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RESUMO

TEIXEIRA,  João  Bosco  Junior.  DESENVOLVIMENTO  DO  SISTEMA  DE 

SUPORTE  PARA CÂMARAS  DE  PEQUENO  FORMATO  COM  SINCRONISMO  A GPS. 

Recife, 2010. 

Dissertação (Mestrado) – Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade 

Federal de Pernambuco. 

O uso de imagens aéreas é uma das maneiras  mais rápidas  de se  obter  dados 

cartográficos de uma região e a demanda tem crescido nos últimos anos nos mais diversos 

campos da engenharia ou fora dela, como o projeto e fiscalização de obras ou análise de 

impactos ambientais. Por outro lado o processo convencional de levantamento aéreo é caro 

e demorado, restringindo o seu uso a projetos de maior porte. Muito do custo do processo 

convencional está relacionado aos equipamentos e software utilizados. Sendo assim, tem-se 

estudado  formas  de  reduzir  esses  custos  utilizando  câmaras  digitais  não  métricas  de 

pequeno formato para levantamentos de pequenas áreas e aplicações especiais. Portanto, o 

objetivo deste trabalho é especificar e implementar um sistema de aquisição de imagens, 

com  hardware e  software de baixo custo,  no sentido de facilitar  o uso de câmaras não 

métricas  na aquisição de imagens aéreas.  O sistema é composto  de câmara digital  de 

pequeno formato, integrado com receptor GPS para controle do disparo e sistema inercial 

formado por giroscópios e acelerômetros.

Palavras-chave: Aerofotogrametria, INS, Fototriangulação, Câmaras Digitais
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ABSTRACT

The use of aerial imagery is the fastest way to get cartographic data from one region 

and the demand has grown in recent years in various engineering fields and beyond, as the 

design and supervisioning of  building sites or environmental impact analysis. Great part of 

the cost of conventional process is related to equipment and software used. So, there has 

been researches that study ways to reduce these costs by using non-metric small format 

cameras for surveys of small areas and special applications. Therefore, aim of this work is to 

specify and implement a system of image acquisition, with low-cost hardware and software to 

facilitate the use of  non-metric  cameras in  the acquisition of  aerial  imagery.  The system 

composed of small-format digital camera, integrated with GPS receiver to shutter control and 

inertial system composed of accelerometers and gyroscopes.

Keywords: Aerial Photogrammetry , INS, Triangulation, digital cameras
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1. INTRODUÇÃO

O  levantamento  fotogramétrico  convencional  é  algo  dispendioso  e  muitas  vezes 

possui um tempo de resposta inadequado, dados os aspectos de execução da operação, tal 

como custo do equipamento e condições atmosféricas. 

Outro  aspecto  que  encarece  ainda  mais  os  equipamentos  de  levantamento 

fotogramétrico convencional é o uso de sensores inerciais integrados com GPS. No entanto, 

esta tecnologia pode reduzir a necessidade do controle de campo através do fornecimento 

direto dos parâmetros da orientação externa da fotografia, diminuindo o tempo de execução 

do projeto de mapeamento fotogramétrico. Diante disto, muitos pesquisadores têm estudado 

o  uso  de  câmaras  de  pequeno  formato  como  uma  alternativa  de  baixo  custo  ao 

levantamento fotogramétrico convencional. Esses estudos têm amplo espectro de aplicação, 

que vai  desde aplicações de menor rigor métrico,  como na formação de mosaicos para 

monitoramento de obras ou impactos ambientais como em ROCHA et al. (2009), até casos 

onde a precisão seja um requisito,  como por  exemplo,  no projeto de estradas (COSTA, 

2008) ou ainda na atualização cadastral (VASCO e RIBEIRO, 2000). 

Alguns organismos ligados a governos, como o ministério da agricultura do Canadá 

(ILMB, 2008), têm lançado diretrizes para o uso de câmaras digitais de pequeno formato em 

levantamentos  aerofotogramétricos.  Também empresas têm lançado produtos  que  usam 

como base a tecnologia de câmaras de pequeno formato e GPS, como por exemplo,  o 

EnsoMOSAIC (MOSAICMILL, 2010). 

Neste  trabalho  foram  abordadas  três  tecnologias  específicas  e  seu  uso  na 

fotogrametria: câmaras de pequeno formato, INS e GNSS/GPS.

Para a utilização de câmaras de pequeno formato,  foi  realizada uma análise dos 

requisitos necessários para o seu uso na fotogrametria, como também a possibilidade de 

alterar  as suas características  e programa de controle,  no  sentido de fornecer  recursos 

extras para a sua integração com outros sistemas.

Com o GNSS, foi elaborado um estudo das características dos receptores GPS OEM, 

disponíveis no mercado e seu uso na fotogrametria. Como resultado do trabalho foi criada 

uma metodologia para integração do receptor  GPS com a câmara,  que foi  testada com 

sucesso  durante  o  vôo.  Para  implementação  desta  metodologia  foram desenvolvidos  e 

implementados hardware e software que serão descritos em capítulos posteriores.
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Para  os  sensores  inerciais,  que  são  os  elementos  que  formam  os  sistemas  de 

navegação  Inercial,  foram  analisados  os  requisitos  básicos  e,  por  fim,  o  seu  uso  na 

determinação de ângulos de inclinação,  o que serve de base para a  determinação dos 

parâmetros  da  orientação  externa  da  fotografia  ou  para  estabilização  automática  da 

plataforma e da câmara.

1.1 - Objetivos

O presente estudo tem o objetivo de avaliar a viabilidade do uso de tecnologias de 

baixo custo na montagem de um sistema de mapeamento aerofotogramétrico integrado com 

GPS e INS,  visando a  redução do  apoio  de campo em levantamentos  fotogramétricos. 

Lembrando  que  a  expressão  baixo  custo  aqui,  apresenta  duas  conotações  distintas:  a 

primeira tem relação com o custo dos equipamentos usados; a segunda está relacionada às 

tecnologias lowend, ou seja, aquelas que estão disponíveis para uso por usuários comuns, e 

que  podem  ser  compradas  no  comércio,  sem  necessidade  de  licenças  ou  permissões 

especiais para o seu uso. Nestas tecnologias se enquadram microcontroladores, módulos 

GPS,  câmaras  digitais  e  ainda  sensores  inerciais  como  os  usados  em  videogames  e 

aparelhos celulares.

São os objetivos específicos desta Dissertação:

• Desenvolver  metodologia,  hardware e  software para  integração do receptor  GPS 

com uma câmara não métrica de pequeno formato;

• Construir  uma  base  eletro-mecânica  para  estabilização  da  câmara  de  pequeno 

formato; 

• Implementar  um  sistema  para  medida  de  atitude  da  câmara  fotográfica  usando 

sensores inerciais de baixo custo;

1.2 - Estrutura da Dissertação

O restante deste trabalho está divido em quatro capítulos, da seguinte forma:

O capítulo dois trata do embasamento teórico relacionado às tecnologias utilizadas 

na solução. Em primeiro lugar, o sistema de navegação por satélites, no caso específico 

deste  trabalho  o  GPS,  que  será  abordado  de  maneira  genérica,  pois  se  trata  de  uma 

tecnologia já muito difundida e de conhecimento geral. Ainda neste capítulo será abordada a 

Fotogrametria  tratando  tanto  os  aspectos  da  aquisição  dos  dados  como  o  seu 
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processamento.  Por  fim  será  feita  uma revisão  dos  aspetos  relacionados  aos  sensores 

inerciais e sua fusão na determinação de ângulos de inclinação, usando especificamente o 

modelo conhecido como filtro de Kalman.

No  capítulo  três,  será  detalhada  a  metodologia  empregada  no  trabalho  e  a 

construção do protótipo, tratando os aspectos relacionados ao  hardware e  software, tanto 

construído como adquirido. 

No  capítulo  quatro,  serão  detalhados  os  experimentos  feitos  e  os  resultados 

conseguidos com o uso do protótipo nestes experimentos.

No capítulo cinco serão feitas as considerações finais, onde serão comentadas as 

contribuições  deste  trabalho  à  luz  dos  resultados  obtidos,  como também sugestões  de 

estudos futuros que podem ser realizados tendo como ponto de partida esse trabalho.
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 - NAVSTAR GPS

O sistema de posicionamento global,  GPS como ficou popularizado o Navigation 

Satellite with Time and Raging Global Positioning System é um sistema de posicionamento 

baseado em ondas de rádio que pode ser usado em qualquer parte do mundo. Ele fornece 

informações  sobre  posicionamento,  velocidade  e  tempo.  Sua  concepção  inicial  foi  para 

navegação sob os auspícios do departamento de defesa (DoD) dos Estados Unidos.  Mais 

tarde a comunidade civil passou a investigar suas potencialidades e encontrou aplicações, 

nas mais diversas áreas do conhecimento humano, inclusive na fotogrametria.  No Brasil 

ARANA (1994) conduziu um estudo sobre o uso de GPS na fotogrametria apresentando 

uma série de benefícios que o uso do GPS traria para o levantamento aéreo.

O GPS é formado por três segmentos distintos (MONICO, 2000), as estações em 

terra ou segmento de controle,  que dentre outras atividades,  monitoram e controlam os 

satélites; o segmento espacial, formado pelos satélites que emitem as ondas de rádio; e os 

receptores  GPS,  que interpretam as informações enviadas pelos satélites e informam o 

posicionamento do receptor. A Figura 1 ilustra essa arquitetura.

Figura 1: Segmentos do NAVSTAR-GPS 
Fonte: XU (2007)

As  estações  em  terra,  também  conhecidas  como  segmentos  de  controle,  têm  a 

função de monitorar e controlar o funcionamento dos satélites, determinar o tempo GPS, 
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predizer  as  efemérides,  calcular  as  correções  de  relógio  e  atualizar  a  mensagem  de 

navegação de cada satélite (MONICO, 2000).

O segmento espacial é formado pelos satélites também denominados de SV (space 

vehicle) e são usados como referência para o posicionamento dos receptores. Eles emitem 

basicamente dois tipos de dados: o almanaque e as efemérides. O almanaque é composto 

de informações sobre as órbitas de todos os satélites, esse dado não é muito preciso e é 

considerado válido por alguns meses. Já as efemérides são dados orbitais e correções de 

tempo que são necessários para o posicionamento preciso. Cada satélite emite somente 

dados sobre suas próprias efemérides (MEHAFFEY, 1998). 

O  segmento  dos  usuários  é  composto  pelos  receptores  GPS,  que  usam  as 

informações recebidas dos satélites para calcular  a sua posição,  velocidade e tempo. É 

importante lembrar que neste segmento existe diferenciação entre os usuários, os usuários 

comuns  têm  acesso  apenas  ao  código  C/A  (Coarse  Acquisition),  que  apresenta  uma 

precisão  limitada  em relação  ao  código  P,  que  é  cifrado,  e  só  pode  ser  acessado  por 

usuários autorizados.

2.1.1 - Equações de Observação

Segundo XU (2007) todas as informações fornecidas pelo receptor GPS têm como 

base  três  medidas  (observáveis)  específicas:  a  pseudodistância  (pseudorange)  medida 

usando o código C/A ou o código P, a fase da portadora, e o efeito Doppler.  Segue-se uma 

explicação sobre cada uma destas medidas e os seus respectivos modelos funcionais.

2.1.1.1 - Pseudodistância

A pseudodistância é a medida da distância entre o satélite e a antena do receptor, 

essa medida é feita usando o tempo de transmissão do sinal do satélite até o centro de fase 

da antena do receptor. O tempo é medido analisando a máxima correlação entre o código 

gerado a partir do relógio do receptor e o sinal GPS gerado a partir do relógio do satélite. A 

pseudodistância  assim  é  chamada  porque  difere  da  distância  real,  devido  a  erros  nos 

relógios  internos  do  satélite  e  do receptor,  como também devido  a  erros  causados  por 

influências do meio por onde o sinal é transmitido. A pseudodistância pode ser calculada 

usando equação 1 (XU, 2007).
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Rr
st r , t e=r

st r , t e− t r− t e ciontrotidemulrel (1)

Em que:

Rr
s
t r , te   é a pseudodistância;

r
s
t r , t e  é a distância geométrica entre o satélite (no instante de emissão do sinal) e 

o receptor (no instante de recepção do sinal);

 tr− t e  representa as correções nos relógios;

c  é a velocidade da luz;

ion  e tro  são erros provocados pela ionosfera e troposfera respectivamente;

tide  é a influencia da maré;

mul  é a correção devido ao efeito de multicaminhamento;

rel  diz respeito aos efeitos relativísticos;

  representa as demais correções.

2.1.1.2 - Fase da onda da portadora

Uma medição mais precisa que a pseudodistância é feita usando a fase da portadora. 

Essa medição é feita calculando a diferença de fase do sinal gerado pelo satélite em relação 

ao sinal gerado pelo receptor. A equação 2 mostra o modelo:

r
s
t r=r

s
t r , t e− tr− t scN r

s
−iontrotidemulrel (2)

Em que:

  é o comprimento de onda;

r
s
t r  é a fase do oscilador do receptor;

N r
s
 é o número de comprimento de onda inteiros, que é conseguido com a resolução 

da ambigüidade.

O uso da equação 2  é  conveniente,  pois  todos os  termos estão em unidade de 

medida (metro). 
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A fase da onda pode ser medida nos comprimentos das ondas portadoras L1, L2 e L5, 

para os receptores mais recentes.

2.1.1.3 - Efeito Doppler

O  efeito  Doppler  é  um  fenômeno  que  provoca  alteração  na  freqüência  do  sinal 

recebido, causado pelo movimento relativo entre o receptor e o emissor do sinal. Supondo 

que o sinal emitido tenha a freqüência nominal f , a velocidade radial do satélite em relação 

ao receptor é:

V =V U =∣V∣cos (3)

Em que: 

V  é a velocidade do satélite em relação ao receptor;

U   é o vetor unitário da direção receptor satélite;

  é o ângulo de projeção do vetor V  em relação a  U   (Figura 2).

Figura 2: Efeito Doppler 
Fonte: adaptado de XU (2007)

Dito isto, pode-se definir a freqüência do sinal recebido f r  como:

f r= f 1
V 

c 
−1

≈ f 1−
V 

c  (4)

Em que c é a velocidade da luz.

Desta  forma  é  possível  estabelecer  o  efeito  Doppler  como  a  diferença  entre  a 

freqüência do sinal enviado e a freqüência do sinal recebido:
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D = f − f r ≈ f
V 

c
=

V 


=

d 
dt

(5)

Em que =
c
f

.

O  seguinte  modelo  matemático  descreve  o  efeito  Doppler  considerando  os  erros 

envolvidos na medida:

D=
d r

s
t r , te 

 dt
− f

d 

dt
 f (6)

Em que:

  é o erro relativo ao tempo;

f  é o erro da freqüência devido a efeitos relativísticos e;

  são os erros não modelados mais os erros aleatórios.

2.1.2 - Métodos de Posicionamento GPS

O posicionamento  pode  ser  classificado  como absoluto,  quando  a  coordenada  é 

obtida em relação ao geocentro, e relativo, quando a coordenada é obtida com relação a um 

ou mais referenciais de coordenadas conhecidas (MONICO, 2000).

Outra  classificação  que  o  posicionamento  pode  receber  é  com  relação  à 

movimentação do receptor. Caso o receptor esteja em movimento, esse posicionamento é 

chamado cinemático.  De outra  forma,  se  o  receptor  estiver  parado o  posicionamento  é 

classificado como estático.

Entre  o  posicionamento  estático  e  o  cinemático  existem  alguns  métodos  de 

posicionamento chamados de métodos rápidos. No método estático rápido, o receptor é 

desligado durante o deslocamento de um ponto a outro, já no método semicinemático o 

receptor mantém o rastreio durante o deslocamento entre os pontos, muito embora nenhum 

dado seja armazenado durante esse deslocamento. Mais detalhes sobre os métodos de 

posicionamento podem ser encontrados em MONICO (2000).
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2.1.2.1 - Posicionamento por Ponto ou Absoluto

No posicionamento absoluto ou por ponto a determinação da posição do receptor 

GPS é dada em relação ao geocentro e é obtida a partir das pseudodistâncias medidas para 

os satélites rastreados usando o código C/A. Esse tipo de posicionamento usa o método da 

intersecção das circunferências (SAMANA, 2008) e o receptor deve rastrear pelo menos 

quatro satélites para fornecer as informações de posição (X,Y,Z) mais o erro no relógio do 

receptor (Δt). O cálculo matemático baseia-se no Método dos Mínimos Quadrados ou MMQ. 

Maiores detalhes sobre o MMQ podem ser encontrados em GEMAEL (1994).

2.1.2.2 - Posicionamento Relativo

Neste método o posicionamento se dá através do processamento de informações 

adquiridas de dois ou mais receptores,  um fica localizado sobre o ponto de coordenada 

conhecida (base), e o outro sobre o ponto que se deseja medir (móvel).

O  posicionamento  relativo  usa  combinações  lineares  de  diferentes  observáveis, 

obtidas de diferentes receptores, e neste caso, um dos receptores deve ter coordenadas 

conhecidas que são usadas para corrigir o posicionamento do outro receptor. A observáveis 

usadas podem ser: o código C/A, o código P, e as medições das fases das portadoras L1, L2 

e L5.

2.1.2.3 - Combinações Lineares 

Através  da  combinação  entre  as  observáveis  é  possível  melhorar  a acurácia da 

coordenada GPS obtida devido à redução de alguns erros comuns, inerentes às medidas 

com GPS, tais como os erros provocados pelos relógios,  erros devido à propagação de 

sinais na atmosfera, dentre outros (PRASAD e RUGGIERI, 2005).

Essas novas observáveis  secundárias (MONICO, 2000),  formadas a  partir  destas 

diferenças, são chamadas de simples, dupla ou tripla diferença. Na simples diferença, são 

usados dados de um satélite obtidos a partir de dois receptores, na mesma época, conforme 

pode ser visto na equação 7.

SD i1 ,i2
k

O = Oi2
k
−Oi1

k
(7)

Em que O  é o modelo matemático para cada um dos observáveis, i1  e i2  são os 

receptores, e k  é o satélite em questão. 

9



Para a dupla diferença usam-se duas simples diferenças de dois satélites diferentes, 

conforme as equação 8 e 9.

DD i1,i2
k1,k2

O  = SDi1 ,i2
k2

O−SD i1,i2
k1

O = Oi2
k
−Oi1

k   ou (8)

DD i1,i2
k1,k2

O = Oi2
k2
−Oi1

k2
−Oi2

k1
−Oi1

k1
 (9)

Em que k1 e k2 são os satélites usados.

A tripla  diferença  é  obtida  usando  a  diferença  entre  duas  duplas  diferenças  em 

épocas diferentes (equações 10 e 11).

TDi1, i2
k1, k2

O t1 ,t2  = DD i1 ,i2
k1, k2

O t2 −DDi1 ,i2
k1,k2

O t1 (10)

TDi1, i2
k1 , k2

Ot1 ,t2  = Oi2
k2
t2 −Oi1

k2
t2 −Oi2

k1
t2Oi1

k1
t2 −

− Oi2
k2
t1−Oi1

k2
t1−Oi2

k1
t1Oi1

k1
t1 (11)

A Figura 3 mostra a precisão das diferentes técnicas de processamento GPS usando 

as diferentes observáveis.

Figura 3: Precisão dos métodos de posicionamento GPS
Fonte: Adaptado de SEEBER (2003)

Para  maiores  informações  sobre  o  posicionamento  diferencial  consultar  SEEBER 

(2003), XU (2007) e HENANDÉZ-PAJARES e ZORNOZA (2008).
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2.2 - Fotogrametria

A principal  aplicação  da  fotogrametria  aérea  é  a  produção  cartográfica  em larga 

escala. Na elaboração de qualquer tipo de carta topográfica o levantamento fotogramétrico é 

uma das principais opções. Segundo REDWEIK (2007) isso ocorre pelos seguintes fatores: 

• Semelhança entre o conteúdo da fotografia aérea e da carta topográfica; 

• O volume de informações contido na fotografia;

• A possibilidade de acessar diversos tipos de informações de diversas épocas;

A possibilidade de automatizar o processo de restituição fotogramétrica através de 

processamento de imagens;

2.2.1 - Produtos Fotogramétricos

Os  métodos  de  geração  dos  produtos  fotogramétricos  mais  utilizados  são  a 

retificação  diferencial  fotográfica  (ortofotografia)  e  a  restituição  estereoscópica  (carta  ou 

mapa). Em relação ao formato dos resultados existem dois tipos de representação: a de 

traço  (analógica)  e  a  numérica  (digital),  sendo  que  a  representação  numérica  pode  se 

apresentar ainda sobre o formato vetorial ou raster.

2.2.2 - Etapas do Levantamento fotogramétrico

2.2.2.1 - Vôo Fotográfico

O objetivo desta etapa é realizar  a aquisição do material  fotográfico.  Para isso é 

necessário estabelecer os parâmetros que serão usados para o vôo, tendo como base os 

requisitos do levantamento. 

Planejamento do Voo

No planejamento do vôo existem duas atividades a serem executadas, a primeira é 

definir as especificações técnicas da cobertura fotográfica como: a escala das fotografias, as 

sobreposições (lateral e longitudinal), a altura de vôo, a câmara, tipo de filme, a época do 

ano em que se deve fazer o vôo, tolerâncias para os ângulos de rotação da câmara, o tipo 

11



de  apoio  fotogramétrico  (pré-sinalização  ou  não).  Tudo  depende  dos  objetivos  do 

mapeamento. A segunda é elaborar um mapa do vôo, que inclui o início e o fim de cada 

faixa, a distância entre faixas de vôo, a base (distância entre tomadas de fotografias) e o 

número de fotografias por faixa, dentre outros parâmetros. 

Com relação à escala das fotografias existem dois fatores que devem ser analisados: 

o  primeiro  é  o  técnico;  quanto  maior  a  escala,  melhor  a  identificação  das  feições  e 

elementos do terreno e maior a precisão das medidas a serem realizadas. O segundo fator é 

o econômico, quanto menor a escala da foto, mais terreno poderá ser mapeado com uma 

quantidade  menor  de  fotos,  significando  uma  menor  quantidade  de  pontos  de  apoio  e 

economia nas demais operações fotogramétricas. 

O mapa de vôo consiste basicamente de uma carta do local do levantamento, com o 

traçado do vôo planejado. É importante lembrar que esse mapa deve ser produzido junto 

com o piloto, que fica responsável pelo percurso fora da área de vôo.

A época do vôo é outro dado importante, pois o sucesso do vôo depende diretamente 

das condições atmosféricas, da altura do sol, da visibilidade e da não existência de nuvens. 

Fatores  referentes  à  disponibilidade  de  material  fotográfico,  características  do  avião 

fotogramétrico e orçamento também geram restrições para o projeto.

Sobreposição

O objetivo da sobreposição longitudinal é permitir a restituição estereoscópica; já a 

sobreposição lateral tem por objetivo evitar lacunas entre as faixas e é importante para o 

ajustamento  em  bloco.  Para  a  restituição  estereoscópica  é  normalmente  aceito  uma 

sobreposição longitudinal de 60% a 80% e lateral de 20% (APRS, 1980). 

Figura 4: Recobrimentos Longitudinal (a) e lateral (b)
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A sobreposição longitudinal é medida em percentagem da dimensão da fotografia na 

direção do vôo e a sobreposição lateral na direção perpendicular ao vôo, as Figuras 4 (a) e 

4 (b) ilustram esses recobrimentos. 

Em algumas situações as fotografias podem apresentar o recobrimento insatisfatório 

para fins fotogramétricos e isso pode ocorrer por três principais motivos (PAINE e KISER, 

2004). São eles:

Deriva ou Drift: Ocorre quando a aeronave sofre um deslocamento lateral a partir da 

linha de vôo, isso normalmente é causado por imperícia do piloto ou por efeito de ventos 

laterais. A Figura 5 ilustra a situação.

Figura 5: Efeito da deriva sobre o posicionamento das faixas

Caranguejamento  ou  Crab: Ocorre  quando  a  aeronave  não  está  orientada  em 

relação à linha de vôo (U. S. ARMY, 2002). A conseqüência imediata é que as bordas das 

fotografias não são paralelas. Isso ocorre quando o piloto está tentando manter a linha de 

vôo, e a aeronave está sofrendo influência de um vento lateral. A Figura 6 ilustra a situação. 

Existem publicações (IBGE, 2004) que chamam esse efeito de desvio.

Figura 6: Efeito Crab nas fotografias

Balanço: Ocorre  quando  uma  asa  da  aeronave  se  eleva  em  relação  à  outra 

causando uma rotação da aeronave em relação ao eixo de sua trajetória (eixo  roll). Pode 
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ocorrer por efeito de ventos ou imperícia do piloto. A conseqüência disto nas fotografias 

pode ser observada na Figura 7.

Figura 7: Efeito do balanço nas fotografias

Escala e GSD (Ground Sample Distance)

A referência  comum  utilizada  para  produtos  cartográficos  como  cartas  e  fotos 

analógicas é a escala, mas esse conceito não pode ser transportado diretamente para o 

mundo digital. Uma carta digitalizada pode ser aumentada infinitamente, porém num dado 

fator de aumento (zoom) as feições existentes na carta estarão totalmente irreconhecíveis. 

A  escala  é  um  dos  elementos  utilizados  no  planejamento  do  vôo,  usado 

principalmente  na  definição  da  altura  em que  a  aeronave  deverá  sobrevoar  a  área  de 

estudo.  No mundo digital  deve-se substituir  o  conceito de escala.  COMER el  al.  (1998) 

sugere  usar  o  conceito  de  tamanho  do  pixel  no  terreno  ou  GSD.  Uma  formulação 

matemática para altura em função do tamanho do pixel é mostrada na equação 12:

h=
f∗GSD
p

(12) 

Em que:

f é a distância focal;

GSD (Ground Sample Distance) é o tamanho do pixel no terreno;

p é o tamanho de um elemento do sensor;

h é a altura média em relação ao solo.

Apoio fotogramétrico

O apoio fotogramétrico refere-se aos pontos que são medidos em campo para uso na 
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fototriangulação.  O  apoio  pode  ser  pré-sinalizado  ou  usar  pontos  bem  identificados  na 

fotografia que são medidos posteriormente. Além do apoio com pontos medidos em campo 

também são usados vôos apoiados por GPS e GPS/INS que serão detalhados na seção 2.3.

A localização dos pontos para pré-sinalização deverá ser planejada com base no 

mapa de vôo da zona em estudo e deve satisfazer os requisitos de distribuição e localização 

estratégica de pontos de apoio num bloco.  As marcas devem localizar-se em uma área 

plana, com boa visibilidade e longe de objetos altos, para garantir  a sua visibilidade em 

várias fotografias.

A forma dos marcos, para pontos pré-sinalizados, deve ser de figuras geométricas 

regulares  (círculo,  quadrado,  triângulo),  cujo  centro  geométrico  constitui  o  ponto 

fotogramétrico propriamente dito. A materialização dos pontos pode ser feita com tiras de 

plástico fixas no chão ou pintadas em pavimentos, quando for o caso.  Em relação à cor a se 

utilizar na materialização da marca deve se considerar o contraste com o fundo, no intuito de 

aumentar o contraste nas fotografias.

2.2.3 - Processo fotogramétrico 

O processo fotogramétrico pode ser entendido como o conjunto de etapas que são os 

preparativos, processamento e medição feita em campo e em escritório até o produto final. A 

Figura 8 ilustra estas etapas.

Figura 8: Processo Fotogramétrico
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Antes  de  detalhar  as  etapas  do  processo  fotogramétrico  é  importante  definir  os 

sistemas de coordenadas envolvidos neste processo.

2.2.3.1 - Sistemas de coordenadas

Cada uma das etapas citadas na Figura 8 consiste basicamente em transformações 

matemáticas que recebem parâmetros como entrada e geram saídas que são utilizadas 

como parâmetros  nas  etapas seguintes.  Essas transformações são feitas sempre tendo 

como  origem  e  destino  sistemas  de  coordenadas  distintos.  Os  diversos  sistemas  de 

coordenadas  envolvidos  no  processamento  fotogramétrico,  procedimentos  e  modelos 

matemáticos envolvidos estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1: Relação entre sistemas de coordenadas, procedimento e modelo matemático
Fonte: SCHENK (2005)

Relação entre sistemas Procedimento Modelo matemático

Sistema  da  imagem  e  sistema  de 
coordenadas da imagem

Orientação interior Transformação 2D

Sistema de coordenadas da imagem e 
sistema  de  coordenadas  do  espaço 
objeto

Orientação exterior Equações de colinearidade

Sistema de coordenadas da imagem de 
um stereopar (modelo).

Orientação relativa Equações  de  colinearidade  e 
condição de coplanaridade

Sistema  de  coordenadas  do  modelo  e 
do espaço objeto

Orientação absoluta Transformação de 7 parâmetros

Sistemas de fotocoordenadas de várias 
fotografias  e  coordenadas  do  espaço 
objeto

Ajustamento  de  bloco 
por feixes perspectivos

Equações de colinearidade

Sistemas  fotocoordenadas  de  vários 
modelos  e  coordenadas  do  espaço 
objeto

Ajustamento  por 
modelos independentes

Transformação de 7 parâmetros

Sistema de coordenadas da imagem

O  sistema  de  coordenadas  da  imagem  serve  como  referência  para  expressar 

posições  espaciais  e  relações  na  imagem.  Trata-se  de  um  sistema  de  coordenas 

tridimensional e tem sua origem no centro perspectivo. O plano X,Y é paralelo ao plano do 

sensor ou filme, o sentido positivo do eixo X é no sentido do voo.  Posições na imagem são 

sempre determinadas por vetores que vão da origem (centro perspectivo) até o plano do 

negativo ou positivo. A Figura 9 ilustra a situação para a fotografia (positiva).
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Figura 9: Sistema de coordenadas da imagem

A distância focal  calibrada,  as coordenadas do PP e  o centro da distorção radial 

podem ser  obtidos  a  partir  do  certificado de calibração da câmara.  Neste  sistema uma 

fotocoordenada P no positivo terá a seguinte representação:

P=[
xp
y p
−c ] (13)

Observa-se o sinal negativo para a distância focal. Isso ocorre quando se trabalha no 

plano positivo.

Sistema de coordenadas do espaço objeto

Com o objetivo de estabelecer um desenvolvimento matemático mais simples entre o 

espaço imagem e o espaço objeto é importante que ambos os sistemas sejam cartesianos. 

Para o espaço objeto existem os seguintes sistemas de coordenadas (LUGNANI, 1987):

• Sistema  cartesiano  terrestre  médio  também  chamado  de  sistema  cartesiano 

geocêntrico, em que a origem está no centro de gravidade da Terra; o eixo Z está 

dirigido para o pólo norte, o eixo X paralelo ao meridiano de Greenwich e o eixo Y 

torna o sistema dextrógiro.

• Sistema geodésico, onde as coordenas são definidas sobre um elipsóide específico. 

Neste sistema as coordenadas são latitude, longitude e altura.  É neste sistema de 

coordenadas,  usando  o  elipsóide  WGS 84,  que  as  coordenadas  dos  centros  de 

exposição serão obtidas.

• Sistema de coordenadas local, normalmente definido como tendo a origem sobre o 

elipsóide, o eixo Z é normal ao elipsóide na origem, o eixo X aponta na direção do 
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norte geodésico e o eixo Y torna o sistema levógiro.

2.2.3.2 - Etapas do Processo Fotogramétrico

O objetivo desta sessão é abordar as etapas do processo fotogramétrico ilustradas 

na Figura 8, exceto a etapa de fototriangulação, que será abordada na próxima seção.

Orientação Interior

A etapa de orientação interior tem como objetivo a reconstrução da geometria da 

imagem,  o  que  implica  no  referenciamento  da  imagem  em  relação  ao  sistema  de 

coordenadas da câmara. As imagens obtidas encontram-se isoladas umas das outras e sem 

nenhuma informação métrica. Desta forma é importante restituir o sistema interno câmara-

imagem tornando-o semelhante ao momento de obtenção das fotografias, somente desta 

forma será possível efetuar medidas com precisão sobre as fotografias (BRITO e COELHO, 

2002). 

Orientação Relativa

A etapa de orientação relativa consiste em referenciar cada feixe em relação ao seu 

homólogo na outra fotografia do par (IBGE, 2004), reconstruindo a posição relativa entre as 

duas fotografias no espaço durante a tomada das mesmas. Nesta etapa são construídos os 

modelos estereoscópicos e são conhecidos os parâmetros de orientação de uma fotografia 

em relação à outra. Esses parâmetros são (ASPRS, 1980): 

  ângulo de rotação em X (movimento de asa);

  ângulo de rotação em Y (inclinação do nariz); 

  ângulo de rotação em Z (caranguejamento e deriva);

D y  Deslocamento lateral provocado pela deriva;

D z  diferença de altura de vôo entre as duas tomadas;

D x   é a distância entre os centros de exposição ou base;

A Figura 10 ilustra os parâmetros da orientação relativa para um par de fotografias e 

a representação de um ponto P, no espaço objeto.
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Figura 10: Orientação Relativa

Orientação Absoluta

A orientação absoluta referencia o par de feixes em relação ao terreno, colocando o 

modelo estereoscópico em escala e nivelando-o. As orientações: relativa e absoluta, juntas 

são  conhecidas  também  como  orientação  exterior.  Embora  esse  termo  também  seja 

utilizado para se referir à orientação de uma fotografia isolada.

Os  parâmetros  da  orientação  exterior  de  cada  uma  das  fotografias  são  as 

coordenadas  do centro  de perspectiva  da fotografia  no  espaço objeto  e  os  ângulos  de 

rotação, também chamados de ângulos de atitude do sensor. 

Os parâmetros da orientação exterior podem ser obtidos das seguintes formas:

• Pelo processo de orientação absoluta com pontos medidos diretamente em campo 

ou obtidos no processo de fototriangulação (LUGNANI, 1987);

• Com o método da recessão espacial para uma fotografia;

• Com georreferenciamento direto usando o sistema INS/GPS.
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Figura 11: Princípio da colinearidade

O  modelo  matemático  que  comporta  estes  parâmetros  segue  o  princípio  da 

colinearidade (eq 14 e 15). Este modelo une um ponto no espaço objeto, passando pelo CP 

até o plano do sensor (negativo) por uma linha reta (Figura 11). 

y ij=c
m21 X i−XL m22 Y i−Y Lm23 Z i−ZL

m31 X i−XL m32 Y i−Y Lm33 Z i−ZL
(14)

x ij=c
m11X i−XLm12 Y i−Y Lm13 Z i−Z L

m31X i−XLm32 Y i−Y Lm33 Z i−Z L
(15)

Em que: 

X i ,Y i , Z i  são as coordenadas do ponto i no espaço objeto;

X L , Y L , Z L  são as coordenadas do centro de exposição CP no espaço objeto;

x ij , y ij  são as coordenadas do ponto i na fotografia j;

m11 ...m33  são os coeficientes da matriz de rotação que transforma as coordenadas 

do ponto i no espaço objeto para as coordenadas no sistema da imagem.

Os  parâmetros  de  m11 a  m33,  compõem  os  coeficientes  da  matriz  de  rotação, 

mostrada a seguir para m = R .R . R :
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m=[
cos . cossen . sen . sen −cos. sensen . sen . cos sen . cos

cos . sen cos .cos sen
−sen . coscos . sen . sen sen . coscos . sen . cos cos . cos] 16

Os parâmetros de orientação exterior para o par estereoscópico podem ser obtidos 

usando  no  mínimo  três  pontos  com  coordenadas  conhecidas  no  espaço  objeto.  Esses 

pontos podem ser obtidos a partir de medições diretas no campo ou por intermédio de um 

processo de fototriangulação. Com o método de fototriangulação de ajustamento por feixes 

de  raios  também  são  obtidos  os  parâmetros  de  posição  e  atitude  de  cada  fotografia. 

Também é possível  obter  a  posição e a  atitude de uma fotografia  isolada por  meio  da 

ressecção espacial, para a qual se necessita de três pontos conhecidos não colineares no 

terreno.

O  método  para  obter  o  valor  destes  parâmetros,  de  maneira  independente  do 

processo fotogramétrico, é usando os sensores inerciais, que pode reduzir e até eliminar o 

uso de pontos de apoio necessário aos demais processos, o tornado assim o mais barato e 

o mais rápido, tendo em vista que a medição de pontos no campo é um processo caro e 

demorado. 

Restituição Fotogramétrica

A última etapa do processo fotogramétrico é a restituição fotogramétrica planimétrica 

e altimétrica. Nesta etapa são elaborados os produtos finais da fotogrametria, usando-se as 

fotografias aéreas e os dados da fototriangulação. Os produtos finais são as cartas e mapas, 

MDT (modelo digital do terreno) e as fotografias ortorretificadas. 

Maiores  detalhes  sobre  os  processos  fotogramétricos  podem ser  consultados  em 

ASPRS (1980), BERBERAN (2001) e SCHENK (2005).

2.3 - Fototriangulação

A orientação absoluta requer o conhecimento para cada fotografia das coordenadas 

no espaço objeto de no mínimo três pontos não alinhados no terreno, embora, na prática, 

sejam utilizados quatro ou cinco (BERBERAN, 2001).  O levantamento destes pontos pode 

ser feito por diferentes técnicas, tais como métodos de topografia e GNSS. Tomando por 

base este raciocínio pode-se dizer que para um bloco com muitas fotografias, a quantidade 

de  pontos  a  ser  materializados  torna  o  projeto  caro  e  demorado,  podendo  até  mesmo 

inviabilizá-lo.
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Porém, a partir de 1950 (BERBERAN, 2001) a fotogrametria passou a contar com a 

fototriangulação  para  a  determinação  de  pontos  no  espaço  objeto  via  coordenadas  no 

sistema fotogramétrico. Obviamente ainda havia a necessidade de alguns pontos medidos 

em campo, mas a redução no número de pontos foi significativa. 

Nos anos 1990, outra tecnologia permitiu nova redução da quantidade de pontos de 

apoio: o GNSS. Isso foi possível graças à determinação das coordenadas no espaço objeto 

do centro de exposição da fotografia no instante da tomada (ARANA, 1994).

Mais recentemente, já neste século, a tecnologia do georreferenciamento direto, que 

integra sistemas inerciais com GNSS, é capaz de fornecer para a fotogrametria, não só as 

coordenadas do centro de exposição como também os ângulos de inclinação do sensor 

fotográfico no instante da tomada.  A conseqüência disto será a eliminação completa da 

necessidade  de  pontos  de  apoio  no  que  tange  o  processamento  fotogramétrico,  e 

conseqüentemente, uma significativa diminuição nos custos e no tempo do levantamento 

aerofotogramétrico. Muito embora, algum controle de campo sempre será necessário para o 

controle de qualidade do projeto.

2.3.1 - Ajustamento analítico simultâneo em bloco

A fototriangulação pode ser calculada usando os métodos analógicos, semi-analíticos 

e analíticos (LUGNANI, 1987). No método analógico a determinação dos pontos no espaço 

objeto é feita usando instrumentos conhecidos como fototrianguladores, podendo estes ser 

mecânicos, óticos ou ótico-mecânicos. Já na fototriangulação analítica os pontos do espaço 

objeto  são  conseguidos  a  partir  do  processamento  matemático  de  pontos  no  espaço 

imagem.  O método semi-analítico  combina  os  dois  métodos:  o  analógico  é  usado para 

construir os modelos e o analítico é usado para conectar os modelos.

Neste  trabalho  aborda-se  a  fototriangulação  analítica,  mais  especificamente  do 

método  de  ajustamento  simultâneo  em  blocos.  Esse  método  usa  as  equações  de 

colinearidade já vistas anteriormente. Para cada ponto medido  xij , y ij  são obtidas duas 

equações (eq. 14 e 15) que representam a colinearidade entre o ponto medido na foto, que 

passa pelo centro de exposição XL ,Y L , ZL  e o ponto no espaço objeto X i ,Y i , Z i .  Os 

pontos  podem  ter  suas  coordenadas  conhecidas,  em  caso  de  ponto  de  apoio,  ou  se 

apresentar  como  incógnitas  em  caso  de  serem  pontos  fotogramétricos  de  conexão  de 

fotografias ou faixas.  
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O ajustamento simultâneo em bloco é muito robusto por que a grande maioria dos 

pontos são medidos pelo menos três vezes. Apenas os pontos de ligação do primeiro e 

último modelo de cada faixa são medidos duas vezes.

Acrescentando-se os erros sistemáticos, que são inerentes as medidas das coordenadas 

fotogramétricas, é possível reescrever as equações 14 e 15 da seguinte forma:

x ij= xijc
m11 X i−X L m12Y i−Y L m13Z i−Z L

m31 X i−X L m32Y i−Y L m33Z i−Z L
(17)

y ij= y ijc
m21X i−X Lm22Y i−Y Lm23Z i−Z L

m31X i−X Lm32Y i−Y Lm33Z i−Z L
(18)

Os erros correspondentes a  x  e  y  podem ser modelados da seguinte forma:

 x=xo
−x
c

cx K 1 . r2
K 2 . r4

K3r
6
P1r

2
2x2

2P2 xy (19)

 y= yo
−y
c

c y K 1. r 2
K 2. r 4

K 3 r
6
2P2 xyP1r

2
2 y2

 (20)

Em que:

xo , yo  corresponde ao desvio do ponto principal em relação ao centro geométrico do 
sistema de fotocoordenadas;

c  é a distância focal calibrada ;

c  é o erro no cálculo da distância focal;

K 1,K2 e K3  são os parâmetros da distorção radial das lentes;

P1e P2 são os parâmetros da falta de centralização dos sistemas de lentes.

2.3.1.1 - Distribuição dos pontos de apoio de campo

Para a fototriangulação convencional de um bloco retangular são recomendáveis dois 

pontos de controle (altimétrico e planimétrico) em cada canto do bloco, e pontos de controle 

a cada três ou quatro modelos, sendo que no interior do bloco podem ser usados pontos 

apenas altimétricos (REDWEIK, 2007). A Figura abaixo ilustra a distribuição dos pontos de 

controle para um bloco retangular.
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Figura 12: Distribuição dos pontos de apoio para a fototriangulação
Fonte: REDWEIK (2007)

Os triângulos na Figura 12 representam os pontos de apoio com as três coordenadas 

(X,Y,Z), e os círculos representam os que só possuem a coordenada Z, ou seja, altimétricos.

2.3.2 - Fototriangulação Apoiada por GPS

A fototriangulação apoiada por GPS permite uma redução significativa na quantidade 

dos pontos de controle, e assim traz benefícios na diminuição do tempo de execução e no 

custo total do projeto. A Figura 13 abaixo ilustra essa redução do número de pontos.

Figura 13: Diferentes configurações de pontos de controle
Fonte: adaptado de EBADI (2006)
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Na Figura 13A tem-se a ausência de pontos de controle, situação em que é usado o 

georreferenciamento direto. A Figura 13C mostra as configurações de pontos de controle 

utilizadas na fototriangulação tradicional e nas Figuras 13B e 13D  as configurações usadas 

na fototriangulação apoiada por GPS. Na Figura 13B notam-se pontos nos cantos do bloco e 

em 13D com faixas transversais, onde é possível observar a redução no número de pontos 

em relação a fototriangulação tradicional (Figura 13C).

Posição da Antena GPS

Para usar o GPS embarcado na fototriangulação é fundamental conhecer o vetor que 

define a posição relativa da antena do receptor GPS em relação ao centro do sistema de 

coordenadas fotogramétricas,  com boa precisão,  conforme mostrado na Figura 14.  Esta 

medida  pode  ser  feita  usando-se  técnicas  de  levantamento  tradicionais  (topografia)  ou 

fotogrametria terrestre.

Figura 14: Sistema GPS/Câmara

A câmara deve estar rigidamente fixa em relação à posição da antena para manter a 

estabilidade geométrica do vetor. A fixação da antena na aeronave também merece atenção. 

Existem  várias  posições  possíveis  para  a  fixação  da  antena;  porém  duas  merecem 

destaque: a primeira é na fuselagem diretamente acima da câmara, de modo que o eixo 

vertical da antena fique alinhado ao eixo ótico da câmara. A vantagem é a maior facilidade 

para se medir o vetor, porém os efeitos do multicaminhamento devido à reflexão das ondas 

portadoras  do  sinal  GPS na  fuselagem da  aeronave  podem ser  significantes  (FERRIS, 

2009). A segunda posição é na cauda em cima do estabilizador vertical. Esse ponto tem a 

vantagem de possuir  uma superfície  para reflexão diminuída,  porém o trabalho para se 

medir o vetor da posição relativa da antena em relação à câmara é aumentado.
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2.3.2.1 - Determinação do Centro de Exposição (CE)

A posição da antena GPS é obtida em intervalos regulares de tempo, os quais podem 

variar  de 1Hz (equipamentos mais antigos ou de baixo custo)  até 100Hz (RACELOGIC, 

2004). Entretanto a possibilidade de coincidir a época GPS com o exato tempo de exposição 

é bastante remota.  Sendo assim para se conhecer a posição do CE é necessário fazer 

algum tipo de interpolação. 

Um  dos  modelos  mais  simples  de  interpolação  que  pode  ser  utilizado  é  o  da 

interpolação linear. Na Figura 15 os intervalos de tempo são de 1s e o instante da exposição 

ocorre entre os tempos i+1 e i+2.

Figura 15: Cálculo do CP usando interpolação linear

Este modelo assume que a trajetória da aeronave é linear de uma época GPS para 

outra,  sendo  assim  a  coordenada  do  CE  pode  ser  calculada  utilizando-se  a  seguinte 

equação:

d  X ,Y ,Z = X ,Y ,Z 
di
i

(21)

Em que:

i é o tempo entre as épocas GPS;

X,Y,Z  é a mudança nas coordenadas GPS entre as épocas i e i+1; 

di e a diferença de tempo entre a época GPS e o tempo de exposição;

d X,Y,Z  é o fator de correção que deve ser aplicado na coordenada GPS da época i; 

Outros métodos de interpolação podem ser usados no sentido de prover uma melhor 

estimativa deste fator de correção, como o método polinomial usado por COSTA (2008) ou 

ainda o método usando o filtro de Kalman sugerido por JUBANSKI e MITISHITA (2005).
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2.3.2.2 - Processamento das observações GPS 

Em geral as observações GPS entram no processamento da fototriangulação como 

valores medidos já oriundos do processo de pós-processamento. Em outras palavras, as 

medidas  feitas  pelos  receptores  GPS  no  formato  bruto  são  processadas  usando  um 

programa externo que gera como saída a estimativa da posição e a respectiva covariância. 

Estas posições então são incluídas no programa de ajustamento da fototriangulação.

O  deslocamento  da  antena  GPS  em  relação  ao  centro  exposição  deve  ser 

incorporado  às  equações  de  colinearidade  com  o  objetivo  de  comportar  esses  novos 

parâmetros (EBADI, 2006):

[
V Xi

V Yi

V Zi
]
GPS

=[
X i

Y i

Z i
]
PC

− [
X i

Y i

Z i
]
GPS

M 

T .[
ax
a y

az
]  (22)

Em que:

X i ,Y i , Z i
PC  é a coordenada do centro de exposição;

 X i ,Y i , Z i
GPS  é a coordenada do centro de fase da antena;

V Xi ,V Yi ,V Zi
PC  são os erros nas coordenadas GPS;

ax , ay , az  é o vetor distância entre a antena e o centro de exposição;

M  é a matriz de rotação.

ACKERMANN e  SCHADE (1993)  sugerem outra  abordagem para  tratar  os  erros 

GPS, nesta, admite-se que a ambigüidade está resolvida no inicio da faixa. Sendo assim, as 

coordenadas dos centros de exposição do início da faixa estão definidas com a melhor 

exatidão  e  as  demais  vão  sofrer  desvios.  Para  tratar  esses  desvios  são  usadas  seis 

incógnitas por faixa. O modelo é apresentado abaixo:

[
X i

Y i

Z i
]
GPS

[
V Xi

V Yi

V Zi
]
GPS

=[
X i

Y i

Z i
]
PC

R  , ,[
dx
d y

d z
] [

ax
ay
az

][
bx
b y

bz
] t0−t i  (23)

Em que:
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X i ,Y i , Z i
PC  é a coordenada do centro de exposição;

 X i ,Y i , Z i
GPS  é a coordenada do centro de fase da antena;

V Xi ,V Yi ,V Zi
PC  são os erros nas coordenadas GPS;

R , ,  é a matriz de rotação entre a câmara e o sistema de referência do GPS;

d  é vetor distância entre o centro de fase da antena e centro de exposição;

a ,b  são incógnitas e representam os desvios que são comuns para cada faixa;

t i  é o tempo de cada exposição; 

t o  é o tempo de referência de cada faixa.

A  regra  sugerida  por  BERBERAN  (2001)  para  uso  das  coordenadas  GPS  na 

fototriangulação é que elas sejam de uma a duas vezes tão precisas quanto à precisão de 

leitura  das  fotocoordenadas   ,  considerando  a  escala.  A Tabela  1  mostra  a  precisão 

requerida para as coordenadas GPS de acordo com a escala e  . 

Tabela 1: Precisão das coordenadas GPS para fototriangulação
Fonte: BERBERAN (2001)

 = 5µm  = 10µm  = 15µm

escala 1x (mm) 2x (mm) 1x (mm) 2x (mm) 1x (mm) 2x (mm)

1/5000 25 50 50 100 75 150

1/8000 40 80 80 160 120 240

1/20000 100 200 200 400 300 600

1/30000 150 300 300 600 450 900

As colunas  1x  e  2x  representam respectivamente  uma e  duas  vezes  o   .  Por 

exemplo, para uma precisão de 10μm e uma escala de 1:5000, a precisão na determinação 

da coordenada GPS deve ser de 50mm para 1 . 

Na Tabela 2 estão os valores típicos, segundo GRUEN et al. (1993), para a precisão 

das coordenadas GPS no processamento cinemático.

Tabela 2: Precisão do processamento cinemático
Fase da Portadora 5 a 10mm

Código C/A 1 a 5m

Código P 0,2 a 0,8m
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2.3.3 - Georreferenciamento direto

O uso de sensores GPS integrados a unidades de medidas inerciais (IMU), permite o 

georreferenciamento direto, ou seja, a determinação dos parâmetros da orientação exterior 

do sensor, sem o uso de qualquer ponto de controle ou ligação. Porém ainda é necessário 

um vôo sobre um campo de teste para determinar a diferença de atitude entre o sistema de 

coordenas da plataforma inercial  (b) e o sistema de coordenadas do sensor (c).  A idéia 

principal pode ser vista na Figura 16.

Na  Figura  16  o  sistema  de  coordenadas  cujos  eixos  estão  subscritos  por  c, 

corresponde ao sistema de coordenadas do sensor (câmara). O sistema de coordenadas 

que está sobrescrito por M, corresponde ao sistema de referência do espaço objeto.

Figura 16: Sistemas envolvidos no georreferenciamento direto.
Adaptado de SKALOUD (2001)

Um ponto G no sistema de referência (M) principal,  também chamado de espaço 
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objeto, pode ser computado usando o conceito de colinearidade (SKALOUD, 2001):

rG
M
=r E

M
t S g .Rc

M . r g
c
t  (24)

Em que:

rG
M  é o vetor das coordenadas do ponto G no espaço objeto;

r E
M  é o vetor das coordenadas do centro de exposição, também no espaço objeto, 

no instante de exposição;

S g  é o fator de escala por ponto e para cada imagem;

Rc
M  é a matriz de rotação do sistema de referência da câmara (c) em relação ao 

sistema de referência M também para cada exposição, utilizando os três ângulos de rotação 
da fotogrametria  , , ;

r g
c
t   é o vetor de coordenadas do ponto g (correspondente ao ponto G no espaço 

objeto) no sistema de referência da câmara. Esse vetor pode ser representado por:

r g
c
t = X g

c
−X pp

c ,
Y g
c
−Y pp

c

K
,− f  (25)

Em que:

X g
c , Y g

c  são as coordenadas do ponto g na imagem;

X pp
c , Y pp

c  são as coordenadas do ponto principal;

K  é  o  fator  de  escala  entre  os  eixos  coordenados  levando  em  conta  que  os 
elementos do sensor podem não se apresentar com um quadrado perfeito;

 f  é a distância focal calibrada.

A equação acima considera que o centro de exposição e o centro da antena GPS 

(que fornece as  coordenadas do centro  de exposição E)  estão alinhados,  o que não é 

necessariamente verdade e, sendo assim, é preciso considerar isso na determinação do 

ponto G. A equação 24 deve ser reescrita considerando a posição e a orientação em relação 

a E:

rG
M
=r INS /GPS

M
t Rb

M
t .aE

b
S g . Rb

M .Rc
b
 . r g

c
t  (26)
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Em que:

r INS /GPS
M

t   é o vetor de coordenadas do centro do Sensor inercial em M;

Rb
M

t   é a matriz de rotação do chamado sistema de referência do corpo do sensor 
INS (body frame) em relação ao sistema de referência M.

aE
b  é  o  vetor  que  representa  a  distância  entre  o  centro  do  INS  e  o  centro  de 

exposição da câmara E.

Rc
b  é a matriz de rotação de cada imagem em relação ao sistema de referência do 

sensor inercial.

Soluções  comerciais  para  o  georreferenciamento  direto  estão  disponíveis,  por 

exemplo,  a  plataforma  POSAV  da  APPLANIX  (2009).  Um  exemplo  do  uso  do 

georreferenciamento direto pode ser visto em SCHROTH (2004).

2.3.4 - Orientação com sensor integrado

O processamento simultâneo entre os dados gerados pelo sistema DGPS/IMU e as 

informações  da  imagem  combinadas  com  a  fototriangulação  aérea  é  conhecido  como 

Orientação com Sensor Integrado ou ISO da sigla em inglês Integrated Sensor Orientation.

Essa abordagem combina as vantagens da fototriangulação aérea convencional e do 

georreferenciamento direto. É baseada no uso de pontos de ligação bem distribuídos sobre 

as imagens e alguns pontos de controle. É capaz de eliminar erros sistemáticos oriundos da 

diferença de atitude entre os eixos do IMU e do sensor,  que é um ponto crítico para o 

georreferenciamento direto (JACOBSEN, 2000).

Considerando-se  que  cada  um dos métodos,  orientação  direta  e  fototriangulação 

podem obter os parâmetros da orientação exterior da fotografia, a junção dos dois métodos 

traz uma melhoria na precisão destes parâmetros.

KREMER e KRUCK (2003) discutem a vantagem do uso da orientação integrada de 

sensores em relação ao georreferenciamento direto. A conclusão é que essa metodologia é 

mais  tolerante  a  erros,  principalmente  por  causa  da  redundância  na  determinação  da 

orientação exterior.
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2.4 - GPS na Fotogrametria

A utilização do GPS no mapeamento fotogramétrico é uma prática que vem sendo 

utilizada desde o surgimento da tecnologia.  Inicialmente o GPS trouxe uma melhoria na 

produtividade  e  na  qualidade  dos  levantamentos  de  campo  em relação  às  técnicas  de 

levantamentos convencionais.  Porém o uso do GPS está sujeito a uma série de fatores 

limitantes dada a própria natureza da tecnologia, como obstruções no sinal do satélite em 

virtude  de acidentes  geográficos  ou vegetação e  dificuldade de  acesso ao  ponto  a  ser 

levantado. A forma de evitar essas limitações é embarcar o GPS na aeronave.

O uso do GPS embarcado é hoje uma tecnologia operacional e que pode ser usada 

para  melhorar  a  qualidade  e  a  eficiência  do vôo fotogramétrico,  ELLIOUS et  al.  (2005) 

demonstram um trabalho  comparando  o  levantamento  com GPS embarcado  e  técnicas 

tradicionais e o resultado mostrou que a redução dos custos pode chegar a 50%. Essa 

economia  ocorre  em  grande  parte  pela  redução  do  número  de  pontos  de  controle 

necessários.

O GPS embarcado pode ter os seguintes usos:

• Melhoria da navegação durante vôo;

• Determinação dos CEs das fotografias para a fototriangulação;

• Determinação dos CEs em conjunção com IMUs para o georreferenciamento direto.

O primeiro uso provê uma melhor definição do começo e do fim de cada faixa e 

também a sobreposição lateral. Também permite o revôo de faixas interrompidas no todo, ou 

em parte, por algum motivo.

Para a fototriangulação as observações GPS podem ser pós-processadas, o que de 

certa forma torna desnecessário o uso do GPS em tempo real (RTK). Nesta aplicação o 

GPS é usado para medir o centro de exposição da fotografia (X,Y,Z).

O GPS pode ser também usado para conseguir os ângulos de orientação  , , 

usando uma ou mais antenas (LIEVENS, 2004), porém essa técnica consegue ângulos com 

precisão de cerca 1' e para a fotogrametria, são necessários ângulos com precisão melhor 

que 10''  (FERRIS, 2009).
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As posições dos CEs das fotografias de um levantamento aerofotogramétrico são 

definidas  inicialmente  durante  o  processo  de  planejamento  do  vôo,  onde  também  são 

estabelecidos os limites da área, a altura do vôo e as características da câmara. Em um 

levantamento  comercial  todo  planejamento  e  execução  são  feitos  usando  softwares e 

equipamentos de desempenho comprovado, e geralmente se consegue ótimos resultados. 

Em casos de vôos com câmaras de pequeno formato todos os programas e equipamentos 

precisam ser construídos ou adaptados, como é o caso deste trabalho.

Para o cálculo do tempo que deve ser usado entre as exposições pode se usar a 

formulação matemática sugerida por REDWEIK (2007):

t=B /v  (27)

B=S1 1−l   (28)

Em que:

t é o intervalo de tempo entre as exposições em segundos;

B distância entre as exposições em metros;

S1 representa a distância longitudinal coberta por uma fotografia em metros;

l é o recobrimento desejado (0-1);

v representa a velocidade da aeronave em m/s.

O problema desta equação é que os instrumentos medem a velocidade do avião em 

relação ao ar e não em relação ao solo, pelo menos em aeronaves de pequeno porte. Em 

situações de vento forte a velocidade do avião em relação ao solo pode ser muito diferente 

da velocidade medida em relação ao ar, o que acaba forçando uma modificação no tempo a 

cada mudança de faixa, para que o recobrimento entre as fotografias fique correto.

2.5 - Sistemas de Navegação Inercial

A operação  dos  sistemas  de  navegação  inercial  ou  INS,  sigla  do  inglês  inertial  

navigation  system, depende  das  leis  básicas  da  mecânica  clássica  definidas  por  Isaac 

Newton. A 1ª Lei de Newton ou lei da inércia diz que o movimento de um corpo permanecerá 

em velocidade constante e em linha reta até que este seja perturbado por alguma força 

externa.  Essa  força  irá  produzir  uma aceleração  no  corpo.  Se  for  possível  medir  essa 

aceleração ao longo do tempo, será possível calcular a velocidade e a posição a partir de 
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integrações  sucessivas  da  aceleração  em  relação  ao  tempo  (WESTON e  TITTERTON, 

2004).

v=∫ dt (29)

p=∫ v dt (30)

Em que:

α é a aceleração medida;

v é a velocidade, definida pela integração da aceleração em relação ao tempo;

p é a posição, definida pela integração da velocidade em relação ao tempo.

A aceleração é medida por dispositivos conhecidos como acelerômetros. Um sistema 

de navegação inercial normalmente contém três destes dispositivos, sendo um para cada 

eixo  de  movimentação.  Esses  dispositivos  normalmente  são  montados  perpendiculares 

entre si. Com esse tipo de montagem é possível determinar a posição do corpo em relação 

ao sistema de referência inercial (SRI), desde que se conheça a direção do movimento. 

Para se medir a rotação do sistema de referência do corpo em relação ao SRI é 

necessário  usar dispositivos conhecidos como giroscópios,  que terão seu funcionamento 

explicado mais adiante neste capítulo.

Os sistemas de navegação inercial utilizam acelerômetros e giroscópios para medir 

as diferentes influências que o corpo sofre e, com a utilização destes dois conjuntos de 

medidas,  é  possível  determinar  exatamente  onde  o  corpo  se  encontra  no  sistema  de 

referência.  Diferentemente  dos  outros  sistemas  de  navegação,  o  INS  é  considerado 

autônomo,  não  dependendo  de  qualquer  sinal  externo  para  o  seu  funcionamento, 

precisando apenas dos valores iniciais da posição e orientação.

2.5.1 - Sistemas de referência para navegação inercial

Para localizar  geograficamente algum objeto é necessário  conhecer o sistema de 

referência no qual o corpo está inserido. Um sistema de referência inercial é um sistema no 

qual  as  leis  de  Newton  se  aplicam.  A  origem  deste  sistema  é  arbitrária  e  os  eixos 
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coordenados  devem  ser  perpendiculares  entre  si.  Esse  sistema  não  acelera  e  nem 

rotaciona; todos os sensores inerciais produzem medições relativas a esse sistema.

2.5.1.1 - ECI  – Sistema de Referência Inercial

FARREL (2008) sugere a definição do ECI, como um sistema de referência inercial, 

para facilitar o entendimento dos demais sistemas. A origem deste sistema coincide com o 

centro de massa da Terra. O eixo X aponta para o Sol passando pela linha do equador e o 

eixo Z coincide com o eixo de rotação da Terra, isso no equinócio da primavera. O eixo Y é 

orientado formando um sistema dextrógiro.

2.5.1.2 - ECEF – Earth-Centered, Earth-Fixed

A origem está no centro de massa da Terra  e no início tem seus eixos coincidentes 

com o ECI. O ECEF é fixo em relação à Terra e o sistema rotaciona em relação ao ECI na 

frequência ie determinada pela formulação 31 (FARREL, 2008):

ie=
1365.25
365.25 24hr


2 rad /ciclo
3600 s /hr

=7.292115 x10−5 rad / s (31)

O valor 365,25 é a quantidade de revoluções da Terra por ano. O primeiro termo é a 

quantidade de rotações. O segundo termo transforma de rotações por hora para radianos 

por segundo. Os vetores X i , Y i , Z i definem o sistema ECI, Xe define o eixo x do sistema 

ECEF. Devido à rotação da Terra, o ECEF não é um sistema de referência inercial. A Figura 

17 ilustra a relação entre o sistema ECI e ECEF.

Figura 17: Sistema de referência ECI e ECEF
Fonte:(FARREL,2008)
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2.5.1.3 - Geodésico Local ou Plano Tangente

É o sistema de referência local e sua origem pode estar em qualquer local do globo. 

O seu eixo X aponta para o norte verdadeiro, o eixo Z aponta para o centro da Terra, o eixo 

Y é orientado formando um sistema dextrógiro. Consiste em um plano tangente ao elipsóide, 

conforme pode ser visto na Figura 18.

Figura 18: Sistemas de referência ECI – ECEF – NED
Fonte: Adaptado de FARREL (2008)

2.5.1.4 - RPY – Roll – Pitch - Yaw

Esse sistema de coordenadas é fixo no objeto (SANTANA et al, 2004). O eixo X (Roll) 

deve apontar para a direção frontal do objeto. O eixo Y (Pitch) deve ser ortogonal ao eixo X 

e  apontar  para  a  direita,  o  Eixo  Z  (Yaw)  deve  apontar  para  baixo  tornado  o  sistema 

dextrógiro (FARREL, 2008).

2.5.1.5 - Sistema de Referência da Plataforma e do  Instrumento 

Esse é o sistema de coordenadas do sensor. Sua origem está localizada no centro do 

conjunto de sensores.  O eixo X aponta no sentido do movimento, o eixo Y para a direita e o 

eixo Z para baixo.
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2.5.2 - Sensores Inerciais

Os sensores inerciais são usados nos mais diversos campos de aplicação. O seu 

nome vem do fato de suas medições estarem baseadas na propriedade da física conhecida 

como inércia. A inércia consiste na resistência que um corpo possui em alterar o seu estado 

de movimento ou repouso. Essa alteração só é possível mediante a existência de uma força 

que perturbe o corpo produzindo uma força resultante não nula. Os sensores inerciais são 

instrumentos capazes de medir uma força resultante específica (LIMA et al, 2001) capaz de 

alterar a velocidade e a trajetória de um determinado corpo. 

Os  sensores  inerciais  podem  ser  divididos  em  duas  categorias  básicas: 

acelerômetros e giroscópios. O primeiro tem a capacidade de medir  a aceleração linear, 

aquela capaz de interferir na velocidade do corpo. O segundo mede a aceleração angular, 

que atua na mudança de trajetória ou rotação de um corpo.

Os sensores inerciais eletrônicos são dispositivos que reagem ao estímulo de uma 

força  e  fornecem  na  sua  saída,  uma  voltagem  que  possui  uma  relação  matemática 

conhecida com a aceleração resultante produzida pela força.

É  comum o  uso  de sensores  inerciais  no  sentido  de  fornecer,  num determinado 

momento,  a  posição  (X,Y,Z),  a  atitude   , ,  e  velocidade  (v)  em  relação  a  um 

determinado referencial. Quando usados para essa finalidade esses sensores compõem o 

que é chamado de sistema de navegação inercial ou INS. Os sensores inerciais, depois de 

inicializados,  não  necessitam  de  sinais  externos,  o  posicionamento  e  a  velocidade  são 

obtidos com base na medição das acelerações (linear, angular) sofridas nos três eixos. Em 

virtude desta independência de fatores externos dizemos que o INS é autônomo, porém é 

importante lembrar que os erros se acumulam rapidamente. Em decorrência disto é comum 

utilizar o INS integrado com outra tecnologia como, por exemplo, o GPS, a fim de reduzir 

esses erros (CRAMER et al, 2000).

As unidades INS podem ser classificadas de duas formas: plataformas estabilizadas 

e plataformas analíticas. As plataformas estabilizadas são compostas por sensores inerciais 

mais a parte mecânica responsável pela estabilização. Essas plataformas procuram manter 

a orientação do sensor em relação ao espaço inercial  (espaço objeto)  estabilizado,  não 

acompanhando  o  sistema  de  coordenadas  do  veículo  que  o  transporta,  ou  seja,  sem 

alterações  de  direção  e  ângulo.  Já  as  plataformas  analíticas,  também  chamadas  de 

strapdown, são compostas apenas de sensores cujo sistema de coordenadas está ligado 
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rigidamente ao sistema de coordenadas do veículo. O objetivo é coletar dados, ao logo do 

tempo, a respeito das translações e rotações do sistema de coordenadas do veículo em 

relação ao espaço inercial (GREWAL et al, 2007). Em geral, as plataformas estabilizadas 

possuem um custo maior com relação às analíticas, pois exigem um conjunto mecânico de 

alta complexidade.

2.5.3 - Acelerômetros

Um acelerômetro é um dispositivo eletromecânico que mede aceleração provocada 

por  alguma  força  externa  que  atua  sobre  um determinado  corpo.  Essa  força  pode  ser 

estática, como a força da gravidade, ou pode ser dinâmica como as que causam movimento 

ou vibração do acelerômetro. 

Os acelerômetros normalmente fornecem sua saída em termos da aceleração da 

gravidade g, sendo 1g = 9.80665m/s2 ao nível  do mar.  Na tabela abaixo pode ser visto 

alguns exemplos da magnitude da força g em alguns locais ou eventos específicos:

Tabela 3: Acelerações percebidas em algumas situações
Satélite orbitando ao redor da terra  0g

Dentro de um avião em queda livre Aproximadamente 0g

No equador da Lua 0.1654 g 

Na terra ao nível do mar 1g

Durante o lançamento e a reentrada 
de veículos espaciais

Máximo 3g

Em um carro de formula 1 em uma 
frenagem brusca

5g

Dentro  de  um  avião  durante  uma 
acrobacia

-5g a 7g

Limite do corpo humano 50g

Durante uma colisão de automóvel 100g

2.5.3.1 - Medida de Inclinação (TILT)

Uma aplicação específica para os acelerômetros é a medida do ângulo de inclinação 

do corpo do sensor em relação à vertical. Esse tipo de medida é normalmente conhecido 

como  TILT.  A Figura  19  ilustra  como essa  medida  é  feita  a  partir  de  duas  orientações 

específicas do acelerômetro: 0g e 1g. 

Na orientação 0g o sensor não sofre qualquer influência da gravidade. Com 1g o 

sensor sofre influência total da gravidade. Partindo de 1g para 0g (Figura 19 (a)), observa-se 
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uma variação de 1-0,9998=0,0002. Já partindo de 0g para 1g (Figura 19 (b)) observa-se 

uma variação de 0,017. Diante disto é possível  concluir  que a melhor orientação para o 

acelerômetro, em aplicações onde se deseja calcular o TILT, é partindo de 0g. 

Figura 19: Medições nas orientações de 1g e 0g

2.5.3.2 - Tipos de Acelerômetro

Em geral os transdutores ou sensores usam algum fenômeno físico específico para 

medir  aceleração  e  converter  isso  em  um  sinal  elétrico  mensurável  (NATIONAL 

INSTRUMENTS, 2009). Os diversos efeitos definem as tecnologias usadas na fabricação de 

acelerômetros, dentre elas as principais são as seguintes:

Filme Piezoelétrico

Esses acelerômetros usam como efeito específico a capacidade que alguns materiais 

têm  de  gerar  tensões  elétricas  quando  submetidos  a  algum  tipo  de  tensão  mecânica, 

característica essa conhecida como efeito piezoelétrico. Acelerômetros construídos usando 

esta tecnologia em geral são baratos e tem boa resposta para medições de eventos onde a 

aceleração varia bruscamente como vibrações e impactos.

Eletromecânico

Também são conhecidos como servos acelerômetros são baseados na lei da ampere; 

geralmente são empregados em medidas onde a aceleração é baixa (<1g) e varia pouco, 

como na medição de inclinação em e IMU's. Possuem uma boa exatidão e tendem a ser 

caros e frágeis.
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Piezoelétricos

Esses acelerômetros são também baseados no efeito piezoelétrico, porém, dentro do 

sensor existe um cristal piezoelétrico, ao invés de filme. O cristal é acoplado a uma massa 

de prova quando submetido a uma aceleração a massa comprime o cristal o que gera um 

sinal proporcional.  Esses acelerômetros têm boa resposta em vibrações e em geral  são 

caros.

Líquidos

Tem boa resposta em baixa freqüência em geral são baratos e frágeis. Geralmente 

são usados para medir inclinação. Usados em níveis eletrônicos e detectores de inclinação.

MEMS

Micromachined  EletroMechanical  Sensors  (MEMS)  é  um  paradigma  para  a 

construção  de  vários  tipos  de  sensores,  como  temperatura,  pressão,  fluxo,  aceleração 

dentre outros.  Essa tecnologia  consiste em se criar  elementos  mecânicos  de tamanhos 

bastante reduzidos, usando ferramentas e padrões amplamente utilizados na fabricação de 

circuitos  integrados,  encapsulando  esses  elementos  juntamente  com  componentes 

eletrônicos necessários, na forma de um chip de substrato de silício. A Figura 20 mostra o 

interior  de um acelerômetro do tipo MEMS, onde é possível  verificar  na parte central  o 

sensor propriamente dito e na sua periferia os módulos necessários para o funcionamento 

do sensor como um elemento ativo de um circuito.

Figura 20: Imagem ampliada de um 
acelerômetro da Analog Devices

Fonte: JTEC (1994)
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Existem basicamente duas formas de produzir esses sensores. Uma conhecida como 

Bulk Micromachined que consiste em se fabricar o chip a partir da remoção de partes do 

substrato  até  formar  o  componente  ou  a  funcionalidade  requerida.  A outra  é  Surface 

Micromachined que é baseada na sobreposição de diferentes camadas do substrato até 

formar o componente (BEEBY et al, 2004).

Nesta  categoria  os  acelerômetros  podem  ser  usados  em  aplicações  para  medir 

inclinação, vibração e em IMU's, possuem uma boa resposta em baixa freqüência, porém a 

sua  tecnologia  de  fabricação  pode  determinar  variações  significativas  no  custo  e  na 

qualidade da resposta dada pelo sensor. Alguns exemplos são apresentados a seguir:

Bulk Micromachined - Piezo Resistivo: sofre grande influência da temperatura, pode 

ser caro.

Bulk  Micromachined -  Capacitivo:  apresenta uma melhor  acurácia,  e  um nível  de 

ruído menor, porém é mais caro. 

Surface  Micromachined –  Capacitivo:  é  barato  e  é  normalmente  vendido  em 

encapsulamentos que são padrão no mercado de componentes eletrônicos. 

A Figura 21 exibe um gráfico onde se relaciona as tecnologias de construção destes 

sensores com o custo e o desempenho.

Figura 21: Custo X Tecnologia de acelerômetros
Fonte: DOSCHER (2005)

2.5.4 - Giroscópios

Os giroscópios são dispositivos usados em geral para manter (displacement gyros) 

ou para medir (rate gyros) as orientações de um corpo em relação ao referencial específico 

(WESTON e TITTERTON, 2004), como os utilizados no presente trabalho. Existem várias 
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tecnologias para a produção destes dispositivos; dentre eles destacam-se: os mecânicos, os 

óticos e os MEMS. 

Mecânicos

Também conhecidos como giroscópios de massa. São baseados no principio de que 

uma massa girando ao redor de um eixo oferece resistência à mudança de direção do eixo 

de rotação.

Óticos

Os giroscópios óticos usam o chamado efeito  de Segnac (SAVAGE, 2006).  Esse 

efeito ocorre quando um feixe de luz descrevendo uma trajetória fechada sofre uma rotação 

em um eixo perpendicular ao plano desta trajetória, que provoca uma mudança de fase da 

radiação. Existem alguns arranjos que podem ser usados para aproveitar esse efeito. Os 

giroscópios  a  laser  conhecidos  como  RLG  (ring  laser  gyroscope)  e  os  de  fibra  ótica 

conhecidos como  FOG (fiber optic gyroscope) são exemplos destes arranjos. A Figura 22 

ilustra um giroscópio do tipo RLG.

Figura 22: Giroscópio Laser

Esses giroscópios em geral são muito caros, mas apresentam uma alta precisão e 

uma imunidade a fatores externos como temperatura e vibração (ARMENISE et al, 2003).

MEMS

Esse tipo de giroscópio explora o efeito da chamada força de Coriólis, força esta que 

ocorre quando uma massa em vibração é submetida a uma taxa de rotação ao redor de um 

eixo paralelo ao plano de vibração. Os giroscópios MEMS utilizam-se desta força que pode 
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ser medida utilizando o seguinte modelo matemático (LIMA, 2005):

F c=2.M .v . (32)

Em que:

M é massa do corpo de prova;

v é o vetor de velocidade do corpo;

 é o vetor de velocidade angular do sistema.

Existem diversos tipos de estruturas mecânicas para aproveitar este efeito. Podem-se 

citar como exemplos os turning-fork, usados neste trabalho. Esse tipo de sensor é baseado 

em um par de massas oscilando na mesma freqüência e amplitude, porém em direções 

opostas,  quando essas massas são rotacionadas,  a força de Coriólis  cria  uma vibração 

ortogonal que pode ser medida. Uma estrutura que pode ser usada para implementação 

deste tipo de giroscópios é em forma de pente, conforme pode ser visto na Figura 23.

Figura 23: Módulo sensor de um giroscópio do tipo turning-fork
adaptado de BEEBY et al. (2004)

Para entender o funcionamento destes dispositivos é preciso antes conhecer como 

funciona  um  capacitor.  Um  capacitor  é  um  dispositivo  capaz  de  armazenar  uma  carga 

elétrica quando ligado a uma fonte de energia por alguns instantes. Essa capacidade de 

armazenar  a  carga  elétrica  é  conhecida  como  capacitância.  Existem  vários  tipos  de 

estruturas capazes de fornecer essa capacidade, porém neste momento o que interessa são 

os capacitores de placas paralelas que são compostos, como próprio nome diz, de duas 

placas  paralelas.  Ao ligar  cada uma dessas placas  a  um pólo  de uma bateria,  elas  se 
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carregam de cargas positivas e negativas; neste momento é gerado um campo elétrico que 

mantém as placas carregadas.

Existem  vários  modelos  matemáticos  que  relacionam  a  capacitância  com  as 

grandezas relacionadas com este fenômeno tais como carga (Q), tensão (U), corrente (i), 

etc. Porém o modelo que interessa é o relacionamento entre a capacitância, com a área das 

placas e a distância entre elas. Esse modelo pode ser visto na equação 33 (HALLIDAY, 

2004).

C=
A
d (33)

Em que:

C é a capacitância;

A é a área das placas;

d é a distância entre as placas e

 é a constante relacionada ao material que existe entre as placas.

Dito  isto,  pode-se  afirmar  que  os  giroscópios  do  tipo  turning-fork  funcionam  da 

seguinte forma: uma massa oscilando em um eixo específico de um determinado plano, 

chamado  de  movimento  dirigido  (Figura  23).  O  movimento  de  oscilação  provoca  um 

aumento na área entre os capacitores no pente de baixo e uma diminuição igual no pente de 

cima. Com isso, a capacitância resultante dos pentes permanece constante uma vez que a 

relação entre a área e a capacitância é linear. Quando o sensor é submetido a uma rotação 

em um eixo perpendicular ao plano de vibração, isso provoca um deslocamento das placas 

móveis  do  capacitor  o  que  aumenta  e  diminui  a  distância  entre  as  placas  no  pente, 

provocando uma alteração na capacitância total dos dois pentes de capacitores.

Em conseqüência do uso desta tecnologia os sensores podem ser muito pequenos, 

porém altamente  dependentes  da  temperatura  e  não  é  a  toa  que  muitos  destes  chips 

possuem uma saída relacionada com a medição da temperatura.

2.5.4.1 - Bias do Giroscópio

O  bias do giroscópio é a saída do sensor quando a velocidade angular é zero. A 

informação sobre o  bias é fornecida pelo fabricante nas especificações do sensor e pode 
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sofrer alterações em virtude da temperatura ou da tensão de entrada. 

É comum o bias do giroscópio variar conforme o tempo de funcionamento do sensor. 

Essa  variação  é  conhecida  como  deriva  do  bias ou  bias drift  (BD)  e  é  normalmente 

modelada como um passeio aleatório (JEN e KIRA, 2009).  Outro tipo de bias que pode 

existir é quando ocorre uma modificação de uma energização do sensor para outra, esse 

parâmetro é conhecido como estabilidade de bias (BS). Sendo assim pode-se estabelecer 

um modelo de erros para o sensor, conforme descrito na equação 34.

wbias=w constwBSwBD (34)

Com:

d
dt

wbias=w t ; w~N 0,Q
(35)

Com Q conhecido em valores de graus /h/hz 

2.5.5 - Escolha do Sensor

Para escolher o sensor que será usado em um projeto qualquer se devem considerar 

os seguintes aspectos (DIMENSION, 2009):

• A natureza do Fenômeno: AC ou DC,  AC relaciona-se com fenômenos onde a 

variação da aceleração é muito grande, como por exemplo, vibração. DC pode ser 

associado com fenômenos onde a aceleração permanece mais constante, tal como a 

gravidade ou varia mais lentamente como em unidades de medida inercial (IMU).

• Número de Eixos: Dependendo da aplicação podem ser necessários sensores de 

um a três eixos. Obviamente é possível utilizar dois ou três sensores no sentido de 

compor  um sensor  de  três  eixos.  Porém,  neste  caso  ocorrem erros  inerentes  a 

montagem destes sensores, principalmente os derivados da não-ortogonalidade dos 

eixos, que precisam ser modelados. Enquanto que na compra de um sensor já com a 

quantidade  de  eixos  necessária,  os  erros  são  modelados  pelo  fabricante  e  são 

entregues na especificação do sensor.

• Sensibilidade: É a medida da variação da saída conforme a mudança na grandeza 
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medida  na  entrada.  É  fornecida  em  volts/g  para  acelerômetros  ou  em 

volts/graus/segundo  para  giroscópios.  Normalmente  quanto  maior  a  sensibilidade 

mais fácil de perceber variações menores do fenômeno que se deseja medir, além 

de uma melhor acurácia da medida. A Fórmula 36 mostra como esse parâmetro pode 

ser calculado para acelerômetros.

Sensibilidade=
V out

 g
=
V out ,1g−V out ,1g

2g
(36)

• Linearidade: É o desvio máximo da curva real do sensor em relação à curva de 

calibração em linha reta. A linearidade é normalmente fornecida em volts. A equação 

37 mostra como esse valor é normalmente calculado para acelerômetros:

Linearidade=V out ,0g−
1
2

V out ,1gV out ,−1g (37)

• Taxa de amostragem (bandwidth): É a quantidade de amostras por segundo que o 

sensor  pode  fornecer  e  sendo  normalmente  especificada  em  Hz  (hertz).  Para 

aplicações  onde  a  movimentação  é  lenta  uma  taxa  de  50hz  é  suficiente.  Para 

aplicações onde a movimentação é mais rápida tais como vibração,  a taxa pode 

subir para algumas centenas de Hz.

• Impedância: É a resistência de um sistema ou fonte de energia; é normalmente 

expressa em Ω (ohms). Essa é a maior fonte de problemas envolvendo sensores 

analógicos. A impedância do estágio de saída do sensor deve ser igual à impedância 

de entrada do conversor analógico digital. Quando o casamento não ocorre pode-se 

ter uma leitura errada do sensor.

• Valor de fundo de escala (full Scale Range): É o valor máximo da grandeza que o 

sensor pode medir, normalmente dado em g ou graus/segundo. Para situações onde 

se deseja medir a inclinação usando a aceleração da gravidade, por exemplo, pode 

se usar sensores com 1.5g. 

Outros  fatores  que  também  podem impactar  no  projeto,  tais  como,  consumo  de 

energia, tipo de encapsulamento do sensor devem ser analisados com cuidado.
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2.5.6 - Integração de Sensores Inerciais

Todos os sensores inerciais analisados nesse estudo medem essencialmente taxas, 

sejam elas lineares como a taxa na mudança da velocidade ou aceleração (acelerômetros) 

ou angulares, como a taxa na mudança da orientação ou velocidade angular (giroscópios). 

A integração numérica no tempo dos valores obtidos por estes sensores é a maneira 

que, a princípio, levaria a uma estimativa da posição do sensor em dado instante de tempo. 

Porém isso não é verdade,  uma vez que cada medida realizada pelos sensores possui 

pequenos erros que são acumulados a cada integração conforme pode ser observado em 

SANTANA et al. (2004). Foram realizados testes para analisar dois algoritmos, o da dupla 

integração da aceleração medida no tempo e o filtro de Kalman, para determinar a posição 

de um automóvel após este executar uma trajetória fechada. Os resultados podem ser vistos 

na Figura 24.

Figura 24: Dupla integração X Filtro de Kalman
fonte: SANTANA et al. (2004)

Observe que na Figura 24 (a) a trajetória foi calculada a partir da dupla integração e 

não é possível perceber que tipo de trajetória que o veículo descreveu. Já na Figura 24 (b) 

em que foi utilizado o filtro de Kalman percebe-se uma trajetória compatível com percurso do 

veículo.

O Filtro de Kalman é uma ferramenta matemática amplamente utilizada para esse 

tipo de demanda como pode ser visto em WESTON e TITERTON (2004), LIMA (2005) e 

GREWAL et al. (2007). O filtro de Kalman é um estimador (GREWAL e ANDREWS, 2008) 

que integra os diferentes tipos de sensores, recebe como uma de suas entradas o modelo 
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de erros destes sensores e assim oferece uma melhor estimativa para os valores de saída, 

quando comparado com os filtros de freqüência convencionais.

Um exemplo de aplicação usando o filtro de Kalman pode ser visto em LIMA et al. 

(2001). Ele integra os sensores inerciais, que possuem uma alta amostragem, porém com 

um erro que se acumula rapidamente, com observações GPS, que são fornecidas em uma 

baixa amostragem nesse caso com um erro fixo para cada amostra.

A Figura 25 mostra o efeito do uso das observações GPS sobre o acúmulo de erros 

das observações INS, a linha mais fina representa o erro crescente na coordenada fornecida 

somente pelo INS. A linha serrilhada representa o erro no dado do INS corrigido pelo GPS.

Figura 25: Erros do INS corrigidos pelo GPS
Fonte: SANTANA et al. (2004)

2.5.6.1 - Filtro de Kalman

O filtro de Kalman foi proposto por Rudolf Emil Kalman (1960) em seu artigo A New 

Approach to Linear Filtering and Prediction Problems.  Desde então o seu filtro tem sido 

usado em diversas áreas da ciência. 

O filtro de Kalman pode ser entendido como um estimador recursivo que combina os 

modelos determinísticos e estocásticos para obter estimativas ótimas da variável de estado 

x∈Rn  de sistemas lineares que se encaixam no formato representado pelas equações 38 e 

39 (WELCH e BISHOP, 2006).

xk=Ak−1. xk−1Bk−1 .uk−1wk−1 (38)

zk=H k . xkvk (39)
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A equação 38 representa o modelo linear estocástico do processo significando que 

xk1  pode ser estimado usando uma combinação linear do seu valor no estado anterior xk  

mais um sinal de controle uk  e um ruído wk , conhecido como ruído do processo.

A equação 39 é conhecida como modelo de medição, relaciona o valor observado zk  

com o sinal medido xk  e com o ruído vk , conhecido como ruído de medição.

Os elementos das equações acima são matrizes na maioria dos casos, Ak  é a matriz 

de mudança de estados que relaciona o estado anterior k-1 com o estado atual k. A matriz 

Bk  está relacionada com o sinal de controle  uk  e é opcional. A Matriz  H k  representa a 

relação entre a medida zk  e o estado xk .

Para  que  o  filtro  funcione  v  e  w  devem  ser  independentes  estatisticamente  e 

devem ser Gaussianos, de média nula com variâncias conhecidas R  e Q  (SIMON, 2006), 

constantes no caso do modelo empregado para este trabalho. Em termos estatísticos:

vk~N 0,R (40)

w k~N 0,Q (41)

O fato da formulação do filtro  ser na forma matricial,  torna a sua implementação 

computacional simples. A Figura 26 apresenta um esquema desta implementação.

Figura 26: Esquema do algoritmo do filtro de Kalman
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Para  fins  de  entendimento,  a  covariância  citada  na  figura  26,  é  normalmente 

referenciada na literatura de ajustamento como Matriz Variância-Covariância (MVC). 

O algoritmo trabalha em duas fases, como pode ser visto na Figura 26. A primeira é 

conhecida como previsão de estado e é feita usando as equações 42 e 43.

xk
− = Ak xk−1Bkuk (42)

Pk
− = AP k−1 A

TQ (43)

Em que xk
−

 é a estimativa a priori do estado e Pk é a covariância a  priori. Esses 

valores são usados na fase de correção, conforme descrevem as equações a seguir.

K k = Pk
− .HT

H. Pk .H
T
R

−1
(44)

xk= xk
−  K k zk−H . xk

−  (45)

Pk =  I−K k .H Pk
−

(46)

Na fase de correção, o primeiro passo (eq. 44) é o cálculo do ganho do filtro de 

Kalman K k  para, em seguida, obter a estimativa a posteriori do estado atual xk  (eq 45) e, 

por fim, atualizar a covariância Pk  (eq. 46). O valor  zk−H. xk  é conhecido como inovação 

ou resíduo.  I  é a matriz identidade.

O  Filtro  apresentado  aqui  nesta  seção  funciona  em  processos  que  podem  ser 

descritos por sistemas lineares e em tempo discreto. O filtro de Kalman pode ser aplicado 

em sistemas não lineares e também de tempo contínuo com algumas modificações. Para 

maiores  detalhes  sobre  o  filtro  de  Kalman,  consultar  SIMON  (2006)  e  GREWAL  e 

ANDREWS (2008).
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Hoje existe um grande número de estudos para uso da câmara digital de pequeno 

formato em levantamentos fotogramétricos, SILVA et al. (2005), SILVA (2006) e RUY et al. 

(2007) e ROCHA et al. (2009), relatam o uso de tais câmaras como também as dificuldades 

encontradas com o uso destes equipamentos,  tais  como o  elevado número de fotos,  o 

tempo de transferência destas fotos para o computador embarcado e a operação da câmara 

para se garantir um recobrimento mínimo necessário para a estereoscopia. 

O problema da maioria  das  soluções adotadas nesses casos está em se usar  a 

câmara  com o  firmware original.  Hoje  toda  câmara  digital  carrega  consigo  um sistema 

computacional embarcado, ou software, nesses casos também chamado de firmware, que 

normalmente possui muito mais opções do que as fornecidas por esses equipamentos na 

sua  interface  padrão.  Muitos  fabricantes  fornecem  os  chamados  SDK  (software 

development kit), que traz a possibilidade de estender as funcionalidades do equipamento, 

outros têm  firmwares desenvolvidos por terceiros, à revelia do fabricante, que expandem 

ainda mais as capacidades destas câmaras. A solução adotada por esse trabalho utiliza a 

alteração do  firmware original das câmaras Canon pelo CHDK (2008), que é um firmware 

livre para câmaras digitais Canon, que terá o seu uso descrito mais adiante.

3.1 - Arquitetura do sistema

A solução desenvolvida baseia-se em um módulo GPS OEM, e um recurso comum 

nestes módulos, uma saída chamada PPS (Pulse Per Second) ou timemark que é um trem 

de pulsos com uma característica específica. Ela tem sincronismo com o relógio GPS e 

precisão da ordem de 1μs (GLOBALSAT, 2005). A cada segundo o módulo emite um pulso 

que tem a duração de 1μs. A finalidade desta porta é fornecer uma referência de tempo para 

aplicações que precisam de um tempo mais preciso.

O uso deste pulso para disparar a câmara torna o processo de determinação do 

centro de exposição mais simples, já que o instante de exposição será determinado pela 

época GPS somada ao tempo que a câmara leva para atender o comando para tirar  a 

fotografia.  Esse tempo pode ser obtido a partir  de um processo de calibração.  Se esse 

tempo for muito pequeno é possível usar um processo de interpolação otimizado ou ainda 

simplesmente assumir a época GPS como o instante de exposição. 

A solução  aqui  proposta  está  dividida  em cinco  módulos:  módulo  computacional, 
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módulo  de  aquisição  (SINC  +  câmara),  módulo  de  posicionamento  (GPS),  módulo  de 

estabilização e o módulo de medida inercial  (IMU).  A Figura 27 ilustra o relacionamento 

entre os módulos. Os quadros cinza representam os módulos que não foram integrados ao 

protótipo.

Figura 27: Módulos do Sistema proposto

3.2 - Módulo Computacional

O sistema computacional tem a finalidade de processar as observações recebidas do 

módulo de posicionamento para o cálculo da distância do recobrimento e mandar o sinal de 

liberação  do  pulso  PPS  de  disparo  da  fotografia.  Outra  função  é  a  de  armazenar  as 

informações recebidas do receptor GPS para posterior processamento. Esse módulo está 

baseado em uma placa mãe do fabricante VIA modelo PX10000. Essa placa tem um clock 

de 1GHZ e tamanho bastante reduzido conforme ilustra a Figura 28. Um computador pronto 

do tipo  notebook ou  netbook  (computadores portáteis com menor tamanho e capacidade) 

poderia ser utilizado sem problemas.

A  decisão  de  quando  efetuar  o  disparo  é  baseada  na  soma  das  velocidades 

adquiridas  nas  épocas  GPS  desde  o  instante  da  última  tomada  até  a  época  atual.  A 

velocidade foi  adotada como opção para o cálculo do momento da tomada pelo fato do 

receptor GPS obter uma acurácia maior no cálculo da velocidade (0,2km/h ou 0,055m/s). 

Isso ocorre por que os receptores usam o efeito Doppler para determinar a velocidade, o 

que do ponto de vista teórico tende a ser melhor do que usar a diferença de coordenadas 

entre dois pontos consecutivos.
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Figura 28: Placa da Unidade Computacional

O algoritmo que avalia o momento para a tomada pode receber dois tipos de entrada: 

O primeiro  tipo  de  entrada  é  uma tupla  constituída  da  altura  do  vôo  (h)  em metros,  a 

distância focal (f) em mm, a largura do sensor (s) em mm, e a sobreposição longitudinal (r) 

desejada em percentual. Usando estes dados é calculada a distância entre as tomadas (b) 

ou base. Ainda é possível fornecer diretamente a base como entrada. O cálculo da base (b) 

em função de (h,f,s,r) atende ao seguinte modelo matemático:

l=s .
h
f (47)

b=1−r /100∗l (48)

Em que l é a distância longitudinal coberta por uma fotografia. O cálculo do instante 

da tomada leva em consideração a seguinte soma:

Di=∑ V i .
1
n (49)

Em que:

Di  é a distância percorrida até o instante i em metros;

V i  é a velocidade registrada no instante i em m/s;

n  é  a  quantidade  de  amostras  por  segundo  fornecidas  pelo  receptor  GPS  em 

segundos.

Se no instante i:
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Di
Di

i
≥b  (50)

Então i+1 será o instante de exposição.

A implementação desse algoritmo foi feita na linguagem de programação Python e 

está listada no apêndice 1. O formato do relatório dos CEs gerado pelo programa pode ser 

visto no apêndice 2.

3.3 - Módulo de Posicionamento

O sistema de posicionamento  tem três  funções  distintas,  a  primeira,  é  enviar  as 

informações de posição e velocidade,  no  formato NMEA,  para o cálculo do instante da 

tomada. A segunda é fornecer a referência de tempo (porta PPS) que será usada para o 

disparo  da  câmara.  E  a  terceira  é  fornecer  às  informações  necessárias  a  atividade  de 

determinação do CE na etapa de pós-processamento. Esses dados são gravados durante o 

vôo em um formato proprietário que deverá ser convertido para o formato RINEX para o 

pós-processamento.

O  sistema  de  posicionamento  é  baseado  no  módulo  OEM  do  fabricante  Thales 

modelo AC-12 (THALES NAVIGATION, 2005), mostrado na Figura 29, formado por receptor 

(1), antena (2), cabo lógico (3), conector (4) e cabo extensor para antena (5).

Figura 29: Módulo GPS

3.3.1 - Escolha do Receptor GPS

Foram analisados alguns  modelos  de GPS para  construção do sistema proposto 

neste trabalho. De uma maneira geral, o GPS ideal é aquele que possa fornecer os dados 

no formato bruto para posterior processamento. Os requisitos necessários para o receptor 

54



estão listados abaixo:

• Possuir referência de tempo (porta PPS);

• Fornecer informações sobre as efemérides;

• Fornecer os dados brutos para pós-processamento;

• Fornecer informações de fase da portadora;

• Taxa de amostragem: quanto maior melhor, embora para este trabalho tenha sido 

usado um receptor com taxa de 1Hz;

• baixo custo.

3.4 - Módulo de Aquisição

O sistema de aquisição é responsável por capturar e armazenar as fotografias. Ele 

recebe duas entradas: o trem de pulsos sincronizado com o tempo GPS que vem do módulo 

de posicionamento e o comando de disparo que vem do sistema computacional.

Ao  receber  o  comando  de  disparo  o  subsistema de  sincronismo deixa  passar  o 

próximo pulso PPS e esse é recebido pela câmara que faz o disparo. Essa abordagem tem 

duas vantagens principais:  simplifica a determinação do instante da exposição,  além de 

eliminar possíveis erros relacionados ao tempo de resposta do sistema operacional.

O componente responsável pelo subsistema de sincronismo é um microcontrolador 

do fabricante Microchip modelo 16F628A, que possui uma velocidade de processamento de 

até 20MHz. O microcontrolador tem uma das suas portas de entrada ligada ao sistema 

computacional (comando). A outra porta de entrada está ligada à referência de tempo do 

módulo de posicionamento (PPS). A saída do microcontrolador está ligada à entrada USB da 

câmara digital. A Figura 30 ilustra o funcionamento deste subsistema.

O sincronismo entre a posição e a ordem de disparo é realizado, na maioria dos 

sistemas, diretamente por software e computador, porém esse sincronismo precisa ser feito 

em tempo real e os sistemas operacionais convencionais têm latências em seus tempos de 

resposta, o que vai introduzir erros no cálculo do CE. 

Além  disso,  os  intervalos  de  disparo  podem  ser  menores  que  o  tempo  de 

armazenamento das imagens gasto nos sistemas que acompanham as câmaras digitais de 

pequeno formato.
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Figura 30: Funcionamento do módulo de disparo (SINC)

3.4.1 - Gatilhos

O sistema de aquisição foi construído para suportar dois tipos de câmaras: de baixo 

custo, onde o gatilho externo é implementado com alterações no firmware da câmara, e o 

disparo é feito através da porta USB; e câmaras profissionais, que possuem uma entrada 

específica para o gatilho externo que é vendido como acessório da câmara.

De uma maneira geral esses gatilhos trabalham em dois tempos. No primeiro tempo 

a câmara faz todas as tarefas necessárias para a tomada, como por exemplo, medição de 

iluminação, ajuste de foco, etc. No segundo tempo é realizado o disparo.

3.4.1.1 - Gatilhos Externos

Os gatilhos externos são vendidos na forma de acessórios para as câmaras Canon 

profissionais. A Figura 31 mostra um destes equipamentos. Na foto pode ser observado que 

o conector da câmara possui três entradas, essas são chamadas aqui neste trabalho de 

armar, pivô e disparar.

Figura 31: Gatilho externo para câmaras Canon
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Quando o botão de disparo é acionado, o contato “armar” toca o contato “pivô”, e, 

nesse momento, são executadas as tarefas relativas à preparação do disparo. No segundo 

momento o contato “pivô” toca o contato “disparar” e isso provoca o disparo da câmara. A 

Figura 32 mostra o esquema elétrico deste gatilho, a seta mostra o sentido da pressão do 

botão.

Figura 32: Esquema elétrico 
do gatilho

O circuito da Figura 33 foi projetado de forma a simular essa funcionalidade a partir 

de um único pulso recebido do sistema computacional. Para que o sistema computacional 

possa se comunicar com este circuito é necessário um dispositivo adaptador USB/serial. No 

projeto foi usado um circuito baseado no chip FT232R que, quando conectado à porta USB, 

cria no sistema operacional uma porta serial pela qual o comando de disparo é enviado ao 

sistema de aquisição.

Figura 33: Circuito do módulo de aquisição

Quando o comando de disparo chega através de TX USB ao módulo de aquisição, 

uma interrupção é gerada e o sistema passa esperar pelo pulso PPS. Quando ocorre o 

pulso PPS é disparado um pulso na porta RB5 com duração de aproximadamente 50ms, 

tempo necessário para a câmara detectá-lo, e após 1.5s outro pulso de mesma duração é 
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enviado pela porta RB4. 

Para as câmaras de baixo custo o canal de comunicação com a câmara é a porta 

USB.  O primeiro pulso detectado pela câmara é usado para armá-la e o segundo para 

dispará-la. Sendo assim é preciso que antes da primeira fotografia, a câmara seja armada e, 

desta forma, o circuito deve enviar apenas um pulso, isto é obtido através do botão S1. 

Quando um pulso PPS chega e este botão está pressionado o circuito  envia apenas o 

primeiro pulso. O botão S2 é usado para reiniciar o sistema. O código usado para programar 

o microcontrolador é apresentado no anexo 1.

3.4.1.2 - Gatilhos usando CHDK

O subsistema de  aquisição  tem  a  função  de  fazer  as  tomadas  e  armazenar  as 

fotografias  e  está  baseado  na  câmara  fotográfica  da  marca  Canon  modelo  S3IS.  Esse 

fabricante foi escolhido devido à possibilidade de se alterar o firmware padrão da máquina, 

substituindo-o  completamente  por  um  outro  (CHDK),  que  estende  os  recursos  do 

equipamento, além de possuir o código fonte disponível. O uso do CHDK permite que a 

porta USB seja utilizada como porta de disparo. Assim que é detectado um pulso na entrada 

USB a câmara realiza o disparo. A Figura 34 ilustra um esquema de gatilho.

Figura 34: Esquema de gatilho

3.4.2 - Escolha da câmara fotográfica

A escolha  da  câmara  fotográfica  precisa  ser  avaliada  sob  vários  aspectos.  No 

mercado existem diversas opções, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Quanto 

mais cara a câmara mais recursos esta apresenta,  como por exemplo:  resolução, zoom 
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ótico,  densidade de  pixel no  sensor,  reconhecimento  de feições  (face recognition),  foco 

automático, imagem em formato bruto, etc. Porém neste tipo de trabalho grande parte dos 

recursos não seria utilizada. Sendo assim, para este trabalho, os seguintes aspectos foram 

analisados.

Quantidade de pixels

A quantidade de pixels no sensor vai determinar a qualidade da fotografia em termos 

de definição e identificação de detalhes. O sensor das câmaras tem o formato de matriz e 

quanto  maior  a  quantidade  de elementos,  maior  a  cobertura  que  pode ter  o  terreno.  A 

produtividade está relacionada diretamente com essa cobertura: quanto maior a cobertura 

menor a quantidade de fotografias.

Possibilidade de disparo por gatilho externo

Um sistema computacional vai decidir o instante do disparo. Para isso é necessário 

que câmara disponha desta facilidade. Grande parte das câmaras possui este recurso a 

partir  de  softwares específicos  fornecidos  pelos  seus fabricantes,  porém nem sempre é 

possível usar esses  softwares em conjunto com programas personalizados. Sendo assim, 

muitas câmaras possuem um sistema de gatilho externo que pode ser acionado sem o uso 

de um computador; no entanto, este é um recurso difícil de encontrar em máquinas de baixo 

custo.

Distância Focal

A distância focal interfere no cálculo da altura do vôo. Em câmaras de baixo custo a 

distância  focal  em  geral  é  pequena,  da  ordem  de  poucos  milímetros.  Já  as  câmaras 

profissionais  possuem  lentes  intercambiáveis  que  permite  usar  uma  ampla  gama  de 

distâncias focais. Com a distância focal menor a altura do vôo pode ser também menor o 

que possibilita a realização do vôo abaixo das nuvens, em alturas de 500 a 700m. O foco 

deve ser fixado no infinito durante a calibração e em qualquer vôo fotogramétrico, sendo, 

portanto, fundamental não operar a câmara em modo de focagem automático.

Formato de armazenamento da fotografia

A possibilidade de se capturar  fotos em formato  raw é  um recurso que encarece 

bastante as câmaras fotográficas. Esse formato consiste num formato bruto, onde todas as 

informações referentes ao ambiente fotografado pelo sensor são armazenadas no arquivo 

59



da fotografia sem compactação, o que resulta numa fotografia com qualidade superior. Esse 

formato  é  muito  utilizado  na  fotografia  profissional  e  é  um  recurso  importante  para 

aplicações  onde  existem  requisitos  com  relação  à  fidelidade  das  cores  e  detalhes  do 

ambiente fotografado. A desvantagem deste formato está na grande quantidade de memória 

necessária para armazenar as fotografias. 

A maioria  das câmaras de baixo  custo,  como a utilizada para este trabalho,  não 

possuem esse formato e armazenam a fotografia em um formato comprimido, normalmente 

JPG. O processo de conversão do formato  raw para o formato JPG produz arquivos de 

fotografias bem menores, porém informações são perdidas neste processo. 

Para o objetivo deste trabalho o formato raw não é necessário, pois as informações 

sobre feições geométricas fotografadas, normalmente definidas por linhas e bordas, não são 

perdidas com o uso do formato JPG, desde que, a taxa de compressão seja adequada.

3.5 - Módulo de Medida Inercial

Dentro do escopo inicial  deste trabalho estava previsto o desenvolvimento de um 

sistema inercial que fosse capaz de fornecer uma estimativa dos parâmetros de orientação 

exterior do sensor (câmara), e verificar se estes parâmetros são suficientemente precisos 

para serem usados em um sistema de estabilização aerofotogramétrico. A montagem do 

sistema inercial foi concluída com sucesso, porém por questões relacionadas a prazo, não 

foi  possível  realizar  testes suficientes  para determinar  a acurácia  dos dados medidos  e 

conseqüentemente,  a viabilidade do seu uso no sistema de estabilização.  O sistema foi 

montado com os sensores listados na Tabela 4.

Tabela 4: Sensores usados no sistema inercial
Tipo Modelo Sensibilidade Bias Custo ( R$) Eixos Fabricante

Acelerômetro ADXL330 300 mV/g 1500 mV 40,00 X-Y-Z Analog Devices

Giroscópio XV8100CB 2.5 mV/graus/s 1350 mV 100,00 Z Epson Toyocom

Giroscópio IDG300 2 mv/graus/s 1500 mV 100,00 X-Y Invensense

Todos esses sensores acima tabelados são encapsulados em chips do tipo SMD 

(Surperficial  Mounting  Device),  o  que  dificulta  a  montagem  em placas  de  prototipação. 

Sendo  assim,  o  custo  dos  sensores  apresentados  na  Tabela  4  refere-se  aos  mesmos 

montados em placas conhecidas como  Breakout Boards. Nestas placas o sensor já vem 

soldado e com os componentes externos necessários para o pronto funcionamento.
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O esquema do circuito do sistema inercial pode ser visto na Figura 35 (a).

Figura 35: Esquema do sistema inercial

O circuito basicamente liga os pinos de saída das Breakout Boards a CON1, que é 

usado para conexão com o conversor A/D. O circuito da Figura 35 (b) é um regulador de 

tensão  para  3V,  necessário  para  evitar  desvios  na  saída  dos  sensores  causados  por 

variação da alimentação. A Figura 36 apresenta o sensor montado.

Figura 36: Sistema inercial Montado
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3.5.1 - Conversor A/D

Um conversor analógico digital ou conversor A/D é um dispositivo capaz de converter 

níveis elétricos em uma informação digital (bytes) que possa ser tratada por um sistema 

computacional. 

Os sensores inerciais usados neste trabalho são do tipo analógico, ou seja, as suas 

saídas  são  representadas  por  níveis  elétricos  (voltagem).  Para  uso  destes  sensores  é 

necessário um conversor A/D (analógico digital) que converte o nível elétrico da saída do 

sensor para uma leitura numérica no computador. Para a escolha deste conversor foram 

considerados os seguintes aspectos:

Número de canais

O número de canais diz respeito à quantidade de entradas que o conversor dispõe 

para ligar os sensores. No caso do sistema inercial proposto são necessários pelo menos 

seis canais: três para os eixos do acelerômetro e três para os eixos do giroscópio.

Resolução

A resolução trata da menor variação na entrada que o conversor consegue detectar. 

Como exemplo pode-se citar o uso IDG300, que tem uma sensibilidade de 2mV/graus/s. 

Sendo assim, se for requisito do nosso sistema inercial detectar variações angulares tão 

pequenas quanto 1 grau/s o conversor deve ser capaz de perceber mudanças de 2mV. 

Em geral, a resolução é dada em termos de bits. Ou seja, para um conversor de 10 

bits e uma aplicação onde a tensão de entrada oscile 5V (0 a 5V ou -2,5V a 2,5V), teremos a 

tensão mínima medida em 5/1024 V (aproximadamente 5mV), sendo assim, nesta faixa de 

5V,  para medir 2mV é preciso um conversor de pelo menos 12 bits de resolução.

Taxa de amostragem

A taxa de amostragem trata da quantidade de amostras por segundo que o conversor 

consegue  ler.  Esse  dado  é  informado  em  S/s  ou  amostras  por  segundo  (samples  per 

second). Para este trabalho o conversor A/D usado é o NI-USB 6009 do fabricante National 

Instruments, com 14bits de resolução e faixa de tensões de entrada ajustáveis. A taxa de 

amostragem deste conversor de 48KS/s, o que é suficiente para uso na unidade inercial, 

pois os sensores usados trabalham com taxas da ordem de 100 amostras por segundo.
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3.5.2 - Equações do Sistema Inercial

A finalidade principal do sistema inercial neste trabalho é medir a atitude  , ,  

do sensor no momento de cada tomada fotográfica. Os sensores inerciais usados neste 

trabalho não são capazes de informar o ângulo instantaneamente; o que eles informam é a 

velocidade angular  instantânea.  Sendo assim,  para obter  uma leitura do ângulo  em um 

instante t, é preciso ter um ângulo inicial (inicialização) e fazer uma integração numérica de 

todas as leituras desde então.  Assumindo que o ângulo inicial é nulo, a seguinte equação 

pode ser usada:

x=∫
t=0

t=T
dt (51)

Ou na forma discreta:

=∑
t=0

t=T

 (52)

O sensor que mede a velocidade angular é o giroscópio, que é bastante afetado pelo 

bias. Uma solução bastante usada para corrigir o efeito bias no giroscópio é usá-lo integrado 

a um acelerômetro num filtro de Kalman.  A idéia é aproveitar  os pontos fortes de cada 

sensor: os acelerômetros são bastante afetados por ruídos nas medidas de curto prazo, mas 

possuem  um  bom  resultado em  longo  prazo.  Os  giroscópios,  contrariamente  aos 

acelerômetros, não são afetados por ruídos nas medidas de curto prazo, mas as medidas de 

longo prazo sofrem com a deriva no bias.  As seguintes equações formam a medida do 

ângulo pelo giroscópio (TONG, 2005):

k = y k−bias (53)

k1 = kk . = k yk−bias k (54)

Na  equação  53  é  feita  a  conversão  da  voltagem medida  pelo  sensor  para  uma 

velocidade angular. yk  é a voltagem na saída do sensor e o bias  do sensor que pode ser 

encontrado em suas especificações (ANALOG DEVICES, 2006), (INVENSENSE, 2008) e 

(EPSON TOYOCOM, 2008).

Na  equação  54 é  feita  a  integração  numérica,  k1  e  k  são  as  medidas  dos 
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ângulos atual e anterior, respectivamente,  k  é a velocidade angular anterior e    é o 

período da amostragem (inverso da freqüência).

O modelo integra  acelerômetro e giroscópio usando o  filtro  de Kalman estendido 

(GREWAL e ANDREWS, 2008). Essa versão também funciona em duas fases, a saber;

As equações da fase de previsão são:

P=FPFT
WQW T ; (55)

x=f x , y (56)

As equações da fase de correção:

K=P H T
HPHT

VRV T

−1

(57)

P=I−KH P (58)

x=xK  y−hx  (59)

A ordem de aplicação das equações é importante para o resultado. Dada uma saída, 

faz-se a correção do estado atual e usa-se o estado corrigido para fazer uma nova previsão.

A  seguir  é  apresentado  modelo  dinâmico  para  o  sistema  inercial  usado  neste 

trabalho, proposto por TONG (2005). 

xk = [
k
k

biask
giro] (60)

xk   são as variáveis de estado que se quer determinar.

yk=[ y k
giro

yk
acel] (61)

yk  é a saída dos sensores, normalmente em volts .
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f xk , uk  = [
k yk

giro
−biask

giro


yk
giro

−biask
gyro

biask
giro ] (62)

f xk , uk   é o modelo de medidas ou função de estados.

F =
df xk ,uk

dxk
= [

1 0 
0 0 −1
0 0 1 ] (63)

F  é  a  matriz  que  transforma  o  estado  antigo  em  novo,  obtida  da  derivada  de 

f xk , uk    com respeito a cada variável de estado.

hxk =[kbiask
giro

k ] (64)

hxk   é  a função que converte um estado numa medida,  medida esta que será 

usada na próxima iteração. 

H=[0 1 1
1 0 0] (65)

H   transforma o estado antigo numa medida usando a função hxk  .

I=[
1 0 0
0 1 0
0 0 1] (66)

I  é a matriz identidade.

W=[
1 0 0
0 1 0
0 0 1] (67)

W  é  a  derivada  parcial  da  função  de  estado  com  respeito  ao  ruído  do  estado 

(normalmente identidade).
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V=[1 0
0 1] (68)

V  é  a  derivada  parcial  da  função  hxk   com  respeito  ao  ruído  de  saída 

(normalmente identidade).

R=[sdgiro
2 0

0 sdacel
2 ] (69)

R  é  a  variância  do ruído  na  medida,  pode  ser  encontrada  na  especificação  do 

sensor, ou pode ser medida através da amostras coletadas do sensor.

Q=[
0.2
0.2
0.1 ] . [0.2 0.2 0.1 ] (70)

Q  é a variância do ruído no estado. É conseguido através de tentativas e erros.

As formulações apresentadas aqui  mostram o modelo  de  processo  e  de  medida 

gerados para o sistema inercial. Os resultados dos experimentos estão descritos na seção 

4.2.4.

3.6 - Sistema de Estabilização

O sistema de estabilização foi projetado de maneira a poder receber os parâmetros 

de estabilização do sistema inercial e atuar mecanicamente na base da câmara de forma a 

garantir  que a fotografia  seja tirada com o eixo ótico mais próximo da vertical  possível. 

Sendo assim, é necessário algum dispositivo que possa atuar mecanicamente sobre a base 

no sentido de estabilizá-la. Para esta tarefa foi escolhido um dispositivo do tipo servomotor. 

A Figura 37 mostra o dispositivo escolhido da marca JR modelo 890G.

Figura 37: Servomotor
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Três fatores principais motivaram a escolha do servomotor. O primeiro foi o  torque 

alcançado  por  este  tipo  de  dispositivo  sem  qualquer  tipo  de  redução  externa,  o  que 

simplificou o projeto mecânico da base. O segundo fator foi a precisão nos movimentos. A 

resolução deste tipo de motor pode chegar até décimos de grau. E, por fim, a facilidade de 

construir  a  interface com o servomotor.  O comando para  o  servomotor  girar  é  feito  via 

modulação  por  largura  de  pulso  (PWM).  O  ângulo  de  giro  do  braço  do  servomotor  é 

controlado pela largura do pulso que chega pela linha de controle.  A Figura 38 ilustra o 

funcionamento do pulso PWM no controle do servomotor. 

Figura 38: Controle do servo

O servomotor pode atuar de dois modos. No primeiro modo, o pulso para comando 

do servo é enviado apenas uma vez e o servo se posiciona no ângulo requerido. Essa 

abordagem tem a vantagem de aumentar a vida útil do servo e consumir pouca energia, 

porém qualquer força que atue na base poderá fazê-la sair do ângulo de estabilização, uma 

vez que o servo não oferecerá resistência.

No segundo modo, conhecido como stall, o pulso é enviado a uma taxa de 50 Hz a 

60 Hz, e assim o servo consegue oferecer resistência para sair da posição comandada.

A Figura 39 mostra fotos da base pronta com os servomotores para   e  . Para 

  a  base  é  girada  manualmente.  A  comunicação  com  o  sistema  inercial  não  foi 

implementada. Sendo assim foi construído um sistema para controle manual dos ângulos de 

inclinação da base. O circuito deste sistema pode ser encontrado no anexo 3.
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Figura 39: Base colocada no piso da aeronave

3.7 - Software Utilizado

Neste  trabalho,  foram  usados  prioritariamente  softwares livres  que,  além  de 

apresentar o custo nulo, possibilitam a sua extensão mais facilmente, já que o código fonte é 

livremente distribuído. A Tabela 5 possui a lista das soluções encontradas.

Tabela 5: Software Utilizado
Uso Nome Tipo de licença

Sistema Operacional GNU/Linux ( Fedora 10) Livre

Programação do Microcontrolador SDCC Livre

Gravação do Microcontrolador PICPROG Livre

Programação da câmara CHDK Livre

Leitura dos dados do Receptor GPS GPSD Livre

Simulação de dados GPS GPSFAKE Livre

Programação do Sistema de Disparo PYTHON Livre

Calibração da câmara PHOTOMODELER Proprietário e Pago

Processamento Fotogramétrico HUGIN (interface  gráfica)
Panorama-Tools

Livre

Planejamento do Voo VIKING Livre

Aquisição de dados NI-DAQMX BASE Proprietário  fornecido   com  o 
equipamento

Processamento dos dados do INS GNU/Octave Livre

Pós Processamento GPS GPSTK Livre

Desenho dos circuitos gEDA schematic editor Livre

Referenciamento  das  fotografias  e 
construção do mosaico.

ArcGIS Proprietário e Pago
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A seguir são detalhados alguns dos softwares utilizados neste trabalho.

3.7.1 - Linux

O GNU/Linux é um sistema operacional livre que tem sido utilizado em toda sorte de 

soluções, desde as menos performáticas como desktops de usuários e telefones celulares, 

até  soluções  mais  críticas  como em sistemas de  navegação  de aeronaves  e  robôs  da 

exploração espacial. Neste projeto utilizamos o GNU/Linux como sistema operacional para o 

sistema computacional,  como também foi  usado na estação onde foi  realizado parte do 

trabalho de processamento e análise das observações.

Uma das grandes vantagens do uso deste sistema computacional  está na ampla 

gama de aplicações disponíveis, inclusive para fins científicos. Abaixo segue os  softwares 

desta plataforma utilizados para compor a solução ora proposta.

3.7.2 - GPSD

O GPSD (RAYMOND, 1995) é um  software que monitora um ou mais receptores 

GPS conectados a um computador, através de uma porta serial ou USB, fazendo com que 

esses dados de posição, curso, tempo e velocidade estejam disponíveis para consulta por 

qualquer outra aplicação GPS que esteja no mesmo computador ou em um computador 

remoto através da suíte protocolos de rede TCP/IP.

A vantagem do uso do GPSD é que diferentes aplicações podem consultar os dados 

fornecidos  pelos  receptores  GPS  simultaneamente,  sem  provocar  qualquer  tipo  de 

inconveniente. O GPSD responde às consultas feitas fazendo uma interpretação dos dados 

enviados pelos os receptores GPS usando o formato NMEA 0183. O pacote GPSD fornece 

ainda uma biblioteca de serviço em C, C++ e Python. Usando essa biblioteca é possível 

desenvolver aplicações customizadas que interajam com o GPSD. A aplicação desenvolvida 

para controlar o disparo da câmara foi construída utilizando a biblioteca Python do GPSD.

É importante  lembrar  que  os  mantenedores  do  GPSD garantem que  o  código  é 

cuidadosamente auditado para evitar que o seu funcionamento possa interferir  ou inserir 

algum tipo de atraso nas informações fornecidas pelo receptor GPS.
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3.7.3 - GPSFAKE

O gpsfake é uma ferramenta que é usada na simulação de receptores GPS. Consiste 

em se usar logs gerados por receptores, para enviar ao GPSD com se fosse um dado de um 

receptor  conectado  a  uma  porta  serial  do  sistema.  O  gpsfake  faz  parte  do  pacote  de 

desenvolvimento  do  GPSD  e  foi  desenvolvido  como  uma  ferramenta  para  auxiliar  na 

manutenção do código (debug) do GPSD.

3.7.4 - SDCC e GPUTILS

O SDCC (Small  Devices C compiler)  é um compilador C usado para converter  o 

código  fonte  escrito  em  linguagem  C  para  o  código  do  microcontrolador,  aqui  o  PIC 

16F628A. 

O GPUTILS é uma suíte com vários aplicativos para desenvolvimento e simulação 

em sistemas embarcados baseado nos microcontroladores do fabricante MICROCHIP, que é 

o caso do microcontrolador utilizado na solução apresentada aqui. 

3.7.5 - CHDK

O como já dito anteriormente o uso de câmaras de pequeno formato em mapeamento 

fotogramétrico é algo que vem se tornando cada vez mais comum. Embora essas câmaras 

apresentem um custo muito inferior ao das câmaras fotogramétricas profissionais,  dentro 

desta categoria de câmara os preços podem variar muito. O fato é que, quanto maior a 

quantidade  de  recursos  da  câmara,  maior  o  seu  custo,  e  para  se  ter  um recurso  não 

disponível nas câmaras mais baratas, é necessário se adquirir uma câmara de um custo 

mais elevado que vem com o recurso necessário e mais alguns outros que nunca serão 

usados num mapeamento fotogramétrico. 

Sendo assim, O CHDK (Canon Hacker's Development Kit) é um firmware construído 

para prover uma série de novas funcionalidades não disponíveis no  firmware padrão das 

câmaras  não  profissionais  da  fabricante  Canon.  Segue-se  abaixo  uma  lista  de  alguns 

recursos, não disponíveis nas câmaras usando o firmware padrão e que o CHDK é capaz de 

fornecer em câmaras Canon da linha mais barata: 

• Fotografias em formato RAW;
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• Aquisição de fotos por detecção de movimento;

• Possibilidade  de  usar  scripts (pequenos  programas  escritos  em  uma  linguagem 

específica);

• grid (grade);

• Uso da porta USB como gatilho;

A Figura 40 mostra uma imagem do visor da câmara com uma grade gerada usando 

o CHDK. 

Figura 40: Imagem do visor da câmara Canon S3Is com uma grade 
gerada pelo CHDK

O recurso de grade foi usado neste trabalho no experimento 2 que está detalhado na 

seção 4.2.2, para corrigir a deriva do avião (ângulo k), uma vez que a base utilizada para 

esse experimento permitia a correção do ângulo manualmente. Esse recurso se assemelha 

muito ao existente em câmaras fotogramétricas profissionais.

3.7.6 - Hugin e PanoTools

O HUGIN (2009) é uma interface de código aberto para o Panorama-tools também 

conhecido  como  PanoTools,  que  é  um  conjunto  de  ferramentas  e  bibliotecas  para  o 

processamento de imagens. Tem como objetivo a geração de panoramas a partir de várias 

fotografias. O Hugin foi utilizado para gerar os pontos de ligação que foram usados para 

verificação do recobrimento entre as fotografias nos experimentos. 
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No anexo 2 há um exemplo de uma listagem do arquivo gerado pelo Hugin. Trata-se 

de um arquivo texto de onde se podem extrair os pontos de ligação gerados para usá-los em 

algum programa de fototriangulação que não disponha do recurso de geração automática de 

pontos,  como  por  exemplo,  o  Fotter,  programa  de  ajustamento  em  bloco  e  calibração 

desenvolvido por SILVA (1995).
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4. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

4.1 - Calibração da Câmara

Conhecer a geometria da fotografia é de fundamental importância para o seu uso na 

fotogrametria.  Os  elementos  geométricos  de  uma  câmara  e  da  fotografia  podem  ser 

conhecidos através de um processo de calibração. A câmara usada nos experimentos é uma 

Canon  modelo  S3IS  de  6MP (2816  X  2112)  pixels e  foi  calibrada  usando  o  software 

PhotoModeler. 

Foram tiradas fotografias de um “alvo padrão”, que pode ser visto na Figura 41 (a), de 

três diferentes posições em torno do mesmo com três rotações diferentes da câmara 0, 90,-

90  graus,  resultando  em nove  tomadas.  O  alvo  possui  marcas  que  são  reconhecidas 

automaticamente pelo programa. A Figura 41 (b) ilustra estas marcas.

Figura 41: Campo de calibração e pontos de controle. 
Fonte:(COSTA, 2008).

As Figuras 42, 43 e 44 ilustram as imagens do alvo nas diferentes posições.

Figura 42: Fotos do campo de calibração na posição 1

73



Figura 43: Fotos do campo de calibração na posição 2

Figura 44: Fotos do campo de calibração na posição 3

A Figura 45 mostra as diferentes posições da câmara.

Figura 45: Ângulos de rotação das tomadas

O processo de calibração começa com o reconhecimento nas fotografias dos padrões 

contidos no alvo. O programa realiza os cálculos usando o modelo matemático visto em 

2.3.1 e retorna os parâmetros de calibração. Para o sucesso do processo de calibração o 

fabricante do software faz as seguintes recomendações:

• O alvo padrão não deve ser deslocado durante todo o processo e deve estar sobre 

uma superfície plana;

• A distância focal deve ser a mesma para todas as tomadas. No caso deste trabalho, 

para fins de aerolevantamento o foco foi ajustado para o infinito;

• Todos os pontos de controle do alvo padrão devem ser fotografados;
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• O ângulo de inclinação do eixo da câmara em relação ao plano do alvo deve ser de 

aproximadamente 45 graus.

A Tabela 6 exibe alguns dos parâmetros de calibração extraídos do PhotoModeler.

Tabela 6: Parâmetros de Calibração da SI3s
Parâmetro Valor Desvio Padrão

Comprimento do Sensor (mm) 5,543598 0,0003

Formato do Sensor (pixels) 2816 x 2112 -

Distância Focal (mm) 5,953707 0,0010

Ponto Principal Xo 2,718746 0,00065

Ponto Principal Yo 1,998015 0,00071

Distorção Radial K1 0,006468 -

Distorção Radial K2 0,0002021 -

Vale  observar  que  as  coordenadas  do  ponto  principal  são  em  relação  ao  canto 

superior esquerdo do sensor e que a largura não é fornecida, mas pode ser calculada por 

proporção dos parâmetros obtidos.

4.2 - Experimentos

Para avaliar o desempenho dos sistemas desenvolvidos foram executados alguns 

experimentos, os quais estão detalhados a seguir.

4.2.1 - Experimento 1 – Medição do atraso no disparo

Para decidir se será necessário algum tipo de interpolação para serem obtidas com 

melhor precisão as coordenadas do CE, é importante conhecer o tempo que a câmara leva 

para capturar a cena após o pulso de disparo, e também, se esse tempo sofre variações 

significativas.

A idéia utilizada para se conseguir este tempo foi fotografar um cronômetro que foi 

inicializado de maneira sincronizada com o comando de disparo da câmara. O circuito da 

Figura 46 foi utilizado para fazer o sincronismo.
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Figura 46: Circuito de sincronismo

Devido à dificuldade de se encontrar,  a  um custo acessível,  um cronômetro  com 

precisão  melhor  que  centésimos  de  segundo,  optou-se  pela  construção  de  um.  Os 

elementos utilizados para a construção deste cronômetro foram um contador e um gerador 

de  clock, na freqüência de 1 KHz implementado usando um microcontrolador pic16f628a 

com velocidade 4MHZ.  A Figura 47 apresenta uma fotografia do cronômetro, os  leds são 

usados para contar os segundos.

No anexo 3 pode se encontrar o circuito completo do contador e do gerador de clock 

e, no anexo 1, o código usado para implementá-lo.

Figura 47: Cronômetro usado nas medições

Na Figura 48 é apresentada a seqüência de fotografias tiradas do contador. Para se 

obter um registro nítido da imagem com a câmara Canon, sem arrastamento, foi utilizado um 

tempo  de  obturador  de  1/1000.  Devido  a  este  pequeno  tempo  de  exposição  e  pouca 

luminosidade do laboratório,  as imagens ficaram escuras durante os testes de disparo e 
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foram processadas posteriormente para visualização.

Figura 48: Tempos de disparo

Foi simulado um vôo para obtenção das fotografias em intervalos de nove segundos. 

A simulação foi feita através do programa Gpsfake usando os logs gerados pelo GPS no vôo 

descrito na seção 4.2.2. O disparo foi calculado pelo programa Shoot-ni.py, construído para 

esta finalidade e listado no anexo 1. O vôo foi simulado em três faixas cada uma com dez 

fotos e cinco minutos de tempo do fim de uma faixa para o inicio da outra. Os resultados dos 

tempos de disparo em milésimos de segundos estão listados na Tabela 7.

Tabela 7: Tempos de disparo da câmara S3is em ms
Foto Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3

1 152 169 164

2 152 158 165

3 152 156 163

4 143 154 169

5 153 156 164

6 153 154 162

7 152 159 166

8 153 153 166

9 151 155 165

10 152 156 156

Média 152 156 164,5

Desvio 2,98 4,59 3,4

Essa simulação considerou a distância gerada pelo GPS em vôo real discutido em 

4.2.2.

Fazendo uma análise dos dados da Tabela 7 é possível perceber que o tempo de 

disparo sofre pequenas variações, que tanto podem ser aleatórias, como também podem 

estar  relacionadas  com  fatores  como  variação  de  tensão  da  bateria  ou  ainda  ajustes 

automáticos que não foram desativados na câmara.

O fato é que para vôos em baixas altitudes,  e em aeronaves de pequeno porte, 
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variações de intervalo da relevância dos apresentados na Tabela 7 não podem ser ignoradas 

quando se pretende utilizar  a coordenada do CE como entrada para a fototriangulação. 

Sendo  assim,  é  preciso  interpolar  para  se  conhecer  a  coordenada  do  CE  com melhor 

precisão. 

Usando o processo de interpolação e uma boa estimativa de intervalo de disparo, é 

possível  obter  as  coordenadas  do  CE,  com  uma  incerteza  dentro  dos  requisitos 

estabelecidos na Tabela 1 para o seu uso como entrada da fototriangulação.

4.2.2 - Experimento 2 – Integração GPS câmara para recobrimento

Neste experimento foi  realizado um vôo sobre uma linha de transmissão e foram 

avaliadas questões relativas ao recobrimento entre as fotografias. O vôo foi feito em uma 

única faixa de aproximadamente 2 km, o requisito era um pixel  da ordem de 20 cm, e 

baseado nos parâmetros de calibração da câmara, uma altura de vôo da ordem de 650m foi 

obtida usando a formulação matemática de COMER (1998) já explicada na seção 2.2.2.1.

A câmara  usada  neste  experimento  foi  a  Canon  modelo  S3IS,  que  tem  o  seu 

processo de calibração descrito na seção 4.1. A Figura 49 mostra a colocação da câmara 

usada na obtenção  das fotografias  na fuselagem da aeronave  e  a  Figura  50  mostra  a 

disposição dos equipamentos dentro da aeronave.

Figura 49: Colocação da câmara na aeronave
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Figura 50: Disposição dos módulos

Com um pixel de 20 cm e um tamanho de sensor de 2816x2112 a cobertura de uma 

foto  no  terreno  é  de  563mx422m.  O vôo  foi  no  sentido  do  maior  lado  da  fotografia.  A 

literatura recomenda recobrimento da ordem de 60% o que corresponde a uma base de 

225m, porém como o vôo foi para fins de teste foi estabelecida uma base de 300m que 

corresponde a 53%. A velocidade do avião foi de 145 km/h ou aproximadamente 40 m/s. O 

uso do algoritmo descrito na seção 3.2 resultou em uma base menor que os 300m, como 

pode ser observada na Tabela 8, o que serve como margem de segurança.

Durante  o  vôo  foram  obtidas  20  fotografias,  nas  quais  pontos  homólogos  foram 

medidos  para  avaliar  o  recobrimento.  Também foi  feita  uma comparação  em relação  à 

distância entre os CEs obtidos a partir das coordenadas fornecidas pelo receptor GPS.

Tabela 8: Sobreposição lateral entre os pares de fotografias
Pares de Fotografias Recobrimento real (%) Base(m) Recobrimento Calculado (%) 

1 - 2 51 275,3 51

2 – 3 48 274,2 51

3 – 4 47 271,1 52

4 – 5 49 275,8 50

5 -  6 48 275,4 51

6 -  7 51 275,7 50

7 -  8 48 273,4 51

8 – 9 49 269,4 52

Média 48,9 273,78 51
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A Tabela 8 mostra o recobrimento real,  em percentual,  calculado considerando os 

pontos homólogos; a base ou distância entre os CEs usando as coordenadas GPS; e o 

recobrimento calculado usando a distância entre os CEs. O recobrimento calculado é da 

ordem de 50% e a distância média entre os CEs é de 273,8m o que daria um recobrimento 

da ordem de 48%. Esta diferença ocorre principalmente devido a erros no posicionamento 

absoluto do GPS. De acordo com os dados da Tabela 8, a distância entre os CEs é cerca de 

10% menor que o valor projetado de 300m. 

A Figura 51 mostra a interface do programa Hugin usado para geração automática 

dos pontos homólogos deste experimento, especificamente a tela onde é possível avaliar e 

alterar os pontos gerados.

Figura 51: Pontos de ligação gerados pelo programa Hugin

A Figura 52 mostra um mosaico montado manualmente com as fotografias 6, 7, 8 e 9 

as bordas foram realçadas de forma a favorecer a identificação do recobrimento.

Figura 52: Mosaico com as fotografias 6,7,8,9
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Foi percebido neste vôo que algumas fotografias apresentaram aspecto desfocado. 

Isso ocorreu porque a velocidade do obturador estava configurada para o modo automático 

e, assim, algumas fotografias foram capturadas com uma velocidade abaixo da necessária 

para evitar o efeito de arrastamento.  Esse tempo de abertura do obturador deve ser no 

máximo igual ao tempo que o avião leva para percorrer o tamanho do pixel no terreno. Para 

este experimento (GSD=0,2m e V=40m/s), o cálculo tempo de abertura do obturador é dado 

por:

Tempode Abertura ≤ GSD /V = 0,2/40 =1/200 (71)

4.2.3 - Experimento 3 – Integração GPS câmara com múltiplas faixas

O objetivo deste experimento foi  testar  o equipamento e o  software desenvolvido 

numa situação real. A área de estudo escolhida cobre parte do Bairro do Recife (Figura 53).

Figura 53: Ilha do Recife Antigo
Fonte: GoogleEarth

Os marcadores numéricos mostram o inicio e o fim de cada faixa. Os pontos de E1 a 

E5 são os pontos auxiliares, nos quais o piloto já deve estar com a aeronave alinhada e 

estabilizada para o início da faixa. A base da câmara utilizada no experimento possuía um 

sistema de estabilização manual baseado em servos motores.

A aeronave utilizada para este vôo foi um CESSNA 172. A câmara usada foi a mesma 
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do experimento anterior. 

O requisito do vôo era a produção de um mosaico da área de estudo. Para este vôo 

foi  estabelecida  uma  altura  de  2850  pés  ou  850  metros.  Desta  forma  baseado  nos 

parâmetros de calibração da câmara, a cobertura fotográfica apresentou as características 

descritas na Tabela 9.

Tabela 9: Características da cobertura fotográfica
Cobertura Longitudinal (m) 621

Cobertura Transversal (m) 791

GSD (m) 0,28

Distância entre as bases com 60% de recobrimento (m) 248

Altura do Vôo (m) 850

Figura 54: Traçado do voo a partir dos dados do GPS

O vôo foi executado em cinco faixas, como pode ser visto nas linhas da figura 54, 

porém apenas três foram usadas, resultando um total de 36 fotografias. As faixas 4 e 5 

foram ignoradas por cobrirem quase exclusivamente água. A Figura 55 mostra o mosaico 

obtido.
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Figura 55: Mosaico da Ilha do Recife Antigo

Para  a  construção  deste  mosaico  as  fotografias  foram  georreferenciadas  no 

programa ArcGIS usando coordenadas da base cartográfica digital da RMR (UNIBASE), no 

sistema SAD-69. Com os dados de georreferenciamento das fotografias foram obtidas as 

coordenadas dos centróides de cada fotografia, calculadas simplesmente pela intersecção 

das diagonais da fotografia que foram antes corrigidas da distorção radial simétrica.  

Os valores dos centros de exposição das fotografias fornecidos pelo programa de 

disparo foram plotados juntamente com os centróides, no programa Viking, e o resultado 

pode ser observado na figura 56.
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Figura 56: Centróides e CEs plotados no programa Viking

Na  Figura  56  observam-se  três  faixas  com  os  CEs  fornecidos  pelo  GPS  como 

retângulos na forma de pequenas câmaras e com prefixo F em seu rótulo. A faixa 1 (à 

esquerda) e a faixa 3 (à direita) tiveram o sentido do vôo de cima para baixo da figura, 

enquanto que na faixa 2 (central) o sentido do vôo foi de baixo para cima. Os círculos na 

Figura 56 representam os centróides e sempre aparecem após um CE na linha de vôo da 

faixa. Ao tabelar esses dados foi observado um erro médio da ordem de 100m, que pode ser 

considerado muito grande indicando a existência de um erro sistemático significativo.

Com o intuito de eliminar o erro, foi feita uma comparação do tempo informado pelo 

GPS  com  o  relógio  da  câmara  digital.  O  receptor  GPS  gera  as  informações  de 

posicionamento,  tempo  e  velocidade  usando  um  padrão  para  comunicação  entre 

dispositivos de navegação conhecido como NMEA 0183. Neste padrão, as informações são 

geradas usando sentenças, onde cada uma destas sentenças tem formatação e finalidade 

específica. Maiores detalhes sobre o formato das sentenças e suas finalidades podem ser 

encontradas no manual do receptor (THALES NAVIGATION, 2005).  

84



Desta forma, foi feita uma comparação entre o tempo GPS, extraído usando a sentença 

NMEA ZDA, e o tempo registrado no cabeçalho do arquivo da fotografia a fim de verificar a 

diferença de tempo entre o relógio GPS e da câmara. De posse desta diferença de tempo, 

foram retiradas as coordenadas do arquivo de log do GPS. A Tabela 10 mostras esses dados 

junto com os centros de exposição fornecidos pelo GPS, convertidos para SAD-69.

Tabela 10: Centróide e CE de cada foto do mosaico em SAD69
Faixa Foto Centróides Centros de Exposição (GPS)

E N E N

1

712 293691 9110350 293649 9110355

713 293582 9110165 293555 9110170

714 293475 9109978 293432 9109989

715 293373 9109789 293329 9109800

716 293273 9109597 293240 9109607

717 293172 9109405 293179 9109390

718 293068 9109216 293057 9109211

719 292966 9109026 292960 9109014

720 292863 9108835 292877 9108814

721 292757 9108646 292777 9108629

722 292647 9108458 292646 9108446

723 292534 9108272 292548 9108260

724 292417 9108088 292423 9108067

2

730 292818 9107999 292858 9108013

731 292950 9108195 292976 9108211

732 293073 9108398 293108 9108389

733 293186 9108610 293206 9108619

734 293292 9108826 293288 9108847

735 293380 9109006 293378 9109026

736 293468 9109187 293468 9109197

737 293559 9109368 293563 9109378

738 293654 9109546 293643 9109575

739 293757 9109718 293746 9109728

740 293865 9109891 293878 9109886

3

742 294243 9109953 294290 9109920

743 294133 9109770 294169 9109739

744 294023 9109589 294016 9109587

745 293918 9109404 293922 9109398

746 293814 9109218 293817 9109216

747 293713 9109029 293723 9109072

748 293595 9108800 293606 9108842

749 293517 9108645 293525 9108664

750 293416 9108453 293429 9108461

751 293291 9108225 293323 9108250

752 293182 9108038 293202 9108062

753 293072 9107853 293085 9107869
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A Tabela 11 apresenta a distância entre os centros das  fotografias nos  modelos, 

usando a diferença de coordenadas entres os centróides, entre CEs calculados pelo GPS, e 

usando o somatório da velocidade informado pelo algoritmo de disparo (seção 3.2).

Tabela 11: Base dos modelos calculadas por diversos métodos
Faixa Modelo Dist. entre CEs  (m) Dist. entre Centróides (m) Dist. Doppler (m)

1

712-713 214,723 206,812 214,431

713-714 215,448 218,952 214,307

714-715 214,767 214,895 214,754

715-716 216,481 212,574 214,754

716-717 216,945 225,540 216,301

717-718 215,724 216,478 216,235

718-719 215,648 220,389 215,911

719-720 217,002 216,211 216,009

720-721 216,696 210,048 216,548

721-722 217,816 224,992 216,821

722-723 217,635 210,195 217,134

723-724 218,048 229,751 217,79

2

730-731 236,305 230,444 235,335

731-732 237,356 221,367 235,633

732-733 240,235 250,236 238,753

733-734 240,608 242,068 239,992

734-735 200,360 200,870 200,645

735-736 201,259 192,687 200,758

736-737 202,588 204,265 201,437

737-738 201,765 213,091 201,956

738-739 200,482 183,750 201,118

739-740 203,944 206,266 201,714

3

742-743 213,516 217,773 213,814

743-744 211,804 215,403 212,015

744-745 212,720 211,231 211,778

745-746 213,101 209,657 212,102

746-747 214,294 172,350 213,315

747-748 257,614 258,728 214,225

748-749 173,519 195,188 215,238

749-750 216,945 224,653 216,286

750-751 260,017 235,566 216,456

751-752 216,449 223,904 216,399

752-753 215,232 225,452 215,762

Observando os  dados da Tabela  11 é  possível  observar  que  a  base  foi  mantida 

dentro da especificação (abaixo de 248m), e que o protótipo atendeu ao seu objetivo de 

garantir o recobrimento.
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Tabela 12: Distância entre o centróide e o CE
Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3

Foto Distância (m) Foto Distância (m) Foto Distância (m)

712 42,73 730 42,17 742 56,83

713 27,42 731 30,51 743 46,95

714 44,58 732 35,71 744 6,87

715 45,10 733 22,13 745 6,87

716 34,63 734 21,20 746 3,46

717 16,15 735 20,41 747 44,32

718 11,96 736 9,71 748 42,84

719 14,01 737 10,51 749 20,36

720 25,09 738 31,41 750 14,90

721 26,53 739 14,75 751 40,59

722 12,15 740 14,30 752 31,09

723 18,62 - - 753 20,69

724 21,33 - - - -

Média 26,18 Média 22,98 Média 25,59

Desvio 4,66 Desvio 8,70 Desvio 15,79

Observando a Tabela 12, percebe-se uma redução do erro médio de 100m, como 

informado anteriormente, para 25m, que ainda é grande para fins fotogramétricos, mas é 

compatível com os erros inerentes ao sistema de baixo custo desenvolvido. Os erros são os 

seguintes:

• Inclinações (ω,φ) da câmara em relação ao solo, da ordem de um ou dois graus, no 

momento da tomada podem introduzir erros de 15m a 30m na projeção do CE no 

terreno;

• O ponto principal da câmara tem deslocamento significativo do centro do sensor de 

acordo com o processo de calibração da câmara descrito na seção 4.1. Usando os 

parâmetros de calibração (Xo, Yo) o vetor de deslocamento do ponto principal é da 

ordem 13m;

• O atraso no disparo é outro fator  que insere erro na medida.  Com experimentos 

descritos na seção 4.2.1, foi encontrado para a câmara um atraso médio de 160ms, 

com a velocidade média do vôo de 40m/s o erro é de 6,4 m;

• O erro relacionado à coordenada GPS no posicionamento absoluto usando o código 

C/A, segundo o fabricante é de 5m (THALES NAVIGATION, 2005);

• Erros na determinação da diferença entre o relógio do GPS que pode ser desde 
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milissegundos até um segundo. Para um erro de 500ms a 40m/s o erro é de 20m;

Para uma análise mais precisa, o ideal seria uma aero-triangulação do bloco, a fim de 

obter os centros de exposição da orientação externa e compará-los com os obtidos usando 

as observações GPS pós-processadas ou DGPS, mas devido a problemas de cronograma 

deste trabalho isso não foi possível.

4.2.4 - Experimento 4 – Medição da atitude 

O objetivo deste experimento é avaliar  o uso do filtro de Kalman na medição de 

ângulos de inclinação dados pelo sistema inercial. Para tanto o sistema inercial foi apoiado 

sobre uma base que rotaciona em relação ao eixo Y. A Figura 57 mostra uma fotografia do 

sistema inercial sobre a base.

Figura 57: Sistema inercial sobre a base com 
eixo de rotação em relação a y

Os eixos coordenados de medição dos sensores têm a seguinte configuração:  X 

aponta  para  a  esquerda,  o  eixo  Y,  eixo  de  rotação,  tem  o  seu  sentido  saindo 

perpendicularmente ao plano da fotografia, o eixo Z aponta para cima (Figura 57). 

A movimentação da base foi feita utilizando um servo motor controlado remotamente 

por  rádio,  girando  a  base  no  sentido  horário  e  anti-horário  repetidamente  durante  um 

intervalo  de 30 segundos.  Os ângulos  máximos de inclinação foram obtidos  através  de 

medições nas fotografias e foram de 10 graus rotacionando no sentido anti-horário e 9 graus 
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no sentido horário. 

A Figura 58 (a) mostra a base em repouso (0 graus), na Figura 58 (b) e 58 (c) é 

possível  observar  as  posições  de  inclinação  máxima  no  sentido  anti-horário  e  horário 

respectivamente.

Figura 58: Sistema inercial em 0 graus, -10 graus e +9 graus

Figura 59: Saídas brutas dos giroscópios e acelerômetros

Sendo  Y o  eixo  de  rotação  do  sistema  inercial,  os  sensores  afetados  por  essa 
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movimentação são giroscópio Y e os acelerômetros X e Z, conforme pode ser observado 

nos gráficos dos respectivos sensores na Figura 59. 

Para  este  experimento  foram  coletadas  3.000 amostras  num  intervalo  de  30 

segundos. Na Figura 60 é possível observar um gráfico das medidas brutas convertidas 

para ângulo, na cor cinza, e as medidas processadas pelo filtro de Kalman, na cor preta.

Figura 60: Inclinação medida diretamente e fornecida pelo filtro de Kalman

O gráfico da Figura 60 mostra que o filtro de Kalman elimina os picos e que o ângulo 

é compatível com a movimentação realizada na base, porém para se determinar a precisão 

da medida são necessários testes mais aprofundados, usando equipamentos mais precisos 

para medição dos ângulos.
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5. CONCLUSÕES

Este trabalho teve por objetivo desenvolver um sistema de aquisição de fotografias 

para  a  fotogrametria  com  ferramental aberto  e  tecnologias  já  amplamente  usadas  no 

mercado consumidor comum, a razão destes requisitos é o desenvolvimento de um sistema 

que tivesse um custo final bem inferior aos sistemas fotogramétricos convencionais. Para o 

desenvolvimento de tal sistema foram revistos os conceitos relacionados à aquisição das 

fotografias para a fotogrametria, GPS embarcado e sistemas inerciais. Também foram feitas 

análises de requisitos para equipamentos que pudessem compor o sistema.

5.1 - Contribuições do Trabalho

A principal  contribuição  deste  trabalho  é  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de 

aquisição de fotografias  de baixo custo.  São itens  constantes deste desenvolvimento:  o 

projeto, a implementação e os testes tanto do hardware como do software.

5.1.1 - Requisitos para câmaras de pequeno formato

Pode-se elencar como os requisitos mais importantes da câmara a ser utilizada em 

aplicações desta natureza, em primeiro lugar, a resolução em termos da maior quantidade 

de pixels possível, seguida de um sistema de gatilhos e, por fim, a distância focal, quanto 

menor melhor. Não existindo a necessidade de usar câmaras profissionais não métricas de 

alto custo. Em relação ao sistema de gatilho é importante escolher modelo de marca que 

dispõe de recurso de alteração de firmware tipo CHDK da Canon. 

As  adaptações de  firmware desenvolvidas  neste  trabalho mostraram-se eficientes 

para uso em fotogrametria. Diversos outros acessórios e dispositivos também tiveram de ser 

desenvolvidos,  como por exemplo,  o sistema de disparo da câmara, e podem ser ainda 

melhorados.

5.1.2 - Integração GPS com a câmara

O uso  do  algoritmo  para  cálculo  do  instante  da  tomada  garante  a  sobreposição 

longitudinal e auxilia na navegação, reduzindo a intervenção do piloto na manutenção da 

velocidade constante do avião. Quando o disparo é feito baseado num tempo constante, o 

piloto necessita interferir de forma mais agressiva na condução da aeronave conforme as 
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condições do vento durante o vôo.

5.1.3 - Integração INS/Câmara

O sistema inercial, embora não tenha sido integrado à câmara, mostrou-se promissor, 

em termos de baixo custo e boa resposta via filtro de Kalman.

5.2 - Sugestões

Dada a complexidade do projeto e o curto intervalo de tempo para a implementação 

do mesmo, alguns tópicos não puderam ser conduzidos com maior profundidade. Os mais 

significativos são:

a) Comparar os resultados dos centros de exposição do sistema desenvolvido com os 

obtidos com uma fototriangulação rigorosa;

b) Estudar os limites de acurácia para os posicionamentos fornecidos por GPS de baixo 

custo  em  apoio  à  fototriangulação,  em  modo  cinemático  em  tempo  real  e  pós- 

processado;

c) Estudo do sincronismo entre o tempo GPS, tempo da câmara e instante de disparo;

d) O uso da integração GPS/INS em tempo real,  no sentido de fornecer parâmetros 

para a estabilização da base da câmara;

e) Integração dos sensores inerciais com outros tipos de sensores tais como altitude e 

magnéticos (multiaxis eletronic compass) no sentido de se determinar os benefícios 

para a integração com os demais sensores (INS e GPS);

f) Comparação do processo de disparo em épocas GPS inteiras com interpolação para 

disparo na distância exata de sobreposição.

92



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACKERMANN,  F.E.;  SCHADE,  H.  Application  of  GPS  for  Aerial  Triangulation.  [S.l.], 

Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 1993. Vol 59, No. 11, pp.1625-1632.

ANALOG  DEVICES.  ADXL330  Datasheet. 2006.  Disponível  em:  <www.analog.com>. 

Acesso em: 13 out. 2007.

APPLANIX.  POSAV  SPECIFICATIONS.  Canadá,  2009.  Disponível  em: 

<www.applanix.com>. Acesso em: 30 jan. 2010.

ARANA, J. M. Integração do Gps com a Fotogrametria. [S.l.], FCT/Unesp. 1994.

ARMENISE,  M.  N.;  CIMINELLI,  C.  ;  De  LEONARDIS,  F;  DIANA,   R.;  PASSARO,   V.; 

PELUSO,  F.  Gyroscope technologies for space applications. Itália, 2003. Disponível 

em: <https://escies.org/GetFile?rsrcid=1056>. Acesso em: 12 nov. 2008.

ASPRS. Manual of Photogrammetry. [S.l.], 4th Ed. p. 1056. 1980.

BEEBY, S.; ENSELL, G.; KRAFT, M.; WHITE, N. MEMS Mechanical Sensors. USA, Artech 

House. 2004.

BERBERAN,  A.  Elementos  de  Fotogrametria  Digital.  Universidade  de  Coimbra,  2001. 

Disponível em: <www.mat.uc.pt/~engeo/cadeiras/ano4/Fotogrametria>. Acesso em: 15 out. 

2008. 

BRITO, J. L. N. S. ; COELHO, L. Fotogrametria Digital. 1a edição. Rio de Janeiro, Brasil: 

Instituto Militar de Engenharia. 2002.

CHDK. Canon Hack Development Kit. Disponível em <http://chdk.wikia.com/wiki/>. Acesso 

em: 30 jan. 2008.

COMER,  R.  P.;  KINN  G.;  LIGHT,  D.;  MONDELLO,  C.,  1998.   Talking  Digital. 

Photogrammetric  Engineering  &  Remote  Sensing.  pp.  1139-1142.  Disponível  em: 

<http://www.asprs.org/publications/pers/98journal/december/12-98-digital.pdf>.  Acesso  em: 

20 jun. 2009.

COSTA,  G.  C.  Análise  dos  produtos  obtidos  com  aerolevantamentos  utilizando 

93



câmaras  digitais  não-métricas  para  elaboração  de  anteprojetos   rodoviários. 

Dissertação  de  Mestrado.  Programa  de  Pós  Graduação  em  Ciências  Geodésicas  e 

Tecnologia da Geoinformação. [Recife] Universidade Federal de Pernambuco, 2008. 159p.

CRAMER, M.;  STALLMANN, D.;  HAALA, N.;  Direct Georeferencing Using GPS/Inertial 

Exterior Orientations For Photogrammetric Application. Amsterdam. IAPRS. 2000.

DIMENSION  ENGINEERING,  A beginner’s  guide  to  accelerometers. Disponível  em: 

<http://www.dimensionengineering.com/accelerometers.htm>. Acesso em: 25 ago. 2009.

DOSCHER,  J.  Accelerometer  Design  and   Applications  ,  2005,  disponível  em: 

<http://www.meche.net/MAE 334/Lab 5/Lab 5 Report/sensor comparisons.pdf>. Acesso em: 

25 out. 2008.

EBADI,  H.  Advanced  Analytical  Aerial  Triangulation.  2006.  Disponível  em: 

<http://sahand.kntu.ac.ir/~ebadi/AAT.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2009.

ELLIOUS,  M.  ;  LOOSE,  M.   An  investigation  of  the  use  of  airborne  GPS-assisted 

photography to suport penndot desing scale mapping at 1''=5''  map scale with 1-ft 

contours.  ASPRS anual conference, Baltimore, 2005.

EPSON  TOYCOM.  XV-8100  Datasheet.  Disponível  em:  <www.epsontoyocom.co.jp>. 

Acessado em 03 nov. 2008.

FARREL, J. A. Aided Navigation GPS with High Rate Sensors, McGraw-Hill, USA, 2008.

FERRIS  STATE  UNIVERSITY  –  Priciples  of  Airborne  GPS. Disponível  em: 

<http://www.pharmacy.ferris.edu/faculty/burtchr/sure440/notes/airborne_GPS.pdf>.  Acesso 

em: 30 abr. 2009.

GEMAEL,  C.  Introdução  ao  Ajustamento  de  Observações:  Aplicações  Geodésicas. 

Curitiba: Ed. UFPR, 1994.

GLOBALSAT  TECNOLOGY  CORPORATE.   ET332  GPS  receiver  engine  board  v2.0. 

Tawan. 2005.

GREWAL, M. S.;  WEILL,  L.  R.;  ANDREWS, A.  P.   Global Positioning System, Inertial 

Navigation, and Integration. 2a edição, New Jersey: John Wiley & Sons. 2007. 553p.

GREWAL, M. S.; ANDREWS, A. P. Kalman filter theory and practice using MATHLAB. 3a 

edição, New Jersey: John Wiley & Sons. 2008. 581p.

94



GRUEN A. ; COCARD M. ; KAHLE H. G. Photogrammetry and kinematic GPS: results of 

a high accuracy test. PE&RS. 1993. Vol. 59, No. 11, pp. 1643-1650. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física 3: Eletromagnetismo, 

4ª Edição. LTC. 2004.

HENANDÉZ-PAJARES, M.;ZORNOZA, J. M. J.;  GPS data processing: code and phase 

Algorithms,  Techniques  and  Recipes.  gAGE/UPC.  2008.  Disponível  em: 

<http://www.gage.es/TEACHING_MATERIAL/GPS_BOOK/ENGLISH/PDGPS/BOOK_PDGP

S_gAGE_NAV_08.pdf >. Acesso em: 15 set. 2009.

HUGIN. Disponível em <http://hugin.sourceforge.net/>. Acesso em: 25 mai. 2009

IBGE -  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística.  Noções Básicas de Cartografia. 

2004.  Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes 

/indice.htm> Acesso em: 25 ago. 2008.

ILMB;  Ministry  of  Agriculture  and  Lands  Integrated,  Land  Management  Bureau  Base 

Mapping  and  Geomatic  Services  Branch.  Small  &  Medium  Format  Digital  Camera 

Specifications. 2008,  Disponível  em:  <http://ilmbwww.gov.bc.ca/bmgs/pba/trim/specs/Dig 

Cam Specifications ver0 11.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2008. 

INVENSENSE  Inc.  IDG-300  Datesheet. 2008.  Disponível  em:  <www.invensense.com>. 

Acesso em: 15 nov. 2009.

JACOBSEN, K. Combined Bundle Block Adjustment Versus Direct Sensor Orientation, 

2000. Washington. ASPRS Annual  Convention. 2000.

JEN, C. Y.; KIRA, E. Passeios aleatórios: Flutuações no lançamento de moedas e ruína 

do jogador. USP. 2009.  Disponível em: <http://www.ime.usp.br/~cpq/main/arquivos/4congre 

sso/35 Chen Yung Jen_N.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2010.

JTEC  -  Japanese  Technology  Evaluation  Center.  Microelectromechanical  Systems  in 

Japan. 1994. Disponível  em:  <http://www.wtec.org/loyola/mems/toc.htm>.  Acesso  em:  20 

set. 2009.

JUBANSKI, J. J.; MITSHITA, E. A. Algoritmo para interpolação de centros de fase para 

vôo apoiado através do filtro de Kalman.  RBC - Revista Brasileira  de Cartografia  No 

57/03, 2005.

95



KALMAN,  R.  E.  A  New  Approach  to  Linear  Filtering  and  Prediction  Problems. 

Transactions ASME Journal of Basic Engineering, 1960. 82:34–45.

KREMER, J. ; KRUCK, E.  Integrated Sensor Orientation – Two Examples to show the 

Potential of simultaneous GPS/IMU and Image Data Processing.  ISPRS WORKSHOP 

22-23  September.  2003.  Castelldefels,  Spain.  Disponível  em: 

<http://www.isprs.org/commission1/theory_tech_realities/pdf/p13_s4.pdf>.  Acesso  em:  10 

jan. 2010.

LIEVENS, K.  Single GPS antenna attitude determination of a fixed wing aircraft  aided 

with aircraft aerodynamics. Master Thesis. Delft University of Technology. 2004. Disponível 

em:  <http://pdf.aiaa.org/preview/CDReadyMGNC05_1089/PV2005_6056.pdf>.  Acesso  em: 

15 dez. 2008.

LIMA,  S  R.  S.;  FREITAS,  S.  R.  C.;  KRUEGER,  C.  P.  Estimativa  de  desempenho da 

integração GPS/INS na execução de levantamentos geodésicos utilizando plataforma 

de baixo custo. Curitiba: II Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas. 2001.

LIMA, S R. S. Integração GPS/INS utilizando sensores inerciais baseados em sistemas 

microeletromecânicos (MEMS), 2005.  Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Geodésicas, Universidade Federal do Paraná, 2005. 158p.

LUGNANI, J. B. Introdução à fototriangulação. Curitiba: Ed UFPR, 1987.

MEHAFFEY,  J.  Almanac  and  Ephemeris  Data  as  used  by  GPS  receivers 

<http://gpsinformation.net/main/almanac.txt>. 1998. Acesso em: 19 ago. 2008.

MONICO, J.  F.  G.  Posicionamento pelo NAVSTAR-GPS: descrição,  funcionamento e 

aplicações. São Paulo, Editora UNESP, 2000.

MOSAICMILL.  EnsoMOSAIC for imaging and image processing. 2010. Disponível em: 

http://www.ensomosaic.com/products/hardware/system_specs.html.  Acesso  em:  20  jun. 

2010.

NATIONAL  INSTRUMENTS.  Introduction  to  Data  Acquisition.  2009.  Disponível  em: 

<http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3536>. Acesso em: 20 ago. 2009.

PAINE,  D.  P.;  KISER,  J.  D.   Aerial  photography and image interpretation.  2a edição. 

Willey, USA, 2004.

96



PHOTOMODELER.  Disponível  em:  <http://www.photomodeler.com>  Acesso  em:  25  mar. 

2009.

PRASAD, R. ; RUGGIERI M.;  Applied Satellite Navigation Using GPS, GALILEO, and 

Augmentation Systems. Boston, Ed. Artech House. 2005.

RACELOGIC LTD, 2004.  VBOX III 100Hz GPS Data Logger User Guide. Disponível em: 

<http://www.m-techautomotive.co.uk/vbox/downloads/vb3_User_Guide.pdf>.Acesso  em  24 

jun. 2009.

RAYMOND, E. S. GPSD. 1995. Disponível em: <http://gpsd.berlios.de> Acesso em: 25 mar. 

2009.

REDWEIK , P. Fotogrametria Aérea. Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e 

Energia  -  Faculdade  de  Ciências  da  Universidade  de  Lisboa  .  2007;  Disponível  em: 

<http://snig.igeo.pt/snig-educ/ficheiros/Paula%20Redweik/fotogrametria_aerea1.pdf>. 

Acesso em: 05 mar. 2009.

ROCHA,  S.  P.;  SOUZA,  E.  M.  F.  R.;  PIC,  A.;  BRANDÃO,  L.  P.;  BRITO,  J.  L.  N.  S.; 

MORALES, P. R. D.  Geração de fotografias aéreas de pequeno formato e mosaicos 

georreferenciados no monitoramento rodoviário da BR-101, 2009. Anais XIV Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil, 25-30 abril 2009, INPE, p. 1867-1872.

RUY,  R.  S.;  TOMMASELLI.  A.  M.  G.;  REIS.  T.  T.  Sistema  aerotransportado  leve  de 

aquisição  de  imagens  digitais  –  SAAPI,  2007.  Anais  XIII  Simpósio  Brasileiro  de 

Sensoriamento Remoto, Florianópolis, Brasil, 21-26 abril 2007, INPE, p. 1329-1335. 

SAMANA, NEL. Global positioning : technologies and performance. New jersey. Willey. 

2008. 440p.

SANTANA, D. D. S. ; CAMPOS, V. A. F. ; FURUKAWA, C. M. ; MARUYAMA, N. Estimação 

de trajetórias utilizando sistemas de navegação inercial strapdown. In: XV Congresso 

Brasileiro de Automática, Gramado. Anais do CBA 2004, 2004.

SAVAGE, P. G. What Do Gyros Measure? Strapdown Associates, Inc. 2006. Disponível em: 

<http://www.strapdownassociates.com/Gyros%20Measure.pdf>. Acesso em 19 nov. 2008.

SCHENK, T. Introduction to Photogrammetry. Ohio State University, Columbus, 2005.

SCHROTH,  R.  Direct  Geo-Referencing  in  Pratical  Application,  2004.  International 

97



Federation  of  Surveyors.  Copenhagen.  2004.  Disponível  em: 

<http://www.fig.net/pub/monthly_articles/may_2004/schroth_may_2004.htm>. Acesso em: 29 

jan. 2010.

SEEBER, G. Satellite Geodesy. 2003. Berlin: de Gruyter.

SILVA, D. C. FOTTER. 1995.

SILVA,  D.  C.;  MELO,  I.  D.  F.;  OLIVEIRA,  R.  N.  Alta  resolução com uso de câmaras 

digitais  de  baixo  custo  para  mapeamento.  2005,  Anais  XII  Simpósio  Brasileiro  de 

Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, INPE, p. 4561-4568. 

SILVA,  D.  C.  Non-Metric  Digital  Camera  Images  Versus  High  Resolution  Satellite 

Images in Regions with High Cloudiness. In: XXIII INTERNATIONAL FIG CONGRESS, 

2006, Munique: XXIII International FIG Congress Proceedings. International Federation of 

Surveyors, 2006. 

SIMON, D. Optimal State Estimation.  New Jersey: John Wiley & Sons. 2006. 550p.

SKALOUD,  J.  2001.  Direct  Georeferencing  Column  -  A introdution.  pp.  1107-1109. 

Disponível em: <http://www.asprs.org/publications/pers/2001journal/october>. Acesso em: 20 

ago. 2009.

THALES NAVIGATION. A12, B12, AC12 Referece manual. USA. 2005.

TONG,  T.  Kalman  Filter  Made  Easy.  2005.  Disponível  em: 

<http://www.ocf.berkeley.edu/~tmtong/howto/kalman/writeup.pdf>. Acesso em: 15 set. 2008.

U.  S.  ARMY.  Photogrammetric Mapping – EM 1110-1-1000 – Engineer Manual (Series 

Engineering and Design). U. S. Army Corps of Engineers. Washington DC, Estados Unidos: 

2002.

VASCO,  L.  S.  T.;  RIBEIRO,  J.  C.  Subsídios  para  Obtenção  e  Atualização  de  Base 

Cartográfica  a  partir  de  Fotografias  Aéreas  de  Pequeno  Formato. COBRAC.  2000. 

Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário . UFSC, Florianópolis · 15 a 19 de 

Outubro 2000. Florianópolis.

XU, G. GPS -Theory, Algorithms and Applications. 2a Ed. Postdam. Ed. Springer. 2007. 

340p.

98



WELCH,  G.;  BISHOP,  G.  An Introduction  to  the  Kalman  Filter,  2006.  Department  of 

Computer  Science  ,  University  of  North  Carolina.  Chapel  Hill.  Disponível  em: 

<http://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2009.

WESTON, J.L. ; TITTERTON,  D.H. Strapdown inertial navigation technology. 2ª Ed. UK. 

2004.

99



ANEXO 1 – Códigos dos programas construídos para o projeto

Arquivo de cabeçalho usado na programação dos microcontroladores:

//Arquivo tsmtypes.h
//extraido de http://burningsmell.org/pic16f628/src/tsmtypes.h

#ifndef __TSMTYPES_H__ 
#define __TSMTYPES_H__ 

typedef unsigned char Uint8; 
typedef unsigned int Uint16; 
typedef unsigned long Uint32; 

typedef char Sint8; 
typedef int Sint16; 
typedef long Sint32; 

#endif/*__TSMTYPES_H__*/ 
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Código do microcontrolador do sistema de sincronismo

/** 
******************************************* 
* Joao Bosco T. Junior <boscojr@gmail.com> 
* Programa de Sincronismo da camera com GPS. 
* Para uso com cameras Canon e o CHDK. 
* Linguagem C
* Baseado no Codigo retirado de
* http://burningsmell.org/pic16f628/src/0006interrupt.c 
* ultima alteracao em 10/12/2009
*/ 

#define __16f628a 
#include "pic/pic16f628a.h" 
#include "tsmtypes.h" 

 
Uint16 at 0x2007  __CONFIG = CONFIG_WORD; 
static Uint8 count,time; 

// Inline Asm – não existe sleep diponível aqui
#define sleep() __asm sleep __endasm 

//Funcao para gerar tempo de espera(Aproximandamente 1.8ms) 
static void delay(void){ 

static unsigned char c,d,e,f;   
for(f=0;f<255;f++); 
for(e=0;e<255;e++); 
for(d=0;d<255;d++); 
for(c=0;c<255;c++); 

} 
//Função chamada quando a interrupcao ocorre 
static void Intr(void) interrupt 0 { 

static unsigned char c; 
//Espera o proximo pulso PPS na porta RB1
while(!RB1); 
//Pulso para armar ou bater a foto aprox(50ms) 
RB7=1; 
RB5=1; 
for(c=0;c<60;c++) 

delay(); 
RB7=0; 
RB5=0; 
//Camera Armada 
RB6=!RB6; 
//se naum eh soh para armar 
if(!RA4){ 

//espera aprox 1.5s 
for(c=0;c<255;c++){ 

delay(); 
delay(); 
delay(); 
delay(); 

} 
RB4=1; 
RB7=1; 
//Pulso para armar ou bater 
for(c=0;c<60;c++) 

delay(); 
RB4=0; 
RB7=0; 
//camera desarmada 
RB6=!RB6;  

} 
time++; 
INTF=0;// Limpa a interupcao gerada para que ela possa ocorre novamente 

} 

void main(void) { 
time=1; 
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NOT_RBPU=1; // Desabilita Port B pullups 
TRISB=0x0f; // B0,...,B2=input, B3,...,B7=output 
TRISA=0xff; // Port A Output 
PORTB=0x00; 

INTCON=0x00; // Apaga o Registrador de Interrupcoes 
INTE=1; // Interrupcao somente na porta PORTB/B0 
INTEDG=0; // Interrupção gerada na descida(10) do pulso de subida 
GIE=1; // Habilita as interrupcoes 
OSCF=1; 
while(1) { 

sleep(); //espera uma interrupcao  
 

}  
}

// Para compilar esse código use: 
// sdcc V mpic14 p16f628a D__16f628a DCONFIG_WORD=\
//  _HS_OSC&_WDT_OFF&_LVP_OFF&_DATA_CP_OFF&_PWRTE_ON 
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Código do Controlador usado no gerador de pulsos

/** 
******************************************* 
* Joao Bosco T. Junior <boscojr@gmail.com> 
* Programa para geração de pulso de relógio de 1KHz. 
* Baseado no Codigo retirado de
* http://burningsmell.org/pic16f628/src/0015delay.c 
* Linguagem C
* as funcoes não alteradas matém o cometario original do autor
*/ 

#define __16f628a 
#include "pic/pic16f628a.h" 
#include "tsmtypes.h" 
 
Uint16 at 0x2007  __CONFIG = CONFIG_WORD; 

int continua = 1; 

// Inline Asm – não existe sleep diponível aqui
#define sleep() __asm sleep __endasm 

#ifndef KHZ 
#define KHZ 4000L 
#endif 

enum 
{ 
        CLK_PORT=0, 
        RX_PORT =1, 
        TX_PORT =2, 
        DAT_PORT=3, 
        FIN_PORT=5, 

        CLK_BIT=(1<<CLK_PORT), 
        RX_BIT=(1<<RX_PORT), 
        TX_BIT=(1<<TX_PORT), 
        DAT_BIT=(1<<DAT_PORT), 
        FIN_BIT=(1<<FIN_PORT) 
}; 

// Espera um determindo número de ciclos baseados nas variáveis loop_x, loop_b, loop_c

void cycle_eater(void); 

volatile Uint8 at 0x20 loop_x; 
volatile Uint8 at 0x21 loop_b; 
volatile Uint8 at 0x22 loop_c; 

// This is how long cycle_eater takes for values of X, B, and C. 
#define LOOP_CYCLES(X, B, C)    ((X*B*4)+(C*3)+13) 

/* Usar esta macro delays entre 750 cycles e 190.000 ciclos. */ 
#define CYCLES_BIG(X)   do {                                    \ 
                loop_b=((X)16LU)/764LU;                        \ 
                loop_c=((((X)16LU)%764LU)/3LU)+1;              \ 
                cycle_eater();                                  \ 
        } while(0) 

//Usar esta macro para delays entre 13 e 750 ciclos.

#define CYCLES_SMALL(X) do {                                    \ 
                loop_c=((X)11LU)/3LU;                          \ 
                _asm    BANKSEL _loop_c _endasm;                \ 
                _asm    CALL    correction      _endasm;        \ 
        } while(0) 

/** 
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 *      Calculates cycles from microsecnds based on clock speed relative 
 *      to 4MHz. 
 */ 

#define DELAY_SMALL_US(X)       CYCLES_SMALL( ((X)*(KHZ))/4000LU ) 
#define DELAY_BIG_US(X)         CYCLES_BIG( ((X)*(KHZ))/4000LU  ) 

// Função chamada quando o botão S1 é pressionado. 
static void Intr(void) interrupt 0 
{ 

continua = !continua; 
RA7=continua; 
INTF=0; //  Limpa a interrupcao em B0 assim ele pode acontecer novamente 
PORTB=0; 
 

} 

void main(void) 
{ 

NOT_RBPU=1; // Disable Port B pullups...optional 
TRISB=0x0f; // B0,...,B3=input, B4,...,B7=output 
TRISA=0x0f; 
PORTA=0; 

INTCON=0x00; // Clear interrupt register completely 
INTE=1; // Set ONLY PORTB/B0 interrupt 
INTEDG=1; // Interrupt on falling edge(1 is rising). 
GIE=1; // Globally enable interrupts  
while(1){ 

while (continua){ 
RB4=!RB4; 
DELAY_SMALL_US(470LU); 

} 
while(!continua) sleep();

}      
} 

void cycle_eater(void) 
{ 
        _asm    banksel _loop_x // mumblegrumble 
                nop 
delay_big:      movlw   191             // Calibrated for b*764 cycles 
                movwf   _loop_x // Load W into reg 
delay_inner:    nop     // To make the inner loop take 4 cycles per 
                decfsz  _loop_x, 1 
                goto    delay_inner 
                decfsz  _loop_b,1 
                goto    delay_big 
correction:     decfsz  _loop_c, 1 
                goto    correction 
        _endasm; 
} 
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Código do Sistema de Aquisição

#!/usr/bin/python d 
# Codigo do Sistema de Aquisicao
# executavel shootni.py
# Linguagem: python
# Joao Bosco T. Junior <boscojr@gmail.com>
# Ultima alteracao: 22/10/2009

import gpsd, readline, sys, math, os, time 
KNOTS_TO_KPH = 1.852 
KNTOS_TO_MPS = 0.514 
data = gpsd.gpsdata() 
session = gpsd.gps() 

def usage(): 
print sys.argv[0],"b <Base(m)> H <altura(m)> r <recobrimento(%)> d <device> i <foto 

indice> c <calibracaodacamera> f <arquivodelog>" 

arqcalibracao = "" 
arqlog="" 
altura = 0 
recobrimento = 0 
base = 0 
fotoindice = 0 
index = 0 
args = " " 
opts = [ "b" , "H", "r" , "d" ] 
for arg in sys.argv:               
        if arg == "h": 
            usage()                     
            sys.exit()                  
        elif arg == "b":           

    base = eval(sys.argv[index+1]) 
        elif arg  ==  "H ": 

    altura =  eval(sys.argv[index+1]) 
        elif arg  ==  "r": 

    recobrimento =  eval(sys.argv[index+1]) 
        elif arg  ==  "d": 

    dispositivo = sys.argv[index+1] 
        elif arg  ==  "c": 

    arqcalibracao = sys.argv[index+1] 
        elif arg  ==  "f": 

    arqlog = sys.argv[index+1] 
elif arg  ==  "i": 
    fotoindice = eval(sys.argv[index+1]) 
index = index + 1 
     

     
try: 
   dist = 0; 
   dvel = 0; 
   dvel2 = 0; 
   i=1; 
   if arqlog == "": 

arqlog="/tmp/log" 
   print "Detalhes do Voo em",time.ctime(time.time())
   print"\nBase:",base,"\nAltura:",altura,"\nRecobrimento",recobrimento 
   commands = "V P Q D S T\n" 
   session.query(commands+"\n") 
   foto='NONE' 
   while True: 
       if foto[0:5] == 'BATEU':  

foto = 'NONE' 
       if foto == 'BATER':  

dvel = 0 
fotoindice = fotoindice+1 
foto = 'BATEU(' + str(fotoindice) + ')' 

 
       while session.status == gpsd.STATUS_NO_FIX or session.utc == "": 

session.query(commands+"\n") 
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print session 
    continue 
       cant = (session.fix.latitude, session.fix.longitude) 
       utcant = gpsd.isotime(session.utc) 
       while gpsd.isotime(session.utc) == utcant: 
        session.query(commands+"\n") 
       if gpsd.isotime(session.utc) < utcant: 

print "fim de log" 
break 

       catual = (session.fix.latitude, session.fix.longitude) 
       if cant == (0,0) or session.fix.speed == gpsd.NaN : 

continue 
       dist = dist + gpsd.EarthDistance(cant,catual) 
       dvel = dvel + (session.fix.speed * 0.514) 
       dvel2 = dvel2 + (session.fix.speed * 0.514) 
       if (dvel + dvel/i) >= base: 

foto='BATER' 
os.system('/bin/echo e "\07" > '+ dispositivo) 
os.system('/bin/echo '+str(session.gps_time)+":"+str(fotoindice)

+":"+str(session.fix.track)+":"+str(session.fix.latitude)+":"+ str(session.fix.longitude)+":" 
+str(dvel)+" >> "+arqlog) 

i = 0 
 

os.system('/bin/echo'+str(session.gps_time)+":"+str(session.fix.track)
+":"+str(session.fix.speed * 1.852)+":"+str(dvel2)+':'+str(dvel)+':'+str(fotoindice)
+':'+str(session.fix.latitude)+':'+str(session.fix.longitude)+': > /tmp/saida') 
       i = i + 1; 
except EOFError: 
   print "Goodbye!" 
del session 
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ANEXO 2 – Saídas Geradas pelos programas

Arquivo de coordenadas dos CEs gerado pelo shoot-ni.py

No arquivo de coordenadas do CE as faixas são separadas por um texto indicando a 

missão  e  a  faixa.  Para  cada  fotografia  as  informações  descritas  na  tabela  abaixo  são 

fornecidas.

Tempo 
(Unix timestamp)

Índice da foto na 
câmara

Rumo 
(graus)

Latitude 
(graus decimais)

Longitude
(graus decimais)

Distância 
percorrida desde o 
ultimo CE (m)

Missao: Levantamentofinal Faixa: 1 
1263486956.0:712:211.61:8.043882:34.871898:215.12956 
1263486961.0:713:210.87:8.045542:34.872907:214.43052 
1263486966.0:714:210.19:8.047218:34.873887:214.30716 
1263486971.0:715:208.91:8.048913:34.874842:214.75434 
1263486976.0:716:207.85:8.050635:34.875757:215.14498 
1263486981.0:717:208.04:8.052367:34.876677:216.30148 
1263486986.0:718:209.13:8.054083:34.877618:216.23466 
1263486991.0:719:208.64:8.055795:34.878565:215.91084 
1263486996.0:720:208.32:8.057518:34.879493:216.0085 
1263487001.0:721:209.49:8.05923:34.880452:216.5482 
1263487006.0:722:210.73:8.060925:34.881445:216.82062 
1263487011.0:723:211.43:8.062605:34.882468:217.13416 
1263487016.0:724:212.55:8.064273:34.883523:217.78694 
1263487021.0:725:213.54:8.065922:34.884607:217.7818 
Missao: Levantamentofinal Faixa: 2 
1263487343.0:729:34.21:8.06808:34.882003:237.36006 
1263487349.0:730:35.98:8.06633:34.880745:237.28296 
1263487355.0:731:34.09:8.064592:34.879503:235.3349 
1263487361.0:732:31.51:8.062782:34.878362:235.63302 
1263487367.0:733:28.17:8.060895:34.877295:238.753 
1263487373.0:734:26.42:8.058957:34.876308:239.99174 
1263487378.0:735:26.34:8.057328:34.875498:200.64504 
1263487383.0:736:26.12:8.055697:34.874693:200.75812 
1263487388.0:737:26.87:8.054065:34.873877:201.4366 
1263487393.0:738:28.02:8.052447:34.873025:201.95574 
1263487398.0:739:30.82:8.05087:34.872113:201.11792 
1263487403.0:740:32.21:8.049323:34.871138:201.71416 
Missao: Levantamentofinal Faixa: 3 
1263487585.0:742:210.64:8.04748:34.866915:212.99646 
1263487590.0:743:211.27:8.049142:34.867915:213.81372 
1263487595.0:744:211.87:8.050777:34.868928:212.01472 
1263487600.0:745:209.99:8.052428:34.869905:211.77828 
1263487605.0:746:209.49:8.054102:34.870857:212.1021 
1263487610.0:747:208.33:8.055793:34.871793:213.31514 
1263487615.0:748:207.67:8.057512:34.8727:214.22492 
1263487620.0:749:207.06:8.059245:34.873595:215.2375 
1263487625.0:750:207.7:8.060985:34.874502:216.28606 
1263487630.0:751:208.92:8.062708:34.875438:216.45568 
1263487635.0:752:210.16:8.064408:34.876417:216.39914 
1263487640.0:753:210.9:8.06609:34.877418:215.76178 
1263487645.0:754:211.18:8.067755:34.878428:214.95994 
1263487650.0:755:211.56:8.069413:34.879443:214.46136 
1263487655.0:756:212.52:8.071068:34.880488:215.80804 
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Saída gerada pelo hugin 

# hugin project file, version 1 
p f0 w4610 h3240 v94  n"TIFF c:DEFLATE r:CROP" 
m g1 i0 f0 m0 

# image lines 
#hugin  cropFactor=6.05334 
i w2816 h2112 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va1 Vb0 Vc0 Vd0 Vx0 Vy0 a0 b0.0392255 

c0 d0 e0 g0 p18.7919 r1.55843e17 t0 v50.956 y14  u10 n"IMG_0034.JPG" 
#hugin  cropFactor=6.05334 
i w2816 h2112 f0 K0a1 K0b0 K1a1 K1b0 K2a1 K2b0 Va=0 Vb=0 Vc=0 Vd=0 Vx=0 Vy=0 a=0 b=0 

c=0 d=0 e=0 g=0 p10.2308 r5.32529e15 t=0 v=0 y15.9482  u10 n"IMG_0035.JPG" 
 

# specify variables that should be optimized 
v p1 r1 y1 
v 

# control points 
c n0 N1 x1721.01 y841.11 X178.87 Y1346.56 t0 
c n0 N1 x1721.01 y841.11 X178.87 Y1346.56 t0 
c n0 N1 x2221.07 y1530.21 X784.028 Y1974.66 t0 
c n0 N1 x2334.25 y1546.08 X906.011 Y1975.4 t0 
c n0 N1 x1956.46 y1436.95 X490.775 Y1914.2 t0 
c n0 N1 x1785.08 y842.357 X230.928 Y1336.92 t0 
c n0 N1 x2040.7 y1396.67 X568.569 Y1858.47 t0 
c n0 N1 x2040.7 y1396.67 X568.569 Y1858.47 t0 
c n0 N1 x1773.27 y109.865 X144.867 Y622.908 t0 
c n0 N1 x1992.36 y1316.91 X506.961 Y1788.21 t0 
c n0 N1 x2263.66 y1507.51 X824.558 Y1945.67 t0 
c n0 N1 x1689.75 y1347.88 X209.103 Y1860.45 t0 
c n0 N1 x1647.14 y908.01 X113.964 Y1427.1 t0 
c n0 N1 x2135.81 y1317.19 X654.752 Y1767.28 t0 
c n0 N1 x2219.91 y1130.28 X693.331 Y1561.86 t0 
c n0 N1 x1625.94 y1351.44 X149.031 Y1873.69 t0 
c n0 N1 x2116.94 y1372.68 X639.216 Y1827.64 t0 
c n0 N1 x2165.52 y1513.75 X721.456 Y1964.61 t0 
c n0 N1 x2121.91 y1061.1 X584.591 Y1500.8 t0 
c n0 N1 x1516.66 y1242.71 X25.6813 Y1778.66 t0 

#hugin_options r0 e2
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ANEXO 3 – Circuitos Utilizados no Projeto
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