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Sammanfattning
Denna rapporten beskriver konstruktionen och regleringen av en flygande plattform. Rapporten går igenom de teorier 
som ligger till grund för regleringen och signalbehandlingen som krävs för att farkosten skall flyga. Metoder som A/D-
omvandling, PWM-styrning och PID-reglering behandlas. Sensorer som används i farkosten är gyro och 
accelerometer. Farkosten styrs från en markstation genom en trådlös länk. För trådlös kommunikation används Xbee-
moduler som använder ZigBee-protokollet. Som mikroprocessor används en Atmega 128 från Atmel.
Ett indirekt komplementärfilter används för att få ut en aktuell vinkel av farkosten. För att farkosten skall kunna 
balansera krävs en noggrannare analys av gyrot och dess egenskaper. Denna sensor visade sig mer problematisk att 
hantera än vad som först förväntades. Förutom gyrot så fungerar samtliga komponenter som förväntat. Samtliga 
algoritmer och metoder är implementerade och testade i mjukvara.

Abstract
This report describes the manufacture and control of a flying platform. The report describes the basic and fundamental 
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control. The sensors used in the platform are a gyro and an accelerometer. The platform is controlled from a ground 
station through a wireless link. The wireless link is an Xbee-module that implements the ZigBee-protocol. The 
microprocessor used is the Atmega 128 by Atmel.
An indirect complementary filter is used to get the angle of the platform. For the platform to be able to balance a more 
thourough analysis of the gyro is required. This sensor proved to be more difficult to handle than first anticipated. 
Every component except the gyro worked as expected. Every algorithm and method reported in this work have been 
implemented and tested in software.
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. 1 Förord

Detta examensarbete kom till av ett djupt intresse för flygande 
farkoster kombinerat med en god ingenjörsutbildning i inbyggda 
system. Projektet med den flygande plattformen började 
inledningsvis som ett fritidsprojekt men utvecklades sedan till 
ett examensarbete för att se om den genomförda utbildningens 
kunskaper är användbara. Projektet innefattar en bra balans 
mellan praktisk implementation och teoretiska modeller.

Med anledning av att det rörde sig om en flygande plattform så 
skickades en förfrågan till Saab Combitech AB där det 
redogjordes för vad projektet innebar och även en grov 
tidsplanering. Arbetet kretsar kring ett inbyggt system och därför 
skickades även en förfrågan till Michael Josefsson på ISY vid 
Linköpings universitet.

Efter att ha varit på en intervju hos Saab Combitech AB så 
accepterades det att jag kunde utföra examensarbetet hos dem. 
De valde att köpa rättigheterna för den flygande plattformen och 
jag erhöll en ekonomisk kompensation för de utgifter jag hade 
spenderat på den. Michael Josefsson bedömde att projektet 
verkade intressant och åtog sig därför att vara examinator för 
arbetet.

Jag vill rikta ett tack till Peter Uhlin som gjorde det möjligt för 
mig att komma till Saab Combitech och även Magnus Skoog 
som var min handledare under tiden för arbetet. Även ett tack 
till Michael Josefsson som trodde på min idé och gav mig 
chansen att genomföra den.

____________________

Jonathan Waldsjö
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. 2 Inledning

.  2 1 Bakgrund
Detta examensarbete började som ett fritidsprojekt och 
utvecklades sedan till ett examensarbete. Intresset för 
quadrotorhelikoptrar uppstod i samband med att jag hittade ett 
projekt på internet där RC-entusiaster hade konstruerat en 
väldigt primitiv version av en quadrotorhelikopter. Jag fastnade 
för denna typ av farkost och tänkte att det måste gå att göra en 
elegantare version som är mycket stabilare när den flyger. Jag 
gjorde en rad efterforskningar gällande lämpliga sensorer och 
algoritmer för att kunna reglera farkosten och få den att flyga 
under kontrollerade former.

Quadrotorhelikopter är inte en ny företeelse, redan 1920 flög 
den första versionen som var tillverkad av Etienne Oehmichen 
[1]. Den modellen hade 8 propellrar, varav 5 monterade 
horisontellt för stabilitet. Resterande var monterade vertikalt för 
styrning i de olika riktningarna. Utöver dessa propellrar fanns 4 
stycken rotorer. Denna ”quadkopter” satte det första 
distansrekordet för helikoptrar på 360 m enligt FAI [1]. 
Oemichen No.2 flög den första 1 km slingan någonsin för en 
helikopter. Notera att dessa typer av farkoster klassas som 
helikoptrar av FAI, termen quadkopter är tagen från den 
egentliga benämningen av dessa farkoster som är 
quadrotorhelikopter. I denna rapporten kommer farkoster med 
enbart 4 rotorer monterade horisontellt att benämnas som 
quadkopter.
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Figur 1: Oemichen No.2



.  2 2 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att konstruera och reglera en 
quadkopter. Denna skall sedan kunna framföras i luften under 
kontrollerade former med hjälp av ett styrdon anslutet till en PC. 
För att kunna framföra farkosten stabilt krävs ett antal sensorer. 
Det kommer också krävas filtrering av dessa samt en 
regleralgoritm för kontroll av de 4 motorerna. För att 
kommunicera med quadkoptern krävs det också en form av 
trådlös länk.

Eftersom ramen för farkosten redan var konstruerad innan 
arbetet påbörjades så kommer inte den processen att vidare 
behandlas. Det som dock kommer att behandlas är 
konstruktionen av elektroniken samt mjukvaran.

.  2 3 Källor
Många av de källor som används i denna rapport kommer från 
internet. Det negativa med detta är att källorna inte alltid är 
pålitliga så de måste granskas kritiskt innan de kan användas. Ett 
sätt att göra det på är att hitta flera olika källor om samma ämne 
och jämföra dessa med varandra. På så sätt ökar sannolikheten 
att de är trovärdiga. En kontroll har utförts på samtliga källor i 
detta arbetet och samtliga av dem har minst 1 ytterligare källa 
som anger likadan fakta som den angivna i referenslistan.

.  2 4 Struktur
Rapporten är utformad på det sätt att den först går igenom några 
av de bakomliggande teorierna för att sedan övergå mer till de 
praktiska implementationerna. I korta drag så består rapporten 
av följande huvudsektioner:

• Problembeskrivning

• Lösningar

• Hårdvara

• Resultat
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. 3 Problembeskrivning
I många av de tidiga versionerna av 
quadkoptrar så gick nästan hela 
pilotens tid åt för att hålla farkosten 
stabil i luften, detta lämnade väldigt 
lite tid över för verklig navigation. 

Huvudsyftet med examensarbetet är att 
reglera farkosten med hjälp av ett antal 
sensorer och elektronik för att på så 
sätt kunna framföra den under 

kontrollerade former i luften.

.  3 1 Balansering
Farkosten har 3 axlar, 1 för varje arm och 1 för höjd, 2 av dessa 
skall regleras nämligen X- och Y-axel. Problemen som gör 
farkosten instabil är dels att viktfördelningen mellan motorerna 
inte är lika samt att motorerna, som är borstlösa DC-motorer inte 
alltid genererar samma kraft även om de erhåller samma 
spänningsnivå. Även miljön runt omkring farkosten påverkar 
stabiliteten, vind och termik. Detta arbete går ut på att reglera 
farkosten i X- och Y-led efter en given målvinkel. På detta sätt 
kan man få farkosten att hålla sig stabil men också framföra den 
i luftrummet under kontrollerade former. 

Det finns 2 olika koordinatsystem när man talar om flygande 
farkoster: Det interna koordinatsystemet och det externa. Det 
interna koordinatsystemet är fast anslutet till farkosten. I det 
externa koordinatsystemet är positiv riktning för Z-axeln rakt 
upp medan X- och Y-axel är vågräta med horisonten. Om X-
axeln i det interna koordinatsystemet beskådas i profil med ett 
aktivt vinkelutslag, kan det se ut på följande sätt:

Positiv roll sker medurs och negativ roll moturs, detta i kontrast 
till den traditionella enhetscirkeln, anledningen till detta är 
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Figur 2: X-,Y- och Z-
axlar för en quadkopter

Figur 3: En roll θ grader (målvinkel) av farkostens X-axel  
(grå) kring den externa Y-axeln.



sensorernas montering på kortet samt deras rotationsaxlar i 
relation till detta.

Farkosten skall kunna styras med ett styrdon från en 
markstation. Ett utslag på styrdonet representerar en specifik 
roll- eller tipp-vinkel i en axel som sedan sändes till farkosten så 
att denna kan reglera sig efter vinkeln.

.  3 2 Konstruktion
Den farkost som benämns quadkopter i detta arbete består av 2 
axlar som kan liknas vid ett kors med lika långa armar, i varje 
ända av vilka en borstlös motor är  placerad. Själva korset vilar 
på ett landningsställ, i mitten av korset är styrlogik och 
strömförsörjning placerad. På varje arm sitter ett fartreglage som 
är kopplat till respektive motor. Hela konstruktionen hålls 
samman genom en centrumskruv som löper genom botten av 
kontrollburen och armarna. Figur 4 visar quadkoptern.

.  3 3 Fysikaliska egenskaper
En av fördelarna med en quadkopter 
gentemot en traditionell helikopter är att 
samtliga motorer kan generera lyftkraft. 
I en traditionell helikopter  krävs en 
stjärtrotor för att generera en kraft 
motstående den som uppkommer av 
huvudrotorns rotation (vridmoment), 
annars kommer helikopterns kropp att 
spinna i motsatt riktning gentemot 
huvudrotorns. Detta stämmer väl med 
Newtons tredje lag som säger att två 
kroppar alltid påverkar varandra med 
lika stora men motriktade krafter [2]. I 

en quadkopter kompenseras vridmomentets verkan på kroppen 
bort genom att ena axeln har medursroterande rotorer och den 
andra har motursroterande (Se Fig.3). En annan fördel är att 

6

Figur 5: 
Rotationsriktning för  
rotorerna på en 
quadkopter.

Figur 4: Quadkopter



quadkoptern har mycket färre delar för drivningen, detta medför 
en mycket enklare konstruktion relativt en traditionell 
helikopter.

Det negativa med en quadkopter är att den i grunden är en 
instabil farkost. Balansen i farkosten utgörs av att samtliga 
motorer producerar  lika stor kraft. Om en eller flera motorer 
inte bidrar med samma kraft kommer farkosten ändra riktning, 
detta utnyttjas för att styra farkosten.
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. 4 Lösningar

.  4 1 Sensorer
Två olika sensorer kommer att monteras på farkosten, ett gyro 
och en accelerometer. Dessa kommer användas i den reglerloop 
som styr motorerna. Båda sensorerna är av så kallad MEMS typ. 
MEMS står för micro-electro-mechanical system och är en 
tillverkningsteknik för väldigt små elektromekaniska system i 
skalan 1–100μm.

. .  4 1 1 Gyro
Gyrot är ett så kallat rate gyro vilket 
innebär att det ger vinkelhastigheten av en 
rotation kring en specifik axel. Denna 
vinkelhastighet kan sedan integreras för 
att erhålla en aktuell vinkel. Gyrot 
fungerar genom att det känner av den så 
kallade Corioliseffekten.

Corioliseffekten är en kraft som uppstår i 
samband med förflyttning inom en roterande kropp tillsammans 
med gravitation. En sådan kropp skulle kunna vara jorden. En 
person som befinner sig på norra halvklotet och rör sig bort från 
jordens rotationsaxel kommer att påverkas av en 
sidoacceleration som skulle kunna motsvaras av en kraft riktad 
åt vänster, denna kraften är Corioliskraften [3].

Ett MEMS-gyro utnyttjar detta genom att kapacitivt känna av 
hur en upphängd massa påverkas av Corioliskraften. En av de 
negativa sidorna med ett MEMS-gyro är att de driver med tiden, 
ett fel uppstår som ökar med tiden.

Gyrot är av analog typ och mätningen av vinkelhastigheten för 
en specifik axel görs med hjälp av mikroprocessorns inbyggda 
A/D-omvandlare. Den digitala upplösningen på mätningen är 
10-bitar.  A/D-omvandlaren i mikroprocessorn kan detektera:

V
ADC

=S

Där V är matningsspänningen för mikroprocessorn,  ADC är den 
digitala upplösningen och S är den minsta spänningsnivå som 
A/D-omvandlaren kan detektera. Detta innebär att varje 
förändring som överstiger S som gyrot meddelar kommer att 
kunna mätas av mikroprocessorn. Det uppmätta värdet måste 
skalas för att kunna tolkas som grader/sekund. Det räknas ut 
enligt:

S
Z
⋅A=P
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Figur 6: Rate gyro



Där S är upplösningen på mikroprocessorns A/D-omvandlare, Z 
är känsligheten på gyrot och A är  mätningen. P är resultatet av 
mätningen i grader/sekund.

För att få fram aktuell vinkel måste vinkelhastigheten integreras 
över tiden. Det finns flera metoder för numerisk integrering. I 
detta projekt används trapetsmetoden. Den metoden är en bra 
balans mellan noggrannhet och resursbehov.  Metoden fungerar 
genom att approximera området under en kurva.

Där a och b är två punkter i tiden och där f(a) samt f(b) är två 
mätningar vid dessa tidpunkter.

Ovan kan ett exempel på trapetsmetoden beskådas, som synes 
blir det en relativt god approximation av ytan under kurvan. 
Eftersom den numeriska integrationen sker flera gånger per 
sekund måste även tidsfaktorn multipliceras med det integrerade 
värdet. Den slutgiltiga formeln får följande utseende:

=b−a⋅ f a f ab
2

⋅ t

Där θ är vinkeln och Δt är tidsfaktorn.
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Figur 7: Exempel på trapetsmetoden.



. .  4 1 2 Accelerometer
Accelerometern mäter som namnet antyder acceleration, 
förändringen av hastighet över tiden. Acceleration mäts i 
enheten G vilket är ca 9,81m/s2[4]. Sensorn är konstruerad på ett 
liknande sätt som gyrot: en massa är upphängd i en anordning, 
när sensorn vinklas påverkas massan och kapacitansen i gyrot 
förändras. Märk väl skillnaden mellan ett gyro som mäter 
vinkelhastighet och en accelerometer som mäter acceleration.

Accelerometern i detta projektet är digital och kommunikationen 
med den sker över en SPI-buss. Accelerationen mäts av en 
inbyggd A/D-omvandlare i sensorn och representeras sedan av 
ett 12-bitars tal. Den mest signifikanta biten representerar 
tecknet och anger om det är en positiv eller negativ acceleration. 
När en axel på sensorn pekar rakt upp ifrån jordens centrum 
mäter den -1G och således när den pekar mot jordens centrum 
1G. 1G i accelerometern representeras digitalt av värdet 1024 
och 0G av 0. För att beräkna vinkeln för sensorn normaliseras 
först det uppmätta värdet och sedan används arcussinus för att 
beräkna vinkeln i grader:

=arcsin  A
1024

⋅180




Där A är det uppmätta värdet och θ är vinkeln i grader (+/- 90°).
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.  4 2 Filter
Ett filter kommer att behövas då gyrot driver med tiden vilket 
gör att om enbart gyrot skulle användas som referens skulle 
farkostens vinkel öka med tiden vilket till slut skulle kunna leda 
till en krasch. Eftersom accelerometern är väldigt känslig för 
små rörelser och vibrationer skulle den som enda referens leda 
till att farkosten blir väldigt instabil. Accelerometern påverkas 
också av inte bara den relativa gravitationen utan även lateral 
acceleration som uppstår vid förflyttning i det horisontella 
planet, därför går det inte alltid att lita på den under korta 
tidsperioder. Det som behövs är alltså ett filter där båda 
sensorerna kan kombineras, gyrot är referens under korta 
tidsperioder och accelerometern är referens under längre 
tidsperioder. Ett sådant filter kallas för komplementärfilter. Ett 
komplementärfilter består egentligen av två filter, ett 
lågpassfilter och ett högpassfilter. Eftersom lågpassfiltret släpper 
igenom förändringar som sker på lång sikt så lämpar det sig för 
användning på accelerometerns utsignal som har väldigt mycket 
störningar på kort sikt. Högpassfiltret är precis tvärtom, det 
släpper igenom förändringar på kort sikt och lämpar sig således 
för gyrot som driver med tiden på lång sikt.

Gyrot har en cutoff-frekvens som är på 140 Hz. Enligt Nyquists 
teorem så skall mätningar göras i minst 280 Hz i detta fallet för 
att signalen skall kunna återges i sin helhet av A/D-omvandlaren 
[9]. Filterloopen körs i 1 kHz därför att den dels skall uppfylla 
teoremet men också för att de tidsskalningar som krävs i 
processorn skall stämma med ett fel på 0 % [11].

Eftersom implementeringen av detta filter kommer att ske på en 
mikroprocessor med begränsade resurser måste en förenklad 
version av komplementärfiltret implementeras, vi kallar detta för 
ett indirekt komplementärfilter.

Skillnaden mellan ett vanligt komplementärfilter och ett indirekt 
är att återkopplingsdelen av filtret är förenklad vilket leder till 
en mindre belastning på processorn [5]. Filtret kan skrivas:

=⋅11−⋅2

Där  är filterkoefficient, 1 integrerad vinkel från gyro,
2 vinkeln från accelerometern och  slutgiltig vinkel. 

Filterkoefficienten  beräknas precis som för ett högpassfilter 
enligt:

= 
T  

Där  är tidskonstanten som avgör förhållandet mellan gyro 
och accelerometer.

Tidskonstanten väljes så att filtret i längsta möjliga mån förlitar 

11



sig på gyrot för att sedan övergå till accelerometern. Det 
tidsförhållande som skall gälla måste mätas upp, dvs hur lång tid 
kan gyrot verka innan det har drivit iväg och blivit fel?
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.  4 3 Regulator
Som regulator kommer en PID-regulator användas för att reglera 
farkosten. Det kommer att finnas 2 PID-regulatorer, en för varje 
axel som är helt oberoende av varandra. En PID-regulator kan 
illustreras med följande figur:

Regulatorn består av 3 delar där varje term bidrar med en del till 
korrigeringen. Först beräknas felet som sedan används som 
indata i varje del av regulatorn. De olika termerna kan kortfattat 
beskrivas enligt följande:

• P-termen (proportionell)  ger en proportionell 
korrigering som är relativ till det uppmätta felet. Dess 
konstant Kp anger förstärkningen.

• I-termen (integrerande) genererar en korrigering som är 
proportionell både till magnituden av felet men också 
tiden under vilket felet uppträder. Dess förstärkning 
ställs in med konstanten Ki.

• D-termen (deriverande) ger ett svar som bygger på den 
hastighet som felet ändras med under den tid  som det 
uppträder. Dess förstärkning anges av konstanten Kp.

Det svar som genereras av PID-regulatorn skall användas för 
båda sidor A och B enligt nedanstående figur:
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Figur 8: PID-regulator

Figur 9: PID-svaret är lika stort på båda sidor om den 
lutande farkosten.



Om A och B är överslag respektive underslag så måste, för att 
farkosten skall bli stabil horisontellt, B öka med lika mycket 
som A minskar. Detta utförs genom att nyttja det faktum att 
filtret som används för att bestämma farkostens vinkel har ett 
tecken som anger vilken sida som har överslag respektive 
underslag. Det innebär att tecknet på det beräknade felet är av 
högsta betydelse för regleringens utgång. I exemplet ovan har vi 
en negativ rotation (moturs) vilket innebär att felet relativt 0 
(vågrätt) kommer att vara negativt. Svaret på B-sidan 
subtraheras alltid i programkoden enligt följande psuedokod:

MotorhastighetB -= PID_svar;
Eftersom PID_svaret i detta fallet är negativt kommer det bli en 
addition istället för en subtraktion och B-sidan kommer att öka 
med PID_svar. När det gäller A-sidan så utförs alltid en addition 
i programkoden enligt följande pseudokod:

MotorhastighetA += PID_svar;
Eftersom PID_svar är negativ utförs här en subtraktion istället 
för en addition.

För de ingående konstanterna Kp, Ki och Kd så kommer dessa att 
trimmas in genom att en axel av quadkoptern spänns fast i en 
testbänk som kan liknas vid en gungbräda. Här ställs sedan 
dessa konstanter in genom att visuellt beskåda de beteenden som 
uppstår. Som inställningsmetod för regulatorn används Ziegler-
Nichols-metoden [6]. Eftersom fartreglagen i quadkoptern inte 
tillåter en högre uppdateringshastighet än 50 Hz så kommer 
reglerloopen att köras i denna hastighet.

14



.  4 4 Mjukvara
Det finns 2 olika mjukvaror till quadkoptern, den ena körs i det 
inbyggda systemet baserat på mikroprocessorn (ATmega128) på 
quadkoptern medan den andra körs i markstationen (PC). 
Mjukvaran i quadkoptern är skriven i C och programvaran som 
körs på PC:n är skriven i C#.

. .  4 4 1 ATmega 128
Mjukvaran i quadkoptern har följande uppdelning mellan 
hårdvara och mjukvara:

I hårdvaran finns ett antal enheter (blå). Dessa enheter har varsin 
egen drivrutin (orange) som används av modulerna (lila) i 
mjukvaran för att kommunicera med hårdvaran. Denna 
arkitektur valdes på grund av att koden som är skriven i C skulle 
kunna portas med enkelhet till en annan plattform. Det enda som 
behöver ske då är att drivrutinerna skrivs om för den nya 
plattformen samtidigt som de behåller det API som finns mot 
modulerna.

Kopplingen av varje modul sker enligt nedanstående schema där 
pilens riktning bestämmer kommunikationsflödet mellan 
modulerna. Grön färg indikerar avbrottsfunktion.
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Figur 10: Uppdelning av mjukvara och hårdvara. Blå är  
enheter i hårdvaran, orange är drivrutiner och lila är  
programmoduler.

MjukvaraHårdvara

SPI SPI-driver Accel.

USART USART-driver Seriekom.

ADC ADC-driver Gyro

PWM PWM-driver Motorer

Timer 0
Timer-driver

Filter

Timer 2 PID



De båda avbrottsfunktionerna styrs av interna timers i 
mikroprocessorn. Filter-rutinen körs i 1 kHz och PID-rutinen i 
50 Hz. Eftersom de är avbrottsfunktioner sker kommunikationen 
mellan dem via ett fåtal globala variabler, resten av 
kommunikationen sker via funktionsanrop.

. .  4 4 2 Markstation
Mjukvaran som körs i PC:n har till uppgift att läsa av ett styrdon 
och tolka dess data för att sedan vidarebefordra detta till 
quadkoptern. Programmet läser kontinuerligt av styrdonet och 
tolkar data men skickar endast iväg paket då det finns en 
förändring i vinkelutslag i någon av axlarna. Ett flödesschema 
över programmet ser ut på följande sätt: 
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Figur 11: Mjukvaruabstraktion
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markstation.
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.  4 5 Kommunikation
Kommunikationen från och till farkosten sker över en seriell 
trådlös anslutning. Bithastigheten är 38400 bps och ingen 
flödeskontroll används.

För att kommunicera med quadkoptern över den seriella 
anslutningen så används ett enkelt protokoll. Varje paket består 
av 3 bytes, där den första byten anger målfunktionen hos den 
mottagande parten och där resterande anger informationen. 
Paketet har följande utseende:

<header> <data 1> <data 2>
Detta innebär att 256 funktioner kan adresseras och att värden 
på data kan variera mellan 0-65535. Följande funktioner finns 
definierade i quadkoptern:

Adress Namn Funktion Värde
0x00 Motorhastigh

et.
Anger vilken hastighet 
motorerna skall köra i. 0-
1000 är giltiga värden.

0–
1000

0x04 PID-
parameter Kp.

Konstanten för den 
proportionella delen av 
PID-regleringen.

-32768 
– 
+3276
7

0x05 PID-
parameter Ki.

Konstanten för den 
integrerande delen av PID-
regleringen.

-32768 
– 
+3276
7

0x06 PID-
parameter Kd.

Konstanten för den 
deriverande delen av PID-
regleringen.

-32768 
– 
+3276
7

0x07 Målvinkel X-
axel.

Anger den gradlutning som 
X-axeln skall sträva efter.

+/-90

0x08 Målvinkel Y-
axel.

Anger den gradlutning som 
Y-axeln skall sträva efter.

+/-90

0x09 Nödstopp. Stänger ned hela systemet 
så endast en manuell 
återställning kan starta 
systemet igen.

-

Paket skickas endast till farkosten då någon funktion behöver 
uppdateras, det är alltså inte frågan om ett konstant flöde av 
paket utan kommunikationen sker på händelsebasis.
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. 5 Beskrivning av hårdvara

.  5 1 Mikroprocessor
Mikroprocessorn som används i projektet är 
en ATmega 128 från Atmel. Den tillhör 
AVR-familjen och är en 8-bitars 
mikroprocessor med en rad olika funktioner 
inbyggda direkt i hårdvaran [9]. Detta gör 
att många funktioner som PWM 
(pulsbreddsmodulering), A/D-omvandling 
och liknande kan hanteras av hårdvaran och 
det blir då mer utrymme över för att göra 
andra saker i mjukvaran. I detta projektet så 
köptes ett så kallat expanderkort med en 
ATmega 128 fastlödd, på detta kort fanns även en rad 
kringkomponenter som är absolut nödvändiga för att processorn 
skall fungera [10].

Processorn levererades med en spänningsregulator som levererar 
5 V och en reset-krets som aktiveras vid en spänning som 
understiger 4.6 V. Resterande kretsar i systemet använder 3.3 V 
matningsspänning varför en modifiering av kringkomponenterna 
blev nödvändig. Spänningsregulatorn byttes ut mot en som 
levererade 3.3 V och reset-kretsen plockades bort, ingen krets 
ersatte den. Processorn levererades också med en kristall på 16 
MHz, denna byttes mot en kristall på 8 MHz då detta sparar 
ström och möjliggör en skalning av PWM-styrningen som var 
enkel och logisk att hantera i mjukvaran.

Inledningsvis programmerades processorn med ett STK500-kort 
genom en 10-pinnars ICSP-anslutning. Detta fungerade bra och 
erbjöd en snabb programmering, det fanns dock en stor brist 
med detta och det var avsaknaden av en debugger. Detta 
åtgärdades genom att en JTAG-debugger/programmerare 
inhandlades. Processorn kunde då programmeras när den satt 
monterad i systemet samtidigt som debuggning kunde utföras i 
realtid. Dessutom behövdes inte JTAG:en kopplas i och ur 
mellan varje programmering vilket sparade tid och slitage.

Huvudanledningen till att ATmega 128 valdes var för att den 
erbjöd 4 timers med möjlighet för att kontrollera upp till 6 st 
PWM-utgångar med en upplösning på 16-bitar. Detta gjorde det 
möjligt att styra samtliga fartreglage från en mikroprocessor. En 
alternativ lösning hade varit att ansluta flera mikroprocessor 
med färre PWM-utgångar och sedan koppla ihop dessa genom 
exempelvis en SPI-buss. Då hade implementationen av 
mjukvaran blivit mer komplex eftersom den också hade fått ta 
kommunikationen mellan processorerna i beaktande. 
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Figur 13: 
ATmega 128 på 
expanderkort



.  5 2 Trådlösa länkar
För att kommunicera mellan farkosten och 
markstationen så används 2 trådlösa länkar. 
Dessa länkar bygger på ZigBee-protokollet. 
ZigBee är egentligen två protokoll, i grund och 
botten används IEE 802.15.4 för att 
implementera MAC-lagret och det fysiska lagret 
medan ZigBee används för att implementera 
nätverks- och applikations-lagret [7].

I detta projektet nyttjas dock inte riktigt de 
egenskaper som ZigBee erbjuder utan länkarna används som en 
form av trådlösa seriella kanaler. Detta gjordes för att hålla nere 
utvecklingstiden och komplexiteten i mjukvaran. I framtiden är 
det dock möjligt att implementera de funktioner som protokollet 
erbjuder och på så sätt expandera plattformen.

Länkarna är på vardera 60 mW (+18 dBm) med en teoretisk 
räckvidd på 1500 m (fri sikt). De körs i frekvensen 2,4 GHz och 
är således inte lämpliga att använda i en miljö där det 
förekommer många hinder såsom byggnader och vegetation [8]. 
Eftersom det kommer att krävas visuell kontakt med farkosten 
för att styra den så kommer dessa trådlösa länkar att fungera 
utmärkt för ändamålet. Länkarna har en maximal datahastighet 
på 115200 bps.

Innan de trådlösa enheterna kan användas så måste de 
konfigureras. Detta görs genom att de placeras i ett expanderkort 
som kopplas till en PC med tillhörande mjukvara. Där måste 
sedan följande parametrar konfigureras i varje enhet:

Parameter Modul 1 Modul 2
MY (Källadress) 0x01 0x02
DH (Destinations 
adress hög)

0x00 0x00

DL (Destinations 
adress låg)

0x02 0x01

BD (Datahastighet) 38400 38400

Datahastigheten för länkarna bestämdes utifrån ATmega 128, 
där 38400 bps är den högsta datahastigheten som kan uppnås 
med en felprocent på 0.2% för den klockfrekvens som används 
[9]. Formatet på den data som överförs är 8 databitar och 1 
stoppbit, ingen hårdvarubaserad flödeskontroll används.
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Figur 14: 
ZigBee-
modul av 
märket  
Xbee.



.  5 3 Motorer
Motorerna på farkosten är borstlösa och väger 
endast 66 gram styck. De kan leverera en 
effekt på ca 133 W. De har en så kallad Kv på 
890 vilket innebär att för varje påförd 
spänningsnivå (volt) roterar de 890 varv per 
minut. Eftersom de är borstlösa så måste ett 
särskilt fartreglage användas för att 
kontrollera dem. De har 12 statorpoler och 14 
magneter.

.  5 4 Fartreglage
För att styra de borstlösa motorerna används fartreglage som 
klarar av att leverera 12 A kontinuerligt och 15 A i skurar. 
Reglagen styrs av en vanlig ”servo signal” vilket innebär att en 
puls som varierar i bredd med 1-2 ms skickas till dem var 20:e 
millisekund. Detta ger en uppdateringsfrekvens på 50 Hz vilket 
är i underkant för att reglera farkosten i en miljö där vind och 
termik kan förekomma. Fartreglagen väger 13 gram styck.

Fartreglagen kan konfigureras så att de svarar inom ett specifikt 
område. Detta innebär att fartreglagen programmeras att känna 
av det lägsta och högsta värde som de ska börja och sluta svara 
på. För att utföra denna programmeringen så utvecklades ett 
program i C# där man med hjälp av vertikala rullningslister 
kunde ställa in värden mellan 1000 och 2000. Denna 
inställningen kvarstår mellan spänningsbortfall tills dess att en 
ny konfiguration utförs.

.  5 5 Batteri
Det batteri som används i quadkoptern har kapaciteten 3000 
mAh och är av typen Li-Po (Litium-jon polymer). Det har en 
urladdningskapacitet på 20 C vilket innebär att strömmar upp till 
60 A är möjliga. Batteriet har 3 celler som är kopplade i serie 
och tillsammans levererar de en spänning på 11,1 V.

.  5 6 Propellrar
Propellrarna  är 10 tum långa och har en pitch på 4,5 tum. Dessa 
propellrar valdes enligt de rekommendationer som fanns 
angivna för motorerna. Varje motor genererar en teoretisk 
lyftkraft på ca 6 N med dessa propellrar, vilket ger en 
sammanlagd lyftkraft på 24 N.
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Figur 15:  
Borstlös motor,  
133W



.  5 7 Styrdon
Styrdonet som används är en vanlig styrspak som oftast används 
för olika typer av simulatorer och PC-spel. Den ansluts till PC:n 
via en USB-anslutning. Styrspaken har utöver rörelse i Z-, X- 
och Y-led även 11 programmerbara knappar. Rörelse i Z-led 
ställs in genom att ett reglage förs uppåt eller neråt. När 
styrspaken läses av i mjukvaran indikeras varje riktning av ett 
positivt eller negativt 32-bitars tal. Det är sedan upp till PC-
mjukvaran att tolka denna data innan den sedan skickas till 
farkosten.

.  5 8 Markstation
Markstationen består av en PC där ett expanderkort för den 
trådlösa länken har anslutits med en USB-kabel. Länken blir då 
tillgänglig i systemet som en seriell port. Operativsystemet i 
PC:n är Microsoft Windows XP. Styrdonet är också det anslutet 
till PC:n via en USB-kabel och är tillgänglig i systemet som en 
spelenhet.
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. 6 Resultat

.  6 1 Elektronik
Bestyckning av experimentkort samt sammankopplandet av 
komponenterna gick alldeles utmärkt. Det enda som var 
problematiskt var att hitta plats åt samtliga ledare. Lösningen på 
detta blev att en del ledare är placerade ovanpå varandra. I de 
flesta fall går detta bra så länge inte snabbt switchande digitala 
ledningar placeras allt för nära ledare som är kopplade till A/D-
omvandlingen.

Alla komponenter som monterades på kortet har fungerat enligt 
förväntan förutom gyrot. En rad olika åtgärder har utförts för att 
få gyrots signal att stämma. Vid A/D-omvandling så fladdrade 
signalen en hel del kring sin nollpunkt. Detta försöktes åtgärdas 
genom att samtliga spänningsregulatorer försågs med 
kondensatorer enligt sina datablad. Dessutom kopplades 
kondensatorer till mikroprocessorns A/D-omvandlare för att 
försöka dämpa störningarna. Dessa åtgärder verkade dock ha 
begränsad effekt, men i längden så bidrar det nog till en ökad 
livslängd av systemet samt att det adderar en grad av robusthet.

Det enda missödet som inträffade var när en kontakt från 
batteriets pluspol kom åt undersidan av en lödpunkt tillhörande 
accelerometern samtidigt som systemet var jordat. Detta fick till 
följd att en spänning på ca 11.1V gick ”bakvägen” in i ett 3.3V 
system och således brändes samtliga komponenter. För att 
förhindra liknande missöden i framtiden försågs 
experimentkortet med en skyddande papp nedtill samt att de 
kontakter på den kabel som går från batteriet till fartreglagen 
isolerades under den tid de inte var i användning.

.  6 2 Sensorer
Accelerometern har fungerat från första dagen den installerades 
på kortet, den har dessutom fungerat mycket bra. Gyrot däremot 
har visat sig vara en mer komplex sensor än vad som först 
förväntades. Det initiala problemet med gyrot var att det drev 
väldigt kraftigt efter påslag av matningsspänningen. Det blev då 
mycket svårt att medelvärdesbilda fram den offset som kräves 
för användningen av gyrot. För att lösa detta problem gjordes ett 
antal mätningar där matningsspänningen slogs på och av mellan 
varje mätning. Under mätningen samlades mätvärden in och 
dessa plottades sedan i en graf (Fig.16) för att få en bild över hur 
gyrot uppträdde. Det gick då att se att samtliga mätningar 
inledningsvis drev väldigt kraftigt i ca 100 sekunder innan de 
planade ut och blev någorlunda stabila. En mätning utfördes 
också när de första 100 sekundrarna hade passerats, denna kan 
beskådas i diagramet som mörkt grön. En rad olika 
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felsökningsmoment påbörjades och efter mycket testande visade 
det sig att den mätprobe som oscilloskopet använder som satt 
ansluten på gyrot, lastade detta så pass mycket att det gav 
upphov till detta beteendet. När väl proben plockades bort 
uppträdde gyrot normalt. Lärdomen här var att 
felsökningsutrustning faktiskt kan generera fel.

Det andra problemet med gyrot var att få fram den 
multiplikativa biasen. Detta är den skalningsfaktor som värdet 
från A/D-omvandlingen multipliceras med för att få korrekt 
rotationshastighet i grader. För att bestämma denna gjordes först 
ett försök med att teoretiskt räkna fram den enligt tidigare 
beskrivna metod. Detta visade sig inte fungera eftersom det var 
för många faktorer som inte stämde överens med de som angavs 
i databladet. Det mest tillförlitliga sättet att ta reda på 
skalningsfaktorn är att placera gyrot på något med en känd 
rotationshastighet, till exempel en skivspelare. Sedan mäter man 
den befintliga signalen och skalningsfaktorn kan då räknas fram. 
Tyvärr rymdes inte denna typ av mätning inom ramen för 
arbetet. En uppskattning av den multiplikativa biasen utfördes 
med ett oscilloskop genom att rotera gyrot med en sådan 
hastighet att det gav maximalt utslag. Med hjälp av denna 
informationen kunde sedan multiplikativ bias räknas ut enligt:

g
V
=B

Där g är grader/sekund, V uppmätt spänning i volt och B 
grad/sekund/volt. 
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Figur 16: Gyrots beteende vid påslagning av matningsspänning 
samt efter 100 sekunder.



.  6 3 Reglering
PID-regleringen fungerade under de omständigheter som den 
testades, mycket bra. Tyvärr var indatan från filtret något 
felaktig (pga gyrot) och således blev svaren olika kraftiga 
beroende på vilket håll farkosten lutade åt (trots att den kunde 
luta lika mycket åt varje håll). Ett program utvecklades där 
samtliga parametrar kunde ställas in i realtid beroende på det 
beteende som observerades. Sedan var tanken att  Ziegler-
Nichols-metoden skulle användas för att ställa in samtliga 
parametrar, dock kunde inte detta skedet uppnås inom tidsramen 
för arbetet pga av sensorproblem.

.  6 4 Förbättringar
Det som hindrade arbetet från att nå sin slutgiltiga fas var gyrot. 
Det skulle vara bra om en noggrannare analys av MEMS-gyron 
utfördes för att på så sätt lära sig hantera dem bättre samt att 
upptäcka deras verkliga noggrannhet. Kanske är det värt att 
spendera pengar på en kommersiell IMU som sedan integreras i 
farkosten.

Ett fabrikstillverkat mönsterkort där ledare är tydligt separerade 
och där ledare kopplade till A/D-omvandling är placerade nära 
jordplan är definitivt en förbättring som är värd att lägga pengar 
på när väl en fungerande prototyp har framställts.

Fartreglage som kontrolleras digitalt via en SPI- eller I2C-buss 
skulle göra det möjligt att använda en mikroprocessor som är 
billigare än den som användes i detta arbetet. Hårdvaran som 
används för att generera PWM-signaler skulle då helt kunna 
plockas bort och på så sätt reducera priset på komponenten. 
Dessutom skulle det vara bra om en noggrannare kontroll av 
motorerna kunde uppnås genom en digitalisering av 
fartreglagen.

Konstruktionen av farkosten skulle kunna förbättras genom att 
tillverka många av de komponenter som används i ramen med 
en CNC-maskin för att uppnå en mycket bättre passform. 
Ytterligare en förbättring vore att tillverka ramen på ett sådant 
sätt att den med mycket små ingrepp snabbt kunde plockas isär 
och packas ned för transport. Detta skulle underlätta för 
användning av farkosten ute i fält.
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. 8 Förklaringar

.  8 1 Förkortningar och vokabulär
IMU Inertial Measurement Unit.
ADC Analog to Digital Converter.
MEMS Micro-electro-mechanical  

system.
PWM Pulse Width Modulation 

(Pulsbreddsmodulering).
A/D Analog till Digital.

.  8 2 Notationer
G Tyngdacceleration 9,82m/s2
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