisitos  do voo de Lévy e restrições  dinâmicas  de um quadrirrotor.  Resultados  de simulação 

mostram que os controles proposto são capazes de relaizar o voo de Lévy dentro das restrições 

dinâmicas e operacioanis do veículo.



ABSTRACT

This study addresses the problem of exploration of areas for the purpose of surveillance and 

searching using an unmanned aerial vehicle (quadrotor). Quadrotors are aircraft that can perform 

vertical  take-off  and  landing,  and  hovering.  Their  moving  agility  provides  them  operational 

flexibility, making them a great choice for applications in searching and surveillance missions. In 

such operations, the most desirable flight characteristics are unpredictable movement path (from the 

point of view of possible intruders) and fast scan of the area of interest. In many cases, there is no  

availability of a map of the terrain, which makes the path planning for complete scanning a difficult 

task. In this case, an unplanned movement, in the strict sense, can be an attractive solution to the 

problem. Random trajectories, and those based on chaos, a behavior of some nonlinear dynamical 

systems, have been studied in applications of this nature. In our study, we prioritize the generation 

of trajectories based on very specific random movements, known in the literature as Lévy flights. 

The Lévy flight is a random motion (random walk) based on the probability density function of 

Lévy,  proposed  by  the  French  mathematician  Paul  Pierre  Lévy,  whose  default  paths  are 

characterized by repeated steps of short lengths interspersed with a step of long length. In addition 

to  the  trajectories  to  be  performed  by  quadropter,  this  work  concerns  the  study  of  the  flight 

dynamics modeling and a proposal of vehicle control to achieve the mission objectives.

The  developed controls,  backstepping and sliding  mode,  are  implemented  in  simulation 

model, where they are tested together with Lévy flight reference path generator. A procedure to 

determine the control gain in order to satisfy the Lévy flight requeriments ans quadrotor constraints 

is proposed. Simulation results show that these controls are suitable for the execution of the Lévy 

flight respecting the operational and dynamic constraints of the vehicle.
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Capítulo 1

Introdução

Este trabalho trata do estudo da aplicação do voo de Lévy, um movimento do tipo random 

walk, em um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) para missões de busca e vigilância. O voo de 

Lévy  tem  sido  observado  em  algumas  espécies  de  animais  como  uma  solução  ótima  para  o 

problema da  busca por  alimento,  abrigo ou outro  tipo  de  alvo  (VISWANATHAN et  al.,  1996; 

VISWANATHAN  et  al.,  2000;  VISWANATHAN  et  al.,  2001;  DA  LUZ  et  al.,  2001; 

VISWANATHAN et  al.,  2002;  RAPOSO et  al.,  2003;  VISWANATHAN; RAPOSO; DA LUZ, 

2008; VISWANATHAN, 2010; BOYER et al., 2006; BUNIMOVICH, 2004). Em missões de busca 

e vigilância, a rápida varredura de uma área e a imprevisibilidade da trajetória são características 

desejáveis  para  um  buscador/vigilante  tornando-se  uma  opção  interessante  o  estudo  de  sua 

implementação em um VANT. Neste trabalho, o VANT de interesse trata-se de um quadrirrotor, um 

veículo relativamente simples, barato.

A utilização de VANT em missões muito diversas tem se mostrado cada vez mais eficiente, 

dada a sua capacidade de realizar tarefas onde a presença de um piloto pode oferecer risco de vida, 

tais como: missões militares; atuação em áreas de difícil acesso ou em condições ambientais não 

favoráveis, etc. Devido ao seu tamanho relativamente menor em relação a outras aeronaves e à 

ausência de um piloto, os VANTs também possuem um custo menor em relação a uma aeronave 

convencional  que  desempenha  a  mesma  tarefa.  Possuem  maior  manobrabilidade  e  menor 

probabilidade de serem detectados. Sua emissão de infravermelho é extremamente baixa e níveis de 

ruídos bem inferiores aos dos sistemas tripulados (PEREIRA, 2001; COSTA, 2008; GARRIDO, 

2009).
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Algumas missões envolvendo VANT tem como objetivo:

- Reconhecimento e vigilância (marítimo, aéreo e terrestre);

- Transmissão de imagens e dados de inteligência em tempo real;

- Acompanhamento da movimentação tática/estratégica do inimigo;

- Controle de áreas sujeitas a atividades ilegais;

- Controle de áreas com contaminação química ou nuclear;

- Reconhecimento de áreas afetadas por fenômenos naturais (enchentes, terremotos etc.);

- Busca e localização de falhas em linhas de transmissão, gasodutos, oleodutos, etc.;

- Monitoramento e controle ambiental e ecológico (controle do desmatamento, das

queimadas, das atividades de pesca e garimpo clandestinos etc.)

- Emprego agrícola (controle de pragas, pulverização de agrotóxicos, etc.)

Nessas  missões,  as  características  de  voo  mais  desejáveis  são  a  imprevisibilidade  da 

trajetória de movimento (do ponto de vista de eventuais intrusos) e a varredura rápida da área de 

interesse.  Em  muitos  casos,  não  há  disponibilidade  de  um  mapa  do  terreno,  o  que  torna  o 

planejamento de trajetória para a varredura completa uma tarefa difícil. Nesse caso, um movimento 

não planejado pode ser uma solução atraente para o problema. Trajetórias aleatórias (e aquelas 

baseadas  em  caos,  um  comportamento  de  alguns  sistemas  dinâmicos  não  lineares),  têm  sido 

estudadas  em  aplicações  desta  natureza  (SUTANTYO  et  al.,  2013;  VOLOS  et  al.,  2013; 

NURZAMAN et al., 2009; MARTINS-FILHO; MACAU, 2007; MARTINS-FILHO et al., 2006; 

MARTINS-FILHO et al., 2004). Neste estudo, foi priorizada a análise da geração de trajetórias com 

base em movimentos aleatórios muito particulares, denominados na literatura de voos de Lévy. O 

voo de Lévy é um movimento aleatório baseado na função densidade de probabilidade de Lévy, 

proposta pelo matemático francês Paul Pierre Lévy, cujo padrão de trajetórias é caracterizado por 

seguidos passos de comprimentos curtos intercalados por um passo de comprimento longo. Como 
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dito anteriormente, o voo de Lévy tem sido apontado como uma solução ótima para o problema da 

busca por alvos escassos distribuídos aleatoriamente, ou quando não se sabe a localização exata dos 

mesmos. Este tipo de problema tem sido estudado desde meados da década de 1960, onde sua 

característica ótima tem sido observada, levando em conta uma hipótese de evolução desenvolvida 

no contexto do comportamento de alguns animais.

1.1. Objetivos

O objetivo  principal  desse  trabalho  é  estudar  o  planejamento  de  trajetórias  usando  um 

movimento  baseado  em  voos  de  Lévy  em  um  veículo  quadrirrotor  para  missões  de  busca  e 

vigilância, dada sua hipótese evolutiva, mostrando-se como a melhor estratégia de busca quando os 

alvos  são  desconhecidos  e/ou  relativamente  escassos  em uma  certa  região  (VISWANATHAN; 

RAPOSO; DA LUZ, 2008). Os quadrirrotores são aeronaves que podem realizar decolagem e pouso 

vertical,  bem  como  voo  pairado.  A  agilidade  de  movimentação  provê  muita  flexibilidade 

operacional a esses veículos, tornando-os uma ótima opção para aplicações em missões de busca e 

vigilância de curto alcance, devido à baixa autonomia.  Vale ressaltar, que o estudo aqui realizado 

considerando o veículo quadrirrotor é uma concepção inicial para a implementação em um VANT 

de maior porte, com autonomia e capacidade de cobertura maiores.

Além das trajetórias a serem realizadas pelo quadrirrotor, esse trabalho tem ainda o objetivo 

de estudar a modelagem da dinâmica de voo e testar alternativas para o controle do veículo de modo 

a alcançar os objetivos das missões. São implementadas em um modelo de simulação, desenvolvido 

em (DA, SILVA, 2012), duas técnicas de controle não-linear: backstepping e sliding mode. Ambas 

as técnicas são desenvolvidas a partir de um modelo de projeto. Com base nisso, um procedimento 

para o cálculo dos ganhos dos controles é elaborado, levando em conta as restrições dinâmicas de 

um quadrirrotor e os requisitos da missão baseada no voo de Lévy.
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1.2. Organização do Trabalho

O trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 trata do voo de Lévy, apresenta 

um pouco a respeito  da história  e utilização dos VANT e os elementos básicos  de missões  de 

veículos aéreos. Com base nesses elementos, também é descrito o modelo da missão e o planejador 

de  trajetórias.  O  Capítulo  3  trata  da  modelagem do  voo  do  quadrirrotor.  No  Capítulo  4,  são 

elaboradas as leis de controle que levarão o VANT à execução satisfatória da missão baseada no voo 

de Lévy. Neste capítulo são desnvolvidos os controles não-lineares  backstepping e  sliding mode, 

dada  a  carectísitca  não-linear  do  modelo  de  projeto  desenvolvido  a  partir  do  Capítulo  3.  No 

Capítulo 4 o cálculo dos ganhos de cada controle é feito a partir dos requisitos da missão e das 

restrições dinâmicas do quadrirrotor. O Capítulo 5 trata das simulações de ambas as técnicas de 

controle desenvolvidas, testadas juntamente com o gerador de trajetórias de referência baseado no 

voo de Lévy. Neste capítulo tais técnicas são comparadas, com o intuito de verificar qual delas 

provém ao quadrirrotor o melhor desempenho. O Capítulo 6 encerra o trabalho com a conclusão.
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Capítulo 2

Missão de Busca e Vigilância

Este capítulo trata dos itens e etapas existentes na missão de um VANT, tais como: seu 

contexto operacional, as fases da missão e modos operacionais. A seção 2.1 relata um pouco da 

história e utilização dos VANT; A seção 2.2 trata do voo de Lévy; A seção 2.3 trata do planejamento 

e  etapas  da  missão,  levando  em  conta  fatores  como:  o  objetivo,  tipo  de  região,  parâmetros 

operacionais e sob quais circunstâncias; A seção 2.4 trata da pilotagem, da guinada e da navegação 

do VANT; Por fim, a seção 2.5 descreve o modelo da missão, e a seção 2.6 descreve o planejador de 

trajetórias.

2.1. VANTs: Aplicações e Histórico

Os  primeiros  testes  para  a  utilização  de  VANT datam  do  período  da  Primeira  Guerra 

Mundial. Em 1915, Nicola Tesla introduziu o conceito de um veículo aéreo sem piloto para a guerra 

em  sua  dissertação  (EXÉRCITO  DOS  E.U.A.,  2010).  Em  1916,  Lawrence  e  Elmer  Sperry 

construíram uma  aeronave  com navegação  autônoma.  No  ano  seguinte,  a  aeronave  conseguiu 

afundar  um navio  de  guerra  alemão  capturado,  como parte  da  demonstração de  sua  eficiência 

(EXÉRCITO DOS E.U.A., 2010). Durante a Segunda Guerra Mundial, um exemplo da utilização 

de VANT são as bombas voadoras alemãs V-1 e V-2 (CHAVES, 2013). A corrida armamentista e o 

clima de conflitos do pós-guerra (tal como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã) impulsionaram 

as  pesquisas  nesta  área  (PEREIRA,  2001).  Na  década  de  1950,  houve  um  impulso  no 

desenvolvimento e no uso dos VANT. Em 1953, o Fort Huacucha, no estado americano do Arizona,  
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tornou-se uma central de pesquisa e desenvolvimento de VANT (EXÉRCITO DOS E.U.A., 2010). 

Já na década de 1960, o robô aéreo lançador de torpedo QH-50 Gyrodyne, e as aeronaves não 

tripuladas de asa fixa Lightning Bug, foram utilizados na Guerra do Vietnã. As aeronaves Lightning 

Bug tiveram o papel de: tomadas de fotografias; transmissão de imagens em tempo quase real; e 

confirmação do atingimento de um determinado alvo (PEREIRA, 2001). A Figura 2.1 mostra esta 

aeronave:

Figura 2.1: Ryan 147 “Lightning Bug”. Extraída de (PEREIRA, 2001).

Um pouco depois, já na década de setenta,  durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, 

VANT  foram  usados  para  a  missão  de  reconhecimento  das  defesas  anti-aéreas  dos  inimigos 

(PEREIRA, 2001). Em 1979, foi lançado o projeto Aquila pelo exército dos EUA como o primeiro 

maior esforço de aquisição de VANT (EXÉRCITO DOS E.U.A., 2010). Em 1982, VANT foram 

utilizados para a destruição de baterias anti-aéreas, durante a Guerra do Líbano. O sucesso dos 

israelenses  com VANT fez  com que  os  EUA continuassem investindo  nesta  tecnologia.  Dessa 

forma, o sistema Pioneer, de iniciativa da Marinha Americana, iniciou em 1985. Seu propósito era 

fornecer inteligência de imagem para comandos táticos na terra e no mar. Foi utilizado durante a 

Guerra do Golfo Pérsico (1990-1991), realizando mais de 300 missões e tendo um alto índice de 

eficiência (EXÉRCITO DOS E.U.A., 2010).
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A partir 1994, outro tipo de aeronave começou a ser desenvolvida: o VANT Predator. Sua 

aplicação principal é realizar missões de reconhecimento e vigilância, realizando a aquisição de 

imagens de alvos. Seu alcance é de 400 milhas, sendo capaz de fornecer dados e imagens em tempo 

próximo do real. Já em 1994, os sistemas Dark Star e o Global Hawk foram desenvolvidos com a 

finalidade de executar missões em altas altitudes e de longa duração. O primeiro apresenta baixa 

observabilidade,  sendo  utilizado  para  missões  de  reconhecimento  em  território  inimigo.  Já  o 

segundo tem como função fornecer  dados e  imagens em quaisquer  condições  (de posição e/ou 

climáticas). A partir de 2001, o investimento e a popularidade dos VANT aumentaram notoriamente, 

devido ao atentado às Torres Gêmeas (CHAVES, 2013). 

Não somente no âmbito militar, mas também no âmbito agrícola, pode-se citar exemplo da 

aplicação dos  VANT.  A ideia  de  voos agrícolas  surgiu  na  Alemanha,  em 1911,  onde o agente 

florestal alemão Alfred Zimmermann realizou o registro de patente do método. A primeira aplicação 

de veículos aéreos para o uso de inseticidas em lavouras ocorreu nos EUA, em 1921, contra uma 

praga de mariposas que atacava uma área de reflorestamento. Os entomologistas C.R. Nellie e H.A. 

Gossard  utilizaram um avião  biplano Curtiss  JN-6H para  aplicar  arsenato  de  chumbo contra  a 

população  de  mariposas.  Etienne  Darmoy,  construiu  um  equipamento  capaz  de  espalhar  o 

inseticida:  uma  caixa  com uma  porta  de  saída  deslizante  e  uma  alavanca  girada  a  mão,  que 

promoveria a saída do pó de inseticida (RASI, 2008).  Em 1950 foi projetado o primeiro avião 

especificamente para uso agrícola: o AG-1, construído pela Texas A.&M. Aircraft Research Centre. 

Esse projeto foi iniciado pela the National Flying Farmers Associations. No Brasil, o primeiro voo 

agrícola foi realizado no dia 19 de agosto de 1947, em Pelotas, devido a um ataque de gafanhotos, 

com a  aeronave  Muniz  M-9.  (que  até  então  era  utilizado como avião  de  testes  da  FAB) com 

capacidade de carga de aproximadamente 100 kg, utilizando como inseticida o BHC (hexabenzeno 

de cloro) (RASI, 2008). Com o desenvolver da tecnologia, a ideia de utilizar VANT para o controle 

de pragas em lavouras tem ganhado forma. Um exemplo disso são os VANT da empresa americana 
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TAG, que projeta e constrói VANTs, oferecendo quatro tipos de aeronaves. Um dos tais pode ser 

usado como plataforma de aplicação aérea de inseticidas, com a instalação de tanques e barras de 

spray, possuindo carga paga de 20 kg e sistema de GPS (ÖZDEMIR, 2005). Outro exemplo, são os 

VANTs produzidos pela Yamaha. A produção de VANTs pela empresa foi iniciada após a ocorrência 

de êxodo rural no Japão nos últimos anos, resultando na falta de mão de obra nas lavouras de arroz, 

soja e trigo (ÖZDEMIR, 2005). Um recente trabalho na área de VANTs agrícolas, (COSTA, 2012) 

descreve uma arquitetura para o emprego de inseticidas por um VANT, utilizando comunicação sem 

fio para o monitoramento. As Figuras 2.2 e 2.3 mostram o VANT da TAG e da Yamaha:

Figura 2.2: VANT da TAG.

Figura 2.3: VANT tipo helicóptero da Yamaha.
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Também pode ser  citado (COLOMINA; MOLINA, 2014).  Neste  trabalho,  é  discutida a 

evolução do estado da arte do uso de VANT no campo da Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, 

campo que tem notado o potencial do uso dos VANT.

2.2. O Voo de Lévy

Os  primeiros  trabalhos  a  respeito  dos  movimentos  aleatórios podem  ser  remetidos  às 

observações  feitas  pelo  botânico  Robert  Brown  em  1827  acerca  do  movimento  irregular  de 

partículas de pólen (BROWN, 1828), hoje denominado de movimento browniano. Com o passar do 

tempo, trabalhos como os de Albert Einstein e Marian Smoluchowski foram dando abertura para os 

conceitos de processos e caminhantes aleatórios (EINSTEIN, 1905; SMOLUCHOWSKI, 1916).

Nesse contexto, o movimento de um caminhante aleatório pode ser classificado como sendo 

correlacionado ou não. Correlação significa que a direção em um certo passo do movimento é 

dependente  das  direções  dos  passos  anteriores  e  da  localização  do  último  passo  (em  inglês, 

correlated random walk, ou CRWs). No caso contrário, quando não existe correlação, a direção é 

dependente apenas da localização, e então o processo é chamado de markoviano (WEISS, 1994). As 

caminhadas  aleatórias  correlacionadas  foram  inicialmente  utilizadas  como  modelo  devido  à 

consideração de que a maioria dos animais possui uma tendência de se mover em uma determinada 

direção preferencial,  onde cada passo tende a apontar na mesma direção do anterior. As CRWs 

obedecem ao Teorema do Limite Central e, portanto, tendem a uma distribuição gaussiana após um 

número  suficientemente  grande  de  passos.  Em  outro  modelo  de  busca  aleatória  proposto,  as 

caminhadas aleatórias intermitentes (LOMHOLT el al., 2008) consistem em caracterizar a dinâmica 

da  busca  por  um tipo  de  movimento  misto  entre  um movimento  browniano  e  um movimento 

balístico, onde a duração de cada tipo de movimento tem o objetivo de encontrar a estratégia ótima. 

Contudo, este tipo de movimento randômico tende à uma distribuição gaussiana após vários passos.
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Os modelos citados anteriormente tendem a ter uma função distribuição do tipo gaussiana. 

Isso que dizer que, para uma certa função densidade de probabilidade f(l) dos passos individuais do 

buscador, a probabilidade de achá-lo depois de N passos (em que N é suficientemente grande) segue 

uma função distribuição de probabilidade do tipo gaussiana. 

A ideia da função de Lévy vem do problema de encontrar uma função densidade dos passos 

individuais com a mesma forma de sua função distribuição a menos de um fator de escala. Cauchy 

foi o primeiro a perceber que existiam outras soluções para o problema da adição de  N variáveis 

aleatórias. Entretanto, o matemático francês Paul Lévy generalizou o resultado, obtendo as funções 

α-estáveis de Lévy (LIMA, 2010). A função densidade de Lévy tem a seguinte forma:

p (l)=Al
1
lμ

, l≥l 0 . (2.1)

em que:

1<μ≤3  (2.2)

de modo que para μ > 3 o movimento é do tipo browniano, e Al é uma constante que torna a integral 

de p(l), entre l0 e um certo valor máximo de l, igual a 1.

O que torna um movimento baseado na função de Lévy interessante é que este provê ao 

caminhante um movimento superdifusivo:

σ( t )≈tH  (2.3)

Na Eq. (2.3), σ representa o desvio padrão dos valores das distâncias entre o ponto onde o 

caminhante se encontra e  o  ponto inicial  da caminhada,  em função do tempo.  Um movimento 
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browniano possui H = ½, e é dito como tendo uma difusão normal. Movimentos com H < ½ são 

denominados  subdifusivos.  Neste  caso,  o  caminhante  evita  continuar  em  uma  certa  direção, 

mudando de direção mais frequentemente do que na caminhada browniana. Processos onde H > ½ 

são chamados de superdifusivos, que é o caso do voo de Lévy. Neste caso, o caminhante tende a 

continuar na direção do último passo mais frequentemente. Quanto maior for o valor de H, maior a 

tendência em permanecer na mesma direção. (LIMA, 2010). A Figura 2.4 mostra tais casos:

Figura 2.4. Exemplos de caminhadas aleatórias: Voo de Lévy e Movimento Browniano. Em ambos 

os casos, o caminhante percorre 100 passos.

Há uma diferença entre caminhadas de Lévy e voos de Lévy. No caso dos voos de Lévy a 

duração de cada passo é assumida como sendo constante, de forma que a velocidade é proporcional 

ao comprimento do passo, e o tempo total de percurso é proporcional ao número de passos. Nesse  

caso, o deslocamento médio quadrático não existe como função do tempo. Essa propriedade impede 

aplicações diretas de voos de Lévy em fenômenos físicos. De outro modo, nas caminhadas de Lévy 

o buscador viaja com velocidade constante, independente do tamanho do passo. Então, o tempo de 

percurso  é  proporcional  à  distância  total  percorrida,  fazendo  com  que  o  deslocamento  médio 

quadrático exista como função do tempo.
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2.3. Planejamento de Missões

O planejamento de missões na elaboração de um plano de voo leva em conta a aeronave a 

ser utilizada e seus parâmetros operacionais (condições internas), e fatores como a região onde a 

missão será executada e sob quais circunstâncias (condições externas). Consiste em todo trabalho 

efetuado antes do emprego/operação da aeronave e tem como objetivo principal a elaboração de um 

estudo minucioso sobre as condições de execução da missão propriamente dita.

A missão  de  um VANT é  a  tarefa  na  qual  o  mesmo  deve  cumprir  um certo  desígnio, 

denominado objetivo da missão, dentro de um certo período de tempo, em uma determinada região. 

Dessa forma, dois quesitos aqui são levados em conta: o custo da missão (que depende de seu tipo, 

sua  duração,  região,  risco  de falha,  etc.)  e  seu benefício  (que é  algo  subjetivo,  dependente  do 

objetivo da missão).

Outro conceito relacionado à missão de um VANT é a doutrina da missão. A doutrina da 

missão  é  um  conjunto  de  regras  que  descreve  a  filosofia  de  operação  da  aeronave  em  uma 

determinada missão, definindo como é dado o comportamento entre a aeronave e o operador. Uma 

certa doutrina poderá priorizar pela preservação da aeronave, enquanto que outra pode não ter a 

mesma doutrina,  permitindo  o  esgotamento  do  combustível/perda  da  aeronave  (COSTA,  2008; 

GARRIDO, 2009).

Uma missão também pode ser dividida em certas etapas necessárias para o cumprimento de 

seu objetivo. Tais fases são normalmente descritas por (GARRIDO, 2009):

• Inicialização  :  são as atividades  realizadas anteriormente ao voo da aeronave,  tais  como: 

desembalagem, montagem, inspeções,  verificação dos sistemas da aeronave,  energização, 

partida e aquecimento.

• Decolagem e Ascensão:   são as manobras iniciais de voo para que a aeronave atinja a altitude 

de cruzeiro;

12



• Deslocamento  : manobras de voo que levam a aeronave de seu ponto de lançamento até um 

ponto designado pelo objetivo da missão;

• Execução  : execução das atividades relacionadas ao objetivo da missão.

• Retorno  :  retorno da aeronave até o ponto no qual a mesma foi lançada,  ou outro ponto 

designado para seu recolhimento;

• Descida de Pouso  : recolhimento da aeronave, realizando as manobras necessárias para sua 

perda de altitude e aterrissagem;

• Finalização  : desligamento do motor, desenergização dos sistemas, verificação da aeronave, 

avaliação visual, desmontagem e condicionamento para transporte.

Outro parâmetro que envolve a missão de um VANT é o seu plano de voo, que define a 

sequência de manobras que a aeronave irá realizar durante as fases da execução da missão. O plano 

de voo para cada trecho pode ser especificado de dois modos:

• Especificação de dois pontos de passagem, denominados  waypoints, nos quais a aeronave 

deve passar e com que velocidade deve se deslocar entre estes. A etapa de voo é considerada 

completa quando o ponto final é atingido;

• Especificação de um ponto inicial, uma velocidade de deslocamento e um tempo no qual a 

aeronave deve se deslocar desse modo. A etapa de voo é considerada completa quando o 

tempo considerado é atingido.

A Figura 2.5 mostra algumas etapas da missão de um VANT:
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Figura 2.5: Missão de um VANT. Extraído de (GARRIDO, 2009).

As etapas de um voo podem ser especificadas de modo a definir uma sequência entre elas, 

determinando a ordem das  etapas  e  quando ocorre  uma transição  entre  uma etapa  e  outra.  As 

condições  que  determinam  a  transição  de  uma  etapa  para  a  próxima  são  especificadas  por 

parâmetros a serem determinados. Normalmente, uma janela de tempo é associada a cada transição 

de etapa, indicando em que intervalo do tempo total da missão a aeronave deve passar pelo ponto 

considerado. Quanto à operação da aeronave, esta pode ser operada de dois modos diferentes:

• Modo  pré-programado  :  modo  no  qual  a  aeronave  opera  segundo  um  plano  de  voo  já 

estabelecido de modo totalmente autônomo. Esse tipo de operação ocorre quando o plano de 

voo é especificado apenas pelos objetivos da missão;

• Modo interativo  : A trajetória da aeronave é definida no exato momento da operação (em 

tempo real) pelo operador. Esse tipo de modo de operação ocorre quando são necessárias 

certas informações para a elaboração do plano de voo completo;

Para o caso de mudanças em tempo real, existe outra opção, além do uso de um operador. 

Trata-se de um modo automático de geração de trajetória. Isso é realizado pela leitura dos sensores. 

Seus dados são processados por um algoritmo automático de cálculo de trajetória.
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2.4. Localização, Planejamento e Navegação

A tarefa de navegação em um robô móvel, tal como um VANT, depende do desempenho de 

cada um dos grupos que a forma: a percepção, a localização, a cognição, e o controle do movimento 

do robô (SIEGWART; NOURBAKHSH, 2004). A Figura 2.6 ilustra a interação dos quatro blocos:

Figura 2.6: Esquema de controle de referência genérico para robôs móveis. Adaptado de 

(SIEGWART; NOURBAKHSH, 2004).

A percepção compreende à tarefa de aquisição dos sinais pelos sensores de forma a extrair 

dados significativos  do ambiente  e  de seu próprio  funcionamento;  A localização compreende à 

capacidade do robô de determinar sua posição no ambiente; Por sua vez, a cognição abrange a 

tarefa do robô de decidir qual será seu próximo passo; Por fim, o controle do movimento abrange a  

execução do movimento planejado, de forma a cumprir o objetivo naquele instante.
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O foco  neste  trabalho compreende às  tarefas  de  cognição e  controle  do  movimento  do 

VANT. 

A cognição é dada pelo voo de Lévy, onde o planejamento de trajetórias é regido pela Eq. 

(2.1). A cada passo da missão, o VANT deve escolher aleatoriamente um valor de comprimento de 

trajetória  e  um  valor  de  ângulo  de  guinada  (esta  escolha  segue  uma  função  densidade  de 

probabilidade  uniforme,  entre  os  valores  de  -π e  π).  A partir  destes  dois  valores,  é  possível 

determinar qual será o próximo ponto que o quadrirrotor deve atingir.

Quanto  à  percepção,  alguns  sensores  são  descritos  no  Apêndice  B,  uma  vez  que  estão 

inseridos na plataforma Gyro-200ED-X4. Na mesma plataforma, um filtro de Kalman estendido é 

implementado. Porém, como dito, o foco de estudo aqui será a cognição e o controle do movimento 

do VANT.

2.5. Modelo de Missão

Como dito, neste trabalho o objetivo é estudar a aplicação do voo de Lévy em um veículo 

aéreo não tripulado (VANT) do tipo quadrirrotor para missões de busca e vigilância. A intenção vem 

do fato do voo de Levy ser um movimento aleatório e que conta com uma hipótese evolutiva. Um 

movimento deste tipo é uma opção de método de busca e proveria ao robô imprevisibilidade em seu 

movimento, dificultando a previsão de seu próximo passo por parte de um intruso e/ou alvo que 

deseja se ocultar. O fato do robô executar um movimento aleatório garante a varredura completa da 

área de vigilância (considerando que a autonomia seja suficiente para isto) sem a necessidade do 

uso de um mapa a priori. Esta é a doutrina da missão.

Alguns exemplos de aplicações do voo de Lévy são dados em (NURZAMAN et al., 2009; 

NURZAMAN et al., 2010; SUTANTYO et al., 2013). Em (SUTANTYO et al., 2013) o voo de Lévy 

é aplicado ao problema de uma busca realizadas por múltiplos robôs. Já em (NURZAMAN et al., 
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2009) é desenvolvido um método de busca combinando o voo de Lévy e a quimiotaxia de bactérias. 

Em  (NURZAMAN et  al.,  2010)  o  mesmo é  realizado,  agora  combinando  o  voo de  Lévy e  o 

movimento browniano.

A vantagem do voo de Lévy é que este se apresenta eficiente quando a concentração de 

alvos numa certa área é baixa  (VISWANATHAN; RAPOSO; DA LUZ, 2008), como considerado 

para este trabalho. O mesmo não ocorre quando a concentração começa a aumentar, de forma que o 

movimento  browniano  é  mais  vantajoso  neste  caso.  Para  a  elaboração  do  modelo  de  missão, 

primeiramente,  é necessário estabelecer algumas hipóteses acerca da  missão considerada para o 

VANT:

• Voo operando no modo pré-programado. O VANT deve ser autônomo, onde a escolha do 

próximo ponto o qual deve atingir é realizada segundo o voo de Lévy. A cognição do robô é 

biologicamente inspirada, e o plano de voo será definido pela passagem por waypoints, os 

quais serão calculados segundo o comprimento de trajetória determinado aleatoriamente;

• O voo de deslocamento é restrito a um plano, sendo sua altitude de voo 60m (MANUAL DE 

BUSCA E SALVAMENTO-SAR, 2012);

• A velocidade de operação de referência é 20km/h;

• A autonomia do VANT é 20 min;

• O alcance máximo do enlace de rádio é desconsiderado;

• A amplitude de visão da câmera é de α = 40°. A vigilância da área é realizada por meio do 

imageamento de uma câmera. A relação entre o ângulo α e a distância total percorrida é 

descrita mais a frente;

• As condições meteorológicas são desconsideradas e o relevo do terreno a ser sobrevoado é 

dito plano;

• A região sobrevoada é uma área quadrada de 180m de comprimento.

As etapas da missão são as seguintes:
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• 1 - Decolagem, atingindo a altitude de 60m;

• 2 -  Escolha  das  variáveis  aleatórias:  valor  do ângulo  de azimute/guinada (segundo uma 

função densidade de probabilidade uniforme,  entre  -π e  π)  e  valor  do comprimento de 

trajetória  (segundo  a  função  de  Lévy).  Vale  ressaltar  que  a  missão  segue  um processo 

markoviano, e não um movimento correlacionado;

• 3 - Execução do movimento de guinada, atingindo a orientação desejado;

• 4 - Execução do deslocamento horizontal, atingindo a posição desejada;

• Caso a varredura completa da área não tenha sido atingida, o processo volta à etapa 2, até 

que  a  varredura  completa  seja  realizada.  Caso  contrário,  o  veículo  volta  ao  ponto  de 

lançamento e pousa;

• Caso o próximo waypoint seja especificado fora da área de vigilância, o VANT se desloca 

até o limite da área, na direção previamente determinada, percorrendo a distância restante 

com um ângulo “rebatido”. A Figura 2.7 exemplifica tal movimento:

Figura 2.7: Mudança de direção do movimento do VANT.

A Figura 2.8 ilustra as etapas da missão:
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Figura 2.8: Etapas da missão.

Aqui,  as dimensões da área de vigilância,  o ângulo de visão da câmera e autonomia do 

VANT quadrirrotor  estão  relacionados.  Com o intuito  de  que o  VANT não deixe  de  averiguar 

alguma parte da região de vigilância, esta é dividida em subáreas quadradas, cujo comprimento de 

lado é proporcional ao raio de visão determinado pelo ângulo θ e pela altitude de voo. De forma 

mais exata, a subárea é considerada como sendo o quadrado subscrito na circunferência de raio 

especificado. Esta abordagem é feita em (CHAVES, 2013).

Considerando a altitude h de 60m, e câmera com amplitude de visão α = 40° (θ = α/2 = 20°), 

o comprimento d das subáreas será:
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θ=20 °
x=60 √2 tan(20 °)≈ 30m

 (2.4)

A Figura 2.9 mostra esta relação:

Figura 2.9: Cálculo do tamanho da subárea de vigilância (extraído de CHAVES, 2013).

O valor da área total foi considerado com base na autonomia do quadrirrotor. No manual do 

VANT adotado, uma velocidade máxima recomendada é de 20km/h, e a autonomia (sem payload) é 

de 20 min. Considerando a massa de uma câmera desprezível, o comprimento máximo percorrido é 

de: 

20 km /h∗
20 min

60 min/h
≈6,667km (2.5)

Para o Voo de Levy executado pelo VANT, foi escolhido o valor de expoente μ = 1,125 

(valor próximo de 1, permitindo um movimento superdifusivo). Tal valor foi escolhido por ser um 

valor seguro para a completa varredura da área pelo VANT.

A partir disto, foram realizadas 200 simulações para o cobrimento da área de vigilância para 

diferentes valores de comprimento da área. Tais simulações consistiram em implementar o voo de 

Lévy considerando o movimento de mudança de direção do VANT, com o intuito de verificar o 
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comprimento total percorrido médio (comprimento de cobrimento) para cada valor de comprimento 

da área. Os valores escolhidos foram 120, 240, 360 e 480 m. Em cada caso, 200 simulações foram 

feitas. A Tabela 2.1 e a Figura 2.10 mostram a distância total percorrida média em cada caso:

Tabela 2.1 - Distância total percorrida média

Comprimento do 
lado da área(m)

120 m 240 m 360 m 480 m

Distância total 

percorrida média (m)
2.6788e+003 8.8616e+003 2.1579e+004 4.3776e+004

Figura 2.10:Distância total percorrida em função do comprimento da área de vigilância para α= 40°.

Assim, considerando a Eq. (2.5), um valor escolhido como razoável para a aplicação do voo 

de  Lévy neste  caso  foi  de  180 m (que,  pela  interpolação dos  valores  do  gráfico,  corresponde 

aproximadamente a uma distância total média de 5,77 km):
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l 180=
(8861,6−2678,8)

(240−120)
(180−120)+2678,8=5770,2 m

l180≈5770m
 (2.6)

Vale ressaltar, que α = 40° foi escolhido por ser um valor de amplitude considerado médio 

(CHAVES, 2013).  O valor da altitude, de 60m, foi escolhida baseando-se no Manual de Busca e 

Salvamento da Aeronáutica (MANUAL DE BUSCA E SALVAMENTO-SAR, 2012).

2.6. Planejamento de Trajetórias

O planejamento da trajetória do VANT é dado pela função de Lévy. Conforme descrito na 

seção 2.4, para cada passo do movimento, é escolhido um valor de comprimento de trajetória pelo 

sorteio da variável aleatória do comprimento.

Neste trabalho, o sorteio da variável aleatória durante as simulações foi realizado por meio 

do método da transformação inversa (GENTLE, 1998). A partir de um vetor l contendo os possíveis 

valores de comprimento de trajetória, um vetor f contendo os valores da função de Lévy e um vetor 

F que representa a integral de f (a função distribuição), a Figura 2.11 ilustra o processo de escolha 

do comprimento de trajetória implementado durante as simulações:
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Figura 2.11:Esquema do voo do VANT baseado no voo de Lévy.

Primeiramente,  um  valor  entre  0  e  1  é  pseudo-sorteado  (rand), segundo  uma  função 

densidade uniforme. Em seguida, é iniciado um laço, em que o modulo da diferença entre rand e 

um valor do vetor  l (cujo endereço é dado pelo contador  cont) é comparado com o modulo da 

diferença entre  rand e o valor do endereço de  l dado por  cont+1. Enquanto o segundo valor for 

maior que o primeiro, o laço continua. Enquanto o laço é realizado, cont é incrementado no final de 

cada passo do laço. Quando o laço é encerrado, o valor de comprimento de trajetória escolhido é 
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aquele que estiver na posição indicado pelo valor de cont. Como também pode ser visto na Figura 

2.9, a outra condição que implica no final do laço é o caso de cont ser igual ao comprimento do 

vetor  l, ou seja, o valor de comprimento de trajetória selecionado ser igual ao valor máximo de 

comprimento. Por sua vez, o ângulo de trajetória (ângulo de guinada/azimute) é escolhido segundo 

uma função densidade uniforme (entre π e – π), como dito anteriormente.

Pode-se dizer que o sistema de controle do VANT se assemelha a um sistema de controle 

deliberativo,  em que o modelo  SMPA (Sense -  Model -  Plan – Act) é utilizado e os dados do 

ambiente são lidos através dos sensores do VANT. Aqui nenhum modelo a respeito do espaço de 

trabalho é construído, e é considerado um espaço de trabalho sem obstáculos. Por outro lado, o 

sistema de controle do VANT também se assemelha a um sistema de controle reativo, uma vez que 

o mesmo não possui  uma representação do espaço de trabalho e seu movimento é  baseado no 

princípio da reatividade (movimento biologicamente inspirado dentro do espaço de trabalho e “zig-

zag” na tentativa de deixá-lo).
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Capítulo 3

Modelagem da Dinâmica de Voo do Quadrirrotor

Esse capítulo descreve o VANT adotado, do ponto de vista da modelagem da dinâmica de 

seu  voo.  As  definições  adotadas  são  basicamente  as  mesmas  de  outros  estudos  envolvendo 

quadrirrotores (HOFFMANN et al., 2007; AMIR; ABBASS, 2008; SANTANA; BORGES, 2009; 

DA SILVA, 2012). As seguintes hipóteses são adotadas para a determinação do modelo matemático:

• O veículo é considerado como sendo um corpo rígido;

• Sua estrutura é simétrica;

• O centro de massa coincide com a origem do sistema de coordenadas fixo ao corpo;

• A parte superior do quadrirrotor é aquela onde se encontram as hélices;

• As  quatro  hélices  estão  contidas  no  mesmo  plano  (denominado  plano  das  hélices).  A 

distância entre o centro de massa e o plano das hélices é desprezível;

• Os motores são numerados de 1 a 4, no sentido horário, olhando-se de cima para baixo;

• Os motores 1 e 3 giram no sentido anti-horário; os motores 2 e 4, no sentido horário;

• As  quatro  hélices  provocam forças  de  tração  paralelas  e  perpendiculares  ao  plano  das 

hélices;

• Os quatro motores são idênticos, bem como as quatro hélices;

• A força de arrasto é desprezível.

A seção 3.1 descreve os sistemas de coordenadas adotados; As seções 3.2 e 3.3 abordam o 

problema segundo o formalismo de Newton-Euler e Euler-Lagrange, respectivamente; A seção 3.4 
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trata da descrição das forças e dos momentos produzidos pelos conjuntos hélice-motor do VANT; A 

seção 3.5 descreve os motores utilizados e seu acionamento.

3.1. Sistemas de Coordenadas

A Figura 3.1 mostra os sistemas de coordenadas adotados neste trabalho. Esses sistemas são 

idênticos ou muito similares aos adotados em diversos trabalhos (ROSKAM, 1995; STEVENS; 

LEWIS, 2003; HOFFMANN et al., 2007; DA SILVA 2012; COSTA, 2008). As Figuras 3.1 e 3.2 

ilustram os sistemas de coordenadas adotados: 

Figura 3.1: Convenções adotadas no quadrirrotor. Extraído de (HOFFMANN et al., 2007).
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Figura 3.2: Sistema de coordenadas inercial e do corpo do VANT. Extraído de (ADIGBLI, 2007).

O sistema de coordenadas fixo ao corpo é disposto da seguinte forma: o eixo xB aponta na 

direção do motor 1; o eixo zB aponta para baixo (perpendicular ao plano das hélices); e o eixo yB 

completa  o  sistema  dextrógiro  (a  origem  do  sistema  coincide  com  o  centro  de  massa  do 

quadrirrotor). O sistema inercial é denominado NED (do inglês, North, East, Down). A origem é 

tomada como sendo o local de partida. O eixo eN aponta na direção Norte e os eixos eE e eD apontam 

nas direções Leste e para baixo (centro da Terra), completando também um sistema dextrógiro.

3.2. Formulação de Newton-Euler

Aqui,  são deduzidas as equações  de cinemática e  dinâmica do quadrirrotor por meio da 

formulação de Newton-Euler (LANCZOS, 1952; MEIROVITCH, 1970).

3.2.1. Cinemática e Dinâmica de Translação

A posição do quadrirrotor, em relação ao sistema inercial, é expressa como R = [xn ye zd]T . 
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Dessa forma, a velocidade do centro de massa do quadrirrotor em relação a este sistema será:

Ṙ=V=[vn ve vd ]
T (3.1)

O somatório de forças que atuam sobre o corpo, excluindo a força gravitacional, escritas no 

sistema do corpo, é dado por:

Fb=∑ F i (3.2)

em que cada termo Fi é uma força não gravitacional atuante no quadrirrotor, descritas no sistema do 

corpo. Seja também C0
B a matriz de transformação de coordenadas, que leva do sistema do corpo 

para o sistema inercial, que é dada por (SHUSTER, 1993):

C0
B=(cθc ψ s ϕs θc ψ−c ϕ sψ c ϕ sθc ψ+s ϕ sψ

cθ sψ s ϕsψ sθ+cϕ c ψ c ϕ s ψ s θ−sϕ c ψ
−sθ sϕ cθ c ϕcθ ) (3.3)

em que c e s representam cosseno e seno de cada ângulo, respectivamente. Por sua vez, os ângulos 

de Euler, ϕ, θ e ψ representam a orientação em relação ao sistema inercial por meio de sucessivas 

rotações fictícias em torno dos eixos xB, yB e zB. Tal sequência de rotações leva a orientação do 

sistema do corpo à orientação do sistema inercial,  que pode ser representada por uma equação 

matricial, que será vista logo adiante.

A relação entre as forças atuantes em relação ao sistema inercial e FB pode ser dada por:

m V̇=mg e3+C0
B∑ F i (3.4)
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em que e3 = [0 0 1]T, m é a massa do corpo e g é a aceleração da gravidade.

3.2.2. Cinemática e Dinâmica de Rotação

Como dito anteriormente, os ângulos de Euler são uma forma de representar a orientação do 

sistema do corpo em relação  ao  sistema inercial.  Tal  representação  é  definida  a  partir  de  três 

rotações  fictícias  sucessivas  (que  não  necessariamente  ocorreram  numa  certa  ordem,  apenas 

representando a orientação relativa entre os sistemas), levando de um sistema ao outro.

A representação  mais  usada  (MADANI;  BENALLEGUE,  2006;  SANTANA;  BORGES, 

2009;  DA SILVA,  2012)  para  as  sucessivas  rotações  fictícias  dos  ângulos  é  a  ψ-θ-ϕ  (também 

conhecida como 3-2-1). Partindo do sistema inercial, a primeira rotação é realizada em torno do 

eixo z, de um ângulo ψ. Em seguida, uma rotação de um ângulo θ é realizada em torno do eixo y do 

sistema sequente. E por fim, uma rotação de um ângulo ϕ em torno do eixo x do sistema obtido na 

segunda rotação, levando ao sistema do corpo. Cada uma das rotações pode ser representada por 

uma equação matricial que leva as coordenadas de um sistema ao outro. A multiplicação destas na 

ordem correta resulta na matriz de transformação que leva do sistema do corpo ao sistema inercial.  

Dessa forma, em função dos ângulos de Euler, a matriz de transformação do sistema inercial para o 

sistema do corpo é dada pela Eq. (3.3).

As derivadas dos ângulos de Euler podem ser escritas em função das velocidades de rotação 

do sistema do corpo com respeito a cada um de seus eixos. Seja ω = [p q r]T o vetor das velocidades 

de rotação citadas. A relação entre p q e r e as derivadas primeiras de cada ângulo de Euler é dada  

por (SHUSTER, 1993; ZAZZERA, 2012):

∣ϕ̇θ̇ψ̇∣=∣
1 sin (ϕ) tan(θ) cos(ϕ) tan (θ)
0 cos (ϕ) −sin (ϕ)
0 sin(ϕ) sec(θ) cos (ϕ)sec(θ)∣∣

p
q
r
∣ (3.5)
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ou:

∣pq
r
∣=∣1 0 −sin(θ)

0 cos (ϕ) sin(ϕ)cos(θ)
0 −sin(ϕ) cos(ϕ)cos(θ)∣∣

ϕ̇
θ̇
ψ̇∣ (3.6)

Assim, a cinemática de rotação é descrita. A partir de p, q e r, a dinâmica de rotação pode ser escrita  

como (LANCZOS, 1952; MEIROVITCH, 1970):

I ω̇=M−ω X I ω (3.7)

em que a multiplicação denotado pelo símbolo  X representa o produto vetorial,  I é a matriz de 

inércia :

I=∣
I xx I xy I xz

I xy I yy I yz

I xz I yz I zz
∣ (3.8)

e M (M = [L M N]) é o vetor do somatório dos momentos atuantes no quadrirrotor, também escritos 

em relação ao sistema fixo no corpo:

M=∑M i (3.9)

Reescrevendo a Eq. (3.7):

ω̇=I
−1(M−ω X I ω) (3.10)
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Aqui  uma hipótese  simplificadora  é  assumida:  os  termos  da  matriz  de  inércia  que  não 

pertencem à diagonal principal são considerados nulos. Analisando as Eqs. (3.7) e (3.10), isso faz 

com que nenhum dos momentos esteja em função dos outros, simplificando os cálculos.  Dessa 

forma:

∣ṗq̇ṙ∣=∣
1 / I xx 0 0

0 1/ I yy 0
0 0 1/ I zz

∣(∣ L
M
N∣−∣pqr∣X ∣

I xx 0 0
0 I yy 0
0 0 I zz

∣∣pqr∣) (3.11)

∣ṗq̇ṙ∣=∣
1 / I xx 0 0

0 1/ I yy 0
0 0 1/ I zz

∣(∣ L
M
N∣−∣pqr∣X ∣

I xx p
I yy q

I zz r∣) (3.12)

∣ṗq̇ṙ∣=∣
1 / I xx 0 0

0 1/ I yy 0
0 0 1/ I zz

∣(∣L
M
N∣−∣

( I zz−I yy)qr
(I xx−I zz) pr
( I yy−I xx) pq∣) (3.13)

ṗ=
( I yy− I zz)

I xx

qr+
L
I xx

q̇=
( I zz−I xx)

I yy

pr+
M
I yy

ṙ=
(I xx−I yy)

I zz

pq+
N
I zz

(3.14)

3.3. Formulação de Euler-Lagrange

Uma  outra  modelagem  possível  do  sistema  utiliza  o  formalismo  de  Euler-Lagrange, 

(LANCZOS,  C.,  1952;  MEIROVITCH,  1970).  Para  o  sistema do  quadrirrotor,  as  coordenadas 

generalizadas associadas ao mesmo são:
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q={x y z ϕ θ ψ}T (3.15)

em que as três primeiras coordenadas, x, y e z, representam a posição do quadrirrotor em relação ao 

referencial inercial e as restantes os ângulos de Euler. 

Da formulação de Euler-Lagrange, tem-se que a função Lagrangiana Λ é definida por:

Λ=E−V (3.16)

em que E é a energia cinética total do corpo e V é a energia potencial. A energia cinética total e a 

energia potencial do quadrirrotor podem ser escritas:

E=(1/2)[m( ẋ ²+ ẏ ²+ ż ²)+I xx p²+I yy q²+I zz r² ] (3.17)

E=(1/2)[m( ẋ ²+ ẏ ²+ ż ²)+I xx( ϕ̇−ψ̇ sθ)2+ I yy( θ̇cϕ+ψ̇cθ sϕ)2+ I zz (ψ̇c ϕcθ−θ̇ sϕ)2] (3.18)

V=−mgz (3.19)

Vale ressaltar que o sinal negativo se deve ao fato do eixo eD estar apontado para baixo. Além disso, 

na Eq. (3.17), o termo referente à energia cinética de rotação possui tal forma devido à consideração 

de que os termos da matriz de inércia que não pertencem à diagonal principal são nulos. Assim, o 

Lagrangeano é definido:

L=(1/ 2)[m( ẋ ²+ ẏ ²+ ż ²)+I xx (ϕ̇−ψ̇ s θ)2+I yy(θ̇c ϕ+ψ̇cθ s ϕ)2+I zz(ψ̇cϕc θ−θ̇ s ϕ)2]+
+mgz

(3.20)

Com o Lagrangeano do sistema do quadrirrotor definido, as forças generalizadas (escritas no 
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sistema inercial) relacionadas a cada coordenada podem ser expressas por:

d
dt
(

∂ L
∂ q̇ k

)−
∂ L
∂ q k

=Q k (3.21)

3.3.1. Dinâmica de Translação

A partir  da  Eq.  (3.21),  para  as  coordenadas  x,  y  e  z,  que  representam o  deslocamento 

horizontal e vertical do quadrirrotor em relação ao sistema inercial, as forças relacionadas à essas 

coordenadas serão respectivamente:

F x=m ẍ (3.22)

F y=m ÿ (3.23)

F z=m z̈−mg (3.24)

Novamente, a relação entre as forças atuantes no corpo, escritas no sistema do corpo, e as 

forças escritas no sistema inercia é: 

F i=m g+C0
B

F B (3.25)

3.3.2. Dinâmica de Rotação

Para  a  modelagem  da  rotação,  tomando  qi como  cada  uma  dos  ângulos  ϕ,  θ  e  ψ,  os 

momentos são:
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τφ=I xx(ϕ̈−ψ̇θ̇ cθ−ψ̈ sθ)+( I zz−I yy)( θ̇cϕ+ψ̇cθ s ϕ)(−θ̇ sϕ+ψ̇c θcϕ) (3.26)

τ θ=I yy[(θ̈c ϕ−θ̇ϕ̇ s ϕ+ψ̈cθ sϕ)c ϕ]
+I yy[(−ψ̇θ̇ sθ sϕ+ψ ' ϕ̇ cθc ϕ)c ϕ−ϕ̇(θ̇c ϕ+ψ̇cθ sϕ) sϕ ]
+I zz [−ψ̈cθcϕ+ψ̇(θ̇ sθc ϕ+ϕ̇cθ s ϕ)+θ̈ sϕ+θ̇ϕ̇ cϕ ](sϕ)

+I zz [ ϕ̇(θ̇ sϕ−ψ̇cθcϕ)(cϕ)]−I xx(ψ̇ s θ−ϕ̇)ψ̇cθ
+I yy( θ̇cϕ+ψ̇cθ sϕ)ψ̇ sθ s ϕ−I zz (θ̇ sϕ−ψ̇cθcϕ) ψ̇ sθc ϕ

(3.27)

τ ψ=I xx[( ψ̇ θ̇cθ+ψ̈ sθ−ϕ̈) sθ+θ̇(ψ̇ sθ−ϕ̇)c θ]
+I yy [(θ̈c ϕ−θ̇ ϕ̇ sϕ+ψ̈cθ s ϕ−ψ̇ θ̇ sθ sϕ+ψ̇ ϕ̇c θc ϕ)s ϕcθ]

+I yy[(θ̇c ϕ+ψ̇c θ s ϕ)(−θ̇ s ϕs θ+ϕ̇cθc ψ)]
+I zz [ψ̈cθc ϕ−ψ̇(θ̇ sθc ϕ+ϕ̇ s ϕcθ)−θ̈ s ϕ−θ̇ ϕ̇c ϕ(cϕ cθ)]

+I zz [+(θ̇ sϕ−ψ̇c θcϕ)(θ ' sθcϕ+ϕ̇ cθ sϕ)]

(3.28)

Considerando a Eq. (3.5) e a Eq. (3.6), e tomando as derivadas primeira e segunda de cada 

ângulo de Euler, pode-se mostrar que os momentos aqui escritos são os mesmos colocados segundo 

o formalismo de Newton-Euler Eq. (3.14), conforme em (SHUSTER, 1993).

3.4. Modelos Aerodinâmicos de Forças e Momentos

As equações de cinemática são gerais, isto é, não dependem da natureza do corpo rígido. 

Entretanto,  as equações de dinâmica dependem das características do corpo: massa e forças, na 

translação, e matriz de inércia e momentos, na rotação. A descrição do problema se torna completa 

quando as forças e torques aplicados ao sistema do quadrirrotor são definidos. Em seguida, são 

descritas as forças e torques atuantes no sistema. 

3.4.1. Forças no quadrirrotor

Em voo pairado, a força de tração produzida por cada um dos motores do quadrirrotor é 

34



proporcional à velocidade angular de rotação de cada um deles. A relação entre a força produzida e 

a velocidade angular é descrita por: 

F i=k f Ωi
2 (3.29)

em que Fi é o modulo da força produzida no motor i, kf é chamado coeficiente de força das hélices e 

Ωi é a velocidade angular do motor i. O valor de kf é uma função da área projetada da hélice na 

direção do movimento,  da  densidade do ar  e  ao raio  da hélice.  Em (BOUABDALLAH, 2007; 

LEISHMAN, 2006;  FAY, 2001),  a  relação entre  a  força  produzida  pela  hélice  do  motor  e  sua 

velocidade angular é:

F i=CT ρ A R2Ωi
2 (3.30)

em que ρ é a densidade do ar, A área projetada, R o raio do rotor e CT é chamado coeficiente de 

empuxo. Um maior detalhamento sobre o valor de CT pode ser encontrado em (FAY, 2001). Para as 

aplicações deste trabalho, considerando as velocidades de translação e de rotação do quadrirrotor 

como sendo suficientemente baixas e desprezando o efeito solo, CT pode ser considerado como 

sendo constante, de forma que a constante de força kf também seja. Dessa forma a Eq. (3.29) torna-

se uma boa aproximação para a força produzida pelos motores durante a operação do quadrirrotor.

Assim, o vetor das forças atuantes no quadrirrotor é descrito por:

F b=∣ 0
0

F 1+F 2+F 3+F 4
∣ (3.31)

Uma vez que os motores e as hélices são considerados como sendo idênticos, kf será o mesmo para 
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todos os motores. Portanto:

Fb=∣ 0
0
−T

∣=−k f∣ 0
0

Ω1
2+Ω2

2+Ω3
2+Ω4

2∣ (3.32)

Na Eq (3.4), Fb é levado do sistema do corpo para o sistema inercial, para o calculo da velocidade 

de translação do quadrirrotor. A forma da Eq. (3.31) e da Eq. (3.32) vem do fato de que a direção de 

Fb é normal ao plano das hélices e o sinal negativo é devido à consideração do eixo zB apontando 

para baixo.

Substituindo a Eq. (3.32) na Eq. (3.4), tem-se:

m∣
v̇n

v̇e

v̇d
∣=mg∣001∣−k f (Ω1

2+Ω2
2+Ω3

2+Ω4
2)∣cϕ sθc ψ+s ϕ sψ

cϕ sψ s θ−s ϕc ψ
c ϕcθ ∣ (3.33)

Aqui, é possível ver que o movimento de translação do quadrirrotor é dependente dos ângulos de 

Euler. No caso de ϕ = 0 e θ = 0, a Eq. (3.16) torna-se:

m∣
v̇n

v̇e

v̇d
∣=mg∣001∣−k f (Ω1

2+Ω2
2+Ω3

2+Ω4
2)∣001∣ (3.34)

Além disso, vale ressaltar que a ação da força de sustentação atua somente na direção z, e interfere 

exclusivamente no controle de altitude do quadrirrotor. Isso se dá devido ao fato de que ϕ e θ estão 

associados  às  rotações  nos  eixos  x  e  y,  respectivamente.  Quando  ϕ  e θ  são  não-nulos,  uma 

componente  da  força  de  sustentação  é  projetada  no  plano  definido  por  eN e  eE.  Portanto,  o 

movimento  horizontal  do  quadrirrotor  é  dependente  do  movimento  de  rotação,  mais 
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especificamente  dos  momentos  de  rolamento  e  guinada.  Já  o  contrário  não  pode  ser  dito:  o 

movimento de rotação é independente do movimento de translação.

3.4.2. Momentos no quadrirrotor

Dadas  as  hipóteses  inicialmente  feitas  a  respeito  das  forças  de  tração  nos  motores,  o 

momento descrito na Eq. (3.7) é composto por dois tipos de momentos aplicados ao quadrirrotor: os 

momentos gerados pelos empuxos que atuam perpendicularmente ao braço do quadrirrotor; e pelos 

momentos aerodinâmicos de reação em cada hélice, devido ao arrasto que atua nas mesmas. Os 

momentos L e M são do primeiro tipo. L é igual à diferença entre o momento produzido pela força 

de sustentação do motor 4 e o momento produzido pela força de sustentação do motor 2, onde lc é o 

comprimento do braço do quadrirrotor (distância do centro de cada  hélice até o centro de massa do 

quadrirrotor, medida ao longo do plano das hélices). Analogamente, M é igual à diferença entre os 

momentos produzidos pelos motores 1 e 3, respectivamente:

L=k f l c(Ω4 ²−Ω2 ²) (3.35)

M=k f l c (Ω1 ²−Ω3 ²) (3.36)

Entretanto, N não é do mesmo tipo que L e M, e sim, um momento aerodinâmico de reação. 

(FAY, 2001) apresenta uma dedução para o calculo dos momentos gerados nas hélices. Novamente, 

dadas as hipóteses da modelagem, o valor de km pode ser considerado como sendo constante (do 

mesmo modo que kf), e a relação entre o momento aerodinâmico e a velocidade angular do i-ésimo 

motor que é: 
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M i=k mΩi
2 (3.37)

N será o somatório dos momentos aerodinâmicos produzidos por cada motor. Diferentemente da 

Eq. (3.13), aqui o sentido de rotação de cada motor é levado em conta, já que o sentido de cada 

momento depende destes. Uma vez que os motores 1 e 3 geram momentos positivos, e os motores 2 

e 4, negativos, N é:

N=k m(Ω1 ²−Ω2 ²+Ω3 ²−Ω4 ²) (3.38)

E assim o vetor M pode ser definido: 

M=∑M i=∣L
M
N
∣=∣ k f l c(Ω4

2−Ω2
2)

k f l c(Ω1
2−Ω3

2)

k M (Ω1
2−Ω2

2+Ω3
2−Ω4

2)
∣ (3.39)

A partir da Eq. (3.33) e da Eq. (3.39), é possível perceber que as quatro rotações das hélices, 

Ω1,  Ω2,  Ω3 e  Ω4,  são  as  variáveis  de  controle  dos  movimentos  de  rotação  e  translação.  As 

velocidades das hélices podem ser escritas em função da força de sustentação e dos momentos 

requisitados para a realização de uma determinada manobra. Do mesmo modo que em (DA SILVA, 

2012), as velocidades das hélices podem ser definidas como: 

Ω1=√uT+uθ+uψ

Ω2=√uT−uϕ−uψ

Ω3=√uT−uθ+uψ

Ω4=√uT+uϕ−uψ

(3.40)

em que:
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uT=
T

4k f

uϕ=
L

2l c k f

uθ=
M

2 l c k f

uψ=
N

4k m

 (3.41)

Dessa forma, para cada motor do quadrirrotor, uma rotação é solicitada.

3.5. Parâmetros do Modelo

No decorrer do trabalho, serão considerados os valores levantados em (DA SILVA, 2012). 

Dessa forma, tem-se: 

• A massa é m = 1,03kg;

• O comprimento do braço de momento é lc = 0,26m;

• A matriz de inércia é:

I=∣16,83∗10−3 0 5,72∗10−6

0 16,83∗10−3 0
5,72∗10−6 0 28,34∗10−3∣ kgm2 (3.42)

• Constante de força: kf = 1,4351×10−5 N/(rad/s)2;

• Constante de torque: km = 2,4086×10−7 Nm/(rad/s)2;

• Velocidade máxima de rotação dos motores: 723 rad/s.

Tais  valores  correspondem à  plataforma  Gyro200ED-X4,  da  empresa  Gyrofly.  Maiores 

informações podem ser vistas no Apêndice B e no Manual do Usuário. 

39



40



Capítulo 4

Controle de Voo do Veículo Quadrirrotor

Dado  o  caráter  não-linear  da  dinâmica  do  quadrirrotor,  são  estudadas  duas  técnicas  de 

controle não-linear para seu voo: o controle backstepping e o controle sliding mode. O emprego do 

controle  backstepping (BOUABDALLAH,  2007;  SANTANA;  BORGES,  2009;  MADANI; 

BENALLEGUE, 2006; MIAN; DAOBO, 2008; RAFFO; ORTEGA; RUBIO, 2008; DAS; LEWIS; 

SUBBARAO, 2009;  BOUCHOUCHA et  al.,  2011;  BASRI;  HUSSAIN; DANAPALASINGAM, 

2014;  SWARUP;  SUDHIR,  2014)  e  do  controle  sliding  mode (BOUABDALLAH,  2007;  XU; 

ÖZGÜNER,  2006;  BOUADI et  al.,  2011;  DAS;  LEWIS;  SUBBARAO, 2011;  STEVANOVIC; 

KASAC;  STEPANIC,  2012;  PATEL;  PATEL;  VYAS,  2012;  BASRI,  et  al,  2014;  SWARUP; 

SUDHIR, 2014)  são  amplamente  difundidos  na literatura.  Ambas  as  técnicas  são descritas  nas 

seções 4.1 e 4.2, respectivamente.

4.1. Controle não-linear   Backstepping  

Primeiramente,  é conveniente definir um vetor de estados. Considerando as equações de 

cinemática e dinâmica de translação e rotação deduzidas no Capítulo 3 (Eqs. 3,3, 3.4, 3.14, 3.22, 

3.23, 3.24, 3.32 e 3.39), tem-se:
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X=∣
ϕ
ϕ̇
θ
θ̇
ψ
ψ̇
z
ż
x
ẋ
y
ẏ

∣=∣
x1

x2

x3

x 4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

∣ (4.1)

e:

Ẋ=∣
ẋ1

ẋ2

ẋ3

ẋ4

ẋ5

ẋ6

ẋ7

ẋ8

ẋ9

ẋ10

ẋ11

ẋ12

∣=∣
x2

x 4 x6 a1+(L/ I xx)

x4

x2 x6a2+(M / I yy)

x6

x2 x4 a3+(N / I zz)

x8

g−(1 /m)cx1 c x3 T

x10

−(1/m)(u x)T

x12

−(1/m)(u y)T

∣ (4.2)

em que cx = cos(x) e sx = sen(x).

Para o caso rotacional, é considerado que os ângulos de Euler são próximos de zero. Isto 

simplifica o controle, onde para cada um dos ângulos: sen(xi) ≈ xi ≈ 0 e cos(xi) ≈ 1. Tal aproximação 

também é considerada válida em (SANTANA; BORGES, 2009; MADANI, BENALLEGUE, 2006; 

RAFFO; ORTEGA; RUBIO, 2008; MELLINGUER et al., 2010; SALIH et al, 2010). Desta forma, 

a Eq. (3.5) é levada a:
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∣ϕ̇θ̇ψ̇∣≈∣
1 sin(0) tan (0) cos (0) tan (0)
0 cos (0) −sin(0)
0 sin (0)sec(0) cos(0)sec(0)∣∣

p
q
r
∣ (4.3)

∣ϕ̇θ̇ψ̇∣≈∣
1 0 0
0 1 0
0 0 1∣∣

p
q
r∣=∣

p
q
r∣ (4.4)

Assim, dada esta aproximação, as expressões em Eq. (3.14) podem ser reescritas, substituindo os 

termos p,q e r pelos seus valores aproximados, como:

L=I xx ϕ̈+( I zz− I yy)θ̇ ψ̇
M=I yy θ̈+( I xx−I zz) ϕ̇ ψ̇
N=I zz ψ̈+( I yy− I xx) ϕ̇ θ̇

(4.5)

em que L, M e N são os torques atuantes no quadrirrotor escritos no sistema do corpo, gerados pelas 

forças de tração dos conjuntos hélice-motor. Além disso, defini-se:

a1=
(I yy−I zz)

I xx

a2=
(I zz−I xx)

I yy

a3=
( I xx−I yy)

I zz

(4.6)

u x=c ϕs θc ψ+s ϕsψ
u y=c ϕ s ψs θ−sϕ cψ  (4.7)

A expressão na Eq. (4.7) vem da multiplicação matricial na Eq. (3.4) (matriz escrita na Eq. (3.3) e o  

vetor FB).

Com o vetor de estados definido, é possível então determinar uma lei de controle que force o 
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sistema  à  estabilidade.  Vale  ressaltar  que  o  modelo  dado  pela  Eq.  (4.2)  é  válido  dadas  as 

linearizações feitas às velocidades angulares, onde p,q e r se aproximam das derivadas de ϕ, θ e ψ 

respectivamente. Isso faz do modelo dado na Eq. (4.2) um modelo de projeto factível. Aqui, segue-

se a abordagem realizada em (BOUABDALLAH, 2007; SANTANA; BORGES, 2009). Para x2k-1 (k 

= 1,2,3,4,5,6), a seguinte mudança de variável é adotada: 

z2k−1=x2k−1
ref − x2k−1 (4.8)

que representa o erro de rastreio de ϕ, θ, ψ, z, x e y. E então uma candidata à função de Lyapunov é 

definida como: 

V ( z2k−1)=
(z 2k−1) ²

2
(4.9)

Tomando sua derivada em relação ao tempo: 

V̇ ( z2k−1)= ż 2k−1 z 2k−1 (4.10)

V̇ ( z2k−1)=z2k−1( ẋ2k−1
ref − x2k) (4.11)

O controle fictício que estabiliza z2k-1 é dado por:

x2k= ẋ2k−1
ref +α2k−1 z 2k−1 (4.12)

levando a Eq. (4.11) a:
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V̇ ( z2k−1)=−α2k−1 z² 2k−1 (4.13)

em que α2k-1 > 0. Para o segundo passo do método backstepping, tem-se: 

z2k=x2k− ẋ2k−1
ref −α2k−1 z 2k−1 (4.14)

Definindo uma nova função de Lyapunov considerando agora z2k:

V ( z2k−1 , z 2k)=
(z 2k−1) ²+( z2k) ²

2
(4.15)

Novamente, tomando sua derivada:

V̇ ( z2k−1 , z 2k)=( z2k−1) ż 2k−1+( z2k) ż2k (4.16)

e sabendo que:

ż 2k= ẋ 2k− ẍ 2k−1
ref −α2k−1 ż 2k−1

ż2k−1=−(z2k+α2k−1 z 2k−1)
(4.17)

a Eq. (4.17) vem da Eq. (4.14), uma vez que x2k é a derivada em relação ao tempo de x2k-1. Logo:

V̇ ( z2k−1 , z 2k)=−(z 2k−1)(z 2k+α2k−1 z2k−1)+( z2k)( ẋ2k− ẍ2k−1
ref −α2k−1 ż 2k−1) (4.18)

V̇ ( z2k−1 , z 2k)=−(z 2k−1)(z 2k+α2k−1 z2k−1)+( z2k)[ ẋ2k− ẍ2k−1
ref +α2k−1(z 2k+α2k−1 z2k−1)] (4.19)
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Considerando ainda a segunda derivada em relação ao tempo de x2k-1
ref igual a zero:

V̇ ( z2k−1 , z 2k)=−(z 2k−1)(z 2k+α2k−1 z2k−1)+( z2k)[ ẋ2k+α2k−1( z2k+α2k−1 z 2k−1)] (4.20)

Esta consideração também é feita em (BOUBDALLAH, 2007). A solução é dada por: 

ẋ2k=z2k−1−α2k z2k−α2k−1( z2k+α2k−1 z2k−1) (4.21)

levando a Eq. 4.20 a:

V̇ ( z2k−1 , z 2k)=−α2k−1( z2k−1) ²−α2k( z2k) ² (4.22)

de modo que: α2k-1 > 0 e α2k > 0. A Eq. (4.22) mostra que, ao definir as variáveis z2k-1 e z2k de acordo 

com as Eqs. (4.8) e (4.14), demonstra-se a convergência dos erros de rastreio. Então, tais expressões 

definem formas gerais para o cálculo do controle de cada variável. Dessa forma, para k = 1 tem-se: 

ẋ2=z1−α2 z2−α1(z2+α1 z1) (4.23)

e substituindo na Eq. 4.3, L é escrito como:

L=I xx [−a1 x4 x6+ z1−α2 z2−α1(z2+α1 z1)] (4.24)

Para k = 2,...,6, por analogia:

M=I yy [−a2 x2 x6+ z3−α4 z4−α3(z 4+α3 z3)] (4.25)
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N= I zz [−a3 x2 x4+ z5−α6 z6−α5( z6+α5 z5)] (4.26)

T=
m

c x1 cx3

[ g− z7+α8 z8+α7( z8+α7 z 7)] (4.27)

u x=
m
−T

[ z9−α10 z10−α9(z 10+α9 z9)] (4.28)

u y=
m
−T

[ z11−α12 z12−α11(z12+α11 z11)]  (4.29)

Como visto, o sistema do quadrirrotor é controlado pelas quatro entradas: T, L, M, e N, ou, 

de outra forma, pelas velocidades angulares de cada um dos conjuntos hélice-motor do quadrirrotor. 

A Eq. (4.28) e a (4.29) representam um controle fictício. O quadrirrotor é um sistema subatuado, de 

forma que o deslocamento horizontal é dependente da atitude, como já dito (mais especificamente 

de ϕ e  θ).  Os valores  de referência  destas  variáveis,  ϕ ref e  θref são dados pelo controle fictício 

denotados pela Eq. (4.28) e pela Eq. (4.29). Uma maneira de escrever estes valores de referência é a 

seguinte forma:

u x sx5−u y cx5=sx1(s x5) ²+s x1(c x5) ²
ux s x5−uy cx5=sx1

x1
ref=arcsen(ux s x5−u y c x5)

(4.30)

u x c x5+uy sx5=cx1 sx3 [(sx5) ²+(cx5) ² ]
u x c x5+uy sx5=c x1 s x3

ux cx5+u y s x5

cx1

=sx3

x3
ref=arcsen

u x c x5+uy sx5

cx1

(4.31)
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Assim,  as  leis  estabelecidas  pelo  controle  backstepping aplicadas  à  estabilização  do 

movimento horizontal tem como objetivo designar os valores de referência de ϕ e θ a cada instante, 

fazendo então com que o quadrirrotor se desloque horizontalmente.

4.1.1. Avaliação Conceitual do Controle   Backstepping  

A lei de controle dada pela Eq. (4.21) leva a uma equação diferencial de segunda ordem:

ẋ2k=−α2k−1( x2k− ẋ2k−1
ref −α2k−1 z2k−1+α2k−1 z2k−1)−α2k[ x2k− ẋ2k−1

ref −α2k−1( x2k−1
ref − x2k−1)]

+(x2k−1
ref −x2k−1)

(4.32)

ẋ2k=−α2k−1( x2k− ẋ2k−1
ref )−α2k (x2k− ẋ2k−1

ref )+α2k−1α2k( x2k−1
ref − x2k−1)+(x 2k−1

ref −x2k−1) (4.33)

ẋ2k=(α2k−1+α2k)( ẋ2k−1
ref −x2k)+(1+α2k−1α2k)( x2k−1

ref −x 2k−1) (4.34)

Negligenciando também a primeira derivada da referência:

ẋ2k=(α2k−1+α2k)(−x2k)+(1+α2k−1α2k)( x2k−1
ref −x2k−1) (4.35)

ẍ2k−1=(α2k−1+α2k)(− ẋ2k−1)+(1+α2k−1α2k)(x2k−1
ref −x2k−1) (4.36)

ẍ2k−1+(α2k−1+α2k)( ẋ 2k−1)+(1+α2k−1α2k) x2k−1=(1+α2k−1α2k)( x2k−1
ref ) (4.37)

1
(1+α2k−1α2k)

ẍ2k−1+
(α2k−1+α2k)

(1+α2k−1α2k)
( ẋ2k−1)+x2k−1=(x 2k−1

ref )  (4.38)

48



A partir  disso,  são feitas  algumas  considerações  relacionando as  leis  de controle com a 

tecnologia do quadrirrotor. O quadrirrotor utiliza a técnica de Protocolo I2C para o acionamento dos 

motores. O número de bits do código I2C de comando dos motores é ni2c = 10. Dessa forma, ui2c 

varia de 0 a 1023. Portanto, a máxima rotação de cada conjunto hélice-motor será:

Ω=(−3,77 X 10−4)(1023)2+1,05 X 1023+47,1
Ω≈723,8748 rad / s

(4.39)

Sabendo disso, a escolha dos ganhos do controle backstepping será feita tentando não ultrapassar 

este valor (para certos valores das amplitudes das referências), fazendo com que o sistema tenha um 

desempenho desejado.

A segunda consideração a ser feita é a imposição de um movimento criticamente amortecido 

para cada um dos estados principais do quadrirrotor: os ângulos de Euler (ϕ, θ e ψ) e a altitude. Esta 

escolha  é  feita  com a intenção de prover  um tempo de subida mínimo antes  da  ocorrência  de 

sobressinal. Considerando condições iniciais nulas, e uma entrada de referência degrau unitário, a 

Eq. (4.38) pode ser escrita no domínio de Laplace como:

s2 X 2k−1+(α2k−1+α2k)sX 2k−1+(1+α2k−1α2k) X 2k−1=(1+α2k−1α2k)(
X 2k−1

ref

s
) (4.40)

X 2k−1=(
(1+α2k−1α2k)X 2k−1

ref

s [s2+(α2k−1+α2k)s+(1+α2k−1α2k)]
) (4.41)

Aqui deseja-se relacionar os ganhos com o valor máximo de rotação de cada hélice-motor. 

Portanto,  sabendo  a  expressão  para  a  força  de  sustentação  e  para  os  momentos  atuantes  no 

quadrirrotor,  os  valores  dos  ganhos  podem  ser  determinados  em  função  do  valor  máximo  de 

rotação. A seguinte equação matricial relaciona as rotações e os esforços:
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∣
Ω2

1

Ω2
2

Ω2
3

Ω2
4

∣=∣
1

4k f

0 1
2k f l

1
4km

1
4k f

−1
2k f l

0
−1
4km

1
4k f

0
−1

2k f l
1

4km

1
4k f

1
2k f l

0
−1
4km

∣∣T
L
M
N
∣ (4.42)

ou:

∣
T
L
M
N
∣=∣

k f k f k f k f

0 −k f l 0 k f l
k f l 0 −k f l 0
k m −km k m −k m

∣∣
Ω2

1

Ω2
2

Ω2
3

Ω2
4

∣ (4.43)

Durante a missão baseada no Voo de Lévy,  o quadrirrotor executará os movimentos de: 

decolagem,  guinada  (escolha  pseudo-aleatória  do  ângulo  de  guinada),  arfagem  (durante  o 

movimento horizontal)  e  por  fim,  pouso.  Durante  cada destas  etapas,  apenas  o movimento  em 

questão será executado. Isso auxilia na escolha dos ganhos, como será mostrado logo a seguir. Vale 

ressaltar  também,  como já  dito,  que  o quadrirrotor  não executará movimento de rolamento,  se 

movimentando apenas no sentindo do eixo xB do corpo.

4.1.2. Controle de Altitude

Dada a Eq. (4.27) e as expressões nas Eqs. (4.8) e (4.17), tem-se:

T=
m

c x1 cx3

[ g−(x7
ref −x7)+α8( x8−

˙x7
ref−α7( x7

ref−x7))+α7( x8−
˙x7
ref−α7 z7+α7 z7)] (4.44)
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T=
m

c x1 cx3

[ g−(x7
ref −x7)+α8( x8−

˙x7
ref−α7( x7

ref−x7))+α7( x8−
˙x7
ref )] (4.45)

T=
m

c x1 cx3

[ g−(x7
ref −x7)+α8( x8−

˙x7
ref )−α7α8(x7

ref− x7)+α7( x8−
˙x7
ref )] (4.46)

Para este caso, considerando:

˙x7
ref =0 (4.47)

tem-se:

T=
m

c x1 cx3

[ g−(x7
ref −x7)+α8( x8)−α7α8(x7

ref −x7)+α7( x8)] (4.48)

T=
m

c x1 cx3

[ g+(α7+α8) x8+(1+α7α8)(x7− x7
ref )] (4.49)

Durante o movimento de decolagem, não há movimento de atitude. Isto na verdade é apenas uma 

restrição matemática imposta. Portanto:

x1=0
x3=0 (4.50)

T=m [ g+(α7+α8) x8+(1+α7α8)(x7− x7
ref )] (4.51)

A Eq. (4.41) representa uma equação diferencial linear de segunda ordem na forma padrão, 

com amortecimento ξ e frequência natural não amortecida ωn. Assim, para o controle de altitude, a 
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partir da Eq. (4.41), pode-se definir:

ξ7=
(α7+α8)

2√(1+α7α8)
(4.52)

Igualando a Eq. (4.52) a 1, pode-se mostrar que:

(α7−α8)
2=4

(α7−α8)=±2
(4.53)

e para os estados:

x7=[ x7
ref− x7(0)]{ 1−e−ωn t[1+ωnt ] }+ x7(0)

x8=[ x7
ref−x7(0)]ωn

2t e−ωn t

ωn=
(α7+α8)

2

(4.54)

A partir daqui adota-se uma convenção: a diferença entre os ganhos α7 e α8 sempre será igual a 2 (α7 

> α8), bem como os outros pares de ganhos. Vale ressaltar que a condição de ambos os valores 

serem positivos é conservadora. Como pode ser visto na Eq. (4.54), a estabilidade depende que ωn > 

0,  e  não  necessariamente  que  α7 >  0  e  α8 >  0.  Essa  condição  é  válida  devido  ao  critério  de 

movimento criticamente amortecido. Dessa forma:

T=m [ g+2ωn x8+(ωn
2)(x7− x7

ref )] (4.55)

e substituindo as expressões da Eq. (4.54) na Eq. (4.55):
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T=m { g+(α7+α8)[ x7
ref −x7(0)]ωn

2 t e
−ωn t

+(1+α7α8){ [ x7
ref−x7(0)][1−e

−ωnt
(1+ω nt )]+x7 (0)− x7

ref } } (4.56)

T=m{ g+2ωn[ x7
ref− x7(0)]ωn

2 t e−ωn t+ωn
2 { [ x7

ref −x7(0)][1−e−ωn t(1+ωnt)]+x7(0)− x7
ref } } (4.57)

T=m{ g+ωn
3 [ x7

ref− x7(0)] t e−ωn t+ωn
2{ [ x7

ref− x7(0)](1−e−ωn t)+ x7(0)−x7
ref } } (4.58)

T=m{ g+ωn
3 [ x7

ref−x7(0)] t e−ωn t−ωn
2[ x7

ref− x7(0)]e
−ωn t } (4.59)

T=m{ g+[x7
ref−x7(0)]ωn

2 e−ωn t(ωn t−1) }  (4.60)

Para o cálculo dos ganhos do controle de atitude são consideradas seis restrições:

Durante a decolagem, o valor máximo de tração, que ocorre no instante inicial, não deve ser maior 

do que a tração máxima dada pelos motores:

4k f Ωmax
2≥m { g+[ x7

ref− x7(0)]ωn
2 e−ωn t(ωnt−1) }  (4.61)

4k f Ωmax
2≥m { g−[ x7

ref− x7(0)]ωn
2 } (4.62)

Durante a decolagem também, o valor mínimo de tração, que ocorre em t = 2/ωn, não deve ser 

menor do que 0, uma vez que este caso representaria um valor de rotação complexo (Ωi
2 < 0):

0≤m [ g+[ x7
ref− x7(0)]ωn

2 e−ωn t(ωnt−1)] (4.63)

0≤m(g−60ωn
2e−2) (4.64)
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Durante a aterrissagem, o valor mínimo de tração, não deve ser menor do que 0:

0≤m [ g+[ x7
ref− x7(0)]ωn

2(−1)] (4.65)

Durante a aterrissagem também, o valor máximo de tração, que ocorre em t = 2/ωn, não deve ser 

maior do que a tração máxima dada pelos motores:

4k f Ωmax
2≥m(g+60ωn

2 e−2) (4.66)

As ultimas duas restrições são quanto aos valores das razões máximas de subida e descida. Dada a 

condição  de  movimento  criticamente  amortecido,  a  altitude  e  as  razões  máximas  de  subida  e 

descida da plataforma tem-se:

−7≤[ x7
ref−x7(0)]ωn

2t e−ωn t  (4.67)

4≥[ x7
ref−x7(0)]ωn

2t e−ωn t  (4.68)

Estas seis condições levam a seis conjuntos de valores dos ganhos α7 e α8. O desenvolver das 

seis condições pode ser consultado no Apêndice A. A melhor condição é oriunda da Eq. (4.68):

1<α7≤1,181
−1<α8≤−0,819 (4.69)

4.1.3. Controle de Guinada

Durante o movimento de guinada, em um dos  waypoints, a relação entre as velocidades 
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angulares e os esforços é dada por:

Ω1
2=Ω3

2=
T

4k f

+
N

4km
(4.70)

Ω2
2=Ω4

2=
T

4k f

−
N

4km
 (4.71)

Novamente, a intenção aqui é fazer com que a seguinte desigualdade seja satisfeita:

0≤Ωi
2≤Ωmáx

2  (4.72)

Durante o movimento no sentido positivo do ângulo de guinada  ψ, os valores dos quadrados das 

velocidades angulares terão a forma da Eq. (4.70) e da Eq. (4.71). Entretanto, durante o movimento 

no sentido contrário, tais pares de rotações terão um o valor do outro: a Eq. (4.71) será igual à Eq. 

(4.70)  e  vice-versa.  Isso  ocorre  devido  à  dualidade  das  equações.  Assim,  considerando  um 

movimento no sentido positivo, ambas serão satisfeitas, levando novamente à quatro condições:

Ωmáx
2 ≥

T
4k f

+
N

4km
 (4.73)

0≤
T

4k f

+
N

4km
 (4.74)

Ωmáx
2 ≥

T
4k f

−
N

4km
 (4.75)

55



0≤
T

4k f

−
N

4km
 (4.76)

Durante o movimento de guinada, T=mg. Assim:

Ωmáx
2 ≥

mg
4k f

+
N

4km
 (4.77)

0≤
mg
4k f

+
N

4km
 (4.78)

Ωmáx
2 ≥

mg
4k f

−
N

4km
 (4.79)

0≤
mg
4k f

−
N

4km
 (4.80)

em que:

Ω0
2=

mg
4k f

 (4.81)

é o quadrado da velocidade angular necessária para a sustentação.

Para o momento de arfagem N:

N= I zz [−a3 x2 x4+ z5−α6 z6−α5( z6+α5 z5)]  (4.82)

Tendo em mente  as  expressões  nas  Eqs.  (4.8)  e  (4.14)  e  considerando a variação do valor  de 
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referência como sendo nula, pode-se reescrever a Eq. (4.82) como:

N= I zz [−a3 x2 x4−(α5+α6) ẋ5−(1+α5α6)(x5− x5
ref )]  (4.83)

e durante o movimento de guinada:

x2=0
x4=0  (4.84)

Analogamente ao caso anterior, considerando um movimento criticamente amortecido:

x5=[ x5
ref− x5(0)]{ 1−e−ωn t [1+ωn t ] }+x5(0)

x6=[ x5
ref−x5(0)]ωn

2 t e−ωn t

ωn=
(α5+α6)

2
ξ5=

(α5+α6)

2√(1+α5α6)
=1

 (4.85)

assim:

N= I zz [(x5
ref−x5(0))ωn

2 e−ωn t (1−ωnt )]  (4.86)

E portanto, as restrições são dadas por:

4k m(Ωmáx
2 −Ω0

2)≥I zz [(x5
ref −x5(0))ωn

2e−ωn t(1−ωn t)]  (4.87)

mg
k m

k f

≥−I zz [(x5
ref−x5(0))ωn

2 e−ωn t (1−ωnt )]  (4.88)
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4k m(Ωmáx
2 −Ω0

2)≥−I zz [( x5
ref− x5(0))ωn

2 e−ωn t(1−ωn t)]  (4.89)

mg
k m

k f

≥I zz [( x5
ref− x5(0))ωn

2 e−ωn t(1−ωn t)]  (4.90)

Em todos os casos:

x5
ref −x5(0)=π  (4.91)

que corresponde à máxima rotação considerada. O movimento no sentido oposto não é escrito (x5
ref 

– x5(0) = –  π) pois está implicitamente considerado, dada a dualidade das Eqs. (4.70) e (4.71). 

Novamente, os instantes de interesse serão o instante inicial (onde o módulo de N é máximo) para 

as Eqs. (4.87) e (4.90), e o instante t = 2/ωn (onde o módulo de N é mínimo) para as Eqs. (4.88) e 

(4.89). Desta forma, quatro conjuntos de valores dos ganhos são determinados, de forma que o mais 

restritivo é tomado. O desenvolvimento das equações pode ser visto no Apêndice A.

Assim, para o controle de guinada tem-se:

1<α5≤2,382
−1<α6≤0,382  (4.92)

4.1.4. Controle de Arfagem e Rolamento

Para o movimento do quadrirrotor durante a missão, é considerado apenas o movimento na 

direção do eixo xB.  Dessa forma, o controle do ângulo de arfagem é o único responsável  pelo 

movimento horizontal  do quadrirrotor  e  torna-se o foco nesta  subseção.  De qualquer  modo,  as 

equações  que se seguem são análogas  para  o  controle  do  ângulo  de  rolamento.  O controle  de 
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rolamento também é utilizado, para corrigir desvios devido a fatores de erro, por exemplo, ruídos ou 

distúrbios. Além disso, a malha interna de controle de rolamento e arfagem, além de servir para 

controlar o deslocamento horizontal, também serve para estabilizar a dinâmica de rotação, que é 

instável por natureza.

Para o controle do movimento de arfagem, a relação entre as velocidades angulares e os 

esforços é dada por:

Ω1
2=

T
4k f

+
M

2k f l  (4.93)

Ω2
2=

T
4k f

 (4.94)

Ω3
2=

T
4k f

−
M

2k f l  (4.95)

Ω4
2=

T
4k f

 (4.96)

Novamente, existem quatro condições a serem satisfeitas (conforme a Eq. (4.72)):

Ωmax
2 ≥

T
4k f

+
M

2k f l  (4.97)

0≤
T

4k f

+
M

2k f l  (4.98)
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Ωmax
2 ≥

T
4k f

−
M

2k f l  (4.99)

0≤
T

4k f

−
M

2k f l  (4.100)

em que: 

M=I yy [−a2 x2 x6+ z3−α4 z4−α3(z 4+α3 z3)] (4.101)

Novamente, tendo em mente as expressões nas Eqs. (4.8) e (4.14),considerando a variação do valor 

de referência como sendo nula,  e,  considerando um movimento criticamente amortecido para o 

movimento de arfagem, o momento M é:

M=I yy [( x3
ref−x3(0))ωn

2 e−ωn t(1−ωn t)]  (4.102)

Levando em conta a Eq. (4.81), tem-se que:

2k f l c (Ωmax
2 −Ω0

2)≥I yy [(x3
ref−x3(0))ωn

2 e−ωn t (1−ωn t)]  (4.103)

−2k f lcΩ0
2≤I yy [(x3

ref −x3(0))ωn
2e−ωn t(1−ωnt)]  (4.104)

2k f l c (Ωmax
2 −Ω0

2)≥−I yy [(x3
ref− x3(0))ωn

2e−ωn t(1−ωn t )]  (4.105)

2k f l cΩ0
2≥ I yy [( x3

ref−x3(0))ωn
2 e−ωn t(1−ωn t)]  (4.106)
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Para o momento de arfagem, além das restrições referentes aos limites de velocidades dos 

atuadores, é imposta uma restrição quanto ao valor do ângulo de arfagem:

∣θ∣≤45°  (4.107)

de modo que os conjuntos de valores dos ganhos são calculados considerando um movimento em 

que:

θ( t=0)=±45 °

θref=∓45°
θ̇=0

 (4.108)

que representa um caso limite.

Portanto o cálculo dos conjuntos dos valores dos ganhos associados aos movimentos de 

arfagem e de rolamento é realizado por meio das quatro restrições dinâmicas, dada a restrição de 

posição.  Vale ressaltar  que mesmo que não seja imposto o movimento de rolamento,  o mesmo 

controle  aplicado  ao  movimento  de  arfagem  pode  ser  muito  bem  aplicado  ao  movimento  de 

arfagem, devido à simetria considerada para o quadrirrotor (Ixx ≈ Iyy). Deste modo, para as restrições 

impostas aqui, o conjunto de valores para o movimento de arfagem e de rolamento é dado por:

1<α1≤8,153
−1<α2≤6,153

1<α3≤8,153
−1<α4≤6,153

 (4.109)

O desenvolver das equações que levam a estes resultados é detalhado no Apêndice A.
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4.1.5. Controles fictícios ux e uy

Os valores de referência dos ângulos de rolamento e arfagem são dados pelas Eqs. (4.30) e 

(4.31). Para a missão idealizada neste trabalho, não há o movimento de rolamento. Assim, a Eq.  

(4.31) pode ser reescrita como:

x3
ref=arcsen(u x c x5+u y sx5) (4.110)

e as Eqs. (4.28) e (4.29) como:

u x=
m
T
[(α9+α10)( x10− ẋ9

ref )+(1+α9α10)(x9− x9
ref )] (4.111)

u y=
m
T
[(α11+α12)( x12− ẋ11

ref )+(1+α9α10)(x11−x11
ref )] (4.112)

Para:

ẋ9
ref = ẋ11

ref=0 (4.113)

as Eqs. (4.111) e (4.112) tornam-se:

ux=
m
T
[(α9+α10)(x10)+(1+α9α10)(x9− x9

ref )]

u x=
cx3

g
[(α9+α10)(x10)+(1+α9α10)(x9− x9

ref )]
(4.114)
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u y=
m
T
[(α11+α12)(x12)+(1+α11α12)( x11− x11

ref )]

u y=
cx3

g
[(α11+α12)(x12)+(1+α11α12)( x11− x11

ref )]
(4.115)

Aqui novamente considera-se um movimento criticamente amortecido:

α9=α11=α
α10=α12=α−2

ωn=α−1
(4.116)

tem-se:

u x=
cx3

g
{ ωn

2[ x9
ref− x9(0)]e

−ωn t (ωn t−1) } (4.117)

u y=
cx3

g
{ ωn

2[ x11
ref −x11(0)]e

−ωn t (ωn t−1) } (4.118)

Durante um dos passos do voo do quadrirrotor,  as componentes do valor  l do comprimento de 

trajetória pseudo-sorteado em cada direção serão:

[x9
ref−x9(0)]=lc x5

[ x11
ref−x11(0)]=ls x5

(4.119)

Substituindo as expressões da Eq. (4.117) na Eq. (4.115) e na Eq. (4.116):

u x=l c x5

cx3

g
[ωn

2 e−ωn t(ωnt−1)] (4.120)
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u y=l s x5

cx3

g
[ωn

2 e−ωn t(ωnt−1)] (4.121)

e substituindo a Eq. (4.120) e a Eq (4.121) na Eq. (4.110):

sen( x3
ref )=[(cx5)

2+(sx5)
2]

l cx3

g
[ωn

2 e−ωn t(ωnt−1)]

sen ( x3
ref )=

l cx3

g
[ωn

2 e−ωn t(ωn t−1)]
(4.122)

Aqui, três restrições são levadas em conta para os valores dos ganhos. A primeira é aquela 

expressa  na  Eq.  (4.107).  A segunda,  é  quanto  ao  valor  de  velocidade  máxima  as  trajetórias 

executadas pelo quadrirrotor durante cada passo do movimento baseado no voo de Lévy. A terceira 

é quanto a velocidade média em cada passo. Esta última vem do fato de que o a velocidade durante 

o voo deve ser constante.

Para a primeira restrição, com a intenção de que o controle do movimento horizontal gere 

valores de referência dentro da faixa de valores adotada para θ, tem-se que os valores máximos e 

mínimos  do  termo  entre  colchetes  da  Eq.  (4.122)  ocorre  em  t  =  2/ωn:  e  no  instante  inicial, 

respectivamente. Assim no instante inicial:

sen( x3
ref )=−

l cx3

g
(ωn

2) (4.123)

e em t = 2/ωn:

sen( x3
ref )=

l c x3

g
(ωn

2 e−2) (4.124)
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Uma vez que a condição dada pela Eq. (4.107) deve ser respeitada,  para o calculo dos ganhos 

considera-se o valor máximo de cos(θ). Assim:

sen(45 °)≥
1
g
( lωn

2e−2) (4.125)

sen(−45°)≤−
1
g
(lωn

2)

−sen(45°)≤−
1
g
(lωn

2)

sen(45°)≥
1
g
(l ωn

2)

(4.126)

O termo exponencial na primeira equação faz com que esta imponha uma restrição menos restritiva 

do que a segunda. Portanto, a Eq. (4.126) é tomada:

α9≤1+√g √2
2 l

α11≤1+√ g
√2
2 l

(4.127)

A segunda restrição é expressa por:

∣v l∣=√{ [ x9
ref− x9(0)]ωn

2 t e−ωn t }2+{ [ x11
ref −x11(0)]ωn

2 t e−ωn t }2  (4.128)

em que cada um dos termos entre chaves representam as velocidades na direção x e y do sistema 

inercial. E tendo em mente a Eq. (4.119):

∣v l∣=√(l cx5ωn
2 t e−ωn t)2+( l sx5 ωn

2 t e−ωn t)2  (4.129)
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∣v l∣=√(l ωn
2 t e−ωn t)2  (4.130)

∣v l∣=lωn
2 t e−ωn t  (4.131)

∣v∣máx≥l ωn
2 t e−ωn t  (4.132)

O valor máximo é atingido em t = 1/ωn. Como definido no Capítulo 2, a velocidade máxima é 20 

km/h, que corresponde a aproximadamente 5,56 m/s. Assim:

5,56≥lωne−1  (4.133)

α9≤1+
5,56 e

l

α11≤1+
5,56 e

l

 (4.134)

Conforme  enunciado  no  Capítulo  2,  o  termo  utilizado  aqui  para  o  movimento  do 

quadrirrotor  é  voo  de  Lévy  (Lévy  Flight).  Entretanto,  o  termo  correto  para  o  movimento  é 

caminhada de Lévy (Lévy Walk), onde a velocidade do buscador é constante (para o voo de Lévy a 

velocidade é proporcional ao valor do comprimento de trajetória, de forma que o tempo de cada 

passo do movimento é constante). Portanto, uma abordagem adequada é escolher valores de ganhos 

de forma a prover ao quadrirrotor uma velocidade média aproximadamente constante durante toda a 

missão, para cada passo, de forma que a velocidade média tenha o mesmo valor ao longo de cada 

segmento.

Para x2k-1 em t = 5/ωn (tempo no qual o estado x2k-1 está muito próximo do valor de refrência):
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x2k−1(
5
ωn

)=[ x2k−1
ref −x2k−1(0)](1−6e−5)+ x2k−1(0)  (4.135)

Portanto a velocidade média tomada entre o instante inicial do movimento e  5/ωn segundos após 

este instante é dada por:

x̄2k=
1

(
5
ωn

)
∫
0

5
ωn

x2k dt  (4.136)

x̄2k=
ωn

5
[ x2k−1(

5
ωn

)− x2k−1(0)]  (4.137)

x̄2k=
ωn

5
{ [ x2k−1

ref −x2k−1(0)](1−6 e−5)+x2k−1(0)− x2k−1(0) }  (4.138)

x̄2k=
ωn

5
[ x2k−1

ref −x2k−1(0)](1−6e−5)  (4.139)

x̄2k≈0,192ωn[ x2k−1
ref −x 2k−1(0)]  (4.140)

Neste caso, k = 5 e k = 6,. Portanto:

x10≈0,192ωn[ x9
ref −x9(0)]=0,192ωn l c x5

x12≈0,192ωn[ x11
ref− x11(0)]=0,192ωn l s x5

 (4.141)

E a velocidade média vh é:

v̄ h=√ x10
2 +x12

2  (4.142)
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v̄ h=√(0,192ωn l c x5)
2+(0,192ωn l sx5)

2  (4.143)

v̄ h=0,192ωn l  (4.144)

α9≤1+
5,21 v̄h

l

α11≤1+
5,21 v̄ h

l

 (4.145)

Como visto, as Eqs. (4.127), (4.134) e (4.145) levam à estratégia de ganho escalonado, onde 

em os conjuntos de valores possíveis dos ganhos vão depender dos comprimentos de trajetória de 

cada passo.  Entre as três  condições aqui  abordadas a  ultima apresenta maior  relevância.  Dessa 

forma, o procedimento utilizado para determinar o conjuntos dos valores dos ganho foi definir um 

valor da velocidade média vh que implicasse que a Eq. (4.145) sempre fosse menor do que as Eqs. 

(4.127) e (4.134). Deste como, foi determinado que:

v̄ h≈1,96 m / s  (4.146)

O desenvolver das equações que levam a estes resultados é detalhado no Apêndice A. Portanto:

α9=1+
10,2

l

α10=−1+
10,2

l

α11=1+
10,2

l

α12=−1+
10,2

l

(4.147)
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4.2. Controle não-linear   Sliding Mode  

A outra técnica de controle adotada neste trabalho é o controle não-linear sliding mode. Para 

isso, as Eqs. (4.1) à (4.8) são consideradas. Similarmente a (BOUABDALLAH, 2007), pode-se 

definir as superfícies de chaveamento:

sk=− ż 2k−1−α2k−1 z2k−1  (4.148)

em que k = 1,2,3,4,5,6 e α2k-1 > 0, de modo que a superfície de chaveamento dada pela Eq. (4.148) 

representa uma trajetória estável. O sliding mode define uma resposta de primeira ordem para o erro 

de rastreio, que converge para zero em regime permanente. Uma vez o termo correspondente à 

derivada do valor de referência é nulo, tem-se que:

sk= x2k−α2k−1 z2k−1  (4.149)

e assim, para cada valor de k, a função de Lyapunov será:

V k=
s2

k+ z2
2k−1

2
 (4.150)

Portanto:

V̇ k=sk ṡk+ z2k−1 ż2k−1  (4.151)

Como é sabido, a estabilidade é atingida quando a Eq. (4.150) é definida positiva e a Eq. (4.151) é 

semi-definida negativa. A partir da última, pode-se definir que:
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V̇ k=sk( ẋ2k−α2k−1 ż 2k−1)+ z2k−1 ż2k−1  (4.152)

V̇ k=sk ( ẍ2k−1−α2k−1 ż2k−1)+z 2k−1 ż2k−1  (4.153)

Analisando a Eq. (4.153), uma forma de aplicar o formalismo do segundo método de Lyapunov é 

dado da seguinte forma:

ẍ2k−1=α2k−1 ż 2k−1+z 2k−1−k 2k−1 sk−k 2k sgn (sk )  (4.154)

A intenção disso é impor que o produto entre sk e sua derivada em relação ao tempo seja menor do 

que zero, do mesmo modo que em (BOUABDALLAH, 2007). A Eq. (4.154) tem essa forma pois:

V̇ k=sk [α2k−1 ż2k−1+ z2k−1−k 2k−1 sk−k 2k sgn( sk)−α2k−1 ż 2k−1]+z 2k−1 ż2k−1  (4.155)

V̇ k=sk [z 2k−1−k 2k−1 sk−k 2k sgn(sk )]+ z2k−1 ż2k−1  (4.156)

V̇ k=[ z2k−1 s k−k 2k−1 sk
2−k 2k sk sgn (sk)]+z 2k−1 ż2k−1  (4.157)

V̇ k=[ z2k−1(x 2k−α2k−1 z2k−1)−k 2k−1 sk
2−k 2k sk sgn (sk)]+z 2k−1 ż 2k−1  (4.158)

V̇ k=z 2k−1 x2k−α2k−1 z2k−1
2 −k 2k−1 sk

2−k2k sk sgn(sk )− z2k−1 x2k  (4.159)

V̇ k=−α2k−1 z 2k−1
2 −k 2k−1 sk

2−k 2k sk sgn (sk )  (4.160)

Vale ressaltar, que a presença do termo referente à função sinal na Eq. (4.154) garante também a 
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estabilidade, onde k2k-1 > 0 e k2k > 0, atingindo a estabilidade em z2k-1 = sk = 0. A inserção do termo 

referente à função sinal da superfície de chaveamento é o cerne da técnica sliding mode. Devido a 

ele,  todas  as  trajetórias  que  iniciam  a  partir  de  um  ponto  não  pertencente  à  superfície  de 

chaveamento  são direcionadas  a  ela  (UTKIN, 1977;  DECARLO, et  al.  1988;  KHALIL,  2002). 

Reescrevendo a Eq. (4.154):

ẍ2k−1=α2k−1 ż 2k−1+z 2k−1+k 1( ż 2k−1+α2k−1 z2k−1)−k 2 sign(sk)  (4.161)

ẍ2k−1=(α2k−1+k 1) ż2k−1+(1+k 1α2k−1) z2k−1−k 2 sign(sk)  (4.162)

ẍ2k−1+(α2k−1+k 1) ẋ2k−1+(1+k1α2k−1) x2k−1=(1+k 1α2k−1) x2k−1
ref −k 2 sign(sk )  (4.163)

Como pode ser visto, a Eq. (4.163) é análoga à Eq. (4.37). Esta equação deve ser obtida para a 

dinâmica da variável x2k-1 a partir de um controle adequado. A partir daqui pode-se adotar a mesma 

relação que foi adotada para os controles backstepping, de modo que:

k 2k−1=α2k=α2k−1−2  (4.164)

e renomeando:

k 2k=βk  (4.165)

O ganho βk determina a amplitude do controle chaveado, e está associado à convergência do modo 

de alcance e à rejeição de perturbações. Assim:
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ẍ2k−1+(α2k−1+α2k) ẋ2k−1+(1+α2k−1α2k) x2k−1=(1+α2k−1α2k) x2k−1
ref −βk sign(sk )  (4.166)

Com exceção do termo referente à função sinal, a Eq. 4.166 é idêntica àquela que descreve 

os valores dos estados x2k-1 ao longo do tempo para o controle backstepping. Novamente, deseja-se 

relacionar os valores dos ganhos da lei de controle com o valor máximo de rotação de cada hélice-

motor.

4.2.1. Controle de Altitude

Aqui,  deseja-se  escrever  a  lei  de  controle  relacionada  ao  controle  de  altitude.  Assim, 

considerando a Eq. (4.162), para k = 4:

ẍ7=(α7+α8) ż7+(1+α7α8) z7−β4 sign(s4)  (4.167)

e igualando a Eq. (4.167) ao oitavo elemento do vetor de estados da Eq. (4.2):

T=(
m

cx1 c x3

)[ g−(α7+α8) ż7−(1+α7α8) z7+β4 sign(s4)]  (4.168)

Diferentemente da abordagem adotada para o controle backstepping, não é possível escrever 

uma equação para o deslocamento,  velocidade e para a tração T para todo instante de tempo t 

devido ao termo referente à função sinal da superfície de chaveamento. A mesma só vale para um 

instante de tempo t tal que:

t i≤t<t tr  (4.169)
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em que ti é o instante inicial do movimento e ttr o instante da primeira transição pela superfície de 

chaveamento. Este último não pode ser determinado analiticamente. Assim, para um instante de 

tempo t que esteja em tal intervalo:

x7=[ x7
ref− x7(0)−

β4 sign(s4)

ωn
2 ]{ 1−e−ωn t [1+ωn t ] }+x7(0)  (4.170)

x8=[ x7
ref− x7(0)−

β4 sign(s4)

ωn
2 ]ωn

2 t e−ωn t
(4.171)

T=m{ g+[x7
ref−x7(0)−

β4 sign(s4)

ωn
2 ]ωn

2 e−ωn t (ωn t−1) }  (4.172)

A Eq. (4.170) e a Eq. (4.171) são facilmente deduzidas considerando o fato de que o termo 

da função sinal comporta-se como um valor modificador do valor de referência. A Eq. (4.172) pode 

ser determinada considerando a Eq. (4.55) e substituindo as Eqs. (4.170) e (4.171) nesta. Do mesmo 

modo que a abordagem adotada para o controle backstepping, pretende-se determinar um conjunto 

de valores que torne o movimento em questão possível, sem ultrapassar os limites dos atuadores.  

No  controle  sliding  mode o  ganho  β  entra  neste  quesito.  Conforme  desenvolvido  no  controle 

backstepping, a condição mais restritiva é aquela relativa à razão máxima de descida (Âpendice A).  

Dessa forma, para o valor considerado (dada a condição do instante de velocidade máxima, t = 1/ωn, 

ser menor do que o da primeira transição), tem-se que:

4≥(60+
β4

ωn
2 )ωn e−1

 (4.173)
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4ωn e≥(60+
β4

ωn
2 )ωn

2
 (4.174)

4ωn e−60ωn
2≥β4  (4.175)

(4 e−60ωn)ωn≥β4  (4.176)

O lado esquerdo da Eq. (4.176) denota claramente uma parábola com um ponto de máxima. Dada a 

condição de que β4 > 0:

0<ωn<
4e
60

 (4.177)

O valor máximo ocorrerá em ωn = 4e/120. Valores equidistantes de ωn = 4e/120 implicam num 

mesmo valor de β4. Portanto, os valores possíveis de β4 podem ser tomados apenas considerando:

4e
120

≤ωn<
4e
60

0,091≤ωn<0,182
 (4.178)

Dessa forma:

0<β4≤
16e2

240
0<β4≤0,492

 (4.179)

De  forma  a  impor  valores  positivos  para  β4,  os  limites  de  valores  na  Eq.  (4.178)  são 

determinados, implicando nos limites dados pela Eq. (4.179). Quão menor for o valor máximo de ωn 
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associado ao movimento vertical na Eq. (4.178), maior será o valor máximo de β4.

4.2.2. Controle de Guinada

Para k = 3:

ẍ5=(α5+α6) ż5+(1+α5α6) z5−β3 sign(s3)  (4.180)

Inserindo o termo referente a β3 na Eq. (4.102) (analogamente ao caso da Eq. (4.168), porém aqui a 

substituição da Eq. (4.180) é feita na sexta linha da Eq. (4.2)):

N= I zz [(α5+α6) ż5+(1+α5α6) z5−β3 sign(s3)−a3 x2 x4]  (4.181)

Dadas as hipóteses a respeito do movimento (antes do alcance da superfície de chaveamento):

N= I zz{ [ x5
ref− x5(0)−

β3 sign(s3)

ωn
2 ]ωn

2 e−ωn t(1−ωn t ) }  (4.182)

Valendo-se da dualidade das Eqs. (4.70) e (4.71),  a abordagem aqui partirá da condição 

definida pela Eq. (4.80), uma vez que para o controle backstepping esta implicou numa condição 

mais restritiva para os ganhos. Assim:

I zz { [ x5
ref −x5(0)−

β3 sign(s3)

ωn
2 ]ωn

2 e−ωn t (1−ωnt ) }≤
mg k m

k f
 (4.183)

No instante inicial, uma vez que a diferença entre o valor de referência e o valor inicial do estado é  
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positiva e que não há movimento de guinada, de acordo com a Eq. (4.148), sign(s3) = – 1. Portanto:

I zz [(π+
β3

ωn
2 )ωn

2]≤
mg km

k f
 (4.184)

(πωn
2+β3)≤

mg k m

I zz k f
 (4.185)

β3≤
mg k m

I zz k f

−πωn
2  (4.186)

β3≤5,982−πωn
2  (4.187)

Para  o  caso  do  movimento  de  guinada,  de  acordo  com  o  enunciado  para  o  controle 

backstepping, tem-se que 0 < ωn < 1,382. Portanto:

0<β3≤5,982  (4.188)

Uma vez que a única restrição imposta para a escolha dos ganhos neste caso provém dos 

valores limites das rotações das hélices, o valor máximo de β3 poderá assumir um valor nulo (caso 

onde não há um termo referente à superfície de chaveamento),  até o valor máximo oriundo da 

condição do valor de rotação das hélices do quadrirrotor nunca ser menor que zero.

4.2.3. Controle de Arfagem e Rolamento

Para k = 2:
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ẍ3=(α3+α4) ż3+(1+α3α4) z3−β2 sign(s2)  (4.189)

Substituindo a Eq. (4.189) na quarta linha da Eq. (4.2):

M=I yy [(α3+α4) ż 3+(1+α3α4) z3−β2 sign(s2)−a2 x2 x6]  (4.190)

M=I yy { [ x3
ref− x3(0)−

β2 sign(s2)

ωn
2 ]ωn

2 e−ωn t(1−ωn t) }  (4.191)

Do  mesmo  modo  que  no  controle  de  guinada,  são  tomadas  as  considerações  feitas  durante  o 

desenvolvimento da lei de controle do tipo backstepping para o controle de arfagem e rolamento. 

Dada a condição mais restritiva para os valores dos ganhos no controle  backstepping,  segue-se o 

desenvolvimento do conjunto de valores possíveis para β2:

I yy{ [ x3
ref−x3(0)−

β2 sign(s2)

ωn
2 ]ωn

2 e−ωn t (1−ωnt ) }≤2k f l cΩ0
2

 (4.192)

I yy [
π
4
−(−π

4
)+

β2

ωn
2 ]ωn

2≤2k f l cΩ0
2

 (4.193)

I yy(
π
2
ωn

2+β2)≤2k f l cΩ0
2

 (4.194)

β2≤(
2k f l cΩ0

2

I yy

−π
2
ωn

2)  (4.195)

β2≤80,164−π
2
ωn

2
 (4.196)
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em que sign(s2) = -1 no instante inicial.

4.2.4. Controles fictícios ux e uy

Para k = 5:

ẍ9=(α9+α10) ż9+(1+α9α10) z9−β5 sign(s5)  (4.197)

e para k = 6:

ẍ11=(α11+α12) ż11+(1+α11α12) z11−β6 sign(s6)  (4.198)

Assim, para os controle ux e uy:

u x=−(
m
T
)[(α9+α10) ż9+(1+α9α10) z9−β5 sign(s5)]  (4.199)

u y=−(
m
T
)[(α11+α12) ż11+(1+α11α12) z11−β6 sign(s6)]  (4.200)

Adotando as mesmas considerações feitas para a abordagem no controle backstepping, tem-se que:

u x=
cx3

g
{ ωn

2[ x9
ref− x9(0)−

β5 sign(s5)

ωn
2 ]e−ωn t(ωnt−1) }  (4.201)
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u y=
cx3

g
{ ωn

2[ x11
ref −x11(0)−

β6 sign(s6)

ωn
2 ]e−ωn t(ωn t−1) }  (4.202)

Considerando as Eqs. (4.158) e (4.167), as Eqs. (4.201) e (4.202) são respectivamente:

u x=
cx3

g
[ωn

2 l c x5 e−ωn t(ωnt−1)]−
c x3

g
[β5 sign(s5)e

−ωn t(ωnt−1)]  (4.203)

u y=
cx3

g
[ωn

2 l s x5 e−ωn t(ωnt−1)]−
c x3

g
[β6 sign(s6)e

−ωn t(ωn t−1)]  (4.204)

e determinando que β5 = β6 = β,:

sen( x3
ref )=

cx3

g
{ (c x5

2 +s x5
2 )ωn

2 l−β[c x5 sign(s5)+sx5 sign(s6)] }e−ωn t(ωn t−1)  (4.205)

sen( x3
ref )=

cx3

g
{ ωn

2 l−β[c x5 sign(s5)+sx5 sign(s6)] }e−ωn t(ωn t−1)  (4.206)

Considerando  agora  o  instante inicial  (que  levou  à  determinação  do  conjunto  dos  valores  dos 

ganhos no caso do controle backstepping), tem-se que:

sen( x3
ref )=−

c x3

g
{ ωn

2l−β[cx5 sign(s5)+sx5 sign(s6)] }  (4.207)

sen(−45°)=−√2
2
≤−

cx3

g
{ ωn

2 l−β[c x5 sign(s5)+sx5 sign(s6)] }  (4.208)
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−√2
2
≤−

1
g

{ ωn
2 l−β[c x5 sign(s5)+sx5 sign(s6)] }  (4.209)

Primeiro, para a Eq. (4.209), o termo entre chaves sempre será menor do que zero. O módulo será 

dado apenas pelos valores do seno e do cosseno de x5. O termo entre chaves pode ser reescrito 

como: 

[−∣cx5∣−∣sx5∣]  (4.210)

de modo que seu valor mínimo é – √2. Assim, para a Eq. (4.299):

g √2
2
≥(ωn

2 l+β√2)  (4.211)

g
2
−ωn

2 l √2
2
≥β  (4.212)

Novamente, para o deslocamento horizontal, considera-se a velocidade máxima de 20 km/h 

≈ 5,56 m/s. Portanto:

∣v l∣≥√{ [ x9
ref− x9(0)−

β sign(s5)

ωn
2 ]ωn

2t e
−ωn t

}2+{ [ x11
ref− x11(0)−

β sign(s6)

ωn
2 ]ωn

2 t e
−ωn t

}2  (4.213)

∣v l∣≥√{ [ l c x5−
β sign(s5)

ωn
2 ]ωn

2 t e
−ωn t

}2+{ [ l s x5−
β sign(s6)

ωn
2 ]ωn

2 t e
−ωn t

}2  (4.214)

∣v l∣≥ωn
2t e−ωn t√ l 2 cx5

2 −2 l cx5

β sign(s5)

ωn
2 +

β2

ωn
4+l 2 s x5

2 −2 l s x5

β sign(s6)

ωn
2 +

β2

ωn
4  (4.215)
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∣v l∣≥ωn
2t e−ωn t√ l 2−2 l [sign(s5)cx5+sign(s6) sx5]

β

ωn
2+

2β2

ωn
4  (4.216)

Em t = 1/ωn:

∣v l∣≥ωn e−1√l 2−2 l [sign(s5)c x5+sign(s6) sx5]
β

ωn
2+

2β2

ωn
4  (4.217)

∣v l∣≥ωn e−1√l 2+2√2 l
β

ωn
2+

2β2

ωn
4  (4.218)

assim:

(5,56 e)2≥(l 2ωn
2+2√2 lβ+

2β2

ωn
2 )  (4.219)

(5,56eωn)
2≥( l 2ωn

4+2√2 lβωn
2+2β2)  (4.220)

Dessa forma, o valor de β será dado em função da Eq. (4.147) e das restrições impostas pelas Eqs. 

(4.212) (4.220):

g
2
−
(10,2)2√2

2 l
≥β  (4.221)

(5,56e
10,2

l
)

2

≥(l 2(
10,2

l
)

4

+2√2 lβ(
10,2

l
)

2

+2β2)  (4.222)
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(5,56e
10,2

l
)

2

≥[
(10,2)4

l 2 +2√2β
(10,2)2

l
+2β2]  (4.223)

A abordagem utilizada por meio da escolha do valor de velocidade horizontal média, como 

no caso do controle  backstepping, não pode ser utilizada aqui, devido à condição da Eq. (4.169). 

Uma vez que β > 0, a Eq. (4.223) pode ser reescrita como:

0≥[
(10,2)4

l 2 −(5,56 e
10,2

l
)

2

+2√2β
(10,2)2

l
+2β2]  (4.224)

0≥[(10,2)4−(5,56e 10,2)2+2√2 lβ(10,2)2+2 l 2β2]  (4.225)

E deste modo:

−182,56
l

≤β≤
35,44

l
 (4.226)

Além disso:

g−
(10,2)2√2

l
≥

35,44
l

≈
35
l

 (4.227)

l≥18,62m  (4.228)

em que a Eq. (4.227) sempre será maior do que o limite superior da Eq. (4.226). Portanto,para o 

controle horizontal, é definido:
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β=
35
l

 (4.229)

4.3. Considerações Finais

Portanto, o Capítulo 4 descreve duas técnicas de controle não-linear para a implementação 

no veículo quadrirrotor. Por fim, alguns pontos a respeito dos controles podem ser ressaltados. Em 

ambos  os  casos,  os  controles  resultaram  em  controles  do  tipo  linearização  por  realimentação 

(feedback linearization). Isso se deve às características das leis de controle e às considerações feitas 

a respeito do movimento do quadrirrotor durante a missão. Dessa forma, o controle  backstepping 

acabou resultando em um controle PID. Para este controle, nos casos do controle de atitude, num 

primeiro  momento  as  não-linearidades  presentes  não  eram desconsideradas.  Entretanto,  após  a 

imposição de que só um movimento de rotação seria executado de cada vez, tais valores foram 

considerados nulos. Para o controle de atitude e para os controles dos movimentos horizontais o 

fator chave foi apenas a linearização por realimentação, de forma que o valor da tração e das forças 

fictícias sempre depende dos valores de atitude. O mesmo pode ser dito para o controle  sliding 

mode, com a diferente que este insere a função sinal da superfície de chaveamento escolhida.

Em todo caso, a vantagem do uso das técnicas não-lineares aqui garante a linearização do 

modelo adotado,  independente das  considerações  a  respeito  do movimento (apenas  levando em 

conta a consideração a respeito dos valores dos ângulos de Euler aproximadamente nulos). Para 

outro modelo de missão, um recálculo dos valores dos ganhos seria necessário. Um controle linear,  

sem todas as considerações feitas a respeito do movimento, poderia não controlar a planta de modo 

satisfatório.

A Figura  4.1  mostra  o  diagrama  de  blocos  do  controle  do  quadrirrotor,  que  pode  ser 

considerado para ambas técnicas de controle:
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Figura 4.1: Diagrama de Blocos dos controles.

No diagrama, os blocos representados pela cor laranja representam os geradores de trajetória 

e de pontos de coordenada do quadrirrotor para cada iteração do voo de Lévy. Em cada iteração, o 

bloco “Gerador de Trajetória” sorteia um valor de comprimento e de ângulo de guinada. A partir  

disso,  o  bloco  “Gerador  de  Coordenadas  Horizontais”  determina  os  dois  próximos  pontos  de 

referência  das  coordenadas  x  e  y,  xref e  yref,  conforme a  Eq.  (4.119).  O “Gerador  de  Ganhos” 

determina os valores dos ganhos relacionados ao movimento horizontal(Eqs. (4.147) e (4.319)). 

Dessa forma, tem-se os quatro valores de referência necessários para o movimento do quadrirrotor, 

seguindo para os blocos de controle de translação e atitude (amarelos).

No “Controle de Translação”, as Eqs. (4.27), (4.28) e (4.29) são implementadas, resultando 

nos valores de T, ux e uy. Juntamente com isso, pode-se dizer que as Eqs. (4.30) e (4.31) também 

pertencem a este bloco, originando os valores de referência ϕref e θref. Já no “Controle de Atitude”, 

os valores de referência dos ângulos de Euler implicam nos valores de L, M e N. Neste bloco, os 

controles implementados são dados pelas Eqs. (4.24), (4.25) e (4.26).

A partir dos esforços T, L, M e N, o bloco “Dinâmica do Motor” origina os valores das 

rotações das hélices do quadrirrotor. Tal bloco representa as Eqs. (4.42). Por fim, o bloco “Dinâmica 

de Corpo Rígido” representa as equações descritas no Capítulo 3, mais especificamente, as  Eqs. 
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(3.3),  (3.4),  (3.6),  (3.10),  (3.14),  representando  o  modelo  de  projeto  desenvolvido  em  (DA 

SILVA,2012).

Por fim, a estimação dos valores é realizada por meio de um filtro de Kalman, que estima os 

valores de x, y e de altitude, bem como, as respectivas velocidades. Além disso, são determinados 

os ângulos de Euler. As velocidades angulares (p, q e r) são medidas pelos giroscópios, que devido 

são utilizadas nas leis de controle, devido à aproximação definida na Eq. (4.4). A descrição dos 

sensores é feita no Apêndice B.

No Apêndice C, as Figuras C.1 à C.21 mostram os diagramas de blocos implementados no 

ambiente Simulink do software MATLAB.
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Capítulo 5

Simulações

Esse capítulo apresenta os testes e resultados da implementação dos controles estudados no 

Capítulo 5, considerando trajetórias geradas a partir do planejamento baseado em voos de Lévy. Os 

testes foram realizados utilizando-se simulações numéricas em ambiente MATLAB/Simulink. Os 

diagramas de blocos implementados para os estados do quadrirrotor estão no Anexo A.

5.1. Controle não-linear   Backstepping  

A fim de demonstrar  a validade do controle  backstepping estudado na seção 4.1,  foram 

executadas algumas simulações para as etapas da missão baseada no voo de Lévy.

5.1.1. Deslocamento Vertical

Para o controle de altitude, é simulado um voo composto das seguintes etapas:

-Decolagem para altitude de 60m;

-Pouso.

Dessa forma, para os valores dos ganhos α7 = 1,181, α8 = – 0,819 (ωn = 0,181). Os outros controles 

do quadrirrotor também estão operantes, de modo que: α1 = α3 = 8, α2 = α4 = 6, α5 = 2,3, α6 = 0,3, α9 

= α11 = 1.51 e α10 = α12 = – 0,49. Os valores destes últimos vêm da escolha de um comprimento l = 

20 m, conforme a Eq. (4.147), apenas para aplicar um valor aos controles horizontais. As Figuras 

5.1 a 5.12 mostram os resultados:
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 Figura 5.1: Deslocamentos Horizontais e Altitude.    Figura 5.2: Ângulos de Euler.

    Figura 5.3: Velocidades Horizontais e Razão de Subida. Figura 5.4: Velocidades Angulares.

  Figura 5.5: Tração no Quadrirrotor.     Figura 5.6: Momento de Rolamento no Quadrirrotor.
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    Figura 5.7: Momento de Arfagem no Quadrirrotor.       Figura 5.8: Momento de Guinada no Quadrirrotor.

     Figura 5.9: Rotação do Motor 1.  Figura 5.10: Rotação do Motor 2.

     Figura 5.11: Rotação do Motor 3.  Figura 5.12: Rotação do Motor 4.
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Analisando a Figura 5.1, pode-se notar que o quadrirrotor foi capaz de atingir a altitude 

desejada. O deslocamento horizontal ocorre devido aos pequenos valores dos ângulos de rolamento 

e arfagem, como pode ser visto na Figura 5.2. Na Figura 5.3, pode-se notar que o valor máximo do 

módulo da razão de subida e de descida é 4 m/s (devido aos valores dos ganhos aplicados). Em 

seguida, as Figuras 5.5 a 5.8 mostram os valores dos esforços atuantes. Como era de se esperar, os 

valores da tração seguiram o enunciado na subseção 4.1.2. Nos instantes iniciais de decolagem e 

pouso tem-se:

T=m [ g+(−60−0)(0,181)2(−1)]≈12,3 N
T=m{ g+[0−(−60)](0,181)2(−1) }≈8,08 N

 (5.1)

Na Figura 5.5, os valores máximos e mínimos não excederam os limites permitidos (uma 

vez que o valor de ganho aplicado, calculado segundo o critério de imposição de um módulo de 

razão de subida/descida limitado,  pertence à  faixa de  valores  determinada para  um movimento 

satisfatório levando em conta apenas os valores de rotação limitantes). Os esforços nas Figuras 5.6 a 

5.8 condizem com um movimento apenas de decolagem e pouso. Assim, os valores mostrados nas 

Figuras 5.9 a 5.12 também apresentaram resultados esperados e satisfatórios.

5.1.2. Movimento de Guinada

Para o controle de guinada, é simulado um voo composto das seguintes etapas:

-Decolagem para altitude de 60m;

-Rotação de 180° em torno do eixo zB;

-Pouso.

Mesmos valores dos ganhos do caso anterior. As Figuras 5.13 a 5.24 mostram os resultados:
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 Figura 5.13: Deslocamentos Horizontais e Altitude.    Figura 5.14: Ângulos de Euler.

Figura 5.15: Velocidades Horizontais e Razão de Subida.         Figura 5.16: Velocidades Angulares.

           Figura 5.17: Tração no Quadrirrotor.    Figura 5.18: Momento de Rolamento no Quadrirrotor.
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    Figura 5.19: Momento de Arfagem no Quadrirrotor.  Figura 5.20: Momento de Guinada no Quadrirrotor.

     Figura 5.21: Rotação do Motor 1.  Figura 5.22: Rotação do Motor 2.

     Figura 5.23: Rotação do Motor 3.  Figura 5.24: Rotação do Motor 4.
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As Figuras 5.13 e 5.14 mostram que a altitude desejada e o movimento de rotação foram 

executados como esperados. Novamente, pode-se perceber a presença dos pequenos deslocamentos 

horizontais e angulares, e, na Figura 5.15, o valor máximo do módulo da razão de subida e de  

descida é 4 m/s (como no caso passado).  A Figura 5.17 mostra que a tração no quadrirrotor  é 

praticamente a mesma para o caso anterior, como esperado, já que a altitude a ser atingida aqui é a 

mesma,  e  durante  o  movimento  de  guinada  o  valor  de  tração  deve  ser  igual  à  força  peso  do 

quadrirrotor. Para a Figura 5.20, o valor de pico que ocorre no instante inicial do movimento de 

guinada é:

N= I zzπ(1,3)2≈0,15 Nm  (5.2)

Isso ocorre devido à condição da Eq. (4.80). Assim, como também esperado, os valores das rotações 

dos motores não ultrapassam o valor máximo de rotação e nem são menores do que zero. Outro 

item que pode ser notado é o aumento repentino da velocidade nos motores 1 e 3 e uma diminuição 

nos motores 2 e 4, devido ao movimento de guinada, fazendo jus à Eq. (4.42).

5.1.3. Movimento Horizontal

Etapas:

-Decolagem para altitude de 60m;

-Rotação de 45° em torno do eixo zB;

-Deslocamento de 20m;

-Pouso.

Valores dos ganhos: idem aos casos anteriores. As Figuras 5.25 a 5.39 mostram os resultados:
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 Figura 5.25: Deslocamentos Horizontais e Altitude.    Figura 5.26: Ângulos de Euler.

         Figura 5.27: Deslocamento Horizontal.          Figura 5.28: Voo do Quadrirrotor.

 Figura 5.29: Velocidades Horizontais e Razão de Subida.         Figura 5.30: Velocidades Angulares.
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           Figura 5.31: Tração no Quadrirrotor.    Figura 5.32: Momento de Rolamento no Quadrirrotor.

         Figura 5.33: Momento de Arfagem no Quadrirrotor.     Figura 5.34: Momento de Guinada no Quadrirrotor.

     Figura 5.35: Rotação do Motor 1.  Figura 5.36: Rotação do Motor 2.
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     Figura 5.37: Rotação do Motor 3.  Figura 5.38: Rotação do Motor 4.

As Figuras 5.25 à 5.28 mostram que o voo foi executado conforme planejado. As Figuras 

5.27 e 5.28 mostram a trajetória do quadrirrotor no espaço (a primeira seu deslocamento horizontal 

e a segunda seu deslocamento nas três dimensões). Na Figura 5.26, além de ser possível ver o 

movimento de guinada, é também possível visualisar o valor dos ângulos de rolamento e arfagem (ϕ 

e  θ,  respectivamente).  Conforme  o  enunciado  no  Capítulo  3,  o  deslocamento  horizontal  do 

quadrirrotor depende de sua atitude. Assim, o controle do movimento horizontal implica em valores 

de  referência  de  ϕ  e  θ.  Uma  vez  que  o  movimento  ocorre  apenas  na  direção  do  eixo  xB,  o 

movimento  do  quadrirrotor  exigirá  que  o  controle  horizontal  especifíque  apenas  valores  de 

referência significativos para θ. Além disso, a Figura 5.26 mostra que o valor do módulo do ângulo 

de arfagem, para este caso, não ultrapassou 25° (neste instante, θ  ≈  22°).As Figuras 5.31 a 5.34 

mostram os esforços solicitados para o voo. Do mesmo modo que nos casos anteriores, os valores 

dos esforços obedeceram os limites impostos e se comportaram conforme o enunciado na seção 4.1. 

Na Figura 5.31, pode ser observado um pico no valor da tração T (t ≈ 40 s). Isso ocorre devido ao 

início do movimento horizontal. Uma vez que o quadrirrotor executa um movimento de arfagem, o 

módulo da componente vertical da força T diminui, exigindo que a rotação dos motores aumente (o 

que também pode ser notado nas Figuras 5.33 a 5.36). Fazendo um calculo a grosso modo:
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T=
mg

cos (22 ° )
≈

10,1
0,927

=10,894 N  (5.3)

Tal valor aproximado condiz com o mostrado na Figura 5.31. Do mesmo modo, a amplitude do 

momento de arfagem é condizente com o valor do ângulo de arfagem:

M=I yy [(8−1)2] [−22 π
180

−0]≈−0,308 Nm  (5.4)

próximo ao mostrado na Figura 5.33.

Na Figura 5.32, o valor máximo mostrado é referente ao início do movimento de guinada, 

conforme a Eq. (4.86):

N= I zz(2,3−1)2( π
4
−0)≈0,038 Nm  (5.5)

Os valores dos ganhos também satisfizeram a condição de velocidade máxima. A velocidade 

horizontal ao longo do tempo é mostrada na Figura 5.39:

Figura 5.39: Velocidade Horizontal.
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Um pouco mais do 4 m/s é a velocidade máxima atingida durante o movimento. Para ωn  = 0,51, o 

instante t = 5/ωn e a velocidade média são:

t=
5
ωn

=
5

0,51
≈9,8 s  (5.6)

v̄ h≈20/9,8=2,04 m / s  (5.7)

que é um valor muito próximo daquilo expresso na Eq. (4.146). Vale ressaltar que este valor é  

aproximado, bem como o escrito na Eq. (4.146), uma vez que após  5/ωn  segundos do início do 

movimento horizontal o quadrirrotor ainda não atingiu o ponto esperado, de forma que a velocidade 

média real é um pouco menor do que o escrito na Eq. (5.7).

5.1.4. Voo de Lévy

Por fim, tem-se o voo do quadrirrotor baseado no voo de Lévy. Como definido, a missão 

deve cobrir uma área quadrada de lado igual a 180 m, não excedendo este limite. Etapas:

1.Decolagem para altitude de 60m;

2.Movimento de guinada;

3.Deslocamento na direção do eixo xB (comprimento segundo à função de Lévy);

4.Volta à segunda etapa;

5.Retorno

5.Pouso.

As etapas 2 e 3 serão realizadas 5 vezes (cinco pontos escolhidos). Os ganhos são os mesmos dos 

casos anteriores. Os ganhos relacionados aos movimentos horizontais seguem o enunciado na Eq. 

(4.147). Dessa forma, as Figuras 5.40 a 5.55 mostram os resultados:
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Figura 5.40: Deslocamento Horizontal.

Figura 5.41: Voo do Quadrirrotor.
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Figura 5.42: Deslocamentos Horizontais e Altitude.

Figura 5.43: Ângulos de Euler.
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Figura 5.44: Erros de Rastreio (Altitude e Deslocamentos Horizontais).

Figura 5.45: Erro de Rastreio (Ângulo de Guinada).
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Figura 5.46: Velocidades Horizontais e Razão de Subida.

Figura 5.47: Velocidades Angulares.
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Figura 5.48: Tração no Quadrirrotor.

Figura 5.49: Momento de Rolamento no Quadrirrotor.
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Figura 5.50: Momento de Arfagem no Quadrirrotor.

Figura 5.51: Momento de Guinada no Quadrirrotor.
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Figura 5.52: Rotação do Motor 1.

Figura 5.53: Rotação do Motor 2.
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Figura 5.54: Rotação do Motor 3.

Figura 5.55: Rotação do Motor 4.
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Por fim, dada a validade dos controles dos estados do quadrirrotor, tem-se aqui a síntese de 

todos os controles aplicados, de forma a prover ao quadrirrotor um movimento baseado no voo de 

Lévy.  Como  pode  ser  observado,  as  Figuras  5.40  e  5.41  mostram  o  voo  do  quadrirrotor.  O 

quadrirrotor executa os passos, compondo um movimento baseado no voo de Lévy, retornando ao 

ponto  de  decolagem  ao  final  destes.  A Figura  5.42  mostra  sua  decolagem  e  pouso,  e  seu 

deslocamento horizontal para cada valor de comprimento de trajetória escolhido segundo a função 

de Lévy. A Figura 5.43 mostra os valores dos ângulos de Euler ao longo do tempo. Na Figura 5.42, 

bem como para o ângulo de guinada na Figura 5.43, são mostrados os valores de referência (linha 

verde claro). As Figuras 5.44 e 5.45 mostram os erros de rastreio dos deslocamentos horizontais, da 

altitude, e do ângulo de guinada ao longo do tempo, respectivamente. O quadrirrotor executou como 

esperado cada uma das etapas da missão, atingindo os pontos desejados. Na Figura 5.48 é possível 

ver os pequenos valores de picos presentes entre a decolagem e o pouso, devido ao movimento de 

arfagem  que  implica  em  uma  menor  componente  de  tração  na  direção  vertical,  fazendo-se 

necessário um valor de tração maior.  Conforme mostra a Figura 5.43, o módulo máximo deste 

ângulo não ultrapassa 20°,  satisfazendo a Eq. (4.107).  Nas Figuras 5.49 à 5.51,  os valores dos 

momentos ao longo do tempo podem ser vistos. Nas Figuras 5.50 e 5.51, a presença dos valores de 

pico indicam o ínico de cada movimento angular. As Figuras 5.49 e 5.50 mostram os momentos de 

rolamento e arfagem, respectivamente, que condizem com o movimento na direção do eixo xB. Em 

todos os casos, os esforços não excederam seus valores limites, o que pode ser visto nas Figuras 

5.51 a 5.55, fazendo jus à Eq. (4.42).
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Figura 5.56: Velocidade Horizontal.

A Figura 5.56 mostra o valor da velocidade linear ao longo do tempo. Primeiramente, é 

possível perceber que seu valor máximo atingido é um pouco maior que 4m/s. Como definido, a 

velocidade média em cada passo está em torno de 2 m/s, logo que:

v̄ h=
l

(
5
ωn

)
=

lωn

5
=

10,2 l
5l

=2,04 m /s≈2m / s  (5.8)

5.2. Controle não-linear   Sliding Mode  

A fim de demonstrar a validade do controle  sliding mode estudado na seção 4.2,  foram 

executadas algumas simulações para as etapas da missão baseada no voo de Lévy.
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5.2.1. Deslocamento Vertical

Aqui, é simulado um voo idêntico ao considerado na subseção 5.1.1. Com o intuito de testar 

o controle sliding mode, os valores dos ganhos são os seguintes. Para o controle de altitude:

α7=1+ 4 e
120

≈1,091 α8=−0,909

β4=[4 e−60 (α7−1)](α7−1)≈0,492
 (5.9)

e para o controle de guinada, escolhe-se β3 = 5. Assim:

β3=5

ωn
2=

5,982−5
π → ωn≈0,56

α5=1,56 α6=−0,44

 (5.10)

Para o controle de arfagem e rolamento:

β1=β2=60

ωn
2=(

2
π
)(80,164−60)

ωn=3,583
α1=α3=4,583 α2=α4=2,583

 (5.11)

Considerando um comprimento de 20 m, tem-se ωn = 0,51. Portanto:

α9=α11=1,51
α10=α12=−0,49  (5.12)

β5=β6=
35
l
=

35
20

1,75  (5.13)

Assim, as Figuras 5.57 a 5.68 mostram os resultados das simulações:
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Figura 5.57: Deslocamentos Horizontais e Altitude.    Figura 5.58: Ângulos de Euler.

Figura 5.59: Velocidades Horizontais e Razão de Subida. Figura 5.60: Velocidades Angulares.

           Figura 5.61: Tração no Quadrirrotor.    Figura 5.62: Momento de Rolamento no Quadrirrotor.
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         Figura 5.63: Momento de Arfagem no Quadrirrotor.     Figura 5.64: Momento de Guinada no Quadrirrotor.

     Figura 5.65: Rotação do Motor 1.  Figura 5.66: Rotação do Motor 2.

     Figura 5.67: Rotação do Motor 3.  Figura 5.68: Rotação do Motor 4.
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Analisando a Figura 5.57 pode-se notar que o quadrirrotor foi capaz de atingir a altitude 

desejada. Como no caso anterior, o pequeno deslocamento horizontal ainda é presente, bem como 

os  valores  do  ângulos  de  Euler.  De acordo também com o enunciado na  Eq.  (4.174),  o  valor 

máximo do módulo da razão de subida e de descida é 4 m/s (Eqs. (4.178) e (4.179)). A Figura 5.61 

mostra o valor da tração no quadrirrotor ao longo do tempo. Como era de se esperar, os valores da 

tração seguiram o enunciado na subseção 4.2.1, não excedendo os limites. Para os instantes iniciais 

dos movimentos de decolagem e de pouso:

T=m [ g+(−60−0−0,492/0,0912)(0,091)2(−1)]≈11,12 N
T=m [g+(0+60+0,492 /0,0912)(0,091)2(−1)]≈9,08 N

 (5.14)

estando de acordo com a Figura 5.61 .As Figuras 5.62 à 5.64 mostram valores esperados para os 

momentos no quadrirrotor, uma vez que o objetivo é o movimento vertical. As Figuras 5.65 à 5.68 

mostram as velocidades das rotações dos motores.

5.2.2. Movimento de Guinada

Etapas:

-Decolagem para altitude de 60m;

-Meia rotação completa em torno do eixo zB;

-Pouso.

Os ganhos são idênticos aos do caso anterior. As Figuras 5.69 a 5.80 mostram os resultados:
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 Figura 5.69: Deslocamentos Horizontais e Altitude.    Figura 5.70: Ângulos de Euler.

Figura 5.71: Velocidades Horizontais e Razão de Subida. Figura 5.72: Velocidades Angulares.

           Figura 5.73: Tração no Quadrirrotor.    Figura 5.74: Momento de Rolamento no Quadrirrotor.
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         Figura 5.75: Momento de Arfagem no Quadrirrotor.     Figura 5.76: Momento de Guinada no Quadrirrotor.

     Figura 5.77: Rotação do Motor 1.  Figura 5.78: Rotação do Motor 2.

     Figura 5.79: Rotação do Motor 3.  Figura 5.80: Rotação do Motor 4.
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A Figura 5.69 mostra que o deslocamento vertical ocorreu como esperado. Em seguida, a 

Figura 5.71 mostra que a exigência de velocidade máxima também foi respeitada. Novamente, a 

tração no quadrirrotor seguiu um perfil praticamente idêntico ao do caso anterior. A Figura 5.70 

mostra o valor do ângulo de guinada ao longo do tempo, onde este atinge o valor de 180°, como 

desejado, o que leva a Figura 5.76. Nesta, como no caso do controle backstepping, pode ser visto 

um valor de pico, que corresponde ao início do movimento de guinada:

N= I zz(πωn
2+β3)=I zz(0,25π+5)

N =0,164 Nm
 (5.15)

Entretanto, a Figura 5.74 mostra um valor de pico um pouco menor que 0,15 Nm. As Figuras 5.75 a 

5.78 mostram os valores das rotações, que condizem com os movimentos realizados (para o erro do 

valor do ângulo de guinada positivo, os motores 1 e 3 possuem picos com valores positivos e 2 e 4  

com valores negativos).

5.2.3. Movimento Horizontal

Etapas:

-Decolagem para altitude de 60m;

-Rotação de 45° em torno do eixo zB;

-Deslocamento de 20m;

-Pouso.

Mesmos valores dos ganhos dos casos anteriores. As Figuras 5.81 a 5.95 mostram os resultados:
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 Figura 5.81: Deslocamentos Horizontais e Altitude.    Figura 5.82: Ângulos de Euler.

Figura 5.83: Velocidades Horizontais e Razão de Subida. Figura 5.84: Velocidades Angulares.

         Figura 5.85: Deslocamento Horizontal.          Figura 5.86: Voo do Quadrirrotor.
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           Figura 5.87: Tração no Quadrirrotor.    Figura 5.88: Momento de Rolamento no Quadrirrotor.

         Figura 5.89: Momento de Arfagem no Quadrirrotor.     Figura 5.90: Momento de Guinada no Quadrirrotor.

     Figura 5.91: Rotação do Motor 1.  Figura 5.92: Rotação do Motor 2.
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     Figura 5.93: Rotação do Motor 3.  Figura 5.94: Rotação do Motor 4.

Figura 5.95: Velocidade Horizontal.

Aqui, a voo também atinge as etapas estipuladas. Nas Figuras 5.80 a 5.86 pode ser visto que 

o controle sliding mode implementado cumpriu o objetivo estipulado. Os esforços e as rotações dos 

motores são condizentes com as etapas. O valor inicial  do esforço de tração é idêntico aos casos 

anteriores, bem como o valor do início do movimento de decolagem. Também é possível observar  

um valor de pico, que corresponde ao início do movimento horizontal (devio à menor valor da 

componente de tração na direção vertical). Para o início dos movimentos de arfagem e guinada:

N= I zz [(π /4)ωn
2+β3]=I zz [0,25(π/ 4)+5]≈0,147 Nm  (5.16)
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M=I yy [(−π /6)ωn
2+β2 ]=I yy [3,582(−π/6)+60]≈−1 Nm  (5.17)

ambos próximos aos mostrados nas figuras. Novamente, o valor do módulo das razões de subida e 

descida não ultrapassam 4 m/s. O módulo do valor do ângulo de arfagem também é condizente com 

o definido, tendo como valor máximo algo em torno de 30°. Na Figura 5.92, pode ser visto que a 

velocidade horizontal máxima ultrapassa o valor de 5 m/s. Tal valor não chega a atingir 5,4 m/s,  

portanto,  não  sendo  maior  do  que  5,56  m/s.  Para  a  velocidade  média,  é  considerado  que  o 

movimento horizontal cessa após aproximadamente 8 s após seu início. Assim:

v̄ h=
20m
8 s

≈2,5m /s  (5.18)

Como dito, devido à validade das equações apenas no intervalo entre os instantes iniciais 

dos movimento e os instantes das transições das superfícies de chaveamenteo, não se pode inferer o 

mesmo para a velocidade média aqui. Entretanto, quanto maior for o instante de transição, mais 

próximo o valor da velocidade média aqui estará do enunciado na Eq. (4.146).

5.2.4. Voo de Lévy

Etapas:

1.Decolagem para altitude de 60m;

2.Escolha de um valor de rotação para o movimento de guinada;

3.Deslocamento na direção do eixo xB de um valor l de comprimento;;

4.Volta à segunda etapa;

5.Pouso.

Novamente, os valores dos ganhos seguem com nos casos anteriores.

119



Figura 5.96: Deslocamento Horizontal.

Figura 5.97: Voo do Quadrirrotor
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Figura 5.98: Deslocamentos Horizontais e Altitude.

Figura 5.99: Ângulos de Euler.
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Figura 5.100: Erros de Rastreio (Altitude e Deslocamentos Horizontais).

Figura 5.101:Erro de Rastreio (Ângulo de Guinada).
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Figura 5.102: Velocidades Horizontais e Razão de Subida.

Figura 5.103: Velocidades Angulares.
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Figura 5.104: Tração no Quadrirrotor.

Figura 5.105: Momento de Rolamento no Quadrirrotor.
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Figura 5.106: Momento de Arfagem no Quadrirrotor.

Figura 5.107: Momento de Guinada no Quadrirrotor.
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Figura 5.108: Rotação do Motor 1

Figura 5.109: Rotação do Motor 2
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Figura 5.110: Rotação do Motor 3

Figura 5.111: Rotação do Motor 4
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Figura 5.112: Velocidade Horizontal

As Figuras 5.96 e 5.97 mostram o trajeto percorrido pelo quadrirrotor, bem como as Figuras 

5.98 e 5.99 mostram os valores dos estados ao longo do tempo. As linhas verdes representam os 

valores de referência nas Figuras 5.98 e 5.99, enquanto que nas Figuras 5.96 e 5.97 indicam um 

caminhos em linha reta entre os pontos-alvos. As figuras 5.100 e 5.101 mostram o mesmo, uma vez 

que  os  erros  tornam-se  nulos  com o  passar  do  tempo  para  cada  etapa  da  missão  Portanto,  o 

quadrirrotor foi capaz de atingir todos os pontos estipulados. As Figuras 5.102 e 5.103 mostram as 

velocidades de translação e as velocidades angulares. A Figura 5.102 mostram que novamente, o 

valor do módulo das razões de subida e descida não excederam 4 m/s. Pode-se notar, que para o 

caso sliding mode, os valores de referências são atingidos mais rapidamente, devido à presença da 

função sinal da superfície de chaveamento.

As Figuras 5.104 à 5.107 mostram os esforços associados ao movimento e as Figuras 5.108 
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à 5.111 mostram as rotações dos motores. Os limites dos esforços foram respeitados, possibilitando 

o movimento. O mesmo se diz para o valor de tração. As Figuras 5.105 e 5.106 mostram os valores  

dos momentos de rolamento e arfagem, que fazem jus aos valores dos respectivos  ângulos,  na 

Figura 5.99. O mesmo pode ser dito quanto ao momento de guinada. Os valores dos ângulos de 

Euler seguem conforme o esperado, bem como os momentos associados a estes. Entretanto, pode-se 

notar aqui valores um pouco maiores para o ângulo de rolamento do que os apresentados nos casos 

anteriores (módulo menor do que aproximadamente 1°). De qualquer forma, tal comportamento não 

prejudicou o cumprimento da missão, uma vez que os pontos-alvos foram atingidos. O ângulo de 

interesse para o movimento horizontal, o ângulo de arfagem, não ultrapassou os limites estipulados.

Na Figura 5.112 é possível ver o valor da velocidade horizontal ao longo do tempo. Foi 

observado que apenas o terceiro pico ultrapassa o valor limite, atingindo 5,63 m/s, que é um valor 

tolerável, enquanto que os outros valores de pico não ultrapassam 5,5 m/s. Devido à presença da 

função  sinal  no  controle,  a  velocidade  média  neste  caso  é  maior  do  que  no  caso  do  controle 

backstepping. De fato, uma comparação entre os movimentos horizontais de cada controle mostra 

que o controle  sliding mode oferece uma velocidade maior para o quadrirrotor, o tornando mais 

rápido.  Para  os  valores  dos  ganhos  β  dos  movimentos  de  translação  são  observados  pequenos 

valores de sobressinais.

Dessa  forma,  o  controle  sliding  mode se  mostrou  capaz  de  prover  ao  quadrirrotor  um 

movimento baseado no voo de Lévy.
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6. Conclusão

A partir dos resultados obtidos, é possível ver que ambas as técnicas de controle se mostram 

capazes de levar o quadrirrotor a executar uma missão de busca e vigilância de uma área baseada no 

voo de Lévy. Foi possível impliementar o voo de Lévy para uma missão de busca/vigilância restrito  

a uma certa área, para as condições estabelecidas no Capítulo 2 (dimensão da área, câmera utilizada, 

altitude de voo e expoente da função de Lévy). Tanto a técnica de controle backstepping quanto a 

sliding mode produziram voos satisfatórios para o quadrirrotor. 

Ambas satisfizeram os quesitos referentes aos esforços (conforme estipulado para os valores 

dos  ganhos),  de  forma  que  para  os  valores  de  referência  de  altitude,  ângulo  de  guinada, 

deslocamento  na  direção  norte  e  deslocamento  na  direção  leste,  o  quadrirrotor  gerou  valores 

adequados de ângulo de rolamento e arfagem (devido à sua natureza de controle subatuado), de 

modo a prover o movimento desejado ao quadrirrotor.

Quanto  ao  controle  de  altitude,  ambos  os  casos  se  mostraram  capazaes  de  prover  ao 

quadrirrotor,  movimento vertical comportando-se como esperado. Nos casos do controle  sliding 

mode,  podem  ser  observadas  as  variações  repentinas  para  os  valores  de  tração,  devido  à 

característica de transição da superfície de chaveamento de controle. Outro fator observado é que 

para o sliding mode os valores máximos e mínimos de tração foram menores. De qualquer forma, 

ambos são válidos e cumpriram o objetivo.

Quanto ao controle do ângulo de guinada, ambos os casos se mostram satisfatórios, onde o 

módulo não ultrapassou o valor de 0,16 Nm em nenhum dos casos. Os resultados das subseções 

5.1.3  e  5.2.2  mostram  a  eficiência  do  controle  notóriamente,  uma  vez  que  nestes  casos  é 

considerado um movimento de meia rotação (caso limite).

Os controles de rolamento e arfagem e os controles dos movimentos horizontais também se 
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mostraram adequados. Em nenhum dos casos de ambos os controle o módulo do ângulo de arfagem 

ultrapassou o limite imposto (|θ| < 45°). Na verdade, o valor mais distante do valor nulo identificado 

foi  θ = – 30° (subseção 5.2.3). O mesmo pode ser dito do controle de rolamento, que devido à 

natureza da missão.  Dessa forma, o quadrirrotor consegui o êxito do movimento horizontal em 

ambos os casos.

Por fim, considera-se os perfis de velocidade em cada controle. Vale ressaltar aqui, que o 

objetivo do trabalho não foi o controle da velocidade do quadrirrotor, e sim, o controle de posição e 

de atitude, impondo limites à velocidade horizontal e às razões de subida e descida. Ambos os casos 

mostram-se capazes de prover um valor limite de velocidade horizontal e de razões de subida e 

descida ao quadrirrotor.

Entre  as  duas  técnicas  de  controle  adotadas,  o  sliding  mode mostrou  conseguir  prover 

movimentos mais rápidos. Entretanto, comparando as Figuras 5.40 e 5.41 com as Figuras 5.96 e 

5.97, é possível perceber que o controle  backstepping proveu um movimento mais próximo das 

linhas de referência entre os pontos-alvos. De qualquer forma, o objetivo não é necessariamente o 

seguimento  de  uma  linha  reta  entre  os  pontos-alvos,  mas  sim,  o  alcance  dos  mesmos.  Outra 

vantagem do controle backstepping é o fato deste levar o sistema dado na Eq. (5.2) a um sistema 

linear.  Como  dito,  aplicação  do  controle  backstepping resultou  em  um  método  de  feedback 

linearization, sendo possível uma abordagem por controle PID. O mesmo para o controle  sliding 

mode, entretanto, devido à presença da função sinal tal abordagem se limita apenas a um certo 

intervalo (entre o instante inicial e o instante em que a superfície de chaveamento é cruzada pela 

primeira vez. 

Dessa forma, conclui-se que ambas técnicas foram capazes de levar o quadrirrotor a executar 

um movimento baseado no voo de Lévy, dadas as condições a respeito dos ganhos desenvolvidas no 

Capítulo 4.
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Trabalhos Futuros

Dentre as perspectivas de continuidade do estudo aqui apresentado estão:

• Implementação das propostas de controle de voo no quadrirrotor Gyro200XD4;

• Comparar o desempenho desses controles em termos de cumprir as trajetórias planejadas;

• Avaliar eficiência nas missões de busca e vigilância em experimentos de laboratório.
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Apêndice A

Controle   Backstepping –   Cálculo dos Ganhos  
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A.1. Controle de Altitude

Para decolagem:

4k f Ωmax
2≥m { g+[ x7

ref− x7(0)]ωn
2 e−ωn t(ωnt−1) }  (A.1)

No instante inicial:

4k f Ωmax
2≥m { g−[ x7

ref− x7(0)]ωn
2 } (A.2)

O termo entre colchetes representa o salto do quadrirrotor naquele movimento. Uma vez que, pelo 

sistema de referência considerado neste trabalho, o eixo eD aponta no sentindo do centro da Terra, a 

altitude de referência terá valores negativos. Para uma altitude de 60m:

4k f Ωmax
2≥m [ g+(−60−0)ωn

2(−1)] (A.3)

4k f Ωmax
2≥m(g+60ωn

2)  (A.4)

(
4k f Ωmax

2

m
−g )

1
60

≥ωn
2  (A.5)

0,322≥ωn
2  (A.6)

0,322≥(α7−1)2  (A.7)
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α7≤1,567  (A.8)

No instante t = 2/ωn:

0≤m(g−60ωn
2e−2)  (A.9)

ωn
2≤

g e2

60
 (A.10)

(α7−1)2≤
g e2

60
 (A.11)

α7≤2,099  (A.12)

Para a aterrissagem:

0≤m { g−[ x7
ref− x7(0)]ωn

2 } (A.13)

Neste caso, x7
ref = 0 e x7(0) = – 60:

0≤m { g−[0−(−60)]ωn
2 }  (A.14)

0≤m(g−60ωn
2)  (A.15)

ωn
2≤

g
60

 (A.16)
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(α7−1)2≤
g

60
 (A.17)

α7≤1,404  (A.18)

No instante t = 2/ωn:

4k f Ωmax
2≥m [ g+(60)ωn

2 e−2]  (A.19)

(
4k f Ωmax

2

m
−g )

e2

60
≥ωn

2  (A.20)

(
4k f Ωmax

2

m
−g )

e2

60
≥(α7−1)2  (A.21)

α7≤2,542  (A.22)

A derivada em relação ao tempo de T é:

Ṫ=m [ x7
ref− x7(0)]ωn

3 e−ωn t (2−ωn t)  (A.23)

e esta será nula quando t = ∞ e para:

t=
2
ωn

 (A.24)

Para o movimento vertical, um outro fator ainda é considerado para o cálculo do conjunto 
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dos ganhos: as razões máximas de subida e descida. Primeiramente, considera-se o movimento de 

subida. Segundo o Manual do Usuário, a razão máxima de subida da plataforma é 7 m/s. Assim 

sendo:

−7≤[ x7
ref−x7(0)]ωn

2t e−ωn t  (4.25)

−7≤[−60−0]ωn
2t e−ωn t  (4.26)

O valor mínimo se deve ao sistema de referências adotado. Assim, e o valor mínimo ocorrerá em t = 

1/ωn:

−7≤−60ωn e−1  (4.27)

7≥60ωn e−1  (4.28)

7e
60

≥ωn  (4.29)

7e
60

≥α7−1  (4.30)

60+7e
60

≥α7  (4.31)

α7≤1,317  (4.32)

Portanto:
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1<α7≤1,317
−1<α8≤−0,683  (4.33)

Para o movimento de descida, a razão máxima é 4 m/s. Portanto:

4≥[0−(−60)]ωn
2t e−ωn t  (4.34)

4≥(0+60)ωne−1  (4.35)

4e
60

≥ωn  (4.36)

4e
60

≥α7−1  (4.37)

1,181≥α7  (4.38)

e assim:

1<α7≤1,181
−1<α8≤−0,819  (4.39)

A.2. Controle de Guinada

Para a Eq. (4.85):

4k m(Ωmáx
2 −Ω0

2)≥I zz [πωn
2 e−ωn t(1−ωn t)]  (A.40)
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4k m(Ωmáx
2 −Ω0

2)≥I zzπωn
2  (A.41)

4k m

(Ωmáx
2 −Ω0

2)
I zzπ

≥ωn
2  (A.42)

4k m

(Ωmáx
2 −Ω0

2)

I zzπ
≥(α5−1)2  (A.43)

α5≤2,936  (A.44)

Para a Eq. (4.86):

mg
k m

k f

≥−I zz [πωn
2 e−ωn t(1−ωn t)]  (A.45)

No instante t = 2/ωn:

mg
k m

k f

≥−I zz [πωn
2 e−2(−1)]  (A.46)

mg
k m

k f

≥I zzπωn
2e−2  (A.47)

mg
k m

k f

e2

I zzπ
≥ωn

2  (A.48)

mg
k m

k f

e2

I zzπ
≥(α5−1)2  (A.49)
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α5≤4,751  (A.50)

Para a Eq. (4.87):

4k m(Ωmáx
2 −Ω0

2)≥−I zz [πωn
2 e−ωn t (1−ωnt )]  (A.36)

No instante t = 2/ωn:

4k m(Ωmáx
2 −Ω0

2)≥−I zz [πωn
2 e−2(−1)]  (A.37)

4k m(Ωmáx
2 −Ω0

2)≥I zzπωn
2 e−2  (A.53)

4k m(Ωmáx
2 −Ω0

2)
e2

I zzπ
≥ωn

2  (A.54)

4k m(Ωmáx
2 −Ω0

2)
e2

I zzπ
≥(α5−1)2  (A.55)

α5≤6,262  (A.56)

E para a Eq. (4.88):

mg
k m

k f

≥I zz [πωn
2 e−ωn t(1−ωnt )]  (A.42)
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mg
k m

k f

≥I zzπωn
2  (A.57)

mg
I zzπ

k m

k f

≥ωn
2  (A.58)

mg
I zzπ

k m

k f

≥(α5−1)2  (A.59)

α5≤2,382  (A.60)

Como pode ser visto, a ultima condição é a mais restritiva, implicando na Eq. (4.92). As 

Eqs. 4.(86) e (4.87) implicaram em condições menos restritivas, uma vez que estas inferem sobre 

uma possível mudança de sinal no instante no qual a derivada do momento N é nula. Isto é análogo 

ao caso do controle de altitude (Eqs. (4.64) e (4.66)).

A.3. Controle de Arfagem e Rolamento

Dessa forma, para a Eq. (4.101):

2k f l (Ωmax
2 −Ω0

2)≥ I yy [( x3
ref− x3(0))ωn

2 e−ωn t(1−ωn t)]  (A.61)

2k f l (Ωmax
2 −Ω0

2)≥ I yy(ωn
2) [ π

4
−(−π

4
)]  (A.62)

4k f l (Ωmax
2 −Ω0

2)

I yyπ
≥ωn

2  (A.63)
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11,022≥α3  (A.64)

Para a Eq. (4.102):

−2k f lΩ0
2≤I yy [(

π
4
−(−π

4
))ωn

2 e−ωn t(1−ωn t)]  (A.65)

No instante t = 2/ωn:

I yy [(
π
2
)ωn

2e−2]≤
mgl
2

 (A.66)

ωn
2≤

4k f lΩ0
2 e2

I yyπ
 (A.67)

α3≤20,42  (A.68)

E para a Eq. (4.103):

2k f l (Ωmax
2 −Ω0

2)≥−I yy [(
π
4
−(−π

4
))ωn

2 e−ωn t(1−ωn t)]  (A.69)

No instante t = 2/ωn:

2 k f l (Ωmax
2 −Ω0

2)≥ I yy [(
π
2
)ωn

2 e−2]  (A.70)

4 k f l
(Ωmax

2 −Ω0
2)

I yyπ
e2≥ωn

2  (A.71)
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α3≤28,241  (A.72)

E por fim, para a Eq. (4.104):

2k f lΩ0
2≥ I yy [(

π
4
−(−π

4
))ωn

2 e−ωn t (1−ωnt )]  (A.73)

No instante inicial:

2k f lΩ0
2≥ I yy [(

π
2
)ωn

2]  (A.74)

4k f lΩ0
2

I yyπ
≥ωn

2  (A.75)

α3≤8,153  (A.76)

Este ultimo valor  mostra-se como o mais restritivo,  levando ao resultado dado pela Eq. 

(4.107).

A.4. Controles fictícios ux e uy

Comparando as Eqs. (4.134) e. (4.145), a segunda será menor do que a primeira quando:

5,21 v̄h

l
≤

5,56e
l

 (A.77)
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v̄ h≤
5,56 e
5,21

≈2,9m / s  (A.78)

Entretanto,  para a Eq. (4.127), o que ocorre é um pouco diferente. Devido à radiciação da Eq.  

(4.127) o que ocorre é o seguinte:

5,21 v̄h

l
≤√ g √2

2l
 (A.79)

(5,21 v̄h)
2≤gl √2

2
 (A.80)

v̄ h≤0,505√ l  (A.81)

a velocidade média depende do valor de comprimento da trajetória do passo em questão. Portanto:

ωn≤
2,631

√ l
 (A.82)

Para  l0 = 15 m (comprimento de trajetória mínimo considerado durante as simulações), valor no 

qual a Eq. (A.82) tem seu valor máximo, a Eq. (A.81) resulta em que:

v̄ h=1,96m / s  (A.83)

O que leva a um valor de velocidade horizontal média que satisfaz ambas as condições. Assim:

ωn=
10,2

l
 (A.84)
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Apêndice B

A Plataforma Gyro-200ED-X4
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Esse estudo foi realizado tomando o veículo quadrirrotor Gyro-200ED-X4, desenvolvido 

pela  empresa  brasileira  Gyrofly,  como  plataforma  de  testes.  Suas  características  principais,  de 

dimensão e massa, de configuração geométrica, de capacidade de carga útil, módulos de serviço, e 

etc., foram utilizados na modelagem e nos cálculos (GYRO-200ED-X4 MANUAL DO USUÁRIO, 

2014).

B.1. Principais Características

O Gyro-200ED-X4 é uma versão de plataforma destinada a serviços de segurança, adaptada 

a aplicações em ensino e pesquisa. Disponibiliza uma comunicação aberta com acesso à telemetria 

do quadrirrotor, acesso aos dados de todos os sensores a bordo e de dois microcontroladores (um 

destinado à inserção de código próprio, e outro para o voo controlado pelo sistema de rádio controle 

digital). A Figura B.1 mostra a plataforma e a Tabela B.1 apresenta algumas de suas características:

Figura B.1: quadrirrotor Gyro 200ED (GYRO-200ED-X4 MANUAL DO USUÁRIO, 2014)
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Tabela B.1 – Características do Gyro 200ED

Capacidade de carga útil 500g

Peso do Helicóptero (com bateria): 1200 g

Carga útil máxima 500 g;

Razão Máxima de Subida 7 m/s

Razão Máxima de Descida 4 m/s

Razão Máxima de Curva 90°/segundo

Altura Máxima (linha de visada) 500 m

Raio de operação 500 m

Autonomia 20 min. (sem carga útil)

Velocidade máxima recomendada 25 km/h

A Figura B.2 apresenta suas medidas:

Figura B.2 - Vistas do Gyro200ED X4 (GYRO-200ED-X4 MANUAL DO USUÁRIO, 2014)

Os instrumentos de maior interesse neste trabalho são os sensores associados à determinação 

de atitude, velocidade e posição, os quais são apresentados a seguir:
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B.2. Unidade Inercial e de Orientação

Figura B.3: Unidade inercial e de orientação (GYRO-200ED-X4 MANUAL DO USUÁRIO, 2014)

A Figura B.3 mostra a unidade inercial de orientação. É utilizada uma unidade de medição 

inercial  (do  inglês,  Inertial  Measuring  Unit)  com módulo  de  orientação  AHRS  (Attitude  and 

Heading Reference System). Possui um acelerômetro e um giroscópio de três eixos e de tecnologia 

MEMS. É disposto de modo a corresponder com o sistema coordenadas usual em aplicações com 

aeronaves tripuladas. A Figura B.4 mostra seu sistema de coordenadas:

Figura B.4: Sistema de coordenadas IMU/AHRS(GYRO-200ED-X4 MANUAL DO USUÁRIO, 

2014)
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Além dos acelerômetros e giroscópios, a AHRS também é composta por um magnetômetro 

de três eixos, também de tecnologia MEMS. Ela realiza a estimativa dos ângulos de Euler através 

de um algoritmo baseado no filtro de Kalman O fabricante não fornece dados sobre a precisão dos 

sensores individuais nem da estimativa de atitude do filtro de Kalman. Os motores elétricos afetam 

de certa forma as leituras dos magnetômetros, enquanto que a vibração da estrutura afeta a leitura 

dos acelerômetros e dos giroscópios.

B.3. Receptor de GPS

O receptor de sinais do Sistema Global de Posicionamento disponibiliza dados de latitude, 

longitude,  altitude,  de velocidade translação. A precisão de posição pelo critério CEP (Circular 

Error Probability) é 2,5m e pelo critério SEP (Spherical Error Probability) é 5m. A precisão das 

velocidades não é fornecida pelo fabricante.

B.4. Sensor Barométrico

A plataforma possui um barômetro de tecnologia MEMS. Sua pressão é de ±2.5 mbar, o que 

corresponde aproximadamente a ±2.5 cm. O vento, ou, o escoamento de ar das hélices, afetam o 

resultado  de  altitude.  Devido  ao  Efeito  Solo  é  praticamente  inviável  a  utilização  do  sensor 

barométrico na decolagem. Entretanto, é a principal referência de atitude de voo.

Figura B.5: Ilustração do sensor barométrico (GYRO-200ED-X4 MANUAL DO USUÁRIO, 2014)
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B.5. A  rquitetura   de Hardware  

A  Figura  B.6  mostra  a  arquitetura  do  sistema  eletrônico,  formada  pelos  dois 

microcontroladores. A Tabela 4 – 2 apresenta suas características:

Figura 4.6: Arquitetura de Hardware. (GYRO-200ED-X4 MANUAL DO USUÁRIO, 2014)

Tabela B.2 - Ítens da Arquitetura de Hardware

Índice Ítem

1 Comunicação serial entre o “Hardware” Gyrofly e o “Hardware” Programável

2 Receptor do sistema de rádio controle

3 Microcontrolador ARM Cortex-M4 NXP LPC4078 do Hardware Programável

4 Módulo Digi XBee®

5 Controlador de velocidade dos motores “brushless”

6 Motores “brushless”
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7 Baterias de Li-Po

8 Antena GPS

9 Microcontrolador ARM Cortex-M4 NXP LPC4078 do Harware de controle

B.6. Motorização

O motor utilizado é do tipo  brushless, e é tratado da mesma forma que em (DA SILVA, 

2012;  SANCHEZ et  al.,  2011;  ADIGBLI, 2007).  A Figura B.7 mostra o modelo de um motor 

genérico de corrente contínua: 

Figura B.7: Modelo clássico de motor de corrente contínua, com hélice acoplada. Extraído de 

(ADIGBLI, 2007).

Denotando:

• Ve como sendo a tensão contínua na entrada do motor;

• Ia a corrente de armadura;

• R a resistência de armadura;

• Lm a indutância do motor, desprezível;
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• J o momento de inércia do conjunto rotor, eixo e hélice;

• ke a constante de força eletromotriz;

• kT a constante de torque;

O equacionamento da parte elétrica é dado por:

V e= I a R+k eΩ (B.1)

em que keΩ é a força eletromotriz induzida resultante da rotação do rotor. E da parte mecânica por:

k T I a=J Ω̇+k M Ω
2 (B.2)

em  que  kTIa é  o  torque  eletromecânico  e  kMΩ2 representa  o  momento  de  reação  da  hélice. 

Substituindo a Eq. (B.1) na Eq. (B.2), chega-se a:

Ω̇=
k T V e

JR
−

k e k T

JR
Ω−

k M

J
Ω2 (B.3)

Nos motores  brushless,  diferentemente de um motor de corrente contínua comum, Ve na 

verdade é uma representação do valor médio da tensão gerada pelo uso do inversor. O acionamento 

é  realizado  por  meio  de  transistores  mosfets.  A ativação  dos  mesmos  é  comandada  por  um 

microcontrolador e faz com que apenas um par de fases do motor seja energizado a cada instante, de 

modo  que ocorra seu sequenciamento corretamente, e o rotor gire. A seguinte figura mostra um 

modelo elétrico de um motor brushless junto de um inversor:

163



Figura B.8: Motor trifásico com inversor constituído por mosfets. Extraído de (SANCHEZ et al., 

2011)

No quadrirrotor adotado, o acionamento dos motores é realizado segundo o Protocolo I2C, 

onde uma palavra binária que codifica um número inteiro é enviada para o microcontrolador. A 

palavra binária possui um tamanho de ni2c bits, de forma que o número inteiro ui2c varia de 0 a 2ni2c – 

1. Para cada valor de ui2c, após a resposta transitória do motor, um valor de velocidade de rotação é 

obtido. O comportamento pode ser ajustado por uma função, de modo que:

u i2c= f (Ωss) (B.4)

Ωss=g (ui2c) (B.5)

Em regime permanente, tem-se:

Ω̇=0 (B.6)

Portanto:
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V e=k eΩss+
k M R

kT

Ωss
2 (B.7)

Testes envolvendo o motor e o modelo em questão, apresentados em (DA SILVA, 2012), mostram a 

(3.46) que relaciona Ωss e ui2c: 

ΩSS=kω 2 ui2c
2 +k ω 1 ui2c+kω 0 (B.8)

em que: kω2 = -3,77 x 10-4 rad/s, kω1 = 1,05 x 10-4 rad/s e kω0 = 47,1 rad/s.

A Figura B.9 mostra o processo de sequenciamento do motor brushless:

Figura B.9: Esquemático de motor, inversor e microcontrolador. Adaptada de (SANCHEZ et al., 

2011).
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APÊNDICE C: DIAGRAMAS DE BLOCOS
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Neste apêndice, são apresentados os diagramas que compoem o modelo de simulação da 

planta  do  quadrirrrotor.  Tal  modelo  foi  desenvolvido  em  (DA SILVA,  2012),  em  ambiente 

MatLab/Simulink®.  Os  diagramas  aqui  mostram  a  implementação  do  controle  sliding  mode 

desenvolvido. De qualquer forma, este se estende para o controle  backstepping,  uma vez que o 

controle sliding mode se apresenta como o caso mais geral (para o backstepping, os ganhos βk são 

nulos).
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Figura C.1: Diagrama de Blocos do Modelo de Simulação.
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A Figura C.1 mostra o Diagrama de Blocos do Modelo de Simulação. Este é composto dos 

Blocos  “Fligth_Control”,  “Motors_with_Control”  e  “Quadrorotor_Dynamics”.  O  primeiro, 

implementa as leis de controle consideradas no trabalho, a partir dos valores de referência. Dentro 

deste bloco, são implementados os controles de translação e o controle de atitude, de forma que os 

valores de referência dos ângulos de rolamento e arfagem são dados pelo controle de posição. A 

partir das leis de controle, são originados os esforços (a tração T e os momentos L, M e N), que por 

sua vez,  determinam os valores das referências  das velocidades de rotação de cada motor (Eq. 

(4.42)). Tal bloco corresponde aos blocos “Controle de Translação” e “Controle de Atitude” da 

Figura 4.1.

O bloco  “Motors_with_Control”  corresponde ao  bloco  “Controle  do  Motor”,  da  mesma 

figura.  Este  bloco  representa  o  controle  de  velocidade  de  rotação  e  a  dinâmica  dos  motores 

brushless da plataforma em questão. O controlador de velocidade tem como saída um sinal discreto 

segundo o Protocolo I2C (Eqs. (B.4) e (B.5)), que possui um valor máximo igual a 1023 (2 10 – 1). 

Este  valor  corresponde  ao  valor  de  tensão  de  entrada  médio  do  motor,  levando  a  velocidade 

desejada (Eqs. (B.7) e (B.8)).

A partir  dos  valores  de  rotação  oriundos  deste  bloco,  o  bloco  “Quadrotor_Dynamics” 

representa a dinâmica do quadrirrotor  (Eqs.  (3.3),  (3.4),  (3.6),  (3.10),  (3.14)),  dando origem ao 

movimento.

Por  meio  do  filtro  de  Kalman  desenvolvido  em  (DA  SILVA,  2012)  os  valores  dos 

deslocamentos nas direções x e y, o valor de altitude e dos ângulos de Euler são estimados, e os  

valores das velocidades angulares p,q e r são medidas pelos giroscópios.
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Figura C.2: Controle de Voo.
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A  Figura  C.2  mostra  o  bloco  “Fligth_Control”.  Tal  bloco  é  composto  pelos  blocos 

“Translation_Control” (que implementa os controles de altitude e de deslocamento norte e leste), 

“Attitude_Control”  (que  implementa  os  controles  dos  ângulos  de  Euler)  e  pelo  bloco 

“Forces_and_Moments”  (que  representa  a  Eq.  (4.42)).  O  ultimo  bloco  é  o 

“Position_Control_Switch”.  Tal  bloco representa  a  opção da  escolha  da  origem dos  valores  de 

referência dos ângulos de rolamento e arfagem. Como dito primeiramente, tais valores são oriundos 

dos controles dos deslocamentos horizontais. Entretanto neste modelo existe a opção de realizar o 

controle deste ângulos diretamente, para fins de testes, por meio da entrada “Pos_Hold_Flag”, do 

Diagrama de Blocos do Modelo de Simulação.

171



Figura C.3: Controle de Altitude e de Posição.

Figura C.4: Controle de Altitude 2.
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Figura C.5: Controle de Altitude 3.

Em seguida, partindo para o “Translation_Control”, este é composto pelos blocos da Figura 

C.3.  Primeiramente,  tem-se o bloco “Altitude_Controler”,  composto  pelos  blocos  mostrados na 

Figura  C.4.  Analogamente  à  entrada  “Pos_Hold_Flag”,  a  entrada  “Alt_Cont_Flag” 

habilita/desabilita  o controle de altitude.  Caso “Alt_Cont_Flag” faça com que a saída do bloco 

“Alt_Control_Off” seja selecionada, ao invés da saída de “Alt_Control_On”, o valor de “T_N” será 

igual  ao  valor  da  força  peso  do  quadrirrotor.  Caso  o  contrário,  a  tração  é  dada  pela  saída  de 

“Alt_Control_On”. Dentro deste bloco, é encontrado o esquema dado pela Figura C.5
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Figura C.6: Lei de Controle Implementada (Altitude).
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Assim,  partindo  do  valor  de  altitude  desejada  (“H_des_m”),  e  dos  valores  tomados  de 

“sensor_bus”, tem-se então o diagrama de blocos correspondente às leis de controle desenvolvidas 

neste trabalho. Na figura C.5, é possível ver que “H_des_m” é multiplicado por (-1). Isso se deve ao 

fato de a variável de controle de interesse ser a variável zd. Dessa forma, tem-se o controle dado na 

Figura C.6, que corresponde às Eqs. (4.27) e (4.168) (na verdade, a Eq. (4.168) corresponde à Eq. 

(4.49), já que esta última é oriunda da substituição das Eqs. (4.8) e (4.17) na Eq. (4.27)). A função 

sinal  da  superfície  de chaveamento  foi  aproximada,  para  a  eliminação do efeito  de  chattering.

Agora, voltando à Figura C.3, em “Position_Controler” encontram-se os blocos mostrados 

na  Figura  C.7.  O  bloco  “Position_Controler”  é  composto  pelos  blocos  “Position_X_Control”, 

“Position_Y_Control” e “Ref_Generator”. Os dois primeiros originam os sinais de controle ux e uy, 

que  juntamente  com os  valores  do  ângulo  de  guinada  e  do  cosseno  do  ângulo  de  rolamento, 

implicam nos valores de referências dos ângulos de rolamento e arfagem (“Phi_ref” e “Theta_ref”, 

respectivamente).

Nas Figuras C.8 e C.9, podem ser vistos os diagramas de blocos correspondentes às leis de 

controles  desenvolvidas  para  o  controle  do  quadrirrotor  nas  direções  x  e  y,  respectivamente, 

conforme as Eqs. (4.28) e (4.199) (controle na direção x), e as Eqs. (4.29) e (4.200) (controle na 

direção y). Vale ressaltar que em ambos os casos, é tomado o valor de tração T para o cálculo de ux 

e uy (Eq. (5.2)).

E por último, tem-se a Figura C.10, que implementa as Eqs. (4.30) e (4.31), determinado os 

valores de referência dos ângulos de rolamento e arfagem.
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Figura C.7: Controle de Posição Horizontal.
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Figura C.8: Lei de Controle Implementada (Direção x)      Figura C.9: Lei de Controle Implementada (Direção y)
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Figura C.10: Gerador de Valores de Referência do Ângulos de Arfagem e Rolamento.
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Figura C.11: Controle de Atitude.

Figura C.12: Lei de Controle Implementada (Ângulo de Rolamento)
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Figura C.12: Lei de Controle Implementada (Ângulo de Arfagem)

Figura C.13: Lei de Controle Implementada (Ângulo de Guinada)
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Voltando  à  Figura  C.3,  tem-se  o  bloco  “Positon_Controler”,  composto  pelo  esquema 

mostrado na Figura C.11. Este por sua vez é composto pelos esquemas das Figuras C.12, C.13 e 

C.14. Tais blocos correspondem às leis de controle dos ângulos de Euler, ϕ (rolamento, Eqs. (4.24) e 

(4.180)), θ (arfagem, Eqs, (4.25) e (4.180)) e ψ (guinada, Eqs. (4.26) e (4.190)), respectivamente. 

Tais esquemas implicam nos valores dos momentos L, M e N, que junto com o valor da tração T,  

implicam nos  valores  de  referências  das  velocidades  de  rotação dos  motores  (Eq.  (4.42).  Esta 

relação é dada pelo bloco “Forces_and_Moments”, conforme mostra a Figura C. 14:

Figura C.14: Tomada dos valores dos quadrados das rotações dos motores por meio dos esforços.

As Figuras C.15 a C.19 detalham o modelo dos motores brushless da plataforma. A Figura 

C.15 mostra o diagrama correspondente a cada um dos quatro motores, tendo como sinal de entrada 

o valor de referência da velocidade de rotação, e como saída, a velocidade de rotação em si. Os 

quatro blocos são idênticos, uma vez que os motores também são.

A  Figura  C.16  mostra  o  modelo  em  si:  o  controlador  discreto  de  velocidade 

(“Speed_Control”, Figura C.17), o caráter discreto e limitado do sinal dado pelo Protocolo I2C 

(I2C_discretization, Figura C.18) e a Dinâmica dos Motores (“BLDCM”).
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Figura C.15: Motores

Figura C.16: Modelo Dinâmico dos Motores (esta indicado que a figura faz referência ao motor 1, 

entretanto, todos os motores são indênticos).
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Figura C.17: Controlador PID discreto de velocidade de rotação dos motores.

Figura C.18: Saturação e quantização do valor dado pelo Protocolo I2C.

Figura C.19: Dinâmica dos Motores.
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Uma vez que o valor de ui2c é tomado, a velocidade de rotação é dada, conforme as Eqs. 

(B.3), (B.7) e (B.8).

Por fim, o bloco “Quadrotor_Dynamics” é composto pelo esquema da Figura C.21, onde o 

bloco “Forces_and_Moments” é dado pela Figura C.20:

Figura C.20: Tomada dos valores dos esforços por meio dos valores das rotações dos motores.

Aqui,  é  feito  o  inverso  do  que  ocorre  na  bloco  “Forces_and_Moments”  do  bloco 

“Fligth_Control”:  os  valores  dos  esforços  são  calculados  por  meio  dos  valores  de  rotação dos 

motores. Eem outras palavras, este bloco representa a equação matricial inversa da Eq. (4.42) (onde 

os valores de velocidade em questão não são os valores de referência, mas sim, os valores reais).

Por fim, o movimento do quadrirrotor é executado, tendo os valores dos esforços.
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Figura C.21: Dinâmica do Quadrirrotor.

185


