
UPTEC-E12002

Examensarbete 30 hp
Februari 2012

Autonom UAV

Johan Holtby

Påbyggnadsprogrammet till civilingenjörsexamen i elektroteknik
Master Programme in Electrical Engineering



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Autonom UAV

Autonomous uav

Johan Holtby

In Abisko National Park there are a number of weather stations. To be able to
retrieve the data from the nodes in the future a Quadrocopter-prototype has been
developed during this master thesis project as a first step. A quadrocopter is a
helicopter with four rotors placed in a cross formation. The quadrocopter can
navigate autonomous between different GPS-positions that are updated during flight
trough Xbee-modules. All levels from sources code, design of the electronics to
development of the chassis was performed during the project. During GPS-navigation
the quadrocopter can achieve a stationary position with a mean stationary offset of
less than 0.5 meters even in light winds.
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Sammanfattning 
I Abisko Nationalpark finns det ett antal väderstationer. För att på sikt kunna läsa av 

väderdata från dessa har en quadrocopter-prototyp utvecklats i detta examensarbete. En 

quadrocopter är en helikopter med fyra rotorer placerade i ett kryss. Quadrocoptern kan 

navigera autonomt mellan olika GPS-positioner som ges trådlöst via Xbee-moduler. Alla 

nivåer från källkod, design av elektronik till utformning och tillverkning av chassit har gjorts 

inom detta projekt. Vid GPS-navigering kan quadrocoptern uppnå en stationär position med 

en medelvärdesavvikelse mindre än 0.5 meter trots lättare vindar. 

1 Inledning 
Abisko fjällstation har ett antal väderstationer, som finns utplacerade i en del av det 

område som utgör Abisko Nationalpark. Att få hem data från dessa väderstationer utgör ett 

problem då det är långa avstånd och kuperad terräng. I dagsläget finns det handhållna 

enheter som kan hämta upp informationen från kortare avstånd på 10-30 meter. Detta är 

dock tidskrävande då en person måste gå/skida hela vägen ut och tillbaka. 

Bilar eller terrängfordon kan inte användas inom nationalparksområdet då det inte är 

tillåtet. Radioöverförda data över längre avstånd kan övervägas, men radiosändarna 

behöver stora batterier för att inte behöva bytas ut så ofta då det drar mycket energi att 

skicka data långt. Att bära ut stora batterier är tungt och jobbigt. 

En autonom, obemannad, flygande farkost skulle kunna vara en lösning på problemet att 

hämta hem väderdata. I detta examensarbete utvecklades en sådan farkost, en UAV 

(unmanned aerial vehicle) för detta användningsområde. I examensarbetet utvecklades en 

prototyp som är ett första steg mot tillämpning.  Den kan flyga autonomt mellan GPS-

positioner och kan starta och landa autonomt. Farkosttypen som valdes var en 

quadrocopter, en typ av helikopter som har fördelen att ha mycket lite mekanik och som 

således har få delar som kan gå sönder. 

1.1 Bakgrund 
Flygande farkoster är en smidig lösning för att transportera information och föremål då 

hänsyn inte behöver tas till terrängbegränsningar vid flygning. Det finns olika typer av 

flygande farkoster, däribland helikoptrar. En fördel med att välja en helikopter är att de 

kräver liten yta för start och landning och att de kan starta och landa utan hastighet, till 

skillnad från flygplan. Quadrocopter är en typ av helikopter som har fyra rotorer placerade i 

en fyrkant. Fördelen med quadrocoptrar är att de endast har fyra rörliga delar, motorerna. 

Mer avancerade quadrocoptrar finns dock, med variabla rotorblad och riktbara motorer. 

Det finns även utföranden med olika antal rotorer. 
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Den grundläggande navigeringen av quadrocoptrar sker genom att två propellrar roterar 

medurs och två moturs. Paren är satta mitt emot varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

Det finns tre basnavigeringar som kan göras: 

 Rotation  öka ena propellerplanets (samma rotationsriktning) hastighet och 

minska det andra. 

 Öka eller minska höjden  öka eller minska samtliga propellrars hastighet. 

 Flyga framåt  öka propellrarnas hastighet på den sida man inte vill flyga åt och 

minska hastigheten på den motsatta. 

Det är kostsamt med piloter och bränsle varför man gärna vill minimera farkosternas 

storlek och slippa personal. Obemannade flygande farkoster, s.k. UAV:r, är en smidig 

lösning på detta. Därtill behöver man inte riskera pilotens liv om farkosten skulle krascha. 

År 1915 introducerade Nicola Tesla konceptet UAV (U.S. army  2010). De senaste åren har 

marknaden gått från endast militära UAV:er till även kommersiella tillämpningar. 

1.2 Syfte och mål 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att producera en första quadrocopter-prototyp för 

användning av forskargruppen Communication Research på institutionen för 

informationsteknologi vid Uppsala universitet. Quadrocoptern är tänkt att användas för att 

transportera kommunikationsnoder, t.ex. för att hämta hem mätdata i Abisko nationalpark. 

Den kommer även att användas i utbildningssyfte i projektbaserade kurser där studenter 

kommer att vidareutveckla systemet. 

Medurs 

Medurs 

Moturs Moturs 
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1.2.2 Mål 

För projektet sattes följande mål upp: 

 Farkosten skall ha en handhållen kontrollenhet som när som helst kan ta över och 

styra farkosten. 

 Farkosten skall kunna bära en extra vikt på max 200g. 

 Farkosten skall kunna starta autonomt och flyga autonomt via två GPS-positioner och 

landa autonomt på startpositionen via endast seriella positionskommandon. 

Samtliga mål har uppnåtts under examensarbetet. 

2 Problematisering 
Det finns ett antal utmaningar i denna miljö som är målbilden, d.v.s. de betingelser som 

råder vid Abisko fjällstation. Nedan listas utmaningar och lösningen som tillämpats. Vissa 

problem är inte lösta och tas upp i diskussionen som potentiella lösningar. 

 Ingen infrastruktur  En flygande farkost används. 

 Det är hårda miljökrav på farkoster i nationalparken  Farkosten drivs av batterier 

och släpper därmed inte ut avgaser. Därtill hålls mängden ljudföroreningar mycket 

låg då elektriska motorer är tystare än förbränningsmotorer. Nackdelen med detta 

val är att förbränningsmotorsystem kan ha högre energidensitet och således längre 

verkansradie. 

 Snö och is kan låsa mekaniska delar hos en farkost vilket kan orsaka krascher  

Quadrocopter är en optimal farkosttyp då den endast har fyra rörliga delar, 

motorerna. Då dessa blir varma under körning och går att täcka helt vid kallare 

klimat så är risken för isbildning som leder till motorhaveri liten till obefintlig. 

 Starka vindar är ett vanligt fenomen i området  Initialt var tanken att minska 

vindfånget genom att välja en farkost som inte har vingar, d.v.s. en quadrocopter. 

Detta kan varit ett felaktigt val då energiförbrukningen är mycket större för 

helikoptrar än för flygplan och begränsar verkansradien. Flygplan kan också hantera 

starka vindar vid flygning. Det kan dock bli problem nära marken då det är fler 

kastvindar där som försvårar landning för en farkost med vingar. I algoritmerna för 

quadrocoptern har vindkorrigering lagts in i form av en långsam integrator av GPS-

positionen. 

 Starta och landa autonomt  Det upplevdes som en svårare process att landa ett 

flygplan på ett kontrollerat sätt än en farkost som kan landa vertikalt såsom en 

quadrocoptrer. Därtill har hela farkosten designats med tanken att en landning från 

två meter, via fritt fall, är en landning och inte en krasch.  
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 Ont om tid för utveckling  För att under utvecklingen av quadrocoptern minska 

tiden som efter misslyckade flygningar används för reparationer och för att vänta 

på reservdelar så är hela quadrocoptern väldigt robust konstruerad. Flera hundra 

krascher har skett utan skador på vitala komponenter. Motorerna sitter endast fast 

med buntband och silvertejp. Buntbanden är en medvetet svag punkt för att 

undvika att dyrare delar går sönder vid extrema krascher, då buntbanden går 

sönder i stället för de dyrare delarna. 

 Låg uppdateringsfrekvens ger ostabil flygning.  Många förenklingar har gjorts i 

programkoden för att öka uppdateringsfrekvensen.  

 Det är ej möjligt att ha visuell kontakt med farkosten under hela flygningen.  

Lösningen på detta är att skapa en autonom, flygande farkost, som kan navigera 

utifrån GPS-koordinater. Dock skall det noteras att detta normalt kräver att 

farkosten blir certifierad och att ”piloten” (ansvarig person) är certifierad. 

Eventuellt kan det dock finnas undantag då målområdet är relativt tomt på 

människor.  

3 Teknisk beskrivning 

3.1 Hårdvara 

3.1.1 Farkosten 

Quadrocoptern (figur 1,2 & 3) är byggd av fyra kolfiberstavar och Expanderad PolyPropen 

(EPP). Kolfiberstavar har fördelen att vara lätta och tåla mycket böjning. Dock tål 

kolfiberstavar inte stötar så bra, då de kan splittras. EPP har de motsatta styrkorna och 

svagheterna. EPP är relativt lätt att bryta av men tål starka stötar. Materialet ser ut som 

cellplast men är mer kemiskt beständigt och återformas då det deformeras. Därtill är EPP 

lätt att bearbeta med värmetråd. 

Kolfiberstavarna sitter endast fast med en liten bit silvertejp och buntband vilket gör att när 

en krasch sker så kan kolfiberstavarna glida genom mittkuben. Det omkringliggande 

skyddsbandet skyddar från att föremål åker in i rotorbladen. Den andra funktionen av 

skyddsbandet är att quadrocoptern kan spännas som en pilbåge vilket fångar upp stöten 

om farkosten skulle krascha. EPP-skydden längst ut skyddar mot att föremål kommer in i 

rotorbladen samt fångar upp stötar så att kolfiberstavarna inte splittras (figur 3). EPP-kuben 

i mitten har plats för kretskort samt plats för ett batteri (figur 2). Batteriet är positionerat så 

långt ner som möjligt för att sätta tyngdpunkten så lågt som möjligt för att ge stabilitet. 

Rotorbladen är dock inte satta så högt upp som möjligt. Detta för att skydda rotorbladen 

om helikoptern t.ex. kraschar upp och ned. I en tidigare version fanns möjligheten att vrida 

in kolfiberstavarna så att quadrocoptern var lätt att ta med sig. Detta var något som togs 

bort i en uppgraderad version för att öka stabiliteten i konstruktionen. 
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Figur 1: Quadrocopterprototypen. Utöver EPP och kolfiber har endast silvertejp, buntband, 

en bit snöre och en kork använts vid konstruktionen av chassit. Korken används för att 

kalibrera rotationen kring Z-axeln. 
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Figur 2: EPP-kubens design med några få mått utskrivna för att ge en storleksuppfattning. 
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Figur 3: EPP-skydden längst ut på kolfiberstavarna. Endast ett fåtal mått är utskrivna för att 

ge en storleksuppfattning. 

3.1.2 Elektroniken 

Styrchipet är ett AVR chip ATmega 644p från Atmel. Chipet körs i 20Mhz och har 64kbyte 

minne, två UART utgångar, en I2C buss, hårdvaru-interrupt då förändring sker på valfri 

pinne, timers och m.m. (Atmel 2010). 

Gyrot är ett ITG-3200. Upplösningen är 14 LSBs per °/s och det avläsningsbara området är 

±2000°/s för rotation kring alla tre axlarna. Kommunikation sker genom I2C bussen. 

Enheten tål upp till 10 000 G (Invensense 2011). 

Accelerometern är en BMA180. Upplösningen är 14 bitar och känsligheten är inställbara 

mellan 1 till 16 G beroende på applikation. Kommunikation kan ske via I2C och SPI (BOSCH 

2010). 

Magnetsensorn (kompassen) är en HMC5883L. Den kan läsa av magnetstyrkan med 7 milli-

gauss upplösning längs med samtliga tre axlar. Kommunikation sker via I2C (Honeywell 

2011). 
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Lufttrycksensorn är en BMP085 (BOSCH 2009). Den skall kunna läsa av tryckskillnader ner 

till 10 cm nivåskillnad. I detta projekt uppnåddes endast 50 cm då relativt höga 

uppdateringsfrekvenser behövdes. Därtill är störningar av vinden relativt starkt vilket kan 

leda till variationer upp till 4 meter. Kommunikation sker via I2C. 

GPS-enheterna som har använts är tre olika FV-M8 (Sparkfun a 2011), GPS Micro-Mini 

(Sparkfun b 2011) från Sparkfun som har GPS-08936 som huvudchip och LS20031 (Sparkfun 

c 2011). Dessa chip kan bytas ut fritt då de flesta tillverkare använder samma GPS-

kommandon med vissa förskjutningar på grund av att olika antal decimaler används. 

Kommunikationen till dessa är via UART. Svagheten med FV-M8 är att den är gammal och 

långsam i beräkningarna vid låga hastigheter och därtill känslig för kyla. GPS Micro-Mini har 

en dålig antenn och tappar signal och ger således dålig noggrannhet. LS20031 blev det 

slutgiltiga valet då den fungerar precis som förväntat med hög noggrannhet och hastighet. 

Xbee-moduler används för att sända data till och från datorn. Xbee-modulerna kan bytas ut 

så länge både sändare och mottagare har samma version. Sockeln är likadan för alla 

enheter och nästan ingen kod behöver ändras om man byter enhet. För denna prototyp 

behöver endast Xbee-modulerna kalibreras om (Digi 2011). 

Motorstyrningarna är BL-Ctrl V1.2 (SMD preassembled) från MikroKopter som tar emot 

kommandon via I2C (Mikrocontroller-Shop 2011). En svaghet dessa har är att de är 

långsamma i uppstarten och kan låsa sig i ett läge där rotorbladen går baklänges. 

Hummingbirds motorstyrningar skulle kunna vara ett alternativ då dessa verkar sakna detta 

fenomen utifrån vad som kan ses på olika filmer på Internet.  

Quadrocoptern har ljusmönster för flygning i mörker. Detta mönster består av vita 

ljusdioder nedåt på mittkuben och bakåt på ett av EPP-skydden samt röda ljusdioder 

framåt, åt höger och åt vänster på de tre övriga EPP-skydden. Denna slinga är inkopplad 

direkt på batterispänningen och är balanserad så att intensiteten blir mycket svagare när 

batteriet är svagt, som en extra signal för batteribyte. Därtill finns den ljudbaserade 

batterivarnaren, en modellflygsversion för 3 celler (Hobby King 2011). 

Därutöver finns det en del passiva komponenter och enstaka transistorer och 

spänningsregulatorer. De flesta små ytmonterade chip ovan är köpta som breakout boards 

från Sparkfun. 

3.1.2.1 Kretsschema 

Nedan ses quadrocopterns kretsschema, figur 4. De breakout boards som har köpts som 

separata kretskort har skrivits in men markerats med text för att identifiera dem.



11 

 

 

Figur 4: Kretsschema för quadrocopterns huvudkretskort. 
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3.2 Mjukvara 
Koden är uppdelad så att varje fil antingen innehåller en funktion, en hårdvara eller ett 

kommunikationsprotokoll. Med funktion menas schemaläggare, timer, etc. Med hårdvara 

menas gyro, accelerometer, etc. Med kommunikationsprotokoll menas I2C styrning, PWM-

avläsning, etc.  

Huvudloopen i koden är en round-robin-schemaläggare med en uppstartsfas. Både I2C och 

UART samt PWM används som kommunikationssätt. De sensorer som är involverade är 

gyro, accelerometer, magnetsensor, lufttrycksensor och GPS. Schemaläggaren jobbar med 

semaforer som sätts när en funktionsrutin som inte är tidskritisk skall köras. Tidskritiska 

funktioner styrs via interrupts som kommer från pin-förändringar eller från timer-enheten.  

3.2.1 Uppstartsfasen 

Under uppstartsfasen så läggs funktioner till schemaläggaren och sensorerna initieras. 

Initieringen innebär att hårdvaran ställs in så att uppdateringsfrekvens och funktionsläge 

väljs. Vissa kortare pauser i koden tas för att I2C bussen (se nedan) inte skall råka sända då 

den redan sänder eller väntar på att ta emot. IC2 och TWI är två olika 

varumärkesbeteckningar på samma sak, men i AVR-sammanhang brukar man använda 

beteckningen TWI.  

3.2.2 Schemaläggaren 

Schemaläggaren är uppbyggd som en dynamisk, länkad lista, som via huvudloopen gås 

igenom så ofta inget annat körs. Initieringen av den länkade listan är dock tidskrävande och 

bör inte göras förutom under uppstartsfasen. 

3.2.3 Timer 

Timern håller koll på hur ofta motorerna skall uppdateras. Det finns även ett kontrollvärde 

som håller koll på hur ofta schemaläggaren har körts sedan sist motorerna uppdaterades. 

Detta gör att det går att detektera om motoruppdateringarna körs för ofta och orsakar att 

ej tidskritiska rutiner inte hinns med. Vissa av interruptrutinerna kontrolleras så att de har 

detekterat ny data tillräckligt nyligen, om så inte är fallet hämtas ny data. 

3.2.4 Interface 

3.2.4.1 I2C (TWI) 

I2C är ett seriellt protokoll som använder två ledare, en för datan och en för klockpulserna. 

I detta projekt används protokollet för sensorerna och för motorstyrningarna. AVR-chipet 

som används har en hårdvarustödd tillståndsmaskin för I2C kommunikation. I2C är ett 

protokoll som kan hantera många ansvariga sändare (masters) och många mottagare 

(slaves). Protokollet har endast 127 unika adresser och adress 0 är en allmän adress som 

kan användas om man vill anropa alla som tar emot globala anrop.  

I programkoden finns det olika funktioner för läsning beroende på vilken sensor som skall 

läsas av. Det finns bara en funktion för att skriva till register. Orsaken till att det finns 

många läsfunktioner är att läsning sker i två steg. Först skickas minnesadressen till enheten 

som skall sända data. Därefter startas kommunikationen om och sändaren skickar data från 

den tidigare valda adressen i minnet. Ett problem som kan uppstå är om man försöker 
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sända innan bussen är ledig. Det som uppstår då är ”arbitration lost” vilket betyder att 

någon enhet försökt sända innan kommunikationen är klar. Enheten kan således ”höra sig 

själv”. Detta leder till att bussen kommer att låsas då den enhet som ”äger” bussen ”tror” 

att en annan enhet använder bussen. 

3.2.4.2 PCINT (pin change interrupt) 

PCINT innebär att en interruptrutin aktiveras då en förändring på en pinne sker. För det 

AVR chip som används så finns det möjlighet att endera få interrupt vid förändring av 

logiska värdet av varje pinne på chipet eller av utvalda pinnar.  

I denna farkost används PCINT för att läsa av PWM- (pulse-width modulation) signalen från 

RC-mottagaren och för att läsa av när sensorerna har data som kan läsas av.  

3.2.4.3 UART (universal asynchronous receiver transmitter) 

UART är ett seriellt protokoll som är vanligt och kräver en ledare för att sända och en ledare 

för att ta emot. Det valda chipet har 2 UART-portar. Den ena används för att ta emot och 

sända data externt via en Xbee-modul. Den andra porten används för att läsa av GPS:n.  

3.2.5 Styrning 

Motorerna styrs via en rad av algoritmer som använder de olika sensorernas information. 

Själva motorerna styrs via I2C på samma buss som många av sensorerna.  

In-signaler till styrningen kommer från RC-mottagaren som sänder via PWM och via Xbee-

modulen som sänder via UART. RC-kontrollen är en direkt styrning som använder en 

algoritm som reglerar motorernas hastighet endast utifrån en estimering av lutningen via 

en PD-algoritm. PD-algoritm står för proportionell, deriverande regler-algoritm. Den seriella 

signalen via Xbee:n används för autonom styrning genom att sända 

translationskommandon och riktningskommandon. Även absoluta kommandon kan ges via 

den seriella styrningen. 

Styrningen har tre lägen (mod): 

mod 1: Helt av - inga signaler sänds till motorerna. 

mod 2: RC-styrning - quadrocoptern styrs via RC-kontrollen. 

mod 3: Autonom styrning - qadrocoptern kan styras autonomt via både RC-kontrollen 

och Xbee-modulen samtidigt. 

Styrningen sker steg för steg. Regleringen görs med hjälp av de olika sensorerna. 

3.2.5.1 Sensorerna 

Accelerometer - denna sensor ger accelerationsvärdet längs med X,Y och Z. Gravitationens 

acceleration används för att bestämma vad som är nedåt och på så sätt undvika 

uppbyggnad av fel från gyrona. 

Gyro - denna sensor detekterar quadrocopterns rotationshastighet runt samtliga tre axlar. 

Gyrovärdena används i algoritmerna för att ta snabba beslut i systemet samt kortsiktigt 
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estimera lutningen genom en integral. Dock ackumuleras felen från gyrot då endast 

rotationshastigheten erhålls. Dessa fel motverkas av accelerometern. 

3D-kompass - denna sensor används för att få fram en kompassriktning. Den läser av 

magnetfältets styrka längs med samtliga tre axlar. Samtliga axlar har kalibrerats för att just 

denna kompass skall ge optimalt bra riktning då det finns metallföremål i närheten. 

Kalibreringen sker vid det motorpådrag som krävs för att helikoptern precis skall lyfta. 

Lufttrycksensor - denna sensor läser av lufttrycket genom att mäta det absoluta trycket och 

räkna om det till en altitud över havsytan. Dock så sätts alltid nollnivån till startpositionens 

nivå. Vädermässiga hög- och lågtryck påverkar trycksensorn, men det saknar betydelse 

inom tidsramen för en flygning. 

GPS-modul - denna sensor läser av den absoluta positionen i både longitud, latitud, samt 

hastigheten och dess riktning. Även höjdled kan läsas av, dock används inte 

höjdledsavläsningen då den är mycket osäker. 

3.2.5.2 Beräkningssteg i motorstyrningen 

I alla steg av motorstyrningen så regleras motorhastigheten för samtliga fyra motorer. 

Till att börja med sätts en bashastighet på samtliga motorer utifrån RC-kontrollens 

motorpådrag (mod 2), alternativt genom PID-kontrollen av höjden via luftrycksensorn (mod 

3). PID står för proportionell, deriverande, integrerande regler-algoritm. 

Därefter regleras quadrocopterns rotation kring z-axeln utifrån RC-kontrollen (mod 2). 

Alternativt så regleras rotationen kring z-axeln genom differensen mellan ”bör”- och ”är”-

värdet av kompassen via en PID (mod 3) där D-delen är gyrobaserad. 

I nästa steg beräknas GPS-differensen mellan ”bör” och ”är” fram via en PID om mod 3 är 

aktiverat och gör om detta till en förskjutning av lutningen av quadrocopterns 

horisontalplan. Set-punkten för GPS:n nollställs alltid då mod 3 initieras för första gången.  

Slutligen regleras lutningen kring X- och Y-axeln fram via en PID för X respektive Y separat.  

När alla beräkningar är klara skickas de framräknade värdena till respektive motor. 

3.3 Styrning av farkosten 
Styrningen av farkosten sker via en vanlig RC-kontroll (PWM baserat) eller via UART( 57600 

baud). PWM-signalen är inkopplad på en port på styrchipet. Endast 6 av portens pinnar 

används. PWM-signalens lägsta läge är 1ms bredd och 2ms är maximal signal. Pulsen 

skickas ca 60 gånger per sekund. PWM-signalerna sparas i en ”unsigned char array”. Nedan 

beskrivs de sparade värdena som PWM[#pin0-7#]. 
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För att styra vilken sorts navigering som används av quadrocoptern används följande 

styrkommandon: 

Om signalen från RC-kontrollen förloras stängs samtliga motorer av tills signalen återfås.  

PWM[6] styr om GPS-navigering skall vara aktiverad, 0 = mod 2, 0xA0 > mod 3. 

PWM[7] styr om motorerna skall få signal, 0 = mod 1, 0xEE > mod 2 & 3. 

3.3.1 RC-kontroll 

Farkosten navigerar utifrån avvikelser från horisontalplanet. De olika styrsignaler man kan 

kontrollera är: 

 PWM[2] styr vänster och höger. Mittenvärdet är neutralläge. 

PWM[3] styr framåt och bakåt. Mitten är neutralläge. 

PWM[4] styr höjden. Det finns två lägen för funktionen. Om mod 2 är aktivt så kontrolleras 

bas-motorhastigheten direkt från PWM-signalen. Om mod 3 är aktivt styr PWM-signalen 

förändringen av set punkten för höjdregleringen via luftrycksensorn. 

PWM[5] styr rotationen kring z-axeln. Om mod 2 är aktivt så styrs rotationshastigheten 

direkt av PWM[5]. Om mod 3 är aktivt styrs set-punkten för kompassriktningen för 

quadrocoptern av PWM[5]. 

3.3.2 UART styrning. 

Quadrocoptern kan styras via UART-kommandon. Dessa kommandon överförs från en 

basstation via Xbee. Alla kommandon avslutas med 0x0A. Alla kommandon ges i vanlig text, 

t.ex. ”p1.3”. De kommandon som kan ges är: 

p#flytal#  Sätter en variabel som kan användas för att kalibrera en PID. 

i#flytal#  Sätter en variabel som kan användas för att kalibrera en PID. 

d#flytal#  Sätter en variabel som kan användas för att kalibrera en PID. 

a#long#.#long#  Sätter ”bör”-latitud-positionen. 

o#long#.#long#  Sätter ”bör”-longitud-positionen. 

n#long#  Ökar ”bör”-GPS-positionen med ett antal dm i nordlig riktning (kan vara 

negativ).  

s#long#  Ökar ”bör”-GPS-positionen med ett antal dm i sydlig riktning (kan vara negativ). 

e#long#  Ökar ”bör”-GPS-positionen med ett antal dm i östlig riktning (kan vara negativ). 

w#long#  Ökar ”bör”-GPS-positionen med ett antal dm i västlig riktning (kan vara 

negativ). 
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r#long#  Sätter kompassriktningen för farkosten i hundradels grader. 18000 till minus 

18000 är möjliga värden.  

h#long#  Ökar höjden i dm. Negativa värden minskar höjden. 

g#long#  Om 1 så skickas GPRMC-meddelandena vidare från GPS-modulen via Xbee-

modulen. Om 0 så upphör vidareskickningen. 

4 Utvärdering 
För att utvärdera quadrocopterns GPS-integreringsalgoritm utfördes två flygningar, en 

flygning med integreringsdelen av koden aktiverad för GPS:en och en utan. Båda 

flygningarna följde samma rutt enligt beskrivningen nedan. Integreringsdelen syftar till att 

ta bort konstanta fel i GPS-positionen. GPS-positionen som erhölls från GPS-modulen 

användes som referensposition. För att utvärdera integreringsdelen beräknades 

medelvärde och standardavvikelse för differensen mellan ”är”- och ”bör”-positionen då 

inga förflyttningskommandon gavs, för båda fallen. 

4.1 Flygrutten 
All extern styrning under flygrutten skedde via seriella kommandon via Xbee-modulen. 

Initialt stod quadrocoptern på marken med motorerna igång. Därefter gavs kommandot att 

stiga 5 meter. När stabil höjd uppnåtts testades stabiliteten under en minut följt av 

kommandot ”öster 30 meter”. När quadrocoptern stabiliserats på den nya positionen 

testades stabiliteten under en minut. Därefter gavs kommandot ”väster 30 meter”, varpå 

stabiliteten testades igen under en minut. Slutligen landades quadrocoptern genom stegvis 

minskning av höjden i steg om 2 meter var 20:e sekund. När quadrocoptern tog mark gavs 

kommandot ”minus 100 meter” vilket resulterade i att motorerna nästintill stannade helt.  

4.2 Resultat 
Två flygningar genomfördes. Vid den första flygningen var integreringsdelen aktiverad (figur 

5) och i den andra flygningen var integreringsdelen inte aktiverad (figur 6). 
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Figur 5: Flygrutten med den integrerande delen av GPS-regleralgoritmen aktiverad. De två 

stora avvikelserna i longitud är när förflyttningskommandot ges. 

 

Figur 6: Flygrutten utan den integrerande delen av GPS-regleralgoritmen aktiverad. De två 

stora avvikelserna i longitud är när förflyttningskommandot ges. Orsaken till den stora 

avvikelsen till höger i latitud beror på en felaktig kompassriktning. 



18 

 

Syftet med testflygningarna var att undersöka hur bra positionen kan hållas då inga 

förflyttningskommandon ges. För att ge en bra beskrivning av detta togs de 

positionsdifferenser då förflyttning skedde bort (figur 7 och 8) och därefter beräknades 

medelvärde och standardavvikelse (tabell 1). 

 

Figur 7: Flygrutten med den integrerande delen av GPS-regleralgoritmen aktiverad i de delar 

av flygningen som saknar förflyttningskommandon (samma flygning som i figur 5). 
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Figur 8: Flygrutten utan integrerande delen av GPS-regleralgoritmen aktiverad i de delar av 

flygningen som saknar förflyttningskommandon (samma flygning som i figur 6). 

 

 Med integrering Utan integrering 
 

 Latitud Longitud Latitud Longitud 

Standardavvikelse 16,85 18,41 12,43 17,71 

Medelvärde 0,47 3,23 18,98 -0,64 

Tabell 1: Standardavvikelse och medelvärde för GPS-positioneringen i dm då inga 

förflyttningskommandon ges.  

4.3 Diskussion av experimentet 
Den integrerande korrigeringen används för att minska konstanta avvikelser från 

referenspositionen. Under testflygningarna var det lätt vind, vilket i fallet utan integrerande 

korrigering borde leda till en större förskjutning av medelpositionen relativt ”bör”-

positionen. I tabell 1 samt av figur 4 och 5 framgår det att den integrerande korrigeringen 

minskar förskjutningen av medelpositionen. Standardavvikelsen var relativt hög vid dessa 

flygningar och detta kan bero på flera saker. En orsak kan vara vinden som kanske inte var 

konstant utan fluktuerade i styrka. Ett annat alternativ kan vara kompassens noggrannhet. 

Ett problem som har detekterats är att magnetfältet förskjuts då motorerna startar. Även 

olika batterier kan ge olika förskjutningar av magnetfältet. Olika batterier användes vid de 

olika flygrutterna för att ha fulladdade batterier vid båda flygningarna men ändå kunna 

genomföra flygningarna så nära varandra som möjligt i tid. Om farkosten får 

kompassinformation som är felaktig kommer även korrigeringarna att bli felaktiga. En 
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lösning på detta skulle vara att ha en dynamisk korrigering av kompassen utifrån den 

mängd energi som motorerna förbrukar. Detta är dock komplext och tar tid att kalibrera 

och lämnades således utanför detta examensarbete. 

5 Diskussion och vidareutveckling 

5.1 Abisko tillämpning 
För att kunna använda farkosten för tillämpningen i Abisko krävs testning av verkansradien 

så att quadrocoptern både kan flyga ut och komma hem på samma batteri. Troligen 

behöver farkosten designas om för att minska vikten och på så sätt öka flygtiden. Därtill 

behöver informationsnoderna programmeras så att dessa sänder de GPS-koordinater som 

quadrocoptern skall flyga till. Kostnaden för att bygga ytterligare farkoster är ca 40 timmar 

och 10 000kr. Dock går det att pressa dessa priser beroende på hur många av delarna man 

bygger själv och hur många delar man köper som färdiga kretskort samt vilken kvalité man 

vill ha på motorer och batterier. En lägsta summa är dock runt ca 2500 för enstaka 

farkoster. Utöver kostnaden för själva farkostens komponenter tillkommer kostnader på ca 

5000kr för programmerare, löd utrustning, värmetråds skärare för EPP och andra verktyg, 

men detta är dock endast engångskostnader. 

5.2 Linux 
Det är först i slutet av ett sådant här projekt som man inser hur man skulle ha gått tillväga. 

Initialt valdes en styr-dator som använde Linux. Denna lösning hade gett mer flexibilitet och 

processorkraft, men då detta tog för mycket tid att starta upp prioriterades resultat. I 

stället valdes en AVR-baserad lösning. 

Om man tittar i backspegeln så borde Linuxdelen ha uteslutits då den inte tillförde något 

resultat. I uppstarten var dock detta omöjligt att förutspå, så det är inget som kunde gjorts 

annorlunda. Linuxdelen gav inget resultat, dock var det mycket lärorikt och steget till att 

använda ett Linuxsystem i nästa projekt är nu mycket kortare. 

Nästa steg kan vara att porta styrsystemet till Linux då detta skulle öka beräkningskraften 

och användarvänligheten. Med användarvänlighet menas att det är lättare att 

programmera då man endast skulle behöva en WiFi-uppkoppling mot farkosten. 

Beräkningskraften skulle innebära att det går att köra mer avancerade styrsystem vilket 

skulle kunna inkludera SLAM (simultaneous localization and mapping)-lösningar. Det finns 

även bildanalys-lösningar för att navigera quadrocoptrar via IR-lysdioder (Wenzel et al. 

2010). 

5.3 Rotation 
Designen av reglersystemet som användes, är valt med syftet att förenkla för processorn. 

Ett alternativ hade varit att använda Euler angles, direction cosine matrix, quaternions eller 

liknande system som tar hänsyn till att rotation kring helikopterns Z-axel påverkar lutningen 

till horisontalplanet, men är mer beräkningskrävande. En förbättring som skulle kunna 

införas är att då quadrocoptern roterar runt Z-axeln kan en förenklad uträkning av hur 

detta skall påverka lutningen mot horisontalplanet göras. Ett längre steg  är att 
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implementera en rotationsstabil beskrivning av rotationen som beskriver verkligheten som 

den egentligen är, som Euler angles. 

5.4 Uppdateringsfrekvens 
Uppdateringsfrekvensen skulle också kunna förbättra flygningen. Men för att göra detta 

behövs en starkare processor. Mer avancerade modeller för farkostens reaktion på 

styrimpulser skulle även kunna leda till förbättringar utan att uppdateringsfrekvensen 

behöver ökas. 

5.5 Farkostdesign 
Designen av själva farkosten kan förbättras. Som designen av farkosten är nu har den 

relativt lite inneboende stabilitet. Om motorerna skulle fästas högre och tyngdpunkten 

sänkas skulle högre intern stabilitet uppnås. Det är dock inte säkert att det skulle förbättra 

flygförmågan då detta skulle leda till en mindre rörlig quadrocopter. 

En annan designförändring är att bygga in elektroniken så att den inte utsätts för väder och 

vind. Vid kalla förhållanden skulle även motorstyrningarna kunna förvaras i det slutna 

utrymmet. Då dessa blir varma skulle de kunna värma övrig elektronik och vidmakthålla god 

funktion i kalla klimat.  

Motorerna är borstlösa och saknar således borst, vilka kan ställa till med problem vid 

användning i regn och snö. Detta gör att regn och snö ej bör störa funktionen nämnvärt om 

det finns möjlighet för farkosten att torka efter användning. Övrig elektronik tål inte vatten 

och måste självklart skyddas mot väta. 

5.6 Andra sensorlösningar 
Farkosten är i dagsläget ”blind”. En ”seende” farkost kan undvika hinder eller använda 

dessa som referenspunkter vid navigering. 

En lösning skulle vara ett optiskt ekolod. Denna lösning skulle inkludera ett antal IR-

lysdioder med olika intensitet. Dessa dioder skickar sedan ut ett pulståg som tas emot utav 

en detektor. Utifrån vilken intensitet som krävs för att få en returpuls kan en grov 

uppskattning av avståndet till marken erhållas. 

En annan, noggrannare, men känsligare lösning, skulle kunna vara att använda en 

ultraljudssensor för att uppskatta avståndet till marken, via ekot som fås i retur. Denna 

sensor är bra vid kortare avstånd (ca 6 meter) och har bra upplösning. 

Ett mer avancerat alternativ skulle vara en SLAM-(simultaneous localization and mapping) 

lösning. Det finns lösningar som är baserade på en kamera som förlitar sig på SIFT (scale-

invariant feature transform) samt rörelsen hos farkosten. SIFT är dock patenterat i USA och 

får inte användas i USA utan tillåtelse. Det finns lösningar med två kameror som använder 

SIFT. Därtill finns det olika 3D-lösningar som baseras på laser via ”time of flight” eller 

Kinekt. Den största fördelen med dessa är att de fungerar inomhus där GPS-navigering inte 

är möjlig. Därtill kan objekt undvikas som farkosten annars skulle kunna åka in i. SLAM är 

dock ofta krävande för processorerna. För att minska belastningen skulle en FPGA (Field-
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programmable gate array) kunna användas då bildanalysalgoritmer är väldigt repetitiva och 

systematiska. Således skulle en FPGA kunna minska belastningen på en vanlig processor och 

göra det möjligt att implementera en robust SLAM-algoritm på farkosten.  

5.7 Andra användningsområden 
En alternativ tillämpning av den prototyp som är resultatet av detta examensarbete är att 

utveckla quadrocoptern så att det kan användas i reglerteknikkurser. Under 

examensarbetet har stor intuitiv förståelse för PID:s erhållits även om kunskapen har 

funnits tidigare. Detta skulle troligen även ske för studenter som skulle kunna jobba med 

quadrocoptern. Dock måste en hel del säkerhetsåtgärder vidtas för att inte studenter skall 

skada sig på rotorbladen. En lösning skulle kunna vara att endast jobba med täckta fläktar 

(RC-versioner som används i RC-jetplan) vilket skulle ge stor förlust i effekt men vara mer 

säkert. En annan lösning skulle kunna vara att jobba med rotorblad som inte skadar fingrar 

utan är böjliga. Dessa förlorar också i effekt men inte lika mycket. Självklart kan man ge 

studenter skyddshandskar och skyddsglasögon/visir som säkerhetsåtgärd eller som extra 

utrustning utöver ovan nämnda lösningar. 
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