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A NEWSLETTER
Bem-vindos à 9ª edição da Newsletter do UAV-ART! Eu estou no 5º ano do curso de
Engenharia Aeroespacial, no ramo de aviónica e juntei-me ao UAV-ART há cerca de um ano.
Fazer parte deste projeto tem sido uma ótima experiência para a minha vida académica, uma
vez que tem vindo a possibilitar-me conhecer e colocar em prática temas referentes aos
ramos de Visão Computacional e Inteligência Artificial.
O foco do meu trabalho consiste em aplicar técnicas de Aprendizagem Profunda,
baseadas em redes neuronais, para detetar objetos em imagens e vídeos. Além disso, o
projeto tem dado grande prioridade à monitorização e prevenção de incêndios, uma vez que
estes têm impactos devastadores tanto na natureza como na sociedade. A deteção de um
incêndio na sua fase inicial pode mitigar amplamente as suas consequências. Atualmente, o
meu principal objetivo é a deteção de fogos e fumo, que tem vindo ser um desafio devido ao
escasso número de datasets de incêndios florestais disponíveis publicamente. No futuro,
esta monitorização será executada através de vídeos recolhidos em tempo real pela câmara
do aeromodelo.
No primeiro semestre de 2021/2022, tive ainda a oportunidade de dar workshop aos
recrutas e membros do projeto sobre deteção de objetos. Foram discutidos temas como
Inteligência Artificial, Aprendizagem Profunda e Redes Neuronais Convolucionais.

Nesta edição da Newsletter vão poder ler e aprender um pouco mais sobre o atual
objetivo do projeto - a monitorização florestal e prevenção de incêndios, assim como
entender os algoritmos e técnicas de deteção de fumo e fogos implementados por mim e
pela restante equipa de Visão, com o intuito de dirigir os esforços das várias equipas em
direção a este propósito comum. Boa leitura! ✈

Inês Silva
Equipa de Visão
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UM NOVO OBJETIVO
Desde a sua fundação, o Projeto UAV-ART teve como objetivo o desenvolvimento e
construção de aeromodelos autónomos, focando-se maioritariamente no ramo da
investigação. Contudo, até à data ainda não se tinha delineado uma aplicação para os
aeromodelos desenhados e construídos. Com o constante crescimento do Projeto, concluiuse que era necessário assumir um objetivo a longo prazo, pelo que, no início deste ano letivo
houve uma deliberação ponderada por parte da Coordenação do Projeto com a intenção de
aplicar o trabalho desenvolvido a um tema ou objetivo concordante.
Dentro destes, o tema que escolhemos seguir foi o da monitorização florestal e deteção
de incêndios. Este é um tema que, cada vez mais, assombra o nosso país todos os anos,
dizimando hectares das nossas florestas e consumindo habitações. Acreditamos que os
nossos aeromodelos poderão ser capazes de monitorizar vastas regiões de elevada
incidência de fogos autonomamente e com um baixo risco humano, ajudando assim na sua
prevenção e eventual combate.
Este tema alinha-se na perfeição com o trabalho que se tem desenvolvido ao longo dos
últimos anos dentro do projeto - desde a componente do voo autónomo até à utilização de
algoritmos de Visão para deteção de fogos.
Uma das formas de automatizar o processo de deteção de incêndios em florestas é
através da utilização de técnicas de deep learning. Para atingir este objetivo, nos últimos
meses, a equipa de Visão pesquisou datasets, treinou uma rede neuronal e realizou testes
com imagens de fogos e fumo em florestas.

Deteção de fogo e fumo através do modelo treinado pela equipa de Visão, baseado no YOLOv5
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Durante os primeiros testes, o modelo inicial reconhecia todos os objetos vermelhos
como fogo, incluindo veículos de bombeiros. Isso representaria um perigo em aplicações
reais, visto que o algoritmo acusaria a deteção de falsos positivos com frequências muito
maiores do que as aceitáveis. Para além disso, o modelo também não reconhecia imagens
de fumo, que em seguida foram continuamente adicionadas ao treino para a possibilidade
de alerta em momentos iniciais do incêndio.
Apesar do processo ainda não estar concluído, os testes em vídeos apresentam
resultados promissores, conseguindo identificar fogos e fumo. Mais avaliações serão feitas
pela equipa, de forma a garantir que o modelo treinado é utilizável em diversas condições de
voo, visibilidade e para vários tipos de incêndios. ✈
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SENSORES EM REVISÃO
De forma a registar os dados de voo dos aeromodelos do UAV-ART, a equipa de Sistemas
decidiu integrar um Pixhawk na nossa arquitetura. Este aparelho tem uma gama muito ampla
de aplicações, no entanto, de modo a desenvolver independentemente o controlador de voo
pela equipa de Controlo, apenas utilizamos o Pixhawk como banco de sensores para recolher
dados de voo. Este inclui, tanto internamente como externamente, dois (2) giroscópios e
acelerómetros, um (1) magnetómetro, um (1) barómetro, um (1) sensor de pressão diferencial
e um (1) recetor GPS.

Pixhawk - Banco de sensores do aeromodelo

Para registar os vários dados lidos pelo Pixhawk durante o voo, efetuamos uma ligação,
através do protocolo UART, com o nosso computador de bordo (Raspberry Pi) e executamos
um script em Python desenvolvido pela equipa de Sistemas, cujos resultados são depois
processados pela equipa de Controlo no desenvolvimento do piloto automático.
Recorrendo ao GPIO do Raspberry Pi e uma das saídas de telemetria do Pixhawk é
possível realizar a comunicação entre os dois. De forma a programar a informação
transmitida entre eles, utilizamos as mensagens da biblioteca MAVLINK que permitem
manipular a informação recolhida e transmitida do Pixhawk para o Raspberry Pi, bem como
parâmetros adicionais como a velocidade e frequência de transmissão.
De forma a obter a frequência de transmissão ótima para cada sensor, as frequências
de transmissão foram ajustadas para o dobro da taxa de aquisição de cada sensor (de acordo
com o Teorema da Amostragem). Por exemplo, no caso do GPS, utiliza-se uma frequência de
apenas 10Hz (10 mensagens/segundo), enquanto na transmissão da Inertial Measurement
Unit (IMU) do aeromodelo, por exemplo do ângulo de picada, pode chegar aos 400Hz.
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No log de dados de voo, estão incluídas todas as variáveis que permitem caracterizar o
estado do aeromodelo, tais como os ângulos de atitude (picada, rolamento, guinada) e as
respetivas velocidades angulares, posição, velocidade e acelerações lineares e os comandos
dados às superfícies de controlo pelo piloto durante o voo.
Além disso, os dados dos sensores também são comunicados para a GroundStation em
tempo real de forma a visualizar durante o voo, o comportamento da aeronave e também
estão a ser utilizados no desenvolvimento de simulações de piloto automático com base em
hardware in the loop. No futuro, é previsível que o Pixhawk comece a ser substituído
lentamente por sensores integrados diretamente no computador de bordo (Raspberry Pi).
Tal como mencionado anteriormente, os logs obtidos incluem todas as variáveis que
permitem caracterizar o modelo do aeromodelo construído. Posteriormente, a equipa de
Controlo irá realizar um tratamento de dados e utilizá-los no algoritmo de estimação de
coeficientes aerodinâmicos, que neste momento se encontra na fase de validação em
ambiente de simulação.

Representação da Velocidade Ar, Velocidade em relação ao solo e trajetória
num dos logs obtidos em voo através do Pixhawk

Por sua vez, com base nos mínimos quadrados ponderados, este algoritmo irá calcular
os coeficientes aerodinâmicos do aeromodelo, também designados por derivadas de
estabilidade, algo que se denota crucial no desenvolvimento do sistema do piloto
automático, uma vez que o tuning dos ganhos dos controladores PID requer o
conhecimento destes coeficientes.
Para a obtenção destes logs, foi necessário garantir que as manobras realizadas iriam
permitir a excitação dos modos longitudinais e laterais do aeromodelo, considerando-se
numa primeira abordagem que os mesmos seriam desacoplados. Por outro lado, de modo a
excitar as frequências estimadas para cada modo, decidiu-se que no próximo test flight
serão realizadas manobras denominadas por "3-2-1-1", verificando-se separadamente
defleções no leme de profundidade, no leme de direção e nos ailerons. Este tipo de
manobra, para além de ser fácil de executar, excita uma elevada gama de frequências,
aumentando assim a probabilidade de se excitar a frequência pretendida para cada modo do
aeromodelo.
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Assim sendo, com a estimação dos coeficientes aerodinâmicos e com a obtenção dos
coeficientes de propulsão nos ensaios do túnel de vento, torna-se possível obter um modelo
aproximado do nosso aeromodelo e consequentemente, o aperfeiçoamento do piloto
automático em ambiente de simulação. Deste modo, conclui-se que os test flights com o
piloto automático estão cada vez mais próximos, completando assim um dos objetivos
primordiais do Projeto.
No entanto, pretende-se continuar a desenvolver novas abordagens a alguns destes
tópicos.
Um aspeto fundamental na caracterização de um UAV é a habilidade de estimar a sua
própria posição e orientação, e aprender sobre o ambiente ao seu redor. Para esse
propósito, é necessária a utilização de alguns sensores específicos, a exemplo da câmara,
Global Positioning System (GPS) e IMU, que tem integrado um giroscópio e acelerómetro.
Apenas com o IMU, é possível estimar a pose (posição e orientação) do UAV, todavia, este
sensor costuma apresentar ruído e as medidas não são exatas. Com um Extended Kalman
Filter (EKF), o problema pode ser minimizado.

Ambiente envolvente; Trajetória estimada e point cloud do ambiente envolvente

Contudo, mesmo após a aplicação do filtro, com o tempo, as estimativas da posição e
orientação costumam apresentar resultados incorretos. Isso pode ser corrigido através de
informação externa sobre a posição em relação ao referencial inercial, como através do GPS.
Para operações precisas, o GPS apresenta maus resultados devido a variância do sistema então podemos chegar a uma melhor solução através da câmara monocular.
Se existirem marcadores ou outros alvos com posições relativas ao referencial inercial
conhecidas pelo aeromodelo, a sua posição pode ser retificada e o problema da estimativa
anterior pode ser resolvido. Quando não existem marcadores, é possível realizar a estimação
através do ambiente, criando uma point cloud e com a informação do IMU obter estimativas
mais precisas.
Atualmente, existem alguns softwares de código aberto que conseguem resolver o
problema. A equipa de Visão trabalha no momento com o Lightweight, Accurate and Robust
Visual Inertial Odometry (LARVIO), que permite ao UAV criar uma point cloud do ambiente e
melhorar a estimativa da pose. Para esse propósito, apenas é necessária a informação do
acelerómetro, giroscópio e do vídeo, que é descomprimido em frames individuais com
timestamps associados. A partir da fusão da informação, é conseguido um melhor resultado,
apesar do maior custo computacional, que pode dificultar a sua utilização em tempo real
para certas aplicações. ✈
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