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SAMMANFATTNING 

Det här arbetet har gjorts på Linköpings universitet i samarbete med Instrument Control 

Sweden AB (ICS). 

ICS är ett litet företag baserat i Linköping som utvecklar programvara och hårdvara inom 

områdena obemannade farkoster och flygutprovning. För närvarande har ICS en fungerande 

autopilot för obemannade farkoster vid namn EasyPilot. Önskemål finns dock att minska den 

fysiska storleken för att få en mer attraktiv produkt. 

Syftet med arbetet var alltså att undersöka om det gick att minska autopilotens storlek och 

hur man i så fall skulle gå till väga. Undersökningar behövdes också göras om processorerna 

var tvungna att bytas ut och hur svårt det då skulle vara att överföra den gamla mjukvaran 

till de nya processorerna. 

För att lyckas med målen byttes flera av den nuvarande autopilotens komponenter ut mot 

mindre komponenter och flera onödiga delar togs bort. Det visade sig att autopiloten utan 

problem kunde minska i storlek, hur mycket var dock svårt att svara på då ingen PCB-layout 

gjordes. 

Genom programmeringstester av de nya komponenterna kunde man se att den gamla koden 

i flera fall gick att återanvändas till de nya processorerna, speciellt algoritmer och andra 

beräkningar. För att helt överföra den gamla mjukvaran måste emellertid mycket ny kod 

skrivas.  
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ABSTRACT 

This thesis has been written at Linköping University for the company Instrument Control 

Sweden AB (ICS). 

ICS is a small company located in Linköping that develops software and hardware for 

Unmanned Aerial Vehicles, UAV. At present, ICS has a fully functional autopilot called 

EasyPilot but they want to reduce the autopilot’s size to make it more attractive. 

The purpose of this thesis was to investigate if it was possible to reduce the size of the 

autopilot and how, in that case, it would be done. It was also necessary to examine whether 

the old processors should be replaced by new ones and how hard it would be to convert the 

old software to these new processors. 

To succeed with the goals many of the old components had to be changed for new, smaller 

ones. Some less necessary parts were also completely removed. The results showed that the 

size could be reduced quite a bit, exactly how much is hard to say since no PCB-layout were 

done. 

 By doing some programming tests on the new components it could be shown that some 

parts of the old code could be reused on the new design. It was mainly algorithms and other 

calculations. However, a lot of new code still had to be written in order to successfully 

convert the old software to the new hardware.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Instrument Control Sweden AB (ICS) är ett litet företag baserat i Linköping som startades 

2002 av personal ursprungligen från Saab Aerospace i Linköping. Företaget, som idag har 5 

anställda, utvecklar programvara och hårdvara inom områdena obemannade farkoster och 

flygutprovning. Sin storlek till trots så har ICS flera internationella storföretag bland sina 

kunder, däribland US Air Force, Boeing Research and Technology Europé, Saab Aerospace, 

JDA Systems och Svenska Försvarsmakten. (Instrument Control Sweden AB) 

 

1.2 Förutsättningar och syfte 

ICS har utvecklat en autopilot, kallad EasyPilot, för obemannade farkoster. Både hårdvaran 

och mjukvaran är utvecklad, men det finns önskemål att förminska den fysiska storleken för 

att få en mer attraktiv produkt. Detta kräver en omkonstruktion av det nuvarande 

kretskortet bland annat i form av byte av nuvarande sensorer till nya som måste utvärderas 

och testas. I samband med detta skall även ett byte av huvudprocessor undersökas, både i 

form av hård- och mjukvara.  

Syftet med arbetet är alltså ta fram en ny hårdvarudesign till företagets autopilot med målet 

att minska den fysiska storleken. Detta skall göras genom att testa och utvärdera vilka 

komponenter som kan och bör bytas ut för att målet ska kunna uppnås. I detta ingår även en 

utredning för byte av arkitektur på huvudprocessorn. 

  

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer bland annat att mynna ut i ett förslag kopplingsschema, alltså inte 

nödvändigtvis ett komplett schema. Ingen PCB-layout kommer heller att göras. Detta för att 

det inte ryms inom projektets tidsram. Gällande kodkonvertering kommer endast en 

utvärdering att göras och förslag ges på hur man skall gå till väga för att lägga över kod på 

nya processorerna. Jag kommer inte själv lägga över någon kod. Även här beror det på att 

det inte hinns med. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att kunna lösa arbetet med att minska autopilotens storlek skapades ett antal 

frågeställningar. Dessa frågeställningar fanns där som hjälp och för att underlätta arbetet. 

1. Hur mycket är det möjligt att minska autopilotens storlek? 

2. Vilka komponenter kan/bör bytas ut för att lyckas med målen? 
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3. Vilka nya komponenter är lämpliga? 

4. Kan en ny processor leverera det som krävs för den nya autopiloten, hårdvaru- 

och mjukvarumässigt. 

5. Kan de nya komponenterna integreras mjukvarumässigt utan problem? 
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2 Datakommunikation 
Här nedan följer information om de olika datakommunikationerna som har använts under 

projektets arbete. 

2.1 I²C 

Inter-Integrated Circuit (I²C) är ett sätt att överföra data seriellt. Det utvecklades 1982 av 

Philips Semiconductors och används främst för att överföra data mellan mikrokontroller och 

andra enheter. 

Överföringen använder endast två ledningar kallade SDA (Serial Data Line) och SCL (Serial 

Clock). SDA-linan är där all seriell data skickas och SCL-linan ser till att synkroniseringen 

fungerar genom att alla enheter får reda på den aktuella hastigheten på överföringen. Den 

vanligaste överföringshastigheten för I²C kallas standard mode och är på 100kbit/s men 

snabbare alternativ finns, t.ex. Fast-Mode(400kbit/s), Fast-Mode plus(1Mbit/s) och High 

Speed-Mode(3.4Mbit/s). 

Ett vanligt I²C-system består ofta av en eller flera master och ett antal slaves. Mastern, som 

har till uppgift att initiera överföringen, är ofta en mikrokontroller eller liknande. Slavarna är 

ofta olika typer av sensorer, LCD-skärmar eller andra mikrokontroller och deras uppgift är 

helt enkelt att göra det mastern säger åt dem att göra. Alla enheter i systemet har en egen 

7- eller 10-bitars adress(beroende på enheten) som gör att man kan skicka eller ta emot data 

från en specifik enhet. 

En överföring startar alltid med att en master skickar en startsignal(en övergång från hög till 

låg signal på SDA med SCL hög). Den startsignalen är till för att få slavarnas uppmärksamhet. 

Sedan skickar mastern adressen till den enheten som den vill kommunicera med, följt av en 

bit som talar om ifall mastern vill skicka eller ta emot data. Finns inte adressen i I²C-systemet 

kommer ingenting att hända och sändningen avbrytas. Om adressen däremot finns kommer 

den berörda enheten svara med en så kallad Acknowledge(ACK)-signal(en låg signal). Är 

mastern inställd i skickläge så börjar den skicka data till slaven, som efter varje mottagen 

byte svarar med en ACK-signal. Om mastern istället är inställd som mottagare så börjar den 

valda enheten istället att skicka data och mastern svarar med ett ACK efter varje mottagen 

byte. Oavsett vilket läge som är inställt så avslutas överföringen med att mastern skickar en 

stopsignal(en övergång från låg till hög signal på SDA med SCL hög) eller en ny startsignal om 

mastern vill påbörja en ny överföring. (Embedded Systems Academy, Inc.) 
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Bild 1 - Typisk I²C-överföring. Den övre bilden visar hur en master skriver en byte till en slav. Bilden under visar en master 
som läser en byte från samma slav.  

 

2.2 UART 

UART står för Universal Asynchronous Receiver/Transmitter och är ett sätt att överföra data 

seriellt. Tekniken förvandlar parallell data till seriell och skickar den till en annan UART-enhet 

som gör om datan till parallell igen. För att kunna skicka och ta emot data via UART krävs två 

ledningar, en mottagar- och en överföringsledning. Ett annat krav är att enheterna måste 

vara inställda på samma överföringshastighet, annars kommer den mottagande enheten inte 

förstå det skickade meddelandet. 

Överföringen börjar med att en startbit skickas, följt av den data som man vill sända. Är de 

bägge enheterna inställda på samma hastighet så kan mottagaren då börja läsa av denna 

inkommande data för att få ett korrekt meddelande. Vad som händer därefter beror på hur 

UART-protokollet är inställt. Man kan välja att skicka en paritetsbit för en enkel felkontroll 

och den avslutande stoppbiten kan variera mellan en och två bitar. (Durda)  
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3 Bakgrund UAV/Autopilot 
Med UAV(Unmanned aerial vehicle), eller obemannad luftfarkost som det kallas på svenska, 

menas flyplan som kan flyga utan en pilot ombord. Dessa styrs istället via RC-sändare eller 

genom en autopilot ombord på farkosten. UAV är inget nytt fenomen utan har funnits i över 

50 år och har främst nyttjas för militära syften. Oftast används de då till spaning men de kan 

givetvis också användas för attacker mot fientliga mål. Fördelen är som sagt att planen är 

obemannade och därför kommer ingen pilot till skada om de skjuts ned eller kraschar av 

andra orsaker. UAVerna varierar kraftigt i storlek, från de minsta med en spännvid på runt 15 

cm upp till fullstora passagerarflygplan.  

På senare tid har UAVer även letat sig in på den civila marknaden. De kan då ha flera olika 

användningsområden som t.ex. brandbekämpning, underhåll av infrastruktur, skogsbruk och 

trafikövervakning. UAVernas svårigheter att tillgodose de säkerhetskrav som ställs samt det 

faktum att de fortfarande är relativt dyra gör nog att det fortfarande kommer dröja ett tag 

innan de slår igenom på allvar. (Rydberg, Hagner, Söderström, & Börjesson, 2007) 

Att styra en UAV via fjärrkontroll är lite som att styra en radiostyrd bil, fast mycket svårare. 

Då är det betydligt lättare att använda sig av en autopilot. I korthet kan man säga att planet 

då flyger efter en bana som föraren bestämmer nere på marken. Ofta handlar det om att 

följa så kallade Waypoints, alltså punkter som användaren själv satt ut på en karta. I de flesta 

fall går det även att lägga till eller ändra dessa punkter direkt från marken. För att 

autopiloten ska kunna hålla reda på sin position används en GPS och kommunikationen med 

marken sker oftast via ett modem. Vanligtvis finns det också andra sensorer ombord för att 

styra farkosten. (Askelin) 

3.1 Nuvarande hårdvara – Easypilot 

Den nuvarande hårdvaran består av en autopilot vid namn EasyPilot. På autopiloten sitter 

flera komponenter som är nödvändiga för att kunna 

kontrollera farkosten, däribland modem, gyroskop, 

accelerometer, magnetometer, trycksensorer och 

GPS. Det finns även möjlighet att koppla in flera 

externa enheter direkt på autopiloten.  

3.1.1 Komponenter 

Här nedan följer en beskrivning av komponenterna 

på autopiloten, vad de gör samt hur de är kopplade. 

Bilaga 2 visar en övergripande bild.  

3.1.2 Processorer 

De viktigaste komponenterna på autopiloten är processorerna. De är två till antalet och har 
lite olika funktioner. Den första processorn är en så kallad AHRS-processor. AHRS, som står 
för Attitude Heading Reference System, innebär ett system som tar in värden från sensorer 
och sedan utifrån dessa värden beräknar planets position i form av riktning och diverse 
vinklar. (Gebre-Egziabher, Hayward, & Powell). 

Bild 2 nuvarande autopilot, EasyPilot 
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AHRS-processorn på autopiloten får sina sensorvärden från gyrot, accelerometern, 
magnetometern, trycksensorerna samt GPSen som sitter på autopiloten. Genom flertalet 
avancerade algoritmer skattar sedan processorn de viktiga värdena och skickar dessa vidare 
till den andra processorn seriellt via UART. 
 
Processor nummer två kallas för huvudprocessorn och har i uppgift att styra farkosten. Den 

börjar med att ta emot data från modemet som säger vilka waypoints planet skall följa. 

Processorn får sedan in data från AHRS-processorn om den aktuella positionen på farkosten 

och jämför detta mot den waypoint som farkosten är på väg mot. Felet i position går sedan 

genom PID-regultorer för att få fram navigationsfelet. Detta navigationsfel räknas sedan om 

och går genom ytterligare PID-regulatorer för att bestämma hur mycket planet skall styra för 

att få det dit man vill. Styrning sker med hjälp av servon på vingarna och rodret. För att styra 

dessa servon används PWM-signaler. Huvudprocessorn har dock bara möjlighet att generera 

4st PWM-signaler och för att kunna styra upp till 8 ytterligare servon används en PIC 

(Peripheral Interface Controller). Huvudprocessorn skickar data seriellt, via UART till PICen 

som sedan genererar PWM-signaler efter processorns tycke.  

Programmering av processorerna sker på olika sätt. På kortet finns flera 

programmeringspinnar utdragna. Några av dessa används till att programmera AHRS-

processorn och några används för att programmera huvudprocessorn. 

Båda processorerna drivs med 3.3V och använder sig av logiknivå 0-3.3V. 

3.1.3 Strömförsörjning 

Den tillåtna inspänningen till autopiloten är 4.5V-28V. Denna spänning konverteras direkt 
ner till 3.3V via en step-downenhet då detta är vad de flesta komponenter kräver. Eftersom 
modemet kräver 5V konverteras sedan denna 3.3V upp via en step-upenhet till 5V. 

3.1.4 Gyroskop 

För att hålla reda på farkostens orientering används ett 3-axlat gyroskop. För att få dessa 3-

axlade gyroskop-signaler används två komponenter. En två-axlad(X- och Y-led) samt en en-

axlad(Z-led). Data från gyroenheterna skickas till 3 ADC-ingångar på AHRS-processorn där de 

bearbetas. 

Båda komponenterna drivs med 3.3V. 

3.1.5 Accelerometer 

Accelerometern används för att hålla koll på farkostens hastighetsförändring(acceleration) i 

de olika leden. För att få reda på dessa accelerationer i X-, Y- och Z-led används en 3-axlad 

komponent. Dessa tre värden skickas till varsina ADC-ingångar på AHRS-processorn. 

Accelerometern drivs med 3.3V. 

3.1.6 Magnetometer 

För att hålla koll på farkostens riktning används en magnetometer. Det är endast en 3-axlad 

komponent som kommunicerar med AHRS-processorn via I²C. Den uppdateras i 75Hz. På 
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komponenten finns en pinne som går låg varje gång ny data finns att hämta. Denna pinne är 

i sin tur kopplad till AHRS-processorn. Så varje gång denna pinne går låg triggas ett avbrott 

på processorn som sedan börjar läsa in den nya datan från magnetometern.  

Även denna komponent drivs med 3.3V 

3.1.7 Tryckensorer 

På autopiloten finns två stycken trycksensorer som mäter lufttryck. Dessa är identiska men 

används på lite olika sätt. En av trycksensorerna mäter det statiska trycket inuti 

flygplanskroppen. Den andra mäter, via ett pitotrör längst fram på planet, det dynamiska 

lufttrycket. Båda sensorerna ger en analog spänning, 0 till 3.3V, som utsignal beroende på 

lufttrycket. Dessa är kopplade till två av AHRS-processorns ADC-ingångar. 

För att beräkna lufttrycket från dessa spänningar används följande formel 

  
    

  
      

     
   (Freescale Semiconductor) 

Där 

  = Lufttrycket (kPA) 

     = Spänning ut från trycksensorn (V) 

   = Matningsspänning till trycksensorn (V) 

 
Innan flygning kalibreras trycksensorerna genom att mäta det statiska trycket på marken. 
Sedan, för att räkna ut farkostens höjd över marken, används formeln 

 

   
   

  
  

 

  
      (Amar) 

Där 

  = farkostens höjd över marken (m) 

  = Gaskonstant, 8.31432 J/molK 

  = Temperatur (Kelvin) 

  = Molmassa för luft, 0.0289644 kg/mol 

  = Tyngdaccelerationen, 9.82 m/s² 

  = Det statiska lufttrycket i farkosten (kPA) 

   = Det statiska lufttrycket vid kalibreringstillfället (kPA) 

   = höjd över havet vid kalibreringstillfället (m) 
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Även farkostens hastighet räknas ut 

 

    
          

   
 

(Shelquist) (National Aeronautics and Space Administration) 
 
Där 

  = farkostens hastighet (m/s) 

  = Gaskonstant, 8.31432 J/molK 

  = Temperatur (Kelvin) 

  = Molmassa för luft, 0.0289644 kg/mol 

   = Det dynamiska trycket, i förhållande till det statiska trycket (kPA) 

   = Det statiska lufttrycket i farkosten (kPA) 

 
 
Båda trycksensorerna använder sig av kortets 3.3V spänningskälla. 

 

3.1.8 GPS 

För att hålla reda på farkostens position används ett GPS-chip tillsammans med en extern 

GPS-antenn. GPS-antennen kopplas in via en SMA-kontakt på autopiloten. GPSen är kopplad 

till AHRS-processorn och de kommunicerar via UART. Uppdateringsfrekvensen på GPSen är 

10Hz och den skickar sin data i NMEA 0183-format.  

NMEA 0183 är en standard för seriell dataöverföring som har tagits fram för att underlätta 

bl.a. kommunikation med GPS. NMEA står för The National Marine Electronics Association 

vilket också är namnet på organisationen som tar fram standarden. Överföringen består av 

så kallade meningar som skickas ut, där varje tecken i meningen skickas i ASCII-format. Det 

finns många meningar inom standarden, för olika typer av komponenter, som ger olika 

information. GPSen på autopiloten skickar 6 olika meningar, där några till viss del faktiskt ger 

ut samma information. Bland annat skickas information om farkostens longitud, latitud, 

hastighet och tid. (SkyTraq Technology, Inc.) (Actisense) 

GPS-chippet drivs med 3.3V. 

 

3.1.9 Modem 

Modemet sköter all utomstående kontakt med farkosten. Innan en flygning börjar skickas en 

rutt, beståendes av olika gps-koordinater, till modemet som skickar vidare informationen till 
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huvudprocessorn. Det är all kommunikation som modemet får in till sig, såvida inte rutten 

ändras under flygningen. Däremot skickas data kontinuerligt från modemet ner till marken. 

Den datan består av det mesta man kan tänkas vilja veta om farkosten, däribland position, 

hastighet, höjd och batterispänning. 

Modemet trycks fast på ovansidan av autopiloten i en hylslist. Kommunikationen med 

huvudprocessorn sker seriellt via UART. Modemet är den enda komponenten på autopiloten 

som kräver 5V. 

 

3.1.10 Övrigt 

För att kunna logga data från flygningarna så finns en MicroSD-enhet på autopiloten. Om ett 

SD-kort finns i enheten så skickas flygdata från huvudprocessorn till SD-kortet där det sparas. 

Denna dataöverföring sker seriellt via SPI. Denna enhet drivs med 3.3V. 

Av användarvänliga skäl sitter även fyra lysdioder på kortet. En lysdiod markerar när 

autopiloten är påslagen. En lysdiod lyser när kommunikationen mellan autopiloten och 

markstationen är upprättad och en diod lyser när GPSen har fått låsning. Slutligen finns en 

lysdiod som talar om när autopilot är färdig för avfärd. Den första dioden styrs av 

inspänningen medan huvudprocessorn väljer när de andra skall tändas. 

Från huvudprocessorn finns flera kommunikationsmöjligheter utdragna till stiftlistor. Det 

handlar om UART-signaler, I²C, AD-omvandlare samt vanliga IO-pinnar. Dessa kan användas 

för att koppla in externa sensorer och komponenter på autopiloten. 

 

3.2 Ny hårdvara – Easypilot 3.0 

Den nya autopiloten som skall tas fram kommer gå under namnet SkyView EasyPilot 3.0. Den 

ska i stort fungera precis som EasyPilot men målet är att den fysiska storleken på kortet skall 

minskas med nästan 40%. Dessa procent skall tas på längden av autopiloten, bredden ska om 

möjligt vara den samma som förut. För att lyckas med detta måste nya mindre komponenter 

hittas samt onödiga komponenter tas bort.  

3.2.1 Processorer 

Processorerna har i stort fungerat bra, men det finns önskemål att uppgradera dessa till nya 

snabbare processorer. Dessa ska, om möjligt, vara av samma storlek som förut eller helst 

mindre. Förut var processorerna av olika fabrikat, men nu är tanken att de skall vara 

identiska för att lättare kunna utveckla och använda dem på ett bra sätt. Det öppnar också 

möjligheten för att kunna programmera de båda processorerna från samma ställe på kortet. 

Ett krav är att den nuvarande mjukvaran för EasyPilot ska kunna konverteras till EasyPilot 3.0 

utan större problem. 
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Till skillnad från den nuvarande autopiloten ska den nya endast generera 8st PWM-signaler 

för att styra servon. Tanken är att den nya huvudprocessorn själv ska kunna generera dessa 

så att PIC-enheten kan tas bort. 

3.2.2 Strömförsörjning 

I EasyPilot 3.0 ska endast en strömförsörjning finnas, nämligen 3.3V. Genom att inga 

komponenter kräver annat än 3.3V kan konvertering från 3.3V till 5V helt försvinna. Detta 

gör att ett flertal komponenter helt kan tas bort.  

3.2.3 Gyroskop, Accelerometer & Magnetometer 

På den nuvarande autopiloten finns totalt 4 komponenter för Gyroskop, Accelerometer och 

Magnetometer. Trots att komponenterna är av mindre storlek gör deras antal att de tar upp 

en ansenlig mängd yta på kortet. En undersökning skall göras för att ta reda på om det går 

att minska antalet komponenter till 3, 2 eller endast 1 komponent. I 3 komponenter-fallet 

skulle i så fall en 3-axlad (X-, Y- och Z-led) per sensor vara ett lämpligt alternativ. 2st 

komponenter skulle innebära en 6-axlad komponent med två av sensorerna inbyggda samt 

en 3-axlad komponent för den sista sensorn. I fallet med endast en komponent skulle alla 

sensorer vara inbakade på en 9-axlad komponent. Möjlighet till en extra extern 

magnetometer ska också undersökas. 

Magnetometern använder sig sedan tidigare av I²C och ska även i fortsättningen göra så. 

Gyroskopet och Accelerometern använder i dagsläget analog överföring till 

huvudprocessorns ADC-omvandlare. I nya designen bör all denna överföring ske digitalt, 

helst via I²C, för att minska inverkan av störningar.  

3.2.4 Trycksensorer 

Autopiloten består sedan tidigare av 2st likadana trycksensorer med analog utsignal. 

Förhoppningen är att hitta nya mindre komponenter och/eller liknande komponenter med 

digital utgång (I²C eller SPI). En undersökning ska också göras huruvida det går att använda 

en komponent istället för två, för att på så sätt spara plats. 

3.2.5 GPS 

GPSen på den nuvarande autopiloten har en uppdateringsfrekvens på 10Hz och skickar data i 

NMEA-format. Förutom att försöka hitta en mindre komponent bör även undersökas om det 

finns komponenter med högre uppdateringsfrekvens och annat utdataformat. NMEA skickar 

i nuläget mycket för autopiloten oviktig information. 

3.2.6 Modem 

En av de viktigaste förändringarna som ska ske i EasyPilot 3.0 är att byta ut det nuvarande 

modemet. Istället för att som i dagsläget driva modemet med 5V ska det i den nya 

autopiloten drivas med 3.3V som resterande av komponenterna på kortet. Detta gör att 

konverteringen från 3.3V till 5V inte längre behövs.  



11 
 

3.2.7 Övrigt 

För loggning av data används på nuvarande autopiloten en MicroSD-enhet. Det ska utredas 

ifall denna kan/bör tas då den tar väldigt mycket plats.  

Gällande lysdioderna så måste undersökning göras om samtliga lysdioder behövs. Eventuellt 

byta ut dioderna mot en 3-in-1 lysdiod. 

EasyPilot 3.0 ska precis som sin föregångare ha stöd för externa komponenter via stiftlistor 

på kortet. Det handlar om UART-signaler, I²C, AD-omvandlare, IO-pinnar samt servosignaler. 

Dock ska dessa minska i antalet för att kunna minska kortets storlek. Målet är att kunna 

minska antalet pinnar ut med runt 30%. 
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4 Metod 
Nedan beskrivs de metoder som användes för att utföra arbetet. Det inleddes med en studie 

av den nuvarande autopiloten för att kunna besvara de första 2 frågeställningarna. Sedan 

gjordes omfattande litteraturstudier för att kunna svara på frågeställning 3 och till viss del 4. 

För att kunna testa de nya komponenterna användes C-programmering och breakout-

boards. Detta var grunden för att kunna svara på frågeställningarna 4 och 5. Slutligen 

användes mätningar och beräkningar för att hjälpa till vid samtliga frågeställningar. 

4.1 Studie av nuvarande autopilot 

I början av arbetet lades en stor mängd tid på att studera den nuvarande hårdvaran. Detta 

för att få en uppfattning om hur en autopilot fungerar samt vilka komponenter som 

användes. Utifrån detta var det sedan lättare att komma fram till vilka de största problemen 

var med dagens autopilot samt vilka komponenter som var viktiga att byta ut och vilka som 

gick att ta bort. 

Studien började med att betrakta den fysiska nuvarande hårdvaran. Detta för att få en 

känsla för autopilotens storlek och uppbyggnad, men även för att kunna se vilka och hur 

många komponenter som fanns på kortet. Sedan gick arbetet över till att studera det 

kretsschemat till den nuvarande autopiloten.  Det blev då ännu tydligare vilka sensorer och 

andra komponenter som användes och även hur dessa var kopplade. 

4.2 Litteraturstudie 

För att kunna tillgodose mig med den kunskap som krävdes för att kunna ge förslag om nya 

komponenter gjordes en litteraturstudie. Denna bestod främst av studerande av datablad 

för olika komponenter. Dessa datablad hämtades från komponenttillverkarnas respektive 

hemsidor. Först gjordes en grundlig studie av de nuvarande komponenterna. Den bestod av 

att ta reda på flera viktiga saker såsom komponentens funktion, storlek, 

kommunikationsmöjligheter, strömförsörjning och uppdateringsfrekvens. Sedan studerades 

datablad för flertalet andra, förslag till nya, komponenter. Funktionen för de nya 

komponenterna skulle i de flesta fall vara densamma så jämförelsen med de gamla gjordes 

på andra egenskaper. Framförallt försöktes komponenter med mindre storlek en de 

föregående hittas men även andra egenskaper spelade in. Så här gällde det att göra 

avvägningar av vad som var det viktigaste för den nya hårdvaran.  

 

4.3 C-programmering 

För att kunna testa och utvärdera de nya komponenterna var programmering i C tvunget att 

göras. Testningen bestod bland annat av att se huruvida de nya sensorerna kunde 

kommunicera med de nya processorerna utan problem. Test gjordes även för att se om 

komponenterna kunde leverera data med samma precision som tidigare och om data 

levererades i samma format. I de fall data kom i annat format fick nya algoritmer skrivas. 
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Alla dessa tester innebar att mycket ny kod var tvungen att skrivas men en del av den gamla 

koden gick även att återanvända. Det handlade ofta om algoritmer och kod till oförändrade 

komponenter.  

4.4 Breakout boards 

En stor hjälp vid testningen av de nya komponenterna var så 

kallade breakout boards. Ett breakout board innebär i de 

flesta fall ett kretskort med en komponent på, där de 

viktigaste pinnarna från kretsen är utdragna. Detta möjliggör 

enkel testning av komponenten utan att man behöver krångla 

med lödningar eller hålla koll på alla pinnar. Speciellt effektivt 

är det när man använder sig av små komponenter och/eller 

komponenter med många pinnar.  

4.5 Mätningar 

För mätning av signaler var oscilloskopet till stor användning. Speciellt vid 

kommunikationsfelsökning vid test av nya komponenter. Arbetet underlättades ohört då 

man kunde mäta på olika pinnar för att se exakt vilken data som skickades. Vid seriell 

kommunikation var det också lätt att se om data skickades med rätt frekvens. Oscilloskopet 

användes även till enklare mätningar som att mäta på spänningskällor för att se att de 

levererade rätt spänning. 

Ett annat verktyg som användes var multimetern. Den nyttjades även den som 

spänningsmätare, men mest användes den vid felsökning. Oftast då för att undersöka om två 

punkter hade kontakt med varandra. 

  

Bild 3 Ett breakout board för en 
MicroSD-enhet 
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5 Resultat 

5.1 Komponenter 

I de flesta fall hittades förslag till nya komponenter genom sökningar på olika 

komponenthemsidor. Även komponenttillverkarna för de nuvarande sensorerna på 

autopiloten var en bra källa där bland annat uppgraderingar till de gamla sensorerna kunde 

finnas. Samtliga nya komponenter drivs med 3.3V om inget annat anges. 

5.1.1 Processorer 

För de nya processorerna var målet, förutom minskning i storlek, att de skulle kunna 

programmeras via samma pinnar samt att den nuvarande koden skulle vara lätt att överföra 

till de nya processorerna. För att uppnå det första målet bestämdes tidigt att både AHRS- 

och huvudprocessorn skulle vara av samma typ, dvs från samma tillverkare. För det andra 

målet beslutades att processorerna skulle vara från samma tillverkare som någon av de 

nuvarande processorerna. Då huvudprocessorn var mer sju gånger så stor som AHRS så föll 

sig valet ganska naturligt, och letandet inriktades mot tillverkaren av AHRS-processorn. 

Ganska fort hittades en ny processor av samma familj som den gamla AHRS-processorn. Den 

nya processorn hade mer än dubbelt så hög klockfrekvens och hade dessutom en integrerad 

flyttalsprocessor, en enhet som kan utföra beräkningar på flyttal. Med detta stöd för 

flyttalsberäkningar kunde algoritmerna och andra beräkningar göras mycket lättare eftersom 

man slapp skala alla värden innan operationer skulle göras, vilket var fallet tidigare. 

Gällande antalet pinnar på processorn fanns lite olika alternativ. Den nya processorfamiljen 

fanns i formaten 64, 100, 144 eller 176 pinnar. AHRS-enheten hade på den gamla 

autopiloten klarat sig utan några som helst problem med en 64-pinnars processor och 

eftersom den nya designen inte skulle kräva mer pinnar valdes att pinantalet skulle hållas 

konstant. För huvudprocessorn var läget lite annorlunda. Tidigare hade processorn haft 68 

pinnar och klarat sig bra på dessa. Nu skulle dock flera pinnar till bli upptagna, bland annat 

till att kunna ge 8st PWM-signaler ut, istället för 4st som förut. Dessutom var nästan en 

fjärdedel av den nya processorns pinnar upptagna på annat sätt av strömförsörjning och 

dylikt. Därför var en undersökning om huruvida en 100-pinnars processor skulle användas 

tvungen att göras. Detta gav följande alternativ till nya processorer  

 

 

Alternativ Antal komponenter Typ Ytminskning 

1 2 st 2 st 64-pin 75 % 

2 2 st 1 st 64-pin +  
1st 100-pin 

66 % 
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Oavsett val av alternativ skulle storleksminskningen bli enorm. Detta på grund av den fasligt 

stora huvudprocessorn på den nuvarande autopiloten. 

För att välja vilket alternativ som var det gynnsammaste var tester och studier nödvändiga 

att göra. Först gjordes tester ifall den mindre processorn kunde generera 8st PWM-signaler, 

vilket den utan problem kunde göra. Så däri låg inga begränsningar. Sedan följde studier av 

de nödvändiga pinnarna och om det gick att få in alla dessa på 64-pinnars processorn. 

Eftersom alla pinnar på processorn inte hade alla funktioner (en del kunde t.ex. bara 

användas som IO och ADC) samt det faktum att flera viktiga funktioner fanns på samma 

pinnar gjorde pinsättningen till lite av ett pussel. När pusslet sedan var lagt visade det sig att 

samtliga viktiga funktioner gick att klämma in på den mindre processorn. Detta med endast 

tre lediga pinnar kvar. Därför valdes även huvudprocessorn att ha 64 pinnar och valet föll på 

alternativ ett. 

5.1.2 Gyroskop, Accelerometer & Magnetometer 

Den nuvarande autopiloten hade som sagt 4 st komponenter för gyroskop, accelerometer 

och magnetometer. De nya förslagen på komponentuppsättningar såg ut på följande vis. 

Alternativ Antal 
Komponenter 

Typ Ytminskning 
(%) 

1 3 st 3 st 3-axlade 

komponenter 

45 

2 2 st 1 st 6-axlad 

komponent (gyro 

och accelerometer) 

+ 

 1 st 3-axlad 

Magnetometer 

67 

3 1 st 1 st 9-axlad 

komponent 

79 

 

Att storleken minskas så pass mycket som den gör beror till största delen på att de 

föregående gyrochippen var så relativt stora och dessutom två till antalet. Samtliga 

alternativ har digital utgång, I²C, på alla sensorer. 

Som synes är alternativ 3 att fördra om man vill ha den största ytminskningen på kortet. 

Dock fanns det andra faktorer som spelade in i valet av antal komponenter. Alla alternativ 

hade ungefär samma uppdateringsfrekvens på gyrokopet och accelerometern, däremot var 

magnetometerns uppdateringsfrekvens olika. Alternativ 1 och 2 använde sig av samma 

magnetometer vilket gjorde att deras frekvens var samma. Det medförde att alternativ 1 

kunde skrivas bort som tänkbar kandidat. Magnetometerns uppdateringsfrekvens på 

alternativ 3 var mycket låg, endast drygt en tiondel av de andra alternativen. Därför blev 

valet mellan storlek och frekvens. Eftersom skillnaden i uppdateringsfrekvens var så pass 

mycket större skillnaden i storlek föll valet på alternativ 2. 
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5.1.3 Trycksensor 

Störst arbete lades på att hitta trycksensorer med liknande specifikationer som de gamla 

men med digital utgång. Flera sådana fanns men de flesta saknade stöd för slang in, alltså 

möjlighet att mäta trycket på annat ställe än där komponenten satt. Detta var en 

nödvändighet för att kunna mäta det dynamiska trycket eftersom det mättes utanför 

flygplanskroppen. En komponent från samma tillverkare som förut hittades som hade stöd 

för I²C. Denna hade i stort sett samma specifikationer som de gamla trycksensorerna och var 

även till utseendet väldigt lik. Dock skiljde sig storleken väsentligt, de digitala var till ytan 

65% större. 

En annan sak som undersöktes var möjligheten till en komponent istället för två, alltså en 

komponent med två slangutgångar. Även här var utbudet skralt, speciellt då digital utgång 

önskades. Alla hittade komponenter var även mycket större än de gamla. 

Detta, tillsammans med att de gamla sensorerna i princip funkat felfritt tidigare, gjorde att 

beslutet blev att behålla de gamla sensorerna även till den nya designen. 

5.1.4 GPS 

Eftersom GPSen tidigare fungerat mycket bra började letandet efter ny komponent hos den 

gamla GPSens tillverkare. Där påträffades snabbt en nyare variant av det gamla chippet. Den 

var i mångt och mycket likadan som den gamla, bland annat var de av samma storlek. 

Däremot skiljde sig komponenterna på en viktig punkt, nämligen uppdateringsfrekvensen. 

Den nya GPSen gick att köra i 20Hz att jämföra med gamla chippets 10Hz, vilket såklart var 

en fördel. När det sedan under tester av chippet visade sig att mycket av den gamla GPS-

koden, med vissa modifiktaioner, gick att återvända blev 20Hz-GPSen vald som ny 

komponent. 

En annan del som det blev ändring på var GPS-kontakten. Istället 

för den gamla SMA-kontakten hittades en nya kontakt kallad 

MMCX. Den nya MMCX-kontakten minskade GPS-kontaktens yta 

på kortet med drygt 60%. 

5.1.5 Modem 

Ett av de största problemen med den gamla designen var 

modemet. Inte just modemet i sig utan strömförsörjningen det behövde, nämligen 5V. Det 

var den enda komponenten på kortet som krävde detta, vilket gjorde att en extra 

spänningskonvertering var tvungen att göras endast för modemet. Denna konvertering 

krävde nästan 30 komponenter. 

Något letande efter nytt modem behövdes aldrig göras. Det eftersom man redan börjat 

använda sig av ett extern 3.3V modem inkopplat på de externa portarna. Det modemet har 

visat sig fungerat på längre avstånd och eftersom det är just 3.3V så blev det valt som nytt 

modem. Även storleken på det nya modemet är betydligt mindre. Dock är det av mindre 

Bild 4 MMCX- och SMA-kontakt 
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betydelse då det gamla modemet satt i hyllistor på ovansidan av kortet och fortfarande 

kunde ha komponenter under sig. Det nya modemet är tänkt att sitta på ovan- eller 

undersidan, lite beroende på hur mycket plats de andra komponenterna tar. Eventuellt lyfts 

modemet upp lite för att, likt sin föregångare, ha plats för komponenter under sig.  

5.1.6 Övrigt 

Den loggning av data som skedde via en MicroSD-enhet på gamla autopiloten beslutades att 

tas bort till EasyPilot 3.0. Det för att få använde sig av den samt att den tog stor plats. Istället 

erbjuds nu enbart extern loggning via utdragna pinnar från huvudprocessorn till stiftlister på 

kortet. 

För användarvänlighetens skull valdes att tillsvidare ha kvar samtliga lysdioder. Skulle det vid 

ritningen av det nya kortet visa sig vara platsbrist får vidare beslut tas då. 

De externa pinnarna från processorerna var som mål att minska med 30% i antal. Främst 

handlade det om att minska antalet servosignaler samt ADC signaler från/till processorn. 

Även flertalet pinnar med jordpunkter togs bort. Totalt gjorde det att pinantalet sänktes 

med 25%. I samband med detta togs också beslutet om att bredda kortet med 2mm för att 

få plats med ytterligare en rad pinnar på bredden. 

5.2 C-programmering 

För att kunna testa och utvärdera de valda nya komponenterna behövdes programmering i C 

utföras. Detta gjordes nästan bara på AHRS-processorn. En grov skiss på huvudprogrammet 

kan ses i bilaga 3. Programmet börjar med en initiering där bland annat kommunikation och 

avbrottsrutiner sätts upp. Sedan kontrolleras om ny sensordata har kommit. Om så är fallet 

så bearbetar processorn denna data. Har däremot ingen ny data inkommit så görs ingenting. 

AHRS-processorn kollar därefter ifall huvudprocessorn vill ha data skickad till sig och skickar i 

så fall sina beräknade värden. Sedan börjar loopen om från början och kontrollerar på nytt 

ny data. 

På grund av tidsbrist gjordes inga större programmeringstester på huvudprocessorn. Det 

enda som egentligen testades var huruvida den nya huvudprocessorn kunde generera 8 st 

PWM-signaler, vilket det visade sig att den kunde. 

5.2.1 Gyroskop, Accelerometer & Magnetometer 

För en överblick av upplägget på den här delen av koden se bilaga 4. 

Gyroskop-Accelerometerkomponenten och Magnetometern styrs med hjälp av avbrott och 

rutinerna ser väldigt lika ut. I båda fallen handlar det om att komponenterna själva skickar en 

signal till processorn, när ny data finns att hämta, som triggar avbrottet. Processorn avbryter 

då det den håller på med och börjar hämta data från den avbrottsgenerande sensorn. Efter 

att diverse beräkningar gjorts sätts en flagga som markerar för huvudloopen att ny data 

finns tillgänglig. Även en flagga sätts för att tala om vilken sensor som har uppdaterad data. 
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Hämtningen från de bägge komponenterna sker via I²C. Fördelen med det är att de kan vara 

kopplade till samma pinnar på processorn. AHRS-processorn agerar vid hämtning master och 

adresserar den komponent den vill ha data ifrån. Den berörda enheten svarar med att skicka 

den efterfrågade informationen till mastern. Skulle AHRS-processorn vid ett senare tillfälle 

vilja ha data från den andra komponenten börjar den helt enkelt med att istället adressera 

denna. 

En nackdel med I²C är hastigheten. I vårt fall klarar endast komponenterna av att hantera 

Fast-mode, alltså 400kbit/s. Detta är väldigt långsamt om man jämför med processorn som 

arbetar i hastigheter flera hundra gånger snabbare. Så vid varje hämtning via I²C så är 

processorn låst till att ligga och vänta på den långsamma överföringen till dess att 

hämtningen är färdig. Om vi vill sampla våra sensorer så snabbt som vi önskar kommer det 

medföra att 11.4% av CPU-tiden (se bilaga 5) kommer läggas på datahämtning från dessa två 

komponenter, vilket inte är optimalt. Lösningen blev att använda sig av DMA.  

DMA står för Direct Memory Access och är en teknik för att låta enheter få åtkomst till 
minnet utan att processorn behöver vara involverad. En DMA-enhet används för att överföra 
data från en plats i minnet till en annan eller från en komponent till minnet och tvärtom. 
(National Instruments) 
I det här fallet användes DMA vid hämtning av data från de båda I²C-komponenterna på 

följande sätt. Efter att ett avbrott hade genererats så initierade processorn överföringen. 

Sedan sattes DMA igång för att ta emot data. Medan detta skedde var processorn fri att göra 

annat arbete. När överföringen var färdig sattes en flagga av DMA och processorn kunde 

direkt gå in och hämta den nya sensordatan. Med DMA implementerat i koden kunde CPU-

användningen sänkas till 0.9375% (se bilaga 5). 

5.2.2 Trycksensorer 

För en överblick av upplägget på den här delen av koden se bilaga 6. 

Trycksensorerna används till olika saker på autopiloten men eftersom de i övrigt är identiska 

sker datahämtningen från dem likadant. Hämtningsfunktionen anropas i huvud-loopen och 

börjar med att kontrollera om det finns någon ny tillgänglig data. Finns inte det så lämnas 

funktionen man återgår till huvudprogrammet. Finns däremot data så hämtas den. Datan 

från trycksensorerna är 12-bitars upplösning och för att få noggrannare värden så görs en 

översampling upp till 16 bitar. När samplingen är färdig så utförs beräkningar på den 

insamlade datan och två flaggor sätts. En för att indikera för huvud-loopen att det finns ny 

data att hämta och en flagga för att säga att den kommer från trycksensorerna.  

5.2.3 GPS 

För en överblick av upplägget på den här delen av koden se bilaga 6. 

Hämtningen från GPSen sker seriellt via UART och även här är DMA inblandat. Hämtningen 

sker så att säga i bakgrunden och läggs sedan i en buffer av DMA. När GPS-funktionen 

anropas av huvudprogrammet så börjar den med att titta i denna buffer för att se om någon 
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ny data har kommit in. Har inte det skett så lämnar man funktionen. Finns det däremot ny 

data i buffern så tas den omhand av processorn. Eftersom GPSen skickar ut information i 

form av långa meddelanden så måste kontroll göras om hela meddelandet är klart innan 

data kan skickas vidare. Är meddelande inte klart så lämnas funktionen. Detta pågår till dess 

att hela GPS-meddelande är klart. Då sätts även här en flagga för att markera ny data och en 

för att tala om för att det är GPSen som har den nya datan.   
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6 Slutsats 
De genomförda undersökningarna visar att det helt klart går att minska den fysiska storleken 

på autopiloten. Hur stor minskningen kan bli är svårt att säga då ingen PCB-layout är gjord. 

Men med de, i många fall, mindre komponenterna så bör storleken kunna gå ner en bra bit. 

Ett övergripande schema på EasyPilot 3.0. kan ses i bilaga 6. 

Gällande utvärdering av kodkonvertering så skedde den mest i samband med testningen av 

de nya komponenterna. Det visade sig att en hel del ny kod skulle vara tvungen att skrivas 

för att kunna kommunicera med de nya komponenterna. Däremot gick många viktiga delar 

att återanvända utan större problem, detta var mestadels algoritmer och andra beräkningar. 

Så att överföra den gamla koden till de nya processorerna borde inte vålla några större 

svårigheter. 

 

6.1 Svar på frågeställningarna 

1. Exakt hur mycket det går att minska autopilotens storlek är svårt att svara på då 

ingen PCB är gjord. Men att den går att minska råder inga tvivel om då flertalet 

komponenter tas bort och de nya oftast var av mindre storlek. 

2. Det lätta svaret på vilka komponenter som kan bytas ut är givetvis alla. Viktigast att 

byta var dock modemet, eftersom 5V strömförsörjningen kunde försvinna och med 

den många komponenter. För storlekens skull var det även viktigt att kunna slå ihop 

gyroskop och accelerometer till en komponent samt att kunna minska antalet 

externa pinnar. En annan viktig sak var att få två stycken likadana processorer. Detta 

kommer att göra den framtida kodningen mycket lättare och mer lättförstålig. 

3. Förslag på nya komponenter presenteras i kapitel 5.1. 

4. Efter undersökning kom det fram att de nya processorerna skulle klara av 

hårdvarukraven, i alla fall för EasyPilot 3.0. Mjukvarumässigt gjordes bara tester på 

AHRS-processorn. Där funkade allting dock bra. 

5. Även här gjordes bara tester på AHRS-processorn och dess nya komponenter. Det 

gick att få kommunikation med de nya komponenterna och de gav ut bra värden. 

Huruvida integreringen gick utan problem eller inte är ju en definitionsfråga, men 

vissa delar av den gamla koden gick att återanvända medan annat var tvunget att 

skrivas från grunden. 

6.2 Framtida arbete 

En bra idé är att börja med att få ihop AHRS-delen. Detta görs lämpligast genom att först 

sammanfoga all kod för de nya sensorerna och programmera in den på breakout boarden för 

AHRS-processorn. Sedan kan AHRS-processorn, tillsammans med breakout boarden för 

sensorerna, byggas ihop till en prototyp av den nya autopiloten. Den bör därefter testas t.ex. 

genom flygningar för att se att rätt värden skickas och att allt i övrigt stämmer bra. 
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När väl AHRS-delen är färdig är det lämpligt att få igång huvudprocessorn. Då gäller det 

främst att lägga över den gamla koden till den nya processorn och se om det går att få 

kommunikation mellan processorerna samt med modemet.  

Om alla dessa tester går bra blir nästa steg att skicka iväg kretscheman till ett företag som 

kan ta fram en PCB-layout och sen slutligen få fram ett nytt kretskort, alltså EasyPilot 3.0.  
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Bilaga 1 – Nuvarande hårdvara 
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Bilaga 2 – AHRS Huvudprogram 
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Bilaga 3 – Gyroskop, Accelerometer & Magnetometer 

funktioner 
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Bilaga 4 – Uträkningar CPU-användning med/utan DMA  

Under körning av autopiloten så samplas magnetometern i 75Hz och Gyro/Acc i 300Hz. Det 

innebär alltså att på 
 

  
s så samplas magnetometern en gång medans Gyro/Acc hinner 

samplas 4 gånger. Från magnetometern hämtas 6 byte data och från Gyro/Acc hämtas 14 

byte. Hämtningarna ser ut på följande sätt: 

Startbit + 7-bitars adress + bit för read/write + ACK-bit + Datahämtning(en ACK-bit efter varje 

hämtning) + Stopbit 

I²C-hastigheten är 400kHz. 

 

Utan DMA 

Mag 

                 bitar per hämtning 
  

      
           

 
Gyro/Acc 

                    bitar per hämtning 
   

      
           

 
Totalt blir det då 

        

      
 

  

              av CPU-tiden 
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Med DMA 

Med DMA till vårt förfogande så kan processorn göra annat arbete medan data hämtas från 

enheterna. Det går alltså att plocka bort datahämtningen från räkningarna. 

Mag   Gyro/Acc 

         bitar           bitar 

 
       

      
 

  

                   av CPU-tiden 
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Bilaga 5 – GPS och trycksensorer, funktioner 
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Bilaga 6 – Överblick EasyPilot 3.0. 


