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Resumo 

 

O objectivo desta dissertação consiste na implementação de um programa de controlo que possibilite 

que um drone consiga aterrar numa plataforma móvel, de forma autónoma, utilizando apenas os 

sensores locais (câmaras e unidade IMU). Para avaliar o desempenho da arquitectura proposta, é 

feita uma comparação com outras arquitecturas de controlo já existentes (feedforward e feedback). 

 

O trabalho está dividido em três partes principais. Primeiro, a identificação e dimensionamento do 

sistema, que inclui o controlador e os modelos directo e inverso da dinâmica do drone. Na segunda 

parte é desenvolvido o módulo de auto-localização do drone e da geração da trajectória. A auto-

localização é feita através do cálculo da odometria com os sensores locais. A trajectória é calculada 

tendo em conta a dinâmica do drone, mas inclui ainda um módulo de suavização (Min Jerk) para 

evitar problemas de saturação e garantir uma trajectória suave. A terceira parte é responsável pelo 

reconhecimento visual e estimação da posição do alvo (plataforma de aterragem). O reconhecimento 

é feito através da detecção de um marcador (ArUco) colocado na plataforma, pelas câmaras do 

drone. 

 

Com base nos testes executados, concluiu-se que o objectivo de controlar o drone para aterrar numa 

base móvel de forma autónoma foi cumprido, com reduzido erro, até certos valores de velocidade de 

movimento da base. 
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Abstract 

 

The objective of this dissertation consists in the implementation of a control program for drones that 

makes it possible for them to land in a moving platform, in an autonomous way, using only the 

onboard sensors (cameras and IMU unit). To evaluate the performance of the proposed architecture, 

a comparison with other existing control architectures (feedforward and feedback) is conducted. 

 

The work is divided into three main sections. In the first part, there’s the identification and 

dimensioning of the system which includes the controller and the direct and inverse models for the 

drone’s dynamic. In the second part, the self-localization of the drone and its trajectory generation 

modules are developed. The self-localization is obtained through the calculation of the odometry, 

using the local sensors. The trajectory is calculated while having in consideration the drone’s dynamic 

and it also includes a module for smoothness (Min Jerk), to avoid saturation problems and guarantee 

a peak-free trajectory. The third part is responsible for the visual recognition and position estimation of 

the target (landing platform). The recognition is done by the detection of a marker (ArUco), which is 

placed on the platform, by the drone’s cameras. 

 

Based on tests performed, it was concluded that the objective of controlling a drone and landing it on a 

moving platform in an autonomous way was achieved, with a small amount of errors up to a certain 

value of base movement velocity. 
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1. Introdução 

 

1.1 Organização do trabalho 

 

Esta dissertação está organizada em 5 capítulos, sendo este o primeiro, onde é feita uma pequena 

introdução em que são expostos objectivos e motivações que levaram à escolha do tema e 

consequentes dificuldades e desafios que advêm da sua realização. É também feita uma breve 

descrição genérica do sistema implementado. Foi ainda feita uma análise do estado da arte, para que 

se possa ter uma ideia do que já existe, e o que pode ser introduzido ou melhorado, visto ser essa 

uma das ideias principais desta tese. 

 

No capítulo dois, são apresentadas as metodologias utilizadas para o desenvolvimento de cada bloco 

do sistema. É também incluída uma breve explicação teórica, sempre que se considere necessário 

algum tipo de conhecimento adicional para a sua compreensão. 

 

No terceiro capítulo, é detalhada a implementação dos algoritmos, funções e programas que 

constituem o sistema, baseados nas metodologias referidas no capítulo anterior.  

 

O capítulo quatro refere-se aos resultados obtidos em testes executados em ambiente de simulação. 

É feita, não só uma análise dos resultados de cada um dos testes, como é também feita uma 

comparação entre cada um, com o intuito de se provar qual o que apresenta uma melhor solução 

para o trabalho proposto. 

 

Finalmente, no capítulo cinco, são tiradas conclusões, baseadas não só nos resultados obtidos nos 

testes, como também face às expectativas iniciais. É abordado se, de facto, a solução desenvolvida e 

apresentada, representa inovação ou melhoria, face às soluções já existentes. É ainda feita uma 

reflexão sobre o trabalho desenvolvido e possíveis acrescentos e melhorias que possam ser feitos no 

futuro. 

 

 

1.2 Explicação do problema 

 

Numa sociedade cada vez mais dependente das novas tecnologias, não só na indústria como 

também nas habitações domésticas, a existência de robots, dos mais diversos tipos para 

desempenhar as mais variadas tarefas, já começa a ser bastante comum. Um exemplo de um tipo 

destes robots é o Drone. 

 

Drone é o nome mais comum dado a um UAV - Unmanned Aerial Vehicle (veículo aéreo não 

tripulado) que, tal como o nome indica, é uma aeronave que não necessita de um piloto humano a 
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bordo para ser controlado, e se pode deslocar nos 3 eixos (𝒙, 𝒚, 𝒛). Tanto pode ser controlado 

remotamente como pode ser semi ou totalmente autónomo. 

 

O controlo remoto já é uma tecnologia bastante desenvolvida e aperfeiçoada com várias utilidades no 

dia-a-dia. No ramo do lazer, por exemplo, os drones do tipo quadcopter são uma escolha bastante 

popular do público, não só devido ao seu simples e robusto controlo remoto como também pelo seu 

peso extremamente reduzido. Existem ainda vários exemplos de robots semiautónomos, que são 

programados para tarefas relativamente simples em ambientes controlados. Um bom exemplo disto 

são os robots de armazém, usados para transportar e arrumar caixotes. 

 

No entanto, a ideia é que no futuro, a maioria dos robots sejam completamente autónomos, para que 

possam substituir o ser humano em tarefas repetitivas ou mesmo em tarefas para as quais não 

tenhamos capacidade. A autonomia de controlo existe em diferentes níveis: a níveis mais elevados, a 

autonomia de decisão é tal que o robot é capaz de decidir qual o comportamento certo a executar. A 

níveis mais baixos, o robot decide autonomamente qual a sequência de comandos em velocidade 

necessários para executar um determinado comportamento. Esta dissertação irá focar-se apenas nos 

baixos níveis de autonomia. 

 

Este (total autonomia) é um desafio bastante complicado, especialmente na implementação em 

drones. Ao contrário dos robots de armazém que só se movimentam em 2 eixos (x, y), um robot do 

tipo drone necessita dos 3. Mais concretamente, um quadcopter, para além das 3 direcções, pode 

ainda rodar sob cada um dos seus 3 eixos (roll, pitch, yaw), o que significa 6 graus de liberdade para 

controlar. Para além disso, visto tratar-se de uma aeronave, o seu meio de navegação mais comum 

será ao ar livre, que é um ambiente com elevado grau de incerteza e imprevistos. Este facto contribui 

ainda mais para o grau de complexidade de controlo por introduzir mais fontes de ruído e situações 

imprevistas, como por exemplo a existência de obstáculos (o que não é o caso neste trabalho). 

 

O objectivo deste trabalho é desenvolver e implementar um programa que permita que um drone do 

tipo quadcopter seja capaz de navegação autónoma, identificação e localização de uma plataforma 

alvo móvel e aterragem no mesmo, utilizando a visão. Tendo em conta o que já existe no mercado e 

na indústria, particularmente no campo da robótica, pretende-se ainda que a solução proposta seja 

adaptável e possível de utilizar num drone de qualquer tipo ou marca, mediante ajustes e 

implementação de interface, se necessário. 

 

 

1.3 Desafios e dificuldades 

 

Para atingir o objectivo de aterrar um drone numa plataforma móvel de forma autónoma, são 

necessários vários subsistemas, que resolvem diferentes problemas como por exemplo, localização, 

planeamento, controlo e correcção de erros. 
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Cada um dos subsistemas apresenta os seus próprios desafios e dificuldades. A auto-localização, 

feita através da odometria, é a estimativa da posição ao longo do tempo, através de dados recolhidos 

por sensores de movimento locais. Esta é uma tarefa particularmente difícil pois o método inclui a 

integração da velocidade e aceleração, o que o torna extremamente sensível a erros de medição, 

tipicamente introduzidos por perturbações externas e ruído nos sensores. Tendo em conta que muitas 

das arquitecturas de controlo se baseiam numa correcção feita através da diferença entre a posição 

desejada e a posição real (dada pela odometria), é fácil perceber que é extremamente importante que 

esta seja o mais exacta e precisa possível. A alternativa a este método é a odometria visual, que tal 

como o nome indica é feita através da análise de imagens obtidas por câmaras. Neste método, a 

posição é obtida directamente de cada imagem, não sendo necessário, ao contrário da odometria 

inercial, qualquer tipo de integração ao longo do tempo, o que evita aparecimento de drift. 

 

O planeamento de trajectórias é uma tarefa que também apresenta alguns desafios. No caso de 

existirem obstáculos previstos, é necessário garantir que o caminho escolhido é o mais eficiente. 

Caso surjam obstáculos imprevistos, o planeador deve ser capaz de recalcular a trajectória de forma 

a adaptar-se às novas condições. Além disso é ainda necessário garantir que as trajectórias geradas 

são exequíveis, para evitar problemas como saturação dos comandos em velocidade e overshoot na 

trajectória. Uma solução para este desafio passa pela implementação de funções de minimização dos 

valores da trajectória, para garantir a sua suavização. 

 

Outra dificuldade está no cálculo do modelo interno do drone. É preciso ter em conta, que um robot 

real é um objecto com características físicas e está sujeito a forças, ou seja, tem características 

dinâmicas. É, por isso, necessário ajustar o seu modelo interno, de acordo com a sua dinâmica. 

Devido à elevada complexidade dos modelos dinâmicos reais e às diversas fontes de ruído no mundo 

real é praticamente impossível obter-se analiticamente um modelo preciso. Uma solução passa por 

utilizar uma formulação paramétrica do modelo, e ajustar os parâmetros utilizando dados sensoriais. 

 

Um dos tipos de controlador mais frequentemente utilizados na indústria é o controlador PID 

(Proporcional Integral Derivativo). Uma das razões para esta preferência prende-se com o facto de 

este ser extremamente robusto e funcionar bastante bem sem necessitar de grande calibração. No 

entanto, isto só se verifica em sistemas com dinâmicas simples. No contexto do controlo de drones 

em que a correcção da trajectória é uma tarefa muito dependente da exactidão, fazer a calibração do 

controlador torna-se um desafio. Este tipo de controlador é bastante dependente da magnitude do 

erro. Se existir uma grande diferença entre o valor real e o valor de referência, o sinal gerado pelo 

controlador irá facilmente saturar o que dá origem a comportamento não desejado e erros. 
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1.4 Descrição genérica do sistema 

 

Nesta dissertação é abordado o desafio de controlar um drone através da visão com o objectivo de 

detectar e reconhecer uma base onde se pretende que aterre, de forma autónoma. Desenhou-se um 

sistema de controlo que recebe como input as imagens obtidas pelas câmaras locais (frontal e 

inferior) e os valores medidos pelos sensores inerciais (acelerómetro e magnetómetro). O output do 

sistema consiste nas velocidades lineares nos eixos 𝒙, 𝒚 e 𝒛 e velocidade angular no eixo 𝒛 (para 

controlo do 𝒚𝒂𝒘), no sistema de coordenadas de referência do drone. 

 

Modelos de feedforward geram “cegamente” o sinal de controlo baseado na referência, não tendo em 

conta nenhum tipo de dados fornecido por sensores. Este tipo de arquitectura só funciona se o 

controlador tiver um modelo exacto do sistema a controlar, o que na prática é impossível e dá origem 

a valores de drift elevados após apenas algumas iterações. Para resolver esse problema, pode usar-

se um controlador de feedback, que gera um comando motor baseado no erro entre os dados 

fornecidos pelos sensores e a referência. 

 

O sistema de controlo proposto é uma junção destes dois conceitos. O sinal gerado por um sub-

módulo de feedforward é somado ao erro calculado pelo controlador de feedback, que representa a 

diferença entre a velocidade desejada e a velocidade real. Desta forma, o sinal de feedforward é 

usado como valor base para a trajectória e o sinal de feedback representa o desvio (erro) do sinal de 

output do controlador de feedforward. 

 

Na Figura 1.1, a topologia de feedback é representada pelo ramo azul e a topologia de feedforward 

pelo ramo vermelho. 

 

 

Figura 1.1 - Esquema genérico do sistema de controlo  

 

O ramo de feedforward é constituído por dois blocos: gerador de trajectória e módulo do modelo 

inverso da dinâmica do drone. O módulo do detector utiliza os dados obtidos pela câmara do drone 

para calcular a posição e a orientação do marcador em relação ao drone. Um marcador consiste num 

objecto que é colocado no ambiente e que tem um padrão ou textura inequívoco para que possa ser 

identificado sem que existam falsos positivos. Neste trabalho dois marcadores são utilizados: um 
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estático para definir a origem do referencial do mundo e outro colocado na base móvel que serve 

como plataforma de aterragem. 

 

O gerador de trajectória é responsável pelo cálculo da trajectória que se pretende que o drone siga, 

em função da posição e orientação do marcador. Note-se que esta trajectória é dada por um modelo 

puramente cinemático e não tem em conta a dinâmica do drone. Para evitar saturação e a existência 

de variações demasiado abruptas na trajectória, o gerador utiliza uma função para a suavizar, através 

da minimização do jerk (min jerk trajectory). 

 

O modelo inverso da dinâmica é utilizado para transformar a trajectória dada pelo modelo matemático 

do gerador, na sequência de comandos a enviar ao drone para que siga aquela trajectória, tendo em 

conta as suas características físicas. 

 

O ramo de feedback, responsável pela correcção de erros na trajectória, contém dois blocos: módulo 

do modelo directo da dinâmica do drone e controlador PD. O controlador PD é o bloco responsável 

pela correcção de erros na trajectória. Este erro é calculado através da diferença entre os valores 

pretendidos (dados pelo gerador de trajectória) e os valores reais (obtidos através do cálculo da 

odometria do drone). 

 

O modelo directo é usado para reverter os valores da trajectória alterada pelo modelo inverso, para 

que se possa calcular o valor do erro referido acima. Este módulo é usado por motivos de 

implementação, sendo desnecessário de um ponto de vista de arquitectura. Os valores da trajectória 

poderiam ser obtidos directamente do gerador de trajectória. 

 

 

1.5 Estado da arte 

 

Como é feito o controlo de um drone de uma forma autónoma? Esta é uma questão muito abrangente 

mas bastante pertinente. Para responder a esta pergunta há que fazer um estudo intensivo que 

engloba diversas áreas e que requer vários sub-sistemas para ser adequadamente resolvido. 

 

É importante escolher a plataforma de trabalho adequada. Existem várias tipologias de drones, com 

inúmeras características e tipos de sensores. Tendo em conta algumas limitações, como o espaço 

disponível, o peso do aparelho, o tempo de duração da bateria e ainda o tipo ambiente de navegação, 

como o caso [1], em que o drone dispõe apenas de sensores locais. Estas restrições limitam o pacote 

de sensores disponíveis, assim como a sua qualidade. Para este trabalho foi escolhido o ARDrone 

2.0, plataforma vastamente usada em investigação. Em [2], os autores descrevem várias tarefas 

executadas com este aparelho, como a dedução do modelo paramétrico da dinâmica, design de um 

controlador de posição e tracking de um alvo através da visão. Este drone é uma boa escolha devido 

ao número de sensores disponíveis e tempo de bateria comparativamente ao seu preço de mercado. 
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Os sensores constituem uma parte muito importante da plataforma pois fornecem o único meio de 

receber informação relevante do ambiente. Os tipos de sensores mais usados neste tipo de aplicação 

são sonares, GPS, câmaras e sensores inerciais (acelerómetros, magnetrómetros, etc.). Como já 

referido, são necessários sub-sistemas de auto-localização, planeamento de trajectórias e controlo e 

correcção de erros. 

 

Para o drone saber a sua própria posição no mundo (ambiente), ou seja, fazer a sua auto-localização 

podem utilizar-se sensores intrínsecos (sensores que utlizam dados internos do drone), como por 

exemplo os sensores inerciais, que fornecem velocidades e acelerações. No entanto esta abordagem 

tem a limitação de o drone estar “cego” ao que se passa no ambiente, sendo o cálculo da sua posiçao 

relativamente à sua posição inicial. Utilizando sensores extrínsecos (sensores que utilizam dados 

externos), como por exemplo câmaras, obtém-se a posição em relação ao ambiente. Em [3] e [4], o 

autores utilizam esta abordagem para fazer auto-localização visual através de câmaras RGB-D, que 

fornem informção de cores e estimativa de profundidade. 

 

Em caso de ambiente muito texturizado e potência computacional da plataforma suficientemente 

elevada, é possível fazer a auto-localização visual directamente das imagens das câmaras usando 

algoritmos VSLAM (Visual Self-Localization And Mapping). Em [5], o autor utiliza este tipo de 

algoritmo para fazer exploração e mapeamento de ambientes desconhecidos. Num ambiente com 

poucas texturas (paredes lisas, vidros, etc.) estes algoritmos não são fiáveis. Para compensar a falta 

de pontos de referência distintos, podem utilizar-se marcadores. Em [6], embora não seja usado um 

marcador específico, o autor usa a base de aterragem como ponto que considera detectável e 

identificável. Utiliza um algoritmo de tratamento de imagem que filtra e binariza as imagens para 

tornar a tarefa computacionalmente menos pesada, e depois segmenta e identifica as regiões de 

interesse. Neste trabalho são utilizados marcadores específicos, chamados ArUco, cujo algoritmo de 

detecção e identificação de imagem é bastante robusto, como demonstrado em [7]. O autor de [8] 

utiliza o mesmo tipo de marcadores para fazer auto-localização e detecção de obstáculos. 

 

O planeamento de uma trajectória em que se pretende atingir e aterrar numa plataforma móvel, tem 

que ter em consideração as velocidades e o ângulo de abordagem a esta, de acordo com o seu 

movimento. Em [9], o autor faz o tracking da base móvel e gera comandos de velocidade como input 

do controlador. Para garantir uma trajectória suave e aumentar a probabilidade de sucesso, são-

utilizadas funções de minimização da taxa de variação dos valores da trajectória de referência. No 

caso deste trabalho, optou por se minimizar a função de jerk, que como afirma o autor de [10], resulta 

na suavização natural de movimentos, próprios do ser humano. Em [11] e [12] é abordado e resolvido 

o problema de minimização de um ponto de vista matemático. É também necessário ter em contas os 

modelos internos de dinâmica do drone. Os autores de [13] e [14] abordam esta questão de um ponto 

de vista teórico com o objectivo de melhorar a estimativa do estado pretendido. Neste trabalho optou 

por se fazer um estudo prático utilizando-se modelos paramétricos, cujos parâmetros são 

dimensionados experimentalmente.  
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2. Metodologias 

 

Nesta secção é feita uma descrição das bases teóricas necessárias para a compreensão do sistema 

de controlo desenhado. Cada módulo é abordado individualmente, com uma breve descrição da sua 

função e motivação, e metodologias implementadas no seu desenvolvimento. 

 

2.1 Controlador PD 

 

O controlador PD é o bloco responsável pela correcção de erros na grandeza a controlar, devido a 

diversos factores como ruído dos sensores, drift, imprecisões na calibração ou dimensionamento de 

grandezas. A equação matemática pela qual se rege tem a seguinte forma: 

 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃(𝑥𝑑(𝑡) − 𝑥𝑟(𝑡)) + 𝐾𝐷(�̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑟(𝑡)) (2.1) 

 

𝒙𝒅(𝒕) e 𝒙𝒓(𝒕) são os valores desejado e real da grandeza a controlar. 

�̇�𝒅(𝒕) e �̇�𝒓(𝒕) são as respectivas derivadas. 

𝑲𝑷 e 𝑲𝑫 são as constantes proporcional e derivativa. 

𝒖(𝒕) é o output do controlador (input de controlo). 

 

Na Figura 2.1 pode observar-se um exemplo da utilização deste tipo de controlador num processo 

com realimentação em malha fechada (feedback loop), em que 

 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − y(𝑡) = 𝑥𝑑(𝑡) − 𝑥𝑟(𝑡) (2.2) 

 

 

 

Figura 2.1 - Diagrama de blocos de um processo de controlo com arquitectura PD  

 

 

𝒖(𝒕) representa o valor do input de controlo que, neste caso é a correcção do valor da grandeza a 

controlar no instante t (actual). Este termo é a soma dos dois termos: proporcional e derivativo. Neste 

trabalho, as grandezas a controlar são as velocidades lineares e angulares do drone. 

 

O termo proporcional, ajustado pela constante 𝑲𝑷, é obtido através da diferença entre a 

posição/orientação pretendida para a trajectória calculada e a posição/orientação real do drone, dada 

Controlador PD 
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pelo cálculo da sua odometria, no instante t-1 (anterior). Tal como o nome indica, este termo é 

proporcional ao valor do erro, ou seja, um erro com valor elevado tem uma correcção elevada e 

brusca, o que causa elevado overshoot e consequente oscilação. É possível observar este efeito 

aumentando o erro artificialmente através da sua constante de dimensionamento 𝑲𝑷 e registando o 

comportamento do sinal de saída 𝒖(𝒕) (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 - Sinal 𝒖(𝒕) variando apenas do valor da constante 𝑲𝑷 

 

 

O termo derivativo visa corrigir este efeito, visto fazer uma estimativa do valor futuro da grandeza, 

através da taxa de variação do erro. Como se pode observar na Figura 2.3, com o aumento da 

constante, a oscilação é reduzida. No entanto, também aumenta o tempo necessário para atingir o 

valor de referência. 

 

 

Figura 2.3 - Sinal 𝒖(𝒕) variando apenas do valor da constante 𝑲𝑫 
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Para se perceber melhor a diferença entre a influência de cada um dos termos, pode observar-se 

uma junção dos gráficos das duas figuras anteriores, na Figura 2.4. Vermelho representa os gráficos 

com 𝑲𝑷 a variar e 𝑲𝑫 constante e azul representa os gráficos com 𝑲𝑷 constante e 𝑲𝑫 a variar. 

 

 

Figura 2.4 - Efeitos de 𝑲𝑷 e 𝑲𝑫 

 

 

Conclui-se que o controlador ideal é obtido fazendo um tradeoff entre os valor de 𝑲𝑷 e 𝑲𝑫: o termo 

proporcional introduz oscilação e reduz tempo de pico e o termo derivativo reduz oscilação e aumenta 

o tempo de pico, o que significa que com a combinação ideal dos dois valores se obtém uma resposta 

sem oscilação e tempo de pico muito reduzido. 

 

 

2.2 Modelos internos da dinâmica 

 

Este trabalho lida com geração de uma trajectória cujas grandezas incluem três coordenadas de 

posição, velocidade e aceleração e uma coordenada de orientação e velocidade angular. Estas 

coordenadas são transformadas e fornecidas ao drone na forma de comandos em velocidade 

(lineares e angulares). Tendo em conta que o drone é um objecto com características não só 

cinemáticas mas também dinâmicas, é necessário ajustar os comandos em velocidade de modo a 

que tenham em conta ambos os factores para que a trajectória seja a pretendida. 

 

Este ajuste é feito através dos modelos internos da dinâmica que podem ser vistos como funções de 

transferência cujo objectivo é simular a resposta do sistema para estimar o efeito de um estímulo. O 

modelo directo, que representa uma simulação do sistema interno do drone, tem como entrada um 
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comando motor e como saída o estado. O modelo inverso tem como entrada e saída o inverso do 

modelo directo, ou seja, o estado desejado e o comando motor necessário para atingir esse estado. 

 

Este processo é executado em tempo real, à medida que o drone vai seguindo a trajectória, pelo que 

se torna necessário o cálculo iterativo em função de valores anteriores da trajectória. As funções de 

transferência que representam, de uma forma genérica, os modelos, são da seguinte forma: 

 𝐻(𝑧) =
𝑋(𝑧)

𝑈(𝑧)
=
𝐴1 + 𝐴2𝑧

−1 +⋯+ 𝐴𝑚𝑧
−(𝑚−1)

𝐵1 + 𝐵2𝑧
−1 +⋯+ 𝐵𝑛𝑧

−(𝑛−1)
 (2.3) 

 

𝑯(𝒛) representa a função de transferência do sistema. 

𝑼(𝒛) e 𝑿(𝒛) são a entrada e saída do sistema. 

𝑨𝒊 (𝑖 = 1,2, … ,𝑚) e 𝑩𝒊 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) representam constantes. 

𝒛 é a varíavel da transformada 𝒁 (domínio da frequência). 

Os valores de 𝒎 e 𝒏 dependem do número de pólos e zeros escolhidos para o sistema. 

 

Resolvendo a equação (2.3) obtém-se a igualdade 

 𝑋(𝑧)(𝐵1 + 𝐵2𝑧
−1 +⋯+ 𝐵𝑛𝑧

−(𝑛−1)) = 𝑈(𝑧)(𝐴1 + 𝐴2𝑧
−1 +⋯+ 𝐴𝑚𝑧

−(𝑚−1)) (2.4) 

 

Aplicando a transformada de Laplace inversa para passar do domínio da frequência para o domínio 

do tempo obtém-se a equação (2.5) que representa a saída do modelo no instante 𝒌 + 𝟏, ou seja, o 

próximo comando motor a ser passado ao drone. Este termo depende não só da entrada no mesmo 

instante como da sucessão de comandos em velocidade nos instantes passados de 𝒌 a 𝒌 − 𝒏. 

 𝑋(𝑘 + 1) =
𝐴1𝑈(𝑘 + 1) + 𝐴2(𝑘) + ⋯+ 𝐴𝑚(𝑘 − 𝑚) − 𝐵2𝑋(𝑘) − ⋯− 𝐵𝑛𝑋(𝑘 − 𝑛)

𝐵1
 (2.5) 

 

Embora a equação (2.5) represente o cálculo do valor que se pretende, está numa forma pouco 

funcional pelo que é comum utilizar-se outros tipos de equações para facilitar a sua implementação. 

Dois exemplos de formas alternativas são equações que representam modelos numa arquitectura em 

série e numa arquitectura em cascata e que são obtidas através de formas alternativas da equação 

de transferência (2.3). 

 

 

2.2.1 Arquitectura em série 

 

A modelação feita numa arquitectura em série tem a forma apresentada em (2.6). 

 𝐻(𝑧) =
𝑋(𝑧)

𝑈(𝑧)
=

𝑅1 + 𝑅2𝑧
−1 +⋯+ 𝑅𝑚𝑧

−(𝑚−1)

(1 − 𝑃1𝑧
−1)(1 − 𝑃2𝑧

−1)… (1 − 𝑃𝑛𝑧
−1)

 (2.6) 

 

𝑹𝒊 (𝑖 = 1,2, … ,𝑚) representa um zero do sistema. 

𝑷𝒊 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) representa um pólo do sistema. 
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Os valores de 𝒎 e 𝒏 dependem do número de pólos e zeros escolhidos para o sistema. 

O sistema pode representar-se alternativamente através do diagrama de blocos da Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 - Diagrama de blocos (arquitectura em série)  

 

 

Este tipo de arquitectura possui um bloco referente a cada pólo diferente e um bloco único para a 

soma linear de termos referentes aos zeros. Cada saída representa a entrada do bloco seguinte pelo 

que se torna significativamente mais simples trabalhar nesta forma. Obtêm-se, do diagrama, o 

seguinte sistema de equações: 

 

 

𝑋1(𝑧)

𝑈(𝑧)
= 𝑅1 + 𝑅2𝑧

−1 +⋯+ 𝑅𝑚𝑧
−(𝑚−1)

𝑇𝐿𝐼
⇒  

𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥1(𝑘) = 𝑅1𝑢(𝑘 − 1) + 𝑅2𝑢(𝑘 − 2) +⋯+ 𝑅𝑚𝑢(𝑘 −𝑚) 

(2.7) 

 
𝑋2(𝑧)

𝑋1(𝑧)
=

1

1 − 𝑃1𝑧
−1

𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥2(𝑘) = 𝑥1(𝑘) + 𝑃1𝑥2(𝑘 − 1) (2.8) 

 
𝑋3(𝑧)

𝑋2(𝑧)
=

1

1 − 𝑃2𝑧
−1

𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥3(𝑘) = 𝑥2(𝑘) + 𝑃2𝑥3(𝑘 − 1) (2.9) 

 ...  

 
𝑋(𝑧)

𝑋𝑛(𝑧)
=

1

1 − 𝑃𝑛𝑧
−1

𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥(𝑘) = 𝑥𝑛(𝑘) + 𝑃𝑛𝑥(𝑘 − 1) (2.10) 

 

TLI representa a transformada de Laplace inversa. 

 

Aplicando-se um shift no tempo obtém-se uma equação equivalente à equação original apresentada 

em (2.5) 

 𝒙(𝒌 + 𝟏) = 𝒙𝒏(𝒌 + 𝟏) + 𝑷𝒏𝒙(𝒌) (2.11) 

e que representa o comando em velocidade no instante 𝒌 + 𝟏 (próximo a passar) e que é bastante 

mais simples e fácil de manipular pois depende apenas de dois termos: o termo anterior 𝑥𝑛 no mesmo 

instante e o termo referente ao último pólo no instante 𝒌 (anterior). 

 

 

2.2.2 Arquitectura em cascata 

 

A equação para a arquitectura em cascata é obtida aplicando o método da expansão em fracções 

parciais à equação (2.5). 

 𝐻(𝑧) =
𝑋(𝑧)

𝑈(𝑧)
=

𝐴1
(1 − 𝑃1𝑧

−1)
+

𝐴2
(1 − 𝑃2𝑧

−1)
+ ⋯+

𝐴𝑚
(1 − 𝑃𝑛𝑧

−1)
 (2.12) 

 

  +    
− +⋯+    

−( − ) 
 

 −    
− 

 
 

 −    
− 

 
 

 −    
− 

 
... 
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𝑨𝒊 (𝑖 = 1,2, … ,𝑚) representa uma constante e pode ser calculada de diversas maneiras como por 

exemplo através do método dos resíduos. 

𝑷𝒊 (𝑖 = 1,2, … ,𝑚) representa um polo do sistema. 

 

O sistema pode representar-se alternativamente através do diagrama de blocos da Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 - Diagrama de blocos (arquitectura em cascata)  

 

 

Neste caso cada bloco em paralelo representa um termo da fracção expandida que por sua vez 

representa um termo referente a cada pólo. A saída é a soma de todos os termos em sucessão. O 

sistema de equações correspondente é o seguinte: 

 

 
𝑋1(𝑧)

𝑈(𝑧)
=

𝐴1
(1 − 𝑃1𝑧

−1)

𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥1(𝑘) = 𝐴1𝑢(𝑘) + 𝑃1𝑥1(𝑘 − 1) (2.13) 

 
𝑋2(𝑧)

𝑈(𝑧)
=

𝐴2
(1 − 𝑃2𝑧

−1)

𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥2(𝑘) = 𝐴2𝑢(𝑘) + 𝑃2𝑥2(𝑘 − 1) (2.14) 

 …  

 
𝑋𝑛(𝑧)

𝑈(𝑧)
=

𝐴𝑚
(1 − 𝑃𝑛𝑧

−1)

𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥𝑛(𝑘) = 𝐴𝑚𝑢(𝑘) + 𝑃𝑛𝑥𝑛(𝑘 − 1) (2.15) 

 𝑋(𝑧) = 𝑋1(𝑧) + 𝑋2(𝑧) + ⋯+ 𝑋𝑛(𝑧)
𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥(𝑘) = 𝑥1(𝑘) + 𝑥2(𝑘) + ⋯+𝑥𝑛(𝑘) (2.16) 

 

Aplicando-se um shift temporal obtém-se a equação equivalente à equação original (2.5). 

 𝒙(𝒌 + 𝟏) = 𝒙𝟏(𝒌 + 𝟏) + 𝒙𝟐(𝒌 + 𝟏) + ⋯+𝒙𝒏(𝒌 + 𝟏) (2.17) 

e que representa o comando motor no instante 𝒌 + 𝟏 e tem, tal como na arquitectura em série, uma 

forma mais simples de trabalhar. 

  

 

   1
(1 −  1 

−1)
 

 2
(1 −  2 

−1)
 

  
(1 −    

−1)
 

… … 

+ 

+ 

   

 2 

 1 

… 
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2.3 Geração da trajectória 

 

O módulo de geração da trajectória é responsável pelo cálculo dos valores das variáveis da trajectória 

passados ao drone. Tendo em conta que este é um programa de navegação autónoma, a informação 

necessária para a criação da trajectória propriamente dita não é previamente calculada, mas baseia-

se em dados fornecidos pelos sensores locais em tempo real. 

 

 

2.3.1 Suavização de trajectórias 

 

Como o drone representa um sistema dinâmico, não pode seguir uma trajectória arbitrária e é 

necessário que esta seja relativamente suave, o que normalmente é garantido minimizando a taxa de 

variação dos valores da função de trajectória. 

 

Para resolver este problema utiliza-se uma ferramenta de “cálculo de variações”, tema abordado em 

[15], que é um campo de análise matemática que utiliza variações, ou seja, pequenas mudanças em 

funções, para encontrar máximos e mínimos em funcionais. A equação usada para resolver o 

problema de optimização é apresentada em (2.18). 

 𝑥⋆(𝑡) = argmin
𝑥(𝑡)

∫ ℒ(𝑥(𝑛), 𝑥(𝑛−1), … , 𝑥(1), 𝑥, 𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 (2.18) 

 

𝒙⋆(𝒕) representa a melhor função 𝑥(𝑡) que minimiza o funcional. 

𝓛 representa a função de custo. 

O funcional, neste caso, é o integral da função de custo 𝓛, e depende do tempo, da função 𝒙(𝒕) e das 

suas derivadas até 𝒙(𝒏), em que 𝒏 representa a ordem do sistema. 

 

No contexto de robótica, em que o problema de optimização está relacionado com trajectórias, a 

função de custo é 𝓛 = (𝒙(𝒏))
𝟐
 e a funçao óptima é dada por (2.19). 

 𝑥⋆(𝑡) = argmin
𝑥(𝑡)

∫ (𝑥(𝑛))
2
𝑑𝑡

𝑇

0

 (2.19) 

 

A escolha do valor 𝒏 é feita de acordo com a grandeza que se pretende controlar, que neste caso é a 

derivada de ordem 𝒏 de 𝒙(𝒕). Alguns exemplos das grandezas possíveis, dependendo do valor de 𝒏 

escolhido, estão na Tabela 2.1. 

 

𝒏 = 𝟏 Velocidade 

𝒏 = 𝟐 Aceleração 

𝒏 = 𝟑 Jerk 

𝒏 = 𝟒 Snap 

 
Tabela 2.1 - Grandeza a controlar dependendo da ordem 𝒏 do sistema 
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A função óptima 𝒙⋆(𝒕), (2.19), tem que satisfazer a condição dada pela equação de Euler-Lagrange 

em (2.20) 

 
𝜕ℒ

𝜕𝑥
−
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕ℒ

𝜕𝑥(1)
) +

𝑑2

𝑑𝑡2
(
𝜕ℒ

𝜕𝑥2
) −⋯+ (−1)𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑡𝑛
(
𝜕ℒ

𝜕𝑥(𝑛)
) = 0 (2.20) 

 

Neste trabalho, a função que se pretende minimizar é a função de jerk. 

Em física, jerk representa a taxa de variação da aceleração, ou seja, a derivada da aceleração em 

ordem ao tempo. Como o nome indica (jerk pode ser traduzido como brusco), uma trajectória jerky 

(ou brusca) é caracterizada por variações abruptas de aceleração que é o que se pretende evitar. 

Devido à inércia do drone, estas trajectórias menos suaves podem ser impossíveis de executar. A 

solução é minimizar a função de jerk, para garantir então trajectórias suaves e exequíveis. 

 

A condição imposta pela equação de Euler-Lagrange para a minimização do jerk é uma 

particularização de (2.20) e tem a seguinte forma: 

 
𝜕ℒ

𝜕𝑥
−
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕ℒ

𝜕𝑥(1)
) +

𝑑2

𝑑𝑡2
(
𝜕ℒ

𝜕𝑥2
) −

𝑑3

𝑑𝑡3
(
𝜕ℒ

𝜕𝑥(3)
) = 0 (2.21) 

 

Resolvendo esta equação, chega-se à conclusão que 

 𝑥(6) = 0 (2.22) 

 

e que primitivando seis vezes para se obter 𝑥(𝑡) (que representa a função da curva de trajectória) 

origina um polinómio de quinto grau da forma 

 𝑥(𝑡) = 𝑐0 + 𝑐1𝑡 + 𝑐2𝑡
2 + 𝑐3𝑡

3 + 𝑐4𝑡
4 + 𝑐5𝑡

5 (2.23) 

 

𝒄𝒊 (𝑖 = 1,2, … ,5) representa um coeficiente com valor constante. 

𝒙(𝒕), na forma de (2.23), representa a função da curva de trajectória para o mínimo jerk. 

 

Para se calcular os valores das constantes do polinómio é necessário definir condições de fronteira. 

Os valores para as condições de fronteira escolhidas (instantes inicial e final na trajectória, 𝒕 = 𝟎 e 

𝒕 = 𝑻 respectivamente), podem ver-se na Tabela 2.2. 

 

 Posição Velocidade Aceleração 

𝒕 = 𝟎 𝑥0 𝑣0 𝑎0 

𝒕 = 𝑻 𝑥𝑇 𝑣𝑇 𝑎𝑇 

 
Tabela 2.2 - Condições de fronteira  

 

Para a grandeza posição, as equações que verificam as condições de fronteira são obtidas a partir de 

(2.23) e são as seguintes: 

 𝑥(0) = 𝑐0 = 𝑥0 (2.24) 

 𝑥(𝑇) = 𝑐0 + 𝑐1𝑇 + 𝑐2𝑇
2 + 𝑐3𝑇

3 + 𝑐4𝑇
4 + 𝑐5𝑇

5 = 𝑥𝑇 (2.25) 
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Escrevendo em forma matricial tem-se: 

 [1 0 0 0 0 0]

[
 
 
 
 
 
𝑐0
𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5]
 
 
 
 
 

= 𝑥0 (2.26) 

 [1 𝑇 𝑇2 𝑇3 𝑇4 𝑇5]

[
 
 
 
 
 
𝑐0
𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5]
 
 
 
 
 

= 𝑥𝑇 (2.27) 

 

Derivando (2.23), obtém-se a função da trajectória para a velocidade, o polinómio de quarto grau 

(2.28). 

 �̇�(𝑡) = 𝑐1 + 2𝑐2𝑡 + 3𝑐3𝑡
2 + 4𝑐4𝑡

3 + 5𝑐5𝑡
4 (2.28) 

 

As condições de fronteira dão origem às seguintes equações: 

 �̇�(0) = 𝑐1 = 𝑣0 (2.29) 

 �̇�(𝑇) = 𝑐1 + 2𝑐2𝑇 + 3𝑐3𝑇
2 + 4𝑐4𝑇

3 + 5𝑐5𝑇
4 = 𝑣𝑇 (2.30) 

 

que em notação matricial têm a forma 

 [0 1 0 0 0 0]

[
 
 
 
 
 
𝑐0
𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5]
 
 
 
 
 

= 𝑣0 (2.31) 

 [0 1 2𝑇 3𝑇2 4𝑇3 5𝑇4]

[
 
 
 
 
 
𝑐0
𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5]
 
 
 
 
 

= 𝑣𝑇 (2.32) 

 

Derivando (2.28) obtém-se a função da trajectória para a aceleração, o polinómio de terceiro grau 

(2.33). 

 �̈�(𝑡) = 2𝑐2 + 6𝑐3𝑡 + 12𝑐4𝑡
2 + 20𝑐5𝑡

3 (2.33) 

 

cujas condições de fronteira dão origem a 

 �̈�(0) = 2𝑐2 = 𝑎0 (2.34) 

 �̈�(𝑇) = 2𝑐2 + 6𝑐3𝑇 + 12𝑐4𝑇
2 + 20𝑐5𝑇

3 = 𝑎𝑇 (2.35) 

 

e escritas na forma matricial são 
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 [0 0 2 0 0 0]

[
 
 
 
 
 
𝑐0
𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5]
 
 
 
 
 

= 𝑎0 (2.36) 

 [0 0 2 6𝑇 12𝑇2 20𝑇3]

[
 
 
 
 
 
𝑐0
𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5]
 
 
 
 
 

= 𝑎𝑇 (2.37) 

 

Juntando todas as equações, obtém-se o respectivo sistema de equações na forma matricial 𝑨𝒙 = 𝒃, 

em (2.38). 

                                               𝑨                                     𝒙          𝒃               

 

[
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0
1 𝑇 𝑇2 𝑇3 𝑇4 𝑇5

0 1 2𝑇 3𝑇2 4𝑇3 5𝑇4

0 0 2 6𝑇 12𝑇2 20𝑇3]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
𝑐0
𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝑥0
𝑣0
𝑎0
𝑥𝑇
𝑣𝑇
𝑎𝑇]
 
 
 
 
 

 (2.38) 

 

Note-se que, para a matriz ser apresentada com uma forma visualmente mais intuitiva, a ordem das 

linhas é reajustada, o que significa que a ordem elementos de 𝒃 é alterada em conformidade. 

 

As soluções deste sistema são obtidas através da equação 

 𝑥 = 𝐴−1𝑏 (2.39) 

 

𝑨−𝟏 representa a matriz inversa de 𝑨. 

𝒙 representa o vector com os valores dos coeficientes que se pretende encontrar. 

𝒃 representa o vector com os valores das condições de fronteira. 
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2.4 Odometria 

 

Odometria é o cálculo da variação da posição ao longo do tempo, normalmente através de dados 

fornecidos por sensores de movimento, como por exemplo acelerómetros ou câmaras de vídeo. No 

contexto de robótica esta informação é usada em robots para que estes possam fazer auto-

localização, ou seja, saber a sua posição num referencial espacial relativamente à posição inicial. 

 

É importante que o cálculo da odometria seja o mais fiável possível, pois é esta informação que é 

usada como referência na correcção dos erros de trajectória pelo controlador. O tipo mais comum de 

odometria em drones é calculado através de sensores inerciais, que, por norma, possuem erros 

bastantes elevados devido ao ruído. Isto significa que nem sempre se obtêm resultados aceitáveis, 

pelo que outros tipos de odometria são usados, como por exemplo a odometria visual. 

 

É necessário ter cuidado com a referência usada, pois os valores de odometria obtidos por um robot 

representam coordenadas no seu próprio referencial, que é móvel. Para passar para coordenadas 

num referencial fixo (normalmente o do mundo) utiliza-se uma matriz que inclui rotação e translação. 

 

Na Figura 2.7 pode ver-se um exemplo de um sistema de referenciais a duas dimensões em que se 

pretende converter coordenadas do referencial do robot (𝒙𝒓, 𝒚𝒓) em coordenadas do referencial do 

mundo (𝒙𝒘, 𝒚𝒘). Este tipo de sistema é tipicamente usado em veículos de solo em que a rotação é 

feita no eixo z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Sistema de coordenadas com referencial móvel e referencial f ixo 

 

𝑷(𝒙, 𝒚) representa um ponto que neste caso está expresso em coordenadas do referencial do robot. 

 

Nas Figura 2.8 e Figura 2.9 podem ver-se os passos que constituem a transformação do referencial 

do robot para o referencial do mundo. 

  

𝑑 

𝑦𝑟 

𝜃𝑟 
𝑥𝑟 

𝑥𝑤 

𝑦𝑤 

𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑃𝑟(𝑥𝑟 , 𝑦𝑟) 
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O primeiro passo consiste em multiplicar o vector com as coordenadas do ponto 𝑷 pela matriz de 

rotação 𝑹 (robot para mundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 - Conversão de referencial móvel para referencial f ixo (após rotação)  

 

No segundo passo soma-se a 𝑷(𝒙, 𝒚) o vector de translação 𝒅 (que corresponde ao offset entre a 

origem dos dois referenciais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 - Conversão de referencial móvel para referencial f ixo (após rotação e translação) 

 

Como pretendido, nesta fase 𝑷(𝒙, 𝒚) representa um ponto expresso em coordenadas do referencial 

do mundo. 

 

No caso deste trabalho, visto o robot ser do tipo drone é preciso uma matriz com seis graus de 

liberdade: três de posição (𝑥, 𝑦, 𝑧) e três de orientação (𝑟𝑜𝑙𝑙, 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ, 𝑦𝑎𝑤). 

 

 𝑅𝑥 = [
1
0
0

0
cos 𝜃𝑥
sin 𝜃𝑥

0
− sin 𝜃𝑥
cos 𝜃𝑥

] (2.40) 

 𝑅𝑦 = [

cos 𝜃𝑦
0

sin 𝜃𝑦

0
1
0

−sin 𝜃𝑦
0

cos 𝜃𝑦

] (2.41) 

 𝑅𝑧 = [
cos 𝜃𝑧
sin 𝜃𝑧
0

− sin 𝜃𝑧
cos 𝜃𝑧
0

0
0
1
] (2.42) 

 𝑅 = 𝑅𝑥𝑅𝑦𝑅𝑧 (2.43) 

 

𝑑 
𝑦𝑟 

𝑥𝑅 

𝑥𝑤 

𝑦𝑤 

𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑅𝑃𝑟(𝑥𝑟 , 𝑦𝑟) 

𝑦𝑟 

𝑥𝑅 

𝑥𝑤 

𝑦𝑤 

𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑃𝑤(𝑥𝑤 , 𝑦𝑤) 
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O vector de translação 𝒅 é representado em notação matricial como 𝑻. 

 𝑑 = 𝑇 = [

𝑑𝑥
𝑑𝑦
𝑑𝑧

] (2.44) 

 

A posição do drone no referencial do mundo é obtida através da equação (2.45). 

 𝑷𝒘 = 𝑹 ∙ 𝑷𝑹 + 𝑻 (2.45) 

 

A matriz 𝑹 (2.43), que representa a matriz de rotação é uma composição das três matrizes de rotação 

para cada eixo: 𝑅𝑥, 𝑅𝑦 e 𝑅𝑧. 𝑻 representa o vector de translação que é usado para remover o offset 

entre a origem do referencial drone e a origem do referencial do mundo. 𝑷𝒘 é o vector de 

coordenadas de posição no referencial do mundo e 𝑷𝑹 é o vector de coordenadas de posição no 

referencial do drone. 

 

 

2.4.1 Odometria inercial 

 

Este tipo de odometria é feito com os dados dos sensores inerciais (acelerações e/ou velocidades) e 

utiliza as equações do movimento variado para calcular a posição. 

 

 𝑥(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑣𝑥(𝑡) · ∆𝑡 +
1

2
𝑎𝑥(𝑡) · ∆𝑡

2 (2.46) 

 𝑦(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑦(𝑡) + 𝑣𝑦(𝑡) · ∆𝑡 +
1

2
𝑎𝑦(𝑡) · ∆𝑡

2 (2.47) 

 𝑧(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑧(𝑡) + 𝑣𝑧(𝑡) · ∆𝑡 +
1

2
𝑎𝑧(𝑡) · ∆𝑡

2 (2.48) 

 

𝒙(𝒕), 𝒚(𝒕) e 𝑧(𝒕) são as coordenadas de posição calculadas ao longo do tempo. 

𝒗𝒙(𝒕), 𝒗𝒚(𝒕) e 𝒗𝒛(𝒕) são as velocidades lineares em cada instante, para cada eixo. 

𝒂𝒙(𝒕), 𝒂𝒚(𝒕) e 𝒂𝒛(𝒕) são as acelerações lineares em cada instante, para cada eixo. 

∆𝒕 é o incremento de tempo e as condições iniciais 𝒙(𝟎), 𝒚(𝟎) e 𝒛(𝟎) são inicializadas a 0. 

 

As orientações são obtidas directamente dos sensores inerciais, na forma de um ângulo em relação à 

orientação inicial. 

 

 

2.4.2 Odometria visual 

 

A posição do drone é calculada comparativamente a pontos conhecidos do ambiente, através da 

odometria visual, usando as câmaras do drone. Esta tarefa tanto pode ser feita com sistemas com ou 

sem marcadores, sendo a primeira bastante mais robusta. A principal vantagem deste tipo de 
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odometria tem a ver com o facto de não ser feita de forma iterativa, mas sim recalculada em cada 

instante. Isto significa que não existe acumular de erro devido ao ruído dos sensores. 

 

 

2.5 Reconhecimento visual 

 

Este trabalho foca-se na navegação autónoma de drones através da visão. Reconhecimento e 

análise de imagem é uma tarefa, não só computacionalmente pesada como também é árdua e cuja 

fiabilidade depende de vários factores. A luminosidade, o ângulo de filmagem ou até mesmo o relevo 

e textura do ambiente filmado afectam a qualidade com que as imagens são obtidas, o que pode 

impossibilitar a correcta análise. Para facilitar esta tarefa, é comum utilizarem-se marcadores visuais 

de referência que são colocados no mundo. Um marcador visual é uma imagem que tem idealmente 

um padrão único e inconfundível com os outros elementos do ambiente, mas com uma textura 

complexa o suficiente para ser facilmente detectado e analisado. 

 

A detecção automática de marcadores numa imagem é um processo de vários passos. Neste 

trabalho, a biblioteca de funções utilizada para tal intitula-se OpenCV. 

 

O algoritmo consiste nos seguintes passos: segmentação de imagem, extracção de contornos, 

filtragem, geração do código binário correspondente á matriz em escala de cinza (gray-scale), 

identificação do padrão do marcador, correcção de erros e estimação da posição do marcador em 

relação à câmara com que se obteve a imagem original. 
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3. Implementação 

 

Neste capítulo é feita uma descrição da implementação dos diferentes blocos que constituem o 

programa de controlo. O trabalho foi desenvolvido na linguagem C++ em ambiente Linux, recorrendo-

se ao programa Matlab sempre que necessário. 

 

O sistema, apresentado na Figura 1.1, é o conjunto dos vários módulos desenvolvidos 

individualmente, que constituem no seu todo o sistema total. Pode dividir-se em dois grandes ramos, 

para além dos módulos relacionados com os sensores: 

 

1. Ramo de feedback, responsável pela correcção de erros na trajectória devido a 

perturbações externas. Recebe como input os valores da posição real do drone e também os 

comandos em velocidade ajustados à dinâmica, e dá como output a correcção a aplicar aos 

mesmos. Este ramo inclui dois módulos: 

a. Controlador PD, responsável pelo cálculo dos valores de correcção a aplicar aos 

comandos em velocidade. Recebe como input os erros de posição e dá como output 

os incrementos de velocidade dos comandos em velocidade. 

b. Modelo Directo da dinâmica, cuja função é reverter o ajuste feito pelo modelo 

inverso. Recebe como input os comandos em velocidade ajustados e dá como output 

os valores de referência da trajectória original. 

 

2. Ramo de feedforward, responsável pela geração da trajectória de referência, i.e, o estado 

que se pretende que o drone atinja. Recebe como input a posição e a orientação do marcador 

alvo e calcula as variáveis de trajectória (posições, velocidades e acelerações) e dá como 

output os comandos em velocidade ajustados à dinâmica. Este ramo tem dois módulos 

distintos: 

a. Gerador de trajectória, Módulo que gera as variáveis da trajectória de referência. 

Recebe como input os valores da posição final do drone e dá como output os valores 

da trajectória de referência. 

i. Minimização da taxa de variação de trajectória, função responsável pela 

minimização das variáveis da trajectória, para garantir suavidade e ausência 

de overshoot ou saturação. Recebe como input os valores actuais de 

posição, velocidade e aceleração do drone e dá como output as variáveis da 

trajectória de referência minimizada. 

b. Modelo Inverso da dinâmica, responsável pelo cálculo dos comandos em 

velocidade necessários para atingir o estado pretendido (valores da trajectória de 

referência). Recebe como input as velocidades da trajectória de referência e dá como 

output os comandos do drone na forma de velocidades lineares e angulares. 
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3. Restantes módulos (informação sensorial), agrupando os restantes módulos num só ramo 

tem-se:  

a. Detector do Marcador, responsável pela detecção da plataforma móvel, que serve 

como base de aterragem para o drone, através da biblioteca de função ArUco. 

Recebe como input imagens obtidas pelas câmaras locais e dá como output os 

valores de posição e orientação da plataforma. 

b. Odometria, responsável pela auto-localização do drone. Recebe como input a 

informação fornecida pelos sensores locais e dá como output os valores de posição 

do drone, em tempo real, no referencial do mundo. 

i. Cálculo inercial, função de cálculo da odometria pela alternativa dos 

sensores inerciais. Recebe como input as velocidades e acelerações 

fornecidas pelos sensores inerciais locais e dá como output os valores de 

posição do drone, em tempo real, no referencial do mundo 

ii. Cálculo visual, função de cálculo da odometria pela alternativa da visão. 

Recebe como input as imagens geradas pelas câmaras locais e dá como 

ouput os valores de posição do drone, em tempo real, no referencial do 

mundo. 

 

 

3.1 Controlador PD 

 

O controlador PD é um programa simples em que é implementada a equação (2.1) para as seis 

grandezas a controlar (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑟𝑜𝑙𝑙, 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ e 𝑦𝑎𝑤). Cada grandeza tem efectivamente o seu próprio 

controlador que é dimensionado separadamente, dando origem às seis seguintes equações: 

 

 𝑢𝑥(𝑡) = 𝐾𝑃𝑥(𝑥𝑑(𝑡) − 𝑥𝑟(𝑡)) + 𝐾𝐷𝑥(�̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑟(𝑡)) (3.1) 

 𝑢𝑦(𝑡) = 𝐾𝑃𝑦(𝑦𝑑(𝑡) − 𝑦𝑟(𝑡)) + 𝐾𝐷𝑦(�̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑟(𝑡)) (3.2) 

 𝑢𝑧(𝑡) = 𝐾𝑃𝑧(𝑧𝑑(𝑡) − 𝑧𝑟(𝑡)) + 𝐾𝐷𝑧(�̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑟(𝑡)) (3.3) 

 𝑢𝛼(𝑡) = 𝐾𝑃𝛼(𝛼𝑑(𝑡) − 𝛼𝑟(𝑡)) + 𝐾𝐷𝛼(�̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑟(𝑡)) (3.4) 

 𝑢𝛽(𝑡) = 𝐾𝑃𝛽(𝛽𝑑(𝑡) − 𝛽𝑟(𝑡)) + 𝐾𝐷𝛽 (�̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑟(𝑡)) (3.5) 

 𝑢𝛾(𝑡) = 𝐾𝑃𝛾(𝛾𝑑(𝑡) − 𝛾𝑟(𝑡)) + 𝐾𝐷𝛾(�̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑟(𝑡)) (3.6) 

 

𝒙𝒅, 𝒚𝒅 e 𝒛𝒅 representam as coordenadas de posição desejadas e são obtidas através do módulo de 

geração de trajectória. 

𝒙𝒓, 𝒚𝒓 e 𝒛𝒓 representam as coordenadas de posição reais e são obtidas através do módulo de cáculo 

de odometria. 
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�̇�𝒅, �̇�𝒅, �̇�𝒅 representam as velocidades lineares desejadas e são obtidas através do módulo de 

geração de trajectória. 

�̇�𝒓, �̇�𝒓 e �̇�𝒓 representam as velocidades reais e são obtidas através dos sensores locais do drone. 

𝜶𝒅, 𝜷𝒅 e 𝜸𝒅 representam as orientações (𝑟𝑜𝑙𝑙, 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ, e 𝑦𝑎𝑤) desejadas e são obtidas através do 

módulo de geração de trajectória. 

𝜶𝒓, 𝜷𝒓 e 𝜸𝒓 representam as orientações reais e são obtidas através dos sensores locais do drone. 

�̇�𝒅, �̇�𝒅, �̇�𝒅 representam as velocidades angulares desejadas e são obtidas através do módulo de 

geração de trajectória. 

�̇�𝒓, �̇�𝒓 e �̇�𝒓 representam as velocidades angulares reais e são obtidas através do cálculo das 

derivadas das orientações reais. 

𝑲𝑷𝒙, 𝑲𝑷𝒚, 𝑲𝑷𝒛, 𝑲𝑷𝜶, 𝑲𝑷𝜷 e 𝑲𝑷𝜸 representam as constantes proporcionais obtidas experimentalmente. 

𝑲𝑫𝒙, 𝑲𝑫𝒚, 𝑲𝑫𝒛, 𝑲𝑫𝜶, 𝑲𝑫𝜷 e 𝑲𝑷𝜸 representam as constantes derivativas obtidas experimentalmente. 

Note-se que, embora o programa esteja preparado para o controlo das seis grandezas, o comando do 

drone só vai ser feito nas grandezas 𝒙, 𝒚, 𝒛 e 𝒚𝒂𝒘. 

 

 

3.2 Modelos da dinâmica 

 

3.2.1 Modelo directo 

 

Para a implementação do modelo directo da dinâmica utiliza-se a equação na arquitectura em 

cascata. Embora esta tenha uma forma com um grau de simplicidade semelhante à da equação da 

arquitectura em série, verifica-se que este tipo de implementação apresenta resultados mais exactos 

pois não são tão susceptíveis a imprecisões nos valores das constantes, que se devem a factores 

como arredondamentos nos cálculos internos do programa. 

 

A escolha do número de zeros e pólos do sistema é feita experimentalmente através da toolbox Ident 

do Matlab. Conclui-se que o modelo matemático mais próximo do modelo real do drone contém um 

zero e dois pólos. Para estas condições, as equações (3.7), (3.8), (3.9) são particularizações de 

(2.15), (2.16) e (2.17), respectivamente. 

 𝑥1(𝑘) = 𝐴1𝑢(𝑘) + 𝑃1𝑥1(𝑘 − 1) (3.7) 

 𝑥2(𝑘) = 𝐴2𝑢(𝑘) + 𝑃2𝑥2(𝑘 − 1) (3.8) 

 

 𝒙(𝒌 + 𝟏) = 𝒙𝟏(𝒌 + 𝟏) + 𝒙𝟐(𝒌 + 𝟏) (3.9) 

𝒙(𝒌 + 𝟏) representa a saída no instante 𝒌 + 𝟏 (próximo comando motor) e é uma composição dos 

termos de (3.7) e (3.8), aplicando-lhes um shift temporal. 

O modelo da dinâmica de cada grandeza (𝒙, 𝒚, 𝒛 𝒆 𝒚𝒂𝒘) é tratado de forma independente, ou seja, 

embora todos utilizem o mesmo tipo de função de transferência, o dimensionamento das constantes é 

feito separadamente para cada um. 
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3.2.2 Modelo inverso 

 

O modelo inverso obtém-se através da inversão matemática da função do modelo directo. No 

entanto, a inversão da função é extremamente complicada de calcular, pelo que se opta por uma 

forma alternativa. Pela Figura 3.1, é fácil perceber que um sinal que seja transformado pelo modelo 

directo e de seguida pelo modelo inverso volta à forma inicial. 

 

 

Figura 3.1 - Diagrama da sequência modelo di recto/modelo inverso 

 

 

Conclui-se que 𝑼 é a entrada do modelo directo mas saída do modelo inverso, e 𝑿 a saída do modelo 

directo mas entrada do modelo inverso, ou seja, se 

 𝐻(𝑧) =
𝑋(𝑧)

𝑈(𝑧)
 (3.10) 

representa a função de transferência do modelo directo, então 

 𝐻−1(𝑧) =
𝑈(𝑧)

𝑋(𝑧)
 (3.11) 

que é a função inversa de 𝐻(𝑧), representa a função de transferência do modelo inverso. 

 

A função na arquitectura em cascata é difícil de inverter e a forma final tem uma estrutura pouco 

prática de usar. Neste caso, opta-se pela função na arquitectura em série, (2.6) mas particularizada 

para um zero e dois pólos. A sua função inversa, que representa a função de transferência do modelo 

inverso, é apresentada em (3.12). 

 

Figura 3.2 - Diagrama de blocos do modelo inverso (arquitectura em série)  

 

 𝐻−1(𝑧) =
𝑈(𝑧)

𝑋(𝑧)
=
(1 − 𝑃1𝑧

−1)(1 − 𝑃2𝑧
−1)

𝑅1𝑧
−1

 (3.12) 

 

Os termos em (3.13) e (3.14) são obtidos através do diagrama da Figura 3.2. 

 
𝑋1(𝑧)

𝑈(𝑧)
=
1 − 𝑃1𝑧

−1

𝑅1

𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥1(𝑘) =

𝑢(𝑘) + 𝑃1𝑢(𝑘 − 1)

𝑅1
 (3.13) 

 
𝑋(𝑧)

𝑋1(𝑧)
= 1 − 𝑃2𝑧

−1
𝑇𝐿𝐼
⇒ 𝑥(𝑘) = 𝑥1(𝑘) + 𝑃2𝑥1(𝑘 − 1) (3.14) 

 

 𝒙(𝒌 + 𝟏) = 𝒙𝟏(𝒌 + 𝟏) + 𝑷𝟐𝒙𝟏(𝒌) (3.15) 

𝒙(𝒌 + 𝟏) representa a saída no instante 𝒌 + 𝟏 (próximo comando motor), aplicando um shift temporal 

a (3.14).  
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3.3 Minimização da função de jerk 

 

Para se implementar a minimização da função de jerk de uma forma mais genérica, normaliza-se o 

tempo 𝒕 através da mudança de variável (3.16). 

 𝜏 =
𝑡 − 𝑡0
𝐷

 (3.16) 

 𝐷 = 𝑡𝑓 − 𝑡0 (3.17) 

𝝉 representa a nova variável. 

𝒕𝟎 e 𝒕𝒇 são os instantes inicial e final, respectivamente. 

𝑫 é a duração total da trajectória. 

 

As condições de fronteira previamente definidas (Tabela 2.2) são redefinidas na Tabela 3.1. 

 Posição Velocidade Aceleração 

𝒕 = 𝒕𝟎 𝑥0 𝑣0 𝑎0 

𝒕 = 𝒕𝒇 𝑥𝑓 𝑣𝑓 𝑎𝑓 

 
Tabela 3.1 - Condições de fronteira (tempo normalizado)  

 

O instante inicial da trajectória já não é necessariamente 𝒕 = 𝟎. 

A equação da posição definida em (2.23) passa a ser da forma (3.18). 

 𝑥(𝑡) = 𝑐0 + 𝑐1𝜏 + 𝑐2𝜏
2 + 𝑐3𝜏

3 + 𝑐4𝜏
4 + 𝑐5𝜏

5 (3.18) 

 

Tendo em conta que 

 
𝑑𝜏

𝑑𝑡
=
1

𝐷
 (3.19) 

 

As equações de velocidade (2.28) e da aceleração (2.33) ficam com a forma de (3.20) e (3.21). 

 �̇�(𝑡) =
𝑐1
𝐷
+ 2

𝑐2
𝐷
𝜏 + 3

𝑐3
𝐷
𝜏2 + 4

𝑐4
𝐷
𝜏3 + 5

𝑐5
𝐷
𝜏4 (3.20) 

 �̈�(𝑡) = 2
𝑐2
𝐷2
+ 6

𝑐3
𝐷2
𝜏 + 12

𝑐4
𝐷2
𝜏2 + 20

𝑐5
𝐷2
𝜏3 (3.21) 

 

Aplicando as condições de fronteira 

 𝑡 = 𝑡0 ⇒ 𝜏 =
𝑡0 − 𝑡0
𝑡𝑓 − 𝑡0

= 0 (3.22) 

 𝑡 = 𝑡𝑓 ⇒ 𝜏 =
𝑡𝑓 − 𝑡0

𝑡𝑓 − 𝑡0
= 1 (3.23) 

obtém-se a matriz (3.24). 
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                                          𝑨                                  𝒙          𝒃               

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0

0
1

𝐷
0 0 0 0

0 0
2

𝐷2
0 0 0

1 1 1 1 1 1

0
1

𝐷

2

𝐷

3

𝐷

4

𝐷

5

𝐷

0 0
2

𝐷2
6

𝐷2
12

𝐷2
20

𝐷2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑐0

𝑐1

𝑐2

𝑐3

𝑐4

𝑐5]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑥0

𝑣0

𝑎0

𝑥𝑓

𝑣𝑓

𝑎𝑓]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3.24) 

 

𝑨 representa uma versão com o tempo normalizado e condições de fronteira mais genéricas, da 

matriz (2.38). Os coeficientes são obtidos aplicando a equação (2.39). 

 

 

3.4 Reconhecimento visual 

 

Neste trabalho utiliza-se o reconhecimento visual de marcadores ArUco [7] para duas tarefas 

distintas. A primeira é estimar a posição da câmara do drone para que se possa calcular a sua 

odometria relativamente a um ponto de referência, que neste caso se define como origem do 

referencial do mundo. A segunda é usar o marcador como landmark na plataforma de aterragem para 

que o drone o possa detectar e seguir. O algoritmo de detecção e reconhecimento de imagem 

reconhecimento consiste nos seguintes passos: 

 

Segmentação de imagem: No primeiro passo uma imagem a preto e branco é gerada (Figura 3.3) 

extraindo os contornos relevantes na imagem em escala de cinza através de um algoritmo de valor de 

limiar local adaptativo (local adaptive thresholding), ou seja, o valor de limiar vai sendo 

dinamicamente alterado nas diferentes regiões da imagem. Esta abordagem apresenta resultados 

mais fiáveis para diferentes graus de luminosidade, por oposição a métodos mais comuns como por 

exemplo o Canny Edge Detector. 

 

 

Figura 3.3 - Imagem original  (esquerda) e imagem gerada com algori tmo de thresholding  (dire ita)  
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Extracção de contornos e filtragem: De seguida, os contornos são extraídos da imagem a preto e 

branco com o algoritmo de Suzuki e Abe, o que dá origem a uma imagem que contém os contornos 

pretendidos mas também os irrelevantes. O algoritmo de Douglas-Peucker é usado para fazer 

detecção de polígonos. Como os marcadores estão contidos em contornos rectangulares, as 

detecções que não sejam aproximações a polígonos de 4 vértices são descartadas. 

 

 

Figura 3.4 - Contornos (l inhas a verde)  

 

 

Obtenção do código: O terceiro passo consiste na análise da região interna dos contornos da Figura 

3.4 para extrair o seu código. Primeiro, a projecção de perspectiva é removida com a computação da 

matriz de homografia. À imagem resultante é aplicada uma divisão com threshold através do método 

de Otsu. De seguida, a imagem binarizada é dividida numa grelha e a cada elemento é atribuído o 

valor 0 ou 1, dependendo se os valores da maioria dos pixels estão acima ou abaixo do valor de 

threshold. Como primeiro teste de rejeição, todos os candidatos a marcador que não tenham uma a 

região de fronteira a preto (todos os bits na periferia a 0) são automaticamente descartados. 

 

 

Figura 3.5 - Apl icação da homograf ia (esquerda) e convers ão para código binário (direita)  

 

 

Identificação do marcador e correcção de erros: É necessário distinguir quais os candidatos a 

marcador que irão pertencer ao dicionário e quais os que pertencem ao ambiente (falsos positivos). A 

cada código é atribuído um conjunto de quatro identificadores, cada um correspondente a uma 

rotação de 90°. Se algum deles pertencer ao dicionário que contém todas as combinações válidas de 

marcadores, então o candidato é considerado um marcador válido e adicionado ao dicionário de 

marcadores gerados. 
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Estimação da posição: É possível estimar a posição do marcador relativamente à câmara pela qual 

é detectado. Este processo é feito iterativamente minimizando o erro de reprojecção dos cantos 

(algoritmo de Levenberg-Marquardt). Para a detecção dos cantos, é feita uma regressão linear do 

conjunto de pixels de cada um dos lados do perímetro para se calcular a intersecção das rectas 

obtidas. 

 

Embora se possa utilizar um único marcador para a detecção, opta-se pelo uso de um tabuleiro 

ArUco (ArUco board), que consiste num grupo de vários marcadores. A estimação da posição é mais 

versátil pois só é necessário detectar alguns dos marcadores do tabuleiro, o que resolve problemas 

relacionados com oclusão ou vistas parciais devido ao ângulo de visão. O cálculo é também mais 

preciso, já que são usadas mais correspondências entre pontos-chave (cantos). Na Figura 3.6 pode 

observar-se o sistema de eixos em que o vermelho corresponde ao eixo do 𝒙, verde ao eixo do 𝒚 e 

azul ao eixo do 𝒛. Podem também ver-se pequenos quadrados vermelhos que representam os 

pontos-chave usados para estimar a posição. 

 

 

Figura 3.6 - Sistema de eixos do tabuleiro ArUco 

 

 

A detecção do alvo é feita com a câmara frontal enquanto o drone se encontra longe da plataforma 

passando a ser feita pela câmara de baixo assim que esta detectar o tabuleiro, sinalizando que se 

encontra sob a plataforma e pode proceder à aterragem. 

 

Tendo em conta que os dados fornecidos pelo módulo do ArUco são a posição e orientação do 

tabuleiro em relação à câmara, é ainda necessário converter as coordenadas desse referencial para 

coordenadas no referencial do mundo. 
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3.5 Odometria 

 

Inicialmente, o módulo de odometria foi desenhado para calcular a posição do drone através das 

equações físicas do movimento variado, em que as acelerações e velocidades seriam obtidas através 

dos sensores inerciais do próprio drone. Experimentalmente, verificou-se que em ambiente de 

simulação este tipo de odometria funciona como pretendido. No entanto, quando se testou com o 

robot real, concluiu-se que esta não era uma solução viável devido à elevada sensibilidade das 

equações face a desvios (devido ao ruído) apresentados pelos sensores em relação aos valores 

reais. A solução alternativa escolhida foi odometria através da visão, utilizando como sensores as 

câmaras do drone. Ainda assim, visto a primeira solução ser bastante mais fácil de utilizar, 

mantiveram-se as duas implementações. A solução inercial é utilizada em certo tipo de testes por 

uma questão de facilidade e rapidez. 

 

 

3.5.1 Odometria Inercial 

 

A razão pela qual este tipo de odometria é tão sensível a desvios nos valores deve-se ao facto de 

utilizar como membros das equações a velocidade e aceleração. Mesmo desvios de uma ordem de 

grandeza normalmente desprezável contribuem para o erro que vai acumulando ao longo do tempo. 

Imagine-se o caso em que o drone está completamente imóvel mas em que o sensor inercial 

apresenta como output 𝑣 = 0 ±10
-3

 m/s. Com o programa a correr a uma frequência de 100 𝐻𝑧, ao 

fim de 10 segundos de teste, a posição indicada pela odometria será de 10
-3

 metros. Isto significa que 

com apenas 10 segundos de teste, já existe um erro de 1 centímetro em relação ao valor real. Tendo 

em conta que os sensores inerciais utilizados neste tipo de robots têm ruído de uma ordem grandeza 

superior ao do exemplo dado, é fácil perceber que esta solução não apresenta resultados favoráveis 

fora do ambiente de simulação. 

 

 

3.5.2 Odometria visual 

 

Neste tipo de implementação, a odometria é calculada utilizando o módulo de visão da biblioteca de 

funções C++ (OpenCV vision). É necessário um marco no mundo que o drone possa detectar, e a 

sua posição é calculada sempre relativamente a esse marco, que pode ou não estar imóvel. A 

biblioteca inclui funções que, através do output das câmaras do drone, fornecem as três coordenadas 

espaciais e orientação do marco em relação ao robot. O módulo desenvolvido, utiliza esta informação 

para converter a posição do marco, na posição relativa do drone no mundo. Para facilitar a 

percepção, fixa-se o marco como a origem do mundo (coordenadas (0,0,0)). A conversão é feita 

através de transformações matriciais de rotação e translação frequentemente utilizadas em robótica. 
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3.6 Plataforma e material 

 

3.6.1 ARDrone 

 

O drone usado neste trabalho é o ARDrone 2.0, fabricado pela empresa Parrot. O ARDrone é um 

quadcopter (ou quadrotor) com quatro motores de 14,5 W e 28,5 rpm, e em um peso de 380 g sem a 

estrutura protectora exterior e 420 g com a mesma. 

 

Os sensores locais utilizados para obtenção de dados estão na Tabela 3.2 

 

Sensor Utilidade Exactidão 

Acelerómetro de 3 eixos Medir aceleração 50 𝑚𝑔 (0,49 𝑚/𝑠2) 
Magnetómetro de 3 eixos Medir orientação 6 ° (0,105 𝑟𝑎𝑑) 

Pressão Medir altitude 10 𝑃𝑎 (10 𝑁/𝑚2) 
Ultra-sónico Medir altitude - 

 
Tabela 3.2 - Sensores locais ut i l izados  

 

Para além dos sensores descritos, o drone está ainda equipado com duas câmaras de vídeo. A 

câmara frontal tem uma lente com abertura de 92 ° e é usada para calcular odometria visual e para 

fazer a detecção do alvo. A câmara vertical (situada na parte de baixo do drone) tem um ângulo de 

visão bastante mais limitado pelo que é usada apenas quando o drone se encontra por cima da 

plataforma de aterragem. 

 

A comunicação entre o drone e o dispositivo com o sistema de controlo é feita via Wi-Fi com um 

alcance máximo de aproximadamente 50 metros, e a autonomia é de aproximadamente 12 minutos. 

 

 

 

Figura 3.7 - Parrot ARDrone 2.0 (sem estrutura de protecção exterior)  
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3.6.2 ROS - Robot Operating System 

 

O framework usado na elaboração deste trabalho é o ROS, sigla para Robot Operating System. ROS 

é um tipo de middleware desenhado especificamente para simplificar a criação e desenvolvimento de 

programas para robots, permitindo trabalhar com uma grande variedade de plataformas de robótica. 

 

Criar software genérico e robusto para robots é uma tarefa árdua e extremamente difícil. Tarefas que 

para o ser humano são triviais, para um robot revelam-se de um grau de complexidade muito elevado 

e de difícil execução, envolvendo diversas áreas de trabalho. Torna-se praticamente impossível para 

uma única instituição, laboratório ou indivíduo lidar com uma gama de assuntos tão abrangente. ROS 

visa resolver este problema possibilitando a colaboração das diferentes entidades e a integração dos 

seus trabalhos. 

 

A sua natureza modular permite ao utilizador não só escolher que partes do ROS são úteis ou que 

partes prefere implementar por si como também facilita bastante a integração de qualquer outro 

componente externo. Esta facilidade de integração deve-se em parte à arquitectura de comunicação, 

cuja ilustração se pode ver na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 - Arquitectura de comunicação do ROS  

 

Cada nó (node) representa um agregado de programas ou pacotes que tanto pode ser uma divisão 

lógica (na mesma máquina) ou física (em máquinas diferentes). Um nó que partilhe dados (publisher) 

com outros nós publica (publication) uma mensagem (msg) com o formato adequado para um tópico 

(topic). Por sua vez, um nó que pretenda aceder a esses dados (subscriber) só tem que aceder ao 

tópico subscrevendo-o (subscription), e garantir que o protocolo é o mesmo para a recepção da 

mensagem. É fácil de perceber que este nível de abstracção facilita imenso a comunicação devido à 

separação dos nós. O tópico funciona como um interface que permite que a comunicação seja 

universal. 

 

Neste trabalho, cada módulo descrito nos capítulos anteriores está contido num nó diferente. Embora 

o drone não seja considerado um nó precisa de subscrever o tópico adequado para receber os 

comandos em velocidade. Para isso basta instalar os drivers fornecidos pelo fabricante, cuja 

integração é garantida pelo ROS de uma forma abstracta. 
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3.6.3 Gazebo 

 

O programa escolhido para simular o ambiente a três dimensões é o Gazebo, que faz parte do pacote 

do ROS. Este simulador inclui algumas ferramentas úteis, o que facilita a realização dos testes e 

permite a obtenção de resultados bastante fiáveis. 

 

Uma destas ferramentas refere-se aos motores de física (physics engine) que permitem simular tanto 

a cinemática como a dinâmica do drone. 

 

O simulador contém também um módulo que permite gerar dados de sensores, algo que é bastante 

útil neste trabalho devido à necessidade desta informação noutros módulos, como por exemplo o 

controlador. Opcionalmente, pode simular-se o ruído dos sensores, o que torna os resultados mais 

realistas. 

 

O Gazebo permite ainda a integração de uma biblioteca de modelos de robots padrão, incluindo o 

drone usado neste trabalho - ARDrone 2.0, cujo guia pode ser consultado em [16] - o que torna 

desnecessária a sua modelação. 

 

Na Figura 3.9 pode ver-se um exemplo do modelo do mundo simulado, com texturas do ISR (Institute 

for Systems and Robotics) no piso 7 da torre norte do Técnico Lisboa. Ao centro pode observar-se o 

modelo 3D do drone. 

 

 

 
Figura 3.9 - Ambiente de simulação 3D (Gazebo) 
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3.6.4 OpenCV e ArUco 

 

OpenCV é uma biblioteca C++ que contém um módulo de reconhecimento de imagem baseado na 

ArUco library, uma biblioteca de detecção de marcadores rectangulares fiduciais. 

 

Um marcador fiducial é um objecto colocado no campo de visão de um sistema de captura de 

imagem, como por exemplo uma câmara de vídeo. Marcadores deste tipo são usados 

frequentemente como pontos de referência ou de medição. 

 

O módulo ArUco tem um conjunto de dicionários, que cobrem uma variada gama de tamanho de 

dicionário e tamanhos de marcadores e permite ao utilizador criar um marcador individual ou um 

tabuleiro de marcadores (ArUco board). A versão mais usada é a duas dimensões (Figura 3.10), visto 

ser simples de usar, bastando para isso imprimir em papel e colocar no ambiente. 

 

 

Figura 3.10 - Dois exemplos de tabulei ros ArUco a 2 dimensões com tamanhos diferentes  
 

 

Na Figura 3.11 podem ver-se alguns exemplos de padrões de marcadores. Duas características 

comuns a todos os padrões são: uma “moldura” preta a toda a volta para que seja mais fácil de 

identificar os contornos e uma textura suficientemente variada para a probabilidade de existirem dois 

marcadores diferentes que sejam reconhecidos como duplicados sejam praticamente nula. 

 

 

Figura 3.11 - Exemplos de padrões de marcadores ArUco  
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4. Testes e Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais obtidos em simulação. As simulações 

são feitas em ambiente ROS no simulador Gazebo e posteriormente analisadas em Matlab. 

 

Na primeira parte está a identificação do sistema de controlo, que inclui o controlador PD (controlador 

proporcional-derivativo) e os modelos da dinâmica do drone na forma de equações às diferenças 

(uma para cada grandeza). 

 

Na segunda parte incluem-se os testes práticos que visam comparar o comportamento do drone com 

as diferentes arquitecturas de controlo (Feedback, Feedforward, com e sem dinâmica e Min Jerk). 

Este conjunto de testes inclui três tipos de trajectórias: 

 Circular, em que o objectivo é mostrar o comportamento do drone desligando os blocos das 

várias arquitecturas implementadas de forma a mostrar o efeito que cada uma tem no 

resultado final. 

 Directa até à base fixa com aterragem, onde o objectivo é mostrar que o drone é capaz de 

executar uma trajectória arbitrária utilizando as câmaras para detectar o alvo e aterrar nele. 

 Livre até à base móvel com aterragem, cujo objectivo é semelhante ao anterior mas com a 

diferença que o alvo está a mudar de posição ao longo do tempo e é necessário adaptar a 

trajectória à medida que a base se movimenta. 

 

Na terceira parte estão os testes feitos para a aterragem na base fixa e móvel. 

 

 

4.1 Identificação do sistema 

 

4.1.1 Controlador PD 

 

O dimensionamento das constantes do controlador é feito experimentalmente. O teste consiste em 

utilizar um controlador PD para cada uma das quatro grandezas a dimensionar (𝒙, 𝒚, 𝒛 e 𝒚𝒂𝒘) 

aplicando ao drone, como referência, um step em posição com amplitude de 1 metro, durante 5 

segundos. Os valores das constantes são aumentados e repete-se o processo. 

 

As combinações de valores das duas constantes estão compreendidas entre 0 e 5 para 𝑲𝒑 e 0,6 e 5 

para 𝐾𝑑, o que dá um total de 598 combinações diferentes. Esta experiência é repetida 10 vezes para 

que se possa calcular o valor médio de cada sinal de resposta obtido para uma representação mais 

exacta. Na Figura 4.1 está um exemplo de um gráfico com as 598 repetições do teste, neste caso 

para a coordenada 𝒙. 
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Figura 4.1 - Resposta do drone  em 598 exper iências  com o valor médio de 10 testes  

 

 

É necessário escolher qual das experiências apresenta o melhor resultado. Para isso são tidas em 

conta três características do gráfico de resposta: 

 Overshoot - valor máximo de amplitude que ultrapassa o valor de referência de 1 m. 

 Tempo de overshoot - tempo que o drone demora a atingir o valor de pico de overshoot. 

 Amplitude média - valor médio de posição a partir do tempo de overshoot. 

 

Embora se pretenda que o overshoot seja nulo e o respectivo tempo até atingir a referência mínima, 

pode não ser esse o caso para as constantes ideais. O que se verifica é que os valores pretendidos 

minimizam a combinação dos três factores, e não cada um isoladamente. 

 

Para tal, constroem-se dois tipos de gráficos a três dimensões. O primeiro, representa uma matriz de 

2 dimensões, em que cada linha contém os diferentes valores de 𝐾𝑝 e cada coluna os diferentes 

valores de 𝐾𝑑, em função da amplitude de overshoot. Este valor de amplitude é representado pela 

percentagem que o valor do pico de overshoot representa em relação ao valor de referência. Por 

exemplo, para a referência de 1 m, se o pico atingir 1,3 m a percentagem de amplitude de overshoot 

será 30%. Com este gráfico pretende verificar-se qual a combinação de constantes que apresenta a 

percentagem, maior que zero, mais baixa. As combinações que apresentem valores de amplitude 

negativos, ou seja, não atingem o valor de referência, são excluídas automaticamente e o seu valor 

de amplitude forçado a 0, para efeitos de visualização. 

 

O segundo gráfico representa a mesma matriz de 2 dimensões mas em função do tempo necessário 

para atingir o pico de overshoot. Com este gráfico pretende verificar-se qual a combinação de 

constantes que apresenta o valor de tempo mais baixo. Os valores cujas combinações são 

consideradas inválidas no caso anterior são forçados a 5 segundos para efeitos de visualização. 
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Tendo em conta que cada componente do controlador representa uma grandeza diferença do drone 

real, é expectável que as constantes sejam diferentes para cada uma. Como tal, é necessário 

dimensionar as constantes para cada uma das grandezas separadamente, que neste caso são 

𝒙, 𝒚, 𝒛 𝑒 𝒚𝒂𝒘 . 

 

Dimensionamento da componente 𝒙: 

 

 

Figura 4.2 - Gráf ico de overshoot  para 𝒙 (vista frontal)  

 

 

 

Figura 4.3 - Gráf ico de overshoot  para 𝒙 (vista inferior)  
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Na Figura 4.2 e Figura 4.3 podem observar-se os gráficos amplitude de overshoot para a componente 

𝒙. 

 

Figura 4.4 - Gráf ico de tempo de overshoot  para 𝒙 (vista frontal )  

 

 

 

Figura 4.5 - Gráf ico de tempo de overshoot  para 𝒙 (vista inferior)  

 

 

Na Figura 4.4 e Figura 4.5 podem observar-se os gráficos do tempo de pico de overshoot para a 

componente 𝒙. 
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Dimensionamento da componente 𝒚: 

 

 

Figura 4.6 - Gráf ico de overshoot  para 𝒚 (vista frontal)  

 

 

 

Figura 4.7 - Gráf ico de overshoot  para 𝒚 (vista inferior)  

 

 

Na Figura 4.6 e Figura 4.7 podem observar-se os gráficos amplitude de overshoot para a componente 

𝒚. 
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Figura 4.8 - Gráf ico de tempo de overshoot  para 𝒚 (vista frontal )  

 

 

 

Figura 4.9 - Gráf ico de tempo de overshoot  para 𝒚 (vista inferior)  

 

 

Na Figura 4.8 e Figura 4.9 podem observar-se os gráficos do tempo de pico de overshoot para a 

componente 𝒚. 
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Dimensionamento da componente 𝒛: 

 

 

Figura 4.10 - Gráf ico de overshoot  para 𝒛 (vista frontal )  

 

 

 

Figura 4.11 - Gráf ico de overshoot  para  𝒛 (vista inferior)  

 

 

Na Figura 4.10 e Figura 4.11 podem observar-se os gráficos de amplitude de overshoot para a 

componente 𝒛. 
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Figura 4.12 - Gráf ico de tempo de overshoot  para 𝒛 (vista frontal)  

 

 

 

Figura 4.13 - Gráf ico de tempo de overshoot  para 𝒛 (vista inferior)  

 

 

Na Figura 4.12 e Figura 4.13 podem observar-se os gráficos do tempo de pico de overshoot para a 

componente 𝒛. 
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Dimensionamento da componente 𝒚𝒂𝒘: 

 

 

Figura 4.14 - Gráf ico de overshoot  para 𝒚𝒂𝒘 (vista frontal )  

 

 

 

Figura 4.15 - Gráf ico de overshoot  para  𝒚𝒂𝒘 (vista inferior)  

 

 

Na Figura 4.14 e Figura 4.15 podem observar-se os gráficos de amplitude de overshoot para a 

componente 𝒚𝒂𝒘. 
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Figura 4.16 - Gráf ico de tempo de overshoot  para 𝒚𝒂𝒘 (vista frontal)  

 

 

 

Figura 4.17 - Gráf ico de tempo de overshoot  para 𝒚𝒂𝒘 (vista inferior)  

 

 

Na Figura 4.16 e Figura 4.17 podem observar-se os gráficos do tempo de pico de overshoot para a 

componente 𝒚𝒂𝒘. 

 

Analisando o gráfico com a resposta das 598 combinações para 𝒚𝒂𝒘, pode concluir-se que o 

dimensionamento das constantes para esta grandeza não é muito significativo devido às restrições do 

controlador de baixo nível do drone para na velocidade angular. 
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Estes gráficos apenas dão uma ideia genérica dos valores que as constantes deverão ter. Para se 

obter com exactidão esses valores, é feito o cálculo do score, tendo em conta os três factores já 

referidos. A combinação que obtiver o score mais baixo é escolhida como a óptima. 

A fórmula usada para o cálculo do score é a equação (4.1) e as condições para os valores dos pesos 

estão em (4.2) 

 𝑆 = 𝑤1𝑇 + 𝑤2𝑂 + 𝐴 (4.1) 

 𝑤1 +𝑤2 = 1 e 𝑤1, 𝑤2 > 0 (4.2) 

 

𝑺 representa o score. 

𝒘𝟏 e 𝒘𝟐 são pesos para se ajustar o ênfase que se pretende dar a cada um dos dois termos. Caso se 

pretenda que a resposta seja mais rápida à custa de maior overshoot, aumenta-se 𝒘𝟏. Caso se 

pretenda uma resposta mais suave sacrificando tempo, aumenta-se 𝒘𝟐. 

𝑻 representa o valor do tempo do pico de overshoot. 

𝑶 representa o valor de amplitude do pico de overshoot. 

𝑨 representa o valor da diferença entre amplitude média a partir do tempo de overshoot e o valor da 

referência. 

 

As constantes ideais para cada componente encontram-se na Tabela 4.1. 

 

𝒙 𝒚 𝒛 𝒚𝒂𝒘 

𝑲𝒑 5,0 4,8 3,8 3,8 

𝑲𝒅 1,2 1,2 1,0 0,4 

 
Tabela 4.1 - Valores ideais das constantes do controlador  

 

Da Figura 4.18 à Figura 4.21 pode observar-se a resposta do drone quando aplicado o controlador 

com as constantes dimensionadas para os valores ideais obtidos. 

 

 

Figura 4.18 - Gráf ico de resposta do drone  para as constantes ideais do controlador  de 𝒙 
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Figura 4.19 - Gráf ico de resposta do drone  para as constantes ideais do controlador  de 𝒚 
 

 

Figura 4.20 - Gráf ico de resposta do drone  para as constantes ideais do controlador  de 𝒛 

 

 

 

Figura 4.21 - Gráf ico de resposta do drone  para as constantes ideais do controlador  de 𝒚𝒂𝒘 
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4.1.2 Identificação do modelo directo da dinâmica do drone 

 

O cálculo do modelo da dinâmica do drone é feito separadamente para cada grandeza a modelar: 𝒙, 

𝒚 e 𝒛 (grandezas lineares) e 𝒚𝒂𝒘 (grandeza angular). Este conjunto de testes consiste em dar ao 

drone um sinal de entrada e observar o seu comportamento, através do sinal de saída.  

 

Os sinais de input e output, para as grandezas lineares, estão na Figura 4.22 e na Figura 4.23. 

 

 

Figura 4.22 - Sinal de entrada do drone  (grandezas l ineares) 

 

 

Figura 4.23 - Sinal de resposta do drone  (grandezas l ineares) 
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Os sinais para a grandeza angular estão na Figura 4.24 e na Figura 4.25. 

 

É de notar que os modelos lineares transformam velocidade linear em velocidade linear mas o 

modelo angular transforma ângulo em velocidade angular. Esta diferença deve-se apenas a uma 

maior facilidade de implementação no código. 

 

 

Figura 4.24 - Sinal de entrada do drone  (grandeza angular)  

 

 

 

Figura 4.25 - Sinal de resposta do drone  (grandeza angular)  
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Tendo em conta que o tipo de modelo escolhido tem a forma de equações às diferenças, é 

necessário calcular os pólos, zeros e constantes da equação de transferência. Com a toolbox Ident 

do Matlab obtêm-se os seguintes valores: 

 

Grandezas 

Constante 𝒙 𝒚 𝒛 𝒚𝒂𝒘 

Pólo 1 0.95563 0.95545 0.97524 0.99999 

Pólo 2 0.93326 0.93651 -0.05823 0.20936 

𝑹𝟏 0.12507 0.13603 0.02473 0.57367 

𝑹𝟐 -0.12214 -0.13319 0.00148 -0.12011 

 
Tabela 4.2 - Pólos e constantes do modelo directo  

 

 

A resposta do sistema modelado para cada grandeza pode ser observada na Figura 4.26, Figura 

4.27, Figura 4.28 e Figura 4.29. 

 

Os modelos para 𝒙 e 𝒚 têm uma exactidão de aproximadamente 98% e os modelos de 𝒛 e 𝒚𝒂𝒘 têm 

uma exactidão de 99.99%. 

 

 

Figura 4.26 - Resposta do sistema modelado para 𝒙 
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Figura 4.27 - Resposta do sistema modelado para 𝒚 

 

 

 

Figura 4.28 - Resposta do sistema modelado para 𝒛 
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Figura 4.29 - Resposta do sistema modelado para yaw  

 

 

4.1.3 Cálculo do modelo inverso da dinâmica do drone 

 

O modelo inverso é obtido invertendo a equação às diferenças do modelo directo. Os valores dos 

pólos (os mesmos do modelo directo) e o zero encontram-se na Tabela 4.3. 

 

Grandezas 

Constante 𝒙 𝒚 𝒛 𝒚𝒂𝒘 

Pólo 1 0.95563 0.95545 0.97524 0.99999 

Pólo 2 0.93326 0.93651 -0.05823 0.20936 

Zero 0.00293 0.00284 0.02620 0.45357 
 

Tabela 4.3 - Pólos e zero do modelo inverso 
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4.2 Comportamento do Drone 

 

Nesta secção pretende fazer-se um estudo do comportamento do drone quando comandado nas 

diferentes arquitecturas, ou seja, utilizando apenas blocos parciais da arquitectura completa. 

As arquitecturas analisadas são as seguintes: 
 

 Feedback (Figura 4.30). 

 Feedforward sem dinâmica (Figura 4.31). 

 Feedforward com dinâmica (Figura 4.32). 

 Completa (Feedback e Feedforward com dinâmica, Figura 4.33). 

 

A parte do sistema com a arquitectura de Feedback (realimentação em malha fechada, Figura 4.30) é 

responsável pela correcção de erros, através de um controlador PD (proporcional-derivativo). 

 

O sistema recebe os valores da trajectória de referência e em cada step tenta reduzir o erro entre a 

posição de referência e a posição real com um controlador PD. 

 

O input deste sistema é a posição e orientação da base e o output é a posição e orientação do drone 

calculada pela odometria. 

 

 

Figura 4.30 - Arquitectura com Feedback  

 

 

A parte do sistema com a arquitectura em Feedforward (Figura 4.31) é responsável pela criação dos 

comandos do drone na forma de velocidades lineares e angulares a partir da trajectória gerada. 

 

O sistema recebe as velocidades de referência geradas para a trajectória desejada. Estas são 

passadas directamente ao drone na forma de comandos em velocidade. Não existe qualquer tipo de 

correcção de erros, pelo que qualquer perturbação externa é muito prejudicial. 

 

O input deste sistema são as velocidades linear e angulares de referência, geradas de acordo com a 

posição da base, e o output é a posição e orientação do drone calculada pela odometria. 
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Figura 4.31 - Arquitectura com Feedforward  sem dinâmica 

 

 

Esta arquitectura (Figura 4.32) é semelhante à anterior, com a adição do bloco do modelo inverso da 

dinâmica que é responsável pelo ajuste das variáveis da trajectória tendo em conta as características 

físicas do drone. 

 

O sistema recebe a velocidade e a orientação de referência geradas (estado desejado) tendo em 

conta a posição da base e passa-as ao modelo inverso para que estas sejam transformadas nos 

comandos em velocidade necessários para atingir esse estado. Na prática isto significa que as 

velocidades de referência são ajustadas (ligeiramente aumentadas) para compensar os efeitos da 

dinâmica do drone, como por exemplo a inércia. 

 

O input deste sistema são as velocidades lineares e orientações de referência, geradas de acordo 

com a posição da base, e o output é a posição e orientação do drone calculada pela odometria. 

 

 

Figura 4.32 - Arquitectura com Feedforward  e dinâmica 
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A arquitectura completa engloba as três arquitecturas descritas acima, com a adição do bloco do 

modelo directo, responsável pela reversão do ajuste feito pelo modelo inverso. 

 

O sistema recebe as velocidades e orientações de referência geradas (estado desejado) tendo em 

conta a posição da base, sendo de seguida transformadas, pelo modelo inverso, nos comandos em 

velocidade necessários para atingir esse estado. Os comandos em velocidade são passados ao 

modelo inverso para se reverter a operação anterior, obtendo-se de novo as velocidades de 

referência da trajectória, que vão ser comparadas com a posição real do drone. Esta diferença é 

passada ao controlador PD que calcula as correcções necessárias. Por fim, aos comandos em 

velocidade (calculados à saída do modelo inverso) são somadas às correcções das velocidades 

calculada pelo controlador, sendo assim gerados os comandos em velocidade corrigidos, que vão ser 

passados ao drone. 

 

O input deste sistema são as velocidades lineares e orientações de referência, geradas de acordo 

com a posição da base, e o output é a posição e orientação do drone calculada pela odometria. 

 

 

 
Figura 4.33 - Arquitectura completa 

 

 

O objectivo deste conjunto de testes é provar que, embora seja possível controlar o drone em cada 

um dos tipos de arquitecturas separadamente, é a arquitectura completa que apresenta os melhores 

resultados, tornando o controlo mais robusto, exacto e preciso. 
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4.2.1 Teste 1 - Trajectória circular em simulação 

 

O 1º teste consiste em comparar o comportamento do drone nas diferentes arquitecturas. É 

pretendido que parta de uma posição relativamente afastada do ponto inicial e que siga uma 

trajectória circular paralela ao solo a 1 metro de altitude com uma frequência de rotação de 0,1 rps. O 

teste tem a duração de 30 segundos, para garantir, pelo menos, duas revoluções completas). 

 

Note-se que, na maior parte destes testes, se optou por não se utilizar o ruído de simulação, pois o 

que se pretende é mostrar o efeito da ausência de cada bloco das diferentes arquitecturas, e não 

obter resultados em condições reais. 

 

Teste 1a - Arquitectura com FeedForward e Feedback mas sem Modelo da Dinâmica nem Min 

Jerk (sem ruído de simulação). 

 

 

Figura 4.34 - Resposta em posição do drone  no teste 1a 

 

 

Como se pode observar na Figura 4.34, partindo de uma posição fora da trajectória circular sem a 

utilização da função de minimização do jerk, o drone desloca-se até ao primeiro ponto da trajectória 

de forma abrupta e à velocidade máxima. Como seria de esperar existe overshoot e consequente 

oscilação até que se atinja a estabilização. Outro problema que seria expectável verificar-se é a 

saturação dos valores de velocidade devido ao elevado erro de posição inicial que o controlador PD 

implementado tentaria corrigir. No entanto, tal não se verifica devido ao controlador interno 

implementado pelo fabricante que impede que tal aconteça, fixando a velocidade máxima em 2 𝑚/𝑠. 
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Pode também observar-se uma diferença de amplitude entre as duas trajectórias, devido à ausência 

do modelo da dinâmica o que faz com esteja a ser gerada uma trajectória que o drone não é capaz 

de seguir devido às suas características dinâmicas. 

 

 

Figura 4.35 - Posição do drone  no eixo 𝒙 no teste 1a 

 

 

Figura 4.36 - Posição do drone  no eixo  𝒚 no teste 1a 

 

 

Nas Figuras Figura 4.35 e Figura 4.36 pode observar-se cada componente de posição, 

separadamente. 
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Teste 1b - Arquitectura com FeedForward e Min Jerk mas sem Feedback nem Modelo da 

Dinâmica (sem ruído de simulação). 

 

Para resolver o problema do teste anterior, planeia-se a parte da trajectória entre a posição inicial do 

drone e o ponto inicial da trajectória circular utilizando a função de minimização de jerk. O valor do 

tempo para este troço de trajectória deve ser escolhido com critério (ainda que não seja muito 

apertado) pois define a ângulo de entrada na trajectória e se não for suficiente elevado pode não 

corrigir totalmente o problema de overshoot. Por outro lado, se for grande demais, este troço de 

trajectória irá ser desnecessariamente longo e lento. Como se pode ver na Figura 4.37, o troço 

planeado com o min jerk em 5 segundos é bastante eficiente mas evita qualquer tipo de overshoot. 

 

 

Figura 4.37 - Resposta em posição do drone  no teste 1b 

 

 

Neste teste espera-se que o drone efectue uma trajectória circular com raio ligeiramente inferior ao 

raio da trajectória circular pretendida devido à ausência do modelo da dinâmica, cuja função é ajustar 

os valores da trajectória pretendida tendo em conta que o drone é um objecto que está sujeito às leis 

da física, como por exemplo a inércia. 

 

Como se pode observar na Figura 4.37, é exactamente isso que acontece: a trajectória seguida pelo 

drone fica aquém da trajectória pretendida, o que resulta numa circunferência de raio menor. 
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Figura 4.38 - Posição do drone  no eixo 𝒙 no teste 1b 

 

 

Figura 4.39 - Posição do drone  no eixo 𝒚 no teste 1b 

 

 

Observando cada componente de posição separadamente (Figuras Figura 4.38 e Figura 4.39) 

verifica-se não só esta diferença de amplitude como também a existência de um ligeiro atraso no 

tempo entre as duas trajectórias: Isso deve-se ao facto de a trajectória calculada sem o ajuste do 

modelo da dinâmica assumir que o drone tem capacidade para atingir a velocidade de referência, 

instantaneamente, o que é obviamente impossível num sistema real. 
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Teste 1c - Arquitectura com FeedForward, Min Jerk e Modelo da Dinâmica mas sem Feedback 

(com ruído de simulação). 

 

 

Figura 4.40 - Resposta em posição do drone  no teste 1c 

 

 

Neste teste utiliza-se ruído de simulação (cujo objectivo é simular o ruído dos sensores do drone real) 

para se observar o efeito que tem na trajectória face à ausência do bloco de correcção de erros 

(controlador PD, na arquitectura de Feedback). 

 

Como era de esperar, a trajectória resultante é significativamente diferente da trajectória pretendida, 

como se pode observar na Figura 4.40. 
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Figura 4.41 - Posição do drone  no eixo 𝒙 no teste 1c 

 

 

Figura 4.42 - Posição do drone  no eixo 𝒚 no teste 1c 

 

 

Pode também verificar-se nas Figuras Figura 4.41 e Figura 4.42 que esta diferença vai sendo cada 

vez maior ao longo do tempo devido ao acumular do erro de posição gerado pelo drift do drone. 
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Teste 1d - Arquitectura completa: com FeedForward, Feedback, Min Jerk e Modelo da Dinâmica 

(com ruído de simulação). 

 

 

Figura 4.43 - Resposta em posição do drone  no teste 1d 

 

 

Neste teste é ligado o bloco de feedback, para que se possa verificar o efeito de correcção de erro do 

controlador PD. Espera-se que haja uma melhoria significativa da trajectória efectuada face ao teste 

anterior em que não existia qualquer correcção. 

 

Como se pode observar na Figura 4.43, a trajectória efectuada é quase perfeita comparativamente à 

trajectória que se pretende que o drone siga. 
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Figura 4.44 - Posição do drone  no eixo 𝒙 no teste 1d 

 

 

Figura 4.45 - Posição do drone  no eixo 𝒚 no teste 1d 

 

Individualmente pode verificar-se uma quase total ausência de erro entre cada coordenada de 

posição da trajectória desejada e da trajectória real. 
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4.2.2 Teste 2 - Aterragem em base fixa em simulação 

 

O 2º teste consiste em controlar o drone na arquitectura completa e observar o seu comportamento 

na execução da trajectória e aterragem na base fixa. Neste teste são usados dois marcadores ArUco, 

como se pode observar na Figura 4.46. O primeiro é colocado horizontalmente na base de aterragem 

e o segundo colocado verticalmente à sua frente, servindo como ponto de referência para a câmara 

frontal. É usado como primeiro input para o módulo de geração de trajectória a posição inicial do 

marcador horizontal para o drone ter uma ideia da zona onde este situa e começar a deslocar-se 

nessa direcção. A trajectória é recalculada com um determinado valor de frequência, que se vai 

variando em cada experiência, e registados os valores de posição finais do drone e da base. A base 

está fixa na posição (6,2,0), e cada experiência é repetida 10 vezes para se fazer a média. Neste 

teste é usado ruído de simulação. 

 

 

 
Figura 4.46 - Exemplo de setup  inic ial  

 

 

Na Tabela 2.1 podem observar-se os erros de posição entre a posição final do drone e a posição da 

base. 

 

𝒇 [𝑯𝒛] �̅�𝒙 [𝒎] �̅�𝒚 [𝒎] 

2 0,040313 0,043941 

1 0,051328 0,055062 

0,2 0,074607 0,077462 

0 0,112415 0,126726 

 
Tabela 4.4 - Comparação entre as posições f inais  do drone  e da base f ixa 
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𝒇 representa a frequência de actualização de trajectória (0 significa que é calculada inicialmente e 

não é actualizada até ao fim do teste). 

�̅�𝒙 e �̅�𝒚 representam os erros médios, em metros. 

 

Como seria de esperar, pode concluir-se pela tabela que o erro médio aumenta com a diminuição da 

frequência. Da Figura 4.47 à Figura 4.49 pode observar-se a trajectória seguida pelo drone nas 

coordenadas de posição, para as diferentes frequências de actualização. 

 

 

Figura 4.47 - Coordenada 𝒙 da trajectória real para diferentes valores de frequência  

 

 

 

Figura 4.48 - Coordenada 𝒚 da trajectória real para diferentes valores de frequência  
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Figura 4.49 - Coordenada 𝒛 da trajectória real para diferentes valores de frequência  

 

 

A diferença nas trajectórias para diferentes frequências deve-se ao facto de existir sempre um erro no 

cálculo da posição, velocidades e acelerações do drone. Existe também erro entre a trajectória real e 

a trajectória de referência calculada previamente. Quando a trajectória é actualizada, os valores 

actuais das medições dos sensores são usados no cálculo do novo estado. A diferença entre a 

trajectória de referência anterior e a recalculada dá origem a "saltos". Quanto menor a frequência, 

mais tempo passa entre cada actualização e maior o erro acumulado entre as duas trajectórias 

referidas, o que dá origem a “saltos” maiores e a uma trajectória total mais oscilante e menos suave. 

 

 

4.2.3 Teste 3 - Aterragem em base móvel em simulação 

 

Este teste é semelhante ao anterior, com a diferença que a base se está a movimentar ao longo do 

eixo 𝒚 com um movimento sinusoidal com raio de 2 metros, partindo da posição (6,0,0). Com uma 

frequência fixada em 2 𝐻𝑧, repete-se a experiência 10 vezes para cada valor de velocidade da base, 

e registam-se os valores de posição finais do drone e da base. Neste teste é usado ruído de 

simulação. 

 

𝒇 [𝒓𝒑𝒔] �̅�𝒙 [𝒎] �̅�𝒚 [𝒎] 

0,01 0,06477 0,07242 

0,02 0,08234 0,24062 

0,1 0,27407 0,37425 

0,2 N/V N/V 

0,5 N/V N/V 

 
Tabela 4.5 - Comparação entre as posições f inais do drone  e da base móvel  
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𝒇  representa a frequência com que a base completa dois diâmetros da sua trajectória sinusoidal em 

𝒚, em revoluções por segundo. 

�̅�𝒙 e �̅�𝒚 representam os erros médios, em metros. 

N/V significa “Não Válido”. 

 

Como se pode ver pela Tabela 4.5, para frequências muito baixas os resultados são relativamente 

semelhantes aos do teste com a base fixa. No entanto, o erro médio aumenta exponencialmente com 

o aumento da frequência, e, para frequências a partir de um certo valor (0,2 no caso deste teste), os 

resultados obtidos deixam de ser válidos porque o drone não consegue atingir a plataforma devido à 

sua elevada velocidade. Este problema deve-se principalmente à ausência de um módulo de previsão 

da posição da base (como por exemplo um Filtro de Kalman), o que torna o tracking da base em 

tempo real praticamente impossível. 
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5. Conclusões Finais 

 

5.1  Conclusões 

 

Nesta tese foi implementado um sistema de controlo de drones para aterragem numa plataforma 

móvel usando apenas os dados dos sensores locais como input (câmaras RGB e sensor IMU). Foi 

demonstrado, em simulação, que o drone é capaz de executar a aterragem com um error inferior a 5 

centímetros, com uma trajectória previsível. 

 

Os modelos internos de dinâmica dão origem à geração de comandos em velocidade realistas que 

permitem ao drone atingir o estado de referência pretendido. A função de minimização do jerk garante 

uma trajectória suave e sem overshoot e previne saturação de comandos em velocidade. O 

controlador PD dimensionado garante uma trajectória com elevado grau de exactidão face à 

trajectória de referência e remove o efeito de drift. Conclui-se que a resposta do drone controlado na 

arquitectura completa apresenta resultados bastante satisfatórios com elevado grau de exactidão na 

presença de ruído de simulação. 

 

O teste com a base fixa mostra que o valor da frequência de actualização de trajectória dá origem a 

trajectórias distintas. Conclui-se que existe um valor ideal para calcular a trajectória mais eficiente, 

que pode ser determinado experimentalmente (ainda que não tenha sido feito nesta dissertação). 

Embora o reconhecimento visual seja fiável, existe uma limitação em termos de espaço, devido ao 

limitado alcance da câmara para reconhecer os padrões dos marcadores (cerca de 5 metros). 

 

O tracking da base móvel é uma tarefa que, embora não adicione grau de complexidade ao sistema 

(visto já existir um módulo de reconhecimento de imagem para a odometria), apresenta resultados 

que são significativamente sensíveis a perturbações (tanto internas como externas). Quando o drone 

se aproxima da base, a trajectória calculada apresenta um maior grau de oscilação. Isto deve-se, em 

parte, à magnitude de variação do valor ângulo, que o controlador tem que compensar mais 

bruscamente. O facto de o tracking ser feito em tempo real também contribui para um mau resultado, 

pois o drone está constantemente em atraso em relação à base, devido à falta de uma estimativa da 

posição futura desta. 

 

 

5.2  Possíveis melhorias e trabalho futuro 

 

Para se resolver o problema da previsão da posição base móvel, foi inicialmente considerada a 

hipótese da implementação de um filtro de Kalman, que seria implementado como sistema de 

previsão, calculando uma estimativa da posição futura da base. Com a intenção de continuar a 

desenvolver este trabalho, que tem ainda margem de progressão, não só para melhorias como 
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também para implementação de funcionalidades adicionais, o filtro de Kalman seria o próximo passo. 

Para resolver o problema da limitação de distância de testes referida nas conclusões, seria também 

interessante desenvolver um módulo de detecção de landmarks no ambiente, utilizando uma 

abordagem diferente da implementada com câmaras. Uma hipótese seria a utilização de sonares, 

para fazer uma actualização, em tempo real, da posição do drone relativamente ao mundo, em 

situações em que a câmara não detecta os marcadores visuais. 

 

Considerando que, embora trabalho feito em simulação tenha as suas vantagens (nomeadamente 

repetibilidade de testes, segurança e fácil visualização), o grande desejo inicial deste trabalho era 

implementar o sistema que permitisse o controlo de um drone real. Nas últimas etapas do trabalho, 

testou-se essa possibilidade, e, embora o programa esteja totalmente preparado para integração com 

o drone real, verificou-se que os resultados eram drasticamente piores, face aos resultados obtidos 

em simulação. Concluiu-se que os sensores apresentam uma magnitude de ruído bastante elevada o 

que afecta, especialmente, o cálculo da odometria inercial ao ponto de tornar inválida. Utilizando o 

módulo de odometria visual, os resultados melhoram, mas é, ainda assim, necessário filtrá-los para 

que seja uma opção válida. Essa filtragem seria, então, outra das etapas a atingir no trabalho futuro. 
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