
Introdução ao Controle Automático de Aeronaves

2º Semestre de 2012

Dia Aulas Teóricas Itens de Avaliação Observações

1 24/09/12

2 01/10/12

3 08/10/12 Etapa 1

4 15/10/12 Etapa 2

5 22/10/12

6 29/10/12

7 05/11/12 PROVA 1 Etapa 3

8 12/11/12

9 19/11/12

10 26/11/12 Etapa 4

11 03/12/12

12 10/12/12

13 17/12/12 Etapa 5
24/12/12 Recesso Escolar: de 23/12/2012 a 06/01/2013

31/12/12 Recesso Escolar: de 23/12/2012 a 06/01/2013

14 07/01/13

15 14/01/13

16 21/01/13 PROVA 2 Etapa 6
25/01/13 Fim do Semestre

N. Aeronaves:
1 737-300
2 F104
3 F16
4 Lockheed1049

Usado como exemplo a ser modificado.
5
6
7
8 OV-10 Bronco (CDF)
9

10
11
12 T38 (caça)

Aulas Planejadas
Número da 

aula
Detalhes administrativos. Introdução à Eng. Aeronáutica: 
nomenclatura básica. 
Sistemas de coordenadas da terra e do corpo. 
Transformações de Rotação. Matriz produto vetorial.
Diferenciação de vetores. Equação de desamarramento. 
Equações de atitude e de posição.
Matriz de inércia em uma aeronave. Equações dinâmicas: 
dedução. Conjunto completo de equações na forma 
matricial e na forma expandida.
Representação de forças aerodinâmicas: coeficientes e 
tabelas.
Representação de momentos aerodinâmicos. Inclusão 
dos momentos das forças aerodinâmicas e de tração 
(passeio do C.G e centro de referência aerodinâmico). 
Atmosfera padrão.

Dinâmica Longitudinal: equações de movimento. Modelo 
não linear de ordem 5 (VT, alpha, theta, Q e H).  
Interpretação física. Condição de equilíbrio de vôo: asa 
nivelada, linha reta.
Linearização de modelos dinâmicos não lineares: 
obtenção analítica e numérica das equações em espaço 
de estados. Modos dinâmicos longitudinais e látero-
direcionais.

Requisitos de Qualidade de Voo: normas e especificações 
de comportamento desejado em malha fechada.

SAS: projeto de roll-damper e yaw-damper.
SAS: projeto de sistema de controle para aumento do 
amortecimento do modo período-curto via realimentação 
de alpha e q.

SAS: projeto de roll-damper e yaw-damper.

PA: pitch-attitude hold; altitude hold;

PA: speed hold. Inclusão de Ventos nas equações.

Cessna 182
Cessna 310
Airbus A320
Fokker 100

Rascal
Seneca II
T37 (jato)
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Prova 1 25
Prova 2 25
Etapas 1 a 6 50

Valor Etapas Datas

5 1 08/10/12

5 2 15/10/12

10 3 05/11/12

10 4 26/11/12

10 5 17/12/12

10 6 21/01/13

Regras para execução das etapas:

Atividades
Descrição detalhada da aeronave: 3 vistas; limites de velocidade (mínima, máxima e de 
cruzeiro), altitude máxima; alcance máximo; custo estimado da aeronave; massa total (mínima e 
máxima); momentos de inércia nos eixos X, Y e Z, e produto de inércia XZ; potência máxima dos 
motores e sua localização; área da asa; corda média; envergadura da asa; comprimento da 
fuselagem.
Obtenção de dados de simulação usando simulador de vôo FlightGear. Gerar arquivo texto de 
dados simulados para uma manobra de decolagem e vôo suave, para 3 min. de simulação, com 
taxa de amostragem TS=5Hz, com posição fixa para os flaps, contendo as seguintes colunas de 
dados: tempo; velocidade total (VT); âng. de ataque (alfa); âng. de derrapagem (beta); âng. de 
rolamento (phi); âng. de arfagem (theta); âng. de guinada (psi); componentes da velocidade 
angular P, Q e R; altitude (H); deflexão do aileron; deflexão do profundor; deflexão do leme; 
Força de arrasto (D); Força de sustentação (L); Força lateral (Y); Força de tração (T); momento 
de rolamento (\bar{L}); momento de arfagem (M); momento de guinada (N).
Implementação do cálculo das forças e momentos aerodinâmicos em simulação, a partir do 
bloco Simulink/MATLAB modificado. Incluir todos os efeitos constantes no arquivo XML onde 
estão descritos os cálculos das forças e momentos aerodinâmicos. Caso a aeronave possua 
flaps, manter o flap na posição usada na obtenção dos dados da etapa 2.
Determinação da condição de equilíbrio (valores de comando de profundor e tração; e de alpha 
e theta) para altitude igual a 50% da altitude máxima permitida, e velocidade igual a 80% da 
máxima velocidade permitida, para voo reto e nivelado. Considerar C.G. deslocado para frente 
(contido no eixo x do referencial ABC) do centro de referência aerodinâmico, em uma distância 
igual a 10% da corda média da asa. Considere que a força de tração varia linearmente com o 
comando de tração, entre 0% e 100% da força máxima.

Linearização do modelo. Isolamento das Funções de Transferência correspondentes ao modelo 
longitudinal, considerando como variáveis manipuladas o comando de deflexão de profundor e o 
comando de variação de tração, para a condição de equilíbrio usada na etapa anterior.

Projeto de piloto automático para manutenção da altitude usando profundor. Manter comando de 
tração constante. Aplicar degrau de variação para a altitude desejada (sinal de referência) de no 
máximo +/- 5% da condição de equilíbrio encontrada na etapa 5. Testar controlador para o caso 
em que o degrau é de -20% (negativo) na referência. Apresentar gráficos de altitude, ângulo de 
arfagem, e deflexão do profundor em função do tempo.

Requisitos: erro zero em regime permanente para a resposta ao degrau. Tempo de acomodação 
inferior a 50% do período da fugóide (ou da constante de tempo correspondente ao pólo estável 
mais próximo do eixo imaginário, que não seja associado ao pólo integrador da eq. de altitude). 
Projeto de piloto automático para manutenção da altitude usando profundor.

     Os documentos entregues devem ser arquivos PDF.
     Os arquivos de dados gerados devem ser compactados usando o formato "Zip".
     Esperase que cada documento se restrinja a um máximo de 3 páginas. A objetividade será valorizada.
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