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Resumo

Este trabalho trata da estimação de atitude de um multicóptero usando medidas vetoriais e
a versão contínuo-discreta do filtro de Kalman estendido multiplicativo sequencial. A atitude
global do veículo é propagada no tempo através da cinemática de quatérnios, enquanto o filtro
de Kalman estendido multiplicativo sequencial estima o erro de atitude em parâmetros de
Rodrigues modificados. As motivações principais para o uso deste filtro são duas. A primeira
é a possibilidade de realizar a atualização do erro de atitude de forma sequencial e usando um
número variável de medidas vetoriais sem alterar a dimensão da equação de medidas. A
segunda está na manutenção da norma unitária do quatérnio de atitude, pois a correção da
atitude global é realizada através de uma multiplicação de quatérnios unitários.
Um modelo de simulação de um quadricóptero foi construído para gerar os movimentos
de translação e rotação a partir de uma trajetória de referência comandada. O desempenho do
estimador foi avaliado em simulações de Monte Carlo usando esse simulador em dois casos.
O primeiro com ajuste da covariância das medidas do acelerômetro e o segundo sem ajuste.
Esse ajuste foi motivado pela hipótese de que a medida do acelerômetro corresponde ao
oposto da aceleração da gravidade, quando na realidade ele mede a força específica sobre o
veículo. Assim, enquanto o quadricóptero está sujeito a aceleração, a força específica difere
do oposto da aceleração da gravidade e o ajuste é feito para dar um peso menor à medida do
acelerômetro. Os resultados mostraram que o ajuste melhora o desempenho médio em
manobras com aceleração, mas introduz uma variabilidade de desempenho indesejável e piora
a estimação para situações com baixas acelerações.
O trabalho sugere ainda componentes de hardware e software para a construção de um
protótipo de estimador de atitude, além de um experimento para avaliar seu desempenho. São
incluídos entre os componentes uma câmera de baixo custo e uma biblioteca de software de
visão computacional com o objetivo de usar medidas vetoriais de uma câmera em
desenvolvimentos futuros.

Abstract

This work deals with the attitude estimation of a multicopter using vector measures and
the continuous-discrete version of the sequential multiplicative extended Kalman filter. The
overall attitude of the vehicle is propagated in time through the quaternion kinematics, while
the sequential multiplicative extended Kalman filter estimates the error attitude in modified
Rodrigues parameters. The main reasons for using this filter are two. The first is the ability to
update the attitude error sequentially and using a variable number of vector measures without
changing the size of the measurement equation. The second is maintaining the unit norm of
the attitude quaternion, since the overall attitude correction is performed by a unit quaternion
multiplication.
A simulation model of a quadcopter was constructed to generate the movements of
translation and rotation from a reference trajectory command. The estimator's performance
was evaluated in Monte Carlo simulations using this simulation model in two cases. The first
with adjustment of the accelerometer measures covariance matrix and the second without
adjustment. This adjustment was motivated by the hypothesis that the measure of
accelerometer corresponds to the opposite of the acceleration of gravity, when in reality it
measures the specific force on the vehicle. So while the quadcopter is subject to acceleration,
specific force differs from the opposite of the acceleration of gravity and the adjustment is
made to give less weight to the accelerometer measures. The results showed that the
adjustment improves the average performance during acceleration maneuvers, but introduces
an undesirable variability and performance deterioration during conditions of low
accelerations.
The work also suggests hardware and software components for building an attitude
estimator prototype, and an experiment to evaluate its performance. Included among the
components is a low cost camera and a computer vision software library in order to use vector
measures of a camera in future developments.
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1. Introdução
Este trabalho trata da estimação de atitude usando medidas vetoriais com aplicação a
veículos aéreos não tripulados (VANTs) do tipo multicóptero. A abordagem adotada consiste
em propagar a atitude representada em quatérnio de rotação e corrigi-la com o erro de atitude
estimado através do filtro de Kalman estendido multiplicativo sequencial (FKEMS). O termo
multiplicativo se refere ao fato de que a correção de atitude é realizada via multiplicação de
quatérnios unitários, o que em teoria garante a manutenção da norma unitária do quatérnio de
atitude, diferentemente do que ocorreria em uma abordagem de erro aditivo. Já o termo
sequencial se refere ao fato de que o estágio de atualização do filtro de Kalman é realizado de
forma sequencial, ou seja, o vetor de medidas é particionado em vetores menores usados para
atualizar sequencialmente a estimativa posterior do estado.
A seção 1.1 apresenta a motivação do trabalho, descrevendo algumas aplicações dos
multicópteros. A seção 1.2 contém um breve histórico dos VANTs com enfoque naqueles de
asas rotativas. Na seção 1.3 faz-se a revisão bibliográfica do problema de estimação de atitude
usando medidas vetoriais e do FKEMS como solução para este problema. A seção 1.4
relaciona os objetivos do trabalho e a seção 1.5 descreve a estrutura geral do texto.

1.1 Motivação
Um multicóptero, como o próprio nome sugere, é um helicóptero com múltiplos rotores.
Entretanto, diferentemente dos helicópteros comuns os multicópteros não possuem controle
do ângulo de incidência das pás da hélice, o que representa uma vantagem sob o ponto de
vista da simplicidade mecânica. Outra característica distintiva dos multicópteros em relação
aos helicópteros comuns é que nos primeiros todos os rotores contribuem para a geração de
sustentação, enquanto nos helicópteros o rotor de cauda, que é necessário para a estabilização
em guinada, não contribui para a sustentação. A figura 1 ilustra um multicóptero da empresa
brasileira Gyrofly.
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Figura 1 – Quadricóptero da empresa brasileira Gyrofly.

Inicialmente desenvolvidos para atividades militares, os multicópteros têm sido usados
em diversas aplicações civis nos últimos anos. Devido a sua capacidade de pairar e custo
relativamente baixo, eles são veículos bastante adequados para a realização de filmagens
aéreas para variados fins. A Gyrofly, por exemplo, comercializa esse tipo de veículo além de
oferecer serviços de cobertura de eventos, marketing e publicidade, jornalismo e mídia,
inspeção de obras e monitoramento de lavouras.
Uma aplicação civil muito interessante é na agricultura de precisão, na qual se pode
utilizar multicópteros para capturar imagens de uma vasta área de lavoura. A partir do
tratamento dessas imagens é possível fazer levantamento de falhas de plantio, identificar
estágios de desenvolvimento da lavoura, localizar doenças, deficiências ou pragas e a
presença de plantas invasoras. A Embrapa desenvolve softwares para obtenção dessas
informações a partir de imagens, os quais são disponibilizados gratuitamente em [1]. Outras
aplicações incluem vigilância, reconhecimento, auxílio no combate a incêndios e filmagem de
esportes radicais.
No ambiente acadêmico os multicópteros são utilizados como plataforma de testes para
pesquisa em temas como teoria de controle de voo, navegação, sistemas embarcados e de
tempo real, entre outros.
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O sistema de controle de um multicóptero comumente é estruturado em duas malhas
aninhadas, uma malha interna para controle de atitude e uma malha externa para controle de
posição, conforme ilustrado na figura 2.

Figura 2 – Malhas de controle de posição e atitude de um multicóptero.

Na figura 2 o controlador de atitude recebe uma referência de atitude representada por
̅ 𝑩/𝑹 e utiliza estimativas de atitude 𝑫
̅ 𝑩/𝑹 e velocidade angular 𝛀𝑩/𝑹
𝑫
para gerar um comando
𝑩
̅𝑩 , que é usado juntamente com o comando de força 𝐹̅ do controlador de posição
de torque 𝑻
para calcular os comandos individuais de velocidade angular 𝜔
̅1 , … , 𝜔
̅𝑛 para os rotores. O
𝑩/𝑮
comando de força 𝐹̅ é gerado a partir da referência de posição 𝒓̅𝑮 e de estimativas de
𝑩/𝑮

posição 𝒓𝑮

𝑩/𝑮

e velocidade 𝒗𝑮 . O controlador de posição gera também um comando de

̅, 𝜑̅, para direcionar a força propulsiva de modo a
atitude bidimensional representado por 𝒂
conduzir o veículo à posição desejada. O comando de atitude tridimensional inclui a
referência externa de ângulo de guinada 𝜓̅.
A motivação para este trabalho é a necessidade de se estimar a atitude do multicóptero
para fins de controle de voo, bem como a possibilidade de se utilizar um número variável de
medidas vetoriais para a realização dessa estimativa. Medidas vetoriais auxiliares podem ser
obtidas a partir de imagens de uma câmera embarcada e utilizadas para melhorar a estimativa
de atitude e possivelmente a estabilidade do multicóptero. Do ponto de vista das aplicações de
filmagem aérea isso é interessante, pois uma câmera mais estável permite a captura de
imagens de melhor qualidade.
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1.2 Histórico
Segundo [2], nos tempos modernos os VANTs surgiram durante a Segunda Guerra
Mundial (1917). Entretanto, a ideia de uma máquina voadora foi concebida há cerca de 2500
anos na Grécia antiga. O primeiro grande avanço na área de mecanismos autônomos é
atribuído a Arquitas de Tarento, que em 425 a.C. projetou e construiu o primeiro mecanismo
voador artificial com propulsão própria, um modelo em forma de pássaro que podia bater suas
asas extraindo energia de um mecanismo em sua barriga. Conforme relatado pelo autor latino
Aulo Gélio, a energia propulsiva era proveniente de jatos de água e vapor, e o pássaro teria
voado cerca de 200 metros antes de cair. A 3 ilustra uma concepção artística do pássaro de
Arquitas.

Figura 3 – Concepção artística do pássaro de Arquitas.

Durante o mesmo período, em cerca de 400 a.C., os chineses eram os primeiros a
documentar a ideia de um aparato capaz de voar verticalmente. As primeiras versões do
dispositivo conhecido como peão chinês consistiam de penas fixas a uma extremidade de um
bastão. O bastão tinha que ser girado com as mãos a fim de obter a sustentação necessária
para o voo.
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Em 1483, Leonardo da Vinci projetou uma aeronave supostamente capaz de pairar
comumente chamada de parafuso aéreo, mostrado na figura 4. Segundo seu inventor, se o
artefato fosse bem construído e girado rapidamente, ele seria capaz de “perfurar” o ar e alçar
voo. Segundo [3], alguns especialistas consideram essa invenção de da Vinci como o ancestral
do helicóptero moderno.

Figura 4 – O parafuso aéreo de Leonardo da Vinci.

A figura 5 mostra a carruagem aérea projetada por George Cayley em 1843 como um
convertiplano, ou seja, um veículo capaz de realizar voos tanto na vertical como na horizontal.
Na época, o conceito permaneceu como uma ideia, pois os únicos motores disponíveis eram
os motores a vapor, que eram muito pesados para serem embarcados.
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Figura 5 – A carruagem aérea de George Cayley.

Em 1922, sob contrato das formas armadas dos Estados Unidos, um emigrante russo
chamado Georges de Bothezat construiu um dos maiores helicópteros de sua época, mostrado
na figura 6. A máquina de De Bothezat era uma quadrirrotor com um rotor em cada uma das
extremidades de uma estrutura de treliças em forma de cruz. Ivan Jerome foi o coautor do
projeto. O veículo não era bem controlável e seu movimento na horizontal era na realidade
resultado da deriva com o vento. Mais detalhes sobre este e outros veículos podem ser
encontrados em [4].

Figura 6 – O quadricóptero de De Bothezat e Ivan Jerome.
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Com o avanço da eletrônica, das máquinas elétricas, da comunicação via rádio frequência
e o desenvolvimento de novos materiais, tais como as fibras de vidro e carbono, hoje é
possível construir pequenos helicópteros muito leves e com boas caraterísticas de
controlabilidade, capazes de serem controlados por um operador em solo ou agir
autonomamente em certas situações.
Na Competição Internacional de Robótica Aérea, que já entra em sua terceira década de
existência, os desafios atualmente impossíveis para robôs aéreos são enfrentados por
estudantes universitários de todo o mundo, em um esforço que tem contribuído para o avanço
do estado da arte na área. A competição é organizada em missões que podem permanecer em
aberto por mais de uma edição anual, até que sejam resolvidas. Em sua missão 6, proposta em
2010, os robôs tinham que localizar uma abertura em uma construção, entrar quando uma
câmera de vigilância não estivesse olhando, navegar por corredores cheios de obstáculos,
evitar ou desarmar sistemas de segurança, interpretar sinais em árabe e finalmente chegar a
uma sala específica sem bater nas paredes ou pousar. Na sala, o robô tinha que localizar uma
caixa, retirar um pen drive nela contido e substituí-lo opor outro idêntico para então deixar a
construção em um curto intervalo de tempo [5].
Em 2013 a missão 6 foi encerrada, tendo sido executada na íntegra por uma equipe da
Universidade de Tsinghua, da China. Diante do exposto, pode-se ter uma ideia do grau de
autonomia alcançado pelos multicópteros modernos.

1.3 Revisão bibliográfica
No capítulo 10 de [6], Farrell descreve uma abordagem de projeto de um sistema de
referência de atitude e apontamento (Attitude and Heading Reference System, AHRS) na qual
a velocidade angular de um girômetro é integrada para fornecer uma referência de atitude, que
por sua vez é corrigida pelo erro de atitude estimado através do filtro de Kalman discreto. As
medidas para estimação do erro de atitude são provenientes de um acelerômetro e de um
magnetômetro. O erro de atitude é representado com três parâmetros e sua dinâmica não
linear é aproximada por uma dinâmica linear com parâmetros dependentes da atitude estimada
em matriz de atitude. Assim, as equações do filtro de Kalman discreto são utilizadas para
estimar o erro de atitude e os vieses no girômetro e no acelerômetro, que são corrigidos a cada
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iteração do filtro. O estado do filtro da proposta de Farrell tem dimensão nove, o que pode ser
computacionalmente caro para um computador de bordo de baixo custo.
O filtro de Kalman estendido multiplicativo (FKEM) foi proposto em [7] para a
estimação de atitude de veículos espaciais. No FKEM a atitude global é representada por um
quatérnio de atitude, enquanto o erro de atitude é representado por uma parametrização de
atitude a três parâmetros. Sua principal vantagem é a manutenção da norma unitária do
quatérnio de atitude, dado que a correção de atitude é realizada mediante a multiplicação de
quatérnios unitários. Nessa abordagem apenas o erro de atitude é estimado, de forma que o
estado do filtro tenha dimensão três e, portanto, um custo computacional menor. Em [8] os
parâmetros de Rodrigues modificados são utilizados com representação tridimensional para o
erro de atitude.
Sabe-se que a expressão para o cálculo da matriz de ganhos de Kalman envolve a inversa
de uma matriz cuja dimensão é igual ao número de medidas tomadas pelos sensores. Dessa
forma, para aplicações que requeiram a fusão de dados de múltiplos sensores com
disponibilidade variável, a expressão da matriz de ganhos envolve a inversa de uma matriz de
dimensão grande e variável, o que é computacionalmente oneroso.
Para contornar esse problema, Gonçalves propôs em [9] uma versão sequencial do
FKEM, denominada filtro de Kalman Estendido Multiplicativo Sequencial (FKEMS). A
aplicação específica desta versão sequencial foi a determinação de atitude de multicópteros
usando medidas vetoriais de uma câmera embarcada. Usando o filtro proposto em um
ambiente simulado foi possível usar sequencialmente as medidas vetoriais de cada marca de
referência na etapa de atualização do filtro, permitindo que a equação de medição se
mantivesse com dimensão três, mesmo com um número variável de marcas visíveis pela
câmera.
Em [10], no contexto de estimação de atitude e velocidade angular de satélites, Santos faz
uma revisão de estimadores de atitude em três eixos e propõe novos estimadores baseados no
filtro de Kalman unscented. Os estimadores de atitude revistos e propostos são avaliados
segundo os critérios de erro angular e índice de ortonormalidade da atitude estimada.
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1.4 Objetivos do trabalho
Os objetivos deste trabalho são


Apresentar a formulação do filtro de Kalman estendido multiplicativo sequencial



Construir um ambiente de simulação para um multicóptero a fim de gerar
históricos realistas de velocidade angular e atitude



Avaliar o desempenho do FKEMS através de simulação Monte Carlo



Sugerir componentes para um protótipo de sistema de estimação de atitude em
tempo real usando processador e sensores de baixo custo



Propor um experimento para avaliar o desempenho do estimador



Sugerir uma infraestrutura de hardware e software com a qual seja possível
utilizar visão computacional no processo de estimação de atitude em trabalhos
futuros

1.5 Organização do texto
No capítulo 1 é apresentada a motivação do trabalho e um breve histórico sobre veículos
aéreos com ênfase em veículos de asa rotativa, além da revisão bibliográfica e dos objetivos
do trabalho.
O capítulo 2 descreve as parametrizações de atitude empregadas, incluindo as equações
diferenciais de cinemática de atitude correspondentes, e apresenta a formulação do problema
de estimação de atitude usando medidas vetoriais.
No capítulo 3 apresenta-se o filtro de Kalman estendido multiplicativo sequencial
(FKEMS) como solução para o problema de estimação de atitude usando medidas vetoriais. O
capítulo inicia-se descrevendo o filtro de Kalman em tempo discreto. Em seguida é
apresentada a formulação contínuo-discreta do filtro estendido de Kalman e finalmente o
FKEMS em sua formulação contínuo-discreta.
No capítulo 4 são mostradas as equações principais de um modelo matemático de
quadricóptero, o qual é usado nas simulações em MATLAB®. Com esse modelo pretende-se
gerar perfis mais realistas de atitude a partir de uma trajetória de referência comandada para o
veículo.
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No capítulo 5 o FKEMS é avaliado em simulações de Monte Carlo. O capítulo descreve a
trajetória de referência, os índices de desempenho utilizados e os resultados e discussões. A
análise considera dois casos. No primeiro, a matriz de covariância das medidas do
acelerômetro é ajustada segundo uma regra heurística, enquanto no segundo a matriz é
mantida constante.
O capítulo 6 sugere componentes de hardware e software para a construção de um
estimador de atitude passível de ser embarcado em um multicóptero, bem como um
experimento para avaliar o desempenho do estimador construído.
O capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho e as sugestões para trabalhos futuros.
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2. O problema de estimação de atitude usando medidas vetoriais
Neste capítulo é apresentado o problema de estimação de atitude a partir de medidas
vetoriais conforme tratado neste trabalho.
A seção 2.1 apresenta as parametrizações de atitude empregadas, mostrando como a
atitude de um veículo pode ser representada numericamente. Além disso, são apresentadas as
equações cinemáticas correspondentes, as quais relacionam as derivadas temporais dos
parâmetros de atitude à velocidade angular do veículo em relação a um sistema de
coordenadas de referência. Para o caso do quatérnio de rotação também é apresentado um
método de integração entre instantes consecutivos de medição de velocidade angular. A seção
2.1 descreve o problema de estimação de atitude a partir de medidas vetoriais.

2.1 Parametrizações de atitude
A atitude de um corpo se refere à sua orientação no espaço tridimensional em relação a
um referencial conhecido. A aplicação do filtro de Kalman requer a estimativa de medidas
vetoriais em um sistema de referência a partir de medidas tomadas em um sistema de
coordenadas fixo ao corpo do multicóptero. A fim de obter essas estimativas a atitude do
corpo em relação a esse sistema de referência deve ser conhecida. Em outras palavras, a
atitude permite relacionar as componentes de um mesmo vetor em diferentes sistemas de
coordenadas.

2.1.1 Matriz de cossenos diretores
Sejam 𝑆𝐵 = {𝐶, (𝑋̂𝐵 , 𝑌̂𝐵 , 𝑍̂𝐵 )} e 𝑆𝑅 = {𝐶, (𝑋̂𝑅 , 𝑌̂𝑅 , 𝑍̂𝑅 )} dois sistemas de coordenadas
ortonormais com a mesma origem 𝐶, sendo 𝑋̂𝑖 , 𝑌̂𝑖 e 𝑍̂𝑖 os vetores unitários da base do sistema
⃗ no espaço euclidiano tridimensional é representado no sistema 𝑆𝑅 de forma
𝑖. Um vetor 𝑉
𝑦
⃗ no sistema 𝑆𝑅 .
única pela equação (2.1), na qual 𝑉𝑅𝑥 , 𝑉𝑅 e 𝑉𝑅𝑧 são as componentes do vetor 𝑉

⃗ = 𝑉𝑅𝑥 𝑋̂𝑅 + 𝑉𝑅𝑦 𝑌̂𝑅 + 𝑉𝑅𝑧 𝑍̂𝑅
𝑉

(2.1)
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Tomando o produto escalar da equação (2.1) por cada vetor unitário da base do sistema
𝑆𝐵 obtém-se o conjunto de equações (2.2).
⃗ ∙ 𝑋̂𝐵 = 𝑉𝑅𝑥 𝑋̂𝑅 ∙ 𝑋̂𝐵 + 𝑉𝑅𝑦 𝑌̂𝑅 ∙ 𝑋̂𝐵 + 𝑉𝑅𝑧 𝑍̂𝑅 ∙ 𝑋̂𝐵
𝑉
⃗ ∙ 𝑌̂𝐵 = 𝑉𝑅𝑥 𝑋̂𝑅 ∙ 𝑌̂𝐵 + 𝑉𝑅𝑦 𝑌̂𝑅 ∙ 𝑌̂𝐵 + 𝑉𝑅𝑧 𝑍̂𝑅 ∙ 𝑌̂𝐵
𝑉

(2.2)

⃗ ∙ 𝑍̂𝐵 = 𝑉𝑅𝑥 𝑋̂𝑅 ∙ 𝑍̂𝐵 + 𝑉𝑅𝑦 𝑌̂𝑅 ∙ 𝑍̂𝐵 + 𝑉𝑅𝑧 𝑍̂𝑅 ∙ 𝑍̂𝐵
𝑉
Como os vetores de cada uma das bases dos sistemas 𝑆𝑅 e 𝑆𝐵 são ortonormais, os lados
⃗ no sistema de coordenadas 𝑆𝐵 , e
esquerdos das equações (2.2) são as componentes do vetor 𝑉
os produtos escalares entre os vetores unitários das bases de 𝑆𝑅 e 𝑆𝐵 são os cossenos diretores
entre estes vetores. As equações (2.2) podem ser escritas na forma matricial conforme a
⃗
equação (2.3), na qual 𝑽𝐵 ∈ ℝ3 e 𝑽𝑅 ∈ ℝ3 são, respectivamente, as representações do vetor 𝑉
nos sistemas 𝑆𝐵 e 𝑆𝑅 , e 𝑫𝐵/𝑅 é a matriz de atitude de 𝑆𝐵 em relação a 𝑆𝑅 .
𝑉𝑥𝐵
𝑋̂𝑅 ∙ 𝑋̂𝐵
𝐵
[𝑉𝑦 ] = [ 𝑋̂𝑅 ∙ 𝑌̂𝐵
𝑉𝑧𝐵
𝑋̂𝑅 ∙ 𝑍̂𝐵

𝑍̂𝑅 ∙ 𝑋̂𝐵 𝑉𝑥𝑅
𝑍̂𝑅 ∙ 𝑌̂𝐵 ] [𝑉𝑦𝑅 ]
𝑍̂𝑅 ∙ 𝑍̂𝐵 𝑉𝑧𝑅

𝑌̂𝑅 ∙ 𝑋̂𝐵
𝑌̂𝑅 ∙ 𝑌̂𝐵
𝑌̂𝑅 ∙ 𝑍̂𝐵

(2.3)

𝑽𝐵 = 𝑫𝐵/𝑅 𝑽𝑅
A matriz de atitude é uma matriz ortogonal e, portanto, obedece à equação (2.4), ou seja,
sua inversa é igual a sua transposta.

(𝑫𝐵/𝑅 )

−1

𝑇

= (𝑫𝐵/𝑅 ) = 𝑫𝑅/𝐵

(2.4)

⃗ 𝐵/𝑅 ,
Como o sistema 𝑆𝐵 está girando em relação ao sistema 𝑆𝑅 com velocidade angular ⃗Ω
os elementos da matriz de atitude mudam com o tempo. Pode-se demonstrar que a evolução
temporal da matriz de atitude é determinada pela equação (2.5).
𝐵/𝑅
𝑫̇𝐵/𝑅 = −[𝛀𝐵 ×]𝑫𝐵/𝑅

(2.5)
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2.1.2 Sequência de ângulos de Euler
Uma rotação é dita elementar se é realizada em torno de um dos eixos de um sistema de
coordenadas de referência e de um ângulo bem definido, chamado de ângulo de Euler. A
atitude de um corpo pode ser representada por uma sequência de rotações elementares, cada
uma realizada em torno de um eixo diferente daquele da rotação anterior. Para a primeira
rotação têm-se três possibilidades e para as duas rotações seguintes têm-se duas possibilidades
para cada uma. Portanto, a atitude pode ser representada por qualquer uma de doze sequências
de ângulos de Euler.
Uma rotação elementar em torno do eixo 𝑋 de um ângulo 𝜙 é representada pela matriz
𝑫1 (𝜙) determinada pela equação (2.6).
1
0
0
𝑫1 (𝜙) = [0 𝑐𝑜𝑠(𝜙) 𝑠𝑒𝑛(𝜙)]
0 −𝑠𝑒𝑛(𝜙) 𝑐𝑜𝑠(𝜙)

(2.6)

Uma rotação elementar em torno do eixo 𝑌 de um ângulo 𝜃 é representada pela matriz
𝑫2 (𝜃) determinada pela equação (2.7).
𝑐𝑜𝑠(𝜃) 0
(𝜃)
𝑫2
=[ 0
1
𝑠𝑒𝑛(𝜃) 0

−𝑠𝑒𝑛(𝜃)
0
]
𝑐𝑜𝑠(𝜃)

(2.7)

Uma rotação elementar em torno do eixo 𝑍 de um ângulo 𝜓 é representada pela matriz
𝑫3 (𝜓) determinada pela equação (2.8).
𝑐𝑜𝑠(𝜓)
𝑫3 (𝜓) = [−𝑠𝑒𝑛(𝜓)
0

𝑠𝑒𝑛(𝜓)
𝑐𝑜𝑠(𝜓)
0

0
0]
1

(2.8)

Se a sequência de rotações 123 de ângulos de Euler 𝜙, 𝜃 e 𝜓, nessa ordem, representa
uma transformação do sistema 𝑆𝑅 para o 𝑆𝐵 , a matriz de atitude 𝑫𝐵/𝑅 , que representa a atitude
do sistema 𝑆𝐵 em relação do 𝑆𝑅 é determinada pela equação (2.9).
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𝑫𝐵/𝑅 = 𝑫3 (𝜓)𝑫2 (𝜃)𝑫1 (𝜙)

𝑫𝐵/𝑅

𝑐𝜓𝑐𝜃
= [−𝑠𝜓𝑐𝜃
𝑠𝜃

𝑐𝜓𝑠𝜃𝑠𝜙 + 𝑠𝜓𝑐𝜙
−𝑠𝜓𝑠𝜃𝑠𝜙 + 𝑐𝜓𝑐𝜙
−𝑐𝜃𝑠𝜙

−𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜙 + 𝑠𝜓𝑠𝜙
𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜙 + 𝑐𝜓𝑠𝜙 ]
𝑐𝜃𝑐𝜙

(2.9)

Da matriz 𝑫𝐵/𝑅 os ângulos de Euler na sequência 123 podem ser obtidos através das
equações (2.10).

𝜙 = −𝑡𝑎𝑛2−1

𝐷32
,
𝐷33

𝜃 = 𝑠𝑒𝑛−1 𝐷31 ,

𝜓 = −𝑡𝑎𝑛2−1

𝐷21
,
𝐷11

−180° < 𝜙 < 180°

−90° < 𝜙 < 90°

(2.10)

−180° < 𝜙 < 180°

A representação de atitude por ângulos de Euler apresenta singularidades qualquer que
seja a sequência utilizada. No caso da sequência 123 e das outras sequências nas quais não há
repetição de eixo (132, 213, 231, 312, 321), a singularidade ocorre quando o ângulo da
segunda rotação é de ± 90°. Isso pode ser observado nas equações (2.9) e (2.10), substituindo
𝜃 por ± 90° e verificando que as expressões para 𝜙 e 𝜓 tornam-se indeterminadas.
A cinemática de atitude da sequência 123 de ângulos de Euler é determinada pela
equação (2.11).
𝜙̇
𝑐𝜓/𝑐𝜃
𝑠𝜓
[ 𝜃̇ ] = [
̇
−𝑐𝜓𝑠𝜃/𝑐𝜃
𝜓

−𝑠𝜓/𝑐𝜃
𝑐𝜓
𝑠𝜓𝑠𝜃/𝑐𝜃

0
0] 𝛀𝐵/𝑅
𝐵
1

(2.11)

2.1.3 Eixo e ângulo de Euler
Em vez de se usar uma sequência de rotações elementares para representar a atitude,
pode-se usar apenas uma rotação de um dado ângulo 𝜑 em torno de um eixo definido por um
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̂. Dessa forma, a atitude do sistema 𝑆𝐵 em relação ao sistema 𝑆𝑅 pode ser
vetor unitário 𝒂
representada pelo par (𝜑, 𝒂), no qual 𝜑 é chamado ângulo principal de Euler e 𝒂 é a
̂ em 𝑆𝐵 ou 𝑆𝑅 , que são idênticas, chamado eixo principal de Euler.
representação do vetor 𝒂
Se o par (𝜑, 𝒂) representa a atitude do sistema 𝑆𝐵 em relação ao sistema 𝑆𝑅 , a matriz de
atitude 𝑫𝑩/𝑹 correspondente é determinada pela equação (2.12), na qual 𝑰𝟑 é a matriz
identidade de ordem três e [𝒂 ×] é a forma matricial antissimétrica do vetor 𝒂, determinada
pela equação (2.13).

𝑫𝐵/𝑅 = 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑰𝟑 + (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑)𝒂𝒂𝑻 − 𝑠𝑖𝑛𝜑[𝒂 ×]

0
[𝒂 ×] = [ 𝑎3
−𝑎3

−𝑎3
0
𝑎1

𝑎2
−𝑎1 ]
0

(2.12)

(2.13)

Se a matriz 𝑫𝑩/𝑹 é conhecida, o ângulo 𝜑 pode ser calculado através da equação (2.14).

𝜑 = 𝑐𝑜𝑠

−1

𝑡𝑟 𝑫𝑩/𝑹 − 1
2

(2.14)

Se o traço da matriz 𝑫𝐵/𝑅 é igual a 3, a vetor 𝒂 é indefinido. Se o traço de 𝑫𝐵/𝑅 é igual a
-1, o vetor 𝒂 é calculado usando o conjunto de equações (2.15), no qual os produtos entre as
componentes de 𝒂 são usados para resolver as ambiguidades de sinal.

1 + 𝐷11
𝑎1 = ±√
2

1 + 𝐷22
𝑎2 = ±√
2

1 + 𝐷33
𝑎3 = ±√
2
(2.15)

𝑎1 𝑎2 =

𝐷12
2

𝑎2 𝑎3 =

𝐷23
2

𝑎3 𝑎1 =

𝐷31
2

Se o traço de 𝑫𝐵/𝑅 é diferente de -1 ou 3, as componentes do vetor 𝒂 são determinadas
pelas equações (2.16).
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𝑎1 =

𝐷23 − 𝐷32
2𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑎2 =

𝐷31 − 𝐷13
2𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑎3 =

𝐷12 − 𝐷21
2𝑠𝑖𝑛𝜑

(2.16)

Há ambiguidade na representação de atitude por eixo e ângulo de Euler, pois, por
exemplo, os pares (𝜑, 𝒂) e (−𝜑, −𝒂) representam a mesma atitude, conforme pode ser
confirmado pela equação (2.12).
Em [11] demonstra-se que a cinemática de atitude em eixo e ângulo e Euler é descrita
pelas equações (2.17) e (2.18).

𝐵/𝑅

𝜑̇ = 𝒂𝑇 𝛀𝐵

𝒂̇ =

1
𝜑
𝐵/𝑅
([𝒂 ×] − 𝑐𝑜𝑡𝑔 [𝒂 ×][𝒂 ×]) 𝛀𝐵
2
2

(2.17)

(2.18)

2.1.4 Parâmetros de Euler ou quatérnio de rotação
Os parâmetros de Euler são definidos como as componentes do vetor 𝒒, chamado de
quatérnio de rotação e determinado pela equação (2.19), na qual 𝜺𝒒 é um vetor de três
componentes chamado de parte vetorial do quatérnio e 𝑞0 é sua parte escalar.
𝑞0
𝑞0
𝑞1
𝒒 = [𝑞 ] = [𝜺 ]
𝒒
2
𝑞3

(2.19)

O vetor 𝜺𝒒 é definido em termos do vetor 𝒂 da representação em eixo e ângulo de Euler
conforme a equação (2.20), e 𝜂 é definido pela equação (2.21).

𝜺𝒒 = 𝒂 𝑠𝑒𝑛

𝜑
2

(2.20)
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𝑞0 = 𝑐𝑜𝑠

𝜑
2

(2.21)

Se o quatérnio 𝒒 conforme definido em (2.19) representa a atitude do sistema 𝑆𝐵 em
relação ao sistema 𝑆𝑅 , então a matriz de atitude correspondente é determinada pela equação
(2.22).

𝑫𝐵/𝑅 = (𝑞0 2 − 𝜺𝑇𝒒 𝜺𝒒 )𝑰𝟑 + 2𝜺𝒒 𝜺𝑇𝒒 − 2𝑞0 [𝜺𝒒 ×]

(2.22)

Dada a matriz de atitude 𝑫𝐵/𝑅 , as partes escalar 𝑞0 e vetorial 𝜺𝒒 do quatérnio de rotação
podem ser calculadas pelas equações (2.23) e (2.24), respectivamente.
1
𝑞0 = ± √1 + 𝑡𝑟 𝐷𝐵/𝑅
2

𝜺𝒒 =

(2.23)

1 𝐷23 − 𝐷23
[𝐷31 − 𝐷13 ]
4𝜂 𝐷 − 𝐷
12

(2.24)
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O quatérnio 𝒒 apresenta norma unitária, ou seja, satisfaz a equação (2.25).
𝒒𝑇 𝒒 = 1

O produto dos quatérnios 𝒑 = [p0

T

𝛆Tp ] e 𝒒 = [q 0

(2.25)
T

𝛆Tq ] é determinado pela equação

(2.26) conforme mostrado em [12]. A expressão para o produto de quatérnios é importante
para a correção de atitude com o erro de atitude estimado em parâmetros de Rodrigues
modificados e transformado em quatérnio de rotação.
𝑝0 𝑞0 − 𝜺𝒑 ∙ 𝜺𝒒
𝒑⨂𝒒 = [𝑝 𝜺 + 𝑞 𝜺 + 𝜺 × 𝜺 ]
0 𝒒
0 𝒑
𝒑
𝒒

(2.26)

Conforme mostrado em [12], a cinemática de atitude em quatérnio de rotação é descrita
pela equação (2.27).
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1 0
𝒒̇ = [ 𝐵/𝑅
2 Ω
𝐵

𝐵/𝑅 𝑇

−(Ω𝐵 )
𝐵/𝑅

−[Ω𝐵

×]

]𝒒

(2.27)

2.1.5 Parâmetros de Rodrigues modificados
Se o par (𝜑, 𝒂) representa a atitude do sistema 𝑆𝐵 em relação ao sistema 𝑆𝑅 em eixo e
ângulo de Euler, os parâmetros de Rodrigues modificados (PRM) são definidos como as
componentes do vetor 𝒎 = [𝑚1

𝑚2

𝑚3 ] determinado pela equação (2.28), conforme

mostrado em [13]. Essa parametrização de atitude é singular apenas para rotações de ± 360°.

𝒎 = 𝒂 𝑡𝑎𝑛

𝜑
4

(2.28)

Segundo [13], a matriz de atitude 𝑫𝐵/𝑅 correspondente ao vetor 𝒎 pode ser determinada
pela equação (2.29).

𝑫𝐵/𝑅 (𝒎) = 𝑰𝟑 + {8[𝒎 ×]2 − 4(1 − 𝑚2 )[𝒎 ×]}⁄(1 + 𝑚2 )2
(2.29)
𝑚 = ‖𝒎‖
Ainda segundo [13], a cinemática de atitude em PRM é descrita pela equação diferencial
não linear (2.30).

𝐵/𝑅

𝒎̇ = 𝑮𝒎 (𝒎)𝛀𝐵

(2.30)
1
𝑮𝒎 (𝒎) = {(1 − 𝑚2 )𝑰𝟑 + 2[𝒎 ×] + 2𝒎𝒎𝑇 }
4
Como no FKEMS a correção da atitude propagada em quatérnio é feita através de uma
multiplicação de quatérnios unitários e o erro de atitude é estimado em PRM, é necessário
calcular o quatérnio unitário 𝒒(𝒎) correspondente ao vetor de erro 𝒎. Segundo [13], 𝒒(𝒎) é
determinado pela equação (2.31).
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1 − 𝑚2
1 + 𝑚2
2𝑚1
2
𝒒(𝒎) = 1 + 𝑚
2𝑚2
1 + 𝑚2
2𝑚3
[1 + 𝑚 2 ]

(2.31)

2.2 Estimação de atitude a partir de medidas vetoriais
Sejam 𝑆𝐺 , 𝑆𝑅 e 𝑆𝐵 três sistemas de coordenadas cartesianas no espaço euclidiano
tridimensional. O sistema 𝑆𝐺 = {𝑂, (𝑋̂𝐺 , 𝑌̂𝐺 , 𝑍̂𝐺 )} está fixo ao solo com origem no ponto 𝑂. O
sistema 𝑆𝑅 = {𝐶, (𝑋̂𝑅 , 𝑌̂𝑅 , 𝑍̂𝑅 )} tem como origem o centro de massa do multicóptero,
representado pelo ponto 𝐶, e os vetores de sua base estão alinhados com os vetores da base do
sistema 𝑆𝐺 . O sistema 𝑆𝐵 = {𝐶, (𝑋̂𝐵 , 𝑌̂𝐵 , 𝑍̂𝐵 )} também possui o centro de massa do veículo
como origem e os vetores de sua base estão fixos à sua estrutura, que é considerada rígida. A
figura 7 permite visualizar os sistemas de coordenadas já definidos e um multicóptero.

Figura 7 – Sistemas de coordenadas usados na modelagem matemática de um
quadricóptero.
O sistema 𝑆𝐵 gira em relação ao sistema 𝑆𝑅 com velocidade angular representada no
sistema 𝑆𝐵 por 𝝎(𝒕) ∈ ℝ𝟑 . Um conjunto 𝓥 de 𝑚 vetores observados no instante 𝑡 e
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projetados nos sistemas 𝑆𝐵 e 𝑆𝑅 gera os conjuntos de vetores de coordenadas 𝓑(𝒕) =
{𝒃(𝒊) (𝒕) ∈ ℝ𝟑 , 𝒊 = 𝟏, … , 𝒎}

e

𝓡(𝒕) = {𝒓(𝒊) (𝒕) ∈ ℝ𝟑 , 𝒊 = 𝟏, … , 𝒎},

respectivamente.

O

problema de estimação de atitude a partir de medidas vetoriais consiste em obter, a partir dos
conjuntos 𝓑(𝒕) e 𝓡(𝒕), uma estimativa de variância mínima de um vetor 𝒑(𝒕) ∈ ℝ𝒏 que
parametriza a matriz de cossenos diretores 𝑫(𝒑(𝒕)), a qual transforma as coordenadas de um
vetor em 𝑆𝑅 nas coordenadas desse mesmo vetor em 𝑆𝐵 . Os componentes do vetor 𝒑(𝒕)
constituem uma parametrização de atitude.
Os vetores de coordenadas 𝒓(𝒊) e 𝒃(𝒊) , 𝑖 = 1, … , 𝑚, podem ser relacionados pela equação
de medidas discreta no tempo (Erro! Fonte de referência não encontrada.), na qual
(𝒑𝒌+𝟏 ) é a matriz de cossenos diretores correspondente à parametrização de atitude 𝒑𝒌+𝟏 , e
(𝒊)

𝜹𝒃𝒌+𝟏 , 𝑖 = 1, … , 𝑚, são sequências brancas de vetores aleatórios com médias nulas e
(𝒊)

covariâncias 𝑹𝒌+𝟏 . O índice 𝑘 + 1 representa o instante de tempo 𝑡𝑘+1 no qual os vetores do
conjunto 𝓥 são observados.

(𝒊)

(𝒊)

(𝒊)

𝒃𝒌+𝟏 = 𝑫(𝒑𝒌+𝟏 )𝒓𝒌+𝟏 + 𝜹𝒃𝒌+𝟏

(2.32)

A equação de estado para a previsão do vetor 𝒑(𝒕) entre instantes de mediação
consecutivos provem do modelo da cinemática de atitude, que depende da parametrização de
atitude adotada. Tal modelo tem a forma geral descrita pela equação diferencial (2.33).

𝒑̇ (𝒕) = 𝒇(𝒑(𝒕), 𝝎(𝒕))

(2.33)

A partir da equação (2.33) deriva-se a equação de mecanização de atitude (2.34)
̂(𝒕) e 𝝎(t) por seu valor medido 𝝎
̃ (𝒕). Entende-se por
substituindo 𝒑(𝒕) por sua estimativa 𝒑
equação de mecanização aquela que efetivamente será usada no processo de estimação.
̂̇(𝒕) = 𝒇(𝒑
̂(𝒕), 𝝎
̃ (𝒕))
𝒑

(2.34)

O modelo de medição adotado para a velocidade angular é descrito pela equação (Erro!
onte de referência não encontrada.), na qual 𝝎(t) é a velocidade angular verdadeira e
𝜹𝝎(t) é um ruído branco gaussiano com média nula e densidade espectral de potência
constante igual a 𝑸.
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̃ (𝒕) = 𝝎(𝒕) + 𝜹𝝎(𝒕)
𝝎

(2.35)

Considera-se assim definido o problema de estimação de atitude a partir de medidas
vetoriais. O capítulo 3 apresenta uma solução para este problema baseada no filtro de Kalman
estendido multiplicativo sequencial.
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3. O filtro de Kalman Estendido Multiplicativo Sequencial
Neste capítulo é apresentada a formulação contínuo-discreta do Filtro de Kalman
Estendido Multiplicativo Sequencial (FKEMS) como solução para o problema de estimação
de atitude a partir de medidas vetoriais. O capítulo adota uma abordagem gradual,
apresentando na seção 3.1 a formulação discreta do filtro de Kalman para sistemas lineares,
na seção 3.2 é apresentado o filtro de Kalman estendido para sistemas não lineares e
finalmente, na seção 3.3, é apresentado o FKEMS. Ao longo da discussão são identificados
alguns motivos para as modificações do algoritmo original do filtro de Kalman em função de
suas aplicações.

3.1

Filtro de Kalman

O problema de estimar o estado de um sistema dinâmico a partir de observações ruidosas
relacionadas a esse estado é de importância central em engenharia. Segundo [14], o interesse
nesse problema surgiu a quase dois séculos na trabalho de Gauss, que estava interessado em
determinar os elementos orbitais de um corpo celeste a partir de muitas observações e
desenvolveu a técnica hoje conhecida como método dos mínimos quadrados.
Mais recentemente, nomes como Wiener e Kalman estão associados a avanços na teoria
de estimação. De acordo com [15], talvez a principal contribuição de Wiener tenha sido a
maneira como ele formulou o problema em termos de minimizar o erro quadrático médio no
domínio do tempo, o que contrastava com os métodos de separação de frequências usados na
época. Em seu artigo de 1960 [16], Kalman tratou do mesmo problema de Wiener, mas
considerando que as medidas ruidosas formavam uma sequência discreta em vez de um sinal
contínuo. Além disso, Kalman formulou o problema no espaço de estados, o que acomodou
naturalmente o cenário de sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas, e seus métodos
de solução aplicaram-se a estatísticas estacionárias e não estacionárias.
Considere-se o modelo em espaço de estados e tempo discreto de um sistema com
múltiplas entradas e múltiplas saídas descrito pelas equações (3.1) e (3.2), nas quais 𝒙𝑘 ∈ ℝ𝑛
é o vetor de estado, 𝒖𝑘 ∈ ℝ𝑟 é o vetor de controle, 𝒚𝑘 ∈ ℝ𝑚 é o vetor de medidas, 𝒘𝑘 ∈ ℝ𝑞 é
o vetor de ruídos de estado e 𝒗𝑘+1 ∈ ℝ𝑚 é o vetor de ruídos de medida.
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𝒙𝑘+1 = 𝑨𝑘 𝒙𝑘 + 𝑩𝑘 𝒖𝑘 + 𝑮𝑘 𝒘𝑘

(3.1)

𝒚𝑘+1 = 𝑪𝑘+1 𝒙𝑘+1 + 𝒗𝑘+1

(3.2)

Considerem-se ainda as hipóteses:
H1)

̅, ̅
𝒙0 ~𝒩(𝒙
𝑷)

H2)

{𝒘𝑘 } é i.i.d. com 𝒘𝒌 ~𝒩(𝟎, 𝑸𝑘 )

H3)

{𝒗𝑘 } é i.i.d. com 𝒗𝒌 ~𝒩(𝟎, 𝑹𝑘 )

H4)

̅, ̅
𝒙0 ~𝒩(𝒙
𝑷), {𝒘𝑘 } e {𝒗𝑘 } são mutuamente independentes

H5)

̅e̅
𝑨𝑘 , 𝑩𝑘 , 𝑮𝑘 , 𝑪𝑘 , 𝑸𝑘 , 𝑹𝑘 , 𝒙
𝑷 são conhecidos.

O filtro de Kalman resolve o problema de, dadas as sequências {𝒚𝑘 } e {𝒖𝑘 } e sob as
̂𝑘 do estado 𝒙𝑘 do sistema descrito por (3.1) e (3.2) de
hipóteses H1 a H5, obter a estimativa 𝒙
forma a minimizar o erro quadrático médio para cada 𝑘, definido pela equação (3.3).
̂𝑘 )𝑇 (𝒙𝑘 − 𝒙
̂𝑘 )]
𝐽𝑘 = 𝐸[(𝒙𝑘 − 𝒙

(3.3)

Portanto, para o caso de sistemas lineares e sob as hipóteses apresentadas, o filtro de
Kalman é o algoritmo de filtragem ótimo no sentido do mínimo erro quadrático médio.
O algoritmo é organizado em uma etapa de inicialização e uma etapa iterativa envolvendo
os estágios de predição e atualização, que são realizados sucessivamente. A tabela 1 apresenta
̂𝑘+1|𝑘 denota a estimativa do estado no
o algoritmo do filtro de Kalman discreto. A notação 𝒙
instante 𝑘 + 1 utilizando medidas até o instante 𝑘. Os índices tem significado semelhante
para a matriz de covariância do erro de estimação.
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Tabela 1 – Algoritmo do filtro de Kalman em tempo discreto.
𝑘=0
̂0|0 = 𝒙
̅
𝒙

Inicialização

̅
𝑷0|0 = 𝑷
̂𝑘+1|𝑘 = 𝑨𝑘 𝒙
̂𝑘|𝑘 + 𝑩𝑘 𝒖𝑘
𝒙

Predição

𝑷𝑘+1|𝑘 = 𝑨𝑘 𝑷𝑘|𝑘 𝑨𝑇𝑘 + 𝑮𝑘 𝑸𝑘 𝑮𝑇𝑘
𝑲𝑘+1 = 𝑷𝑘+1|𝑘 𝑪𝑇𝑘+1 (𝑪𝑘+1 𝑷𝑘+1|𝑘 𝑪𝑇𝑘+1 + 𝑹𝑘+1 )

Iteração
Atualização

−𝟏

̂𝑘+1|𝑘+1 = 𝒙
̂𝑘+1|𝑘 + 𝑲𝑘+1 (𝒚𝑘+1 − 𝑪𝑘+1 𝒙
̂𝑘+1|𝑘 )
𝒙
𝑷𝑘+1|𝑘+1 = 𝑷𝑘+1|𝑘 − 𝑲𝑘+1 𝑪𝑘+1 𝑷𝑘+1|𝑘
𝑘 ←𝑘+1

3.2

Filtro estendido de Kalman

Nesta seção é apresentada a formulação contínuo-discreta do filtro de Kalman estendido.
Muitos sistemas de interesse em engenharia e outras áreas são mais bem modelados por
equações diferenciais não lineares. A forma geral da equação de estado de um sistema não
linear é determinada pela equação (3.4), na qual a derivada temporal do estado é uma função
não linear do estado 𝒙(𝑡) ∈ ℝ𝑛 e do controle 𝒖(𝑡) ∈ ℝ𝑟 , e 𝒘(𝑡) ∈ ℝ𝑛 é um ruído branco
gaussiano de média nula e covariância 𝑸(𝑡)𝜹(𝑡).

𝒙̇ (𝑡) = 𝒇(𝒙(𝑡), 𝒖(𝑡)) + 𝒘(𝑡)

(3.4)

Em [17], demonstra-se que linearizando a função 𝒇 por truncamento da respectiva série
̂𝑘|𝑘 , as equações de predição da média e da covariância de estado
de Taylor em torno de 𝒙
podem ser aproximadas pelas equações (3.5) e (3.6), respectivamente, sendo 𝑭(𝑡) a matriz
̂𝑘|𝑘 , conforme a equação (3.7).
jacobiana da função 𝒇 em relação ao estado avaliada em 𝒙
̂̇(𝑡) = 𝒇(𝒙
̂(𝑡), 𝒖(𝑡))
𝒙

(3.5)
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𝑷̇(𝑡) = 𝑭(𝑡)𝑷(𝑡) + 𝑷(𝑡)𝑭(𝑡)𝑻 + 𝑸(𝑡)

𝑭(𝑡) = [

𝜕
𝒇(𝒙, 𝒖(𝑡))]
𝜕𝒙
̂𝑘|𝑘 ,𝒖=𝒖𝑘
𝒙=𝒙

(3.6)

(3.7)

No filtro de Kalman contínuo-discreto as equações (3.5) e (3.6) são integradas entre os
̂𝑘|𝑘 e 𝑷𝑘|𝑘 , para que se obtenham as estimativas
instantes 𝑡𝑘 e 𝑡𝑘+1 , com condições iniciais 𝒙
̂𝑘+1|𝑘 e 𝑷𝑘+1|𝑘 correspondentes ao instante 𝑡𝑘+1 .
𝒙
As medidas, por outro lado, são realizadas mais comumente em tempo discreto, e em
geral estão relacionadas com o estado através de uma função não linear 𝒉 determinada pela
equação (3.8), na qual {𝒗𝑘+1 } é uma sequência aleatória gaussiana com média nula e
covariância 𝑹𝑘+1 .
𝒚𝑘+1 = 𝒉(𝒙𝑘+1 ) + 𝒗𝑘+1

(3.8)

A equação (3.8) é utilizada no estágio de atualização do filtro de Kalman, quando se
̂𝑘+1|𝑘 obtida no estágio de predição. Assim, a linearização por
dispõe de uma estimativa 𝒙
̂𝑘+1|𝑘 leva à jacobiana
truncamento de série de Taylor da função 𝒉 em torno de 𝒙
𝑯𝑘+1determinada por (3.9).

𝑯𝑘+1 = [

𝜕
𝒉(𝒙)]
𝜕𝒙
̂𝑘+1|𝑘
𝒙=𝒙

(3.9)

O algoritmo do filtro estendido de Kalman contínuo-discreto é semelhante ao do filtro de
Kalman em tempo discreto, com as diferenças de que na abordagem contínuo-discreta a
predição é feita via integração e as matrizes F(t) e Hk+1 substituem as matrizes Ak e Ck+1 ,
respectivamente. A tabela 2 apresenta a versão contínuo-discreta do algoritmo do filtro
estendido de Kalman.
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Tabela 2 – Algoritmo da versão contínuo-discreta do filtro estendido de Kalman.
𝑘=0
Inicialização

̂0|0 = 𝒙
̅
𝒙
̅
𝑷0|0 = 𝑷
̂𝑘|𝑘 e 𝑷𝑘|𝑘 , de 𝑡𝑘 e 𝑡𝑘+1 :
Integrar com CIs 𝒙

Predição

̂̇(𝑡) = 𝒇(𝒙
̂(𝑡), 𝒖(𝑡))
𝒙
𝑷̇(𝑡) = 𝑭(𝑡)𝑷(𝑡) + 𝑷(𝑡)𝑭(𝑡)𝑻 + 𝑸(𝑡)
̂𝑘+1|𝑘 = 𝒙
̂(𝑡𝑘+1 ), 𝑷𝑘+1|𝑘 = 𝑷(𝑡𝑘+1 )
𝒙

Iteração

𝑲𝑘+1 = 𝑷𝑘+1|𝑘 𝑯𝑇𝑘+1 (𝑯𝑘+1 𝑷𝑘+1|𝑘 𝑯𝑇𝑘+1 + 𝑹𝑘+1 )
Atualização

−𝟏

̂𝑘+1|𝑘+1 = 𝒙
̂𝑘+1|𝑘 + 𝑲𝑘+1 (𝒚𝑘+1 − 𝒉(𝒙
̂𝑘+1|𝑘 ))
𝒙
𝑷𝑘+1|𝑘+1 = 𝑷𝑘+1|𝑘 − 𝑲𝑘+1 𝑯𝑘+1 𝑷𝑘+1|𝑘
𝑘 ←𝑘+1

3.3

Filtro de Kalman Estendido Multiplicativo Sequencial

A estrutura do FKEMS é apresentada na figura 8, na qual se observa que as equações
cinemáticas do quatérnio de rotação são integradas para fornecer uma referência de atitude
̂𝑘+1|𝑘 , a qual é corrigida pelo erro de atitude estimado 𝒎
̂ 𝑘+1|𝑘+1 representado em parâmetros
𝒒
de Rodrigues modificados.
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Figura 8 – Estrutura do filtro de Kalman estendido multiplicativo sequencial.

Após a correção do quatérnio o erro de atitude é anulado. Durante a propagação do erro,
o erro de atitude é mantido nulo, pois a informação de mudança de atitude devida à
velocidade angular do corpo já está sendo usada na propagação do quatérnio. Essa
consideração evita que se sejam feitos cálculos redundantes. Assim, durante a propagação do
erro, apenas a covariância do erro é propagada.
O estágio de atualização é realizado de forma sequencial, ou seja, utilizando um par de
medidas vetoriais (𝒃𝑖,𝑘+1 , 𝒓𝑖,𝑘+1 ) por vez. Dessa forma, o filtro pode acomodar naturalmente
um número variável de pares de medidas vetoriais sem que a dimensão da equação de
medidas seja alterada.
A propagação do quatérnio pode ser realizada conforme descrito no capítulo 11 de [18]
ou mesmo por integração numérica, usando um método de Runge-Kutta, por exemplo. Neste
trabalho a primeira opção foi adotada.
No FKEMS adotou-se a formulação contínuo-discreta, na qual a equação de estado é uma
equação diferencial e as medias são realizadas em tempo discreto. A equação de estado é
determinada por (3.10), sendo o termo 𝑮𝒎 (𝒎) determinado por (2.30).
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̂̇ = 𝑮𝒎 (𝒎
̂ )𝝎 + 𝑮𝒎 (𝒎
̂ )𝜹𝝎
𝒎
(3.10)
𝒇(𝒎, 𝝎) = 𝑮𝒎 (𝒎)𝝎
A matriz 𝑭 é a jacobiana de 𝒇 avaliada em 𝒎 = 𝟎, conforme a equação (3.11).

𝑭=

𝜕(𝒇(𝒎, 𝝎))
|
𝜕𝒎
̂ =𝟎
𝒎=𝒎

(3.11)

A equação de medidas é determinada por (3.12).

(𝒊)
(𝒊)
̂ (𝒊) = 𝑫(𝒎
̂ 𝒌+𝟏 )𝑫(𝒒
̂𝑘+1 )𝒓𝒌+𝟏 + 𝜹𝒃𝒌+𝟏
𝒃
𝒌+𝟏

(3.12)
𝒉(𝒎) = 𝑫(𝒎)𝑫(𝒒)𝒓
(𝑖)

A matriz 𝑯𝒎,𝑘+1 é a jacobiana de 𝒉 avaliada na última estimativa disponível do erro de
(𝑖−1)

̂ 𝑘+1|𝑘+1, e é determinada por (3.13), conforme mostrado em [9].
estimação, ou seja, 𝒎

(𝑖)

𝑯𝒎,𝑘+1 =

𝜕(𝒉(𝒎))
|
𝜕𝒎
(𝑖−1)
̂ =𝒎
̂
𝒎=𝒎

𝑘+1|𝑘+1

(𝑖)

𝑯𝒎,𝑘+1 =

4
̅(𝒊) ×]{(1 + 𝒎
̂ 𝑻𝒎
̂ )𝑰𝟑 − 2[𝒎
̂ ×] + 2𝒎
̂𝒎
̂ 𝑻}
[𝒃
(1 + 𝒎
̂ 𝑻𝒎
̂ )2 𝒌
(𝑖)
̅(𝒊) = 𝑫(𝒒
̂𝒌 )𝒓𝑘
𝒃
𝒌

O algoritmo do FKEMS é apresentado na tabela 3.

(3.13)
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Tabela 3 – Algoritmo do filtro de Kalman estendido multiplicativo sequencial.
̂0|0 = 𝒒
̂0
𝒒

Inicialização

𝒎
𝑷𝒎
0|0 = 𝑷𝟎

̂ (𝑡) = 𝟎, ∈ [𝑡𝑘 , 𝑡𝑘+1 )
𝒎
Propagação do estado
e da atitude global

𝑻
̂ (𝑡), 𝝎
̂ (𝑡))𝑷𝒎 (𝑡) + 𝑷𝒎 (𝑡)𝑭(𝒎
̂ (𝑡), 𝝎
̂ (𝑡)) + 𝑸𝒎 (𝑡)
𝑷̇𝒎 (𝑡) = 𝑭(𝒎

̂𝑘+1|𝑘 = 𝑒 𝛀̂𝑘𝑇𝑎 𝒒
̂𝑘|𝑘
𝒒
(0)

̂ 𝑘+1|𝑘+1 = 𝒎
̂ 𝑘+1|𝑘 = 𝟎
𝒎
𝒎
𝑷𝒎,(0)
𝑘+1|𝑘+1 = 𝑷𝑘+1|𝑘

Para cada medida vetorial 𝑖 = 1, … , 𝑚
(𝑖)
̂ (𝑖)
̂𝑘+1|𝑘 )𝒓𝑘+1
𝒃
𝑘+1|𝑘 = 𝑫(𝒒
(𝑖)

𝑇

(𝑖)

(𝑖)

𝒎,(𝑖−1)
𝑷𝑏,(𝑖)
𝑘+1|𝑘+1 = 𝑯𝒎,𝑘+1 𝑷𝑘+1|𝑘+1 (𝑯𝒎,𝑘+1 ) + 𝑹𝒃,𝑘+1

Atualização

(𝑖)

𝑇

(𝑖)

−𝟏

𝑏,(𝑖)
𝑲𝑘+1 = 𝑷𝒎,(𝑖−1)
𝑘+1|𝑘+1 (𝑯𝒎,𝑘+1 ) (𝑷𝑘+1|𝑘+1 )
(𝑖)

(𝑖−1)

(𝑖)

(𝑖)

(𝑖)

̂
̂ 𝑘+1|𝑘+1 = 𝒎
̂ 𝑘+1|𝑘+1 + 𝑲𝑘+1 (𝒃𝑘+1 − 𝒃
𝒎
𝑘+1|𝑘 )
(𝑖)

(𝑖)

𝑇

𝒎,(𝑖−1)
𝑏,(𝑖)
𝑷𝒎,(𝑖)
𝑘+1|𝑘+1 = 𝑷𝑘+1|𝑘+1 − 𝑲𝑘+1 𝑷𝑘+1|𝑘+1 (𝑲𝑘+1 )

Ao fim da atualização sequencial,
(𝑚)

̂ 𝑘+1|𝑘+1 = 𝒎
̂ 𝑘+1|𝑘+1
𝒎
𝒎,(𝑚)

𝑷𝒎
𝑘+1|𝑘+1 = 𝑷𝑘+1|𝑘+1
Correção da
atitude global

̂𝑘+1|𝑘+1 = 𝛿𝒒(𝒎
̂ 𝑘+1|𝑘+1 )⨂𝒒
̂𝑘+1|𝑘
𝒒

As medidas vetoriais usadas na aplicação de estimação de atitude para um multicóptero
são a direção do campo magnético da Terra e a aceleração da gravidade. Com um
magnetômetro de três eixos é possível medir o campo magnético da Terra, mas o
acelerômetro em três eixos mede apenas força específica, que é a aceleração causada por
𝑆/𝐺

todas as forças agindo sobre o sensor, exceto a gravitacional. Portanto, se 𝒂𝑆

é a aceleração

do acelerômetro em relação ao sistema de coordenadas 𝑆𝐺 representada no sistema de
coordenadas 𝑆𝑆 fixo ao acelerômetro, a força específica 𝒇𝑆 e a aceleração da gravidade 𝒈𝑆
estão relacionadas pela equação (3.14).
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𝑆/𝐺

𝒇𝑆 = 𝒂𝑆

− 𝒈𝑆

(3.14)

Tendo em vista a equação (3.14), a grandeza medida pelo acelerômetro está próxima do
oposto da aceleração da gravidade enquanto o acelerômetro embarcado no veículo não estiver
acelerado. Por outro lado, durante manobras com aceleração, a força específica medida será
diferente da aceleração da gravidade e essa informação não será adequada para atualizar o
erro de atitude, uma vez que a referência utilizada é a própria aceleração gravitacional.
Uma forma de amenizar esse problema é ajustar a matriz de covariância 𝑹 𝑔
correspondente às medidas do acelerômetro em função da norma da força específica medida.
Desse modo, o peso dado às medidas do acelerômetro na atualização do erro de atitude é tão
menor quanto maior for a discrepância entre a norma da força específica medida e a norma da
aceleração gravitacional local. Em [6], Farrell propõe uma heurística de ajuste da matriz 𝑹 𝑔
𝑔

conforme a equação (3.15), na qual 𝑹0 é a parte da matriz de covariância correspondente a
aceleração nula e 𝐺𝑎 é um ganho sintonizável.
2

𝑔
̃𝑠 | − 𝑔))
𝑹 𝑔 = 𝑹0 + (𝐺𝑎 (|𝒇

(3.15)
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4. Modelagem matemática
Neste capítulo é descrita a modelagem matemática de um quadrirrotor, incluindo forças e
torques de perturbação, movimentos de rotação e translação e sistemas de controle de
trajetória e atitude em tempo contínuo, considerando realimentação de estado completo com
entrada de referência. Com isso deseja-se ser capaz de, dada uma trajetória de referência,
observar os sinais de atitude do quadricóptero em um horizonte de tempo finito. Em seguida
são construídos modelos de simulação para os sensores inerciais e de campo magnético, cujas
leituras serão utilizadas para a estimação de atitude pelo FKEMS.
Os sistemas de coordenadas usados na modelagem são 𝑆𝐺 , 𝑆𝑅 e 𝑆𝐵 conforme definidos na
seção 2.2.

4.1

Forças e torques externos

Considera-se que o quadricóptero esteja sujeito às forças propulsiva, gravitacional e
forças de perturbação. A força propulsiva resultante é a soma vetorial das forças geradas por
cada rotor individualmente. Assume-se que os rotores estejam em um mesmo plano e que seus
eixos de rotação sejam perpendiculares a esse plano, conforme ilustrado na figura 9.

Figura 9 – Forças e torques propulsivos em um quadricóptero.
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Cada rotor gera uma força de magnitude 𝑓 paralela ao vetor unitário 𝑍̂𝐵 do sistema de
coordenadas do corpo e um torque de reação de magnitude 𝜏 em relação ao centro de massa
do veículo. A magnitude 𝑓 está relacionada com a velocidade angular 𝜔 do rotor pela equação
(4.23), na qual 𝑘𝑓 é um coeficiente que depende da densidade do ar, da geometria do rotor, do
ângulo de ataque e do regime de escoamento de ar.
𝑓 = 𝑘𝑓 𝜔2

(4.1)

O coeficiente 𝑘𝑓 está relacionado ao coeficiente de empuxo do rotor 𝐶𝑇 , formalmente
definido na pág. 67 de [4], de acordo com a equação (4.2), na qual 𝜌 é a densidade do ar, 𝐴 é a
área do disco do rotor e 𝑅 é o raio do rotor.
𝑘𝑓 = 𝐶𝑇 𝜌𝐴𝑅 2

(4.2)

A força propulsiva resultante está alinhada com o vetor unitário 𝑍̂𝐵 e sua magnitude 𝐹 é
determinada pela soma das magnitudes das forças individuais de cada rotor 𝑓𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3, 4,
conforme a equação (4.3).

𝐹 = 𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4

(4.3)

A força gravitacional tem a mesma representação nos sistemas 𝑆𝐺 e 𝑆𝑅 , a qual é
apresentada na equação (4.4), sendo 𝑔 a aceleração da gravidade e 𝑚 a massa do veículo que
se supõe constante.

𝑔
𝑭𝐺

=

𝑔
𝑭𝑅

0
=[ 0 ]
−𝑚𝑔

(4.4)

A magnitude do torque de reação 𝜏 está relacionada com a velocidade angular do rotor 𝜔
pela equação (4.5), na qual 𝑘𝜏 é um coeficiente que depende da densidade do ar, da geometria
do rotor, do ângulo de ataque e do regime de escoamento de ar.
𝜏 = 𝑘𝜏 𝜔2

(4.5)
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⃗ 𝑝 no
Observando a figura 9 pode-se escrever a representação para o torque propulsivo 𝑻
sistema 𝑆𝐵 conforme na equação (4.6), na qual 𝑙 é o comprimento do braço do quadrirrotor e
𝑘 é a razão entre os coeficientes de torque e empuxo, obtido dividindo-se a equação (4.5) pela
equação (4.23).

0
𝑻𝑝𝐵 = [−𝑙
𝑘

−𝑙
0
−𝑘

0
𝑙
𝑘

𝑓1
𝑙
𝑓2
0 ][ ]
𝑓
−𝑘 3
𝑓4

(4.6)

A força de perturbação resultante 𝐹 𝑝𝑒𝑟𝑡 e o torque de perturbação resultante ⃗𝑻𝑝𝑒𝑟𝑡 são
modelados como processos de Gauss-Markov de primeira ordem, cujos modelos em espaço
de estados representados no sistema 𝑆𝐵 são apresentados nas equações (4.7) e (4.8).
(𝑡) + 𝛽𝐹 𝑭𝑝𝑒𝑟𝑡
(𝑡) = 𝒘𝐹 (𝑡)
𝑭̇𝑝𝑒𝑟𝑡
𝐵
𝐵

(4.7)

(𝑡) + 𝛽𝑇 𝑻𝑝𝑒𝑟𝑡
(𝑡) = 𝒘 𝑇 (𝑡)
𝑻̇𝑝𝑒𝑟𝑡
𝐵
𝐵

(4.8)

Nas equações (4.7) e (4.8) os parâmetros 𝛽𝐹 e 𝛽𝑇 são considerados constantes, 𝒘𝐹 e 𝒘 𝑇
são processos de ruído branco gaussiano com médias nulas e covariâncias 𝛼𝐹 𝑰3 e 𝛼 𝑇 𝑰3 ,
respectivamente, sendo 𝛼𝐹 e 𝛼 𝑇 constantes.

4.2

Dinâmica de rotação

Nesta seção é descrito o modelo da dinâmica de rotação do quadrirrotor representado no
sistema de coordenadas 𝑆𝐵 . Para isso emprega-se a 2ª lei de Newton para a rotação no sistema
inercial 𝑆𝐺 . Usa-se então a equação de Coriolis [19] para obter o modelo da dinâmica de
rotação no sistema de eixos do corpo 𝑆𝐵 . Considera-se que o quadrirrotor seja um corpo rígido
e simétrico, de forma que seu tensor de inércia possa ser representado no sistema 𝑆𝐵 pela
matriz diagonal 𝐽𝐵 da equação (4.9). Assume-se ainda que a quantidade de movimento
angular dos rotores seja desprezível em relação à quantidade de movimento angular da
estrutura do veículo.
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𝐽𝑥
𝐽𝐵 = [ 0
0

0
𝐽𝑦
0

0
0]
𝐽𝑧

(4.9)

⃗ é igual à derivada
Da 2ª lei de Newton para a rotação, o torque externo resultante 𝑇
⃗ , conforme mostrado na equação (4.10).
inercial da quantidade de movimento angular 𝐻

⃗ =
𝑇

𝑑
⃗
𝐻
𝑑𝑡

(4.10)

⃗ em um
A equação de Coriolis, equação (4.11), relaciona a derivada de um vetor 𝑉
sistema de coordenadas 𝑆𝐴 com sua derivada segundo um sistema de coordenadas 𝑆𝐵 que gira
em relação a 𝑆𝐴 com velocidade angular 𝜔
⃗ 𝐵/𝐴 .
𝑑
𝑑
⃗ = | 𝑉
⃗ +𝜔
⃗
| 𝑉
⃗ 𝐵/𝐴 × 𝑉
𝑑𝑡 𝐴
𝑑𝑡 𝐵

(4.11)

Aplicando a equação (4.11) à equação (4.10) e representando-se os vetores no sistema 𝑆𝐵
obtém-se a equação (4.12).

𝑇𝐵 =

𝑑
𝐵/𝐺
| 𝐻 + 𝜔𝐵 × 𝐻𝐵
𝑑𝑡 𝐵 𝐵

(4.12)

𝐵/𝐺

A quantidade de movimento angular do quadrirrotor pode ser escrita como 𝐽𝐵 𝜔𝐵 , e o
torque externo pode ser decomposto em torque propulsivo 𝑇𝐵𝑝 e torque de perturbação 𝑇𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 .
𝐵/𝐺

Com tais substituições na equação (4.12) e denotando a derivada de 𝜔𝐵

em relação a 𝑆𝐵 por

𝐵/𝐺

𝜔̇ 𝐵 , o modelo da dinâmica de rotação é determinado pela equação (4.13).
𝐵/𝐺

𝜔̇ 𝐵

𝐵/𝐺

𝐵/𝐺

= 𝐽𝐵−1 [(𝐽𝐵 𝜔𝐵 ) × 𝜔𝐵 ] + 𝐽𝐵−1 (𝑇𝐵𝑝 + 𝑇𝐵𝑝𝑒𝑟𝑡 )

(4.13)

Como pode ser observado, o modelo da dinâmica de rotação prevê a variação temporal da
velocidade angular do veículo em função dos torques externos a ele aplicados e de sua inércia.
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4.3

Cinemática de rotação

O modelo da cinemática de rotação depende da parametrização de atitude adotada. Ele
relaciona as derivadas dos parâmetros de atitude à velocidade angular do corpo em relação a
um sistema coordenadas de referência. Os modelos de cinemática de rotação foram
apresentados na seção 2.1 juntamente com suas respectivas parametrizações de atitude.
A cinemática de atitude em quatérnio de rotação foi escolhida para ser utilizada nas
simulações em MATLAB® pelos seguintes motivos


Não apresenta singularidades



Possui boas características numéricas



Apresenta custo computacional relativamente menor, dado que é uma
parametrização de atitude com apenas quatro parâmetros e sua equação
diferencial não apresenta funções trigonométricas.

4.4

Dinâmica de translação

A dinâmica de translação relaciona as forças externas com a derivada da velocidade do
quadrirrotor. Invocando a 2ª lei de Newton e considerando que o quadrirrotor tem massa
𝐵/𝐺

constante, a derivada da velocidade 𝑉𝐺

do centro de massa do veículo em relação ao sistema

𝑆𝐺 pode ser expressa pela equação (4.14).

𝐵/𝐺
𝑉𝐺̇
=

1 𝑝 1 𝑔 1 𝑝𝑒𝑟𝑡
𝐹 + 𝐹 + 𝐹𝐺
𝑚 𝐺 𝑚 𝐺
𝑚

(4.14)

Como a força propulsiva é mais facilmente representada no sistema 𝑆𝐵 , e a força de
perturbação foi modelada nesse mesmo sistema, pode-se usar a matriz de atitude para obter as
representações dessas forças no sistema 𝑆𝐵 , conforme mostra a equação (4.18), lembrando
que os sistemas 𝑆𝐺 e 𝑆𝑅 estão sempre alinhados.

𝐵/𝐺
𝑉𝐺̇
=

1 𝐵/𝑅 𝑇 𝑝 1 𝑔 1 𝐵/𝑅 𝑇 𝑝𝑒𝑟𝑡
(𝐷 ) 𝐹𝐵 + 𝐹𝐺 + (𝐷 ) 𝐹𝐵
𝑚
𝑚
𝑚

(4.15)
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4.5

Cinemática de translação

A cinemática de translação do centro de massa do multicóptero em relação ao sistema 𝑆𝐺
𝐵/𝐺

é modelada pela equação (4.16), na qual 𝒓𝐺
𝐵/𝐺

relação à origem do sistema 𝑆𝐺 e 𝒗𝐺

é sua velocidade em relação a esse mesmo sistema.

𝐵/𝐺

𝒓̇ 𝐺

4.6

é a posição do centro de massa do veículo em

𝐵/𝐺

= 𝒗𝐺

(4.16)

Controle de atitude

A malha de controle de atitude empregada tem a estrutura mostrada na figura 10, na qual
̅ 𝐵/𝑅 é um comando de atitude em matriz de cossenos diretores e 𝑻
̅𝐵 é o comando de torque
𝑫
no sistema 𝑆𝐵 gerado pelo controlador. 𝑫𝐵̅/𝑅 denota a matriz de atitude do sistema
comandado 𝑆𝐵̅ em relação ao sistema de referência 𝑆𝑅 .

Figura 10 – Malha de controle de atitude.

Para o modelo de projeto de controle de atitude considera-se que
̅𝐵 = 𝑻𝑝𝐵 , o torque comandado é igual ao torque propulsivo efetivamente
C1) 𝑻
desenvolvido, ou seja, desconsidera-se a dinâmica do conjunto ESC (electronic
speed controller), motor e rotor;
C2) O veículo se movimenta em torno de um único eixo de 𝑆𝑅 por vez;
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C3) O corpo do veículo seja simétrico e os eixos do sistema 𝑆𝐵 coincidam com os
eixos principais de inércia do corpo, de forma que o tensor de inércia 𝑱 possa ser
representado em 𝑆𝐵 pela equação (4.17).
𝐽𝑥
𝑱𝐵 = [ 0
0

0
𝐽𝑦
0

0
0]
𝐽𝑧

(4.17)

C4) A atitude seja representada pela sequência 123 de ângulos de Euler conforme a
equação (4.18).
𝛼𝑥
𝜙
𝛼
𝜶 = [ 𝑦] = [𝜃 ]
𝛼𝑧
𝜓
𝐵/𝑅

Denotando a velocidade angular por 𝛀𝐵
𝑝

𝑻𝑝𝐵 = [𝑇𝑥

𝑇𝑦𝑝

𝑇

= [Ω 𝑥

(4.18)

Ω𝑦

Ω𝑧 ]𝑇 , o torque propulsivo por

𝑇𝑧𝑝 ] , o torque de perturbação por 𝑻𝑝𝑒𝑟𝑡
= [𝑇𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡
𝐵

𝑇𝑦𝑝𝑒𝑟𝑡

𝑇

𝑇𝑧𝑝𝑒𝑟𝑡 ] e em

vista das considerações C3 e C4, o movimento de atitude é descrito em ângulos de Euler 123
pelo conjunto de equações (4.19).
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𝜙̇ =

𝑐𝜓
𝑠𝜓
Ω𝑥 −
Ω
𝑐𝜃
𝑐𝜃 𝑥

𝜃̇ = 𝑠𝜓Ω𝑥 + 𝑐𝜓Ω𝑦

𝜓̇ = −

𝑐𝜓𝑠𝜃
𝑠𝜓𝑠𝜃
Ω𝑥 +
Ω + Ω𝑧
𝑐𝜃
𝑐𝜃 𝑦

Ω̇𝑥 =

𝐽𝑦 − 𝐽𝑧
1
Ω𝑦 Ω𝑧 + (𝑇𝑥𝑝 + 𝑇𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡 )
𝐽𝑥
𝐽𝑥

Ω̇𝑦 =

𝐽𝑧 − 𝐽𝑥
1
Ω𝑥 Ω𝑧 + (𝑇𝑦𝑝 + 𝑇𝑦𝑝𝑒𝑟𝑡 )
𝐽𝑦
𝐽𝑦

Ω̇𝑧 =

𝐽𝑥 − 𝐽𝑦
1
Ω𝑥 Ω𝑦 + (𝑇𝑧𝑝 + 𝑇𝑧𝑝𝑒𝑟𝑡 )
𝐽𝑧
𝐽𝑧

(4.19)

̅𝐵 =
Mediante as considerações C1 e C2 e denotando o comando de torque por 𝑻
[𝑇̅𝑥

𝑇̅𝑦

𝑇
𝑇̅𝑧 ] , o conjunto de equações (4.19) pode ser simplificado sob a forma das

equações (4.20).

𝛼̇ 𝑖 = Ω𝑖 ,
1
1
Ω̇𝑖 = 𝑇̅𝑖 + 𝑇𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡 ,
𝐽𝑖
𝐽𝑖

(4.20)
𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧

As equações (4.20) podem ser reescritas como três integradores duplos desacoplados
conforme a equação (4.21).

𝛼̈ 𝑖 =

1
1
𝑇̅𝑖 + 𝑇𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡 ,
𝐽𝑖
𝐽𝑖

𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧

(4.21)

Seguindo a abordagem de controle no espaço de estados, define-se o vetor de estado 𝑥𝑖 de
um duplo integrador conforme a equação (4.22).
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𝛼𝑖
𝑥𝑖1
𝒙𝑖 = [𝑥 ] = [𝛼̇ ]
𝑖2
𝑖

(4.22)

Dessa forma, a equação (4.21) pode ser reescrita em espaço de estados de acordo com
(4.23).
𝒙̇ 𝑖 = 𝑨𝒙𝑖 + 𝑩𝑖 (𝑇̅𝑖 + 𝑇𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡 )
(4.23)
0 1
𝑨=[
],
0 0

0
𝑩𝑖 = [
]
1/𝐽𝑖

A lei de controle adotada é uma lei de controle linear do tipo realimentação de estado
com entrada de referência para 𝑥𝑖1 = 𝛼𝑖 , segundo a qual o comando de torque 𝑇̅𝑖 e
determinado pela equação (3.16).
𝑇̅𝑖 = −𝑲𝑖 𝒙𝒊 + 𝑁𝑖 𝛼̅𝑖
𝑲𝑖 = [𝐾𝑖1

𝐾𝑖1 ] ∈ ℝ1𝑥2
(3.16)

𝑁𝑖 ∈ ℝ
𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧

Pode-se mostrar que ganho 𝑁𝑖 deve satisfazer a condição (3.17) para que se tenha erro
nulo em regime [20].

𝑁𝑖 = 𝐾𝑖1

(3.17)

O ganho 𝑲𝑖 pode ser calculado por tentativa e erro em simulações ou por alocação de
polos. No primeiro caso deve-se ter em mente que um aumento de 𝐾𝑖1 aumenta o sobressinal
e reduz o tempo de subida, enquanto um aumento de 𝐾𝑖2 reduz o sobressinal e aumenta o
tempo de subida.
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A lei de controle em (3.16) pode ser modificada para considerar saturações nos comandos
de torque em cada eixo do multicóptero. Para isso, considera-se a lei de controle linear
saturada (3.18).
𝑇̅𝑖 = 𝑠𝑎𝑡[−𝑇𝑚á𝑥,𝑖 ,𝑇𝑚á𝑥,𝑖 ] (−𝑲𝑖 𝒙𝒊 + 𝑁𝑖 𝛼̅𝑖 )

(3.18)

Os comandos máximos de torque em cada eixo 𝑇𝑚á𝑥,𝑖 estão relacionados aos valores
mínimo e máximo de empuxo em cada rotor. A ideia é que os valores de empuxo mínimo e
máximo de um rotor sejam simétricos em relação ao empuxo desenvolvido por esse rotor em
voo pairado. Dessa forma, para o quadricóptero mostrado na figura 9, os comandos máximos
̅
de torque são determinados pelas equações (3.19), nas quais 𝑓𝑚í𝑛
é o comando mínimo de
força para um rotor, 𝐹̅ é o comando de força resultante para o quadricóptero e 𝑘 é a razão
entre os coeficientes de torque e empuxo.
1
̅ + 𝐹̅
𝑇𝑚á𝑥,𝑥 = −2𝑙𝑓𝑚í𝑛
2
1
̅ + 𝐹̅
𝑇𝑚á𝑥,𝑦 = −2𝑙𝑓𝑚í𝑛
2

(3.19)

̅ + 𝑘𝐹̅
𝑇𝑚á𝑥,𝑧 = −4𝑘𝑓𝑚í𝑛

4.7

Controle de posição

A figura 11 apresenta a malha de controle de posição, na qual se observa que o
̅ 𝐺 a partir de uma posição desejada 𝒓̅𝐵/𝐺
controlador de posição gera um comando de força 𝑭
e
𝐺
𝐵/𝐺

da velocidade 𝒗𝐺

𝐵/𝐺

e posição 𝒓𝐺

atuais do multicóptero.
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Figura 11 – Malha de controle de posição.

̅ 𝐺 é expresso como dois comandos, um de magnitude de força 𝐹̅ e
O comando de força 𝑭
̅ 𝐺 . O comando de direção será representado em
outro de direção, representado pelo versor 𝒏
̅ 𝐵/𝑅 , que orientará a força propulsiva de
termos de um comando de atitude tridimensional 𝑫
forma a levar o quadricóptero à posição desejada.
O modelo de projeto para o controle de posição é descrito pela equação (3.20), na qual
̅ 𝐺 representado em 𝑆𝐺 .
̅ 𝐺 é o comando para a direção da força 𝑭
𝒏

𝐵/𝐺

𝒓̈ 𝐺

=

𝐹̅
1
1
̅ 𝐺 + 𝑭𝐺𝑔 + 𝑭𝑝𝑒𝑟𝑡
𝒏
𝑚
𝑚
𝑚 𝐺

̅ 𝐺 = [𝑛̅𝑥
𝒏

𝑛̅𝑦

(3.20)

𝑛̅𝑧 ]𝑇

O projeto do controle de posição é separado em duas partes, sendo a primeira para o
controle de altura através do comando 𝐹̅ e a segunda para o controle de posição horizontal
̅𝐺 .
através do comando 𝒏
Para o controle de altura, o modelo de translação ao longo do eixo 𝑍̂𝐺 é determinado pela
equação (3.21).

𝑟̈𝑧 =

𝐹̅
1
𝑛̅𝑧 + 𝐹𝑧𝑝𝑒𝑟𝑡 − 𝑔
𝑚
𝑚

(3.21)
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A lei de controle linear saturada utilizada no controle de altura é descrita pela equação
(3.22), na qual 𝑘1 e 𝑘2 são parâmetros a serem ajustados. 𝐹𝑚í𝑛 e 𝐹𝑚á𝑥 são os valores mínimo
e máximo, respectivamente, de força resultante que o sistema propulsivo do multicóptero é
capaz de gerar.

𝐹̅ = 𝑠𝑎𝑡[𝐹𝑚í𝑛 ,𝐹𝑚á𝑥 ] [

𝑚
(𝑔 − 𝑘1 (𝑟𝑧 − 𝑟̅𝑧 ) − 𝑘2 𝑣𝑧 )]
𝑛̅𝑧

(3.22)

Para o controle de posição na horizontal, o modelo de translação no plano 𝑋̂𝐺 − 𝑌̂𝐺 é
descrito pela equação (3.23).

𝒓̈ 𝑥𝑦 =

𝐹̅
1
̅ 𝑥𝑦 + 𝑭𝑝𝑒𝑟𝑡
𝒏
𝑚
𝑚 𝑥𝑦

̅ 𝑥𝑦 = [𝑛̅𝑥
𝒏

(3.23)

𝑛̅𝑦 ]

̅ 𝐺 e o eixo 𝑍̂𝐺 ,
Define-se como 𝜑̅ o comando para o ângulo de inclinação entre o versor 𝒏
é determinado pela equação (3.24).
𝜑̅ = 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑛̅𝑧

(3.24)

A lei de controle linear saturada utilizada no controle de posição horizontal é descrita
pela equação (3.25), na qual se define um angulo máximo de inclinação 𝜑̅𝑚á𝑥 , e 𝑘3 e 𝑘4 são
parâmetros a serem ajustados.
𝜸𝑥𝑦

𝑠𝑒𝑛 𝜑̅𝑚á𝑥
̅ 𝑥𝑦 = {‖𝜸𝑥𝑦 ‖
𝒏
𝜸𝑥𝑦

𝜸𝑥𝑦 =

‖𝜸𝑥𝑦 ‖ > 𝑠𝑒𝑛 𝜑̅𝑚á𝑥
‖𝜸𝑥𝑦 ‖ ≤ 𝑠𝑒𝑛 𝜑̅𝑚á𝑥

(3.25)

𝑚
(−𝑘3 (𝒓𝑥𝑦 − 𝒓̅𝑥𝑦 ) − 𝑘4 𝒗𝑥𝑦 )
𝐹̅

̅ 𝐺 pode ser representado em eixo e ângulo de Euler conforme as equações
O comando 𝒏
(3.26), na qual 𝑒3 é o vetor de coordenadas do versor 𝑍̂𝐺 no sistema 𝑆𝐺 .
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̅ = [𝑒3 ×]𝒏𝐺
𝒂
(3.26)
𝜑̅ = 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑛̅𝑧
̅ 𝐵/𝑅 é obtido ao se incluir o comando de guinada
O comando de atitude tridimensional 𝑫
𝜓̅ conforme a equação (3.27), na qual 𝑫𝒂̅ (𝜑̅) é a matriz de atitude correspondente à
̅, 𝜑̅) em eixo e ângulo de Euler.
representação (𝒂
̅ 𝐵/𝑅 = 𝑫3 (𝜓̅)𝑫𝒂̅ (𝜑̅)
𝑫

4.8

(3.27)

Modelos dos sensores

Os modelos dos sensores – girômetro, acelerômetro e magnetômetro em três eixos –
fornecem as leituras indicadas por cada um deles em função da respectiva grandeza física
medida. Considerou-se que todos os sensores têm saídas digitais, de forma que suas leituras
são números inteiros em intervalos que dependem do tamanho da palavra do conversor AD
integrado em cada sensor.
O girômetro em três eixos mede velocidade angular em relação ao espaço inercial.
Entretanto, a resolução do girômetro utilizado é maior que a velocidade angular da Terra, o
que o torna incapaz de medi-la. Esse fato concorda com a aproximação que se faz ao
considerar o sistema fixo ao solo 𝑆𝐺 como inercial e não tem impacto grave no desempenho
para voos breves em áreas de extensão relativamente pequena.
O modelo de simulação do girômetro é descrito pela equação (3.28), na qual 𝛼 𝑔 é um
fator de escala, 𝜷 𝑔 é um viés considerado constante e 𝝂 𝑔 (𝑘) é uma sequência de ruído branco
gaussiano.

𝑆/𝐺
𝝁 𝑔 (𝑘) = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 {𝑠𝑎𝑡[−32768, 32767] (𝛼 𝑔 𝝎𝑆 (𝑘) + 𝜷 𝑔 + 𝝂 𝑔 (𝑘))}

(3.28)

O acelerômetro em três eixos mede força específica, que é a aceleração causada por todas
as forças que agem sobre o sensor, excetuando-se a força gravitacional.
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O modelo de simulação do acelerômetro é descrito pela equação (3.29), na qual 𝛼 𝑎 é um
fator de escala, 𝜷𝑎 é um viés considerado constante e 𝝂𝑎 (𝑘) é uma sequência de ruído branco
gaussiano.

𝝁𝑎 (𝑘) = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐{𝑠𝑎𝑡[−32768, 32767] (𝛼 𝑎 𝒇𝑆 (𝑘) + 𝜷𝑎 + 𝝂𝑎 (𝑘))}

(3.29)

O magnetômetro mede densidade de campo magnético. Para a aplicação da estimação de
atitude em multicópteros supõe-se que o campo magnético terrestre é dominante, constituindo
a componente predominante na medida do magnetômetro.
O modelo de simulação do magnetômetro é descrito pela equação (3.30), na qual 𝛼 𝑚 é
um fator de escala, 𝜷𝑚 é um viés considerado constante e 𝝂𝑚 (𝑘) é uma sequência de ruído
branco gaussiano.

𝝁𝑚 (𝑘) = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐{𝑠𝑎𝑡[−2048, 2047] (𝛼 𝑚 𝒎𝑆 (𝑘) + 𝜷𝑚 + 𝝂𝑚 (𝑘))}

(3.30)
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5. Avaliação por simulação
Neste capítulo o desempenho do filtro de Kalman estendido multiplicativo sequencial é
analisado através de uma simulação de Monte Carlo. Para isso foi construído um modelo de
simulação em MATLAB/Simulink® a partir do modelo matemático descrito no capítulo 4.
Os controladores de posição e atitude utilizam o estado simulado do quadricóptero,
enquanto os modelos dos sensores transformam as grandezas simuladas em saídas digitais.
Essas saídas, por sua vez, são compensadas e utilizadas no algoritmo do filtro de Kalman
estendido multiplicativo sequencial para estimar a atitude do quadricóptero.
O quadricóptero está sujeito a perturbações de força e torque, e os sensores adicionam
ruído às grandezas físicas simuladas. Além disso, a atitude inicial do estimador em ângulos de
Euler 123 foi modelada de tal forma que cada ângulo fosse uma variável aleatória gaussiana
com média nula e desvia padrão de 3°. Essas considerações introduzem variabilidade no
resultados de estimação, o que motiva o emprego da simulação de Monte Carlo.
A fim de facilitar a visualização do voo, introduziu-se um bloco VR Sink do Simulink 3D
Animation na simulação. Esse bloco permite a visualização do quadricóptero durante a
simulação, conforme ilustrado na figura 12.

Figura 12 – Janela do bloco VR Sink para visualização do voo.
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A seção 5.1 descreve a trajetória de referência utilizada na simulação. A seção 5.2
apresenta a descreve os índices de desempenho usados para avaliar o estimador de atitude e na
seção 5.3 os resultados são apresentados e comentados.

5.1

Trajetória de referência
𝐵/𝐺

Partindo da posição 𝒓𝐺

= [0

0 0]𝑇 , o quadricóptero foi comandado para seguir

rampas entre os waypoints relacionados na tabela 4. Nessas rampas a velocidade foi mantida
constante e igual a 2 m/s.
Tabela 4 – Waypoints da trajetória de referência.

Waypoint

Posição

P1

[0;0;0]

P2

[0;0;1]

P3

[1;0;1]

P4

[1;1;1]

P5

[1;1;0]

O comando de guinada 𝜓̅ foi mantido nulo entre todos os waypoints. As figuras 13 e 14
ilustram a posição e a atitude em ângulo de Euler 123 simuladas, respectivamente, em
resposta à trajetória de referência. Inicialmente na simulação o sistema 𝑆𝐵 está alinhado com o
sistema 𝑆𝐺 . No waypoint P2 da tabela 4 o quadricóptero faz um movimento de arfagem
positiva, enquanto no em P3, o movimento é de rolamento negativo
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Figura 13 – Resposta de posição em 𝑺𝑮 .
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Figura 14 – Resposta de atitude em ângulos de Euler 123.
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5.2

Índices de desempenho

Os índices de desempenho utilizados para avaliar o estimador de atitude foram o erro
angular e o índice de ortonormalidade.
O erro angular no instante 𝑡𝑘+1 , 𝐼𝑘 , é definido pela equação (3.31). Segundo Santos em
[10], o erro angular corresponde ao ângulo na representação de atitude por eixo e ângulo de
Euler. Seu valor se aproxima de zero à medida que a atitude estimada se aproxima da atitude
verdadeira.
1
1
𝑇
̂𝑘|𝑘 ) 𝑫(𝒑𝑘 )) − )|
𝐼𝑘 = |𝑎𝑐𝑜𝑠 ( 𝑡𝑟𝑎ç𝑜 (𝑫(𝒑
2
2

(3.31)

O índice de ortonormalidade 𝐽𝑘 , definido pela equação (3.32), se aproxima de zero à
medida que a matriz de atitude correspondente à atitude estimada se aproximada de uma
matriz ortonormal.

𝑇

𝑇

𝑇

̂𝑘|𝑘 ) 𝑫(𝒑
̂𝑘|𝑘 ) − 𝑰3 ) (𝑫(𝒑
̂𝑘|𝑘 ) 𝑫(𝒑
̂𝑘|𝑘 ) − 𝑰3 ) }
𝐽𝑘 = 𝑡𝑟𝑎ç𝑜 {(𝑫(𝒑

5.3

(3.32)

Resultados e discussão

Foram realizadas simulações de Monte Carlo com 100 iterações e intervalo de
amostragem de 0,01 s para dois casos, a saber


Com ajuste de matriz de covariância das medidas do acelerômetro conforme a
heurística da equação (3.15)



Sem ajuste da matriz de covariância das medidas do acelerômetro

Para cada uma das 100 iterações usadas em uma simulação de Monte Carlo foram
armazenados históricos dos índices 𝐼𝑘 e 𝐽𝑘 , e para cada um dos dois casos calculou-se a média
e o desvio padrão dos históricos de 𝐼𝑘 e 𝐽𝑘 .
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As figuras 15 e 16 apresentam os históricos médios de erro angular em graus para os dois
casos considerados, ou seja, com e sem ajuste da matriz de covariância das medidas do
acelerômetro.
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Figura 15 – Histórico médio de erro angular com ajuste da covariância das medidas do
acelerômetro.
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Figura 16 – Histórico médio de erro angular sem ajuste da covariância das medidas do
acelerômetro.

A observa-se nas figuras 15 e 16 que o estimador apresenta um bom tempo de
convergência para ambos os casos, nos quais o erro se aproxima rapidamente de zero, mesmo
com a variação da estimativa inicial do estimador. Os maiores erros de atitude, que são da
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ordem de apenas 1°, ocorrem em situações em que o quadricóptero está realizando manobras
com aceleração, aproximadamente entre 2 s e 6 s. Nessas situações a hipótese de que o
acelerômetro mede o oposto da aceleração da gravidade falha, o que causa correções errôneas
no erro de atitude.
A introdução do ajuste da covariância das medidas do acelerômetro diminui o erro
angular médio durante as manobras, mas os resultados apresentam uma variabilidade
considerável, havendo casos em que o erro chega a ser maior do que aquele que se obteria
sem ajuste. Além disso, o ajuste de covariância aumenta o erro angular médio em situações
com pequenas acelerações, como nos instantes posteriores a 6 s.
Tais considerações atestam o peso da hipótese de aceleração nula e a dificuldade de
sintonizar o ganho Ga da regra de ajuste heurístico de forma conjunta com a densidade
(i)

espectral do ruído de processo Qm e as covariâncias dos ruídos das medidas vetoriais R b,k+1 .
As figuras 17 e 18 mostram os históricos médios de índice de ortonormalidade para os
dois casos considerados, ou seja, com e sem ajuste da matriz de covariância das medidas do
acelerômetro.
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Figura 17 - Histórico médio de índice de ortonormalidade com ajuste da covariância das
medidas do acelerômetro.
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Figura 18 - Histórico médio de índice de ortonormalidade sem ajuste da covariância das
medidas do acelerômetro.

Nas figuras 17 e 18 observa-se que o índice de ortonormalidade também aumenta durante
manobras com aceleração para ambos os casos. Entretanto, a introdução do ajuste de
covariância permitiu uma ligeira melhora nessas condições. A propriedade de convergência
do estimador em termos desse índice também se mostrou interessante.
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6. Construção de um protótipo
Este capítulo sugere a construção de um protótipo de estimador de atitude, descrevendo
os componentes de hardware e software utilizados. Na escolha dos componentes levou-se em
consideração o custo e as funcionalidades requeridas para estimação de atitude usando
medidas vetoriais de campo magnético e aceleração da gravidade. Considerou-se ainda a
possibilidade de utilização de medidas vetoriais obtidas a partir de uma câmera no processo
de estimação de atitude, o que motivou a inclusão de uma câmera de baixo custo entre os
componentes de hardware.

6.1

Computador de bordo

O computador de bordo escolhido para a aplicação deste trabalho foi o Raspberry Pi
Modelo B+, ilustrado na figura 19, um computador de placa única desenvolvido no Reino
Unido pela Raspberry Pi Foundation (RPF).

Figura 19 – Raspberry Pi Modelo B+.
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A tabela 5 apresenta algumas características deste pequeno computador.
Tabela 5 – Características do Raspberry Pi Modelo B+.
Preço

US$ 35,00

SoC

Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, SDRAM e porta USB)

CPU

700 MHz com núcleo ARM1176JZF-S (família ARM11, conjunto
de instruções ARMv6)
Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz

GPU

OpenGL ES 2.0
MPEG-2 e VC-1

Memória (SDRAM)

512 MB (compartilhada com a GPU)

Saída de vídeo

HDMI com resoluções de 640x320 a 1920x1200

Armazenamento

MicroSD

Rede

10/100 Mbits/s Ethernet(8P8C)

Periféricos de baixo
nível

17x GPIO incluindo I2C e SPI

Consumo

600 mA (3,0 W)

Alimentação

5 V via MicroUSB ou GPIO

Dimensões

85,60 mm x 56,5 mm (excluindo conectores)

Massa

45 g

Conforme observado na tabela 5, o Raspberry Pi tem um preço relativamente baixo,
apresenta uma unidade de processamento de gráficos integrada e uma quantidade significativa
de memória. Ele é capaz de se conectar à Internet e a dispositivos periféricos de baixo nível
através de seus pinos GPIO (general purpose input/output), além de apresentar dimensões e
massa reduzidos.
O fato de o armazenamento ser feito em um cartão MicroSD oferece uma vantagem
interessante. Como todo o estado do sistema operacional e demais programas é armazenado
no cartão MicroSD, pode-se criar um arquivo de imagem do cartão e gravá-lo em outro cartão
vazio. Isso é especialmente útil quando se instala uma biblioteca grande como a OpenCV,
cuja instalação é demorada. A instalação precisa ser feita uma única vez e o arquivo de
imagem criado a partir do cartão no qual a biblioteca foi instalada pode ser gravado em outros
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cartões, os quais podem ser usados diretamente em outras unidades do Raspberry Pi
compatíveis.
O Raspberry Pi B+ possui ainda um conector específico para um módulo câmera,
mostrado na figura 20, desenvolvido especificamente para esse computador e tendo em mente
aplicações de visão computacional embarcada. O módulo câmera custa cerca de US$ 30,00 e
possui um câmera de 5 megapixels, superior às câmeras de muitos celulares da atualidade.
A interface paralela do módulo câmera possibilita um número maior de quadros por
segundo em relação a uma câmera USB, por exemplo, que é um tipo de câmera usual para
computadores.

Figura 20 – Módulo câmera do Raspberry Pi.

O Raspberry Pi pode ser usado como um computador pessoal para edição de textos,
navegação na Internet, jogos e outras atividades, além de oferecer uma interface gráfica
amigável e fácil de utilizar. Essa possibilidade facilita bastante o trabalho de codificação de
algoritmos. A figura 21 mostra um Raspberry Pi Modelo B conectado a um monitor através
de um cabo HDMI, um teclado, um mouse, ao módulo câmera em uma caixa preta e a uma
unidade de medidas inerciais (UMI) de baixo custo através dos pinos I2C. A alimentação de
3,3 V da UMI é fornecida pelo próprio Raspberry Pi.
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Figura 21 – Raspberry Pi B como um computador pessoal.

6.2

Unidade de medidas inerciais

Como unidade de medidas inerciais integrada a um magnetômetro escolheu-se a MPU9150, da InvenSense, que está incluída na placa comercializada pela SparkFun mostrada na
figura 21. O MPU-9150 possui interface I2C, o que permite integrá-lo facilmente ao
Raspberry Pi.

Figura 22 – Placa da SparkFun com o MPU-9150 da InvenSense.
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As tabelas 6, 7 e 8 apresentam alguns parâmetros relevantes do girômetro, acelerômetro e
magnetômetro, respectivamente, integrados no MPU-9150.

Tabela 6 – Parâmetros do girômetro do MPU-9150.
Parâmetro

Valor

Fundo de escala

±250, ±500, ±1000, ±2000 °/s

Comprimento de palavra do conversor AD

16 bits

Fator de escala

131; 65,5; 32,8 16,4 LSb/(°/s)

Erro de zero

±20 °/s

Ruído (rms)

0,06 °/s - rms

Taxa de amostragem

4 – 8000 Hz

Tabela 7 – Parâmetros do acelerômetro do MPU-9150.
Parâmetro

Valor

Fundo de escala

±2, ±4, ±8, ±16 g

Comprimento de palavra do conversor AD

16 bits

Fator de escala

16384; 8192; 4096; 2048 LSb/g

Erro de zero

±80 mg nos eixos X e Y
±150 mg no eixo Z

Ruído total a 100 Hz (rms)

4 mg - rms

Taxa de amostragem

4 – 1000 Hz

Tabela 8 – Parâmetros do magnetômetro do MPU-9150.
Parâmetro

Valor

Fundo de escala

± 1200 µT

Comprimento de palavra do conversor AD

13 bits

Fator de escala

0,285 – 0,315 µT /LSB

Erro de zero

± 1000 LSB
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6.3

Software embarcado

Esta seção apresenta o software utilizado no protótipo de estimador de atitude,
compreendendo sistema operacional, bibliotecas necessárias.

6.3.1 Sistema operacional
O Raspberry Pi suporta uma variedade de sistemas operacionais baseados no núcleo
Linux. Usando o gerenciador de instalação NOOBS (New Out Of the Box Software),
disponível no sítio da Raspberry Pi Foundation, é possível instalar os seguintes sistemas
operacionais


Raspbian



Pidora



OpenELEC



Raspbmc



RISC OS



Archlinux

No mesmo sítio também estão disponíveis imagens de cada um dos sistemas operacionais
supracitados.
Neste trabalho optou-se pelo sistema operacional Raspbian, uma variedade de Debian
otimizada para o hardware do Raspberry Pi. Para instalar esse SO usando um computador
com Windows foram seguidos os seguintes passos.


Baixar a imagem do SO disponível em http://www.raspberrypi.org/downloads/



Inserir o cartão SD no leitor de cartão SD e verificar a letra do drive a ele
atribuído (por exemplo, G:)



Baixar a ferramenta Win32DiskImager disponível em
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/



Extrair o executável do arquivo compactado e executar a ferramenta
Win32DiskImager (pode ser necessário executá-la como administrador)



Selecionar a imagem do SO extraída no primeiro passo



Selecionar a letra do drive do cartão SD na caixa de dispositivo
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Clicar em write e aguardar a escrita



Encerrar o Win32DiskImager e ejetar o cartão SD.

Após a instalação do Raspbian no cartão SD pode-se inseri-lo no Raspberry Pi e realizar a
inicialização. Depois de inicializado, é recomendado abrir o LXTerminal na área de trabalho
do Raspbian e atualizar o SO com os comandos a seguir, lembrando que o Raspberry Pi deve
estar conectado à Internet durante esse passo.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
As portas I2C do Raspberry Pi não estão habilitadas por default. O primeiro passo para
habilitá-las é editar o arquivo config que desabilita as portas I2C . Para isso, entrar com o
seguinte comando no LXTerminal
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
Uma vez aberto o arquivo, identificar a linha blacklist i2c-bcm2708 e comentála adicionando um # em seu início.
#blacklist i2c-bcm2708
Agora se pode salvar o arquivo e sair do editor. O próximo passo é reiniciar o Raspberry
Pi com o comando
sudo reboot
Com a reinicialização concluída as portas I2C são ativadas através do comando
sudo modprobe i2c-dev
Agora as portas devem estar listadas no diretório /dev/. Para visualizá-las, entrar com o
comando
ls /dev/i2c*
Os itens /dev/i2c-0 e /dev/i2c-1 devem estar listados após a execução do
comando. Em seguida, é preciso conceder permissão para o uso das portas, o que pode ser
feito com o seguinte comando.
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sudo chmod o+ rw /dev/i2c*
Agora as portas devem estar prontas para uso. Dessa forma é necessário executar os
comandos modprobe e chmod a cada login para ativar as portas e aplicar as permissões.
Entretanto, é possível automatizar o processo editando o arquivo /etc/rc.local e
acrescentando esses comandos no final do arquivo.

6.3.2 OpenCV
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) é uma biblioteca de software de visão
computacional e aprendizado de máquina de código aberto. OpenCV foi construída para
prover uma infraestrutura comum para aplicações de visão computacional e para acelerar o
uso de percepção de máquina em produtos comerciais. Sendo um produto sob a licença BSD,
OpenCV facilita o uso e a modificação do código por empreendimentos.
A biblioteca foi escrita em C e C++ e pode ser executada sobre os sistemas operacionais
Linux, Windows e MacOS. Há ainda desenvolvimento ativo de interfaces para Python, Ruby,
Matlab, e outras linguagens. OpenCV foi projetado visando eficiência computacional e com
um forte foco em aplicações de tempo real, podendo inclusive tomar vantagens de
processadores com múltiplos núcleos.
A utilização da biblioteca OpenCV justifica-se por dois motivos: o primeiro são as
facilidades para operações com matrizes oferecidas por algumas estruturas de dados da
biblioteca, e o segundo é a possibilidade de utilização de métodos de visão computacional
para auxiliar na estimação de atitude em desenvolvimentos futuros.
A instalação da biblioteca OpenCV no Raspberry Pi pode ser feita seguindo o excelente
tutorial de Francesco Piscani disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=jvFM-gIGpQQ
O processo é bastante demorado, mas precisa ser realizado apenas uma vez em um cartão
MicroSD. A partir daí pode-se salvar uma imagem do cartão e gravá-la em outros em bem
menos tempo. Um programa adequado para fazer isso é o Win32DiskImager.
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Em [21] Brahmbhatt descreve um procedimento para capturar quadros da câmera do
Raspberry Pi através de um programa escrito em linguagem C++. Os passos envolvem o
download de alguns arquivos de cabeçalho para as funções de uma biblioteca específica
utilizada pela câmera e alguns arquivos de código fonte em C++. Dessa forma, é possível
capturar quadros em cores ou escala de cinza, e em um formato facilmente processável pelas
funções de visão computacional da biblioteca OpenCV. A compilação do código fonte é
realizada usando a ferramenta Cmake.

6.3.3 Gnublin
A API Gnublin provê funções para operações de leitura e escrita através de portas I2C. As
operações de escrita são necessárias para a configuração dos sensores, ou seja, escolha do
fundo de escala, frequência de corte do filtro digital, entre outras. As operações de leitura são
necessárias para a obtenção das medidas dos sensores.
Informações sobre a API Gnublin para o Raspberry Pi podem ser encontradas em
http://en.gnublin.org/index.php/Tutorial_API_RaspberryPi

6.4

Plataforma de testes

A fim de avaliar o desempenho são necessárias medidas de atitude de referência para
comparação com a estimativa do filtro. Como plataforma para a avaliação experimental do
método de estimação de atitude apresentado pode-se utilizar o 3 DOF Hover System da
empresa Quanser, cuja planta é mostrada na figura 23.
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Figura 23 – Planta do 3 DOF Hover System.

A planta do 3 DOF Hover consiste de uma estrutura com quatro rotores. A estrutura está
montada em uma junta com três graus de liberdade, permitindo movimentos em arfagem,
rolamento e guinada. Os sinais de tensão que vão para os motores bem como os sinais dos
encoderes de arfagem e rolamento são transmitidos através de um anel deslizante. O anel
deslizante remove a necessidade de fios e permite um movimento de 360° em torno do eixo
de guinada. O sistema inclui ainda um software em MATLAB® para o projeto de leis de
controle e envio de comandos de atitude para a planta.
Um experimento simples consiste em fixar o hardware do estimador na planta do 3 DOF
Hover System, enviar comandos para a planta através do MATLAB® e armazenar as leituras
dos encoderes da planta e as estimativas de atitude. Comparando a atitude medida com a
estimada pode-se avaliar o desempenho do estimador de forma mais realística.
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7. Conclusões e trabalhos futuros
Neste capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho e sugestões para trabalhos
futuros com enfoque em estimação de atitude usando visão computacional e medidas vetoriais
provenientes de uma câmera.

7.1 Conclusões
No desenvolvimento deste trabalho de graduação foi possível


Realizar uma revisão sucinta de parametrizações de atitude e suas equações
cinemáticas correspondentes;



Criar

um

modelo

de

simulação

de

um

multicóptero

na

linguagem

MATLAB/Simulink®, o qual, além de haver servido o propósito de gerar uma
atitude de referência para a avaliação do estimador, pode ser usado como base
para simular outras leis de controle ou modelos de sensores, por exemplo;


Definir o problema de estimação de atitude usando medidas vetoriais e apresentar
o filtro de Kalman estendido multiplicativo sequencial como solução para o
problema. O emprego de tal filtro dá margem à utilização de um número variável
de medidas vetoriais sem alterar a dimensão da equação de medidas;



Verificar através de simulações de Monte Carlo o desempenho do filtro,
observando um erro angular máximo de 1° para situações nas quais o veículo
realizava manobras com aceleração;



Avaliar o efeito do ajuste heurístico da covariância das medidas do acelerômetro
sobre o desempenho do estimador. Constatou-se que o ajuste melhorou o
desempenho médio durante as manobras, mas introduziu uma variabilidade
indesejável no desempenho nessas situações. Além disso, o desempenho em
situações de pequenas acelerações piorou;



Apresentar sugestões de componentes de hardware e software de baixo custo com
os quais se pode construir um protótipo de estimador de atitude capaz de utilizar
medidas vetoriais de uma câmera na estimação;



Propor um experimento para avaliar o desempenho do protótipo de estimador de
atitude.
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Com isso, espera-se ter contribuído para desenvolvimentos futuros em estimação de
atitude, e mesmo problemas mais gerais de navegação, em veículos não tripulados do tipo
multicóptero usando técnicas de visão computacional.

7.2 Trabalhos futuros
São apresentadas as seguintes sugestões para trabalhos futuros


Construir o protótipo de estimador de atitude e avaliar seu desempenho por
experimento;



Projetar leis de controle mais sofisticadas particularmente para o controle de
atitude;



Estudar outras regras heurísticas para o ajuste da matriz de covariância das
medidas do acelerômetro, de forma a tentar tornar o desempenho em manobras
mais previsível e melhorar o desempenho em baixas acelerações;



Utilizar ao menos uma medida vetorial oriunda de uma câmera na estimação de
atitude. Para isso é necessário realizar a calibração da câmera e estudar algoritmos
eficientes de detecção e identificação de objetos, os quais serão usados como
referências. Acredita-se que boa parte, senão todos os algoritmos necessários, já
estejam incluídos na biblioteca OpenCV.
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