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1. Introdução

De acordo com a definição de Duan et al. (2010), os VANTs são tipos de sistemas
complexos que integram diferentes componentes de hardware, como o Sistema de
Posicionamento Global (GPS), Unidade de Gerenciamento Inercial (IMU), controlador e
diferentes componentes de software, como processamento de imagem, planificador de
trajetória, algoritmos de estabilização, navegação, pousar e decolar. A conclusão, diante
dos fatos acima, é que o equipamento não é simples, possui muitos componentes e pode
ser um produto caro.

Atualmente, os VANTs têm custos acessíveis e podem ser usados   em muitas
aplicações para baratear o custo de muitos serviços e realizar tarefas arriscadas, como
inspecionar cabos de linhas de transmissão ou grandes estruturas de engenharia.
Para realizar os serviços mencionados acima, e muitos outros similares, soluções criativas
que envolvam instrumentação, controle e desenvolvimento de códigos computacionais
adequados, devem ser desenvolvidas. No caso da presente pesquisa, o objetivo é
desenvolver a integração de estratégias de hardware e software para possibilitar
navegação, pouso e decolagem autônoma e precisa de drones.

2. Metodologia
Este trabalho é inspirado em dois trabalhos anteriores de mestrado do grupo de

pesquisa em processamento de sinais e simulação dinâmica da Faculdade de Engenharia
Mecânica da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP.) - São Paulo. O primeiro



trabalho é sobre um Método Híbrido de Detecção e Estimativa de Posição de Marcadores
para Pouso Autônomo de Quadcopter e o segundo é sobre Navegação Autônoma por visão
monocular sobre linhas de transmissão elétrica baseada em redes neurais e transformada
de Hough. Ambos os trabalhos utilizaram o sistema operacional robótico ROS Melodic. Tal
plataforma, no entanto, não pôde ser utilizada no presente projeto devido a
incompatibilidades do sistema operacional de Python.

A pesquisa conta com o apoio da empresa Parrot que possui a linha de drones
ANAFI, que são os hardwares bases para esse trabalho. Por conta disso, o programa
Olympe, que é um interpretador python da empresa e que possui todos os API’s
necessários para se executar o programa criado e se comunicar com o VANT. Em conjunto,
é utilizado o programa Sphinxs, que possui suporte para o Olympe, que possui o objetivo de
simular o programa desenvolvido.

3. Resumo da Pesquisa

O objetivo deste trabalho é desenvolver um código de programação que faça
com que um veículo aéreo não tripulado, através de recursos visuais e GPS, consiga, de
forma totalmente autônoma, decolar, percorrer um trajeto pré definido, e pousar. Para tal, foi
dividido em duas grandes etapas, sendo a primeira delas o desenvolvimento da navegação
GPS e a segunda sendo o desenvolvimento do pouso e decolagem utilizando marcadores
fiduciários, no caso deste projeto o ArUco, para reconhecimento através de processamento
de imagem.

3.1. Navegação GPS :

Antes de se iniciar a explicação do projeto em si, é de extrema importância o
conhecimento de alguns conceitos para se conseguir compreender o programa
desenvolvido.

Primeiramente, deve-se entender os movimentos que um veículo não tripulado pode
executar. Olhando para o sistema de coordenadas cartesianas é possível verificar que o
veículo pode realizar três translações sendo elas nas direções X ,Y e Z e três rotações ,
sendo o yaw (rotação em torno do eixo Z), roll (rotação em torno do eixo X) e pitch (rotação
em torno do eixo y). A imagem a seguir mostra de forma visual a teoria explicada acima.

Figura 1 : Distribuição inicial do drone de eixos cartesianos e movimentos de rotação

Compreendendo melhor os movimentos possíveis, a próxima etapa é compreender
a rotação de eixos coordenados. Para esse projeto em específico, adotou-se a rotação de



apenas dois eixos (X e Y), fazendo assim todo o sistema rotacionar em torno do eixo Z
(movimento de yaw), pois assim a frente do drone sempre é mantida em um mesmo eixo
coordenado, facilitando assim a criação de um código. Para tal foi se utilizado a seguinte
matriz para a obtenção dos ângulos de giro :

Figura 2 : Matriz de rotação 2D

Com o conhecimento construído, o programa construído foi baseado utilizando o
GPS embarcado pelo hardware, de forma que ele forneça a posição inicial do VANT e a
posição relativa durante o percurso. Em conjunto, o operador deve conhecer a rota pela
qual o veículo não tripulado deve passar, com o objetivo de saber as coordenadas que
constituem esse trajeto.

Com ambas as informações citadas acima, o programa faz com que o hardware
consiga se localizar no espaço, sabendo exatamente quais rotações que deve realizar se
utilizando da matriz de rotação 2D para isso. Desse modo, a cada coordenada GPS
apresentada na rota, o programa calcula essas coordenadas em relação ao ângulo inicial do
VANT, calculando as novas coordenadas para a o conjunto de ângulos já rotacionados,
assim, descobrindo com precisão qual angulação será necessário se rotacionar para que
ele se alinhe com o ponto coordenado.

Tal etapa já está concluída e pode-se ver o resultado a partir do seguinte link, onde
foi-se utilizado o simulador Sphinxs.

3.2  Pouso e decolagem com processamento de imagem  :

Apesar da utilização de coordenadas GPS para navegação, na hora de se realizar a
aterrissagem do veículo, pode-se encontrar algumas adversidades relacionadas ao terreno
ou até mesmo relacionados com a propagação de erros do do programa. Por conta desse
problema, a solução é realizar uma medição de distâncias e ajustagem finas de posição
através do uso de processamento de imagens e de marcadores fiduciários.

Para compreender o processo por traz do programa, é necessário primeiramente se
entender o que são os marcadores fiduciários. Esses targets são um objeto que é colocado
em um campo de visão de uma imagem com o objetivo de ser utilizado como ponto de
referência ou para a realização de medidas. Para o caso dessa pesquisa o estilo de
marcadores utilizados são o ArUco.

Segundo a documentação da biblioteca da OpenCv, esse marcador é uma figura
quadrada sintética composto por uma borda preta larga e uma matriz binária interna que
determina seu identificador (id). A ideia de se ter uma borda preta é para facilitar sua
detecção rápida na imagem e a codificação binária permite sua identificação e a aplicação
de técnicas de detecção e correção de erros. O tamanho do marcador determina o tamanho
da matriz interna.

https://drive.google.com/file/d/1kd-mQcnLGF8ZB_fr_Ma9zDfsLPE9s25_/view?usp=sharing


Figura 3 : Marcadores ArUco
Com a compreensão dos marcadores, o programa se utiliza da biblioteca OpenCv

para a detecção da imagem e cálculo da distância entre os eixos coordenados projetados
no marcador e a câmera e a partir disso, consegue-se com relativa precisão se estimar a
posição do VANT em relação ao target e a partir disso fazer ajustes finos que permitam o
pouso de maneira precisa.

Esta etapa da pesquisa ainda está em desenvolvimento e se encontra em estágios
finais. Os próximos passos seria a integração de ambos os programas citados e a validação
através da simulação na plataforma Sphinxs.
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