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Resumo:  O objetivo desse projeto é estabelecer uma 

comunicação sobre relações espaciais entre um 

quadrotor e um humano, usando para isso o sistema de 

reconhecimento de fala. Esse sistema deverá ser capaz 

de entender e interpretar os sinais recebidos e responder 

de acordo com a programação estabelecida. 
 

1. Introdução 
 O uso de veículos aéreos não tripulados está 

crescendo devido à sua versatilidade e à grande 

quantidade de aplicações que eles possuem. Um dos 

mais utilizados é o quadrotor, pois apresenta uma 

relação custo benefício satisfatória, sem contar na 

facilidade maior de encontrarmos esse tipo de veículo 

no mercado [1].  

O desenvolvimento desse tipo de tecnologia mostrou 

que há uma necessidade de interagir com esses agentes 

no convívio com humanos, o que fez necessário o 

desenvolvimento de uma nova área no conhecimento 

tecnológico conhecida como interação humano-robô 

(IHR), que abrange, inclusive, comandos vocálicos.  

Os comandos por voz devem ser de fácil 

interpretação entre humanos e máquinas, por isso houve 

a necessidade de uso de cálculos qualitativos baseados 

na Ego-esfera qualitativa [2]. 

 

2. Metodologia 
Os O quadrotor utilizado nesse projeto é um 

Arducopter (Fig. 1), à disposição no acervo do Centro 

Universitário da FEI, que possui uma placa APM 1 – 

2560 com uma placa IMU, receptor de rádio, xbee’s 

para telemetria e um GPS. Para a estação de controle, 

utilizamos um computador de alto desempenho.  

Figura 1 – Quadrotor utilizado para esse projeto 

  

O trabalho foi dividido em seis partes pricipais: 

Compreensão do controle de um quadrotor; acesso a 

comunicação entre computador base e quadrotor; 

desenvolvimento de funções que controlam movimentos 

desejados; desenvolvimento da interface entre 

reconhecimento de fala e controle; estudo das opções de 

fala que melhor descrevem a ação; testes em simulação.  

 

3. Resultados e Conclusões 
A compreensão do controle de um quadrotor 

foi obtida através de um software open source chamado 

Mission Planner, do qual retiramos todas as funções 

necessárias para comandar a estabilização do quadrotor. 

Logo após identificar as funções, foi estabelecida uma 

comunicação entre a estação base e o quadrotor por 

meio do protocolo MAVLink, que consiste num formato 

de mensagens para comunicação de veículos aéreos não 

tripulados.  

O próximo desafio encontrado foi o 

desenvolvimento de uma função que controlasse o 

quadrotor autonomamente em direção a um ponto 

indicado via GPS. Utilizamos um artifício matemático 

que calcula um segundo ponto de latitude e longitude se 

dados um ponto inicial, uma distância e um ângulo. 

Logo após, foi desenvolvida uma interface 

entre o reconhecimento de fala e o controle do 

quadrotor. Essa interface se concretizou numa aba no 

Mission Planner desenvolvida para captar o áudio do 

microfone de um computador, analisá-la segundo a 

biblioteca de reconhecimento de fala da Microsoft e 

interpretá-la segundo o algoritmo desenvolvido nesse 

projeto.  

Finalmente foram feitas melhorias no algoritmo 

de interpretação para que as palavras fossem entendidas 

com o menor risco de ambiguidade ou confusão, e ,em 

seguida, feitos testes em simulação.  

Durante tais testes, obtivemos resultados 

satisfatórios quanto ao reconhecimento de fala, podendo 

ser reconhecidas 23 palavras com um grau de 

reconhecimento relativamente alto. O grau de 

confiabilidade obtido quanto a analise com a Ego-esfera 

também atendeu aos objetivos propostos, ou seja, houve 

interpretação correta da fala em 80% ou mais, 

dependendo do comando executado. Tais resultados 

comprovam a eficácia da abordagem realizada até o 

momento. 
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