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Sensor de Altitude baseado em Sonar para um VANT

1 . Resumo

Este artigo apresenta os teste preliminares em um sistema de medição de 

altitude baseado em sonar, que integrará o sistema de decolagem e pouso de um 

Veículo  Aéreo  não  Tripulado  (VANT).  O  protótipo  desenvolvido  utiliza-se  do 

microcontrolador Arduino Uno, e do sensor HC – SR04, são discutidos o método 

de  cálculo  da  distância  entre  a  fonte  emissora  e  o  obstáculo  e  detalhes  da 

implementação do protótipo. 

2 . Introdução

Uma das  tendências do desenvolvimento de aeronaves são os chamados 

VANT  (Veículos  Aéreos  não  Tripulados)  que  gozam  atualmente  de  grande 

popularidade   e  são  objetos  de  estudo  de  vários  centros  de  pesquisa  e 

universidades  ao  redor  do  mundo  (MARTINEZ-JIMENEZ,  2012).  Entre  as 

diversas aplicações possíveis para esse tipo de aeronave Matsuo, 2011 destaca o 

monitoramento e controle de  incêndios florestais; de  linhas de energia e dutos de 

gás,  óleo  e  agua;  pulverização  de  culturas;  monitoramento  de   inundações, 

terremotos,  movimentação  humana;  vigilância  de  fronteiras;  combate  ao 

terrorismo e tráfico de drogas, dentre outras. 

Dentro desse contexto, a pesquisa de VANTS baseados em aeronaves de 

asa  rotativa,  como  Helicópteros,  quadricópteros  e  tricópteros  vem  se 

desenvolvendo bastante  ,  e  alguns já  são capazes até  de realizar  acrobacias 

aéreas. (MOREIRA, 2012)

Pretende-se construir um sistema de decolagem e pouso para um VANT 

de asa rotativa, capaz de elevar a aeronave a uma determinada altitude pairar e 

retornar ao solo em segurança. 

O Sistema de decolagem e pouso é composto de três partes, a primeira é 

responsavel  por  medir  a  altitude,  inclinação,  velocidade  angular  e  outras 

caracteristicas  relativas  ao   estado  da  aeronave  essa  parte  é  realizada  por 

sensores,  a  segunda  é  responsavel  por  calcular,  com base  no  feedback  dos 

sensores e do objetivo da aeronave (pousar, decolar ou pairar), a resposta que 

deve ser enviada aos atuadores, para isso é utilizado um uC (microcontrolador) 

que é capaz de interagir com os sensores e atuadores através de sinais TTL, a 

ultima parte são os atuadores que são responsáveis por transmitir a resposta do 



uC ao motores acelerando ou desacelerando as hélices de forma a produzir o 

movimento correspondente ao objetivo.

Neste artigo é apresentado o sistema de medição de altitude, baseado em 

sonar, que será utilizado no sistema de decolagem e pouso e seus resultados 

preliminares.

 

3 . Objetivos

Implementar um sistema de medição de altitude, baseado em sonar para 

ser utilizando no sistema de decolagem e pouso de um VANT.

4 . Metodologia 

O desenvolvimento do sonar para medição da altitude foi dividido em 3 

etapas , desenvolvimento do Hardware, Software e testes.

4.1 – Desenvolvimento do Hardware

Construção  de um circuito  capaz  de transmitir  um pulso  ultrasônico  e 

receber o eco, deseja-se também que o dispositivo seja capaz de armazenar os 

dados em um meio não volátil para análise posterior.

4.2 – Desenvolvimento do software

Utilizando o circuito criado na etapa 4.1 será criado um software que seja 

capaz de ler  os dados do sensor,  calcular a distância do solo ou obstáculo e 

gravar a informação em formato CSV ( Comma-separated values) no dispositivo 

de memoria não volátil.

4.3 – Medições e testes.

Com  o  sonar  posicionado  perpendicularmente  a  uma  parede,  de 

superficie regular, serão obtidas leituras da medida da distância entre o sonar e a 

parede, essas medidas serão comparadas com a medida obtida por uma trena, 

em posse desses valores serão avaliados a precisão e exatidão do protótipo

5. Desenvolvimento

Som é uma vibração mecânica transmitida por um meio elástico (TATO, 

2012), este possui classificações diversas conforme a sua frequência, o ultrasom 

esta situado na faixa de frequencia superior a 20KHz. 



Sistemas que utilizam o ultrasom para medição de distância, altitude ou 

profundidades,  são  chamados  de  sonar,  esse  sistema  é  utilizado  por  alguns 

animais como os morcegos e por algumas máquinas como submarinos (TATO, 

2012),  o  princípio  de  funcionamento  do  sonar  é  a  medição  entre  o  tempo 

decorrido  entre  a  transmissão  do  pulso  ultrassônico  e  da  recepção  do  eco, 

tambem chamado de Time-of-Flight.  A relação entre a  distância e o Time-of-

Flight entre a fonte e o obstaculo pode ser obtida pela Eq.:1 (OTTONI;LAGES, 

2003) .

Eq1.: 
d=

c⋅Tof
2

Onde:
d = distancia
c= velocidade do som
Tof = Time-of-Flight

5.1 Hardware

A  figura  1  mostra  o  primeiro  protótipo  desenvolvido  para  o  teste  de 

reflexão. O sistema utiliza o microcontrolador Arduino Uno, uma plataforma de 

prototipagem eletrônica open-source baseado em hardware e software flexível e 

fácil de usar (ARDUINO TEAM, 2013), ligado a ele estão um cartão de memória, e 

um emissor/receptor de ultrassom o HC-SR04.

Figura 1.: Prototipo do Sonar



A  tabela  1,  contém  a  correspondência  entre  a  pinagem  do  uC  e  a 

pinagem do cartão SD, essa tabela foi construída através de informações obtidas 

no site do fabricante do Arduino. 

Pino SD Nome do Pino Pino Arduino
1 CHIP SELECT(CS/SS) 10
2 SERIAL INPUT (SI/MOSI) 11
3 GROUND (GND) -
4 TENSÃO DE 2.7 A 3.6v (VCC) -
5 CLOCK (SCK) 13
6 GROUND (GND) -
7 SERIAL OUTPUT (SO/MISO) 12
8 NÃO CONECTADO (NC) -
9 NÃO CONECTADO (NC) -

Tabela 1.: Relação entre os pinos do SD e do Arduino UNO, extraido de  ARDUINO TEAM (2013)

O Diagrama 1 mostra  as ligações eletrônicas do circuito.  O cartão  de 

memória se comunica com o uC via protocolo SPI (Serial Peripheral Interface), 

que permite que multiplos dispositivos se comunique através de poucos canais de 

comunicação  (MICROCHIP,  2013),  seu  suporte  bem  como  a  biblioteca  que 

permite o uso do sistema de arquivos do cartão de memória já estão inclusos na 

IDE do Arduino.

Diagrama 1.: Esquema eletrico do protótipo confeccionado.



O Sensor HC SR-04 neste circuito, se comunica com o Arduino atraves 

das portas digitais 5 e 7, para iniciar a medição o pino Trig, deve receber um sinal 

logico alto (5v) durante 10 uS, nesse periodo o sensor emite 8 pulsos de 40KHz e 

espera pela reflexão dos pulsos. Quando a reflexão é detectada pelo receptor, 

este seta o pino echo para estado alto e mantem por um periodo proporcional a 

distância  conforme  Figura  2,  extraída  do  datasheet  da  CYTRON 

TECHNOLOGIES, (2013).

Figura 2.: Principio de funcionamento do HC SR-04. Fonte CYTRON TECHNOLOGIES, (2013)

5.2 Software

Para  desenvolvimento  do  software,  foi  utilizado  a  Arduino  IDE  v1.0.3 

disponível na homepage do fabricante (http://arduino.cc), as bibliotecas utilizadas 

foram a Ultrasonic e a SD,  a primeira é uma biblioteca disponibilizada pela Itead 

Studio (http://iteadstudio.com) Ea ultima é nativa da IDE. O código fonte utilizado 

durante os testes pode ser observado no Quadro 1.

http://arduino.cc/
http://iteadstudio.com/


Quadro 1.: Codigo Fonte 

/* Bibliotecas */

#include "Ultrasonic.h"

#include <SD.h>

const int chipSelect = 10; // Pino CS, utilizado pelo protocolo SPI

Ultrasonic ultrasonic(7,5);

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  Serial.print("Inicializando Cartao SD...");

  pinMode(10, OUTPUT);

 if (!SD.begin(chipSelect)) {

    Serial.println("Erro no SD");

    return;

  }

 Serial.println("SD Iniciado");

}

void loop(){

  String dataString = "";

int fe=0.77;

    int  sensor=ultrasonic.Ranging(CM)*fe;  //Parametro  que  identifica  unidade  de  medida  na 
biblioteca, 

    int time = millis()/100; //Garante a leitura a cada decimo de segundo

  dataString += String(time) + ";" + String(sensor) + ";" ;   //Concatena a String

  File dataFile = SD.open("medida.csv", FILE_WRITE);  

  if (dataFile) {

    dataFile.println(dataString);

    dataFile.close();

    Serial.println(dataString);

  }  

  //Se nao conseguir abrir ou escrever avisa

  else {

 Serial.println("Erro de leitura ou escrita no arquivo");

  } 

  delay(100);

  //Repete mil vezes.

  if (time >1000){

   exit(0); 

  }



Resultados

Foram realizadas medições para determinar a precisão, exatidão, alcance 

e estabilidade do dispositivo. Posicionando o dispositivo a uma distancia de 50 cm 

da superficie refletora foram obtidas as leituras plotadas no Grafico 1.

Gráfico 1.: Sequencia de leitura do Sonar

 Em uma amostra de mil leituras a distância obtida foi exata em 33,3%, e 

em 65,7% das  leituras  a  medida teve um erro  de 2%,  precisão de +0 -1cm, 

durante os testes não foi possível obter a precisão de +-0.3 cm como consta no 

datasheet  fornecido  pela  CYTRON  TECHNOLOGIES  (2013)  em  100%  dos 

sensores  testados,  também  foi  necessário  a  adição  um  fator  de  erro  (fe) 

diretamente  na  camada  de  software,  para  ajustar  a  medida  obtida  com  as 

medidas reais.

Considerações Finais

Os testes de bancada iniciais do sistema de medição de altitude foram 

finalizados  com  resultados  satisfatórios,  porém  ainda  são  necessários  outros 

testes,  principalmente  teste  de  reflexão  em  superficies  não  uniformes,  e  de 

densidades diversas pois  essas podem vir  a  ser  limitantes  para o sistema de 

decolagem e pouso. 
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