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Resumo
Celere, A. L. (2008). Método para a avaliação do ganho empregado pelo piloto em

ensaios de PIO. Tese (Doutorado), Esola de Engenharia de São Carlos, Universidade

de São Paulo, São Carlos, 2008.

Um método para avaliação do uso de ganho adequado em ensaios de veri�ação

de PIO (Pilot Indued Osillations) é apresentado. As Tarefas de Manobra Sintétia

(Syntheti Traking Task) são utilizadas para a demonstração. A teoria é baseada

no oneito de entropia estatístia proveniente da teoria da informação e no modelo

estrutural do piloto humano. O método é apresentado para manobras exeutadas no

eixo lateral e oferee uma medida do ganho humano utilizado durante a sua exeução

em malha-fehada. Para a modelagem da planta é utilizado modelo blak-box om

equaionamento de espaço de estados e identi�ação de parâmetros. Dados de ensaios

em v�o provenientes de uma aeronave de transporte erti�ada FAR-25 são utilizados

para medir a razão entre o tempo gasto pelo piloto humano em uma malha fehada em

posição versus o tempo em uma malha de derivada da posição (roll vs. roll rate). Esta

medida é proposta omo validadora da exeução orreta do ensaio.

Palavras-have: PIO. Pilot indued osillations. Osilações om piloto no loop.

Malha-fehada. Entropia estatístia. Ensaios em v�o. Aeronáutia. Qualidades de

v�o. Meânia de v�o.





Abstrat
Celere, A. L. (2008). Method to evaluate pilot gain in PIO �ight test. Thesis (PhD),

Esola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

A method is proposed to verify losed-loop adequate �ight test piloting gain in PIO

airraft erti�ation. The Syntheti Traking Task PIO �ight test is used. The theory is

based on the entropy onept from information theory and on the strutural pilot model

of the human pilot. The method is presented for single axis pilot traking maneuvers and

o�ers a measure of the human pilot gain employed during its exeution. A blak-box,

state-spae, parameter-identi�ed model is used for the plant. Flight test data from a

FAR-25 transport airraft is used to verify the theory of how to determine a measure of

the ratio between time spent by the human pilot in the error loop versus in the error rate

loop to ontrol the airraft. This measure is proposed as a test point validation method

for PIO �ight testing.

Keywords: PIO. Pilot indued osillations. Pilot in the loop osillations. Closed-

loop. Statitial entropy. Syntheti task. Flight test. Aeronautis. Atmospheri �ight

mehanis. Flying qualities.



Lista de Símbolos

Ax(t) Matriz da equação de espaço de estados

Bu(t) Matriz da equação de espaço de estados
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Dα(Pz ‖ Qz) Entropia relativa de Renyi om grau α
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S1 Chave seletora entre a malha de erro e derivada do erro no modelo de Hess
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Capítulo 1

Introdução
A erti�ação de uma aeronave de transporte ivil moderna é uma atividade om-

plexa e extensa, requerendo omprovações de requisitos que abrangem desde itens es-

truturais até estudos de on�abilidade de sistemas e as onseqüênias de suas falhas.

Neste universo há vários requisitos que têm sua demonstração de maneira determinís-

tia, porém há também aqueles que exigem uma avaliação subjetiva, espeialmente da

tripulação de ensaio.

Nas últimas duas déadas, há, ada vez mais, eletr�nia embarada nas aerona-

ves, visando desde a automação de tarefas a serem exeutadas pela tripulação até a

obtenção de estabilidade arti�ial para problemas aerodinâmios de resolução ustosa.

É tendênia nos projetos modernos a utilização de omputadores para auxiliar o piloto

na ondução da aeronave, atuando não raramente em malha-fehada, diretamente no

sistema de ontrole de v�o.

A veri�ação da qualidade de v�o dessas aeronaves modernas exige maior foo

em fen�menos de aoplamento entre a pilotagem humana, seus sistemas sensoriais e a

aeronave. Esse é o objeto de estudo proposto.

1.1 Objetivo e Motivação

O objetivo é apresentar um método para validar a exeução de pontos de ensaios

em v�o para veri�ação de PIO (pilot-indued osillations) utilizando a ténia de tarefa

sintétia, e a motivação vem da experiênia adquirida na partiipação de diversas
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erti�ações junto à EMBRAER omo engenheiro de ensaios em v�o, espeialmente

omo espeialista (foal point) da área de ensaios em qualidades de v�o.

A exeução de tais ensaios é baseada em uma hipótese fundamental de que o piloto

exeutará a tarefa om o mais alto ganho possível, mimetizando uma ondição real

de PIO. A experiênia nas erti�ações mostrou que essa hipótese fundamental não é

umprida sempre e está sujeita ao próprio elemento subjetivo inerente ao ser humano,

omo sua variação de humor, ansaço físio e mental, dentre outros fatores.

O interesse e a vontade de minimizar a in�uênia desses elementos subjetivos sobre

os resultados de ensaio são os grandes motivadores desta tese.

1.2 Justi�ativa e Relevânia

Vários métodos foram riados pela indústria ao longo dos anos para testar as quali-

dades de v�o das aeronaves, porém o peso de julgar omo �el da balança se os resultados

estão aeitáveis para toda a gama de pilotos existentes na operação da aeronave ainda

está só om a tripulação de ensaios. É uma responsabilidade grande e um exeríio

difíil abstrair-se antes, durante e após a realização de um ensaio para, mentalmente,

avaliar se os resultados obtidos seriam aeitáveis para aqueles que utilizarão a aeronave

na prátia. Uma opção seria exeutar avaliações múltiplas, om tripulações de ensaio

diversas, obrindo uma diversidade melhor das variações humanas, porém o usto e o

prazo tornam-se proibitivos rapidamente. Justamente por ser esta uma tarefa difíil,

não é rara a neessidade de repetição de ensaios para se "ter erteza"do resultado.

Esta é a justi�ativa para a busa de um método que auxilie a tripulação na

tomada de deisões, minimizando aspetos subjetivos e tornando os ensaios mais rápidos

e e�ientes.

Tal método não teria relevânia se a aviação ivil não estivesse em frano resi-

mento, omo é o enário atual. Há reordes de vendas de aeronaves, e erti�ações de

novos produtos estão se tornando ada vez mais freqüentes.
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1.3 Contribuições da Tese

A partir dos resultados apresentados, pode-se onluir que o método proposto para

veri�ar ensaios de PIO, realizados om ganho inadequado, utilizando a ténia de tarefa

sintétia é válido. O método poderá reduzir o tempo de ensaios e a repetição de pontos,

gerando ganhos para a indústria, além de introduzir oneitos da Teoria da Informação

no ambiente de erti�ação de aeronaves.

Há, no entanto, uma neessidade de apliar o método em vários outros enários

(outras aeronaves, tripulações, on�gurações, et), para que as onlusões estatístias

tenham maior on�abilidade.

1.4 Histório e Avanços da Pesquisa no Setor

A seguir, um breve histório dos primórdios da aviação e a onstrução gradual dos

ritérios de aeronavegabilidade.

A aviação ivil iniiou-se om Santos Dumont e seu histório v�o ao redor da torre

Ei�el, demonstrando, pela primeira vez, que era possível ontrolar veíulos aéreos. Em

seguida, já levava passageiros e, pouos anos após, distribuía plantas de seu modelo

Demoiselle para divulgar a aviação e permitir que os interessados tivessem aesso a essa

tenologia, de maneira irrestrita.

Pouos anos depois, a soiedade ivil já ontava om serviços de orreio aéreo e

transporte de passageiros, e, onseqüentemente, aidentes aeronáutios eram notíia

nos jornais.

Muitas eram as falhas iniiais: meteorologia, falhas estruturais, falhas humanas,

falhas de motor (sistemas), e, om o aumento do número de v�os e da exposição à

esses risos, houve uma pressão da opinião públia para que fossem de�nidos requisitos

mínimos de aeronavegabilidade. Um dos primeiros requisitos determinados pelo governo

ameriano regulava a operação e listava itens do tipo (UNITED STATES ARMY AIR

CORPS, 1920):

No original em Inglês:

◦ Don't take the mahine into the air unless you are satis�ed it will �y;
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◦ Never leave the ground with the motor leaking;

E a tradução em Português:

◦ Não vá voar na máquina a não ser que voê esteja onvenido de que ela voará;

◦ Não saia do hão om o motor vazando;

É importante ressaltar que, historiamente, os Estados Unidos sempre estiveram na

vanguarda da utilização do meio aeronáutio e, onseqüentemente, na sua regulamen-

tação. Foi no ano de 1926 que o primeiro requisito o�ial foi publiado sob o título de

Air Commere At - (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, 2007a). Nele havia

as primeiras exigênias sobre a segurança das aeronaves, já om vistas na resente uti-

lização omerial. Com a resente utilização do meio aéreo para as diversas transações

omeriais (aí inluído o transporte de passageiros), o governo ameriano publiou o

primeiro onjunto de requisitos para garantir a aeronavegabilidade: o CAR-04 de 1936

(BUREAU OF AIR COMMERCE, 1936). Em 1938, foi publiado o Civil Aeronautis

At, riando agênias e órgãos reguladores om mais força e responsabilidade, e emitindo

o primeiro onjunto de requisitos

Já no período pós-segunda grande guerra, houve a emissão dos primeiros ódigos

nos Estados Unidos: CAR-3 e CAR-4, ontendo os requisitos mínimos de aeronavega-

bilidade para a omerialização de aeronaves ivis (CIVIL AERONAUTICS BOARD,

1949), sendo o foo prinipal garantir on�abilidade à estrutura. Na déada de 50, om

a aprovação no ongresso ameriano do Federal Aviation At de 1958, os requisitos evo-

luíram para um onjunto mais maduro e ompleto, omplementados om a experiênia

dos vários anos de operação de aeronaves e om a onseqüente exposição às intempéries

diárias (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, 1965). As prinipais disiplinas

abordadas são:

◦ Desempenho - determinação de mínimos aeitáveis, já om alguns asos de falha

previstos, omo falha de motor.

◦ Qualidades de V�o (ou QDV) - determinação dos mínimos de estabilidade e on-

trole.

◦ Sistemas - adequabilidade e estabilidade dos sistemas embarados.
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◦ Estruturas - margens de segurança para as argas onheidas na époa.

Há, desde então, uma onstante orrida entre o avanço tenológio inorporado

pelos fabriantes e a rapidez da omunidade (por meio das autoridades erti�adoras)

em atualizar os requisitos. Assim, a erti�ação ivil de aeronaves foi sempre onduzida

om foo prinipal nas 4 áreas desritas aima, apresentando erto atraso prinipalmente

em relação às novas tenologias empregadas nas aeronaves modernas.

Nas últimas déadas, o projeto aeronáutio mundial passou por grandes avanços.

Estruturas, propulsão, aerodinâmia e onforto são apenas algumas das áreas que evo-

luíram signi�ativamente, mas nenhuma se ompara ao avanço da eletr�nia embarada.

Uma aeronave moderna possui hoje inontáveis miroproessadores a bordo: omputa-

dores de v�o, disjuntores virtuais, ontroles de ar-ondiionado, atuadores inteligentes

hegando até a afeteiras miroproessadas. Esse fáil aesso à eletr�nia possibilitou

uma enorme evolução no automatismo dos sistemas embarados, bem omo a imple-

mentação de omandos de v�o eletriamente omandados - FBW, ou (Fly-by-Wire).

As leis de ontrole iniiaram uma evolução já na déada de 60 om a introdução pela

Boeing da lei C* (TOBIE; ELLIOT; MALCOLM, 1966; FIELD, 1993), e hoje estão im-

plementadas em vários modelos de suesso omerial, omo o Airbus A320 e o Boeing

777 (FIELD, 1995).

Um outro aspeto relevante para projetos modernos é uma série de fatores (ou

requisitos) de projeto que preisam ser levados em onsideração, além dos mínimos de

aeronavegabilidade estabeleidos pelas autoridades erti�adoras:

◦ onforto interno;

◦ limitações onstrutivas;

◦ requisitos extras de qualidades de v�o;

◦ tempo disponível para projeto (time�to�market);

◦ limitantes eon�mios;

◦ e outros.

Cada vez mais há pressões opostas: de um lado, a neessidade de desempenho

exepional do produto e, do outro, as soluções são limitadas pelo usto. Ainda mais:
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essa grande gama de requisitos induz a uma espiral de projeto omplexa, om vários

ilos, e que neessita engenharia simultânea para não exeder o tempo para entrada

no merado (time-to-market). Os grandes ilos se iniiam om o anteprojeto, onde o

formato externo básio (aerodinâmia) e a on�guração são determinados, ou ongelados

na terminologia da área. Em seguida, prossegue-se om os ensaios em túnel de vento,

neessários para veri�ar se as projeções matemátias (omputational �uid dynamis -

fd) de estabilidade e desempenho estão orretas. Em paralelo, avançam estruturas e

sistemas.

Ao término dos ensaios em túnel, o projeto das linhas de sistema já está razoavel-

mente ongelado e, então, prossegue-se para os ilos dos sistemas em si. Os omandos

de v�o estão aqui inluídos, dando iníio a uma série de estudos em que os requisitos

de desempenho, estabilidade e ontrole deverão ser atendidos pelo projeto. Neste ponto

há uma mudança no paradigma original para os omandos de v�o: onde antes as limi-

tações onstrutivas do sistema formavam a barreira para o projeto aerodinâmio e de

omandos, hoje ontroles em malha fehada onseguem eliminá-las, provendo estabili-

dade aparente ao piloto, mesmo que sem estabilidade inerente. Essa evolução veio riar

uma launa entre o modus operandi projetado e aquele realmente utilizado, pois os mé-

todos tradiionais de análise de qualidades de v�o não levam em onsideração a malha

fehada piloto�aeronave, que tem sido alvo de vários estudos das últimas 4 déadas.

Para projetos FBW, o resultado deste ilo é a de�nição da estratégia dos omandos

de v�o, que é a espinha dorsal do ontrole da aeronave.

Nota-se que o aumento da perepção da importânia de qualidade, da adeia de

valor e o barateamento dos equipamentos geraram forte onorrênia entre os prove-

dores de serviços aéreos (linhas, harter, arga). Esse é mais um motivo pelo qual os

fabriantes tentam implementar rapidamente os avanços tenológios disponíveis em

suas aeronaves . Em espeial, a disponibilidade ada vez maior de poder omputaional

barato tem provoado mudanças de paradigma na onstrução aeronáutia, avançando

por áreas não obertas pelos requisitos de aeronavegabilidade.

Esta análise rápida tenta entender omo a erti�ação ivil de aeronaves tem se

ajustado (ou não) à tenologia de omandos de v�o FBW, espeialmente no toante

à garantia da aeronavegabilidade quanto ao fen�meno de osilações om o piloto na

malha, ou PIO - Pilot Indued Osillation. Vale lembrar que essa tenologia não é nova:
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já no iníio da déada de 70, as aeronaves militares iniiaram sua utilização em aças.

Na époa, os problemas assoiados a essa mudança de paradigma emergiram de maneira

ontundente om eventos de PIO, e o volume de estudos iniiados ainda na déada de

60 em aeronaves om omandos hidráulios (T-38A, X-15) (MCRUER, 1995) foram

fortemente inrementados. Mas torna-se neessário de�nir PIO om mais preisão. Há

inúmeras referênias que de�nem esse fen�meno, porém, dentre as pesquisadas, uma

das melhores de�nições é:

PIO são osilações sustentadas ou não-ontroláveis resultantes de uma ação

direta do piloto para ontrolar a aeronave (DEPARTMENT OF DEFENSE

INTERFACE STANDARD, 1990).

Há de�nições mais reentes (MITCHELL; KLYDE, 2008), porém são, em geral, varia-

ções sobre a idéia entral já apresentada anteriormente.

Outro fator importante para a oorrênia do fen�meno PIO é a presença da tríade

piloto-veíulo-gatilho observada em várias referênias. Um PIO somente irá oorrer

em um sistema operando em malha fehada (pilot+veíulo) e quando houver um fator

surpresa que desenadeie (gatilho) um modo de pilotagem agressivo (alto ganho). O

termo gatilho também é referido na literatura omo abismo (li� ) ou fator surpresa

startle fator) (CALSPAN, 1998; KLYDE; MITCHELL, 2005).

Vários estudos foram realizados para identi�ar as ausas e de�nir ritérios para

projeto, de maneira a tentar garantir uma inibição do fen�meno (ANANTHKRISHNAN;

SHAH; UNNIKRISHNAN, 2004; COOPER; HARPER, 1969; MCRUER; KRENDEL,

1974; MCRUER; MYERS, 1988). O ume de tais estudos está nas de�nições de ritérios

de projeto, omo a própria norma MIL1797A e os ritérios de Phase Delay Bandwidth

� (HOH; MITCHELL; HODGKINSON, 1982), Gibson (GIBSON, 1999), Neil-Smith

(NEAL; ROGERS, 1970), Smith-Geddes (SMITH, 1993), dentre outros. Como o foo

eram os aças de última geração (de ada époa), todo o esforço foi onentrado neste

tipo de aeronave, om suas peuliaridades de operação. Uma ótima análise dos prós e

ontras de ada ritério foi apresentada por (GAUTREY, 1998).

Os dados dos mais variados experimentos realizados pela NASA são todos relaiona-

dos a esse tipo de aeronave (SHAFER; STEINMETZ, 2001). Além disso, foi veri�ado

que o fator humano é de fundamental importânia e extremamente difíil de mode-
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lar (CHIGNELL; HANCOCK, 1986; DEY, 1972; HESS, 2003; KELLY; KLAPP, 1986;

JEX; ALLEN; MAGDALENO, 1972; REPA; ALBERS; POTVIN, 1972).

Transportando esse histório dos estudos voltados à área militar para a aviação ivil,

veri�a-se que não foram realizadas mais pesquisas para determinar ritérios de projeto

que pudessem guiar o projeto de novas aeronaves, permitindo um mínimo de robustez

a esse fen�meno. A leitura ompleta dos requisitos de aeronavegabilidade revela a falta

de um tratamento espeí�o relaionado a PIO Federal Aviation Regulations - FAR part

25 (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, 1965). Porém, há evidênias de que

essa tenologia apliada a aeronaves de transporte ivis não está imune aos mesmos

problemas enfrentados pelos aças. Um exemplo pode ser veri�ado na aeronave C-17,

que, apesar de ser militar, é bastante análoga às aeronaves de transporte ivil (o C-17 é

uma aeronave de transporte de argas e tropas) (WELTZ; SHWEYK; MURRAY, 2007).

Outro exemplo é o esforço dispendido pelo Departamento de Transporte (DoT) ameri-

ano, promovendo estudos quanto às qualidade de v�os de aeronaves om estabilidade

relaxada (HOH; MITCHELL, 1982; MCRUER; MYERS, 1982).

Resumidamente, pode-se dizer que a variabilidade do fator humano é de tal monta

que inviabiliza um ritério de projeto apaz de delarar uma aeronave livre de PIO (PIO

Free). No máximo, pode-se delarar que a aeronave não é susetível a PIO (non PIO

prone). Exemplos de aeronaves ivis que preseniaram algum tipo de PIO são o MD-11

(NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD, 1993), A320; 321, Boeing 767;

777 e Dassault Falon 900, entre outros (FIELD, 1995; MCRUER, 1995). A maneira

de minimizar a probabilidade de oorrênia de PIOs em aeronaves ivis é apliar, em

seus projetos, ritérios desenvolvidos para aeronaves militares, mesmo om as distorções

provenientes de empregos tão diferentes.

Novamente, itando o histório, as aeronaves ivis modernas e providas desse tipo

de tenologia tiveram suas bases de erti�ação normais aresentadas de ondições

espeiais, ou Issue Papers omo esses doumentos são refereniados pelo FAA - Fede-

ral Aviation Administration (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 2007a). São

doumentos que oloam requisitos de aeronavegabilidade adiionais ao projeto sendo

erti�ado, devido a alguma araterístia inovadora - novel feature - e que, no enten-

dimento da autoridade erti�adora, não está ontemplada nos requisitos omuns. As

ondições espeiais relativas a PIO tratam espei�amente das avaliações sobre a sus-
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eptibilidade a PIO em uma ampanha de ensaios de erti�ação (CENTRO TÉCNICO

AEROESPACIAL, 2002). Porém não há onsenso sobre o método para se delarar que

um projeto novo tem aeronavegabilidade su�iente para apresentar uma probabilidade

extremamente remota de enontrar eventos de PIO ao longo da sua vida útil.

A prátia atual para se veri�ar o atendimento aos requisitos de aeronavegabilidade

de aeronaves de transporte públio desritos na norma de erti�ação (FEDERAL AVI-

ATION ADMINISTRATION, 1965) é a adoção do guia de ensaios publiado pelas pró-

prias autoridades reguladoras AC-25-7A (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION,

1999). No entanto, onforme explanado aima, este onjunto requisito+guia é muito

bom quando se trata das quatro áreas básias (desempenho, qualidade de v�o, sistemas

e estruturas). Uma análise mais detalhada deles, espeialmente do 25.143(a) e (b), de-

monstra um estado inipiente no toante ao forneimento de um guia e�az na ondução

de ensaios om o objetivo de demonstrar umprimento de um requisito que também não

é espeí�o e nem objetivo sobre o problema da existênia de PIOs. A a�rmativa a seguir

é um exemplo: "There are no erti�ation tests or objetive measures to spei�ally

assess the airplane's suseptibility to pilot overontrol or out-of-phase indued pith

osillations [. . . ℄", ou em português "Não há ensaios de erti�ação ou medidas objeti-

vas para avaliar espei�amente a suseptibilidade de uma aeronave a sobreontrole ou

osilações fora-de-fase induzidas em arfagem [. . . ℄"(NATIONAL TRANSPORTATION

SAFETY BOARD, 1993).

Dessa maneira, torna-se impresindível a realização de ensaios em v�o, prinipal-

mente pela falta de um modelo su�ientemente ompleto para apturar as araterístias

humanas nas várias fases de v�o e, assim, onseguir demonstrar a aeronavegabilidade

apenas por análise (CALSPAN, 1998; MCRUER, 1995). Além do mais, há um forte

elemento subjetivo nessa avaliação, que leva as autoridades erti�adoras a terem a ne-

essidade de partiiparem da realização dos ensaios e não aeitarem substaniações que

utilizem modelagem matemátia. No máximo, esse tipo de modelagem e apliação de

ritérios leva apenas a uma redução da matriz de pontos de ensaios em v�o (EMPRESA

BRASILEIRA DE AERONÁUTICA, 2005).

As reomendações modernas sobre as ténias de ensaio para uma ampanha de

veri�ação quanto à suseptibilidade a PIO estabeleem manobras dinâmias omo pro-

postas de exitadores (ou gatilho) (CALSPAN, 1998, 1999; FEDERAL AVIATION
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ADMINISTRATION, 1999). Foi observado na literatura um forte direionamento das

pesquisas para a área militar.

É importante ressaltar que as aeronaves ivis têm uma utilização fundamentalmente

diferente daquela das aeronaves de ombate (em espeial as aeronaves de transporte

FAR 25), porém os eventos de PIO relatados e, prinipalmente o piloto humano, são

análogos. Desta forma, introduzindo-se modi�ações nas manobras propostas para os

ensaios que tentam evideniar a predisposição de uma aeronave a PIO, pode-se hegar

a um onjunto que, ao mesmo tempo, proporione as exitações (gatilhos) e também se

assemelhe mais ao emprego ivil. Essas modi�ações inluem adequação do onteúdo de

freqüênia, das amplitudes e das tarefas exitadoras, ontando om níveis adequados das

fases de aquisição (gross aquisition) e ontrole �no (�ne traking). Dentre as manobras

propostas, as que melhor demonstraram potenial resultado para a erti�ação ivil

são o pouso de preisão e as tarefas sintétias (MITCHELL; KLYDE, 2004; SHAFER;

STEINMETZ, 2001).

Por outro lado, a modelagem do piloto exeutando uma tarefa é objeto de estudos

há pelo menos 50 anos, porém, devido ao alto potenial do ser humano de se adaptar

e utilizar informações periférias, omo o sistema vestibular, visão periféria, sistema

olfativo, tato, et para modi�ar a estratégia de ontrole, um modelo únio ainda não

foi formulado. Vários modelos espeí�os estão disponíveis, destaando-se os propostos

por (MCRUER; JEX, 1967; MCRUER; KRENDEL, 1974; MCRUER; MYERS, 1988)

e por (HESS, 1981; HESS; STOUT, 1997).

Um dos prinipais é (MCRUER; GRAHAM, 1964), que iniia as publiações sobre

modelos matemátios do omportamento humano em ontrole manual. Na mesma dé-

ada iniiam-se os estudos sobre modelos não-lineares, interferênias, in�uênias de múl-

tiplos eixos e a riação do oneito de remnant 1 (MCRUER; JEX, 1967; SWALLWOOD,

1967; WIERWILLE; CAGN; KNIGHT, 1967; TODOSIEV, 1967). Vale ressaltar que

esses estudos foram movidos pela orrida espaial russo-ameriana da déada de 60.

Já na déada de 70, os estudos de in�uênia de mostradores/telas (displays) são ini-

1remnant é o oneito riado na déada de 60. Enquanto pesquisando modelos matemátios do
piloto humano, MRuer identi�ou que o piloto humano mudava de estratégia onforme a dinâmia
da planta (veja detalhes no apítulo 4.1.1) para formar, junto om a planta, um modelo invariante.
Esse modelo explia bastante bem omo se omporta o onjunto homem+planta, a menos de um ruído,
geralmente de mais alta freqüênia. À esse ruído foi dado o nome de remnant.
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iados (JEX; ALLEN; MAGDALENO, 1972) e é publiado um dos pilares das teorias

(MCRUER; KRENDEL, 1974) sobre o omportamento de sistemas operados por hu-

manos. Esta publiação é onsiderada uma das melhores sobre modelos matemátios

de pilotos humanos.

A déada de 80 já traz estudos mais apliados a asos prátios, omo os asos do

�nibus espaial (POWERS, 1984; SMITH, 1981). Foi também publiado estudo sobre

uso de manobras disretas (HEFFLEY, 1982), marando uma quebra om os estudos

até então vigentes, que usavam manobras ontínuas; Hess introduz o modelo estrutural

om duas malhas (HESS, 1978, 1980, 1981) e abre espaço para estudos dos aspetos

�siológios do ontrole (JOHNSTON; MCRUER, 1986). Um dos primeiros estudos

brasileiros sobre o assunto de modelagem de pilotos surge também (PEDREIRO, 1989).

E por último, a déada de 90 e 2000 tem algumas publiações que fazem apanhados

gerais sobre as teorias sobre PIO (MCRUER, 1995; MCRUER; MYERS, 1988) e uma

exelente oletânea do estado da arte publiada pela NASA (SHAFER; STEINMETZ,

2001).

Dos modelos pesquisados, o esolhido para ser utilizado nesta tese é o último itado:

o modelo estrutural de Hess, que apresenta duas variáveis prinipais nas malhas de

ontrole.

Esse modelo foi extensamente estudado e demonstrou que há uma alteração na es-

tratégia de ontrole quando oorre a transição de uma situação onfortável de pilotagem

para outra onde há onsiderável atraso de fase entre a variável que está sendo ontro-

lada e o set point do ontrolador, que no aso é o piloto. Iniialmente, apenas o eixo de

ontrole lateral será estudado e, portanto, essas variáveis referem-se ao ângulo de rola-

mento da aeronave e ao ângulo de rolamento que o piloto deseja manter (ou ir para).

A teoria preoniza que a estratégia de ontrole migra de um ontrole angular (posição,

ou roll) para veloidade angular (veloidade, ou roll rate) (JAGACINSKI; HAH, 1988;

ROBBINS, 1999).

É baseando-se nesta teoria que será proposta uma tese para determinar em qual

modo de ontrole o piloto está operando durante a exeução de ensaios em v�o utilizando

a ténia de manobra sintétia.

Os dados de ensaio em v�o de uma aeronave de transporte FAR-25 serão utilizados
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para validar o método proposto. Iniialmente será feita a identi�ação de parâmetros

da aeronave (planta) em ada ondição de v�o ensaiada. Os dados da exeução de

tarefas sintétias realizadas em rolamento serão utilizados omo entrada em simulações

em malha fehada om o modelo estrutural para o piloto humano proposto por Hess. Os

resultados das simulações serão omparados om os dados de ensaio utilizando entropia

estatístia de Renyi, veri�ando a validade da tese.
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Requisitos de Aeronavegabilidade
Conforme oloado no apítulo 1.4, os requisitos de aeronavegabilidade para aero-

naves ivis são bastante genérios e não tratam espei�amente do assunto PIO.

O requisito do FAR 25 (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, 1965), e seu

equivalente europeu CS 25 (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY, 2003), que

abrange questões de ontrole é o �25.143, porém sem menção espeí�a a PIO's. É

feita, a seguir, uma leitura rítia dos requisitos e seus doumentos anexos, sendo que

o anexo A ontém uma transrição dos trehos importantes para referênia rápida do

leitor. É inevitável traçar uma omparação om os requisitos militares, que sempre

deram atenção aos fen�menos relaionados à qualidades de v�o, também porque as

pesquisas nessa área sempre foram enabeçadas por órgãos governamentais busando

soluionar di�uldades relaionadas à linha de frente do desenvolvimento aeronáutio.

Houve uma evolução da ompreensão e onseqüentemente dos requisitos de qualidade

de v�o (MITCHELL et al., 2004), e a utilização de análises om sistemas equivalentes

foi também testada pela indústria militar (HODGKINSON, 2005), análise esta presente

há tempos em projetos militares porém pouo utilizada até hoje em projetos ivis.

O foo do �25.143 é uma de�nição dos mínimos exigidos para a ontrolabilidade

e a manobrabilidade que a aeronave deve exibir em ada fase de v�o, de�nida de ma-

neira genéria para abranger justamente qualquer aeronave de transporte omerial,

de qualquer tamanho e on�guração. E, por ser tão abrangente, o requisito delega a

avaliação à tripulação de ensaio. Essa delegação torna a avaliação subjetiva para deter-

minar se é neessário ou não utilizar no ontrole da aeronave �habilidades exepionais,
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força exessiva ou alerta exessivo do piloto e sem exeder os limites de arga - exep-

tional piloting skill, alertness, or strength, and without danger of exeeding the airplane

limit-load fator�

Não há qualquer menção espeí�a à problemátia do ontrole em malha fehada,

sendo que há sugestão explíita de alguns autores, omo por exemplo (FIELD, 1995;

GAUTREY, 1998), para uma revisão dos requisitos de maneira a inorporar aspetos

modernos de ontrole. Via de regra, os organismos erti�adores se atêm ao fato de

o requisito delarar omo mandatório que a aeronave seja ontrolável e manobrável de

maneira segura (safely ontrollable and maneuverable) e, desta forma, interpretam o

requisito omo abrangente o su�iente para demandar ensaios que omprovem que o

tipo não é suseptível a PIO (non-PIO prone) � (�tipo� - ou type em Inglês - refere-se à

aeronave sendo erti�ada).

Como qualquer norma, o FAR-25 é abrangente, seu onteúdo é passível de interpre-

tação e, portanto, os resultados de suas demonstrações são interpretados de maneiras

diferentes por pessoas diferentes. Faz parte da natureza humana. Porém, via de regra,

interpretações mais rígidas provoam efeitos eon�mios bastante pronuniados nos fa-

briantes. Espeialmente na fase de erti�ação de uma aeronave, que é a última etapa

antes do iníio das entregas para os lientes. É o ponto na linha do tempo onde a soma

do investimento para o desenvolvimento ompleto é maior, portanto dias de atraso no

iníio das entregas aarretam perdas �naneiras onsideráveis.

Visando equalizar os ustos de erti�ação entre fabriantes e harmonizar as in-

terpretações dos requisitos, é publiado um guia ontendo meios para demonstrar os

requisitos (os hamados means of ompliane ou MOC) pré-aeitos, expliações de on-

dições mais rítias e, em alguns asos, a motivação do requisito. Normalmente, esses

guias são utilizados pelos fabriantes para poupar tempo e eliminar um pouo o fator

interpretativo da fase de erti�ação. Porém, para erti�ações FAR 25, a parte espeí-

�a de PIO não era ontemplada, em seu respetivo guia de ensaios até sua penúltima

edição, om quaisquer interpretações ou meios pré-aeitos de demonstração do requisito

até a última revisão.

Visando eslareer um pouo a omunidade e também tentar padronizar os ensaios,

foi emitida revisão do guia AC25-7A - (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION,

1999; THIEL, 2001). Sua adoção, apesar de ele onter uma referênia de boas prátias
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e métodos pré-aeitos para a demonstração de requisitos, não é obrigatória, tendo o

fabriante liberdade para apresentar novas idéias e métodos para demonstrar o um-

primento om os requisitos. Nessa revisão, foi inluído o �20. GENERAL - 25.143

setion d, que trata espei�amente de ensaios de PIO (ou A-PC Airplane-Pilot Cou-

pling na nomenlatura utilizada na époa). Antes de emitir essa revisão, foi promovido

um debate om a omunidade para tentar aglutinar sob um mesmo doumento as várias

linhas de pesquisa e suas diferentes visões sobre o assunto. Partiiparam das disussões

representantes da indústria, dos organismos erti�adores e de algumas instituições de

pesquisa, sendo a prinipal pergunta no debate:

Como testar uma nova aeronave quanto à suseptibilidade a PIO?

O texto resultante reonhee que as aeronaves modernas podem ser suseptíveis a

PIO - �1 (a) (i) - �A história de eventos em serviço india que aeronaves de transporte

modernas podem ser suseptíveis a aoplamento aeronave�piloto (A-PC ou PIO) sob

ertas ondições operaionais e não atenderiam às intenções do requisito.� - e de�ne a

sua oorrênia �lássia� omo sendo uma resposta defasada de 180 graus em relação

ao omando do piloto. Reonhee, também, que os requisitos não ontemplam nem a

de�nição e nem a neessidade explíita de demonstração de aeronavegabilidade om re-

lação a este aspeto; que até então estavam sendo feitos quase exlusivamente através de

ensaios em malha aberta - �1 (a) (iv) �o umprimento somente om os requisitos quan-

titativos, em malha aberta (piloto fora do loop) não garante que os níveis de qualidade

de v�o sejam atingidos.�

Antes de desrever os ensaios sugeridos para a demonstração de aeronavegabili-

dade, o doumento faz algumas onsiderações espeiais, dentre as quais destaa-se:

ada programa de ensaio deverá ser desenhado espei�amente para o Tipo que está

sendo erti�ado. E sugestões para programas espeí�os de ensaio visando veri�ar

a suseptibilidade a PIO são tema de publiações reentes, omo (GAUTREY, 1997;

MITCHELL; KLYDE, 2005), onde é proposto que seja feita �uma quebra de �loso�a,

inluindo ensaios espeí�os para avaliação de PIO em programas de desenvolvimento

futuro� e de�nindo novos ritérios para os aspetos de qualidades de v�o de aeronaves

de transporte ivil.

O método proposto para demonstrar o aspeto PIO do requisito de aeronavegabi-
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lidade é a exeução de tarefas em malha fehada. Essa é a prinipal ontribuição do

doumento, pois reonhee ser o modo de pilotagem em que o fen�meno oorre. Reo-

menda, de maneira geral, que a exeução das tarefas não seja atrelada a uma medida de

desempenho (por exemplo: porentagem de aerto da tarefa); que o programa de ensaios

seja projetado espei�amente para ada aeronave; e que as tarefas sejam baseadas em

situações operaionais, manobras de ensaios, ou di�uldades em serviços que tenham

produzido eventos de PIO. Reomenda-se também que tenham araterístias em o-

mum om esses eventos e sirvam para evideniar aspetos diferentes de quaisquer áreas

problemátias de PIO que possam existir. En�m, é uma tarefa perfeita para evideniar

PIO's. Porém não é forneida a fórmula para sua riação, apenas seus requisitos. Essas

exigênias ontribuíram para uma diminuição da redibilidade do guia na indústria,

gerando a neessidade de riação, por parte de ada fabriante, de novos meios para

demonstrar os requisitos. Ou seja, a e�áia do guia não atingiu níveis adequados, e o

problema da interpretação voltou.

O doumento ainda faz sugestões espeí�as sobre o uso de tarefas sintétias, on-

siderando que as seqüênias devam ter os omandos de rolamento e arfagem omo

ombinações de degraus e rampas, e serem longas e omplexas o su�iente para o piloto

não aprender e anteipar os omandos (aprendizado). O fator aprendizado já havia sido

identi�ado omo importante desde a déada de 60 (PREYSS; MEIRY, 1967), sendo

o objetivo de eliminar essa familiaridade manter o ganho do piloto de ensaios alto e

afastar o riso de ompensação inadvertente durante a exeução da tarefa.

O esvaziamento na utilização direta do guia pela indústria nas demonstrações

FAR25 �25.143 ontinuou ausando debate, e a própria autoridade erti�adora (no

aso, o FAA ameriano) não é �el na apliação dos preeitos do guia de ensaios e aeita

(até fomenta) disussões a respeito de alternativas para demonstração de tendênias

a PIO. As primeiras disussões oorreram em 1996 no workshop "Calspan PIO Fly

Shop", de que partiiparam representantes de vários esritórios do FAA nos Estados

Unidos (os esritórios são regionais). O workshop reomendou aos pilotos erti�adores

do FAA treinamento om uma parte prátia na aeronave de estabilidade variável da

CALSPAN. As primeiras sessões oorreram em 1998, de onde são itados exertos da

publiação brie�ng paper 1:

1engenheiro de ensaios hefe do FAA/LA ACO na époa - J. Ashley
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Um entendimento signi�ativamente maior sobre o fen�meno de PIO preisa

ser desenvolvido pelo FAA. A suseptibilidade a PIO somente pode ser ava-

liada por pilotos de ensaio em alto ganho, i.e., voando tarefas demandantes

de grande onentração e ontrole preiso � operar om alto ganho em um

ambiente ontrolado exige prátia de ensaios (CALSPAN, 1999).

Foi publiado um livro (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1997) ontendo os

oneitos disutidos neste workshop, que é bastante ilustrativo sobre o assunto PIO.

Foram realizadas novas disussões aera do tema, ulminando om outro workshop

promovido pela empresa ameriana CALSPAN, entre 15 e 19 de novembro de 1999

(CALSPAN, 1999). Vários oneitos foram revisitados, e uma revisão da proposta

apresentada por Mel Rogers (doumento FWP 599-3) omo revisão da AC25-7A, seção

3, parágrafo 20 (d) foi onsensada. Porém, o proesso não evoluiu, provavelmente de-

vido à baixa demanda da indústria, que passava por um período em que novos projetos

om tenologia FBW estavam apenas em estudo preliminar. Dessa maneira, o guia de

ensaios já publiado prevaleeu omo únio doumento o�ial a orientar a erti�ação

ivil no toante a PIO. Com o passar dos anos, a ada projeto de tipo novo, os debates

aera desse tema revelam que o assunto realmente não �ou adequadamente delimi-

tado no guia de ensaios e que há uma neessidade de omplementação, efetuada por

meio de regras espeiais (speial onditions). Inlusive om sugestões de ensaios (MIT-

CHELL; KLYDE, 2005), e reforço na sugestão de treinamento dos pilotos erti�adores

(A'HARRAH, 2001). Infelizmente, essas regras espeiais são restritas para ada tipo

(para ada projeto novo) e não são publiadas integralmente. Somente as formas �nais

são públias, por exemplo, (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 2007a, 2007b).

Torna-se, portanto, onheimento e diferenial de merado, para ada fabriante de

aeronaves, envolver-se em debates om autoridades erti�adoras sobre esse tema e pro-

por ensaios que ontemplem de fato uma veri�ação sobre a suseptibilidade a PIO do

tipo. O estado atual do avanço dos regulamentos nessa área é um projeto do FAA ame-

riano intitulado Software Digital Systems Safety Projet, que reonhee a di�uldade

de avaliar a suseptibilidade a PIO e estuda meios para avaliar essas araterístias :

A história de projetos FBW, erti�ação e operação em serviço mostra omo

é difíil projetar e garantir qualidades de v�os satisfatórias em todo o enve-

lope de v�o. Vários relatos de di�uldades em serviços e oorrênia de PIOs
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podem ser enontrados (FIELD, 1995). O resultado tem sido (FEDERAL

AVIATION ADMINISTRATION, 2007B):

1. Suseptibilidade a PIO, partiularmente durante os primeiros anos dos

programas FBW;

2. Interação adversa entre tarefas normais de ontrole e funções de pro-

teção de envelope.

Esta tarefa busa, primeiro, doumentar as lições aprendidas durante pro-

gramas anteriores de FBW nessa área e depois identi�ar:

◦ falhas nos requisitos de qualidades de v�o para métodos de projeto e

avaliação que preisam ser veri�ados (e endereçados em programas

subseqüentes);

◦ guias importantes de projeto preliminar e avaliações que possam ajudar

di�uldades de erti�ação ustosas e demoradas, enontradas tardia-

mente no projeto ou na entrada em serviços.

O futuro dos requisitos ertamente deverá lançar algum tipo de disussão a respeito

do tema, haja vista o onstante aumento do grau de automação na abine dos aviões.

Os tipos mais reentes a reeberem erti�ação e terem que demonstrar umprimento

om ondições espeiais foram o Dassault Falon 7X, que tem seu FBW derivado do

aça Rafale, o Airbus A380 e o Gulfstream G650 (DEPARTMENT OF TRANSPOR-

TATION, 2007b, 2006). Projetos ainda não erti�ados, omo o Boeing 787, também

inorporam tenologia FBW e estão sujeitos às ondições espeiais - (DEPARTMENT

OF TRANSPORTATION, 2007a).
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Ensaios em V�o - Prátia Atual eColoação da Tese
3.1 Histório dos Ensaios

A evolução rápida dos sistemas embarados, onforme desrito no apítulo 1.4, pro-

piiou um vazio no atálogo o�ial (guia de ensaios) de manobras de ensaios em v�o

para veri�ação da suseptibilidade a PIO. De erta maneira, veri�a-se uma evolu-

ção também lenta das ténias de ensaios, porém signi�ativamente mais rápida que a

evolução dos requisitos de aeronavegabilidade.

As pesquisas por soluções que pudessem desvendar possíveis PIOs na fase de desen-

volvimento (tanto em ritérios de projeto quanto em ritérios prátios) avançaram quase

que exlusivamente por fomento das agênias governamentais a pesquisas militares.

Historiamente, essas pesquisas provenientes da área militar migraram mais len-

tamente para a área ivil devido ao alto usto envolvido em validá-las para aeronaves

intrinseamente diferentes (um aça versus uma aeronave de transporte de passageiros)

e à lentidão da evolução dos requisitos de aeronavegabilidade, que seria, sem dúvida,

o prinipal motivador para o avanço das pesquisas na indústria. Dessa maneira, para

ada instante no tempo, há um atraso pratiamente onstante entre o grau do avanço

do onheimento sobre o assunto PIO enontrado na pesquisa militar, na prátia dos

ensaios ivis e nos requisitos de aeronavegabilidade ivis.
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Analisando o histório dos ensaios em v�o para permitir a veri�ação da susepti-

bilidade a PIO de aeronaves ivis, veri�a-se este atraso, que pode ser visto na tabela

3.1, onde é apresentada essa evolução das ténias de ensaio.

3.2 Desrição das Manobras e a Prátia Atual

A prátia atual de ensaios em v�o para veri�ação de PIO em aeronaves ivis

está alada, onforme já exposto, na experiênia proveniente das pesquisas militares

que migraram para este setor e que foram adaptadas para se adequarem aos tipos de

aeronave que o merado ivil utiliza. Além disso, vários estudos já demonstraram a

neessidade de desenhar tarefas espeí�as para testar sistemas FBW - (FIELD, 1995;

GAUTREY, 1998). A seguir, as prinipais manobras utilizadas para erti�ação de

aeronaves ivis serão brevemente desritas em ordem resente de aordo om o grau de

riso para a realização. O grau de riso é analisado levando-se em onta a probabilidade

de um aidente ausado durante os ensaios por três motivos prinipais:

1. Falha de algum sistema da aeronave durante a exeução do ponto de ensaio;

2. Erro do piloto devido à di�uldade inerente à exeução da manobra;

3. Expansão inadvertida do envelope de v�o.

Desses três motivos, os dois primeiros são os prinipais fatores; haja vista a premissa

que a realização de um ensaio para a veri�ação de PIO oorre após a abertura de

envelope da aeronave a ser testada.

As prinipais manobras são:

◦ Simulação om Piloto - base �xa ou base móvel

Os mais variados tipos de simuladores (desde PCs até simuladores om movimento

ompleto da abine (full motion simulators) são utilizados para fazer avaliações

do sistema onjugado piloto-aeronave durante o desenvolvimento de um projeto.

Basiamente, são voadas missões, de maneira a permitir uma avaliação rápida,

barata e sem riso. Geralmente iniia-se a utilização de simuladores em base �xa

nos primeiros estágios de um projeto novo, prinipalmente devido à rapidez em

se prototipar os modelos e ao usto reduzido. Uma vez que o projeto avança, são



Capítulo 3 39

Tabela 3.1: Evolução das Ténias de Ensaio para Veri�ação de PIO

................Década »» 60 70 80 90 2000

Pesq.

Militar Vôos a baixa altura X

Tarefas de captura X X X X X

Vôos em formatura X X X X X

Pouso com desvio lat. * X X X X

Simulação com piloto X X X X

Simulação em vôo X X X X

Tarefas sintéticas X X X X

Ens. ivis Vôos a baixa altura X X

Tarefas de captura X X X X

Vôos em formatura X X

Pouso com desvio lat. X X

Simulação com piloto X X X X

Simulação em vôo X X X

Tarefas sintéticas X X

Req.

aeronavg. Vôos a baixa altura
Tarefas de captura X X

Vôos em formatura
Pouso com desvio lat.
Simulação com piloto
Simulação em vôo
Tarefas sintéticas X

*pouso om desvio lateral, ou O�set landing

utilizados simuladores ada vez mais so�stiados, hegando a um equipamento

om base móvel somente nas últimas etapas. Cada etapa tem seu valor no de-

senvolvimento para eliminar erros de projeto e om o aumento de omplexidade

dos simuladores, busa-se melhorar a preisão da modelagem, ulminando om a

integração entre perepções visuais diretas, visuais periférias e sensoriais de mo-

vimento nos simuladores de base móvel. Estes possuem grande diferenial sobre

os simuladores de base �xa, tanto onstrutivo e de engenharia omo de resul-

tados. Um dos problemas das simulações é que há, nas primeiras fases de um

projeto, uma falta de �delidade entre o modelo matemátio da aeronave (planta)

e a aeronave em si, prinipalmente devido à inorreção dos dados aerodinâmios

disponíveis. Outro problema é a falta de aelerações no sistema sensorial do pi-

loto, provoando reações (ontrole) durante a exeução das manobras que não têm

boa orrelação om a realidade. Prinipalmente em situações extremas, quando

um PIO oorreria. Os simuladores são ótimas ferramentas para veri�ar grandes

problemas em estágios iniiais do desenvolvimento de uma aeronave. Se o PIO

aparee nos simuladores, então ele apareerá na aeronave; porém, se não aparee
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no simulador, não signi�a que não apareerá na aeronave. 1

◦ Tarefas de Captura

São apturas de proa, atitude - arfagem (θ) e rolamento (φ), ângulo de planeio (γ),

ângulo de ataque (α) e apturas de fator de arga (Nz) omandadas abruptamente

a partir de uma ondição estabilizada e ompensada, om emprego de alto ganho.

Podem ser exeutadas em simuladores durante os estágios iniiais de avaliação

de um projeto novo, mas é durante ensaios em v�o que apresentam resultados

satisfatórios. Geralmente exeutadas em altitude segura (longe do hão) e por isso

são de grande aeitação entre as autoridades erti�adoras. Porém são bem pouo

e�azes em desvendar tendênias a PIO, uma vez que sua exeução apresenta

resultados apenas para a fase de aptura de uma tarefa em malha fehada e dá,

portanto, somente uma impressão geral sobre as qualidades de v�o da aeronave.

Um exemplo dos resultados dessa manobra pode ser visto na �gura 3.1.
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Figura 3.1: Manobra de Captura de Atitude de Arfagem - A manobra é bastante simples:

iniia-se om uma atitude estabilizada, em v�o reto e nivelado, e busa-se estabilizar

em uma nova atitude o mais rapidamente possível.

1a�rmativa emitida por Mike Parrag, instrutor da Calspan, durante o urso "EMBRAER/CTA PIO
Flight Test Training- 1998
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◦ Simulação em V�o

Este ensaio requer uma aeronave hospedeira om araterístias aerodinâmias

muito bem onheidas. Além disso, ela deve ser altamente modi�ada para ter a

apaidade de servir omo hospedeira de um modelo matemátio. A idéia é que se

possa ter essa aeronave hospedeira ontrolada por omputador, que exeuta duas

tarefas: para ada entrada (input) feita pelo piloto, é alulada a resposta que a

aeronave hospedeira daria; então a essa resposta é somado um omando oposto,

de maneira a anulá-la. Em seguida, essa entrada do piloto é simulada através

de modelo matemátio do avião que se está querendo simular. Esse método foi

iniialmente empregado pela empresa ameriana Calspan (WEINGARTEN, 2005).

A meanização se dá om uma aeronave de araterístias aerodinâmias onhe-

idas (hospedeiro), sendo modi�ada para servir omo se fosse a nova aeronave

que se está querendo ensaiar (hóspede) (PARRAG, 2001). O método onsiste

em anular matematiamente as araterístias da aeronave hospedeira, através de

um modelo matemátio inverso, e produzir saídas (outputs) que se assemelhem à

aeronave hóspede. O aparato exige um modelo matemátio bastante preiso da

aeronave hospedeira e do modelo matemátio da aeronave hóspede, geralmente

proveniente de ensaios de túnel de vento. O modelo do sistema de ontrole da ae-

ronave hóspede, inluindo aí as latênias das informações, é também fundamental

para resultados aeitáveis. Uma vez sintonizados ambos modelos, são exeutadas

tarefas de pouso, de aptura e manobras sintétias para avaliar as respostas. Sem-

pre om possibilidades de reversão para as araterístias da aeronave hospedeira

(reversão para manual), minimizando riso de aidentes.

A vantagem desse tipo de ensaio é a �delidade em termos de aelerações e de

realimentação visual (feedbak), sem o atraso dos simuladores em terra (CELERE;

FERNANDEZ; OLIVEIRA, 2000). A desvantagem é o alto usto.

Um exemplo de aeronave om apaidade para exeutar simulações em v�o é o

Learjet da Calspan, empresa ameriana espeializada em pesquisas de PIO. Uma

foto dessa aeronave pode ser vista na �gura 3.2.

◦ Tarefas Sintétias

É um sistema espeí�o de guiagem para o piloto, possibilitando omandos de ro-

lamento e arfagem via um diretor de v�o oloado na abine de pilotagem (MIT-
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Figura 3.2: �gura ilustrativa extraída do atálogo da empresa ameriana Calspan. A

aeronave tem um sistema de estabilidade variável e é utilizada omo plataforma para

simulações em v�o - Learjet Calspan.

Fonte: (CALSPAN, 2007)

CHELL; KLYDE, 2001). O objetivo desse aparato é induzir entradas (inputs) no

sistema aeronave-piloto. As tarefas (séries de omandos enviados a esse diretor

de v�o e que o piloto deve seguir om o mais alto ganho possível) são onstruídas

a partir do onteúdo de freqüênia desejado e também por meio de um balanea-

mento entre as etapas de aquisição (�ne traking) e manutenção (gross aquisition)

de atitude.

Esse método é bastante seguro, haja vista que se pode regular as tarefas de maneira

a não exeder limites da aeronave, bem omo exeutá-las em altitudes onfortáveis.

A prinipal vantagem é a segurança proporionada. A prinipal desvantagem é

que só se pode exeutá-las na própria aeronave sendo desenvolvida, não deixando

margem para alterações grandes de projeto sem um alto usto elevado. Uma

desrição mais detalhada dessa manobra segue na seção 3.4.1 e será parte funda-

mental deste trabalho, uma vez que esta é a prinipal manobra esolhida para a

realização dos ensaios de PIO.

◦ V�os a baixa altura

Consiste na utilização de uma referênia no solo (geralmente uma pista de pouso)
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para exeução de manobras de aptura e manutenção. Vide �gura 3.3. A manobra

iniia-se a uma altitude de aproximadamente 3 envergaduras, om o entro da

pista desloado para um dos lados. Já em v�o estabilizado e nivelado, a aptura

do entro da pista é exeutada om alto ganho (om inlinações de asa que hegam

a 45 graus). A aptura é feita om o auxílio de uma mara no pára-brisa, que deve

ser alinhada om a faixa entral. Uma vez apturado, o alinhamento é mantido

por 5 a 10 segundos. Outro tipo de aptura é o hamado de urva em S, ou S-

Turn, onde as laterais esquerda e direita da pista são alternadamente apturadas

mantendo-se uma altitude bastante pequena (50 pés) (LEE, 2001; PONCELET;

ALONSO, 2001). Para que haja e�áia nesta manobra, é neessário que o ganho

Figura 3.3: S-Turns

Esquema para exeução da manobra S-Turn, onde o piloto proura voar sobre a pista
em altitudes ada vez menores, indo de um lado para outro, apturando as laterais
no seu ampo visual

empregado pelo piloto seja alto (omo em qualquer ensaio de PIO). Porém a

própria ondição de baixa altura gera desonforto e induz à utilização de ganhos

menores. Outro aspeto prátio a se onsiderar é o espaço lateral neessário. Não

pode haver onstruções ao redor da pista para não omprometer a segurança. Por

último, aso haja oorrênia de algum evento, existe poua margem para manobras

evasivas. Desta maneira, apesar de ser onsiderada e�az, essa manobra é pouo

utilizada na erti�ação ivil.

◦ V�o em Formatura

Consiste em se exeutar tarefas de preisão utilizando-se uma aeronave externa

omo referênia (líder). As tarefas são geralmente aptura de alguma parte da

aeronave líder (omo, por exemplo, ponta da asa do líder no anto superior da
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janela do piloto) (LEE, 2001) e posterior manutenção de posição sob as várias

intempéries de v�os em formatura. Há, também, a versão de simulação de abas-

teimento em v�o ( ou probe-and-drogue maneuver), que é bastante e�iente em

evideniar PIOs (KLYDE; MITCHELL; LATTIMER, 1999). A vantagem é ser

simples de exeutar. As desvantagens são usto elevado e riso de olisão em v�o.

Fotos deste tipo de ensaio podem ser vistas nas �guras 3.4, 3.5 e 3.6.

Figura 3.4: V�o em Formatura � 01 � foto do ensaio de simulação de abasteimento em

v�o e v�o em formatura. A aeronave à frente reboa uma mangueira om uma esta na

ponta. A aeronave mais atrás tenta se posiionar para enaixar a esta em uma haste

�tíia desenhada no pára-brisa.

Fonte: arquivo Ensaio em V�o - EMBRAER
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Figura 3.5: V�o em Formatura � 02 � foto de dentro da aeronave sendo ensaiada,

mostrando a esta sendo puxada pela aeronave da frente e as hastes �tíias desenhadas

no pára-brisa. Cada posição representa uma haste sendo ensaiada.

fonte: arquivo Ensaio em V�o - EMBRAER

Figura 3.6: V�o em Formatura � 03 � detalhe das hastes �tíias desenhadas no pára-

brisa da aeronave sendo ensaiada.

Fonte: arquivo Ensaio em V�o - EMBRAER
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◦ Pouso om Desvio Lateral, ou O�set Landing

Consiste um exeutar um pouso de preisão, partindo de uma situação desalinhada

om a pista (geralmente uma a duas envergaduras fora do eixo) e, geralmente,

mantendo uma rampa de 3 graus para toque na abeeira. A orreção lateral se

Figura 3.7: Esquema para exeução da manobra de pouso om desvio lateral, ou O�set

Landing � Notar que há duas áreas hahuradas de�nidas na �gura. Uma maior, om

3000 pés de omprimento e 60 pés de largura, que é a zona onsiderada aeitável para

o pouso. Uma segunda, menor e ontida dentro da maior, de 1000 pés de omprimento

e 20 pés de largura, dentro da qual um pouso é de�nido omo desejável. O piloto

deve esforçar-se para pousar na área menor, sendo que o alinhamento om a pista é

di�ultado pelo desvio lateral.

dá entre 200 e 100 pés de altura, e o pouso neessariamente deve ser exeutado em

espaço on�nado, tipiamente um retângulo imaginário de 100 por 20 metros, em

algum loal próximo à abeeira. A vantagem é ser uma tarefa de altíssimo ganho

e, portanto, onsiderada uma das melhores manobras para evideniar PIOs. A

desvantagem é a justa margem para erros, devido à proximidade om o solo e,

também, às atitudes extremas envolvidas nas orreções de proa.
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3.3 Método de Validação Proposto - Tese

Em todos os ensaios desritos no item anterior, há uma hipótese muito forte asso-

iada: O piloto exeutará a tarefa om o mais alto ganho possível, exitando

uma possível ondição real de PIO. Essa hipótese é fundamental para que, en-

quanto ontrola a aeronave, o piloto aja de maneira similar a uma situação onde há

uma defasagem signi�ativa entre seus omandos e as respostas da aeronave. Sem uma

pilotagem de alto ganho, não é possível identi�ar um PIO. Porém, nenhum dos ensaios

desritos tem omo ondição validadora a garantia de que o piloto está realmente atu-

ando om ganho alto. Inlusive há relatos de que o simples onheimento de que se trata

de um ensaio, e não da situação real, leva o piloto a modi�ar o gatilho do meanismo

de iníio do PIO (CORD, 2001). A hipótese é simplesmente assumida omo verdadeira,

e a únia providênia para se tentar garanti-la é um brie�ng 2 bem exeutado, uja

ondição de pilotar realmente om alto ganho é enfatizada para o piloto partiipante

do ensaio. A literatura admite que essa hipótese não é sempre verdadeira. Há relatos

da di�uldade de pilotos de ensaios mimetizarem uma operação de linha aérea ou uma

situação de PIO:

[. . . ℄ também foi enontrado que era difíil um piloto de ensaios treinado

fehar a malha da mesma maneira que um piloto em serviço o faria. Foi

a experiênia de trabalhar om pilotos de ensaio que evideniou dúvidas

na abeça deste apresentador quanto a avaliações de qualidades de v�o.

Este [pensamento℄ tem a raiz na variabilidade e subjetividade da visão de

ada piloto e ainda é possível obter uma faixa de omentários de um piloto

individual (SMITH, 1995).

Há também reomendações para que o desempenho do piloto seja monitorado durante

os ensaios e que uma variabilidade entre pilotos deve ser esperada (MITCHELL, 2001).

Coloa-se, pois, a tese deste trabalho: um ensaio de PIO deveria ser validado primaria-

mente quanto ao ganho do piloto. É proposto um método para veri�ar a exeução

de pontos de ensaio para veri�ação de PIO utilizando-se a ténia de tarefa

2brie�ng é o nome utilizado para a reunião que anteede uma missão ou um ensaio, onde todos
os envolvidos revisam toda a seqüênia a ser exeutada. O objetivo é eliminar quaisquer dúvidas e
sinronizar a omuniação.
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sintétia. Uma segunda hipótese sobre ensaios de PIO é que o piloto é apaz de se abs-

trair do ensaio e pereber, durante a exeução da manobra, se há desontinuidade entre

os omandos propostos pelo érebro e a resposta da aeronave, mimetizando a situação

em que um eventual PIO oorreria. A experiênia nos programas de erti�ação FAR

25 dos modelos EMB-135BJ, ERJ-170/175/190 e 195 demonstrou que essa hipótese é

bastante razoável e, portanto, não será o foo deste trabalho.

3.4 Ténia de Manobras Sintétias

3.4.1 Desrição e História

Desde o iníio das pesquisas om ontroles manuais, há uma tentativa de reproduzir

dentro do laboratório as situações veri�adas no uso prátio, que seguem até a atuali-

dade (DUPPEN et al., 2007). As primeiras experiênias om omputadores analógios

mostrando pontos e traços para um operador humano seguir na tela de um osilosópio

datam da déada de 50 e sofreram bastante avanço durante a orrida espaial da déada

de 60 (BEKEY; ANGLE, 1966; PREYSS; MEIRY, 1967). Uma miríade de experiênias

foi produzida e om o aúmulo desse onheimento, aliado ao re�namento da preisão

das medidas, hegando até a se onstruir uma simulação que utiliza uma maquete de

pista de pouso e âmera de televisão para realizar a �lmagem e prover uma imagem

simulada para o piloto através de uma televisão (CHASE, 1967), a primeira metade da

déada de 70 mostrou que os experimentos em laboratório traziam sérias limitações:

1. Falta de feedbak da dinâmia da aeronave (aelerações), o que ausa omandos

exessivos. Esse tipo de desvio da situação real provou-se bastante importante na

ompreensão do padrão ognitivo do piloto humano, revelando que as informações

adiionais utilizadas no proessamento do ontrole são bastante relevantes;

2. Atraso no sistema visual, entre o omando e a resposta do sistema, gerando falta

de �delidade e atrapalhando a visão periféria, onseqüentemente inserindo um

fator de erro a mais no proessamento das informações feito pelo piloto (uma

informação errada);

3. Efeitos de turbulênia e variações atmosférias não realistas;
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4. Ambiente de laboratório (em solo) que não onsegue disparar uma atuação de alto

ganho adequada no piloto. A literatura mostra que há uma tendênia a se efetuar

uma pilotagem que é agressiva porém, omo o ambiente de laboratório em solo não

implia em riso de aidente e também não traz elementos omo barulho, visão

periféria, vibrações e aelerações presentes em uma aeronave real, a pilotagem

�a agressiva em demasia, sem que o piloto possa relaionar esses testes em solo

om a experiênia em ensaios em v�o.

Busando uma solução que suplantasse essas di�uldades, foi inventado o oneito de

tarefa sintétia pela empresa ameriana Calspan. A base para a idéia vem das mano-

bras de reabasteimento em v�o, que são notoriamente exigentes do ponto de vista de

pilotagem e já desvendaram vários PIOs em aeronaves militares.

3.4.2 Aparato Experimental

Com o lançamento do programa de desenvolvimento tenológio para projeto de

ontroles �y-by-wire na EMBRAER em 1998, foi neessário desenvolver ferramentas

que dessem suporte aos ensaios requeridos para posterior erti�ação. Visando atender

os requisitos para ensaios de PIO, este autor liderou o desenvolvimento do sistema de

tarefas sintétias da EMBRAER, hamado Syntask, om o mesmo oneito daquele

apresentado pela Calspan, em que uma tarefa (ompensatory) é apresentada ao piloto

para que ele a siga om o mais alto ganho possível. Iniialmente foram pesquisadas

várias interfaes, aparato omputaional, interfae de entrada de dados e análises em

tempo real simpli�adas. Após várias revisões do projeto, ontando om ensaios de

desenvolvimento, ongelou-se o sistema onforme a arquitetura mostrada na �gura 3.8.

O seu funionamento oorre da seguinte forma:

◦ É de�nida uma tarefa em que as atitudes desejadas (target attitudes) para ada

instante de tempo são listadas em um arquivo;

◦ Este arquivo é lido durante o ensaio e sinronizado om os sensores de atitude da

aeronave, sendo, então, omputada a diferença entre a atitude em que a aeronave

está e a atitude desejada;

◦ As informações ompiladas são mostradas para o piloto na forma de um diretor
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de v�o;

◦ As ações do piloto e as atitudes resultantes são gravadas no sistema de aquisição

de dados.

Figura 3.8: Arquitetura Sistema Syntask da EMBRAER � a unidade inerial fornee

informações de atitude, que são reebidas pela RMU. Os dados são enviados ao ompu-

tador prinipal por sinal PCM (pulse ode modulated). Este insere os dados da tarefa

sintétia no sinal e remete o onjunto ompleto para o omputador de imagem. As

imagens são geradas e mostradas ao piloto via tela LCD (liquid rystal display) do lado

esquerdo (1P) na posição prinipal � PFD (primary funtion display).

As funções dos omponentes listados naquela �gura são de�nidas na tabela 3.2. Um

ponto muito importante para este tipo de ensaio é manter o menor atraso possível, haja

vista a sensibilidade dos resultados om relação a este parâmetro. O sistema utilizado

neste trabalho tem as araterístias de atraso máximo espei�ado em 140ms, e os

detalhes podem ser veri�ados na �gura 3.9.

Este atraso introduzido pelo sistema é onservativo, uma vez que qualquer atraso
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Tabela 3.2: Função dos Componentes do Sistema Syntask

Componente Função

IRU Sistema inerial para medir atitudes

RMU Sistema de aquisição de dados

Main omputer Computador onde é gerada a tarefa sintétia (target attitudes)

Syntask omputer Computador onde é gerada a imagem para o piloto

Figura 3.9: Atrasos do Sistema Syntask

adiional nesses experimentos leva a uma maior suseptibilidade a PIO. Deorrente da

preoupação de não introduzir um novo fator no experimento, espeialmente no toante

ao proessamento de informações pelo piloto, foi utilizado o formato-padrão para v�os

por instrumento omo interfae homem-máquina, onheido omo diretor de v�o V-Bar.

Trata-se de um pitóreo básio e padronizado na indústria aeronáutia, om que um

piloto habilitado para o tipo neessariamente está familiarizado. Portanto, onsiderou-

se que o tempo de proessamento da informação pelo piloto é igual ao tempo gasto no

proessamento natural de informações de v�o em operação omerial. O formato deste

pitóreo pode ser visto na �gura 3.10.
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Figura 3.10: Pitóreo Utilizado omo Interfae Homem-Máquina - Diretor de V�o no

padrão V-Bar

Fonte: Arquivo Ensaio em V�o - EMBRAER

Uma outra preoupação existente no projeto do dispositivo foi tentar dar ao piloto a

melhor ondição para que houvesse preisão na pilotagem. Dessa maneira, foi esolhida

uma tela grande para a fáil leitura e para que a resolução, prinipalmente em rolamento,

fosse ampliada. O arranjo físio na abine de pilotagem pode ser visto na �gura 3.11.
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Figura 3.11: Arranjo Físio do Display no Cokpit

Fonte: Arquivo Ensaio em V�o - EMBRAER
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3.4.3 De�nição das Tarefas

A de�nição das tarefas sintétias (a seqüênia de omandos no tempo que será

enviada para o piloto seguir) é bastante polêmia (VAN DEN BERG et al., 2007). De um

lado, é neessário que elas tenham um onteúdo em freqüênias que seja representativo

de PIOs. Por outro, não podem ser desonexas om o tipo de aeronave em questão,

ontendo manobras que sejam agressivas em demasia ou que ultrapassem os limites do

envelope operaional.

As tarefas desenvolvidas para serem utilizadas neste trabalho são resultado de vários

ensaios em simulador e em v�o realizadas pela EMBRAER, e foram julgadas representa-

tivas de uma aproximação CAT II por instrumentos om bastante turbulênia, onforme

desrito em (CELERE, 2002). Em adição, o onteúdo em freqüênia foi ajustado de

maneira a ontemplar a faixa de interesse. Um exemplo de tarefa utilizada e de seu

onteúdo em freqüênia pode ser visto nas �guras 3.12 e 3.13; as outras tarefas têm for-

mas pareidas e serão apresentadas na seção de resultados. A quantidade e a duração

dos patamares de atitude onstante também foi dimensionado. O ritério neste aso foi

dar ondições para o piloto veri�ar as duas etapas de uma tarefa:

◦ Aquisição (Gross Aquisiton)

◦ Manutenção (Fine Traking)
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Figura 3.12: Tarefa de Rolamento
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56 Capítulo 3

Um outro aspeto importante na de�nição das tarefas é a apaidade de aprendizado

do ser humano. Por mais aleatória que pareça uma tarefa sintétia apresentada ao

piloto pelo diretor de v�o, foi veri�ado que há uma retenção e, onseqüentemente, uma

mudança no modo de exeutar a manobra, passando a ser pré-ognitiva e modi�ando os

resultados (MCRUER, 1995). Para tentar minimizar esse efeito, as tarefas envolvidas

nos ensaios desta tese foram multipliadas por meio de inversão e/ou espelhamento.

A ténia é simples e não altera o onteúdo em freqüênia. Na inversão, a tarefa é

apresentada de trás para a frente e, no espelhamento, a atitude é multipliada por (-1).

Os efeitos podem também ser ombinados, e um exemplo pode ser visto na �gura 3.14.

Figura 3.14: Inversão e Espelhamento das Tarefas

Por último, há de se onsiderar a saturação dos anais de arfagem e rolamento

quando se desenham as tarefas. Há uma tendênia natural de se priorizar o anal de

arfagem na pilotagem humana, em detrimento das orreções do anal de rolamento

(CLIFF, 1972). Esse argumento é utilizado em favor da separação dos anais, ao efe-

tuar tarefas que exitam apenas arfagem e outras apenas para rolamento. As tarefas

om exitação em ambos anais são utilizadas apenas para veri�ar aoplamento entre

arfagem e rolamento, e as avaliações om maior ganho são realizadas om os anais em

separado.
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A exeução do ensaio requer uma preparação espeial da aeronave, om a instala-

ção de todo o aparato, da instrumentação, que exige amostragem alta para minimizar o

atraso dos sinais e da tripulação, que pressupõe treinamento e um alto grau de abstra-

ção, prinipalmente do piloto. É neessário que, durante o ensaio, o piloto utilize alto

ganho (onforme desrito na seção 3.3). Além disso, é neessário que ele se abstraia

e onsiga pereber suas ações para poder traçar um paralelo a atuação de um piloto

om experiênia mediana exposto à uma situação pareida om a do ensaio. Ele deve

pereber se está empregando qualquer tipo de ompensação na exeução da tarefa, ano-

tando mentalmente seus movimentos e o modo om que está operando. Exemplos de

ompensação veri�ados em v�os são:

◦ Pilotar om malha aberta, amorteendo osilações;

◦ Pilotar om omportamento pré-ognitivo, anteipando-se à tarefa;

◦ Pilotar om baixo ganho, prinipalmente por já anteipar a resposta da aeronave.

Conforme oloado na seção 3.3, o objetivo deste trabalho é propor um método para

garantir, prinipalmente, o último item: que os ensaios foram exeutados om ganho

adequado.

3.5 Esala PIOR

Qualquer ensaio de PIO envolve a avaliação subjetiva do piloto exeutante. Ele é

o ontrolador que está fehando a malha e que tem todos os elementos para pereber

e medir a in�uênia do omportamento (e das qualidades de v�o) da aeronave em seu

desejo de modi�ar a trajetória.

De maneira geral, as avaliações de qualidade de v�o sofrem de um problema de

padronização das opiniões subjetivas advindas de vários pilotos diferentes. Muitas vezes,

sobre um mesmo ensaio em uma mesma aeronave.

Várias tentativas de padronizar uma saída para essas impressões subjetivas foram

testadas, e uma das mais bem suedidas é a esala de Cooper-Harper (COOPER; HAR-

PER, 1969). Para a utilização dessa lassi�ação, iniialmente é de�nida uma tarefa

na qual se tenham resultados desejáveis e aeitáveis bem de�nidos. Um exemplo de tal
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tarefa seria a exeução de um pouso om desvio lateral, onforme mostra a �gura 3.7 já

apresentada. Notar que há duas áreas hahuradas de�nidas na �gura. Uma maior, om

3000 pés de omprimento e 60 pés de largura, que é a zona onsiderada aeitável para

o pouso. Uma segunda, menor e ontida dentro da maior, de 1000 pés de omprimento

e 20 pés de largura, dentro da qual um pouso é de�nido omo desejável.

Uma vez bem de�nidos os parâmetros da tarefa, então torna-se possível apliar a

esala de Cooper-Harper. Seus valores enontram-se na �gura 3.15, extraída da própria

referênia. A esala em seu formato e linguagem originais pode ser enontrada no anexo

F.
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Figura 3.15: Esala de Cooper-Harper

Fonte: (COOPER; HARPER, 1969) - tradução do autor.
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Historiamente, essa esala foi a primeira a ser utilizada om freqüênia nos ensaios

de qualidades de v�o e, naturalmente, foi a primeira tentativa para os ensaios de PIO.

Porém, por ser genéria, os resultados nos ensaios espeí�os de veri�ação de PIO não

foram bons, gerando dúvidas e não onseguindo padronizar a linguagem utilizada pela

larga gama de pilotos.

A esala Cooper-Harper serviu de base para uma outra, desenvolvida para os testes

de aeitação do F-4H (Phantom II). A idéia prinipal da esala é foar a atenção do

piloto (após a exeução do ensaio) nos movimentos da aeronave e, assim, atribuir uma

graduação numéria. O foo é diferente daquele privilegiado pela esala Cooper-Harper,

em que o piloto deve prestar atenção naquilo que ele mesmo está fazendo. A esala de

PIO (ou PIOR) pode se vista na �gura 3.16 traduzida para Português. Ela é a esala

utilizada neste trabalho para as avaliações de PIO realizadas. A esala em seu formato

e linguagem originais pode ser enontrada no anexo F.
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Figura 3.16: Esala de PIO

Fonte: (US NAVY, 2007) - tradução do autor.
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Modelagem Analítia
4.1 O Modelo de Piloto Humano

Neste apítulo, será feita uma revisão dos dois prinipais modelos de piloto propos-

tos na literatura. A pesquisa na área é ampla e iniiou-se durante a Segunda Guerra

Mundial, om a introdução de anhões e torretas aionadas eletriamente. Essas armas

eram operadas remotamente e desvendaram os desa�os de atuadores om atraso e om

limitação de veloidade (ou rate limit). As pesquisas avançaram lentamente até a dé-

ada de 60, quando novamente houve grande a�uxo de esforço, alimentado pela orrida

espaial e pela guerra fria. Outros modelos serão apenas itados. MRuer possui uma

das melhores de�nições da utilidade de modelos do piloto humano (MCRUER; JEX,

1967):

[. . . ℄ o objetivo dos modelos é resumir dados omportamentais, para melho-

rar a base de raionalização e entendimento de ações de ontrole de pilotos,

e, entender essas ações om a dinâmia do veíulo na formação de predições

ou em modelos de engenharia de ontrole que satisfaçam essas neessidades.

São, na melhor da hipóteses, representações do omportamento do piloto ao

invés de analogias meânias da estrutura �siológia do piloto [. . . ℄ o piloto

humano é um ontrolador que aprende, multimodal e adaptativo apaz de

exibir uma variedade enorme de omportamentos, que inluem:

1. organização do sistema;



64 Capítulo 4

2. meanização do feedbak: seleção e uso de movimentos partiulares

do veíulo (de todos aqueles possíveis de serem sentidos) que melhor

servem omo feedbak (ou retroalimentação) para as neessidades de

guiagem e ontrole;

3. deteção de oerênia.

Com o avanço das pesquisas, várias teorias foram desenvolvidas, porém há onsenso de

que um modelo únio e universal para o piloto não é algo viável:

Uma oisa é determinar o que o piloto fez em ada um dos exemplos de

PIO, e uma outra bem diferente é desenvolver um modelo teório do piloto

apaz de predizer o seu omportamento antes de observar o evento. As não

linearidades e irregularidades fazem o suesso ser extremamente improvável

[. . . ℄ (GIBSON, 1995).

Coloadas essas restrições, é possível a�rmar que os modelos propostos na literatura têm

geralmente uma apliação espeí�a e não genéria. A busa por um modelo que pudesse

atender à neessidade oloada pela tese desrita na seção 3.3 perorreu basiamente

duas ategorias distintas:

1. Modelos Funionais

São modelos pensados para apturar funionalmente o piloto humano. Tentam

mimetizar as saídas por meio de funções de transferênia que não neessitam ter

orrelação. São mais simples e largamente utilizados em simulações, justamente

pela failidade de implementação e pelos bons resultados apresentados. Porém,

geralmente, são ajustados para uma situação espeí�a, sendo neessários novos

ajustes (tunning) para ada nova ondição.

2. Modelos Estruturais

São modelos que tentam desvendar a estrutura de proessamento de sinais interna

à pessoa humana. São, geralmente, modelos mais omplexos e elaborados, e as

malhas de ontrole geralmente possuem orrelação físia om a estrutura de uma

pessoa (visão, tato, et.). São menos utilizados que os modelos funionais.

A seguir, os prinipais modelos pesquisados:
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4.1.1 Modelo Crossover

O modelo Crossover (MCRUER; GRAHAM, 1964) , de longe, é o mais onsagrado

nas pesquisas e usos da literatura oidental e demonstra simpliidade e boa orrelação

para situações em que a dinâmia da planta é razoavelmente onstante. MRuer e Jex

(1967) trazem uma ótima revisão do modelo que é bastante itada pelas referênias

posteriores (é onsiderada um pilar do onheimento)(MCRUER; JEX, 1967). MRuer

pesquisou detalhadamente esse modelo por mais de 10 anos, publiando vários estu-

dos posteriores a 1964 e ulminando om a publiação de um tratado sobre o assunto

(MCRUER; KRENDEL, 1974), que ontém uma análise bastante ompleta da teoria.

Esta referênia, por se aprofundar, por aumentar a abrangênia e por trazer explanações

de lareza ímpar, é o trabalho mais itado no assunto de modelos de piloto humano.

O prinipal oneito do modelo rossover estabelee que o piloto humano adapta

a sua função de transferênia de aordo om a dinâmia da planta, de tal forma que

mantém onstante a freqüênia de rossover. A formulação advém de veri�ação experi-

mental, em que foram testadas plantas om diferentes dinâmias e, por meio da resposta

em freqüênia, inferiu-se o modelo do piloto que se adequava à saída. A questão da não-

linearidade foi tratada de maneira simples: historiamente, veri�a-se que os sistemas

não-lineares podem razoavelmente ser aproximados por sistemas quase-lineares equiva-

lentes (HODGKINSON, 2005). Esses sistemas onsistem em uma parte linear hamada

de função desritiva, ou desribing funtion e em um resto, ou remnant, que é interpre-

tado omo se fosse um ruído olorido injetado no sistema, porém refere-se a distúrbios

no ontrole inseridos involuntariamente pelo ontrolador humano.

A tabela 4.1 resume as prinipais plantas veri�adas e os modelos inferidos para

o piloto. Os modelos matemátios para o piloto humano deorrentes de ada planta

ensaiada resultaram em algo surpreendente. Foi veri�ado que a resposta total do

sistema (planta+piloto) apresentava araterístias que não variavam muito, resultando

na teoria segundo a qual o piloto alterava a estratégia de ontrole de aordo om a

dinâmia da planta, de maneira a gerar uma função de transferênia onforme a equação

4.1.

Yp(jω)Yc(jω)
.
=

ωce
−jωτe

jω
(4.1)

Sendo: Yp a função de transferênia aproximada do piloto; Yc a função de transferênia
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Tabela 4.1: Modelo Crossover � Prinipais dinâmias Testadas.

Dinâmia da

Planta (Yc)

Função de

Transferênia

Aproximada do

Piloto (Yp)

Forma Combi-

nada (YpYc)

Atraso Efetivo (τe) (se.)

Kc
Kpe−τ1s

s
ωce−τes

s
NA

Kc

s
Kpe

−τ2s ωce−τes

s
0.14

Kc

s(s+α) Kp(s + α)e−τ3s ωce−τes

s
0.16

Kc

s2 Kpse
−τ3s ωce−τes

s
0.43

Kc

(s−λ) Kpe
−τ2s ωce−τes

(s−λ) 0.07

Kc

(s+α)(s−λ) Kp(s + α)e−τ4s ωce−τes

(s−λ) 0.20

Fonte: (MCRUER; KRENDEL, 1974)

da planta ou ontrolled element; ωc a freqüênia de rossover e τe o atraso total do

sistema piloto+planta. O nome Crossover Model advém do fato de o sistema ombinado

piloto+planta possuir uma freqüênia máxima de�nida onde a margem de ganho ruza

zero db. Notar que essa freqüênia não é o ruzamento em margem de fase igual a

zero. Esta é a hamada freqüênia de rossover, onforme pode ser observado na �gura

4.1. Um outro oneito apresentado por este modelo é uma lassi�ação �quase-linear�,

advinda do fato de a função de transferênia estar sob a forma linear, om a parte não-

linear da resposta sendo introduzida na forma de um sinal auxiliar hamado remnant.

Esta simpli�ação possibilitou uma formulação mais simples e também a apliação de

toda a teoria lássia de análise de sistemas lineares. O formato do sistema �a, então,

onforme a �gura 4.2.
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Figura 4.1: Grá�o de Bode para o sistema ωce−τs

s

Grá�o de Bode para a função de transferênia ombinada piloto-planta resultado do
modelo rossover

Figura 4.2: Sistema Piloto-Planta Quase-Linear

Sistema ompleto piloto-quase-linear + planta om parte não linear onentrada na
omponente remnant
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4.1.2 O Modelo Estrutural

No �nal dos anos 70, foi introduzido o primeiro modelo (HESS, 1978) de uma série

que ulminou om o modelo estrutural de Hess (HESS, 1980). Mais tarde, esse modelo

foi revisto e ampliado (HESS, 1989, 1997), porém sem alteração de oneitos. Apesar

da revisão de 1997∗, será analisado e utilizado o modelo mais simples proposto em 1980.

Esse modelo naseu da observação de que os modelos de piloto postulados até então

estavam balizados ou pela teoria lássia de ontrole, resultando em servomodelos ou

pela teoria de ontrole moderno, resultando em modelos de ontrole ótimo. Hess a�rma

que:

apesar de ambas abordagens terem bastante suesso, nenhuma onseguia

desrever a estrutura interna, que ontribui sobremaneira para as arate-

rístias dinâmias do piloto humano.

A partir de então, foi postulado o Modelo Estrutural, que:

provê uma representação mais realista da estrutura de proessamento de

sinais interna do piloto humano.

Mais importante ainda, e objeto prinipal desta tese, é a habilidade do modelo proposto

em apturar as adaptações feitas pelo piloto humano às diferentes dinâmias dos veíulos

e, assim, identi�armodus operandi diferentes para as diversas situações a que o onjunto

piloto+planta (ou piloto+veíulo) estarão expostos.

Foram realizados vários estudos de apliação deste modelo para modelagem de PIO

(HESS; SUNYOTO, 1985; HESS; STOUT, 1997; VAN DER VORST, 2001). Em geral,

os resultados obtidos foram razoáveis, sendo que os modelos foram apazes de apturar

a dinâmia do piloto. Como araterístia prinipal, o modelo possui duas malhas de

ontrole internas: uma relativa ao sistema nervoso entral e outra relativa ao sistema

neuromusular. Essas duas malhas de ontrole expliitam e tentam modelar a natureza

adaptativa dos pilotos humanos de maneira sistemátia. Assim, a adaptação à planta

∗Não há mudança fundamental na revisão de 1997, tratando-se apenas de uma evolução para tratar
do senso primário para mudança de estratégia de ontrole. O modelo de 1980 propõe que a informação
visual é que omandada a alteração da estratégia de ontrole da malha de erro para a malha de derivada
do erro. Já o modelo revisado em 1997 propõe que a informação proprioeptiva seja a responsável por
essa mudança de estratégia.
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postulada por MRuer em seu modelo rossover, apresentado no item 4.1.1, �aria

explíita e poderia ser estudada. A parametrização estaria ompleta e as malhas internas

de realimentação sofreriam apenas pequenos ajustes dependendo de ada ondição de

apliação do modelo. No entanto, essenialmente, o poder adaptativo do piloto humano

estaria apturado na diagramação do modelo matemátio.

O diagrama de bloos pode ser visto na �gura 4.3, já om os grandes núleos

delimitados por ores. As malhas apresentam as seguintes funções:

◦ modelar a realimentação de força utilizada pelo sistema neuromusular, prove-

niente dos sistemas musulares do braço e antebraço - sentidos proprioeptivos

(Yf );

◦ montar uma representação interna do sistema de ontrole manual que é utilizado

pelo piloto (Ym).

O modelo foi idealizado para sistemas Single Input, Single Output (ou SISO), e as

análises onsiderarão o anal de rolamento de uma aeronave. O piloto é onsiderado

em uma tarefa em que tenta ontrolar ativamente o anal de rolamento por meio de

entradas visuais e saídas por meio do sistema de ontrole manual da aeronave.
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Figura 4.3: Desmembramento do Modelo Estrutural

Para failitar a ompreensão, o modelo pode ser desmembrado onforme ilustrado. A

dinâmia da planta é modelada no último bloo à direita (em azul); O sistema neuro-

musular vem ao lado, ontendo a parte proprioeptiva (em verde); O sistema visual

é modelado omo um atraso (em roxo) e para manter oerênia om a publiação

original de Hess, permaneeu após a have S1 e não logo na entrada. Essa alteração

não in�uenia o resultado; A estratégia seleionada pelo érebro (inonsientemente)

está na entrada, à esquerda (em vermelho)
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O sinal de erro (atitude de rolamento atual menos a atitude desejada) é perebido

pelo sistema de visão humana por meio de uma tela (display) om dinâmia Yde. Essa

dinâmia já ontém todos os atrasos de proessamento do display, mas não inlui o atraso

entre a informação ser apresentada na tela e o érebro humano ompreendê-la. Já no

sistema nervoso entral, o sinal segue dois aminhos: no primeiro é multipliado por um

ganho simples (Ke) e forma a malha de ontrole de erro; no segundo, o sistema nervoso

entral aplia uma operação de derivação om atraso τ1 e, em seguida, é multipliado

por um ganho Kė simples para formar a malha de ontrole por derivada do erro (error

rate).

Além dessas duas malhas de ontrole, há uma have S1 oloada na entrada da

malha do sistema nervoso entral, que é responsável por alterar a estratégia de ontrole

adotada pelo piloto. Esta araterístia é um dos pilares entrais desta tese: o modelo

postula que o piloto humano, na essênia, feha a malha em erro e na derivada do erro da

grandeza que é ontrolada. Porém, não simultaneamente. A estratégia de ontrole é

alterada durante a exeução de uma manobra, de maneira que o piloto muda o ontrole

para adaptar-se à tarefa. Assim, a have S1 no diagrama, alterna entre as malhas om

uma probabilidade de estar em uma ou outra posição. O modelo ainda postula que

quanto maior a probabilidade da have S1 estar fehando a malha na derivada do erro,

maior será o ganho empregado pelo piloto e portanto mais próximo de um PIO. É

importante notar que o valor não é absoluto: a situação de PIO não oorre somente

om essa prioridade igual a 1. O valor varia om a dinâmia da planta e para dinâmias

do tipo K
s , rolamento em aeronaves de transporte, essa probabilidade gira em torno de

5%.

Em seguida, há um atraso (τ0) para modelar a latênia no proessamento de sinais

pelo sistema nervoso entral (visual, tátil e auditivo). Este atraso é apliado a ambas

malhas. O sinal resultante entra, então, nas malhas de ontrole posteriores que onsiste

em 4 elementos:

◦ Ypl = 1.0� Lógia pulsativa do sistema nervoso entral, teorizada de maneira

análoga aos ontroladores bang�bang (HESS, 1979). A implementação nesta tese

está onforme desrito em Hess, (1980);

◦ Ym = k2

( s+1

T2
)k−1

� É uma representação interna do sistema de ontrole manual
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(manipulator);

◦ Ypn = ω2
n

s2+2ζnωns+ω2
n
� Forma em malha aberta da dinâmia neuromusular;

◦ Yf = k1s
s+1

T1

� washout do sistema neuromusular, devido à ligação alfa-gama dos

músulos e tendões da mão.

Os valores numérios para esses parâmetros utilizados na implementação do modelo são

os mesmos publiados em sua forma original (HESS, 1980) e estão na tabela 4.2. Os

únios valores a serem ajustados de aordo om a estabilidade da malha são os ganhos

Ke e Ke_dot.

Tabela 4.2: Modelo Estrutural de Hess � Prinipais Parâmetros.

Dinâmia da Planta (Yc) k Ke Kė K2 T1 K1 τ0 τ1 ζn ωn

rolamento: K
s

3 2 2 1 0.85 1 0.14 0.2 0.707 10

Fonte: (HESS, 1980)

O modelo ainda prevê a inserção de um sinal om araterístias de ruído olorido

para ontabilizar os efeitos não-lineares observados em experimentos. Esse sinal é ha-

mado de remnant. Para os dados desta tese, o ruído foi naturalmente introduzido nos

dados obtidos em v�os (apresentados no apítulo 7). As simulações matemátias não

ontemplam a injeção de ruído em suas orridas, por isso, a entrada do ruído não é

apresentada na �gura 4.3.

4.1.3 Análise e Esolha do Modelo

A busa por modelos que pudessem apresentar ondições de expliitar o modo de

ontrole empregado pelo piloto inluiu alguns outros modelos, porém nenhum deles

tinha a apaidade de prever mudanças de estratégia empregada pelo piloto omo o

modelo estrutural. É possível que um modelo que não prevê essa mudança de estratégia

(por exemplo, rossover em erta frequênia) seja apaz de determinar uma pilotagem

om alto ganho, porém o método mais evidente é através de um modelo que aponte essa

araterístia expliitamente, daí a esolha do modelo estrutural. A avaliação de outros

modelos �a omo sugestão de ontinuidade do trabalho. O modelo esolhido para o mé-

todo proposto nesta tese foi o postulado por Hess, 1980, uma vez que as araterístias

daquele modelo tornam viáveis a deteção de uma mudança na estratégia empregada
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pelo piloto por meio da alteração da malha de ontrole de erro para a derivada do erro.

A idéia geral por trás do método proposto é: se for possível desobrir em qual modo o

piloto está operando, então talvez seja possível validar a utilização de ganho adequado

na exeução do ensaio. Uma estratégia similar está sendo estudada pela Universidade

de Nova Iorque (ZAYCHIK; CARDULLO, 2007; ZAYCHIK; CARDULLO; GEORGE,

2006).

4.2 Modelo da Planta

4.2.1 Interlúdio

O raioínio lógio para montar um método de veri�ação do ganho empregado pelo

piloto durante a exeução de um ensaio para a veri�ação de PIO que utiliza tarefas

sintétias (tese) seguiu a seqüênia:

1. Iniia-se por identi�ar o modelo da planta sendo ensaiada, por meio de manobras

em malha aberta;

2. Com a planta, identi�a-se os parâmetros esseniais da modelagem do piloto, por

meio de tarefas que possam evideniar a estratégia de ontrole em aso de baixo

ganho;

3. Prossegue-se para a realização da tarefa sintétia;

4. Analisa-se a tarefa realizada, observando-se a semelhança do traço om as duas

estratégias de ontrole possíveis e determinando-se uma medida para o ganho

empregado durante a exeução da tarefa.

Para a parte experimental deste trabalho, foi esolhido o eixo lateral de uma aeronave

de transporte FAR 25.

4.2.2 Modelo Laterodireional

O modelo lássio para uma aeronave parte das equações de inéria para movimen-

tos Newtonianos, om 6 graus de liberdade (movimento nos 3 eixos e rotações nos 3
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eixos). O modelo ompleto pode ser desaoplado, permitindo que se separe os eixos late-

rodireionais do eixo longitudinal. A derivação ompleta deste modelo laterodireional

desaoplado pode ser veri�ada no anexo E.

Seria ideal que a planta fosse perfeitamente modelada para ada ondição de en-

saio, eliminando-se a sua in�uênia no modelo total (planta+piloto). Obviamente, isto

é inviável na prátia. Para que a in�uênia do modelo da planta fosse a menor possível,

originalmente optou-se por uma modelagem ompleta, não-linear, dos modos laterodi-

reionais. A idéia iniial era fazer a identi�ação de parâmetros lássia, para ada uma

das derivadas de estabilidade †do modelo apresentado no anexo E e previa a utilização

de um software dediado, espeí�o da EMBRAER para a identi�ação de parâmetros

(software SYSID) daquele modelo para ada ondição de v�o, porém a sua utilização

se demonstrou inviável por limitações na doumentação do modelo interno utilizado

por aquele software, resultando em parâmetros identi�ados que não ondiziam om a

realidade. Estratégia análoga a essa já é utilizada pela NASA na identi�ação de pa-

râmetros de diversas aeronaves (MORELLI; WARD, 2007). Os resultados obtidos não

puderam ser orrelaionados om os dados de ensaio e, em fae desse problema, não

foi possível desenvolver tal ténia, e passou-se a utilizar uma identi�ação blak-box,

que usa internamente um modelo no formato de espaço de estados, e está disponível

omo paote no Matlab, onforme desrito na seção 4.2.3. A utilização de redes neu-

rais seria também uma opção bastante razoável, porém a pronta disponibilidade das

ferramentas para identi�ação do modelo de espaço de estados foi deisiva na esolha

deste tipo de modelo. A utilização do SYSID para a identi�ação �a omo sugestão

para a ontinuidade deste trabalho. Essa solução mostrou-se aeitável, om resultados

que não introduziram erros de modelagem. No entanto, a identi�ação lássia de pa-

râmetros permite que sejam feitos estudos paramétrios de variação das derivadas de

estabilidade. Um desenvolvimento futuro poderá evoluir para o uso de ferramenta om

essa apaidade de apturar o modelo da planta, onforme um equaionamento explíito

(modelo do anexo E).

†são provenientes da modelagem matemátia de uma aeronave omo um orpo movendo-se no espaço,
om 6 graus de liberdade. As derivadas de estabilidade relaionam as in�uênias de forças, momentos
e veloidades om as reações apresentadas pela aeronave. Por exemplo, Nβ relaiona a força lateral
(N) om o angulo de derrapagem (β)
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4.2.3 Identi�ação de Parâmetros da Planta

4.2.3.1 Desrição do Modelo

O modelo utilizado para a identi�ação da planta foi do tipo aixa preta om equa-

ionamento em espaço de estados � (blak box - state-spae model). O problema que está

sendo modelado é mostrado na �gura 4.4, onforme desrito no manual da ferramenta

matemátia que faz parte do software omerial Matlab (system identi�ation toolbox)

� (LJUNG, 2006).

Figura 4.4: Sistema Espaço de Estados que está sendo Identi�ado

u(t) é o sinal de entrada om dados amostrados nos tempos t = 1, 2, ..., N ;

y(t) é o sinal de saída amostrado nos mesmos tempos t = 1, 2, ..., N ;

O equaionamento em espaço de estados assume uma relação linear entre entrada e

saída, onforme a equação 4.2

y(t) = G(q)u(t) + v(t) (4.2)

sendo

G(q)u(t) =
∞
∑

k=1

g(k)u(t − k)

e

G(q) =
∞
∑

k=1

g(k)q−k (4.3)

q−1u(t) = u(t − 1)
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e por último, v(t) é um ruído.

As equações arranjadas no formato de espaço de estados resultam em 4.4

x(t + 1) = Ax(t) + Bu(t) (4.4)

y(t) = Cx(t) + Du(t) + v(t)

Se G(q) = C(qInx − A)−1B + D, e se v(t) = H(q)e(t) for de�nido omo um ruído

�ltrado, então a equação 4.2 pode ser esrita ainda no formato da equação 4.5.

x(t + 1) = Ax(t) + Bu(t) + Ke(t) (4.5)

y(t) = Cx(t) + Du(t) + e(t)

Este é o formato utilizado para a identi�ação dos parâmetros, e o número de estados

internos do sistema (ordem do vetor x) é hamado de ordem do sistema. Notar que não

há relação entre a ordem dos vetores u e y om a ordem do vetor x.

4.2.3.2 Método de Identi�ação do Modelo

O método utilizado pelo Matlab para a identi�ação das matrizes A, B, C, D e

K na equação 4.5 é hamado de subespaços e é identi�ado dentro do programa omo

"método N4SID". Não é o foo deste trabalho detalhar a identi�ação de parâmetros

da planta, sendo esta ténia utilizada apenas omo ferramenta para a defesa da tese.

Maiores detalhes estão nos manuais dos programas (HIERNAUX; JEREZ; CASALS,

2005; LJUNG, 1999, 2006; MATHWORKS, 2009)

A seguir, apenas o oneito geral do método será apresentado.

Por meio dos dados de saída, é enontrada uma base neste subespaço que forma

os preditores do vetor de estado x(t). Os estados são, então, utilizados onjuntamente

om as entradas (u(t)) e saídas (y(t)) para resolver o sistema linear da equação y(t) =

Cx(t)+Du(t)+e(t) e enontrar estimativas de C e D via método de mínimos quadrados.

O termo e(t) é enontrado no resíduo do sistema linear e tratado omo uma variável

onheida na equação x(t+1) = Ax(t)+Bu(t)+Ke(t). Com esta equação, novamente

por meio de mínimos quadrados, enontra-se uma estimativa para A e B, sendo K

alulado pela solução da equação de Riatti (LJUNG, 1999). Trata-se de um método
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bastante robusto numeriamente. Foi utilizada a implementação do toolbox System

Identi�ation do Matlab versão 7.

4.2.3.3 Identi�ação do Modelo

O proedimento utilizado para a identi�ação do modelo foi simples. Iniialmente,

foi esolhida uma amostragem de 20 Hz omo padrão para os dados. Esse valor é, pelo

menos, duas vezes maior que a freqüênia de rossover (1-8 rad/s = 0.16 a 1.2Hz).

Os parâmetros esolhidos enontram-se na tabela 4.3, e uma desrição detalhada

de ada parâmetro enontra-se no apêndie D.

Tabela 4.3: Lista de Parâmetros Medidos durante os Ensaios

#FTIL * Descrição

** PCM Time
A1 Beta Vane Angle
A280 Aileron LH Position
A297 Aileron RH Position
A1094 IRU 1 Pitch Angle
A1095 IRU 1 Pitch Rate
A1096 IRU 1 Roll Angle
A1097 IRU 1 Roll Rate
A1105 IRU 1 Y Body Acceleration
A1106 IRU 1 Yaw Rate
A1204 Airspeed 1
A1207 Baro Altitude 1
A2733 Engine LH Ch A N1_AC
A3271 Engine RH Ch A N1_AC
A6279 Rudder Upper SURFACE LVDT POSITION can 4 - 1
A10116 AOA body filtered 1A
A12306 Synthetic Task Target Pitch
A12307 Synthetic Task Target Roll
A12308 Synthetic Task Event Command
A20676 Aileron LH LVDT Va
A20677 Aileron LH LVDT Vb
A20678 Aileron RH LVDT Va
A20679 Aileron RH LVDT Vb
*número de referênia do parâmetro � Flight Test Instrumentation List

Uma vez gerado o arquivo texto ontendo esses parâmetros, eles foram arregados

para variáveis na memória do ambiente Matlab. Foram riadas duas variáveis auxiliares,

ontendo os valores de posição de leme e posição de aileron (posição do aileron esquerdo

menos o direito). Essas variáveis formam a matriz u(t) de entrada no sistema modelado

por meio de espaço de estados, onforme a seção 4.2.3.1. Como saídas (matriz y(t)),

foram utilizados os parâmetros de razão de rolamento (roll rate), razão de guinada (yaw
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rate) e rolamento roll angle).

Em seguida, foi riado um objeto que ontém esses dados, para que o paote de

identi�ação fosse utilizado. Já dentro do paote (omando ident), várias ordens do

sistema foram testadas, de maneira a identi�ar a menor ordem que resultasse em boa

orrelação entre os dados de entrada e saída e os dados de saída já simulados. Um

exemplo em que, para um mesmo onjunto de dados foram testadas 3 ordens diferentes,

pode ser visto na �gura 4.5.
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Figura 4.5: Rolamento � Medido e Simulado

O ritério para a esolha da ordem seguiu o roteiro:

1. iníio e �m da manobra sem apresentação de divergênias � prinipalmente de

derivada do sinal

2. dados simulados que não apresentem osilações

3. overshoots e undershoots ontrolados

4. menor erro quadrátio

5. menor ordem possível
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Com a melhor ordem do modelo estabeleida, via de regra foi tentado um re�namento na

identi�ação por meio da rotina PSS da própria ferramenta de identi�ação do Matlab

(sysid toolbox). Em alguns asos esse re�namento resultou em uma identi�ação om

mais preisão (diminuição do erro), porém em outros asos, os resultados apresentaram

divergênia. Com os parâmetros identi�ados, o próximo passo era exeutar a simulação

om o modelo do piloto operando em malha fehada, ou piloto no loop, a ser desrita

no apítulo 5.

Os modelos identi�ados para ada on�guração estão listados no apítulo 7.1.2.





Capítulo 5

Simulações em Malha Fehada -Teoria
Neste apítulo, serão desritas as simulações exeutadas om os dados provenientes

de ensaios em v�o, utilizando-se o modelo do piloto desrito no apítulo 4.1 e da planta

identi�ada onforme desrito no apítulo 4.2.3. Será foada a teoria, e os resultados

serão apresentados no apítulo 7. O objetivo das simulações realizadas é determinar

omo seria a pilotagem humana no aso de sua malha de ontrole interna estar operando

para zerar o erro da atitude e, num segundo aso, operando para zerar a derivada do

erro. O modelo ompleto (piloto+planta) foi onstruído em Matlab/Simulink por meio

da união de ambos modelos e do fehamento da malha pela realimentação da atitude

de rolamento. Uma �gura deste modelo pode ser vista na 5.1.
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Figura 5.1: Modelo de Simulação Completo - (piloto + planta)
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Para ada manobra de ensaio realizada na aeronave, os dados de exitação (inputs)

e os resultados (outputs) foram gravados na mesma base de tempo, garantindo sinronia.

Os dados do sinal da tarefa sintétia (phi_target) são provenientes destas gravações e

garantem que os dados simulados estão sendo omparados om dados de ensaio pro-

venientes da mesma função forçante apresentada ao piloto. Para fazer a simulação

ompleta (modelo ompleto), foi neessário fazer pequenas adaptações aos modelos pu-

ros do piloto e da planta apresentados nas seções 4.1 e 4.2.3. Essas modi�ações foram

introduzidas para failitar a utilização do modelo ompleto e não apresentam qualquer

prejuízo ou desvio dos modelos individuais já apresentados. Seguindo o �uxo dos sinais

(vide �gura 5.1), tem-se:

1. O sinal de phi_target pode ser aresido de um bias (onstant1), aso a aeronave

não esteja ompensada e apresente tendênia a rolamento. Normalmente, esse

valor é zero;

2. O valor da atitude atual da aeronave é subtraído da atitude target para formar o

valor do erro;

3. O valor é transformado em radianos (deg2rad) e segue, pelo aminho inferior,

através de um ganho simples (Ke);

4. No aminho superior, o sinal é derivado, passa por um atraso (τ1) e por um ganho

(Kė). O ganho Ke1 tem valor zero e não in�uenia na malha de ontrole. Este

ganho foi introduzido apenas para testes;

5. O sinal entra, então, na malha neuromusular, já disutida na seção 4.1;

6. A transformação de radianos em graus (rad2deg) é exeutada para o sinal de

omando de aileron entrar no modelo da planta, que usou o sinal em graus para

a identi�ação dos parâmetros;

7. A have S4 foi utilizada apenas para veri�ar o modelo identi�ado por meio da

apliação direta dos omandos provenientes do ensaio om o piloto humano no

loop. Para as simulações, essa have é mantida na posição onforme mostrado na

�gura 5.1.

8. É neessário inverter o sinal de saída do modelo do piloto para ompatibilidade

om o modelo da planta, o que é feito através do ganho -1 oloado no modelo;
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9. É feita uma derivação do sinal de omando do aileron para servir de sinal de leme,

porém, neste aso, o ganho é mantido em zero e o sinal de leme é ignorado, assim

omo oorreu na identi�ação de parâmetros, que não levou em onsideração os

inputs do leme.

10. O sinal de omando do aileron entra no bloo que ontém o modelo da planta

(idmodel), o qual fornee, na saída, o sinal de atitude de rolamento resultante

(em graus);

11. Este sinal é realimentado na entrada do modelo, terminando o ilo;

12. A parte à direita do modelo (have S3) refere-se apenas à gravação dos resultados

em diso.

Os resultados da simulação foram ajustados para rodar em 20Hz, om passo �xo (�xed-

step), e foi esolhido o integrador om o método de Euler (MATLAB ODE1) pois trata-se

de um modelo simples. Como as simulações são urtas (pequeno intervalo de tempo), a

adoção de integradores mais elaborados não apresenta vantagens numérias. A rapidez

na simulação foi o fator de deisão. As seqüênias de simulação foram sempre iniiadas

om tempo zero e terminadas om um segundo a mais do que os dados disponíveis.

Para ada onjunto de dados (para ada ponto de ensaio disponível), foram feitas duas

rodadas. Uma om a have S1 na posição inferior (malha de ontrole que utiliza erro), e

outra, na posição superior (malha da derivada do erro). Cada resultado foi gravado em

arquivo independente, ontendo a atitude de rolamento simulada, a atitude de rolamento

observada em v�o om o piloto humano no loop e a função forçante (tarefa sintétia).

As tarefas foram divididas em dois tipos:

◦ Alto Ganho: tarefas om onteúdo em freqüênia onsiderado elevado, hegando

a 2 rad/s om potênia razoável;

◦ Baixo Ganho: oneito oposto, onteúdo em freqüênia onsiderado baixo e

portanto de fáil exeução. Serve de base para uma pilotagem onheidamente

om ganho baixo.

Os ganhos Ke e Ke_dot foram ajustados segundo (HESS, 1980), onde ambos devem

�ser o maior possível, mantendo a estabilidade da malha�. Eles foram ajustados através
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da observação de estabilidade do modelo em malha fehada, exeutando a simulação, e

são os maiores ganhos que ainda assim mantiveram o sistema estável.

A tabela 5.1 ontém um resumo das seqüênias e dos ganhos utilizados, lembrando

que os resultados das seqüênias estão listados e analisados no apítulo 7.

Tabela 5.1: Listagem das Seqüênias de Simulação

V�o Seqüênia Ponto de Ensaio Tarefa Tempo de Sim. Ke Ke_dot

1 14 28.1 BG 42.7 2 2

15 29.1 AG 89.2 2 2

16 32.2 AG 65.6 2 2

17 33.1 AG 73.4 2 2

18 7.1 BG 61.0 2 1

19 8.1 BG 82.0 2 1

20 12.1 AG 82.0 2 1

22 14.1 BG 90.0 2 2

23 17.1 AG 65.0 2 2

24 18.1 AG 52.0 2 1

26 22.1 AG 74.0 2 2

27 23.1 AG 58.0 2 2

28 24.1 AG 28.0 2 2

2 1 29.1 AG 91.0 2 2

2 26.1 AG 95.0 2 2

3 9.1 AG 103.0 2 2

4 14.1 AG 96.0 2 2

5 15.1 AG 95.0 2 2

AG = Alto Ganho

BG = Baixo Ganho

ganho proporional da malha de ontrole de erro = Ke

ganho proporional da malha de ontrole da derivada de erro = Ke_dot





Capítulo 6

Comparação de Sinais �Introduzindo o Coneito deEntropia Estatístia
Neste apítulo, será desrita a teoria utilizada na análise dos dados obtidos nas

simulações. A idéia prinipal ontida na tese desrita na seção 3.3 é a determinação

do modo de pilotagem empregado pelo piloto durante a exeução do ensaio de tarefa

sintétia, veri�ando-se se o ganho empregado foi adequado. Conforme visto na seção

5, os dados obtidos nos ensaios e simulações foram:

◦ Atitude Controlada por Humano � refereniada omo sinal 1 � é o valor da

atitude de rolamento da aeronave, onforme uma tarefa sintétia é exeutada num

ensaio em v�o.

◦ Atitude Simulada na malha de Erro � refereniada omo sinal 2 � atitude de

rolamento obtida pela simulação om o piloto operando exlusivamente na malha

de ontrole por erro;

◦ Atitude Simulada na malha de Derivada do Erro � refereniada omo sinal

3 � atitude de rolamento obtida pela simulação om o piloto operando exlusiva-

mente na malha de ontrole por razão do erro (ou roll rate).
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6.1 Análise de Sinais

O desa�o de analisar os sinais obtidos durante os ensaios realizados e as simulações

om o modelo do piloto na malha foi omplexo. Sempre om o objetivo de determinar

quão próximo de uma pilotagem de alto ganho estava o piloto. Foram analisadas várias

soluções possíveis a priori:

◦ Cálulo da orrelação, quanti�ando a relação entre os sinais;

◦ Cálulo da transformada wavelet para identi�ar a variação em ada instante;

◦ Cálulo do erro médio quadrátio direto entre sinais;

◦ Cálulo da inerteza (onteúdo de informação) assoiada om uma variável alea-

tória - Entropia Estatístia;

Além dessas soluções, mais algumas menos importantes foram onsideradas. Após uma

análise qualitativa das opções, as mais promissoras foram o álulo da orrelação, e o

álulo da entropia estatístia. Seria ideal que ambas vias fossem testadas para que

a melhor fosse esolhida, porém por restrições de tempo, apenas a mais promissora

foi implementada: o álulo da entropia estatístia. A veri�ação da orrelação omo

método �a omo sugestão para trabalhos futuros.

6.2 Entropia Estatístia

Cada onjunto de dados é também refereniado no texto simplesmente por �si-

nal�, apenas para brevidade. Além dos dados de atitude de rolamento utilizados nas

omparações, também foram utilizados dados de omando do piloto e dados de ati-

tude desejada (a tarefa sendo exeutada) para a realização das simulações, onforme

desrito no apítulo 5. De maneira a omparar os dados de ambas malhas de ontrole

simuladas om os dados obtidos diretamente da exeução om o piloto humano no loop

(sinal 1 versus 2 e sinal 1 versus 3), foram utilizados os oneitos de entropia estatístia

(SHANNON, 1948), entropia relativa (KULLBACK; LEIBLER, 1951) e entropia rela-

tiva posteriormente inrementados por (RENYI, 1961). Todos provenientes da Teoria

da Informação.
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A grandeza entropia (em sua onepção estatístia, diferente do oneito lássio

termodinâmio) mede quanto há de informação em um sinal (ou de um onjunto de

dados), ou quanto do sinal é onheido. A de�nição original visava determinar a a-

paidade de transmissão de informação de um anal de omuniação, porém sua maior

abrangênia foi logo notada, sendo expandida a apliação para outras áreas. A de�ni-

ção estabelee que, dada uma variável rand�mia (R.V.) Z em um alfabeto A e dada a

probabilidade de um evento z oorrer,

Pz(z) = probabilidade(Z = z), z ∈ A (6.1)

a entropia de Shannon é de�nida omo:

H(z) = −
∑

x∈A

Pz(z)log2(Pz(z)) (6.2)

e por de�nição:

0log2(0) = 0 (6.3)

A unidade de entropia é, quando utiliza-se log2, bits.

Uma outra maneira de interpretar essa grandeza é omo uma medida da inerteza da

probabilidade do evento z oorrer na distribuição de probabilidade Pz. Mas esse oneito

preisa ser expandido para ser apliado na omparação de sinais. Foi exatamente a

ontribuição apresentada na proposta de uma medida para :

um problema estatístio de disriminação, onsiderando uma medida da

�distânia�∗ ou �divergênia� entre populações estatístias, em termos de

nossa medida da informação (KULLBACK; LEIBLER, 1951).

Dessa maneira, o oneito de Entropia Relativa (também onheido omo Distânia

de Kullbak�Leibler, Distânia K�L ou Divergênia K�L) é uma medida da ine�iênia

de onsiderar que a distribuição de uma R.V. é Qz, quando, na verdade, ela é Pz.

A de�nição é:

D(Pz ‖ Qz) =
∑

x∈A

Pz(z)log2

(

Pz(z)

Qz(z)

)

(6.4)

∗O termo �distânia� é utilizado na literatura, porém o oneito não é o mesmo da distânia Euli-
diana. A distânia K�L não é simétria (D(Pz ‖ Qz) 6= D(Qz ‖ Pz)) (COVER, 1990).
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om: Qz(z) 6= 0,

0log2

(

0

Qz(z)

)

= 0 (6.5)

e para Pz(z) 6= 0,

Pz(z)log2

(

Pz(z)

0

)

= ∞ (6.6)

Essas de�nições têm uma apliação interessante na omparação de sinais, pois torna-se

possível medir quão longe estão dois sinais um do outro (ou quão diferentes são suas

distribuições de probabilidade). Assim, pode-se medir quão provavelmente o piloto

estava operando na malha fehada em erro de posição versus na fehada em derivada

do erro. No aso, os sinais (ou dados) simulados (sinal 2 � malha de erro e sinal 3 �

derivada do erro) são onsiderados omo onheidos a priori (ou Pz(z) na de�nição).

Os dados medidos no ensaio om o piloto no loop (sinal 1) são onsiderados de onteúdo

desonheido e serão omparados aos sinais onheidos a priori para se determinar as

distânias (ou Qz(z) na de�nição) entre eles. É importante ter em mente que a tese

proposta tenta estabeleer uma métria para determinar se o ensaio foi realizado om

ganho adequado ou não, funionando omo um validador de manobra.

Há uma de�nição mais abrangente e mais reente para o álulo da divergênia

entre duas distribuições (RENYI, 1961). A teoria parte da de�nição de entropia de

ordem α:

Hα(z) =

(

1

1 − α

)

log2

(

∑

x∈A

Pz(z)α

)

(6.7)

que é válida para inteiros α > 0 e α 6= 1, sendo o lim
α→1

Hα(Pz) = H1(Pz) = H(Pz)

(entropia de Shannon).

Expandindo o oneito, hega-se à de�nição da entropia relativa de ordem α (RENYI,

1961):

Dα(Pz ‖ Qz) =

(

1

α − 1

)

log2

∑

x∈A

(

Pz(z)α

Qz(z)α−1

)

(6.8)

que é válida para α 6= 1, sendo o álulo de lim
α→1

Dα(Pz ‖ Qz) = D1(Pz ‖ Qz) = D(Pz ‖
Qz) (de�nição da entropia relativa de K-L).

A grande vantagem em se utilizar 6.8 ao invés de 6.4 está na estabilidade do álulo

a partir de uma função densidade de probabilidade estimada (que ontém erros de

aproximação e numérios). Prinipalmente porque se passa a ter o álulo do logaritmo

fora do somatório. Essa é a de�nição que será usada a seguir.
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6.3 Algoritmo Utilizado para Cálulo da Entropia

O oneito de entropia apresentado na seção 6.2 utiliza, omo base de álulo, a

probabilidade de um evento oorrer dentro de um universo onheido (hamado alfabeto,

ou espaço amostral). A seguir, serão apresentadas as de�nições formais de probabilidade

e densidade de probabilidade (GRAY; DAVISSON, 2004).

Para uma variável aleatória (V.A.), o espaço amostral (A) é de�nido omo o uni-

verso de todos os possíveis eventos (para essa variável) e pode ser limitado em valores

de�nidos. Se, por exemplo, de�nirmos um evento omo �o valor da atitude de rolamento

da aeronave�, os valores possíveis podem ser estabeleidos entre Φ ∈ [−60, +60] graus.

Atitudes fora dessa faixa não pertenem ao espaço amostral e não são onsiderados.

Para uma variável aleatória e, a função distribuição de probabilidade é de�nida

para ∀x ∈ A omo:

F (x) = P{e ≤ x} (6.9)

Essa função, por vezes, também é hamada de distribuição de probabilidade au-

mulada e quanti�a a probabilidade de um evento oorrer entre o extremo inferior do

espaço amostral e um ponto de�nido (x) (PAPOULIS, 1991).

A função densidade de probabilidade (pdf) é de�nida por (PAPOULIS, 1991):

f(x) =
dF (x)

dx
(6.10)

A apliação desses oneitos para os dados simulados (sinais 2 e 3) e obtidos via

ensaio (sinal 1) é direta, pois é neessário determinar a função densidade de probabili-

dade para ada um deles. A atitude da aeronave obtida no ensaio (sinal 1) é um sinal

ontínuo no tempo. Porém, ele é amostrado pelo sistema de aquisição de dados e passa,

então, para o domínio disreto. Os dados provenientes da simulação numéria já são

disretos por natureza.

A função densidade de probabilidade dos sinais é obtida de maneira aproximada,

om um algoritmo que tem as seguintes etapas e baseia-se na obtenção de histogramas:

1. Estabelee-se uma gama para varredura do número de lasses (bins), nais quais
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os sinais serão disretizados;

2. Para ada disretização, ou número de lasses (bins) no histograma, determina-se

a largura da lasse;

3. O sinal no tempo é projetado no eixo das ordenadas para ada instante da simu-

lação (step no tempo), e uma unidade é aresida na lasse (bin) orrespondente;

4. É feita a normalização para que a soma de todas as lasses (equivalente à integral

do histograma) seja igual a um.

Os histogramas normalizados são utilizados omo uma aproximação da função de

distribuição de densidade de probabilidade (pdf), que será utilizada diretamente no

álulo da entropia.

A �m de eliminar possíveis distorções devidas às bordas das faixas das lasses (bins),

que é um erro de disretização, o algoritmo foi repetido diversas vezes, variando-se o

número de lasses entre 64 até 127. Para número de lasse, foi realizado o álulo da

entropia. O resultado �nal foi obtido alulando-se a média do valor de entropia. Esse

proedimento, além de diminuir distorções, traz maior estabilidade ao método.

A �gura 6.1 mostra o �uxograma simpli�ado da rotina.
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Figura 6.1: Algoritmo simpli�ado da rotina de álulo dos histogramas e da entropia
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A �gura 6.2 mostra omo, para os valores de entropia alulados para vários nú-

meros de lasses, variam. Também é mostrada a diferença entre as entropias e a média

alulada.

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2

 60  70  80  90  100  110  120  130

E
nt

ro
pi

a 
de

 R
en

yi
; A

lp
ha

=
3

Numero de Classes da Discretizacao

D21
D31

∆ Entropia
Media

Figura 6.2: In�uênia do número de lasses (ou bins) utilizadas na disretização dos

histogramas no álulo do valor das entropias � Nota-se que há variação nas entropias

aluladas, porém, sem grande variação na diferença entre as entropias. Conseqüente-

mente, o valor da média é bastante estável.

Há também, o fator de distorção presente quando o valor da pdf é zero, pois a

de�nição de entropia trata esses eventos pela de�nição (vide equações 6.5 e 6.6). Quanto

mais disretizados forem os bins, maior será a hane de haver um valor zero na pdf,

aumentando a distorção. Portanto, para o álulo da entropia relativa (equação 6.8),

faz-se neessário tratar as desontinuidades quando Qz = 0; aso ontrário, o valor

resultaria em ∞. Para que o erro total seja pequeno (da ordem de 1.0%), um ǫ é

somado ao histograma toda vez que seu valor é zero. Após perorrer todo o histograma

novamente, todos os valores são normalizados de maneira que a soma total seja igual

a 1. O valor adotado foi de ǫ = 1.10−6. Finalmente, o valor de Dα(Pz ‖ Qz) é obtido

pela soma

(

1
α−1

)

log2
[
∑

(

Pz(z)α ∗ Qz(z)1−α
)]

, que equivale à equação 6.8.

O algoritmo para o álulo da entropia foi desenvolvido em C. Foi utilizada a bi-



Capítulo 6 95

bliotea GNU Sienti� Library versão 1.8-3 para manipulação de vetores, álulo de

mínimos e máximos e álulo de histogramas. O ódigo dessa bibliotea é aberto e pode

ser veri�ado aessando-se um dos sites fonte (FREE SOFTWARE FOUNDATION,

2007). A ompilação foi realizada em sistema operaional Linux om o ompilador

GCC 4.1.2, e diretivas de ompilação -lm -lgsl -lgslblas. Uma listagem do programa

enontra-se no anexo C.1.





Capítulo 7

Resultados de Ensaios,Simulações e Análise
Neste apítulo, serão apresentados os resultados dos ensaios prátios realizados em

v�o, das simulações om as malhas em atitude de rolamento (roll angle) e razão de

rolamento (roll rate), bem omo dos álulos de entropia.

A intenção é obter um método onde seja possível avaliar uma manobra proveniente

de um ensaio, omparando os dados de atitude da aeronave om dados simulados logo

após a exeução, ainda em v�o. O objetivo é usar os resultados da entropia estatístia

para validar a manobra, logo após a sua exeução. Ao �nal, uma análise.

7.1 Ensaios

Para veri�ar a tese apresentada no apítulo 3.3, foram realizados ensaios em uma

aeronave de porte regional, erti�ada FAR-25. A aeronave foi instrumentada om um

sistema espeialista, onsistindo prinipalmente de:

◦ instrumento inerial om gir�metro a laser, apaz de forneer medições de aele-

ração, veloidade e posição angulares nos 3 eixos;

◦ sensor de altitude e veloidade indiada do tipo pitot-estátio om ompensação

de erro de posição e MACH;
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◦ sistema gerador de trajetórias (SYNTASK), onforme desrito no apítulo 3.4.1;

◦ sistema de aquisição de dados multiplexado om odi�ação PCM e om veloi-

dade de 2 Mbits/s.

Todos os instrumentos estavam alibrados e ontrolados pelo sistema EMBRAER

de ontrole de alibração de FTI (SIGECAL). Os ensaios foram realizados nos dias 05

e 11 de novembro de 2005 a partir do aeródromo privado de Gavião Peixoto (SBGP).

A preparação dos ensaios levou em onsideração as preoupações om a variabi-

lidade do ganho utilizado pelo piloto (itada no apítulo 3.4.1). Antes de ada v�o

de ensaio, as boas prátias preonizam a realização de uma reunião de oordenação

om toda a tripulação para dirimir quaisquer dúvidas sobre os aspetos de segurança, a

seqüênia de ações e exeução dos pontos de ensaio. Essa reunião é hamada de brie�ng.

Para os ensaios realizados, o brie�ng da tripulação foi absolutamente explíito em re-

lação às onseqüênias da utilização do ganho adequado durante a exeução das tarefas

sintétias. Também inluiu uma expliação de que alguns pontos de ensaio estariam

sendo utilizados omo experimento para esta tese e, portanto, a utilização do máximo

ganho possível era de suma importânia. Cuidado espeial e atenção redobrada foram

soliitadas nesse sentido.

A esolha dos pilotos de prova foi riteriosa e levou em onsideração a experiênia

anterior no tipo de aeronave e em ensaios de PIO já realizados. Além disso, os v�os foram

dimensionados para que a quantidade de pontos de ensaio fosse aquém da quantidade

de um v�o de ensaios normal, resultando, portanto, num v�o onsiderado urto. Foi

mais uma preoupação importante para minimizar o riso de o piloto utilizar um ganho

menor devido ao ansaço proporionado por um v�o longo.

Essas foram as preauções utilizadas para tentar garantir o emprego orreto dos

ganhos pelos pilotos durante a exeução das manobras, porém é, sem dúvida, uma

hipótese que não pode ser garantida om 100% de erteza.

É importante apontar que o usto de ada ensaio é elevado (da ordem dos US$15 mil)

e, por essa razão, o número de pontos é limitado.
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7.1.1 Condução do Ensaio

A tripulação dos ensaios foi omposta por um piloto de provas no omando da ae-

ronave, um segundo piloto na função de segurança (safety pilot) e de um engenheiro

de ensaios na ondução geral. Os ensaios iniiaram-se om deolagens no entro de

gravidade (C.G.) já na posição traseira, peso máximo de pouso (MLW - maximum lan-

ding weight) e prosseguiram direto para o nível de v�o projetado para o ensaio. Esta

on�guração de massa e C.G. foi a onsiderada rítia para o tipo de aeronave. A sua

esolha foi baseada em ritérios analítios de estabilidade, tais omo os desritos na

norma de qualidades de v�o MIL1797A (DEPARTMENT OF DEFENSE INTERFACE

STANDARD, 1990).

Para ada on�guração ensaiada (posição de �ap, trem-de-pouso e veloidade), foi exe-

utada uma manobra para a identi�ação de parâmetros da aeronave, seguindo o método

exposto no apítulo 4.2.3. Essa manobra onsistiu na introdução de uma exitação em

malha aberta por meio do aileron (anal lateral), e seu formato é onsagrado na litera-

tura (AGARD Working Group 23, 2000) e nos ensaios de identi�ação de parâmetros.

A manobra hama-se 3211 e herda o nome do formato da exitação, onforme apresen-

tado na �gura 7.1. O seu uso foi também uma reomendação direta dos espeialistas

em identi�ação de parâmetros da EMBRAER. Uma omparação entre a potênia es-

petral (PSD) de algumas entradas exitadoras possíveis revela, também, que o uso

da manobra 3211 é o que proporiona maior largura de banda, ofereendo um melhor

usto/benefíio. Ver a �g. 7.2.

Os dados resultantes das manobras 3211 foram utilizados omo dados de entrada na

rotina de identi�ação de parâmetros a �m de obter um modelo matemátio da planta

(aeronave) ajustado espei�amente para as ondições de ada on�guração ensaiada.

Com esse proedimento, o erro de modelagem da planta foi minimizado uma vez que o

ajuste do modelo foi realizado para a ondição espeí�a, sem extrapolação. Há, laro,

uma perda de generalidade, mas que, neste aso, não tem onseqüênias devido ao uso

espeí�o do modelo apenas para a função de simulação nas mesmas ondições em que

a identi�ação foi realizada. O modelo não é utilizado para extrapolar dados fora destas

ondições espeí�as.

Na seqüênia, foram realizados os ensaios de tarefa sintétia para aquela on�gura-

ção, e o proedimento espeí�o para a exeução dos pontos foi o seguinte:
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Figura 7.1: Manobra 3211 � manobra utilizada omo entrada na planta (aeronave) para

exitação em malha aberta. Os dados de entrada e saída são utilizados pela ferramenta

de identi�ação de parâmetros para a obtenção do modelo matemátio da planta.

◦ ompensar a aeronave em v�o reto e nivelado, om um período de estabilização

de 10s (trim shot), sem interferênia do piloto (hands-o�);

◦ iniiar a apresentação da tarefa sintétia para o piloto om uma ontagem regres-

siva;

◦ ao �nal da ontagem regressiva, perseguir a tarefa sintétia om o maior ganho

possível, tentando manter o erro em zero e pilotar sem ompensações;

◦ após o término da tarefa sintétia, desrever quaisquer aspetos relevantes, tais

omo onetividade do ontrole à resposta da aeronave, atrasos exessivos, sobre

valores signi�ativos (overshoots) e osilações perebidas;

◦ veri�ar na tabela de PIOR a lassi�ação adequada;

◦ após esolher a lassi�ação, justi�ar as razões da esolha.

Os omentários pós-ponto de ensaio são os de mais alta relevânia, pois as impres-

sões reém-olhidas sobre a onetividade entre o desejo do piloto (quanto ao ontrole
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Figura 7.2: Comparação da densidade de potênia espetral de ada manobra exitadora

proposta para obtenção de dados de entrada para a ferramenta de identi�ação de

parâmetros da planta � veri�a-se que a potênia nas freqüênias de interesse (até 1.5

ω/δt) para a manobra 3211 é bastante superior, indiando a esolha.

de trajetória) e as respostas da aeronave estão laras e reentes para ele. Em experi-

ênias passadas, tentativas de olher essas impressões e/ou omentários adiionais após

o término do ensaio (pouso da aeronave) resultaram em onfusão e inapaidade de

disernimento entre as situações enfrentadas. A boa prátia de ensaio em v�o preo-

niza que os omentários sejam olhidos após ada ponto de ensaio e é, inlusive, o que

reomenda Smith (1995).

Os dados olhidos nestes pontos são os dados referidos omo sinal 1 no apítulo 6 e

serão testados para veri�ar a entropia relativa ontra os sinais simulados de rolamento

(sinal 2) e razão de rolamento (sinal 3).

7.1.2 Con�gurações Ensaiadas e Modelos Ajustados

Foram ensaiadas duas on�gurações de deolagem (Deolagem 1 � D1 e Deolagem

2 � D2) e outras duas de pouso (Pouso 1 � P1 e Pouso 2 � P2). Foram realizados
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dois v�os distintos, sendo eles onduzidos por pilotos diferentes. As on�gurações de

deolagem estavam om o trem-de-pouso reolhido, e a diferença entre D1 e D2 é a

posição do �ap (D1 om �ap menos de�etido que D2). As on�gurações de pouso

estavam om o trem-de-pouso baixado, e a diferença entre P1 e P2 é também a posição

do �ap (P1 om �ap menos de�etido). Ambos v�os ontaram om a partiipação do

mesmo engenheiro de ensaios (o presente autor).

Como será mostrado a seguir, ada on�guração ensaiada teve mais de um modelo

matemátio da planta identi�ado por meio de rotina de identi�ação de parâmetros

(primeiro modelo para on�guração D1 é denotado por D1A, o segundo por D1B, et.).

Cada modelo identi�ado (D1A, D1B, et.) orresponde à uma on�guração (pouso ou

deolagem) em uma ondição espeí�a (altitude, veloidade, et.). Porém, é impor-

tante expliitar que, uma vez mantidas as ondições de ontorno (on�guração, altitude,

veloidade), foram realizados múltiplos pontos de ensaio. À esses pontos dá-se o nome

de seqüênia. A tabela 7.1 ontém as ombinações modelo utilizado vs. seqüênia.

A únia exessão é a seqüênia número 05 (on�guração de pouso), que utilizou um

modelo identi�ado para uma on�guração de asa idêntia (�ap e ângulo de ataque),

porém om o trem-de-pouso reolhido. Essa diferença foi julgada não signi�ativa, haja

vista a experiênia de erti�ação desta aeronave, que não veri�ou grandes alterações

aerodinâmias entre as duas situações. A in�uênia do trem-de-pouso é relaionada

mais om o arrasto da aeronave, que, neste aso, está ompensado pelo motor.

Tabela 7.1: Listagem dos Modelos vs. Seqüênia#

V�o Con�guração Modelo Seqüênia#

1 D1 D1A 26, 27, 28

D1B 18, 19, 20, 22, 23, 24

P1 P1A 14, 15, 16, 17

2 D2 D2A 02

D2B 03

P2 P2A 01

P2B 04

P1 D2A 05

A validação dos modelos é apresentada a seguir, ontendo a exitação (manobra

3211 no aileron) e as saídas simulada (φsimulado) e real (φreal) da aeronave.



Capítulo 7 103

-30

-25

-20

-15

-10

-5

 0

 5

 10

 15

 20

 0  2  4  6  8  10

(d
eg

)

tempo (s)

Matching Modelo D1A

Sinais:
δa

φsimulado
φreal

Figura 7.3: Validação (Mathing) do Modelo D1 - versão A



104 Capítulo 7

-30

-20

-10

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 0  2  4  6  8  10  12

(d
eg

)

tempo (s)

Matching Modelo D1B

Sinais:
δa

φsimulado
φreal

Figura 7.4: Validação (Mathing) do Modelo D1 - versão B

-30

-25

-20

-15

-10

-5

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

(d
eg

)

tempo (s)

Matching Modelo D2A

Sinais:
δa

φsimulado
φreal

Figura 7.5: Validação (Mathing) do Modelo D2 - versão A



Capítulo 7 105

-30

-25

-20

-15

-10

-5

 0

 5

 10

 15

 20

 0  2  4  6  8  10  12

(d
eg

)

tempo (s)

Matching Modelo D2B

Sinais:
δa

φsimulado
φreal

Figura 7.6: Validação (Mathing) do Modelo D2 - versão B

-15

-10

-5

 0

 5

 10

 0  2  4  6  8  10  12

(d
eg

)

tempo (s)

Matching Modelo P1A

Sinais:
δa

φsimulado
φreal

Figura 7.7: Validação (Mathing) do Modelo P1 - versão A



106 Capítulo 7

-40

-30

-20

-10

 0

 10

 20

 30

 0  1  2  3  4  5  6  7  8

(d
eg

)

tempo (s)

Matching Modelo P2A

Sinais:
δa

φsimulado
φreal

Figura 7.8: Validação (Mathing do Modelo P2 - versão A

-30

-25

-20

-15

-10

-5

 0

 5

 10

 15

 20

 0  2  4  6  8  10  12

(d
eg

)

tempo (s)

Matching Modelo P2B

Sinais:
δa

φsimulado
φreal

Figura 7.9: Validação (Mathing do Modelo P2 - versão B



Capítulo 7 107

Analisando-se as �guras de 7.3 a 7.9, é possível veri�ar que a identi�ação de

parâmetros das várias plantas resultou em modelos bastante próximos dos traços re-

ais. Os modelos D1A e D1B obtiveram os melhores resultados, sendo pratiamente

impereptível a diferença entre os traços. Nota-se que o traço do modelo P1A sofreu

um desloamento (o�set), que, se removido, reduz drastiamente o erro. Os modelos

D2A e D2B obtiveram resultados bons, havendo uma pequena variação na resposta em

freqüênia e resultando em um pequeno atraso do modelo omparado ao traço real. O

último onjunto omposto pelos modelos P1A, P2A e P2B é o que apresentou resultado

menos preiso, porém ainda onsiderado satisfatório. A maior variação foi uma ampli-

tude menor quando omparada ao traço real. Os modelos foram onsiderados válidos e

satisfatórios para a utilização nas simulações.

As exitações 3211 para identi�ação dos modelos foram realizadas pouo antes

de ada ponto de ensaio de Syntask. Dessa maneira, garantiu-se que o modelo da

planta para ada ondição ensaiada fosse o mais �el possível, diminuindo a in�uênia

de elementos externos, omo alterações das ondições atmosférias.

Após a identi�ação das plantas, as simulações desritas no apítulo 5 foram reali-

zadas para a obtenção dos dados para ada uma das malhas de ontrole, om sinais on-

tendo 20 amostras/segundo, gerando sinais de atitude de rolamento. Conforme desrito

no apítulo 6, os sinais no tempo foram transformados em histogramas aproximados,

que podem ser vistos nas �guras B.3 a B.36.

7.2 Resultados do Cálulo de Entropia

Os dados numérios das simulações e aqueles oletados diretamente da aeronave om

a pilotagem humana foram submetidos ao algoritmo para álulo da entropia relativa,

onforme desrito no apítulo 6.

Os dados foram separados em dois grupos:

1. O primeiro foi formado para que o ritério de separação entre pontos exeutados

om baixo ganho versus om alto ganho fosse de�nido (formação do ritério).

2. A segunda é a �gura testemunho, utilizado para testar o ritério (avaliação do

ritério).
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Os pontos e suas separações por grupos enontram-se na tabela 7.2.

Tabela 7.2: Grupos dos Pontos de Ensaio

V�o/Grupo Tarefa Seqüênia #

1/Grupo formação ritério Alto Ganho 15

16

17

20

23

24

26

27

28

Baixo Ganho 14

18

19

22

2/Grupo testemunho Alto Ganho 1

2

3

4

5

7.2.1 Formação do Critério - Análise Direta

Após estabeleidos os grupos e a separação dos pontos, partiu-se para o álulo das

entropias relativas. Para a formação do ritério, serão utilizados somente os dados do

primeiro grupo e uma vez estabeleido o mesmo, os dados do segundo grupo serão a ele

submetidos, veri�ando sua validade. Isso será feito na seção 7.2.3.

Em se tratando de um ambiente de ensaio ontrolado e, assumindo-se por hipótese

que os testes foram realizados de aordo om o previsto (piloto operando realmente em

alto ganho nas tarefas de alto ganho e baixo ganho nas tarefas orrespondentes), pode-

se prourar um valor de orte para a diferença de entropia que orresponda aos valores

ensaiados/observados. Esta é uma hipótese forte, pois, omo não há padrão absoluto

para o ensaio, é neessário assumir que os pontos exeutados estavam de aordo om

este preeito. A hipótese é, no entanto razoável, haja vista a preparação dediada a

omprometer a tripulação om o ensaio. Vide detalhes no apítulo 3.3 e no apítulo 7.1.

Iniialmente, valores entre 1 e 4 para α da entropia de Renyi foram utilizados nos

álulos para veri�ar a in�uênia na aderênia e na estabilidade do método, e, a partir
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destes, busou-se um valor de orte para separar os pontos realizados om baixo ganho

daqueles realizados om alto ganho. Os resultados numérios enontram-se na tabela

7.3.

Tabela 7.3: Entropias do v�o 1 para vários α's

Ganho Seq. ∆D p/ α=1 ∆D p/ α=2 ∆D p/ α=3 ∆D p/ α=4
Baixo 14 0.52 0.51 0.47 0.42

Alto 15 0.39 -2.07 -3.94 -4.51

Alto 16 0.8 0.65 0.11 -0.05

Alto 17 0.78 0.78 0.78 0.76

Baixo 18 0.76 0.86 0.94 1

Baixo 19 0.59 1 1.25 1.38

Alto 20 0.37 0.44 0.46 0.46

Alto 21 0.54 0.12 -0.41 -0.62

Baixo 22 0.75 1.29 1.52 1.55

Alto 23 0.52 0.49 0.24 0.13

Alto 24 0.58 -1.33 -2.74 -3.24

Alto 26 1.34 1.72 1.81 1.74

Alto 27 2.72 4.23 3.44 3.11

Uma vez aluladas as entropias para vários α's, passou-se à busa de um valor de

orte para separar os pontos de alto ganho dos de baixo. Vários valores foram experi-

mentados, prourando-se maximizar o número de aertos. Trata-se de uma otimização

bidimensional: em α e no valor do orte. Para auxiliar na tomada de deisão, foi

montada uma tabela dinâmia onde as várias ombinações pudessem ser simuladas e

analisadas. O resultados dessas simulações, para alguns dos valores de orte experimen-

tados, podem ser vistos nas tabela 7.4.

Dos vários resultados das simulações, os valores de α = 3 e α = 4 para ortes de 0.86

e 1.0 bit foram os que apresentaram melhor resultado. Dentre eles, foram esolhidos

o de menor orte e menor α. As razões foram apresentar a maior separação possível

(menor orte) e o menor expoente possível (menor α), o que, teoriamente, apresenta

menor erro numério em álulos om preisão limitada (sistemas omputaionais). Os

valores �nais para α = 3 podem ser vistos na tabela 7.5.

Os resultados passa/não-passa podem ser vistos de forma grá�a na �gura 7.10, já

om o limiar (ou threshold em Inglês) de 0.86 bit. Na mesma �gura é possível notar os

pontos que �aram fora da faixa prevista (marados omo outlier na �gura).
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Tabela 7.4: Porentagem de Aertos vs. Corte

α=1 α=2 α=3 α=4
Corte = 0.5

Aertos Alto Ganho 27% 55% 73% 73%

Aertos Baixo Ganho 100% 100% 75% 75%

Erros Alto Ganho 73% 45% 27% 27%

Erros Baixo Ganho 0% 0% 25% 25%

Corte = 0.86

Aertos Alto Ganho 82% 82% 82% 82%

Aertos Baixo Ganho 0% 50% 75% 75%

Erros Alto Ganho 18% 18% 18% 18%

Erros Baixo Ganho 100% 50% 25% 25%

Corte = 1.0

Aertos Alto Ganho 82% 82% 82% 82%

Aertos Baixo Ganho 0% 25% 50% 75%

Erros Alto Ganho 18% 18% 18% 18%

Erros Baixo Ganho 100% 75% 50% 25%

Corte = 1.5

Aertos Alto Ganho 91% 82% 82% 82%

Aertos Baixo Ganho 0% 0% 25% 25%

Erros Alto Ganho 9% 18% 18% 18%

Erros Baixo Ganho 100% 100% 75% 75%

Tabela 7.5: Entropias dos Pontos de Ensaio para α=3

Tarefa Seqüênia # D321 D331 ∆D3

[bits℄ [bits℄ [bits℄

Alto Ganho 15 5.27 1.33 -3.94

16 2.26 2.37 0.11

17 0.98 1.75 0.78

20 0.65 1.11 0.46

23 2.05 2.29 0.24

24 4.26 1.52 -2.74

26 0.7 2.51 1.81

27 4.26 7.7 3.44

28 6.62 6.98 0.36

Baixo Ganho 14 0.76 1.23 0.47

18 0.25 1.19 0.94

19 0.82 2.07 1.25

22 1.16 2.68 1.52
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Analisando-se os resultados da �gura 7.10, é possível ver uma boa orrelação entre

o ritério estabeleido (0.86 bit de diferença entre as entropias de Renyi, ou ∆D3 = 0.86

bit) e os pontos de ensaio realizados om alto e baixo ganho. Há, no entanto, 3 pontos

que não atendem o ritério.

7.2.2 Formação do Critério - Análise Estatístia

Para os pontos de ensaio apresentados (primeiro grupo, formação do ritério), pode-

se onsiderar que o método é bastante razoável na missão de separar pontos realizados

om alto ganho daqueles realizados om baixo ganho. Apesar de não apresentar 100%

de aerto, a oorrênia de pontos que não atendem ao ritério é aeitável, haja vista

a natureza subjetiva existente na tarefa de pilotagem e a imperfeições nos modelos

matemátios.

É possível, no entanto, estender a análise por meio de ferramentas estatístias.

Para tal, os valores das seqüênias foram ordenados por ∆D3 resente, obtendo-se a

tabela 7.6. A oluna �ID� é apenas uma identi�ação resente e a oluna �Seqüênia�

referenia-se aos pontos de ensaio originais, já apresentados na tabela 7.5.

Tabela 7.6: Seqüênias Ordenadas por ∆D3 resente

ID ∆D3 Seqüênia

alto ganho

1 -3.94 15

2 -2.74 24

3 0.11 16

4 0.24 23

5 0.36 28

6 0.46 20

7 0.78 17

8 1.81 26

9 3.44 27

baixo ganho

10 0.47 14

11 0.94 18

12 1.25 19

13 1.52 22

Antes de proeder aos álulos estatístios, é importante reoloar que o objetivo

é a obtenção de um ritério que onsiga separar os pontos exeutados om alto e baixo

ganho. Dessa maneira, é justi�ável a remoção dos valores disrepantes do ritério pri-
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mário, observações estatístias notadamente diferentes das outras, feitas sobre a mesma

amostra. Esses pontos são hamados de outliers na literatura estatístia. A remoção

desses pontos visa melhorar a preisão do indiador passa/não-passa para a exeução do

ponto de ensaio, oloando as médias entre baixo e alto ganho um pouo mais distantes.

Notar também que os dados analisados até o momento ontêm apenas o primeiro grupo

- formação do ritério. O ritério ainda passará pelo rivo do segundo onjunto de

dados - avaliação do ritério apresentado posteriormente.

A provável razão para que os pontos seqüênia 26 e 27 tenham valores de ∆D3 altos

é um desbalaneamento na tarefa sintétia. Uma análise dos grá�os B.21 e B.23 mostra

que há um desolamento bastante grande entre os sinais resultantes das simulações nas

malhas de erro e derivada do erro. Esse desolamento oorre em tarefas que não têm

uma média zero na atitude de rolamento, ou seja, a aeronave �a mais tempo inlinada

para um dos lados durante a exeução da tarefa. Essa hipótese neessita de mais ensaios

para ser veri�ada e �a omo sugestão para trabalhos futuros.

Com essas alterações e assumindo-se distribuições Gaussianas, obtém-se a tabela

7.7, que é apresentada gra�amente na �gura 7.11 om um traço mostrando a média e

outros dois traços em média+desvio padrão (µ + σ) e média-desvio padrão (µ − σ).

Tabela 7.7: Estatístia das Seqüênias

ID Seqüênia ∆ Média (µ) Desvio Padrão (σ)
alto ganho

1 15 -3.94 -0.68 1.86

2 24 -2.74

3 16 0.11

4 23 0.24

5 28 0.36

6 20 0.46

7 17 0.78

8 26 1.81 eliminados da formação do ritério

9 27 3.44

baixo ganho

10 14 0.47 eliminado da formação do ritério

11 18 0.94 1.24 0.29

12 19 1.25

13 22 1.52
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A �gura 7.11 mostra uma superposição entre a banda inferior (média menos desvio

padrão) dos pontos exeutados om baixo ganho e a banda superior (média mais desvio

padrão) dos pontos exeutados om alto ganho. Há uma zona de inerteza na interfae

entre as duas regiões.

Fia laro que quanto mais positiva for a diferença de entropia entre

as duas ondições, mais próxima de uma operação de baixo ganho estará a

exeução da tarefa.

Pode-se obter uma leitura mais direta da probabilidade de um ponto ter sido exe-

utado em alto ou baixo ganho, dado um valor de ∆D3. Esses valores são obtidos pela

probabilidade ombinada, mostrada na �gura 7.12.
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Figura 7.12: Probabilidade de exeução em alto e baixo ganho em função da diferença

de entropia de Renyi para α = 3.

A �gura 7.12 mostra a probabilidade que um ponto seja exeutado em baixo ganho

e sua probabilidade ondiional ombinada para alto ganho. A partir da média e desvio

padrão de distribuição de probabilidade (alto e baixo ganho), alula-se a distribuição
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normal gaussiana.

p(x|walto/baixo) =
1

σ
√

2π
exp

(

−(x − µ)2

2σ2

)

(7.1)

e destas, obtém-se as funções de distribuição umulativa (CDF):

CDF(alto/baixo) =

∫ x

−∞
p(x|walto/baixo) (7.2)

As probabilidades ondiionais são obtidas por:

PCalto = CDF(alto) ∗ (1 − CDF(baixo)) (7.3)

e

PCbaixo = CDF(baixo) ∗ (1 − CDF(alto)) (7.4)

A área aima de ambas urvas é a inerteza. Por exemplo, para um ∆D3 = −1.0, a

probabilidade do ponto ter sido exeutado om alto ganho é de aproximadamente 57%;

om baixo ganho é zero; restando 43% de inerteza.

Com a apaidade de obter valores de probabilidade para ada ∆D3, pode-se de�nir

um novo ritério passa/não-passa omo limite entre alto e baixo ganhos. Para tal, a

regra de deisão de Bayes para erro mínimo será utilizada (WEBB, 2002). Essa regra

irá determinar o ponto ótimo para se separar um evento em duas lasses (no aso, alto

e baixo ganhos), levando em onsideração as distribuições de probabilidade para ada

lasse. É um ritério que minimiza os erros de lassi�ação.

Considere-se duas lasses wbaixo e walto nas quais os pontos de ensaio exeutados

serão lassi�ados. Ambas possuem probabilidades a priori iguais: p(wbaixo) = 0.5 e

p(walto) = 0.5, o que signi�a que o piloto, ao exeutar a manobra, tem 50% de hane

de exeutá-la onforme planejado (om alto ganho) e 50% de maneira fora do esperado

(baixo ganho). Essa hipótese é razoável pois não se sabe a priori qual será o resultado.

Com a entropia relativa alulada (x = ∆D3), a probabilidade a posteriori para

ada lasse é dada por p(wbaixo|x) e p(walto|x), que pode ser obtida usando-se o teorema
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de Bayes om as funções de densidade de probabilidade ondiionais: (WEBB, 2002)

p(wbaixo|x) =
p(x|wbaixo) ∗ p(wbaixo)

p(x)
(7.5)

e

p(walto|x) =
p(x|walto) ∗ p(walto)

p(x)
(7.6)

As funções de densidade de probabilidade ondiionais p(x|wbaixo) e p(x|walto) são

as Gaussianas om média e desvio padrão já apresentados na tabela 7.7 e na �gura 7.11.

A regra para deisão pode ser estabeleida então por: lassi�ar o ponto de ensaio

realizado om x = ∆D3 omo walto se

p(x|walto) ∗ p(walto) < p(x|wbaixo) ∗ p(wbaixo) (7.7)

senão, lassi�ar o ponto omo wbaixo.

A regra pode também ser esrita de maneira mais ompata por:

lr(x) =
p(x|walto)

p(x|wbaixo)
<

p(wbaixo)

p(walto)
(7.8)

A equação (ou função) 7.8 é hamada de razão de probabilidade (likelihood ratio) e é

apresentada gra�amente na �gura 7.13. Essa função resulta em 2 regiões desonexas

para a lassi�ação omo alto ganho: para valores de ∆D3 menores que 0.66, a regra

lassi�a os pontos de ensaio realizados omo alto ganho; para valores de ∆D3 maiores

que 1.95, a função volta a lassi�ar omo alto ganho. No entanto, isso pode ser sim-

pli�ado para apenas uma região, uma vez que valores deresentes de ∆D3 produzem

resente similaridade entre a pilotagem humana e a simulação om a malha na deri-

vada do erro. Esse é o oneito apresentado pela entropia relativa e uma aproximação

da malha de derivada do erro sinaliza uma pilotagem de alto ganho (modelo de Hess).

Um valor alto de ∆D3 (maior que 1.95) leva à onlusão que as distribuições de pro-

babilidade da pilotagem humana estão ada vez mais longe das da malha de derivada

do erro, o que sinaliza baixo ganho. A distorção deve-se, prinipalmente, ao fato da

distribuição de probabilidade obtida para alto ganho (µ=-0.68 e σ=1.86) ter um desvio

padrão alto. É neessário exeutar mais pontos de ensaio para melhorar a on�abilidade

das estatístias e essa é uma reomendação para ontinuidade deste trabalho.
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O resultado prátio da regra de deisão é um limite pass/não-passa igual a ∆D3=0.66

bits, que separa pontos de ensaio realizados om alto e baixo ganho.

Figura 7.13: Função razãoçç de probabilidade (Likelihood ratio funtion) resultante da

regra de deisão de Bayes. A �gura menor, no anto esquerdo mostra duas regiões

desonexas: valores entre ∆D3 < 0.66 e ∆D3 > 1.95 para lassi�ação omo alto ga-

nho). A �gura prinipal mostra uma regra de deisão simpli�ada , onsiderando apenas

∆D3 < 0.66 omo ritério para pontos exeutados om alto ganho. Tal simpli�ação é

feita baseando-se no fato experimental observado de que quanto menor ∆D3, maior a

probabilidade do ponto ter sido exeutado om alto ganho.

O erro, ou, a probabilidade de lassi�ar um ponto de ensaio erroneamente, pode

ser também obtido. Há 2 tipos de erro: o primeiro é a lassi�ação de um ponto omo

alto ganho, quando na realidade ele foi exeutado omo baixo ganho; vie-versa para

o segundo. Os erros são obtidos por meio da integração parial das densidades de

probabilidade ondiionais abaixo e aima do limite estabeleido pela regra (∆D3 =

0.66) � vide a �gura 7.14, resultando em:

◦ Erro de lassi�ar um ponto de baixo ganho omo alto ganho =
∫ +∞
0.66 p(walto|x)dx

= 23 %

◦ Erro de lassi�ar um ponto de alto ganho omo baixo ganho =
∫ 0.66
−∞ p(wbaixo|x)dx

= 1%
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A lassi�ação err�nea omo baixo ganho é onservativa e forçará a rejeição de um

ponto exeutado de maneira orreta (om alto ganho). A lassi�ação err�nea omo

alto ganho lassi�ará omo válido um ponto de ensaio mal-exeutado.

Figura 7.14: Erros de lassi�ação. A área hahurada mais à esquerda representa a

probabilidade da regra lassi�ar omo alto ganho um ponto que foi realizado omo

baixo ganho. A área hahurada mais à direita representa a probabilidade da regra

lassi�ar omo baixo ganho um ponto que foi realizado omo alto ganho.

7.2.3 Avaliação do Critério - Utilizando a Análise Estatístia

Com a regra estabeleida na seção 7.2.2, prossegue-se para sua avaliação om a

utilização do onjunto de dados anteriormente separado, os testemunhos, que não par-

tiiparam da formação do ritério.

Os dados da seqüênia 1 do v�o 2 (listado na tabela 7.2) serão utilizados para

ilustrar o método ompleto. Iniialmente, a aeronave foi exitada em malha aberta

para obtenção de dados para serem utilizados na identi�ação de parâmetros. A �gura

7.15 (já apresentada anteriormente na seção 7.1.2 e aqui reoloada para onveniênia)

mostra o modelo P2A identi�ado.
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para onveniênia apenas.
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A �gura 7.16 mostra o bloo orrespondente ao modelo identi�ado apontado om

uma seta vermelha, dentro do diagrama de bloos do modelo de simulação ompleto:

Figura 7.16: diagrama de bloos do modelo ompleto, ressaltando om uma seta ver-

melha o bloo da planta onde os dados do modelo identi�ado são inseridos

Os parâmetros utilizados dentro dos bloos do sistema nervoso entral e do sistema

neuromusular apresentados na �gura 7.16 são os já apresentados no apítulo 5.

Utilizando a mesma on�guração na aeronave (�ape, posição do trem-de-pouso,

peso e entro de gravidade), foi realizado o ponto de ensaio em v�o om a tarefa sintétia,

obtendo-se os resultados da �gura 7.17.

Com o modelo da planta identi�ado (�gura 7.15) e os dados obtidos do ensaio

(�gura 7.17), foram feitas as simulações em malha fehada (modelo da �gura 7.16),

obtendo-se os dados apresentados na �gura 7.18.

Os dados no tempo apresentados na �gura 7.18 foram ondensados em histogramas,

onforme desrito na seção 6.3, obtendo-se os resultados apresentados na �gura 7.19.

Com os histogramas, obtém-se as entropias de Renyi:

A regra para lassi�ação do ponto de ensaio omo alto ou baixo ganho é: lassi�ar
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Figura 7.17: tarefa sintétia e resultado apresentado pelo piloto humano - seqüênia 1

do v�o 2 - ponto testemunho

Tabela 7.8: Entropias de Renyi para α = 3 e seqüênia 1 do v�o 2 � ponto testemunho

D3(21) D3(31) ∆D3

3.22 1.14 -2.08

omo alto ganho se ∆D3 < 0.66; portanto, o ponto é onsiderado omo alto ganho

pelo método. As anotações referentes ao ensaio on�rmam se tratar de um ponto de alto

ganho, portanto o método obteve êxito em lassi�ar o ponto de ensaio orretamente.

Os erros de lassi�ação são obtidos da �gura 7.14:

◦ Erro de lassi�ar um ponto de baixo ganho omo alto ganho 0 %

◦ Erro de lassi�ar um ponto de alto ganho omo baixo ganho 0 %

Este proesso foi apliado para ada um dos pontos testemunhos e somente um

ponto falhou à regra, resultando em:

◦ 80% lassi�ação orreta omo Alto Ganho

◦ 20% lassi�ação inorreta omo Baixo Ganho
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Figura 7.18: Resultados da seqüênia 1 do v�o 2 (ponto testemunho). Em vermelho,

está o traço no tempo da atitude da aeronave, quando pilotada pelo piloto humano,

durante a exeução do ponto de ensaio. Em verde, o resultado da simulação om a

malha de erro. Em azul, o resultado da simulação om a malha na derivada do erro

Os valores numérios para ada ponto de ensaio enontram-se na tabela 7.9, bem

omo o resultado da lassi�ação, já utilizando a denominação passa/não-passa para o

ritério.

Tabela 7.9: Entropia dos pontos testemunhos para α=3 Veri�ação do Critério

Grupo Ganho Real Seq. # ∆D3 Criterio

[bits℄

2/Testemunho Alto 1 -2.08 passa

2 0.85 falha

3 0.22 passa

4 0.34 passa

5 -1.24 passa

Todos os grá�os de resultados (traços no tempo e histogramas) podem ser vistos no

anexo B. É importante notar que o modelo proposto por Hess não é absoluto, no sentido

de que a estratégia empregada pelo piloto esteja 100% malha de ontrole derivativo

para que haja uma pilotagem de alto ganho. Hess mostra que esse valor, na realidade,

é bastante baixo (da ordem de 5 %), justi�ando assim que, apesar dos histogramas do

modelo operando na malha derivativa estarem menos próximos dos histogramas om o

piloto humano na malha, ainda assim eles indiam uma pilotagem de alto ganho.
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Figura 7.19: histogramas dos resultados das simulações em malha fehada da seqüênia

1 do v�o 2 (ponto testemunho)

A boa prátia de ensaios em v�o preoniza que os ensaios de qualidade de v�o (no

qual o ensaio de PIO se enquadra) possui mesmo um resultado onde há variações de

aordo om a avaliação subjetiva da tripulação de ensaio.

Há alguns enários de in�uênia nos resultados:

1. Tripulação realiza o ensaio onforme preonizado, não gerando in�uênia nos resul-

tados e o método apresenta desvio na deteção dos ganhos. Este enário neessita

de uma avaliação por método independente para ser veri�ado. Porém, não foi

identi�ado um método alternativo durante a revisão da literatura, permaneendo

esta veri�ação omo sugestão para ontinuidade de pesquisa.

2. Tripulação erra na realização do ensaio, gerando resultados falsos. Esta é uma in-

�uênia que foi minimizada om máximo esforço durante a realização dos ensaios

deste trabalho, haja vista se tratar de uma hipótese fundamental. As mitigações

inluíram treinamento, brie�ng ompleto antes do ensaio, brie�ng antes da rea-

lização de ada ponto de ensaio, entrevista om o piloto logo após a realização
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de ada ponto e �nalmente v�os om duração urta para evitar ansaço. Não há

omo veri�ar essa hipótese.

3. Uma ombinação de ambos

Os dados apresentados nas �guras 7.12 a 7.14 devem ser avaliados e utilizados

levando em onsideração essas variações devidas à subjetividade; não há um ritério

absoluto; para pontos de ensaio onde o método resulta em inerteza de lassi�ação e a

tripulação também não onsegue lassi�ar o ganho adequadamente, o ponto de ensaio

deverá ser repetido.

Essa forma de pensar é perfeitamente aeitável dentro do ambiente de ensaios em

v�o, e um método om 100% de aerto, espeialmente para ensaios de qualidade de v�o,

estão fora de ogitação. É, no entanto, relevante lembrar que a proposta do método é

servir omo um �ltro para os pontos de ensaio realizados fora dos parâmetros de ganho

do piloto, apresentando ganhos grandes para ada ponto identi�ado omo insatisfatório.

Pontos de ensaio que estejam em dúvida (on�ito entre opinião da tripulação e resultado

do método) devem ser repetidos, sendo que a opinião da tripulação ainda é o �el da

balança no aeite do ensaio realizado.
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Conlusões e Reomendaçõespara Pesquisas Futuras
Neste apítulo, serão apresentadas as onlusões do método e também uma lista de

possibilidades para que seja dada ontinuidade ao estudo e à sua utilização prátia.

8.1 Conlusões

A partir dos resultados apresentados, pode-se onluir que o método proposto para

identi�ar ensaios de PIO utilizando a ténia de tarefa sintétia realizados om ganho

inadequado é válido. O método apresentou boa orrelação entre os pontos ensaiados e

os resultados analítios, om 80% de aerto para o onjunto de pontos dediados à sua

avaliação (pontos testemunhos). A variabilidade presente nos resultados é onsiderada

aeitável para ensaios de qualidade de v�o, uma vez que a natureza subjetiva na avalia-

ção dos resultados é uma onstante neste tipo de ensaio. O método, porém, foi razoável

em separar a exeução orreta do ensaio.

A formação do ritério utilizou 10 pontos de ensaio. Para aumentar a on�abili-

dade do método e obter resultados mais estatistiamente signi�ativos para as médias

e desvios padrão mostrados na tabela 7.7, é sugerida a realização de mais ensaios.

Levando-se em onsideração a simpliidade da regra �nal (∆D3 < 0.66) e as proba-

bilidades de aerto e erro apresentadas na Figura 7.12, onlui-se que é possível forneer
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ao engenheiro de ensaios uma ferramenta apaz de propiiar um indiativo razoável so-

bre a orreta exeução dos pontos. E, para sua utilização e�az, é reomendado que a

apliação seja feita om ritério, sendo que os pontos na área de interfae das proba-

bilidades, onde a inerteza de lassi�ação é grande, sejam repetidos. Esse julgamento

deverá levar em onsideração o resultado do método e a opinião do piloto, onjunta-

mente.

Apesar dos dados terem utilizado apenas um tipo de aeronave, a exeução do ensaio

e a dinâmia das aeronaves da mesma ategoria (aeronaves de transporte - FAR25) não

variam. O método pode ser onsiderado válido para apliação em qualquer aeronave da

mesma ategoria, om o mesmo valor de orte (∆D3 < 0.66) para lassi�ação omo

alto ganho.

8.2 Reomendações para Implementação

O método proposto neessita de várias etapas, enumeradas a seguir:

1. Exeução das manobras 3211 de identi�ação de parâmetros;

2. Identi�ação dos parâmetros através de rotina matemátia;

3. Validação do modelo identi�ado;

4. Exeução das Manobras de Tarefa Sintétia (SYNTASK);

5. Exeução do modelo om os Inputs realizados pelo piloto omo entrada na malha

de posição (error);

6. Exeução do modelo om os Inputs realizados pelo piloto omo entrada na malha

de derivada da posição (error rate);

7. Cálulo das entropias

8. Veri�ação passa/não-passa pelo ritério

A utilização desse método em ambiente de ensaio real irá requerer um alto grau de

automatismo dessas etapas. Uma boa meta de tempo é:
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◦ 1 minuto para os identi�ar a planta e validá-la; ou utilizar um método reursivo

para se obter o modelo da planta simultaneamente om a realização do ensaio;

◦ 1 minuto para rodar os modelos em ambas malhas;

◦ 10 segundos para o álulo da entropia e apresentação no ritério

Esse automatismo é neessário devido ao dinamismo do ambiente de ensaios, porém

os tempos sugeridos são bastante viáveis, haja vista a experiênia adquirida durante o

desenvolvimento desta pesquisa.

8.3 Reomendações para Pesquisas Futuras

O método proposto neessita ser exposto a uma variedade maior de pilotos e ae-

ronaves e, portanto, �a a reomendação para que os programas futuros se utilizem

dessa ténia. Infelizmente, não é possível apliar diretamente o método em dados pas-

sados, haja vista que a maioria dos ensaios não ontém manobras de identi�ação de

parâmetros para que a planta possa ser devidamente sintonizada. Uma outra saída

seria desenvolver ferramentas de identi�ação da planta que não fossem dependentes

de manobras espeí�as (omo a 3211 utilizada) e que pudessem determinar o modelo

da planta a partir de manobras omuns, omo urvas e outras manobras operaionais

que não sejam exeutadas em malha fehada pelo piloto. Essa opção abriria enormes

possibilidades para a utilização do grande volume de pontos de ensaio já realizados.

Essa pesquisa poderia utilizar a versão mais nova do software SYSID da EMBRAER.

Outra reomendação relevante é fazer uma omparação om resultados obtidos por

meio do álulo da freqüênia de rossover (apresentado no apítulo 4.1.1). A idéia de

Mithell e Klyde ∗ é que se veri�que se os pontos de ensaio identi�ados omo sendo

exeutados om baixo ganho pelo método proposto apresentam também algum tipo

de alteração na freqüênia de rossover do piloto. Na visão deles, deverá haver uma

alteração, levando a freqüênia para um patamar inferior (menor bandwidth).

É neessário testar a hipótese levantada no apítulo 7.2.2 sobre a in�uênia do

desbalaneamento da tarefa sintétia no resultado. Uma omparação direta entre tarefas

∗apresentada omo sugestão por David Mithell e David Klyde durante exposição na onferênia da
AIAA em Hilton Head, SC (CELERE; VAROTO; MACIEL, 2007).
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balaneadas e desbalaneadas seria o su�iente.

A utilização de modelo blak-box para a planta é, sem dúvida, uma limitação grande

da implementação utilizada e a migração para a utilização de um software apaz desfazer

a identi�ação das explíitas das derivadas de estabilidade seria bastante ontribuinte

para o avanço da utilização do método proposto. A obtenção das derivadas de esta-

bilidade trazem robustez ao modelo, que pode ser utilizado om uma gama maior de

ondições (veloidades, altitudes, et.).

Como alternativa ao uso da entropia estatístia para omparar os sinais oriundos dos

ensaios em v�o e aqueles produzidos pelas simulações, o álulo da orrelação poderia

ser utilizado. Esta pesquisa poderá utilizar os mesmos dados já obtidos e produzir uma

omparação.
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Apêndie A

Exertos FAR-25 e AC-25-7A
A.1 FAR 25

�25.143 � General. CONTROLLABI-

LITY AND MANEUVERABILITY

(a) The airplane must be safely on-

trollable and maneuverable during: (1) Ta-

keo�; (2) Climb; (3) Level �ight; (4) Des-

ent; and (5) Landing.

(b) It must be possible of making a

smooth transition from one �ight ondi-

tion to any other �ight ondition without

exeptional piloting skill, alertness, or

strength, and without danger of exeeding

the airplane limit-load fator under any

probable operating onditions, inluding

[. . . ℄

�25.143 � Geral. CONTROLABILI-

DADE E MANOBRABILIDADE

(a) A aeronave deverá ser ontrolável

e manobrável, de maneira segura, durante:

(1) Deolagem; (2) Subida; (3) V�o nive-

lado; (4) Desida; e (5) Pouso.

(b) Deverá ser possível fazer a tran-

sição de uma para qualquer outra ondi-

ção de v�o, sem habilidades exepionais,

força exessiva ou alerta exessivo do piloto

e sem exeder os limites de arga sob quais-

quer ondições operaionais prováveis, in-

luindo [. . . ℄

A.2 AC 25-7A

Segue exertos da AC:
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(1) Explanation. (i) Setions 25.143(a)

and (b) require that the airplane be safely

ontrollable and maneuverable without ex-

eptional piloting skill and without danger

of exeeding the airplane limiting load fa-

tor under any probable operating onditi-

ons. Servie history events have indiated

that modern transport ategory airplanes

an be suseptible to airplane-pilot ou-

pling under ertain operating onditions

and would not meet the intent of this re-

quirement.

(ii) The lassi airplane-pilot oupling (A-

PC) situation, ommonly referred to as

pilot-indued osillations (PIO), is onsi-

dered to our when some airplane's res-

ponse metri is approximately 180 degrees

out of phase with the pilot's ontrol input

. . .

(iv) This servie experiene has shown

that ompliane with only the quantita-

tive, open-loop (pilot-out-of-the loop) re-

quirements does not guarantee that the

required levels of �ying qualities are ahi-

eved. Therefore, in order to ensure that

the airplane has ahieved the �ying quali-

ties required by �� 25.143(a) and (b), the

airplane must be evaluated by test pilots

onduting high-gain (wide-bandwidth),

losed-loop tasks to determine that the

potential of enountering adverse A-PC

tendenies is minimal.

(1) Explanação. (i) As seções 25.143(a)

e (b) requerem que a aeronave seja on-

trolável e manobrável de maneira segura

sem habilidades exepionais de pilota-

gem e sem o perigo de exeder o fator de

arga sob qualquer ondição operaional

provável. A história de eventos em serviço

india que aeronaves de transporte moder-

nas podem ser suseptíveis a aoplamento

aeronave piloto (A-PC ou PIO) sob ertas

ondições operaionais e não atenderiam

às intenções do requisito.

(ii) A situação lássia de aoplamento

aeronave piloto (A-PC), omummente re-

ferida omo osilações induzidas pelo pi-

loto (PIO), é onsiderada omo oorrendo

quando alguma medida da resposta da ae-

ronave está aproximadamente a 180 graus

fora de fase om o sinal de ontrole do pi-

loto [. . . ℄

(iv) Esta experiênia em serviço mostrou

que o umprimento somente om os re-

quisitos quantitativos, em malha aberta

(piloto fora do loop) não garante que os

níveis de qualidade de v�o sejam atinjidos.

Portanto, para garantir que a aeronave te-

nha atinjido os requisitos de qualidade de

v�o dos ��25.143(a) e (b), a aeronave ne-

essita ser avaliada por pilotos de ensaio

onduzindo tarefas de alto ganho (banda

larga) e malha-fehada para determinar

que o potenial para enontrar tendênias

adversas de A-PC são mínimas.
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(v) For the most part, these tasks must

be performed in atual �ight . . .

(2) Speial Considerations. . . .

(iv) The erti�ation �ight test program

should be tailored to the spei� airplane

design and to evaluate the airplane in on-

ditions that were found to be ritial du-

ring its development program and A-PC

analytial assessment. . . .

(vi) Sine the evaluation of �ying quali-

ties under �25.143(a) and (b) is basially

qualitative, espeially evaluations of A-PC

suseptibility, the high-gain tasks disus-

sed herein should be aomplished by at

least three test pilots. . .

(3) Proedures (Flight Test)

(i) Evaluation of the atual task per-

formane ahieved. . . is not reommended

. . . The tasks are used only to inrease the

pilot's gain, whih is a prerequisite for ex-

posing A-PC tendenies. . .

(ii) Tasks for a spei� erti�ation projet

should be based on operational situations,

�ight testing maneuvers, or servie di�ul-

ties that have produed A-PC events. . .

(iii) . . . apture tasks and �ne traking

tasks share many ommon harateristis

but serve to highlight di�erent aspets of

any A-PC problem areas that may exist

. . . .

.

(v) Para a maior parte, estas tarefas

deverão ser exeutadas em v�o [. . . ℄

(2) Considerações Espeiais. [. . . ℄

(iv) O programa de ensaios em v�o de erti-

�ação deverá ser desenhado para o projeto

de tipo espeí�o e para avaliar a aeronave

em ondições que tenham sido onsidera-

das rítias durante os ensaios de desen-

volvimento e avaliação analítia de A-PC.

[. . . ℄

(vi) Como a avaliação das qualidades de

v�o desrita nos ��25.143(a) e (b) é basi-

amente qualitativa, espeialmente avalia-

ções de suseptibilidade a A-PC, as tarefas

de alto ganho disutidas aqui deviam ser

realizadas por, pelo menos, três pilotos de

ensaio. [. . . ℄

(3) Proedimentos (Ensaios de V�o) (i) A

avaliação do desempenho alançado para

efetuar a tarefa [. . . ℄ não é reomendado

[. . . ℄ As tarefas são usadas para aumentar

o ganho do piloto, que é um pré-requisito

para expor as tendênias a A-PC [. . . ℄ (ii)

Tarefas para um projeto de erti�ação es-

peí�o deverão ser baseadas em situações

operaionais, manobras de ensaios, ou di-

�uldades em serviços que tenham produ-

zido eventos de A-PC [. . . ℄ (iii) [. . . ℄ tare-

fas de aptura e tarefas �nas têm algumas

araterístias em omum mas servem para

evideniar aspetos diferentes de quaisquer

áreas problemátias de A-PC que possam

existir [. . . ℄



146 Capítulo A

(4) Capture Tasks. . . .

(5) Fine Traking Tasks. . . .

The pith and roll ommands should be

ombinations of steps and ramps. . . . The

sequene should be long enough and om-

plex enough that the pilot annot learn to

antiipate the ommands. The unfamilia-

rity is intended to help keep the test pilot's

gain high and to prelude inadvertent pi-

lot ompensation while aomplishing the

task. Suh ompensation, along with redu-

ed gains, ould mask any A-PC tendenies

. . . .

.

(4) Tarefas de Captura. [. . . ℄

(5) Tarefa Finas. [. . . ℄

Os omandos de rolamento e arfagem de-

vem ser ombinações de degraus e rampas

[. . . ℄ A seqüênia longa e omplexa o su�i-

ente para o piloto não aprender e anteipar

os omandos. Esta não-familiaridade tem

a intensão de ajudar a manter o ganho do

piloto de ensaios alto e afastar o riso de

ompensação inadvertente pelo piloto du-

rante a exeuçaõ da tarefa. Tal ompen-

sação, junto om uma atuação om ganho

reduzido, pode masarar tendenias a A-

PC [. . . ℄



Apêndie B

Grá�os dos Resultados
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Os dados apresentados neste anexo foram gentilmente edidos para publiação pela

EMBRAER. Os dados referentes às tarefas enviadas para o piloto foram, no entanto,

retidas por motivos de sigilo industrial.
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Figura B.4: V�o 1 - Seqüênia #15 - Con�guração P1A - histogramas dos dados



C
a
p
ítu

lo
B

1
5
3

-30

-20

-10

 0

 10

 20

 30

 0  10  20  30  40  50  60  70

A
tit

ud
e 

de
 R

ol
am

en
to

 (
de

g)

tempo (s)

Sinais de Atitude de Rolamento - /Projects/data/voo166/016/

φhumano
φmalha-roll

φmalha-roll-rate
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Figura B.6: V�o 1 - Seqüênia #16 - Con�guração P1A - histogramas dos dados
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Figura B.7: V�o 1 - Seqüênia #17 - Con�guração P1A - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.8: V�o 1 - Seqüênia #17 - Con�guração P1A - histogramas dos dados
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Figura B.9: V�o 1 - Seqüênia #18 - Con�guração D1B - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.10: V�o 1 - Seqüênia #18 - Con�guração D1B - histogramas dos dados
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Figura B.11: V�o 1 - Seqüênia #19 - Con�guração D1B - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.12: V�o 1 - Seqüênia #19 - Con�guração D1B - histogramas dos dadoss
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Figura B.13: V�o 1 - Seqüênia #20 - Con�guração D1B - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.14: V�o 1 - Seqüênia #20 - Con�guração D1B - histogramas dos dados
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Figura B.15: V�o 1 - Seqüênia #22 - Con�guração D1B - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.16: V�o 1 - Seqüênia #22 - Con�guração D1B - histogramas dos dados
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Figura B.17: V�o 1 - Seqüênia #23 - Con�guração D1B - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.18: V�o 1 - Seqüênia #23 - Con�guração D1B - histogramas dos dados
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Figura B.19: V�o 1 - Seqüênia #24 - Con�guração D1B - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.20: V�o 1 - Seqüênia #24 - Con�guração D1B - histogramas dos dados
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Figura B.21: V�o 1 - Seqüênia #26 - Con�guração D1A - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.22: V�o 1 - Seqüênia #26 - Con�guração D1A - histogramas dos dados
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Figura B.23: V�o 1 - Seqüênia #27 - Con�guração D1A - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.24: V�o 1 - Seqüênia #27 - Con�guração D1A - histogramas dos dados
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Figura B.25: V�o 1 - Seqüênia #28 - Con�guração D1A - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.26: V�o 1 - Seqüênia #28 - Con�guração D1A - histogramas dos dados
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Figura B.27: V�o 2 - Seqüênia #01 - Con�guração P2A - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.28: V�o 2 - Seqüênia #01 - Con�guração P2A - histogramas dos dados
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Figura B.29: V�o 2 - Seqüênia #02 - Con�guração D2A - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.30: V�o 2 - Seqüênia #02 - Con�guração D2A - histogramas dos dados
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Figura B.31: V�o 2 - Seqüênia #03 - Con�guração D2B - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.32: V�o 2 - Seqüênia #03 - Con�guração D2B - histogramas dos dados
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Figura B.33: V�o 2 - Seqüênia #04 - Con�guração P2B - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.34: V�o 2 - Seqüênia #04 - Con�guração P2B - histogramas dos dados
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Figura B.35: V�o 2 - Seqüênia #05 - Con�guração D2A - dados do ensaio e das simulações
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Figura B.36: V�o 2 - Seqüênia #0 - Con�guração D2A - histogramas dos dados



Apêndie C

Listagem de Programas
C.1 Cálulo da Entropia

O programa que segue foi feito em C e ompilado em sistema operaional Linux

- distribuição Fedora 7, kernel 2.6.23.1, GCC 4.1.2 e usando IDE Anjuta 2.2.0. Foi

utilizada bibliotea GNU Sienti� Library versão 1.8 O programa é disponibilizado

omo Software Livre sob a liença GPL v3.

// código para cálculo da entropia relativa de K-L e de Renyi

// os dados de entrada são duas séries temporais (dois sinais )

// para cada sinal no tempo, calcula o histograma

// e com o histograma, calcula as entropias

// Copyright (C) 2007 André Luis Celere

/ *

This program is free software: you can redistribute it and/o r modify

it under the terms of the GNU General Public License as publis hed by

the Free Software Foundation, either version 3 of the Licens e, or

(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful ,

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public Lice nse

along with this program.
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If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

* /

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <gsl/gsl_errno.h>

#include <gsl/gsl_vector.h>

#include <gsl/gsl_histogram.h>

#define MAXDATASIZE 8000

#define MAXBINS 1024 // número MÁXIMO de bins dos histograma s

#define MAXSPLINESIZE 20000

/////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////

int read_data(double data_out[][2], char f_name[])

// ATENÇÃO! Não aceita formato engenharia (x.xxez)

// leitura do arquivo

// entrada:

// "f_name[]"=nome do arquivo, contendo path completo

// saída:

// data_out = matriz nx2 contendo os dados

{

FILE * in;

if ((in = fopen(f_name, "rt"))== NULL)

{

fprintf(stderr, "Cannot open input file.\n");

return 0;

}

int c;

int header_lines = 0;

int n,j; //contadores de linha e coluna

int num_par=1; //isso quer dizer DOIS parametros

for (n=0;n<header_lines;n++) {

do {

c=fgetc(in);

} while (c!=10); //ascii 10 = new line

}

//char separador=9; //ascii para espaço =32; para tab=9

char str_num[200]=""; //string auxiliar, so serve para mon tar o numero

char ch; //character de leitura

n=0; //contador de linhas

j=0; //contador de colunas
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while (!feof(in)) {

str_num[0]=’\0’;

do {

ch=fgetc(in);

if ((ch<58) && (ch>44)) strncat(str_num,&ch,1);

}

while ((ch<58) && (ch>44));

if ((strlen(str_num)!=0) && (str_num[0]!=’\n’)) {

data_out[n][j]=atof(str_num);

j++;

}

if (j>num_par) {

j=0;

n++;

}

}

fclose(in);

return n;

}

/////////////////////////////////////////////////// ////////////////

/////////////////////////////////////////////////// ////////////////

//calculo do histograma via gsl

/////////////////////////////////////////////////// ////////////////

void hist_gsl(gsl_vector * data_in, int n, gsl_histogram * gsl_hist) {

//entradas são:

//data_in = gsl_vector com os dados

//n = inteiro com o numero de elementos do vetor de entrada

//gsl_hist = ponteiro para a saída de dados (passagem por par ametro)

int i;

double sum;

//aloca cada elemento de dados a um bin

for(i=0;i<n;i++){

gsl_histogram_increment(gsl_hist,gsl_vector_get(dat a_in,i));

}

//normaliza para que a soma seja hum

sum=gsl_histogram_sum(gsl_hist);

gsl_histogram_scale(gsl_hist,(1.0/sum));

}

void bin_set(gsl_vector * data1, gsl_vector * data2, gsl_histogram * p, gsl_histogram * q){

// calculo do máximo-maximorum e mínimo-minimorum

// para a formação dos bins

double data_min, data_max, delta_bins;

int i;
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size_t finesse=gsl_histogram_bins(p);

if (finesse!=gsl_histogram_bins(q)){

printf("Erro! Os dois histogramas devem ter o mesmo numero d e elementos!");

}

if (gsl_vector_min(data1)<gsl_vector_min(data2)) {

data_min=gsl_vector_min(data1);

}

else {

data_min=gsl_vector_min(data2);

}

if (gsl_vector_max(data1)>gsl_vector_max(data2)) {

data_max=gsl_vector_max(data1);

}

else {

data_max=gsl_vector_max(data2);

}

delta_bins=(data_max-data_min)/finesse; //passo dos bi ns

//printf("min2=%g\n",gsl_vector_min(data2));

double bins[finesse+1];

bins[0]=data_min;

for (i=1;i<=finesse;i++){

bins[i]=bins[i-1]+delta_bins;

//printf("bin# %d\t valor=%g\n",i,bins[i]);

}

gsl_histogram_set_ranges(p,bins,finesse+1);

gsl_histogram_set_ranges(q,bins,finesse+1);

}

double entropy(gsl_vector * data1, int n1, gsl_vector * data2, int n2, int finesse) {

//calcula entropia relativa p[i] * (log(p[i]/q[i])/log(2))

//entradas

// "p" = vetor com histograma

// "q" = vetor com histograma

int nbins;

int i;

double eps=0.000001;

double sum=0;

gsl_histogram * p=gsl_histogram_alloc(finesse);

gsl_histogram * q=gsl_histogram_alloc(finesse);

bin_set(data1,data2,p,q);

hist_gsl(data1,n1,p);

hist_gsl(data2,n2,q);

nbins=finesse;

gsl_histogram_shift(q,eps);
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for (i=0;i<nbins;i++){

//printf("bin# %d\t valor=%g\n",i,gsl_histogram_get(p ,i));

if (gsl_histogram_get(p,i)>eps) {

sum=sum+gsl_histogram_get(p,i) * log(gsl_histogram_get(p,i)/(gsl_histogram_get(q,i)) );

}

}

gsl_histogram_free(p);

gsl_histogram_free(q);

return sum;

}

void save_histogram(gsl_histogram * gsl_hist, char f_name[]){

int i; //contadores

FILE * out;

double rangeMin, rangeMax;

int aux;

size_t nbins=gsl_histogram_bins(gsl_hist);

if ((out = fopen(f_name, "w+"))== NULL) {

fprintf(stderr, "Cannot open output file - histogram.\n") ;

return;

}

for (i=0;i<nbins;i++){

aux=gsl_histogram_get_range(gsl_hist,i,&rangeMin, &r angeMax);

fprintf(out,"%g\t %g\n",rangeMin, gsl_histogram_get(g sl_hist,i));

}

fclose(out);

}

double entropy_renyi(gsl_vector * data1, int n1, gsl_vector * data2, int n2,

int finesse, int alpha){

//calcula entropia relativa de Renyi

//entradas

// data1: vetor de dados numero 1

// data2: vetor de dados numero 2

// finesse:numero de bins dos histogramas

// alpha: grau da entropia de Renyi

int nbins;

int i;

double eps=0.000001;
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double sum=0;

if (alpha<0) {

printf("alpha deve ser maior que zero");

return 0;

}

// aloca memoria para os histogramas

gsl_histogram * p=gsl_histogram_alloc(finesse);

gsl_histogram * q=gsl_histogram_alloc(finesse);

// determina os bins de cada histograma (data1>>p; data2>>q )

bin_set(data1,data2,p,q);

// calcula o histograma para cada vetor de dados

hist_gsl(data1,n1,p);

hist_gsl(data2,n2,q);

save_histogram(q,"/home/acelere/Projects/entropia_r 2_so_histog/src/s1_hist_orig.txt");

save_histogram(p,"/home/acelere/Projects/entropia_r 2_so_histog/src/s3_hist_orig.txt");

nbins=finesse;

gsl_histogram_shift(q,eps); //esta soma é para fugir do er ro de se ter entropia infinita

for (i=0;i<nbins;i++){

//printf("bin# %d\t valor=%g\n",i,gsl_histogram_get(p ,i));

if (gsl_histogram_get(p,i)>eps) {

if (alpha==1){

// se alpha=1, então usa a definição de Shannon

sum=sum+gsl_histogram_get(p,i) * log(gsl_histogram_get(p,i)/gsl_histogram_get(q,i));

}

else {

// se alpha!=1, então usa a definição de Renyi

sum=sum+pow(gsl_histogram_get(p,i),alpha)_

* pow(gsl_histogram_get(q,i),(1-alpha));

printf("i=%d\t p=%g\t q=%g\t sum=%g\n", i, gsl_histogram _get(p,i),

gsl_histogram_get(q,i), sum);

}

}

}

sum=(1.0/(alpha-1)) * log(sum);

gsl_histogram_free(p);

gsl_histogram_free(q);

return sum;

}

int calculate(char fpath[], double * entropy_out, double * entropy_r_out)

//entra com o path dos arquivos de onde serao lidos os arquivo s

//passa um ponteiro para vetor de doubles onde serão retorna dos os dois valores de entropia

//entropy_r_out é a entropia de renyi

{
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// FILE * out; // arquivo de saída de dados

char file1[200]="signal_1.txt"; // arquivos de entrada de dados

char file2[200]="signal_2.txt";

char file3[200]="signal_3.txt";

char fileNameAux[200];

char * file_name;

double raw_data[MAXDATASIZE][2]; //matriz de leitura de d ados raw do disco

int n1,n2,n3; //tamanho dos vetores data1,2 e 3

gsl_vector * data1=gsl_vector_alloc(MAXDATASIZE); //vetor de dados ( no tempo) - entrada

gsl_vector * data2=gsl_vector_alloc(MAXDATASIZE); //vetor de dados ( no tempo) - entrada

gsl_vector * data3=gsl_vector_alloc(MAXDATASIZE); //vetor de dados ( no tempo) - entrada

int i; //contadores genéricos

int finesse; // valor do numero de bins com o qual o histograma deve ser montado

double alpha=3; // alpha do Renyi

// leitura dos dados

strcpy(fileNameAux,fpath);

file_name=strcat(fileNameAux,file1);

n1=read_data(raw_data,file_name);

for(i=0;i<n1;i++)

{

gsl_vector_set(data1, i, raw_data[i][1]);

}

strcpy(fileNameAux,fpath);

file_name=strcat(fileNameAux,file2);

n2=read_data(raw_data,file_name);

for(i=0;i<n2;i++)

{

gsl_vector_set(data2, i, raw_data[i][1]);

}

strcpy(fileNameAux,fpath);

file_name=strcat(fileNameAux,file3);

n3=read_data(raw_data,file_name);

for(i=0;i<n3;i++)

{

gsl_vector_set(data3, i, raw_data[i][1]);

}

// calculo dos histogramas

entropy_out[0]=0; //entropia 21

entropy_out[1]=0; //entropia 31
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entropy_r_out[0]=0; //renyi 21

entropy_r_out[1]=0; //renyi 31

double aux;

int minBins=64;

int maxBins=128;

// vai calcular histogramas com minBins até maxBins e soma tu do

for (i=minBins;i<maxBins;i++){

finesse=i; //numero de bins do histograma

aux=entropy(data2, n2, data1, n1, finesse);

entropy_out[0]=entropy_out[0]+aux;

aux=entropy_renyi(data2, n2, data1, n1, finesse, alpha);

entropy_r_out[0]=entropy_r_out[0]+aux;

aux=entropy(data3, n3, data1, n1, finesse);

entropy_out[1]=entropy_out[1]+aux;

aux=entropy_renyi(data3, n3, data1, n1, finesse, alpha);

entropy_r_out[1]=entropy_r_out[1]+aux;

}

// tira a média da entropia calculada com cada um dos nbins

entropy_out[0]=entropy_out[0]/(maxBins-minBins);

entropy_out[1]=entropy_out[1]/(maxBins-minBins);

entropy_r_out[0]=entropy_r_out[0]/(maxBins-minBins) ;

entropy_r_out[1]=entropy_r_out[1]/(maxBins-minBins) ;

// libera a alocação de memória

gsl_vector_free(data1);

gsl_vector_free(data2);

gsl_vector_free(data3);

return 1;

}

int main(void)

{

//char originalPath[200]="/home/acelere/Projects/dat a/voo175/";

char originalPath[200]="/home/acelere/Projects/data/ voo166/";

char fpath[200];

char numDir[20];

double entropy[2];

double entropy_r[2];

int i;

FILE * results;
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if ((results = fopen("/home/acelere/Projects/data/resu ltados.txt", "w"))== NULL){

fprintf(stderr, "Cannot open results output file.\n");

return 0;

}

fprintf(results,"Corrida:\t E21\t E31\n");

for (i=43;i<44;i++){ //(para voo 166)

//for (i=1;i<50;i++){ //(para voo 166)

//for (i=1;i<9;i++){ // (para voo 175)

strcpy(fpath,originalPath); //reset do string original d o path

sprintf(numDir,"%03d",i); //cria string com o numero da co rrida

strcat(fpath,numDir); //concatena o numero da corrida no p ath

strcat(fpath,"/"); //adiciona a barra

printf("%s\n",fpath);

calculate(fpath, entropy, entropy_r); //calcula a histog rma e entropia

printf("Corrida: %s\t E21=%f\t E31=%f\t E21R=%f\t E31R=% f\n",numDir,

entropy[0], entropy[1], entropy_r[0], entropy_r[1]);

fprintf(results,"%s\t %f\t %f\t %f\t %f\n",numDir, entro py[0], entropy[1],

entropy_r[0], entropy_r[1]);

}

fclose(results);

return 0;

}

C.2 Sripts de Entrada de Dados

Os programas que segues foram feitos em Matlab Version 7.1.0.183 (R14) Servie

Pak 3 / Simulink 6.3 (R14SP3). A função de ambos é iniializar o modelo Simulink.

Entrada de Dados para a Manobra 3211

% 1 PCM Time

% 2 Beta Vane Angle

% 3 Aileron LH Position

% 4 Aileron RH Position

% 5 delta_a

% 6 IRU 1 Pitch Angle

% 7 IRU 1 Pitch Rate

% 8 IRU 1 Roll Angle

% 9 IRU 1 Roll Rate

% 10 IRU 1 Y Body Acceleration

% 11 IRU 1 Yaw Rate

% 12 Airspeed 1

% 13 Baro Altitude 1
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% 14 Engine LH Ch A N1_AC

% 15 Engine RH Ch A N1_AC

% 16 Rudder Upper SURFACE LVDT POSITION can 4 - 1

% 17 AOA body filtered 1A

% 18 Synthetic Task Target Pitch

% 19 Synthetic Task Target Roll

% 20 Synthetic Task Event Command

% 21 Aileron LH LVDT Va

% 22 Aileron LH LVDT Vb

% 23 Aileron RH LVDT Va

% 24 Aileron RH LVDT Vb

[Nome,Caminho]=uigetfile({’ * .txt’},’Escolha o arquivo de dados .txt’);

Arquivo=fullfile(Caminho,Nome);

fid = fopen(Arquivo, ’r’);

dados=textscan(fid, ’%f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f % f

%f %f %f %f %f %f %f %f %f’, ’headerlines’, 3);

fclose(fid);

for i=1:size(dados,2);

dadossynt(:,i)=dados{1,i};

end

%calculo do delta aileron

dadossynt(:,5)=dadossynt(:,4)-dadossynt(:,3);

i=1;

inicio=70;

fim=size(dadossynt,1);

fim=280;

t=dadossynt(inicio:fim,1)-dadossynt(1,1); % em segundo s

delta_a=dadossynt(inicio:fim,5); % em graus

delta_r=dadossynt(inicio:fim,16); %em graus

phi_target=dadossynt(inicio:fim,19); % em graus

roll_a=dadossynt(inicio:fim,8);

p=dadossynt(inicio:fim,9);

r=dadossynt(inicio:fim,11);

%dados para o ident:

input_data=[delta_a delta_r];

output_data=[p r roll_a];

mdel=iddata(output_data, input_data, 0.05);

figure

plot(delta_a)
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hold on

plot(roll_a,’go’)

plot(dadossynt(inicio:fim,20),’r’)

Entrada de Dados para os dados Syntask

% 1 PCM Time

% 2 Beta Vane Angle

% 3 Aileron LH Position

% 4 Aileron RH Position

% 5 delta_a

% 6 IRU 1 Pitch Angle

% 7 IRU 1 Pitch Rate

% 8 IRU 1 Roll Angle

% 9 IRU 1 Roll Rate

% 10 IRU 1 Y Body Acceleration

% 11 IRU 1 Yaw Rate

% 12 Airspeed 1

% 13 Baro Altitude 1

% 14 Engine LH Ch A N1_AC

% 15 Engine RH Ch A N1_AC

% 16 Rudder Upper SURFACE LVDT POSITION can 4 - 1

% 17 AOA body filtered 1A

% 18 Synthetic Task Target Pitch

% 19 Synthetic Task Target Roll

% 20 Synthetic Task Event Command

% 21 Aileron LH LVDT Va

% 22 Aileron LH LVDT Vb

% 23 Aileron RH LVDT Va

% 24 Aileron RH LVDT Vb

% 25 lixo > tempo embeded

[Nome,Caminho]=uigetfile({’ * .txt’},’Escolha o arquivo de dados .txt’);

Arquivo=fullfile(Caminho,Nome);

fid = fopen(Arquivo, ’r’);

dados=textscan(fid, ’%f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f % f %f

%f %f %f %f %f %f %f %f’, ’headerlines’, 3);

fclose(fid);

for i=1:size(dados,2);

dadossynt(:,i)=dados{1,i};

end

%calculo do delta aileron

dadossynt(:,5)=dadossynt(:,4)-dadossynt(:,3);

%agora vamos cortar os dados que estao para fora do syntask

%ou seja, soh quando o evento marcado pelo parametro Syntask Event Command

%for igual a 31 temos dados bons.

i=1;
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inicio=-1;

while (i<size(dadossynt,1)) & (inicio<0)

if dadossynt(i,20)> 0

inicio=i;

end

i=i+1;

end

%i herda o valor do loop anterior

fim=-1;

while (i<size(dadossynt,1)) & (fim<0)

if dadossynt(i,20)< 31

fim=i;

end

i=i+1;

end

% aqui so aumenta um pouco o volume de dados para pegar o trim in icial e um

% pouco do final

if inicio>10

inicio=inicio-9;

end

if fim<(size(dadossynt,1)-10)

fim=fim+9;

end

inicio=inicio;

t=dadossynt(inicio:fim,1)-dadossynt(inicio,1); % em se gundos

delta_a=dadossynt(inicio:fim,5); % em graus

delta_r=dadossynt(inicio:fim,16); %em graus

phi_target=dadossynt(inicio:fim,19); % em graus

roll_a=dadossynt(inicio:fim,8);

figure

plot(delta_a)

hold on

plot(roll_a,’go’)

plot(dadossynt(inicio:fim,20),’r’)

t(size(t))

Formatação dos dados do modelo para geração dos Grá�os

[Nome,Caminho]=uigetfile({’ * . * ’},’Escolha qq arquivo só para pegar o caminho’);

Nome=’signal_2.mat’;

aux=Caminho;

Arquivo=fullfile(Caminho,Nome);

signal=load(Arquivo);

t=signal.ans(1,:)’;
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s2=signal.ans(3,:)’;

ss2=[t s2];

Nome=’signal_2.txt’;

Caminho=aux;

Arquivo=fullfile(Caminho,Nome);

dlmwrite(Arquivo,ss2,’\t’);

s1=signal.ans(4,:)’;

ss1=[t s1];

Nome=’signal_1.txt’;

Caminho=aux;

Arquivo=fullfile(Caminho,Nome);

dlmwrite(Arquivo,ss1,’\t’);

clear signal;

Nome=’signal_3.mat’;

Caminho=aux;

Arquivo=fullfile(Caminho,Nome);

signal=load(Arquivo);

t=signal.ans(1,:)’;

s3=signal.ans(3,:)’;

ss3=[t s3];

Nome=’signal_3.txt’;

Caminho=aux;

Arquivo=fullfile(Caminho,Nome);

dlmwrite(Arquivo,ss3,’\t’);
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Number Desription MinRange MaxRange Auray SamplingRate Unit

1 Beta Vane Angle -50.0 50.0 0.215 10.0 DEG

280 Aileron LH Position -30.0 20.0 0.5 20.0 DEG

297 Aileron RH Position -30.0 20.0 0.5 20.0 DEG

1094 IRU 1 Pith Angle -180.0 180.0 0.15 50.0 DEG

1095 IRU 1 Pith Rate -128.0 128.0 2.0 40.0 DEG/S

1096 IRU 1 Roll Angle -180.0 180.0 1.0 50.0 DEG

1097 IRU 1 Roll Rate -128.0 128.0 2.0 40.0 DEG/S

1105 IRU 1 Y Body Aeleration -4.0 4.0 0.08 40.0 g

1106 IRU 1 Yaw Rate -128.0 128.0 2.0 40.0 DEG/S

1204 Airspeed 1 0.0 500.0 2.0 10.0 KT

1207 Baro Altitude 1 -2000.0 50000.0 15.0 10.0 ft

2733 Engine LH Ch A N1AC -256.0 256.0 0.1 32.0 perent

3271 Engine RH Ch A N1AC -256.0 256.0 0.1 32.0 perent

6279 Rudder Upper SURFACE LVDT POSITION an 4 - 1 -36.0 36.0 0.9 80.0 DEG

10116 AOA body �ltered 1A 0.0 1.0 1.0 2.0 ADM

12306 Syntheti Task Target Pith -90.0 90.0 0.0 40 DEG

12307 Syntheti Task Target Roll -180.0 180.0 0.0 40 DEG

12308 Syntheti Task Event Command 0.0 65535.0 0.0 40 DEG

20676 Aileron LH LVDT Va -0.3 0.3 1.0E-4 40.0 VDC



C
a
p
ítu

lo
D

2
0
1

20677 Aileron LH LVDT Vb -0.3 0.3 1.0E-4 40.0 VDC

20678 Aileron RH LVDT Va -0.3 0.3 1.0E-4 40.0 VDC

20679 Aileron RH LVDT Vb -0.3 0.3 1.0E-4 40.0 VDC





Apêndie E

Modelo Laterodireional
Neste apêndie, serão apresentadas as equações de movimento utilizadas para mo-

delar a planta, que, neste aso, é uma aeronave de transporte regional om erti�ação

FAR 25. As equações seguem a proposta de (BABISTER, 1980) e são padrão na indús-

tria aeronáutia. Em primeiro lugar, é neessário de�nir os eixos prinipais e o sistema

de oordenadas utilizado. Veja a �gura E.1. Os eixos Ox, Oy e Oz passam pelo CG da

Figura E.1: Eixos do Sistema de Referênia da Aeronave
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aeronave; u, v e w são as veloidades deompostas nesses eixos; p, q e r são as veloi-

dades angulares nesses eixos, positivo para o sentido horário; Ix, Iy, Iz são momentos

de inéria; Iyz, Izx, Ixy são produtos de inéria; X, Y, Z são as deomposições de fora

nos eixos e apliada no CG; L, M, N são momentos externos apliados, deompostos

nos eixos.

Para o equaionamento, são assumidas algumas hipóteses, denotadas pela letra H.

Ainda é preiso representar a força da gravidade, atuando na aeronave. É nees-

sária uma hipótese, a saber: H1 - a Terra onsiderada um sistema inerial, om esta

orientação: o eixo XE orientado para o Norte; o eixo YE orientado para o Leste; o eixo

ZE orientado para baixo, apontando para o entro da Terra. Observar que o sistema é

dextrógiro (mão direita).

Assim, os ângulos de Euler são de�nidos omo: ψ é o ângulo entre o eixo Oz da

aeronave e o eixo ZE da Terra; θ é o ângulo entre o eixo Oy da aeronave e o eixo Oy da

Terra; φ é o ângulo entre o eixo Ox da aeronave e o eixo XE da Terra.

H2: aeronave orpo rígido - não se levam em onsideração os efeitos elástios na

estrutura.

Apliando-se d~F = ~adm para a aeronave omo um todo, obtém-se:

ẋ = u + qz − ry (E.1)

ẏ = v + rx − pz (E.2)

ż = w + py − qz (E.3)

De onde as aelerações podem ser derivadas diretamente:

ẍ =
d

dt
(u + qz − ry) (E.4)

ÿ =
d

dt
(v + rx − pz) (E.5)

z̈ =
d

dt
(w + py − qz) (E.6)

resultando em:

ẍ = u̇ + q̇z + q(w + py − qx) − ṙy − r(v + rx − pz) (E.7)
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ÿ = v̇ + ṙx + r(u + qz − ry) − ṗz − p(w + py − qx) (E.8)

z̈ = ẇ + ṗy + p(v + rx − pz) − q̇x − q(u + qz − ry) (E.9)

e apliando-se ~F = m~a :

m~a =

∫

m













[u̇ + q̇z + q(w + py − qx) − ṙy − r(v + rx − pz)] î+

[v̇ + ṙx + r(u + qz − ry) − ṗz − p(w + py − qx)] ĵ+

[ẇ + ṗy + p(v + rx − pz) − q̇x − q(u + qz − r)] k̂













dm

porém
∫

m
xdm =

∫

m
ydm =

∫

m
zdm = 0

e, portanto, já deompondo as forças nos eixos, obtém-se:

m(u̇ − rv + qw) = X (E.10)

m(v̇ − pw + ru) = Y (E.11)

m(ẇ − qu + pv) = Z (E.12)

Apliando-se, agora, uma rotação em θ e φ, obtém-se a direção do vetor gravidade nos

eixos da aeronave. Esta rotação pode ser esrita em forma matriial:













x

y

z













=













cos θ 0 − sin θ

sin θ sinφ cos φ cos θ sinφ

sin θ cos φ − sinφ cos θ cos φ













∗













xE

yE

zE













E, portanto, para deompor a força da gravidade:













gx

gy

gz













=













cos θ 0 − sin θ

sin θ sinφ cos φ cos θ sinφ

sin θ cos φ − sinφ cos θ cos φ













∗













0

0

g













=













− sin θ

cos θ sinφ

cos θ cos φ













Finalmente, o onjunto de forças �nais atuantes na aeronave �a:

X = m(u̇ − rv + qw) − mg sin θ (E.13)

Y = m(v̇ − pw + ru) − mg cos θ sinφ (E.14)

Z = m(ẇ − qu + pv) − mg cos θ cos φ (E.15)
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Utilizando-se o mesmo tipo de tratamento para os momentos em torno dos eixos, a

partir de:

L =

∫

m
(yz̈ − zÿ)dm (E.16)

M =

∫

m
(zẍ − xz̈)dm (E.17)

N =

∫

m
(xÿ − yẍ)dm (E.18)

enontra-se:

L = Ixxṗ − Iyz(q
2 − r2) − Izx(ṙ + pq) − Ixy(q̇ − rp) − (Iyy − Izz)qr (E.19)

M = Iyy q̇ − Izx(r2 − p2) − Ixy(ṗ + qr) − Iyz(ṙ − pq) − (Izz − Ixx)rp (E.20)

N = Izz ṙ − Ixy(p
2 − q2) − Iyz(q̇ + rp) − Izx(ṗ − qr) − (Ixx − Iyy)pq (E.21)

(E.13)+(E.19) é o onjunto de 6 equações difereniais não-lineares para os 6 graus de

liberdade. Para desaoplar as equações nos modos longitudinais e laterodireionais,

algumas hipóteses adiionais preisam ser formuladas. Introduzindo iniialmente a hi-

pótese de aeronave simétria:

H3: aeronave simétria em torno dos seus eixos, levando Ixy = Iyx = Iyz = Izy = 0

H4: os eixos prinipais podem ser �xados para Ixz = Izx = 0

O onjunto E.19 pode ser reesrito omo

L = Ixxṗ − Izx(ṙ + pq) − (Iyy − Izz)qr (E.22)

M = Iyy q̇ − Izx(r2 − p2) − (Izz − Ixx)rp (E.23)

N = Izz ṙ − Izx(ṗ − qr) − (Ixx − Iyy)pq (E.24)

Introduzindo o oneito de pequenas perturbações:

H5: as ondições de v�o da aeronave serão modeladas em torno de um valor de

referênia. Usando-se a notação apresentada por (ETKIN; REID, 1996), na ondição

ompensada tem-se:

u = u0 + u(t) (E.25)

v = 0 + v(t) (E.26)
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w = 0 + w(t) (E.27)

θ = θ0 + θ(t) (E.28)

φ = 0 + φ(t) (E.29)

p = 0 + p(t) (E.30)

q = 0 + q(t) (E.31)

r = 0 + r(t) (E.32)

X0 = Y0 = Z0 = 0 (E.33)

M0 = L0 = N0 = 0 (E.34)

Introduzindo-se essas ondições, obtém-se o seguinte:

X0 + ∆X = m(u̇ − rv + qw) − mg sin(θ0 + θ) (E.35)

Y0 + ∆Y = m(v̇ − pw + r(u0 + u) − mg cos(θ0 + θ) sinφ (E.36)

Z0 + ∆Z = m(ẇ − q(u0 + u) + pv) − mg cos(θ0 + θ) cos φ (E.37)

∆L = Ixxṗ − Izx(ṙ + pq) − (Iyy − Izz)qr (E.38)

∆M = Iyy q̇ − Izx(r2 − p2) − (Izz − Ixx)rp (E.39)

∆N = Izz ṙ − Izx(ṗ − qr) − (Ixx − Iyy)pq (E.40)

Das relações trigonométrias:

sin(θ0 + θ) = sin θ0 cos θ + sin θ cos θ0 (E.41)

cos(θ0 + θ) = cos(θ0 cos θ − sin θ0 cos θ (E.42)

H6 - e, se se adotar a hipótese de pequenos ângulos de perturbação:

cos θ ≈ 1

sin θ ≈ θ

cos φ ≈ 1

sinφ ≈ φ
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onjugados om a eliminação dos termos maiores que segunda ordem, resulta em:

∆X = m(u̇) − mg cos(θ0)θ (E.43)

∆Y = m(v̇ + ru0 − mg cos(θ0)φ (E.44)

∆Z = m(ẇ − qu0) − mg sin(θ0)θ (E.45)

∆L = Ixxṗ − Izxṙ (E.46)

∆M = Iyy q̇ (E.47)

∆N = Izz ṙ − Izxṗ (E.48)

As equações são então expandidas om a série de Taylor ao redor do ponto de

equilíbrio e, onsiderando-se as hipóteses:

H7: eliminando-se os termos de ordem maior que 1;

H8: aeronave simétria em torno dos seus eixos, levando a Ixy = Iyx = Iyz = Izy =

0;

H9: os eixos prinipais podem ser �xados para Ixz = Izx = 0

φ̇ = p + q sinφ + r cos φ tan θ (E.49)

θ̇ = q cos φ − r sin φ (E.50)

ψ̇ = (q sinφ + r cos φ) sec θ (E.51)

ẊE = u cos θ cos ψ +

v(sinφ sin θ cos ψ − cosφ sinψ) + w(cos φ sin θ cos ψ + sinφ sin ψ) (E.52)

ẎE = u cos θ sinψ

+v(sinφ sin θ sin ψ + cos φ cos ψ) + w(cos φ sin θ sinψ − sinφ sin ψ) (E.53)

ŻE = −u sin θ + v sinφ cos θ + w cos φ cos θ (E.54)

É possível desaoplar os modos de movimento (longitudinal e laterodireional) e esrever

na forma matriial segundo o modelo de matrizes de espaço de estados:

ẋ = Ax + Bu
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obtendo-se para movimento longitudinal:



















∆u̇

ẇ

q̇

∆θ̇



















=



















Xu

m
Xw

m 0 −g cos θ0

Zu

m−Zẇ

Zw

m−Zẇ

Zq+mu0

m−Zẇ

−mg sin θ0

m−Zẇ

1
Iyy

[

Mu + MẇZu

(m−Zẇ)

]

1
Iyy

[

Mw + MẇZw

(m−Zẇ)

]

1
Iyy

[

Mq +
Mẇ(Zq+mu0)

(m−Zẇ)

]

−Mẇmg sin θ0

Iyy(m−Zẇ)

0 0 1 0



















∗



















∆u

w

q

∆θ



















+



















∆Xc

m

∆Zc

m−Zẇ

∆Mc

Iyy
+ Mẇ∆Zc

Iyy(m−Zẇ)

0



















E para o movimento laterodireional:



















∆v̇

ṗ

ṙ

∆φ̇



















=



















Yv

m
Yp

m

(

Yr

m − u0

)

g cos θ0
(

I ′zxLv + Nv

I′zz

) (

I ′zxLp +
Np

I′zz

) (

I ′zxLr + Nr

I′zz

)

0
(

Lv

I′xx
+ I ′zxNv

) (

Lp

I′xx
+ I ′zxNp

) (

Lr

I′xx
+ I ′zxNr

)

0

0 0 tan θ0 0



















∗



















v

p

r

φ



















+



















∆Yc

m

∆Lc

I′xx
+ I ′zxNc

I ′zx∆Lc + ∆Nc

I′zx

0
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Com as seguintes de�nições auxiliares

I ′xx = (IxxIzz−I2
zx)

Izz

I ′zz = (IxxIzz−I2
zx)

Ixx

I ′zx = Izx

(IxxIzz−I2
zx)



Apêndie F

Esalas Originais
As esalas originais estão apresentadas neste anexo para refer?nia. Elas foram

inluídas pois a linguagem utilizada na indústria aeronáutia, e espei�amente na área

de qualidades de v�o é, essenialmente, a original em Inglês.
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Figura F.1: Esala de Cooper-Harper

fonte: (COOPER; HARPER, 1969)
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Figura F.2: Esala de PIO - O uso da esala iniia-se pelo fundo, om o iníio do

ontrole em malha fehada. As perguntas são suessivamente responsdidas através de

uma avaliação entre as respostas obtidas ontra as desejadas, até que uma nota seja

atingida.

fonte: (US NAVY, 2007)


