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Resumo    

O desenvolvimento tecnológico e a constante procura de vantagem no Teatro de Operações, 

levou ao desenvolvimento, por parte das Forças Armadas, dos mais diversos sistemas de armas. O 

desenvolvimento dos sistemas de veículos aéreos não tripulados vem prover as forças armadas de 

uma maior flexibilidade e capacidade de projeção, sem que para isso se tenha de pôr em risco vidas 

humanas. 

A Força Aérea Portuguesa, no decorrer do Programa de Investigação e Tecnologia em Veículos 

Aéreos Não Tripulados, tem desenvolvido tecnologia para este tipo de veículos de pequena e média 

dimensão. Surge neste âmbito a necessidade de otimizar o sistema de transmissão destes veículos de 

modo a cumprir os requisitos propostos pela Força Aérea. 

Na presente dissertação é apresentado um sistema de transmissão, que inclui uma antena P-

ESPAR e o respetivo sistema de controlo integrado no veículo aéreo Antex-X02 da Força Aérea 

Portuguesa. A antena, composta por um agregado de três antenas planares, trabalha a uma frequência 

de 1,33 GHz e permite controlar o lobo de radiação de modo a otimizar a eficiência do sinal transmitido. 

O desenvolvimento do sistema de controlo da antena P-ESPAR contou com a colaboração do 

Centro de Investigação da Academia da Força Aérea e compreendeu três fases distintas no decorrer 

da presente dissertação: o estudo da localização da antena proposta no Antex-X02; o desenvolvimento 

e implementação de um algoritmo trigonométrico de controlo da antena; e o dimensionamento do 

circuito responsável por fornecer as tensões necessárias para orientar o lobo o de radiação na direção 

pretendida.   

 

Palavras-chave: UAV, Antena P-ESPAR, Sistema de Controlo, Sistema de comunicação 
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Abstract      

Technological development and the constant search for advantage in the Theater of Operations led 

to the development by the Armed Forces of the most diverse weapon systems. The development of 

unmanned aircraft systems provides the military with greater flexibility and projection capability, without 

putting human lives at risk. 

The Portuguese Air Force, with the Research and Technology Program on Unmanned Aerial 

Vehicles, developed technology for this type of small and medium-sized vehicles. Thus, there is the 

need to optimize the transmission system of these vehicles in order to comply with the requirements 

proposed by the Air Force. 

This dissertation presents a transmission system, which includes a P-ESPAR antenna and the 

respective control system integrated in the aerial vehicle Antex-X02 of the Portuguese Air Force. The 

antenna, consisting of an aggregate of three planar antennas, operates at a frequency of 1,33 GHz and 

allows to control the radiation pattern in order to optimize the efficiency of the transmitted signal. 

The development of the P-ESPAR antenna control system was supported by the Research Center 

of the Air Force Academy and comprised three distinct phases in the course of this dissertation: the 

study of the antenna location in the Antex-X02; the development and implementation of a trigonometric 

algorithm to control the antenna; and the construction of the circuit responsible for providing the 

necessary voltages in order to guide the radiation pattern in the desired direction. 

 

Keywords: UAV, P-ESPAR Antenna, Control System, Communication System  
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Capítulo 1  

1. Introdução  

1.1. Enquadramento histórico e definição do problema  

O desenvolvimento da tecnologia tem sido um fator influenciador nos diversos sectores da atividade 

humana, inclusive o sector militar, onde se enquadra a segurança e a defesa dos vários estados 

soberanos [1]. 

Com as ameaças do presente caracterizadas pela sua assimetria, globalidade e imprevisibilidade, 

existe uma maior necessidade de Informações que assumem um papel importante para o conhecimento 

do ambiente operacional, do inimigo, do terreno e de considerações de âmbito civil, fatores 

fundamentais para o comando e controlo das forças e o emprego eficaz dos meios disponíveis, tendo 

por objetivo último o aumento da probabilidade de sucesso da missão [2]. Existe por isso uma 

necessidade de desenvolver meios interoperáveis capazes de contribuir para essa função no teatro de 

operações (TO) [3], quer em tempo de paz quer em tempo de crise ou guerra.  

Com base neste desenvolvimento tecnológico e nas características das ameaças atuais, os estados 

têm reequipado as suas forças armadas (FA), reajustado doutrinas e implementado alterações a nível 

organizacional [1]. Essa transformação da Defesa, designa-se por Revolução nos Assuntos Militares 

(RAM), cuja principal caraterística é a capacidade de recolha de informação e a automatização do seu 

tratamento em tempo real [1], forças com maior incorporação de tecnologia, mais aligeiradas e por isso 

com menor efetivo e mais projetáveis à distância [4]. 

Os veículos aéreos não tripulados (UAV – Unmanned Aerial Vehicles) têm um papel decisivo na 

RAM, dada a sua flexibilidade, capacidade de projeção e principalmente porque são capazes de 

recolher informações do TO sem pôr em risco vidas humanas. Para além do âmbito da função de 

combate de Informações, em que apoiam os comandantes durante o planeamento, coordenação e 

execução das operações, podem ainda fornecer poder de fogo em combate próximo [3]. 

 O Exército Português (EP) reestruturou a sua orgânica em 2009 [5], dotando as suas unidades com 

meios UAV, de modo a aumentar a capacidade ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition 

and Reconnaissance), nomeadamente o Batalhão ISTAR, a Bateria de Aquisição de Objetivos, o 

Esquadrão de Reconhecimento (ERec) da Brigada Mecanizada (BrigMec) e o ERec da Brigada de 

Intervenção (BrigInt) com UAV do tipo Low Altitude Medium Endurance (LAME) e mini-UAV [6]. 

A satisfação dos requisitos operacionais elencados no Quadro Orgânico do pelotão de UAV LAME, 

pode ser alcançada com o UAV Antex. Quanto às necessidades relativas aos mini-UAV, qualquer 

plataforma satisfaz os requisitos básicos [3]. Contudo, as dificuldades em concretizar programas de 

aquisição inscritos na Lei de Programação Militar (LPM) têm atrasado a sua concretização [6], sendo 
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que só em Maio de 2016 saiu o despacho em Diário da República, que visa a aquisição de 12 mini-

UAV através da NATO Support and Procurement Agency (NSPA) para o aumento da capacidade ISTAR 

[7].   

Financiado pelo Ministério da Defesa Nacional (MDN) e associado à Academia da Força Aérea 

(AFA), o Programa de Investigação e Tecnologia em Veículos Aéreos Não Tripulados (PITVANT), 

desenvolvido pelo Centro de Investigação da Academia da Força Aérea (CIAFA), foi o primeiro grande 

projeto de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) de dimensão nacional e internacional que 

tem como objetivo “desenvolver tecnologia, em diversas áreas, para veículos aéreos autónomos não-

tripulados (VANT) de pequena e média dimensão, desenvolver novos conceitos de operação para este 

tipo de veículos, testar a utilização dos sistemas e tecnologias desenvolvidos num largo espetro de 

missões, tanto militares como civis” [8] de modo a satisfazer as necessidades ISR 

(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) decorrentes das missões atribuídas, através da 

utilização de um meio que se pretende eficaz e de baixo custo de operação, em complemento à 

atividade dos meios tripulados e numa perspetiva de incremento do produto operacional.  

Neste momento o programa PITVANT encontra-se equipado com cinco modelos de UAV (Figura 1-

1), sendo eles o Antex-m (X00, X01, X02, X03), Asa Voadora, NOVA e o Silver Fox [8]. As 

comunicações com estes veículos são efetuadas em duas bandas de frequência, sendo elas 2,4GHz e 

1,33GHz. A banda de 2,4GHz é utilizada para transmitir as trajetórias de voo, a posição da Estação 

Base e os comandos de controlo. A banda de 1,33GHz é utilizada para a transmissão de vídeo e 

imagem.  

 

Figura 1-1: Modelos de UAV integrados no PITVANT [8] 

A antena e o sistema de controlo proposto na dissertação irão integrar o UAV Antex-X02. Este UAV 

está equipado com o sistema de controlo SEAGULL e tem como requisitos operar com um alcance de 

40 km e uma altitude operacional de voo de 800m. Considerando o alcance desejado para este veículo 

é necessário um aumento da eficiência de transmissão. No entanto, tendo em conta o endurance, que 

no contexto dos UAV é o tempo máximo de voo do UAV em modo cruzeiro, e que está diretamente 

relacionado a taxa de consumo de combustível e por isso com o peso do UAV [9] [10], não devemos 

sobrecarregar o UAV com uma antena e respetivo acoplamento demasiado pesados.  
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1.2. Motivação e Objetivos  

Os UAV têm vindo a adquirir um papel cada vez mais importante no atual Teatro de Operações. A 

sua evolução tem sido muito rápida e o seu campo de aplicação diverso [11]. Os Exércitos modernos 

vêem nestes meios capacidades úteis para a missão de Reconhecimento [3], daí que tenham começado 

a explorar esta vertente da aviação e da tecnologia. O Exército Português não é exceção e, com o 

objetivo de desenvolver a capacidade ISTAR, tem contemplado os quadros orgânicos dos Elementos 

da Componente Operacional do Sistema de Forças com UAV [5].  

Esta dissertação vem no seguimento de duas dissertações anteriores, do Alferes Aluno Pedro 

Marques e do Alferes Aluno António Carneiro, que tinham em vista a otimização do sistema de 

transmissão do UAV através de uma antena planar direcional na frequência de 1,33 GHz, do tipo Planar 

Electronically Steerable Parasitic Array Radiator (P-ESPAR). Assim, de forma a acompanhar o 

crescente desenvolvimento dos sistemas UAV, é possível não só aumentar o alcance do sistema de 

transmissão do UAV como também a qualidade do sinal. 

A presente dissertação conta com a colaboração do Centro de Investigação da Academia da Força 

Aérea Portuguesa (CIAFA) e tem como objetivo desenvolver, e testar um sistema de comunicações do 

UAV. Isto inclui o sistema de controlo da antena P-ESPAR, integrado no sistema operativo robótico já 

implementado no UAV Antex-X02 tendo em conta as características (dimensões) e localização da 

antena no UAV, de forma a assegurar a comunicação de vídeo entre o UAV e a Estação Base. 

Apesar de esta dissertação estar a ser feita com a colaboração da Força Aérea Portuguesa, é 

importante referir que esta tecnologia pode ser aplicada aos sistemas de UAV recentemente adquiridos 

pelo Exército Português com o objetivo de aumentar o seu desempenho. 
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1.3. Estrutura da dissertação de mestrado  

Para uma mais fácil leitura e organização de conteúdos, esta dissertação foi dividida em seis 

capítulos.  

No primeiro capítulo, tendo em vista a contextualização do leitor, é feita uma curta panorâmica sobre 

a utilização de UAV no mundo, e em particular na Força Aérea Portuguesa e no Exercito Português, 

referindo algumas das suas vantagens e aplicações. Seguidamente é apresentado a motivação e os 

objetivos desta dissertação.  

No segundo capítulo é apresentada a revisão do estado da arte, abordando a contextualização e 

classificação dos UAV e respetivos sistemas de comunicação. Dentro deste último, são abordadas as 

tipologias de antenas utilizadas neste tipo de plataformas e o sistema de controlo utilizado pelo CIAFA.  

No terceiro capítulo estão presentes os conceitos e as caraterística da antena P-ESPAR 

desenvolvida considerados essenciais à compreensão do funcionamento da mesma. É ainda abordado 

uma proposta de localização da antena no UAV Antex-X02, testando e abordando as suas principais 

vantagens e limitações. 

No quarto capítulo é apresentado o desenvolvimento do algoritmo do sistema de controlo da antena 

P-ESPAR integrado no computador de bordo do UAV Antex-X02. Este é repartido em duas fases 

distintas: a primeira fase consiste no desenvolvimento do algoritmo trigonométrico que relaciona a 

posição do UAV e a posição da Estação Base de forma a obtermos a orientação do lobo principal 

pretendida; e a segunda fase compreende a implementação do algoritmo desenvolvido no computador 

de bordo do UAV Antex-X02. 

O capítulo cinco trata-se de um capítulo mais extenso dada a sua relevância para a presente 

dissertação. Neste capítulo procura-se explicar como foi dimensionado o circuito responsável por 

fornecer as tensões necessárias para o controlo da direção do lobo de radiação com base no algoritmo 

desenvolvido, bem como os componentes desse mesmo circuito. É ainda apresentado um conjunto de 

testes realizados no laboratório do CIAFA e na base aérea nº1 de Sintra, empregando o software de 

comando e controlo do UAV utilizado pela Força Aérea Portuguesa, com o objetivo de validar o sistema 

de controlo.   

Por fim, no sexto capítulo, é feito um pequeno resumo de todo o trabalho realizado no âmbito desta 

dissertação, apresentando as conclusões obtidas a partir dos testes concretizados. São também 

referidas algumas recomendações e feitas sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

2. Estado da Arte  

2.1. Contextualização do UAV  

Ao longo dos séculos os exércitos têm procurado o desenvolvimento tecnológico dos seus sistemas 

de armas com o objetivo de obter a vantagem no teatro de operações. O desenvolvimento dos UAV e 

do sistema em que se integram não é exceção [12]. 

O principal impulso por trás do desenvolvimento de aeronaves sempre foi o transporte rápido e 

seguro de pessoas e carga. No entanto, os militares logo perceberam os potenciais benefícios das 

aeronaves não tripuladas e iniciaram-se esforços para adaptar as aeronaves tripuladas à operação sem 

um piloto a bordo. O desenvolvimento do UAV começou no início do seculo XX e originalmente tratava-

se de sistemas para operar como target-drones, para auxiliar no treino de operadores de armas 

antiaéreas. Durante a Primeira Guerra Mundial esta tecnologia foi desenvolvida criando o que hoje se 

denomina de "mísseis" ou smart bombs [13] [14]. 

O aperfeiçoamento do controlo via rádio, conceito proposto e demonstrado por Nikolas Tesla em 

1898, permitiu que, uns anos mais tarde, o exército americano aperfeiçoasse com sucesso o target 

drone e usasse um veículo aéreo não tripulado para ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial 

[13] [14]. Pouco após o fim da guerra, o interesse nas missões de reconhecimento aumentou e o 

aperfeiçoamento das tecnologias dos sistemas de controlo e dos sistemas de controlo via rádio permitiu 

o início da produção em massa de UAV [12]. Nos anos seguintes, estes sistemas tomaram um lugar de 

destaque, não só nas missões de reconhecimento de zona como também em missões de aquisição e 

eliminação de alvos, quando, no início do século XXI, os UAV foram modificados para carregar 

armamento de forma a terem capacidade para uma resposta imediata à ameaça sem ser necessário 

esperar pelas forças terrestes [12]. 

Os UAV foram empregues pela primeira vez numa missão da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN) em 1995 nos Balcãs, e desde aí têm sido aplicados nos mais distintos teatros de 

operações como por exemplo no Afeganistão, Iraque e Síria [3]. Em 2011, Portugal participou com o 

UAV AR4 Light Ray, projeto desenvolvido em parceria com a empresa Tekever Autonomous Systems 

e a Universidade de Aveiro, numa missão de Informação, Segurança e Reconhecimento (ISR) da OTAN 

no Kosovo, sendo esta a primeira aplicação de um UAV desenvolvido e fabricado em Portugal num TO 

[15].   
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2.2. Conceito e classificação  

O conceito de UAV ou em português VANT, segundo o Departamento de Defesa dos EUA, entende-

se por “Veículos aéreos com motor não tripulados, que utilizam forças aerodinâmicas para sustentação, 

podem operar de modo autónomo ou ser pilotados remotamente, ser abandonados ou recuperados, 

podem também transportar cargas letais ou não. Veículos balísticos ou semi-balísticos, mísseis de 

cruzeiro e projéteis de artilharia não são considerados veículos aéreos não tripulados” [16]. 

Este conceito não deve ser confundido com o conceito semelhante de Unmanned Aircraft System 

(UAS). Sendo UAS o sistema que inclui vários componentes com funções específicas como o Veículo 

Aéreo (UAV), o Sistema de Comunicação, a Estação de Controlo Terreste (Ground Control Station - 

GCS), a carga útil (payload), isto é, o peso que um UAV pode transportar [11], os sub-sistemas de 

lançamento e recolha do veículo e todo o pessoal necessário para o operar e controlar [12]. 

Os UAV podem ser classificados segundo características relacionadas com o seu desempenho, tais 

como: peso, endurance, autonomia, velocidade, altitude máxima, tipo de motor, entre outras. A Tabela 

2-1 apresenta uma classificação, com base no guia de classificação de UAV da OTAN de 2009, que 

foca em aspetos como peso, endurance, alcance e altitude máxima de voo [13] [17], de modo a 

classificar o UAV Antex-X02 (Figura 2-1) que irá integrar a antena proposta.  

 

Classe Categoria Massa (kg) 
Alcance 

(km) 

Altitude de 

voo (m) 

Endurance 

(h) 

I 

Micro <5 <10 250 1 

Mini 2-20 <10 <300 <2 

Small - LAME (Low 

Altitude, Medium 

Endurance) 

25-150 <200 <3000 10-18 

II Tático 150-600 >200 <3000 24 

III 

MALE (Medium 

Altitude, Long 

Endurance) 

1000-1500 >500 3000 24-48 

HALE (High Altitude, 

Long Endurance 
2500-5000 >2000 20000 24-48 

Tabela 2-1: Classificação dos UAV segundo a OTAN 

 

Podemos então integrar o UAV Antex-X02 como sendo do tipo LAME (Low Altitude, Medium 

Endurance).   
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Figura 2-1: UAV Antex-X02 de categoria LAME [18] 

 

 Este veículo, devido à sua autonomia e carga útil, tem capacidade para executar as seguintes 

missões [19]:  

i) Missões ISR para apoio tático de tropas;  

ii) Vigilância de perímetros;   

iii) Intervenção em situações de emergência como terramotos, cheias, poluição e guerra 

nuclear biológica e química;   

iv) Mapeamento de florestas e de zonas agrícolas   

v) Investigação científica.  

vi) Vigilância de linhas de costa e de fronteira;   

vii) Vigilância de fogos florestais;   

viii) Monitorização de tráfego;   

ix) Seguimento de veículos.  

2.3. Sistemas de Comunicação  

As comunicações entre o UAV e a Estação Base consistem principalmente na transmissão 

ascendente de sinais de comando e controlo da Estação Base para o UAV (uplink) e na transmissão 

descendente do UAV para a Estação Base (downlink), que devolve informação relativa ao estado e 

carga (payload) do UAV e de informação, imagens/vídeo adquiridas pelos sensores/câmaras montadas 

no UAV. Sem esta capacidade de comunicação, o UAV é reduzido a um sistema de drone e perde a 

versatilidade e ampla capacidade dos sistemas UAV [12]. 

Esta comunicação entre o UAV e a Estação Base pode ser alcançada através de três meios: por 

rádio, por fibra ótica ou por feixe laser, sendo que é requerido a todos uma transmissão a um débito 

adequado, de forma segura e fiável.  

O método por feixe laser foi abandonado devido à atenuação atmosférica, que limita o alcance e 

reduz a fiabilidade do sinal. O método por fibra ótica pode ser aplicado em casos especiais que 

requeiram um voo a muito baixa altitude, um elevado débito de transmissão de dados e uma elevada 

segurança contra a intrusão nas comunicações [12]. Este método, no entanto, limita a mobilidade e 
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versatilidade do UAV. Atualmente, a transmissão via rádio é o método empregue nos sistemas de 

comunicação dos UAV.   

A OTAN contribuiu para resolução da European Union’s Radio Spectrum Policy, que procura 

estabelecer um equilíbrio entre as exigências do espectro por parte das entidades civis e militares. 

Assim sendo, as frequências no intervalo 1 GHz – 3 GHz são as mais desejáveis para este tipo de 

sistemas [12]. Neste caso concreto a antena irá operar na frequência de 1,33 GHz assegurando a 

transmissão de sinal de vídeo com uma largura de banda de 8MHz de acordo com os requisitos do 

CIAFA.  

2.3.1. Antenas aplicadas em UAV  

São vários os tipos de antenas necessários para satisfazer as diferentes aplicações do sistema de 

comunicações, como por exemplo transmissão de dados GPS, transmissão de vídeo e transmissão de 

comandos de controlo. Iremos descrever sumariamente os tipos mais comuns de antenas usadas nos 

UAV, descrevendo qual a sua configuração e utilização. 

As antenas mais vulgarmente aplicadas em UAV são as antenas omnidirecionais. Este tipo de 

antenas podem tomar a forma de chicote, lâmina ou antena planar (patch) [20]. Exemplos deste tipo de 

antena podem ser observados na Figura 2-2. 

 

 

Figura 2-2: Antenas omnidirecionais [20] 

 

A antena mais simples e barata deste tipo é a antena de chicote, composta por um monopólo com 

¼ do comprimento de onda (λ/4), que tende a ter um diagrama de radiação omnidirecional, resultando 

num baixo ganho mas uma boa cobertura a 360°. Esta antena é aplicada geralmente em frequências 

VHF/UHF e tem uma largura de banda relativamente estreita. Antenas de chicote têm pouca rigidez e 

tendem a dobrar a grandes velocidades, distorcendo o seu diagrama de radiação [20]. 

A antena em lâmina é uma antena mais aerodinâmica, é aplicada em frequências na banda de 

VHF/UHF e pode ser construída com uma largura de banda maior relativamente à antena de chicote.  

Antena planar 

Antena de chicote 

Antena de lâmina 

Diagrama de radiação 

Diagrama de radiação 

Diagrama de radiação 

Dielétrico  

Plano terra Antena planar 

Dielétrico  

Plano terra 
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Estas duas antenas têm um nulo associado, que está alinhado com o elemento radiante. A antena 

planar não tem esse nulo, conferindo uma melhor cobertura a 360°. Para além disso, pode estar 

implementada na cobertura do UAV, resultando numa melhor aerodinâmica do veículo [20]. 

Antenas individuais podem ser colocadas lado a lado, num padrão repetitivo, de modo a formar um 

agregado de antenas. Variando a fase e a corrente das antenas individuais é possível alterar o diagrama 

de radiação do agregado. Os agregados são usados para mudar a direção do lobo de radiação, criando 

um determinado ganho nessa mesma direção, útil para aumentar a distância de transmissão, ou para 

criar nulos que podem ser usados para impedir interferência [20]. 

A antena proposta nas dissertações “Antenas de comunicações para UAV” e “Smart antena para 

aplicação em UAV”, elaboradas pelos Alferes Alunos de Transmissões Pedro Marques e António 

Carneiro, respetivamente, é um agregado composto por três antenas planares, uma antena ativa e duas 

antenas passivas, do tipo Planar Electronically Steerable Passive Array Radiator (P-ESPAR) que 

trabalha na frequência de 1,33 GHz com uma largura de banda de 8 MHz para assegurar a transmissão 

do sinal de vídeo.  

2.4. Sistema de controlo  

O desenvolvimento do sistema de controlo acontece na ordem natural dos acontecimentos. Depois 

de construída a antena surge a necessidade de criar um sistema de controlo capaz de redirecionar o 

lobo de radiação da antena. Para efeito de simulação e validação do sistema de controlo proposto pelo 

Alferes Carneiro, foi utilizado o computador como sendo o processador central do UAV e o Arduíno o 

microprocessador a integrar o sistema de comunicações o que não permite verificar os atrasos 

existentes no processo de comunicação.  

O sistema de controlo integrado no UAV Antex-X02 foi desenvolvido pelo CIAFA com a colaboração 

da Critical Software no projeto SEAGULL. 

Na presente dissertação iremos integrar o sistema de controlo da antena no sistema operativo 

robótico (ROS) existente no UAV e responsável por todo o processamento do mesmo. A integração do 

controlo da antena no ROS originará uma poupança energética e uma redução do tempo de atraso do 

processo de comunicação.  

A Figura 2-3 demostra o diagrama de blocos dos elementos constituintes do sistema operativo 

implementado no UAV e na Estação de Controlo Terreste.  
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Figura 2-3: Diagrama de blocos dos elementos constituintes do sistema 

 

No UAV existem três componentes principais [21]: 

 Microcontrolador Piccolo, que implementa o piloto automático da aeronave, providencia 

telemetria de navegação aos restantes sistemas e gere o canal de comunicações com a 

Terra, enviando e recebendo dados de telemetria de e para a Estação Terrestre de 

Comando e Controlo. A ligação entre o microcontrolador Piccolo e qualquer outro sistema a 

bordo a ele ligado é feita através de uma porta série. 

 Sistema Embarcado de Comando e Controlo (SEC2), que tem a responsabilidade de fazer 

toda a ligação direta dos sistemas Seagull com o Piccolo, incluindo o seu controlo por parte 

dos sistemas Seagull da aeronave, bem como a ligação com o sistema de comunicação com 

a Terra 

 Computador do Sistema Embarcado de Payload (SEP), que contém todas as 

funcionalidades de deteção de alvos do Seagull. O SEP liga-se por Ethernet ao SEC2 de 

forma a obter dados de navegação (telemetria da aeronave e a comunicar com a Terra. 

Na Terra existirão três componentes principais [21]: 

 Piccolo Ground Station, um portátil onde estará a executar a estação de controlo do Piccolo 

controlado pelo piloto do UAV. Este portátil está ligado fisicamente às antenas usadas para 

comunicar com o UAV.  

ROS 
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Câmara 1 
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Comms 
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 Estação Terrestre de Payload (ETP), um portátil utilizado pelo operador de payload. Este 

computador está ligado fisicamente à Estação Terrestre de Comando e Controlo.  

Como se pode observar na Figura 2-3, a arquitetura do sistema SIGULL utiliza como middleware, 

isto é, o software que se encontra entre o sistema operacional e os aplicativos nele executados [22], o 

sistema operativo robótico (ROS). 

2.4.1. Sistema Operativo Robótico (ROS)  

O Sistema Operativo Robótico (Robot Operating System – ROS) é um middleware open source 

muito utilizado no contexto da robótica [21].  

O ROS não é um sistema operativo no sentido tradicional de gestão dos recursos de um dado 

computador e do acesso das aplicações a esses recursos. Em vez disso, o ROS fornece uma camada 

de comunicação estruturada acima dos sistemas operativos [23], que disponibiliza um conjunto de 

ferramentas e bibliotecas que facilitam o desenvolvimento dos programas necessários ao comando e 

controlo de um robô independentemente do computador utilizado. A funcionalidade mais relevante no 

contexto do SIGULL é o método de comunicação assíncrona entre processos disponibilizado pelo ROS, 

permitindo que os processos publiquem mensagens em tópicos, mensagens essas que irão ser 

recebidas por quaisquer outros processos que tenham subscrito o tópico para onde a mensagem foi 

enviada. Dessa forma, os processos não se encontram acoplados entre si, para além do conhecimento 

da existência do tópico e da estrutura das mensagens enviadas no mesmo. Dito de outra forma, os 

tópicos são uma forma de comunicação assíncrona e unilateral entre processos, não existindo limite do 

número de processos a subscrever e a publicar num qualquer tópico. Na prática, o ROS funciona como 

um bus onde os processos podem subscrever tópicos e enviar mensagens para esses mesmos tópicos 

[21]. 

O bus do ROS funciona de forma transparente entre computadores ligados em rede, o que será o 

caso do SEC2 e SEP, dessa forma não será necessário acrescentar qualquer outro mecanismo de 

comunicação entre esses dois sistemas, estando ambos simplesmente integrados entre si pelo ROS. 

Esta solução acaba por ser bastante versátil, tanto do ponto de vista do resultado final como na 

facilidade de desenvolvimento e realização de testes de módulos independentes [21]. 

É de notar que o SIGULL irá tirar partido das funções disponibilizadas pelo ROS descritas em cima, 

embora não dependa exclusivamente deste. O ROS poderá perfeitamente ser substituído por outro 

middleware diferente desde que este genericamente suporte a utilização de mensagens síncronas e 

assíncronas, com um impacto mínimo na arquitetura do sistema [21]. 
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Capítulo 3  

3. Antena P-ESPAR 

3.1. Introdução 

A antena P-ESPAR proposta consiste, como podemos observar na Figura 3-1, num agregado de 

três elementos planares (patch), formado por um elemento planar ativo localizado no centro do 

agregado, que é excitado através de uma linha microstrip, e por dois elementos planares passivos, ou 

elementos parasitas, de dimensões idênticas ao elemento ativo, dispostos de cada lado do mesmo e 

distanciados uniformemente. 

 

Figura 3-1: Planta da estrutura da antena P-ESPAR [24] 

 

Cada elemento parasita é carregado através de uma reactância variável, realizada com dois díodos 

varicap [25]. Os díodos varicap introduzem reactâncias capacitivas que variam consoante a tensão de 

polarização inversa aplicada nos terminais dos díodos [24]. Através do ajuste da tensão aplicada aos 

díodos, o acoplamento entre os elementos do agregado é assim alterado, variando a distribuição de 

corrente nos elementos parasitas e criando um diagrama de radiação de acordo com um determinado 

critério de desempenho. Através desta propriedade é possível variar a posição do máximo de radiação 

em azimute e orientar o lobo principal do diagrama de radiação para o recetor pretendido.  

Foram projetadas duas antenas P-ESPAR: a primeira utilizando um substrato RT Duroid 5870 

(Figura 3-2) e a segunda constituída por dois substratos FR-4 com uma camada de ar entre eles (Figura 

3-3), com o objetivo de, com um substrato mais barato e acessível, garantir a mesma constante 

dielétrica (𝜀r) do RT Duroid 5870, como podemos observar na Tabela 3-1.    
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Figura 3-2: Estrutura e dimensões da antena P-ESPAR na perspetiva lateral com RT Duroid 5870 [24] 

 

Figura 3-3Estrutura e dimensões da antena P-ESPAR na perspetiva lateral com FR-4 [26] 

  

A construção da antena com dois substratos de FR-4 e uma camada de ar foi uma adaptação forçada 

por motivos económicos, mas com os resultados obtidos [26] foi possível comprovar o funcionamento 

da tecnologia utilizada para a variação do lobo de radiação.  

O dimensionamento da antena P-ESPAR tomou como requisitos obrigatórios os parâmetros 

apresentados na Tabela 3-1.  

Frequência 1,33 GHz 

Ganho >3 dB 

Largura de Banda >8 MHz 

Coeficiente de Reflexão 

[𝑺𝟏𝟏] 

≤-10 dB 

Tabela 3-1:Requisitos para dimensionamento da antena P-ESPAR 

 

Na dissertação anterior foi projetada a antena P-ESPAR com duas camadas do substrato FR-4 e 

uma camada de ar que, numa aproximação a um circuito equivalente RLC paralelo, não considerando 
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a existência de acoplamento, apresenta uma capacidade de 4.932 pF [26]. Assim, tendo em conta os 

díodos disponíveis no mercado, e em função das características obtidas da antena, escolheram-se os 

díodos varicap BBY53-03W da Infineon [26]. 

A Figura 3-4 apresenta os diagramas de radiação para a antena P-ESPAR FR-4 com díodos BBY53-

03W para azimutes do lobo de radiação com os valores de -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, respetivamente a), b), 

c), d) e e). 

a) Azimute do lobo principal de -10° 

 

b) Azimute do lobo principal de -5° 

 

c) Azimute do lobo principal de 0° 

 

d) Azimute do lobo principal de 5° 

 

e) Azimute do lobo principal de 10° 

Figura 3-4: Diagrama de Radiação obtido com FR-4 e díodos varicap BBY53-03W [26] 

 

 Como podemos observar na Tabela 3-2, os requisitos obrigatórios referidos anteriormente são 

cumpridos. Esta antena apresenta um ganho constante para as diversas direções do lobo de radiação 
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e as capacidades dos díodos (C
T1

e CT2) podem ser controladas facilmente. A variação do azimute e 

o ganho constante permitem que o sistema de controlo maximize o alcance de comunicação. 

 

 Tabela 3-2: Resultados da simulação da antena P-ESPAR com FR-4 e díodos varicap BBY53-03W [26] 

 

Devido às limitações impostas pelas caraterísticas do díodo, não é possível obter capacidades da 

ordem de 1 pF, o que impossibilita a obtenção de uma variação angular máxima do lobo de radiação 

de 10° [26]. Desta forma, os testes à antena sofreram algumas alterações e foi medida a variação do 

lobo de radiação de -5° a 5°. Na Tabela 3-3 podemos observar os valores de capacidade 

utilizados (C
T1

 e CT2)  para a variação do lobo principal, bem como a tensão nominal correspondente. 

 CT1 CT2 

[pF] [V] [pF] [V] 

-5° 2.70 2.65 2.00 5.00 

0 2.60 2.80 2.60 2.80 

5° 2.00 5.00 2.70 2.65 

Tabela 3-3: Combinações de CT1 para os diferentes azimutes [26] 

 

 

 

 

 

Direção do 
lobo 

principal [°] 

Ganho 
[dBi] 

HPBW [°] fc [GHz] |S11| [dB] LB [MHz] CT1 [pF] CT2 [pF] 

-10 8.09 55.5 1.3625 -15.37 15.9 1.1 3.1 

-5 8.56 48.3 1.3775 -15.09 23.4 1.5 2.7 

0 8.11 59.4 1.3750 -15.95 23.4 2.6 2.6 

5 8.55 48.2 1.3800 -15.44 23.2 2.7 1.5 

10 8.04 55.7 1.365 -15.37 16.6 3.1 1.1 
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3.2. Localização da antena P-ESPAR no UAV Antex-X02 

Na presente dissertação apresentam-se duas novas propostas de localização da antena P-ESPAR 

no UAV Antex-X02 da Força Aérea Portuguesa. Essas propostas têm como objetivo mitigar a alteração 

breve (10 segundos) da rota do UAV, sempre que a alteração do lobo não for suficiente para a 

realização da comunicação [26], como era o caso da antena colocada na parte inferior da asa do UAV. 

Na primeira proposta, como podemos observar na Figura 3-5, a antena P-ESPAR é colocada na 

horizontal no estabilizador vertical do UAV. Esta localização no entanto não é possível, pois o 

comprimento da antena (27,49 cm) é superior à largura máxima do estabilizador vertical do UAV (14,5 

cm).      

 

Figura 3-5: Colocação da Antena P-ESPAR no estabilizador vertical do UAV Antex-X02 [26] 

 

Devido à limitação imposta pelas dimensões da antena P-ESPAR, foi necessário uma nova solução 

de localização da mesma. Depois de discutido com o pessoal da Força Aérea envolvido no projeto 

PITVANT, concluiu-se que a melhor opção seria a colocação da antena na fuselagem do UAV, como 

podemos observar na Figura 3-6. No entanto, para essa proposta ser uma solução viável, é necessário 

garantir que a interferência da asa do UAV não é significativa na transmissão de sinal da antena para 

a Estação de Controlo Terreste.   

 

Figura 3-6: Colocação da Antena P-ESPAR na fuselagem UAV Antex-X02 
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Para esse efeito, foram realizados testes no Centro de Investigação da Academia da Força Aérea 

em Sintra. Os testes consistiram na medição, em terra, da potência do sinal recebido (Pr) pela antena 

planar da Estação de Controlo Terreste utilizada pela FAP. Foi utilizado para este efeito um analisador 

de espectro Keysight N9320B para a medição da potência recebida, um gerador de sinal PSG E8257C 

para gerar a potência de emissão desejada e uma fonte de alimentação de laboratório AIM-TTI 

EL302RD para gerar a tensão desejada nos díodos varicap. Essa medição foi feita, primeiramente, com 

a antena colocada no UAV com a asa montada, segundo o esquema da Figura 3-7. De seguida, foi feita 

a mesma medição sem o UAV, segundo o esquema da Figura 3-8.  

 

  

Figura 3-7: Esquema do teste com interferência da asa 

 

 

 

Figura 3-8: Esquema do teste sem interferência da asa 
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Para a realização dos testes foram definidos os seguintes parâmetros: 

Tensão aplicada nos díodos Varicap BBY53-03W (V) 2.80 

Ângulo do lobo de radiação (°) 0 

Potência emitida pela Antena P-ESPAR (dBm) 0, -3, -10, -20, -30, -40 

Distância (m) 13.8 

Ganho da antena planar recetora (dB) 9 

Ganho da antena P-ESPAR (dB) 8.11 

Tabela 3-4: Parâmetros definidos para os testes de interferência da asa do UAV 

 

Após os testes foram obtidos os seguintes resultados: 

  

Figura 3-9: Potência recebida pela antena planar de receção no caso com asa e sem asa 

 

 

Figura 3-10: Potência recebida com uma potência emitida de -40 dBm 
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Como podemos observar pela análise do gráfico da Figura 3-9, existe um decréscimo constante da 

potência recebida pela antena planar de receção com a diminuição da potência emitida pela antena P-

ESPAR. Existe, no entanto, um momento em que se deixa de observar esse decréscimo de potência. 

Notamos esse facto na Figura 3-10, quando a potência de emissão é muito baixa (-40 dBm), sendo o 

valor da potência recebida essencialmente ruído. A curva da potência recebida pela antena planar de 

receção, quando a emissão de sinal é feita com a interferência da asa do UAV, é semelhante à da 

potência recebida sem a interferência da asa. A diferença de 1 dB observada leva-nos a concluir que a 

interferência da asa do UAV é mínima, sendo por isso esta solução viável que iremos adotar na 

prossecução.  
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Capítulo 4  

4. Desenvolvimento do Algoritmo do Sistema de controlo 

4.1. Introdução 

Como referido no capítulo 2, foi desenvolvida numa tese anterior [26] uma antena P-ESPAR capaz 

de variar a direção do lobo de radiação em azimute. Por forma a maximizar a eficiência da antena é 

necessário desenvolver um sistema de controlo capaz de redirecionar o azimute do lobo de radiação 

em função das necessidades apresentadas em voo e integrá-lo no sistema de controlo geral do UAV. 

Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento do algoritmo do sistema de controlo da antena P-

ESPAR integrado no computador de bordo do UAV Antex-X02. Este é repartido em duas fases distintas: 

a primeira fase consiste no desenvolvimento do algoritmo trigonométrico que relaciona a posição do 

UAV e a posição da Estação Base de forma a obtermos a orientação do lobo principal pretendida, que 

será apresentado no subcapítulo 4.2; e a segunda fase compreende a implementação do algoritmo 

desenvolvido no computador de bordo do UAV Antex-X02, que será apresentado no subcapítulo 4.3. 

Antes de iniciar o desenvolvimento do algoritmo é importante ter primeiro alguns fatores em 

consideração, como os eixos em que o UAV se movimenta e as condições de propagação do sinal a 

emitir.  

A localização da antena na fuselagem do UAV, como mostrado no capítulo 3, permite à mesma fazer 

um varrimento com o lobo de radiação no plano horizontal, isto é, paralelo ao plano da superfície 

terrestre. Esse varrimento horizontal é suficiente uma vez que para uma distância de 40 quilómetros à 

Estação Base e uma altitude de voo máxima de 800 metros, podemos considerar que a ligação UAV 

 EB é paralela à superfície terrestre. Dos três eixos de movimento apresentados na Figura 4-1, os 

eixos longitudinal e lateral têm uma variação máxima imposta pela AFA de 30°, sendo que 

maioritariamente o UAV mantem um voo de cruzeiro, onde os essa variação é próxima de 0°, não sendo 

por isso uma variação relevante para o desenvolvimento do algoritmo. Desta forma, o eixo mais 

relevante a ser considerado para o desenvolvimento do algoritmo é o eixo vertical uma vez que a 

rotação sobre o mesmo varia o rumo do UAV no plano horizontal. 

 

Figura 4-1: Representação dos três eixos de movimento do UAV 

Eixo vertical 
Eixo longitudinal 

Eixo lateral 
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 Em relação às condições de propagação do sinal emitido, foi realizado um estudo de propagação 

na dissertação anterior [26] que analisou a variação da potência recebida por uma antena utilizada pela 

AFA em função da direção do lobo de radiação da antena P-ESPAR. Estudo esse em que, numa 

primeira fase foi desprezada qualquer atenuação, estudando a propagação em espaço livre, e numa 

segunda fase foi realizado o estudo considerando a reflexão no solo. 

Podemos observar nas tabelas 4-1, 4-2 e 4-3 que, devido à elevada largura do lobo de radiação, a 

variação de 5° da direção do lobo de radiação pouco influencia a potência recebida (Pr) [26], sendo 

essa superior ao limite mínimo de -99 dBm estipulado pela AFA, podendo assim ser desprezado este 

fator no desenvolvimento do algoritmo para a obtenção da direção do lobo de radiação (ângulo α). 

 

 

Tabela 4-1: Cálculo da potência de receção em relação à variação de α para uma distância de 20 km em 
espaço livre [26] 

 

 

Tabela 4-2: Cálculo da potência de receção em relação à variação de α para uma distância de 20 km 
considerando a reflexão no solo [26] 

 

 

Tabela 4-3: Cálculo da potência de receção em relação à variação de α para uma distância de 40 km 
considerando a reflexão no solo [26] 

 



23 
 

4.2. Desenvolvimento do algoritmo trigonométrico 

De forma a obter o ângulo alfa pretendido, devemos primeiro estudar o sistema de coordenadas 

utilizado pela Força Aérea na plataforma Antex-X02  

Como padrão, para localizar pontos geográficos em cartas aeronáuticas é comum usar coordenadas 

do tipo DDMMSS (degrees, minutes, seconds), com a notação DD°MM’SS“X [27], onde: 

DD = valor em graus, de 00 a 90 para as latitudes ou de 000 a 180 para as longitudes 

MM = valor em minutos, de 00 a 59 

SS = valor em segundos, de 00 a 59 

X = S ou N para as latitudes e E ou W para as longitudes 

Exemplo: DMS (03°20’16.44″N / 041°38’31.56″W) 

           DD (03,3379°N/ 041,6421°W) 

As coordenadas utilizam o sistema cartesiano para se referir à localização de pontos geográficos. 

Por convenção, como se observa na Figura 4-2, as latitudes que se encontram no hemisfério Norte 

têm o sinal “N” (norte) e as que se encontram no hemisfério Sul têm o sinal “S” (sul), tendo como 

referência separadora dos hemisférios a linha do Equador (latitude de 0°). Da mesma maneira, tendo o 

meridiano de Greenwich como referência (longitude 0°), as longitudes que se encontram a Este do 

mesmo têm o sinal “E” (este) e as que se encontram a Oeste têm o sinal “W” (oeste). O sistema de 

coordenadas utilizado pelo piloto automático a bordo dos UAVs do CIAFA simplifica esta notação 

substituindo os valores “W” e “S” pelo sinal de negativo (–) e os valores “E” e “N” por nenhum sinal. 

Dessa forma permite-nos mais facilmente definir e interpretar o vetor UAVEB necessário para a 

obtenção da direção do lobo principal da antena P-ESPAR. 

 

Figura 4-2: Sistema de coordenadas geográficas 

Longitude 
Latitude 

Meridiano de Greenwich 

Equador 

l 
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 Contemplando a área de operação do UAV e recorrendo a este sistema de coordenadas, a partir 

das informações fornecidas pelo piloto automático a bordo do UAV relativas às posições geográficas 

do UAV e da Estação Base e da direção de voo do UAV (rumo), pretende-se obter o ângulo entre o 

vetor UAVEstação Base e a frente do UAV, ou seja, o rumo do mesmo. 

Por forma a resolver o presente problema, foi primeiramente considerado um rumo do UAV, 

denominado de φ (phi) igual a 0°, isto é, considerado que o UAV se dirige para Norte. Dessa forma foi 

possível simplificar o problema numa fase inicial e obter um ângulo entre o vetor UAVEstação Base 

e o Norte, como observamos na Figura 4-3, sem considerar o rumo do UAV. A esse ângulo 

denominamos de β (beta). 

 

Figura 4-3: Ângulo resultante da função arctan2( ) 

 

Para o efeito, de forma a colocar o UAV como ponto de origem (0,0), consideramos Δy a diferença 

de latitudes entre a Estação Base e o UAV (latitude EB – latitude UAV) e Δx a diferença de longitudes 

(longitude EB – longitude UAV). Para definirmos corretamente o ângulo β, foi utilizado a função arctan2( 

). A função arctan2 é uma função que retorna o arco tangente das coordenadas x e y especificadas. O 

arco tangente é o ângulo entre eixo x e um segmento de reta que contém a origem (0, 0) e um ponto 

com coordenadas (xx, yy). O ângulo é dado em radianos entre -π e π [28]. Para o caso em estudo, 

onde 0° corresponde à direção norte, o eixo de origem não é o eixo x mas sim o eixo y. Dessa forma, 

a função arco tangente2 tem a sintaxe arctan2(Δx, Δy). 

Um resultado positivo da função representa um ângulo no sentido horário do eixo y; um resultado 

negativo representa um ângulo no sentido anti-horário. De forma a expressar o arco tangente em graus, 

multiplicou-se o resultado por 180/π. 

Exemplos 

Arctan2(1, 1)x180/π = 45°  Arctan2(1, -1)x180/π = 135°  

0° 

β 
β 

S/- 

E/+ W/- 

N/+ 
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Arctan2(-1, 1)x180/π = -45°  Arctan2(-1, -1)x180/π = -135° 

Desta forma obtemos um ângulo que nos informa qual o quadrante representado tendo em conta o 

sinal de Δx e Δy, individualmente, e vez da função de arco tangente que analisa o sinal resultante da 

equação 
Δx

Δy
 sem nos dar a informação do quadrante. Assim, o ângulo β é igual a arctan2 de 

Δx

Δy
 . 

Obtido o ângulo simplificado β, podemos implementar o rumo do UAV. Considerando um dado rumo 

do UAV (φ) entre -180° e 180°, em que φ = 0° quando orientado para Norte, φ = ±180° quando orientado 

para Sul, φ = +90° quando orientado para Este e φ = -90° quando orientado para Oeste, temos que o 

ângulo resultante β2 é igual a β – φ (Figura 4-4). Este ângulo β2 vai definir, no caso de existirem duas 

antenas (uma de cada lado do UAV), qual a antena que proporciona uma ligação mais eficaz com a 

Estação Base. Caso β2 esteja compreendido no intervalo [-180°,-360°[ ou [0°,180] então a antena 

escolhida será a antena direita do UAV, caso  β2 esteja compreendido no intervalo ]-180°,0°[ ou 

[180°,360°] então a antena escolhida será a antena esquerda do UAV. 

 

Figura 4-4: Ângulo β2 para antena direita e esquerda 

 

Conforme a antena escolhida obtemos o ângulo do lobo principal da mesma. Como a direção do 

zero da antena encontra-se a 90° do nariz do UAV, então, como se pode observar na Figura 4-5, o 

ângulo (α) entre esse zero e a direção da ligação é igual a 90°±β2. 
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Figura 4-5: Ângulo α entre o zero da antena P-ESPAR e a direção da ligação 

4.3. Implementação do algoritmo no computador de bordo 

Concluída a fase do desenvolvimento do algoritmo, passamos agora para a implementação do 

mesmo no computador de bordo, tendo em consideração os dados necessários para o cálculo do 

ângulo α e as condições que são necessárias impor de forma a realizar uma melhor análise e utilização 

dos ângulos obtidos.  

O diagrama de fluxo da Figura 4-6 explica a implementação do algoritmo desenvolvido no 

computador de bordo.  

α 
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Figura 4-6: Diagrama de fluxo da implementação do algoritmo no computador de bordo 

 

a) Como podemos observar, os dados das posições do UAV e da Estação Base, bem como o 

rumo do UAV, são fornecidos pelo Piloto Automático ao computador de bordo. Este 

processo, como explicado no capítulo 2, é facilitado pelo Sistema Operativo Robótico (ROS), 

que recorre à publicação de mensagens (latitude, longitude, rumo) em tópicos, mensagens 

essas que irão ser recebidas por quaisquer outros processos que tenham subscrito o tópico. 

 

b) 

a) 

c) 
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b) Como o ângulo β, que nos é dado pela função arctan2( ), varia entre -180° e 180°, também 

o rumo do UAV deve ser analisado entre -180° e 180°, para que dessa forma seja mantida 

a noção de hemisfério esquerdo e hemisfério direito do UAV, noção essa essencial para a 

análise do ângulo β2, que por sua vez irá determinar qual a antena do UAV, direita ou 

esquerda, que proporciona uma ligação mais eficiente.  

 

c) Definida qual a antena a ser utilizada, é necessário normalizar o ângulo β2 para que este 

esteja compreendido entre 0° e 180°, para o caso de ser escolhida a antena direita, ou entre 

0° e -180°, para o caso de ser escolhida a antena esquerda. De seguida a origem do 

referencial angular é alterado para a perpendicular à antena escolhida, de forma a coincidir 

com a origem da mesma. 

 

Após a obtenção do ângulo α desejado, é necessário determinar qual os valores de tensão a aplicar 

nos díodos de cada uma das antenas. Esses valores de tensão são estabelecidos num ficheiro à parte 

conforme as características da antena. Esta solução permite simular o comportamento do sistema com 

antenas P-ESPAR diferentes sem ter alterar o ficheiro com o algoritmo implementado.    

4.4. Conclusões 

 Este capítulo teve como objetivo o desenvolvimento do algoritmo trigonométrico a ser implementado 

no computador de bordo do UAV Antex-X02 tendo em conta as condições de operação do mesmo, 

como a altitude de voo e a distância à Estação Base requerida pela AFA, e as condições de propagação 

do sinal. Procurou-se desenvolver um algoritmo simples que, a partir de uma análise e interpretação 

dos dados fornecidos pelo piloto automático do UAV, fornecesse uma direção α ótima do lobo principal 

de radiação na antena P-ESPAR, estando sempre presente a noção do hemisfério do UAV (esquerdo 

ou direito) de maneira a estar preparado para operar duas antenas P-ESPAR com o objetivo de garantir 

uma maior eficiência da ligação sem alterar consideravelmente a trajetória de voo do UAV.  

A implementação desse algoritmo no computador de bordo do UAV Antex-X02 é uma novidade 

vantajosa para este projeto, pois a utilização do sistema ROS, já implementado pelo CIAFA nas suas 

plataformas UAV, simplifica o processo de comunicação entre a antena e os demais componentes do 

UAV. Também o facto de não ser necessário uma fonte de alimentação para um microcontrolador 

externo, faz deste projeto uma solução mais eficiente energeticamente do que a solução proposta 

anteriormente [26], e a utilização do hardware já existente no UAV faz com que o peso do sistema de 

controlo seja menor, que para plataformas como o UAV Antex-X02, é muito relevante pois aumenta a 

sua capacidade de endurance, referida no capítulo 2.  
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Capítulo 5 

5. Dimensionamento do sistema de controlo do UAV  

5.1. Introdução 

A presente dissertação propõe-se a desenvolver um sistema de controlo para antena P-ESPAR para 

aplicação no UAV Antex-X02 da Força Aérea Portuguesa. Como apresentado no capítulo anterior, foi 

desenvolvido e implementado um algoritmo que, a partir da informação garantida pelo piloto automático, 

analisa e calcula qual o ângulo α ótimo necessário para a ligação UAV  EB. 

A alteração da direção do azimute do lobo de radiação da antena é realizada através da variação do 

acoplamento entre os elementos do agregado, ou seja, através das tensões de polarização aplicadas 

nos díodos. Depois de implementado o algoritmo no computador de bordo, devemos procurar como 

gerar as tensões pretendidas para controlar a direção do lobo principal.  

O dimensionamento do sistema de controlo foi realizado procurando usufruir do potencial do 

algoritmo desenvolvido de operar duas antenas P-ESPAR, localizadas uma de cada lado do UAV. 

Essas antenas, cujo protótipo funcional foi desenvolvido numa tese anterior [26], são antenas do tipo 

P-ESPAR com substrato FR-4 e com díodos varicap BBY53-03W, que mediante polarização adequada 

permitem variar a orientação do lobo principal de radiação. Os valores de tensão a aplicar nos díodos 

são os apresentados na Tabela 3-3.   

Este capítulo procura explicar como foi dimensionado o circuito responsável por fornecer essas 

tensões e quais os componentes desse mesmo circuito.  

No final do capítulo é apresentado um conjunto de testes realizados no laboratório do CIAFA, usando 

um simulador de voo, e em campo com o piloto automático Piccolo, na base aérea nº1 de Sintra, 

empregando o software de comando e controlo do UAV utilizado pela Força Aérea Portuguesa.  
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5.2. Dimensionamento dos componentes do sistema de controlo  

O diagrama da Figura 5-1 indica o fluxo de informação desde que o computador de bordo recebe e 

interpreta as mensagens recebidas pelo piloto automático, relativas à posição do UAV e da EB, até à 

saída das tensões pretendidas para o controlo do lobo principal das antenas P-ESPAR, referindo quais 

os diferentes componentes do sistema de controlo que são necessários para gerar as quatro tensões 

distintas (duas para cada antena), tendo em consideração as características e limitações do 

computador de bordo, bem como as características e limitações dos próprios componentes.  

 

 

Figura 5-1: Diagrama dos componentes do sistema de controlo 
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a) Computador de bordo 

O computador de bordo utilizado atualmente no UAV Antex-X02 é o computador Jetson TX2 

da NVIDIA (Figura 5-2). Este computador substituiu o hardware do sistema Seagull (onde 

estavam integrados os computadores SEP e SEC2), passando a existir um só computador com 

um consumo energético menor (menos de 7,5 Watts) e uma maior capacidade de processamento 

de imagem devido ao 256-core Pascal GPU (Graphics Processing Unit), que possui 256 núcleos 

CUDA capaz de executar até 256 computações em paralelo [29]. Para as computações exigidas 

para o controlo da antena P-ESPAR, o computador Jetson TX2 faz uso dos seis núcleos do seu 

CPU (Central Processing Unit) ARMv8 que apresenta uma maior capacidade de processamento 

do que os computadores SEP e SEC2 combinados, continuando a utilizar como middleware, o 

sistema operativo robótico (ROS). 

Para além da vantagem de processamento, o Jetson TX2 possui o protocolo I2C (Inter-

Integrated Circuit), isto é, um protocolo de comunicação entre dispositivos. O protocolo 

I2C trabalha no modelo master-slave, com pelo menos um dispositivo atuando como  master, e 

os demais dispositivos atuando como slave. A função do master é coordenar a comunicação, 

sendo que é ele quem envia informações ou consulta informações a determinado slave [30]. Isto 

permite assim a expansão do sistema de controlo para dispositivos baseados em I2C, como DAC 

ou multiplexer. 

Para poder ser feita a comunicação com dispositivos utilizando o protocolo I2C, o Jetson TX2 

utiliza os pins 3 e 5 do seu header pinout (Figura 5-2), para fornecer, respetivamente, sinais de 

Serial Data (SDA) e de Serial Clock (SCL) a 3,3V [31]. 

 

  

Figura 5-2: Computador Jetson TX2 da NVIDIA e respetivo header pinout 
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b) Conversor de tensão 

O sinal de clock (SCL) e de data (SDA) de 3,3V impõe uma limitação, uma vez que é 

necessária uma tensão máxima de 5V (para um ângulo do lobo principal da antena de +/- 5°). 

Devemos por isso, amplificar estes sinais de 3,3V para 5V. O Logic Level Converter BSS138 

(Figura 5-3) é um conversor bidirecional de quatro canais que trabalha com o protocolo I2C [32] 

e que soluciona essa limitação, convertendo o sinal SCL e SDA de 3,3V para um sinal de SCL e 

SDA de 5V, atendendo assim às tensões máximas exigidas pela antena P-ESPAR. 

 

Figura 5-3: Logic Level Converter BSS138 [32] 

 

Foi realizado um teste ao componente, onde no nível baixo (LV) foi introduzida uma tensão 

de 3,3V e no nível alto (HV) uma tensão de 5V. Como podemos observar na Figura 5-4, a partir 

de uma tensão de entrada de Vin=2,5V conseguimos uma tensão de saída de Vout=5V, como 

seria expectável.      

 

Figura 5-4: Estudo da tensão de saída do Logic Level Converter 
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c) Multiplexer 

A comunicação via I2C funciona segundo endereços, onde cada componente slave contem 

um endereço distinto e só realiza a sua tarefa quando o master comunicar com esse endereço. 

Para gerar quatro tensões distintas são necessários quatro DAC (Digital to Analog Converter) e 

por isso, quatro endereços distintos. O problema surge quando um DAC só pode ter um de dois 

endereços distintos, como é explicado na alínea d). 

Uma maneira de obter quatro dispositivos I2C com o mesmo endereço é utilizar um multiplexer 

que atue como um distribuidor de endereços, transportando a informação para uma porta, isto é, 

um conjunto selecionado de pinos I2C (SD6 e SC6 por exemplo), que depois é distribuída ao 

componente (DAC) que se encontra ligado a essa porta. O multiplexer TCA9548A (Figura 5-5) 

serve esse propósito, tendo oito portas e por isso, a capacidade de comunicar com oito 

componentes iguais (sendo que um componente possui um e só um endereço distinto). O próprio 

multiplexer possui o endereço I2C 0x70 (mas que pode ser alterado de 0x70 a 0x77 variando os 

valores dos pins A1, A2 e A3) [33] [34].  

 

Figura 5-5: I2C Multiplexer TCA9548A [34] 

 

 

d) Digital/Analog Converter 

A informação que é enviada do computador de bordo é um sinal digital não interpretável pela 

antena P-ESPAR. A função do DAC MCP4725 (Figura 5-6) é receber esse sinal digital e 

converte-lo num sinal analógico entre 0V e Vdd, sendo Vdd=5V. O DAC MCP4725 tem uma 

resolução de 12 bits que nos permite uma variação do input de 0 a 212=4096, com uma tensão 

de saída (Vout) de Vout=
(Vdd * input)

2
12  [35]. 

Este componente tem um de dois endereços distintos possíveis, 0X62 e 0X63 [36]. Cada DAC 

MCP4725 possui uma única saída Vout, sendo por isso necessário quatro destes componentes 

para atendermos às quatro tensões distintas necessárias para orientar o lobo principal das duas 

antenas P-ESPAR.   
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Figura 5-6: I2C DAC MCP4725 [36] 

 

Na Figura 5-7 podemos analisar o teste realizado ao componente DAC MCP4725, onde, 

variando o input digital (fornecido pelo computador de bordo) de 0 a 4096, observamos um output 

analógico entre os 0V e os 5V, que varia proporcionalmente ao input digital como seria 

expectável.  

 

Figura 5-7: Output analógico do DAC MCP4725 com a variação do input digital entre 0 bits e 4096 bits 

 

Durante a escolha dos diversos componentes mencionados é importante ter em conta fatores como 

os limites de temperatura a que podem operar e a sua frequência de trabalho. Podemos observar nas 

especificações técnicas (datasheets) dos diversos componentes, em anexo B,C e D, que estes operam 

entre os -40°C e os 125°C, valores esses que se encontram fora do ambiente de operações do UAV, 

não comprometendo assim a sua operabilidade.  

  Quanto à frequência de trabalho dos componentes, é importante garantir que esta não seja inferior 

à frequência de trabalho de 25Hz do piloto automático, de modo a garantir que não haja atrasos 

significativos entre o momento da leitura dos parâmetros fornecidos pelo piloto automático e a saída de 

tensão dos DAC. Observamos em anexo que as frequências de trabalho do conversor, do multiplexer 

e do DAC, são de 2MHz, 400kHz e 200kHz, respetivamente, frequências essas muito superiores aos 

25Hz do piloto automático, garantindo assim um bom tempo de resposta às atualizações do mesmo.  

5V 

0V 
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5.3. Circuito 

Depois de selecionados os componentes necessários para gerar as quatro tensões distintas e 

testados individualmente, procedeu-se à montagem do circuito do sistema de controlo. A Figura 5-8 

corresponde ao esquema das ligações entre os diferentes componentes do mesmo. 

 

Figura 5-8: Circuito com o conversor, o multiplexer e os quatro DAC 

 

O presente circuito apresenta cinco entradas, o sinal de clock (SCL), o sinal de data (DAS), uma 

tensão contínua de 5V, uma tensão contínua de 3,3V e uma tensão terra de referência (GND). Estes 

sinais são fornecidos inteiramente pelo computador de bordo Jetson TX2, respetivamente pelos pins 

5,3,2,1 e 6. O conversor utiliza as portas A1B1 e A2B2 para converter os sinais de 3,3V de Clock 

e Data, respetivamente, em sinais de 5V. Esses sinais são então transmitidos ao multiplexer que 

distribui os sinais de controlo aos DAC necessários para operar a antena esquerda ou direita. Para essa 

distribuição, o multiplexer utiliza as portas SC7/SD7 e SC6/SD6 para o controlo da antena direita e as 

portas SC3/SD3 e SC2/SD2 para o controlo da antena esquerda. O circuito apresenta ainda quatro 

sinais de saída, sinais esses analógicos que correspondem às tensões desejadas para o controlo da 

antena P-ESPAR. Esses sinais analógicos são fornecidos por cada um dos quatro DAC existentes no 

circuito. 
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5.4. Testes no osciloscópio à resposta do circuito  

Selecionados os componentes e estabelecido o circuito, é necessário testar se esse tem a 

capacidade de garantir as tensões pretendidas para a operação do controlo da antena P-ESPAR. Para 

tal foram feitos dois conjuntos de testes: um inicial, para uma antena fictícia com a capacidade de variar 

o seu lobo principal de radiação numa amplitude de 180° (de -90° a 90°), sendo para tal necessário 

uma variação de tensão entre os 0 Volts e os 5 Volts; e um segundo conjunto para analisar a resposta 

do circuito para uma antena P-ESPAR com as características da antena desenvolvida na tese anterior 

[26]. Para ambos os casos foram consideradas as posições e rumo de uma simulação de voo fornecida 

pelo CIAFA.  

No primeiro caso, onde pretendíamos uma variação fictícia do lobo de radiação entre os -90° e os 

90°, podemos observar na Figura 5-9 que o circuito responde positivamente ao solicitado, variando a 

tensão de saída dos DAC continuamente entre os 0 Volts e os 5 Volts, preenchendo assim os requisitos 

da antena fictícia.  

 

Figura 5-9: Tensão de saída dos DAC no primeiro caso 

 

No segundo caso, pretendemos obter do circuito as tensões necessárias para responder às 

características da antena construída, ou seja, tensões de 0V, de 2,65V, de 2,80V e de 5V como 

podemos verificar na Tabela 3-3. A Figura 5-10 demostra as tensões de saída dos DAC resultantes da 

aplicação do algoritmo na antena em questão.  

DAC 1 DAC 2 

DAC 3 DAC 4 
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Figura 5-10: Tensão de saída dos DAC o segundo caso 

 

Na situação a) observamos que os dois DAC analisados (Vout1 e Vout2) estão a fornecer 0 Volts, 

correspondendo ao período de tempo em que a antena selecionada (esquerda ou direita) não está a 

emitir, não sendo por isso necessário controlar a mesma. 

Na situação b) verificamos uma transição da direção do lobo de radiação da antena de -5° para 0°, 

sendo para isso fornecido pelos DAC uma tensão de saída de Vout1=5V / Vout2=2,65V e Vout1=2,80V 

/ Vout2=2,80V, respetivamente. 

Por último, observamos na situação c) uma transição da direção do lobo de radiação da antena de 

0° para 5°, identificando um comportamento inverso à situação anterior, variando as tensões de saída 

dos DAC de Vout1=2,80V / Vout2=2,80V para Vout1=2,65V / Vout2=5V.  

Pode-se dizer com isto que o circuito responde positivamente às características da antena P-ESPAR 

construída. 

 

 

Vout1 
Vout2 

a) A antena não está a ser utilizada b) Variação da direção do lobo de -5° para 0° 

c) Variação da direção do lobo de 0° para 5° 
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5.5. Teste do sistema de controlo durante um voo simulado 

Depois de verificado que o circuito fornece as tensões pretendidas, o sistema de controlo da antena 

P-ESPAR foi testado no software Piccolo Command Center (Figura 5-11), num voo simulado. O 

software Piccolo Command Center é usado pela Força Aérea para o comando e controlo dos UAV, 

sendo também uma ferramenta extremamente útil para a análise e estudo dos mesmos. O percurso de 

voo, identificado a verde na Figura 5-11, foi definido tendo em conta os seguintes fatores: 

 Realizar-se dentro da unidade militar da base aérea nº1 em Sintra Este fator torna 

possível a realização de posteriores testes com equipamento militar em campo (descritos 

no subcapítulo 5.6.);   

 O UAV deve passar pelas posições 1, 2 e 3 com um rumo constante As posições 1,2 

e 3 são as posições que irão ser estudadas no presente teste e nos testes em campo 

(descritos no subcapítulo 5.6.), sendo por isso necessário um rumo constante nestas 

posições para uma melhor leitura e análise;    

 Utilização da antena esquerda e direita o percurso deve permitir que as duas antenas 

P-ESPAR sejam testadas. 

 

Figura 5-11: Percurso do UAV simulado no software Piccolo Command Center da EB  

 

Para o teste realizado foi definido ainda uma antena P-ESPAR fictícia com a capacidade de variar a 

direção do seu lobo principal de radiação de -90° a 90°. As tensões a serem aplicadas nos díodos estão 

mencionados na Tabela 5-1. 

 

Posição 1 

38,833728°N 

9,333157°W 

 

Posição 3 

38,836639°N 

9,333512°W 

 
Posição 2 

38,836120°N 

9,336321°W 
EB 

38,835168°N 

9,331068°W 
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DIREÇÃO DO 
LOBO 

PRINCIPAL [°] 
VOUT 1 [V] VOUT 2 [V] 

-90 ≤ Α < -67,5 5 0,625 

-67,5≤ Α < -45 4,375 1,25 

-45 ≤ Α < -22,5 3,75 1,875 

-22,5 ≤ Α < 0 3,125 2,5 

0 ≤ Α < 22,5 2,5 3,125 

22,5 ≤ Α < 45 1,875 3,75 

45 ≤ Α < 67,5 1,25 4,375 

67,5 ≤ Α ≤ 90 0,625 5 

Tabela 5-1: Direção do lobo de radiação da antena fictícia e respetivos valores de tensão 

 

O sector de varrimento (-90° a 90°) da antena fictícia testada foi repartido em oito secções. A cada 

secção corresponde dois valores de tensão (Vout1 e Vout2) a serem aplicado nos dois díodos de cada 

antena P-ESPAR. Esta repartição permite uma análise em todo o espetro de tensões possíveis (dos 0 

Volts aos 5 Volts) sendo possível comparar essas tensões da simulação com as tensões que irão ser 

obtidas nos testes em campo, descrito no subcapítulo 5.6., onde se espera uma pequena diferença do 

ângulo α calculado. 

Após definida a trajetória do UAV no software da EB, foi simulado o seu voo e as mensagens de 

telemetria (posições do UAV/EB, rumos, altitudes, velocidades, etc.) foram gravadas num ficheiro para 

poderem ser lidas e analisadas posteriormente. A razão dessa análise não ser feita no momento do voo 

simulado mas sim num ficheiro gravado, prende-se ao facto de não ser possível parar o UAV nas 

posições a serem estudadas durante a simulação, tornando a análise dessas posições extremamente 

difícil. No entanto, é importante realçar, que o algoritmo desenvolvido recebe as mensagens do voo 

simulado da mesma forma que recebe as mensagens do ficheiro gravado ou as mensagens fornecidas 

pelo piloto automático, isto devido ao sistema ROS que publica essas mensagens de telemetria em 

tópicos (ex.: autopilot_telemetry), facilitando o procedimento de comunicação, pois o processo de 

controlo da antena recebe e analisa esse tópico, independentemente da sua origem. 
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Depois de analisado o percurso simulado com o algoritmo desenvolvido, obteve-se os seguintes 

valores:  

Para a Posição 1, com as coordenadas 38,833870°N 9,333101°W, obteve-se um ângulo α de -41,6° 

para a antena esquerda (Figura 5-12) e tensões de 3,75V e 1,88V aplicados nos díodos 3 e 4, 

respetivamente, correspondem aos dois díodos da antena P-ESPAR fictícia esquerda.  

 

Figura 5-12: Resultado obtido na posição 1 

 

Analisando a Figura 5-13, relativa à Posição 1, podemos observar que de facto a antena escolhida 

para a transmissão é a antena esquerda e que o ângulo α da ligação é próximo do obtido. 

 

Figura 5-13: Ângulo α formado na Posição 1 

 

Analisando da mesma forma o resultado obtido na Figura 5-14 e Figura 5-15, para a Posição 2 e 

para a Posição 3 respetivamente, podemos observar que a escolha da antena P-ESPAR a utilizar para 

a transmissão de sinal de vídeo (antena direita para a Posição 2 e Posição 3) bem como a escolha da 

direção do lobo de radiação da mesma (α=-2,3° para a Posição 2 e α=76,8° para a Posição 3) se 

apresenta como ótima para a transmissão de vídeo do UAV para a Estação Base. 

α= - 41,6° 

0° 
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Figura 5-14: Resultado obtido na posição 2 

 

 Figura 5-15: Resultado obtido na posição 3 

 

A análise dos resultados obtidos a partir de mensagens de telemetria enviadas pelo simulador de 

voo, vai servir como base de comparação para os testes realizados em campo utilizando o piloto 

automático Piccolo, a bordo do UAV, como descrito no subcapítulo 5.6.   

5.6. Teste do sistema de controlo em situação real 

O teste seguinte teve o objetivo de estudar o sistema de controlo da antena P-ESPAR, num ambiente 

mais próximo da realidade, onde, em vez de receber as mensagens de telemetria de um ficheiro 

desenvolvido pelo CIAFA (situação descrita no subcapítulo 5.4.) ou de uma simulação de voo (situação 

descrita no subcapítulo 5.5.), recebemos essas mensagens de telemetria do Piloto Automático Piccolo 

(Figura 5-16) que integra o UAV Antex-X02. 

 

Figura 5-16: Piloto Automático Piccolo 
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O Piloto Automático Piccolo possui capacidade para navegar com recurso ao sistema GPS, 

contendo também sensores inerciais (giroscópios e acelerómetros) e barométricos (para leitura da 

altitude barométrica e da velocidade do ar indicada) [37].  

A situação ideal para estudar o sistema (Piccolo + sistema de controlo) seria a realização de um 

teste em voo onde o sistema estivesse integrado no UAV Antex-X02. No entanto, não foi possível 

realizar esse teste, pois não foi conseguido uma autorização para tal. Assim, em alternativa ao teste 

em voo, a solução encontrada passou por implementar o sistema numa viatura terrestre fornecida pela 

Academia da Força Aérea, viatura essa que, noutras ocasiões, opera como Estação Base móvel. 

Procurou-se percorrer o mesmo trajeto definido no simulador no subcapítulo 5.5., com especial 

atenção às posições 1, 2 e 3, tendo ainda em consideração fatores como o rumo nessas mesmas 

posições. A Figura 5-17 representa o trajeto percorrido, bem como as posições analisadas e o rumo do 

UAV. Surgiram dificuldades, já expectáveis, em replicar com exatidão um voo real com a mesma 

trajetória do voo simulado. Essas dificuldades são explicadas pela menor liberdade de movimento de 

uma viatura terrestre em relação ao UAV, estando a viatura terrestre condicionada às infraestruturas 

existentes, e devido à maneira em como o piloto automático Piccolo adquire o rumo do UAV, usando 

uma combinação de posições GPS, posição do próprio Piccolo no UAV/viatura terrestre e leitura da 

velocidade do ar indicada pelo sensor barométrico.  

 

Figura 5-17: Trajeto percorrido pela viatura equipada com sistema de controlo 

 

 

 

Posição 1 

38,833835°N 

9,333159°W 

 

EB 

38,835168°N 

9,331068°W 

 

Posição 3 

38,836574°N 

9,333521°W 

 

Posição 2 

38,836112°N 

9,336256°W 
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As Figuras 5-18, 5-19 e 5-20 apresentam os resultados obtidos no presente teste em campo em 

comparação com os resultados obtidos no subcapítulo 5.5. 

 

Figura 5-18: Comparação dos resultados obtidos na Posição 1 

 

 

Figura 5-19: Comparação dos resultados obtidos na Posição 2 

 

 

Figura 5-20: Comparação dos resultados obtidos na Posição 3 

 

 

 

a) Teste em simulação b) Teste com Piccolo 

a) Teste em simulação b)  Teste com Piccolo 

a) Teste em simulação b) Teste com Piccolo 
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Relativamente à tentativa de replicar o trajeto simulado no subcapítulo 5.5., nomeadamente nas 

posições 1,2 e 3, conseguiu-se uma boa aproximação ao simulado, com uma diferença máxima de 11,9 

metros na latitude da Posição 1, como observado na Tabela 5-2. A conversão da diferença de 

latitudes/longitudes em graus (°) para metros (m) consegue-se a partir da equação (5.1): 

Diferença em graus * 60 * 1,85 2* 1000 = Diferença em metros [27]        (5.1) 

 Latitude no 
simulador [°] 

Latitude no 
Piccolo [°] 

Longitude no 
simulador [°] 

Longitude no 
Piccolo [°] 

Diferença de 
latitudes [m] 

Diferença de 
longitudes [m] 

Posição 1 38,833728 38,833835 9,333157 9,333159 11,88984 0,22224 

Posição 2 38,836120 38,836112 9,336321 9,336256 0,88896 7,2228 

Posição 3 38,836639 38,836574 9,333512 9,333521 7,2228 1,00008 

Tabela 5-2: Comparação de latitudes e longitudes 

 

Relativamente ao rumo obtido durante os testes, podemos observar nas Figuras 5-18 e 5-19, que 

se consegui uma boa aproximação à simulação nas posições 1 e 2, com um desvio angular de 3,45° e 

4,66° respetivamente. Na Posição 3, no entanto, obteve-se uma diferença entre o rumo na simulação 

e o rumo obtido pelo Piccolo em campo de 29,43° (Figuras 5-20 e 5-21). Essa diferença pode ser 

explicada pelo difícil controlo da velocidade do ar indicada pelo sensor barométrico.  

 

Figura 5-21: Diferença de rumos entre teste em campo com Piccolo e teste em simulador para a posição 3 

 

As ligeiras diferenças de posição (máximo de 11,9 m) e as diferenças entre os rumos obtidos são 

fatores determinantes para a compreensão das diferenças entre as direções α calculadas. 

Para as posições 1 e 2, foi obtida uma direção do lobo principal de radiação de α=1,39° e α=4,7°, 

respetivamente, facilmente justificadas com a ligeira diferença de coordenadas e rumo obtidos nos 

diferentes testes. Na Posição 3 verificou-se uma diferença da direção do lobo principal de radiação de 

Δα=28,2°, que apesar de ser uma diferença considerável, é também ela facilmente justificada com os 

29,43° de diferença dos rumos obtidos nos dois testes.  

29,43° 
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Tendo em conta as condições de teste, isto é, a tentativa de replicar um voo do UAV com uma viatura 

terrestre, considero que os resultados obtidos são extremamente positivos, visto que o algoritmo 

implementado e o circuito dimensionado adquiriram e processaram os dados do piloto automático 

Piccolo com eficácia, traduzindo-se na escolha acertada da antena a transmitir e numa boa 

aproximação da direção do lobo principal de radiação à obtida no teste realizado em laboratório com o 

simulador de voo.  

5.7. Conclusões 

O capitulo 5 surge como o desfecho de todo o trabalho realizado até então, introduzindo um circuito 

que fosse capaz de não só garantir as tensões desejadas para a antena P-ESPAR desenvolvida 

anteriormente, mas preparado também para abranger outras antenas P-ESPAR com um melhor 

desempenho e com diferentes requisitos de tensões a aplicar nos díodos.  

O capítulo foi composto por três fases: uma primeira, onde, depois de uma análise às necessidades 

e limitações da antena P-ESPAR e do algoritmo desenvolvido no capítulo 4, se estudou e dimensionou 

os componentes necessários para garantir as tensões desejadas e responder a essas necessidades e 

limitações. A implementação do algoritmo desenvolvido no computador de bordo Jetson Tx2 foi um 

aspeto inovador e muito positivo em relação à solução trabalhada anteriormente, pois concluiu-se que, 

em comparação ao microcontrolador externo utilizado na dissertação anterior [26] ou ao projeto 

SEAGULL que compreendia dois computadores (SEP e SEC2), a presente solução tem uma 

capacidade de processamento muito superior, uma maior eficiência energética e um peso associado 

menor, fator muito relevante para a capacidade de endurance do UAV Antex-X02. 

Para além do aspeto inovador do computador de bordo utilizado, é importante também realçar a 

utilização do multiplexer que permitiu ao circuito acompanhar o potencial do algoritmo desenvolvido no 

capítulo 4 e ter a capacidade de operar duas antenas P-ESPAR, garantindo uma maior eficiência da 

ligação sem alterar consideravelmente a trajetória de voo do UAV. 

A segunda fase compreendeu o dimensionamento e construção do circuito e a realização de testes 

com o objetivo de avaliar a sua resposta a diferentes situações, testando primeiramente com uma 

antena fictícia, que obrigou o circuito a fornecer tensões de 0 Volts a 5 Volts testando o potencial do 

mesmo, e num segundo teste, onde se procurou responder às caraterísticas da antena P-ESPAR 

desenvolvida na dissertação anterior [26]. Estes testes foram essenciais para a validação da 

capacidade do circuito em operar antenas P-ESPAR com melhores desempenhos. 

Finalmente, a terceira fase foi uma fase de testes, não só ao circuito ou ao algoritmo desenvolvido, 

mas sim ao sistema de controlo como um todo, testando, numa primeira fase, o seu comportamento 

em laboratório com uma simulação de voo, que tornou possível o estudo do sistema de controlo num 

ambiente controlado criando uma base de comparação para os testes posteriores, e numa segunda 

fase, num teste em campo onde foi integrado o piloto automático Piccolo, onde, apesar de se ter obtido 

uma diferença considerável da direção do lobo principal de radiação de 28,2° para uma das três 

posições estudadas, essa foi facilmente justificada com a diferença de rumos obtidos nos dois testes 
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tendo sido por isso possível concluir uma resposta muito positiva do sistema de controlo às condições 

e requisitos pretendidos. 
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Capítulo 6 

6. Análise de resultados e conclusões 

6.1. Introdução 

A presente dissertação contou com a colaboração do Centro de Investigação da Academia da Força 

Aérea Portuguesa (CIAFA) e vem no seguimento de duas dissertações anteriores que tinham em vista 

a otimização do sistema de transmissão do UAV através de uma antena planar direcional na frequência 

de 1,33 GHz, do tipo P-ESPAR, de forma a aumentar o alcance do sistema de transmissão de vídeo do 

UAV, para assim acompanhar o crescente desenvolvimento dos sistemas UAV. Esta dissertação teve 

como principal objetivo desenvolver e testar um sistema de controlo da antena P-ESPAR, integrado no 

computador de bordo implementado no UAV Antex-X02 tendo em conta as características (dimensões) 

e localização da antena no UAV, de forma a assegurar a comunicação de vídeo entre o UAV e a Estação 

Base. 

Para além do estudo relativo à localização da antena P-ESPAR no UAV, o desenvolvimento do 

sistema de controlo da antena P-ESPAR compreendeu duas fases distintas no decorrer da presente 

dissertação:  

 O desenvolvimento e implementação de um algoritmo que relaciona a posição do UAV 

e a posição da Estação Base de forma a obtermos a orientação do lobo principal de 

radiação ótimo para assegurar a transmissão;  

 O dimensionamento do circuito responsável por fornecer as tensões necessárias para 

orientar o lobo de radiação na direção pretendida.   

Neste capítulo é apresentada uma síntese geral das conclusões obtidas ao longo da execução de 

cada uma das fases, bem como os objetivos propostos. Neste capítulo são ainda apresentadas as 

contribuições originais realizadas e propostas de trabalho futuro  

6.2.  Conclusões Finais 

 A utilização das plataformas UAV tem sofrido um grande desenvolvimento ao longo dos últimos 

anos, tanto no âmbito civil como militar. Este aumento é devido às vantagens que apresentam, mas 

também devido aos avanços tecnológicos que possibilitaram o desenvolvimento de plataformas mais 

autónomas capazes de executar missões de reconhecimento e vigilância sem colocar em risco vidas 

humanas. 

A Força Aérea encontra-se hoje equipada com cinco modelos de UAV desenvolvidos pelo CIAFA, 

sendo o UAV Antex-X02 do tipo LAME a plataforma que integra o sistema de transmissão de vídeo 

desenvolvido nesta dissertação. 
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O sistema de transmissão é composto por um agregado de três antenas planares, uma antena ativa 

e duas antenas passivas, do tipo Planar Electronically Steerable Passive Array Radiator (P-ESPAR) 

que trabalha na frequência de 1,33GHz com uma largura de banda de 8MHz. 

Dadas as dimensões e o propósito da antena construída, concluiu-se que a localização atual da 

antena no UAV não era possível e foi necessário o estudo de uma nova solução de localização. Depois 

de discutido com o pessoal do CIAFA, concluiu-se que a melhor opção seria a colocação da antena na 

fuselagem do UAV, sendo para isso necessário testar a interferência da asa na transmissão de sinal 

da antena para a Estação de Controlo Terreste. Realizados os testes, concluiu-se que a diferença de 

1 dB observada é mínima, tornando esta proposta uma solução viável.   

A antena construída na dissertação anterior não é o protótipo final que foi projetado e simulado, pois 

devido a imprevistos financeiros, não foi possível adquirir o substrato desejado, tendo-se construído 

uma antena equivalente, com um substrato barato, que se destinava a realizar uma prova de conceito. 

Esta antena introduz grandes limites ao potencial deste tipo de antenas, sendo que máximo de variação 

na sua amplitude é 10° (entre -5° e 5°) e tem uma largura de lobo a meia potência de cerca de 50°, o 

que faz com que a diferença da potência recebida não seja significativa para haver uma mudança de 

direção do lobo de radiação. Por essa razão, o sistema de controlo descrito na presente dissertação foi 

desenvolvido no sentido de acompanhar o potencial de uma antena P-ESPAR tipo, não se restringindo 

às características específicas da antena atualmente construída. 

Na primeira fase do desenvolvimento do sistema de controlo, foi criado um algoritmo trigonométrico 

que, tendo em conta as condições de operação do UAV, relacionasse a posição desse com a posição 

da Estação Base de forma a obter a direção α do lobo principal de radiação ótimo à transmissão e que 

essa direção pudesse tomar valores entre -90° e 90°. Para além da relação das posições do UAV e da 

EB, foi realizado um estudo para analisar a influência dos três eixos de movimento do UAV no cálculo 

do ângulo α, onde se concluiu que, dada a altitude de voo operacional de um máximo de 800 metros e 

um alcance requerido pela Força Aérea de 40 quilómetros, a ligação UAVEB é essencialmente 

horizontal, sendo assim que o único eixo de movimento do UAV, dos três existentes, a ser considerado 

para o algoritmo seria o eixo vertical, isto é, o rumo do UAV. 

A implementação do algoritmo no computador de bordo foi realizada procurando manter sempre 

presente a noção do hemisfério do UAV (esquerdo ou direito) que iria estabelecer a ligação com a 

Estação Base. Esse fator foi um aspeto inovador em relação aos projetos anteriores, e a sua aplicação 

permitiu definir duas antenas (esquerda e direita) e escolher qual a que garante uma melhor eficiência 

da ligação sem alterar consideravelmente a trajetória de voo do UAV. 

Concluída a implementação do algoritmo no computador de bordo, foi dimensionado um circuito que 

garantisse as tensões requisitadas pela antena P-ESPAR. Como referido anteriormente, também 

durante o dimensionamento do circuito, procurou-se não se restringir às características específicas da 

antena atualmente construída, acompanhando o potencial do algoritmo. 

Depois de ter sido realizada uma análise aos componentes necessários para garantir as tensões 

acima referidas e de ter sido dimensionado o circuito, deu-se a realização de um conjunto de testes 
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com o objetivo de avaliar a resposta do circuito a diferentes situações. A primeira situação foi a de uma 

antena fictícia que teve como objetivo avaliar o potencial do circuito, fazendo variar as tensões 

fornecidas de 0 Volts a um máximo permitido pelos DAC de 5 Volts. A segunda situação compreendeu 

um teste de resposta do circuito às características da antena P-ESPAR desenvolvida na dissertação 

anterior. Estes testes foram essenciais para a validação da capacidade do circuito em operar antenas 

P-ESPAR com melhores performances.  

O desenvolvimento do sistema de controlo deu-se por concluído após a integração do piloto 

automático Piccolo, utilizado pela Força Aérea nas plataformas Antex-X02, uma última fase de testes. 

Testes esses realizados primeiramente no laboratório do CIAFA e depois em campo, na base aérea 

nº1 em Sintra.  

Nos testes em laboratório foi simulado um voo sobre a Base Aérea de Sintra, num ambiente 

controlado e onde o sistema de controlo recebia as posições e rumos dessa simulação. Este teste 

serviu, não só para o estudo do sistema num ambiente controlado e de fácil análise de resultados, mas 

também para criar uma base de comparação para os testes realizados em campo com o piloto 

automático Piccolo integrado.  

Nos testes de campo foi possível observar um comportamento muito positivo do sistema de controlo, 

conseguindo uns resultados muito semelhantes ao voo simulado anteriormente, sendo que a principal 

divergência de resultados deu-se ao facto de ser muito difícil replicar as condições de voo de um UAV 

com uma viatura terrestre, como aliás era expectável.  

Desta forma, com os resultados obtidos foi possível garantir a continuação do projeto numa nova 

dissertação de mestrado, bem como a aplicação da mesma nos sistemas atualmente utilizados pela 

Força Aérea Portuguesa num futuro próximo. 

Para o Exército Português esta dissertação deve ser vista como uma prova de conceito, podendo 

ser aplicada no estudo e desenvolvimento dos UAV recentemente adquiridos, com o objetivo de 

desenvolver a capacidade ISTAR. 

Numa visão mais pessoal esta dissertação mostrou-se um grande desafio, pois exigiu competências 

nas áreas de computadores, programação, eletrónica e telecomunicações, algumas delas muito 

específicas para o projeto em causa, trabalhando com hardware e software que nunca tinha 

experienciado na minha formação académica.  

Foi um enorme prazer trabalhar com camaradas de outro ramo das Forças Armadas, tendo sido 

para a minha formação académica, militar e pessoal uma grande e enriquecedora experiência de 

colaboração, sã camaradagem e partilha de conhecimentos.     
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6.3. Contribuições Originais 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um dos componentes essenciais do sistema de 

transmissão de vídeo requerido pela Força Aérea, o sistema de controlo da antena P-ESPAR. Trata-se 

de um projeto inovador que compreende a implementação do algoritmo de controlo no mais atual 

computador de bordo a ser utilizado pela FA.  

O facto de o algoritmo ter sido implementado no computador Jetson Tx2 a bordo do UAV Antex-X02 

foi um aspeto muito vantajoso em relação às soluções trabalhadas anteriormente, quer à utilização de 

um microcontrolador externo quer à utilização dos computadores SEP e SEC2 do projeto SEAGULL, 

sendo que a atual solução apresenta uma capacidade de processamento muito superior, uma maior 

eficiência energética e um peso associado menor, fator muito relevante para a capacidade de 

endurance do UAV Antex-X02 e para a realização de testes e aprovação de voo pela Associação 

Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas. 

A implementação do algoritmo no Jetson Tx2 beneficia ainda da utilização do sistema ROS e do 

protocolo I2C, que simplifica o processo de comunicação entre o sistema de controlo, a antena e os 

demais componentes do UAV.  

Para além do aspeto inovador do computador de bordo utilizado, temos um sistema de controlo que, 

desde o algoritmo desenvolvido até ao circuito dimensionado, tem a capacidade de operar duas antenas 

P-ESPAR, garantindo uma maior eficiência da ligação sem alterar consideravelmente a trajetória de 

voo do UAV.  

6.4. Perspetivas de Trabalho Futuro 

Esta dissertação, em conjunto com as duas dissertações anteriores, descreve o projeto de um 

sistema de transmissão de sinal de vídeo do UAV para uma Estação Base. Projeto esse que pode ser 

desenvolvido de forma a aumentar o potencial até aqui trabalhado.  

Desse modo, seria interessante para dissertações futuras a realização da antena projetada pelo 

alferes Marques, ou mesmo o dimensionamento e realização de uma antena com características mais 

favoráveis ao objetivo estabelecido pela Força Aérea, isto é, uma antena com um lobo de radiação mais 

estreito e com uma maior variação de amplitude da direção do lobo. 

Também de forma a aproveitar o potencial do atual sistema de controlo, seria relevante a 

implementação de uma segunda antena P-ESPAR ao sistema de transmissão, garantindo a cobertura 

dos hemisférios direito e esquerdo do UAV.  

Assim, após um desenvolvimento e integração do sistema de transmissão de vídeo como um todo, 

seria possível e extremamente positivo a realização de testes em voo, com distâncias semelhantes às 

realizadas nas missões deste tipo de plataformas UAV.  
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