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MODELAGEM MATEMÁTICA DA DINÂMICA DE UM DRONE 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da modelagem matemática da dinâmica 

de um veículo aéreo não tripulado (drone). As estratégias de controle, que são 

capazes de melhorar a eficiência e o rendimento dos veículos aéreos não tripulados 

(drones), além de torná-lo mais robusto e seguro são exatamente o objeto de estudo 

da Engenharia de Controle e Automação. Para implementar as estratégias de 

controle, é necessário levantar um modelo matemático preciso, detalhado e bem 

calibrado que represente a dinâmica do drone corretamente. Além disso, a 

representação matemática dos sensores também se faz fundamental, por isso, neste 

trabalho serão levantados esses dados e equações. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os drones (do Inglês: zangão) pertencem a uma classe de veículos chamada de 

VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) e são caracterizados por veículos com no 

mínimo três rotores do tipo hélice, capazes de voar e carregar cargas sem a 

necessidade de um humano a bordo. Atualmente estes veículos possuem tamanhos 

e capacidades de carga variadas, desde algumas dezenas de gramas até algumas 

dezenas de quilogramas, e já são comercializados em escala. 

Na Figura 1, exibida a seguir, apresenta-se uma diagramação de uma malha 

fechada de controle. Esta malha representa o processo de controle do drone como 

um todo. Como se pode observar na figura, o processo é iniciado com um sinal de 

referência, que representa todos os estados em que se deseja que o drone esteja 

em um determinado instante de tempo. Este sinal é comparado com os sinais que 

saem dos sensores, ou malha de realimentação, e geram um sinal chamado “sinal 

de erro”. Este sinal é a referência necessária à estratégia de controle, uma vez que 

representa a diferença entre os estados desejados do drone e os estados atuais. 



 

Figura 1: Malha fechada de controle 

 

Com base nesta referência a unidade de processamento e controle, muitas vezes 

representada por um microcontrolador, utilizará a estratégia de controle 

implementada para calcular quais devem ser os sinais enviados ao atuador, neste 

caso os rotores do drone, para que o conjunto de estados atual do veículo fique o 

mais próximo possível do conjunto fornecido como referência, que é o desejado. 

Este sinal é enviado à “planta” do sistema, que é o elemento que representa toda a 

dinâmica do drone. Na planta implementa-se toda a representação matemática do 

veículo e de seus atuadores, e além da atuação simples, deve-se contar também 

com a interferência de distúrbios como vento, ruídos elétricos, desbalanceamentos 

mecânicos e outras entidades. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente projeto é o desenvolvimento de um modelo matemático que 

descreva a dinâmica do drone para qualquer instante de tempo, para isso, será 

necessário obter as equações que descrevem seu movimento 

 

4. METODOLOGIA 

 

Pesquisa bibliográfica, obtenção das medidas necessárias, cálculo da posição e 

velocidade angular e translacional, simulação em software de modelagem 

matemática. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 



Para obter este modelo deve-se obter todas as dimensões do mesmo e utilizar o 

sistema de rotações Yaw-Pitch-Roll para encontrar as velocidades e acelerações 

angulares e translacionais do corpo do veículo e do centro de massa do mesmo, 

respectivamente. Após isso, ele deverá utilizar as equações de Lagrange-D’Alembert 

ou Newton-Euler para obter as equações de movimento e assim o modelo desejado. 

Com isto busca-se obter o modelo representativo do drone que é fundamental tanto 

para a realização das simulações quanto para a calibração das diferentes 

estratégias de controle. Além disso, este modelo pode ser utilizado juntamente com 

o filtro de Kalman para uma obtenção mais precisa da posição e orientação do 

veículo em estudo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Compra dos materiais, necessários, pesquisa bibliográfica, modelos preliminares em 

andamento. 
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