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Sammanfattning
Examensarbetets mål är att bygga en Quadcopter som kan flyga och styras via en radiosändare i alla riktningar, stabilisera sig själv i luften, kunna landa autonomt och den skall
även motverka krock i framåtgående riktning.
För att uppnå grundmålet att kunna flyga så implementerades en PID-kontroller som
används för att stabilisera Quadcoptern i luften genom att reglera motorer efter sensororientering. Denna sensororientering fås kombinera vinkeldata från en accelerometer och
ett gyroskop.
För att uppnå målet med autonom landning så användes en ultraljudssensor. En egen
algoritm utvecklades för att läsa avstånd från marken. Avståndet från marken användes
som grund för att skapa en egen algoritm för den autonoma landningen.
Quadcoptern kan i slutprodukten stabilisera sig själv i luften, styras via radio och landa
autonomt. Säkerhetsfunktioner som att aktivera autonom landning ifall Quadcoptern
kommer utanför radions täckning är implementerade och även en brytare som stänger av
motorerna. Det enda som inte implementerades var krocken i framåtgående riktning
eftersom att en ultraljudssensor inte var lämpad för detta användningsområde
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Abstract
The goal of the thesis is to build a quadcopter that can fly and be controlled via a radio
transmitter in all directions, stabilizing itself in the air, to land autonomously and detect
collisions in the forward direction.
In order to achieve the basic goal of being able to fly, a PID controller was implemented
which is used to stabilize the Quadcopter in the air by controlling the motors with help
from sensor orientation. This sensor orientation is obtained from a complementary filter
that merges angle data from an accelerometer and a gyroscope. Both an accelerometer
and a gyroscope are required to automatically stabilize the Quadcopter in the air.
To achieve the goal of autonomous landing an ultrasonic sensor was used. An algorithm
was developed to read the distance from the ground which was a basis for creating our
own algorithm for autonomous landing.
The Quadcopter has the ability to stabilize itself in the air, be controlled via a radio
transmitter and land autonomously. A safety feature that enables autonomous landing if
the Quadcopter travels outside the radio coverage is implemented and also a switch that
turns off the engines. The only thing that wasn’t implemented was the crash avoidance in
the forward direction because the ultrasonic sensor was not suited for this application.
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Förord
Examensarbetet är utfört inom ramarna för examensarbetet på högskoleprogrammet
elektroteknik, KTH STH.
För att kunna tillgodogöra sig rapporten i sin helhet bör läsaren ha erfarenhet av programmering inom C, samt grundläggande kunskaper inom reglerteknik.
Projektgruppens arbete har fungerat bra genom hela projektet. Inga problem eller konflikter mellan de deltagande uppstod.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Att bygga en Quadcopter innefattar många delar som är direkt kopplat till en ingenjörsutbildning inom elektroteknik med inriktning inbyggda system. Ett krav är att man har
erfarenhet inom både elektronik och programmering och en förståelse över hur reglerteknik och sensorbaserade system fungerar eftersom att en Quadcopter är en avancerad
produkt som kräver samspel mellan många olika elektroniska komponenter.
Idén till att bygga en Quadcopter växte fram från att vara tänkt som ett hemmaprojekt,
men valdes att utföras som ett examensarbete istället, för att det är ett spännande projekt
med mycket praktiskt arbete, programmering och allmän insikt i hur återkopplade system
fungerar.

1.2 Målformulering
Målet med detta examensarbete är att bygga en väl fungerande Quadcopter som kan
styras via en radiosändare, stabilisera sig själv i luften, landa autonomt genom en
påslagnings av brytare på radiosändare eller när Quadcoptern kommer utanför radions
täckningsområde. Även krock ska förhindras i framåtgående riktning.
Förutom de praktiska målen ska teori bakom valet av alla komponenter och analys över
hur alla komponenter fungerar separat och tillsammans. De problem som uppstår dokumenteras.

1.3 Frågeställningar

















Hur ska konstruktionen se ut? Var ska alla delar placeras?
Vilka komponenter behövs?
Varför väljs just dessa komponenter?
Hur ska alla komponenter kopplas?
Hur många pinnar ska användas på Arduino och vilka pinnar ska användas till
vad?
Vilken storlek av Arduino måste användas? Behöver en Arduino Mega
införskaffas?
I vilka steg sker programmeringen? Hur börjar man?
Vad beräknas den totala vikten bli?
Kommer kraften från motorerna räcka för ändamålet?
Vilka propellrar ska användas? Vilken kombination av motorer och propellrar bör
användas för att få tillräckligt stor lyftkraft medan det inte blir för stor
energiförlust?
Vilken typ av spänningskälla är bäst för ändamålet?
Vad är viktigt vid val av accelerometer och gyroskop?
Vilken typ av avståndssensor ska användas?
Vilka spakar på radiokontrollern ska användas och till vad?
Hur ska Quadcoptern kunna styras åt olika håll?
Ska avbrott användas i Arduino? Isåfall för vad? Fungerar det? Och isåfall hur?
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1.4 Avgränsningar




Produkten ska använda sig av Arduino som plattform.
Produkten ska inte bli en kommersiell produkt.
Det ska vara en prototyp som kan tillämpas till mer omfattande projekt.

1.5 Lösningsmetoder





Information till projektet kommer att inhämtas från datablad till komponenter och
från trovärdiga källor på Internet.
Utifrån de krav som ställs på projektet så kommer produkten kunna skapas genom
att testa och utvärdera alla delar separat och sedan implementera dessa i
slutprodukten. Algoritmer beräknas matematiskt fram och visualiseras med hjälp
av grafer innan de används praktiskt.
Arbetet delas upp men kommer godkännas och bearbetas av båda deltagande.

2

2. Teori
I detta kapitel tas alla väsentliga delar upp för utvecklingen av en Quadcopter.

2.1 Arduino
En Arduino är en användarvänlig mikrokontroller som ofta används till elektronikprojekt.
Arduinon programmeras i tillverkarens egenutvecklade programmeringsmiljö. Programmeringsspråket som används är en modifierad version av C++ med färdiga bibliotek
för Arduinons funktioner. Det finns många olika varianter av denna plattform men några
av de vanligaste varianterna är Uno och Mega (Figur 2.1 och 2.2). Nedan följer en
sammanställning över vad dessa olika varianter är utrustade med [1,2]:
Mega
 Utrustad med en ATmega 2560 processor.
 54 stycken digitala ingångar/utgångar varav 12 kan användas som PWM-utgångar
(Pulse Width Modulation) och två för att kommunicera med i2c enheter.
 6 stycken pinnar tillgängliga för external interrupts.
 16 stycken analoga ingångar.
Uno





Utrustad med en ATmega 328 processor.
14 stycken digitala ingångar/utgångar varav 6 kan användas som PWM-utgångar.
2 stycken pinnar tillgängliga för external interrupts.
6 stycken analoga ingångar (varav två kan användas för I2C).

Båda plattformarna är utrustade med USB-port, reset knapp, strömförsörjningsutgångar
(3,3V och 5V) och kan matas med antingen USB, batteri eller väggadapter.

Figur 2.2. Arduino Mega 2560 [2].

Figur 2.1. Arduino Uno [1].
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2.2 Konstruktion
En Quadcopter behöver en ram med fyra armar där motorerna fästs. Ramen går att bygga
själv men det är tidsödande.
Några färdiga ramar för ändamålet är bland annat Hobbyking X550 (Figur 2.3)

Figur 2.3. Hobbyking X550 [3].

Denna ram är byggd i aluminium och är lämplig för att den är relativt lätt i förhållande till
storlek och att det finns tillräckligt utrymme i mitten för att fästa alla delar eftersom
avståndet mellan de två svarta plattorna kan höjas med distanser. Även kablar från motorer kan dras igenom armarna in till mitten för att få en snyggare design. En annan fördel
är att armarna har två olika färger för att kunna se vilken riktning som är framåt respektive
bakåt. Detta är ett ekonomiskt val.
En annan ram med andra egenskaper är Turnigy Talon 2.0 (Figur 2.4).

Figur 2.4. Turnigy Talon 2.0 [4].
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Denna ram är tillverkad i kolfiber vilket gör den blir lättare än aluminium och håller
bättre i förhållande till sin vikt [3]. Nackdelarna är att det finns väldigt lite plats i mitten
på ramen för att fästa alla komponenter och armarna är för smala för att kunna dra kablar
från motorerna på ett snyggt sätt. Ramen är ett dyrare val men för priset fås mer kvalitet
men mindre utrymme över till att fästa alla komponenter i mitten av ramen.
Det är att föredra att placera alla komponenter i mitten för att få jämnvikt för att inte
någon motor ska behöva arbeta mer än någon annan, ifall inte alla komponenter fästs i
mitten så bör den totala vikten på varje arm vara lika.

2.3 Aerodynamik
För att quadcoptern ska kunna flyga så krävs det att två av motorerna som sitter snett
mittemot varandra snurrar medsols (CW - clockwise) med en viss lutning på propellrarna
och att de andra två motorerna snurrar motsols (CCW – counter clockwise) med propellrar som är vinklade lika mycket åt andra hållet. Exempelvis som i Figur 2.5 nedan där
motor ett och tre är konfigurerade som medsols medan motor två och fyra är konfigurerade som motsols. Med denna konfiguration så blir lyftkraften helt vinkelrät från marken,
förutsatt att alla motorer avger samma lyftkraft och att quadcoptern är byggd med jämvikt. Anledningen till att motorerna ska rotera i olika riktning är för att en motor som går
i riktningen medsols inte ger en lyftkraft som är helt vinkelrät från marken utan även lite
kraft motsols och tvärtom. Detta gör att om alla motorer hade snurrat åt samma håll så
hade Quadcoptern kunnat lyfta från marken men samtidigt roterat i luften vilket inte är ett
önskat beteende.

Figur 2.5. Hur motorer och propellrar bör konfigureras på en
quadcopter som körs enligt X-konfiguration.

En quadcopter kan vara konfigurerad på två olika sätt, antingen så körs den som ett plus
eller som ett X. X-konfiguration innebär att framåtgående riktning är mellan två motorer
medan plus-konfiguration innebär att en av armarna representerar framåtgående riktning.
Valet av detta är helt enkelt en smakfråga. I detta examensarbete valdes att Quadcoptern
ska framföras i X-konfiguration där pilen i Figur 2.5 representerar riktningen framåt. För
att köra en quadcopter åt olika håll så ändras helt enkelt hastigheten på vissa motorer. På
en ideell quadcopter med X-konfiguration gäller följande:
 För att köra rakt uppåt så ökas hastigheten på alla motorer lika mycket.
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För att köra åt höger (roll) så ökas hastigheten på motor 1 och 4 lika mycket som
den sänks på motor 2 och 3. Tvärtom ifall önskad riktning är vänster.
För att köra framåt (pitch) så ökas hastigheten på motor 3 och 4 lika mycket som
den sänks på motor 1 och 2. Tvärtom om önskad riktning är bakåt.
För att få quadcoptern att rotera runt sin egen axel åt höger (yaw) så ökas hastigheten på motor 2 och 4. Tvärtom om önskat rotation är vänster.

Värdena som skickas till motorerna har en linjär lyftkraft vilket gör att samma värde som
adderas på två av motorerna subtraheras från de andra. Även om fördelningen av värden
till varje enskild motor blir olika så bör summan av alla värden som skickas till motorerna
vara samma kontinuerligt för att quadcoptern ska hålla samma höjd i luften[4].

2.4 Sensorer
2.4.1 Avstånd
Quadcoptern ska ha funktionen att kunna känna av om den håller på att krocka med saker
nedanför och i framåtgående riktning och isåfall stanna. För att lösa detta kan fler olika
tekniker användas, det går att använda en IR-diod och en IR-transistor och montera ihop
dessa så att de sitter jämsides med varandra. IR-transistorn fungerar så att desto mer ljus
som infaller på den desto lägre spänning hamnar över den (Figur 2.6). Resultatet av detta
blir att om ett föremål kommer nära så reflekteras mer ljus från IR-dioden till mottagaren.
Det går att mäta den varierande spänningen på en analog ingång på Arduinon (+Vout i
figuren) och bestämma vid vilket värde det ska anses vara en krock. Denna lösning är
väldigt billig men det går inte mäta på så långa avstånd och metoden är även känslig för
solljus vilket är en stor begränsning för avståndsmätning.

Figur 2.6. Ett exempel på hur ett kopplingsschema med en fototransistor kan se ut för att mäta avstånd [5].

Ett annat alternativ är att använda sig av ultraljudssensorer. De fungerar genom att ha en
sändare som skickar ut ultraljud och bredvid denna sitter en mottagare som endast rea-
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gerar på ljud med denna frekvens. Det går då att mäta hur lång tid det tog för ljudet att
reflekteras från sändaren till mottagaren och på så sätt mäta på vilket avstånd det
studsande föremålet finns. Dessa kan köpas redan färdigmonterade på ett kretskort med
sändare och mottagare (Figur 2.7) och med dessa går det att få mer exakta avståndsvärden
[36]. Enligt leverantörens produktsida så klarar sensorn att mäta avstånd upp till sju
meter. Ifall mätning på högre höjder krävs så kan en barometer användas för att mäta
vilket lyfttryck det är vid Quadcoptern altitud.

Figur 2.7. En ultraljudsändare och mottagare färdigmonterad på ett kretskort [6].

2.4.2 Gyroskop
Ett gyroskop är en sensor som används för att mäta vinkelhastighet i tre axlar i enheten
grader/s. Med hjälp av ett gyroskop så är det möjligt att approximera position genom
integrering av vinkelhastigheten. Ett gyroskop är känsligt för ”drift” vilket innebär att
ifall vinkelastigheten integreras, så kommer gyroskopet inte att visa korrekt position efter
en längre tid eftersom integrering av vinkelhastigheten medför fel om inte samplingshastigheten är oändligt hög.
Det som är viktigt att tänka på när vid val av ett gyroskop till en Quadcopter är att granska
hur känslig den är för rörelse, hur hög upplösning den har, hur fort den märker av förändringar i de tre axlarna samt hur mycket störningar som orsakas av vibrationer. De
vanligaste gyroskopen kommunicerar antingen med de digitala protokollen I2C eller SPI
men även analoga sensorer förekommer.
Roll axeln är den axel som roterar då flygplanet lutar åt sidan medan pitch är när den lutar
fram eller bak. Yaw-axeln är rotationen då roll och pitch är helt stilla och planet vrids
(Figur 2.8).
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Figur 2.8. Roll, Pitch och Yaw mäts av
ett gyroskop [7].

2.4.2.1 Råvärden från ett gyroskop
De rådata som ett gyroskop avläser består vanligtvis av 13-14 bitar, alltså i decimala
värden 0-8192 respektive 0-16384 och detta motsvarar mellan 250-2000 grader/s beroende på maximal vinkelhastighet som ska användas, intervallet delas upp på den skala
som valts. Ifall användningsområdet inte kräver mätning av snabba rörelser så räcker det
med 250 grader/s men om användningsområdet kräver mätning utav snabbare rörelser än
250 grader/s så ökas upplösningen därefter. Råvärdet som mäts är inte i formen grader/s
utan rådatat delas i en faktor som står i databladet (kallas vanligtvis sensitivity) för att få
fram resultatet i grader/s, Se datablad för respektive sensor för mer information [5,6].
Detta resultat används för att beräkna vinkeln från startpositionen. Vinkeln beräknas
genom formeln nedan (Formel 1).
Angle = Angle + gyrorate * deltaTime

(1)

Där deltaTime är tiden från det förra samplet och gyrorate är det senaste värdet i grader/s.
2.4.2.2 Viktigt vid val av sensor
Sensorn bör kunna registrera snabba rörelser upp till 2000 grader/s beroende på användningsområde och ha en bra upplösning på minst 14 bitar för hög precision och det är
även viktigt med en hög maximal samplingsrekvens för färre fel vid integrering av hastigheten, vanligtvis fungerar en bra sensor upp till minst 1kHz. Ifall den ska användas i en
bullrig miljö så är det viktigt att sensorn har ett inställbart lågpass-filter som kan filtrera
bort högfrekventa störningar, om sensorn är känslig för dessa.
2.4.2.3 Exempelsensorer
L3G4200D (I2C eller SPI)
L3G4200D är ett gyroskop som har en uppdateringsfrekvens på 100/200/400/800Hz och
en upplösning på 13 bitar. Det är möjligt att välja att registrera +-250 upp till +-2000
grader/s beroende på användningsområde. Den har även en temperatursensor och står
emot vibrationer enligt databladet [6].
MPU-6050 (I2C eller SPI)
MPU-6050 är ett gyroskop som har en upplösning på 14 bitar och en inställbar uppdateringsfrekvens på max 8kHz utan lågpass-filter men om ett lågpass-filter används så kan
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uppdateringsfrekvensen endast nå maximalt 1kHz. Lågpass-filtret kan ställas in mellan
5-256Hz för att göra sensorn okänsligare för högfrekventa störningar. Även denna sensor
har en temperatursensor och står emot vibrationer enligt databladet [5].
2.4.3 Accelerometer
En accelerometer är en sensor som mäter acceleration upp till tre axlar. En accelerometer
används för att mäta acceleration och hastigheter eller för att ta reda på vinkeln mot
jordens gravitationsfält. Genom att använda en enkel formel så kan vinkeln för roll och
pitch beräknas när sensorn befinner sig i stationärt- och horisontellt läge eftersom att
kraften i Z-led då alltid är 1g som pekar nedåt mot jorden. Ifall sensorn sedan vrids och är
stationär i en annan position så fördelas kraften på 1g på andra axlar beroende på vridning
och då blir vinkeln annorlunda.
Som illustration så befinner sig accelerometern i stationärt horisontellt läge med en vikt
på 1g vilandes på Z-axeln, eftersom hela vikten befinner sig på Z-axeln så blir resultatet
att sensorn befinner sig i en orientering av 0 grader i både pitch och roll (Figur 2.9).

Figur 2.9. 1g på Z-axeln i horisontellt läge innebär att orienteringen blir noll grader [8].

Om kuben vrids medsols så hamnar halva kraften på Z-axeln och den andra halvan på
X-axeln så kommer vinkeln att förändras. 0.71g på X-axeln och 0.71g på Z-axeln innebär
att orienteringen blir 45 grader i X-led (Figur 2.10).

Figur 2.10. 0.71g på Z-axeln och 0.71g på X-axeln [8.]
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Genom formeln nedan så beräknas vinkeln ut för X (Formel 2).
ACCEL_XANGLE = Atan2(X,Z)* 57.2957795

(2)

Utifrån Figur 2.10 så blir X=0.71 och Z=0.71 och då blir resultatet genom Formel 2 45
grader.
2.4.3.1 Råvärden från en Accelerometer
De rådata som mäts av en accelerometer har vanligtvis en upplösning på 14 bitar, alltså
decimalt 0-16384 och detta motsvarar mellan 2-16g beroende på vad användningsområdet är, hela intervallet fördelas på vald inställning. Ifall användningsområdet inte kräver
mätning av snabba rörelser så räcker det med 2g men om andvändningsområdet kräver
mätning av snabbare rörelser än 2g så ökas upplösningen därefter. Ifall en skala på 2g
väljs så kommer hela intervallet att motsvara 0-2g vilket betyder att 1g får en motsvarighet på 8192 från rådata och ifall 16g väljs så motsvaras 1g av 1024. Exakt hur dessa
värden motsvaras av rådata kan ses i databladet för respektive sensor då detta är beroende
av antal bitar som används för att representera rådatat [8,9].
2.4.3.2 Viktigt vid val av sensor
Sensorn bör kunna registrera höga g-krafter beroende på användningsområde och ha en
bra upplösning på minst 14 bitar för hög precision och det är även viktigt med en hög
maximal samplingsfrekvens. Ifall accelerometern ska användas i en bullrig miljö med
vibrationer så är det viktigt att sensorn har ett inställbart lågpass-filter som kan filtrera
bort högfrekventa störningar [10].
2.4.3.3 Exempelsensorer


ADXL345
Denna sensor använder sig av I2C eller SPI protokollet. Den kan mäta +-16g med
en upplösning på 13 bitar och en samplingsfrekvens på 800Hz. Den har även ett
inställbart lågpassfilter och en interrupt pin som kan användas för att endast läsa
av data när ny data finns att hämta [9].



MPU-6050
Denna sensor använder sig av I2C och klarar +-16g med en upplösning på 14
bitar. Den har en samplingsfrekvens på 1kHz och har ett inställbart lågpassfilter
och en interrupt pin som kan användas för att endast läsa data när ny data finns att
hämta. Den har även en intern processor som kan göra komplexa beräkningar ifall
det behövs för att avlasta huvudprocessorn [8].

2.4.4 I2C
I2C är ett kommunikationsprotokoll som är väldigt vanligt idag och används ofta i dagens
sensorer. I2C består av en master och en slav. Master är den enhet som vill ha data från
slavarna (sensorerna). Det är mastern som kontrollerar klockhastighet och genererar start
och stop signaler. Slavarna ligger bara och lyssnar på bussen och svarar om den blir
tillkallad, en slav kan vanligtvis inte kommunicera med en annan slav [11].
Enligt Figur 2.11 så är det microkontrollern som i detta fall är master och flera slavar är
kopplade på bussen. Varje slav har en adress som kan tillkallas, denna är ofta hårdkodad i
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sensorn och går inte att ändra.
Hastigheten på bussen är vanligtvis 100kbit/s vilket räcker i de flesta fall, den maximala
hastigheten är 400kbit/s.
I2C använder sig av två portar: SDA och SCL. Datat skickas på SDA och klockan på
SCL.

Figur 2.11. Exempel på en i2c-buss [9].

Figur 2.12 visar att först så skickar masterenheten startbiten och slavadressen följt efter
en bit ”w” för write, vilket betyder att operationen vill skriva till ett register. Därefter så
fås en ack från slavenheten med motsvarande adress och därefter skickar masterenheten
det data som ska skrivas till registret. Slutligen så skickas en stop-bit (P) för att markera
att kommunikationen ska avslutas [11].

Figur 2.12. Kommunikationsförlopp i2c där två datapaket skickas [9].

2.5 Metoder för vinkelberäkning
Vinkeln som Quadcoptern befinner sig i går att beräkna genom olika metoder. Några av
de vanligaste metoderna är Kalmanfilter och komplementmetoden [12].
2.5.1 Kalmanfilter
Ett kalmanfilter är ett filter som sätter ihop mätningar från flera sensorer för att ta bort
störningar och för att skapa en sammanfogad utsignal för t.ex. accelerometer och gyroskop [13]. Matematiken är komplex och kommer inte tas upp i denna avhandling.
2.5.2 Komplementmetoden
I jämförelse med ett kalmanfilter så är komplementmetoden betydligt enklare att förstå
och kräver betydligt mindre CPU-kraft för att användas. Formeln ser ut enligt Formel 3
[12]:
Vinkel = ((X * Vinkelgyro) + ((1-X) * Vinkelaccelerometer)))
(3)
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Där X är en faktor mellan 0,9 och 1 och Vinkelgyro är den integrerade vinkelhastigheten
och Vinkelaccelerometer är den beräknade vinkeln från accelerometern. Faktorn X är
beroende på hur mycket störningar som blir från accelerometern och hur mycket det går
att lita på gyroskopet. Om gyroskopet inte ”driftar” särskilt mycket kan X ställas väldigt
nära 1 men om den ”driftar” mycket så måste faktorn ställas lägre men då kommer mer
störningar från accelerometern med i vinkeln vilket betyder att när sensorn accelererar så
kommer vinkeln inte vara helt korrekt.

2.6 PID-regulator
PID-kontroller (Proportional-Integral-Derivative kontroller) är det mest använda kontrollsystemet som används i olika system i dagsläget [14]. PID-kontrollern har till uppgift
att stabilisera en utgång efter ett önskat värde från systemet och det nuvarande värdet från
en givare i ett återkopplat system (Figur 2.13). I denna figur eftersträvas en önskad position som hela tiden jämförs med den nuvarande positionen. Med hjälp av denna differens beräknas sedan nya värden till utgångarna som kan ändra positionen. Denna loop
körs sedan om och om igen tills den nuvarande positionen är samma som den önskade[14].

Figur 2.13. En illustration över hur en
PID-kontroller fungerar [10].

Enligt Figur 2.13 så har PID-kontrollern tre parametrar för att åtgärda den felmarginal
som skapas mellan den önskade positionen och den nuvarande positionen. Dessa tre
parameterar är P, I och D där P = Proportional, I = Integral och D = Derivative. Varje
parameter multipliceras med en konstant där konstantens storlek talar om hur stor förrändring som ska ske, dvs hur stor inverkan denna faktor ska ha på det totala värdefelet
som skickas till processen. Det totala värdet Y som skickas till processen från PID:en
med alla parametrar inräknade blir enligt Formel 4 [14]:
( )

( )
∫ ( )
Där e(t) = önskad position – nuvarande sampels position och
r(t) = nuvarande sampels position – föregående sampels position
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(4)

Den första parametern P är helt enkelt felet gånger en konstant Kp. Om denna konstant
ökas så ökas snabbheten i systemet vilket leder till att systemet blir snabbare att reagera
på positionsfel. Om denna konstant istället får ett för stort värde så börjar systemet
”svänga”. Denna svängning innebär att de nuvarande positionerna kommer att växla
mellan att vara för stora och för små i förhållande till den önskade positionen vilket kan
leda till att systemet börjar oscillera okontrollerat. [14]
Den andra parametern I är summan av alla fel som har skett sedan systemet startades
gånger en konstant Ki. Dessa fel räknas ihop för att kompensera det totala felet som har
skett för att systemet hela tiden ska sträva efter att komma tillbaka till den önskade positionen och för att eliminera oscillationer som skapas av parametern P. Om konstanten Ki
ökas så ökar drivkraften mot den önskade positionen och oscillationerna från parametern
P minskas.
Den tredje parametern D är derivatan av felet gånger en konstant, dvs:
Kd * (positionsförrändring sedan föregående sampel)/tiden sedan det förra samplet.
Tanken med denna parameter är att skapa en motkraft som motverkar den oscillation i
systemet som skapas av parametern P. Ett högre värde på konstanten Kp skapar en högre
motkraft mot positionsförändringar i systemet vilket resulterar i ett stabilare system. [14]
2.6.1 Metoder för att fastställa konstanternas värden
För att bestämma konstanterna Kp, Ki och Kd används lämpligen någon beprövad metod
då det underlättar arbetet. Här nämns två vanliga metoder för detta. En av metoderna för
att få ett stabilt system med rätt konstanter är ”trial and error metoden” som innebär att
P-parametern ställs in först och sedan ökas konstanten Kp tills systemet är tillräckligt
snabbt för ändamålet. Efter detta läggs parametern I till och konstanten Ki ökas tills systemet oscillerar minimalt och rätar upp sig till sin önskade vinkel tillräckligt snabbt.
Slutligen implementeras den sista parametern D för att motverka den översvängning som
skapas av P och I och ökar konstanten Kd tills systemet blir tillräckligt stabilt. [14]
En annan klassisk metod som används för att bestämma konstanternas värden är ”Ziegler-Nichols tuning method” som säger att konstanten Kp i proportions-parametern ska
ökas tills systemet oscillerar med jämn amplitud, dvs. då oscillationen i systemet varken
ökar eller minskar. Efter detta noteras denna konstant Ku samt periodtiden (T) för oscillationen i systemet och efter detta beräknas värdena Kp, Ki och Kd utifrån uppmätta värden med Formel 5, 6 och 7 [15]:
Kp = 0.6Ku
(5)
Ki = Kp * 1/Ti = Kp * 1/0.5T = 2Kp/T
(6)
Kd = Kp * Td = Kp * 0.125T = Kp * T/8
(7)

13

2.7 Motor
Vid val av motor finns det många olika faktorer att tänka på. En av dessa faktorer är att
det finns motorer av typerna borstade och borstlösa. Borstade motorer har två faser och
består av en spole som är omgiven av två magneter och när ström flödar genom lindningarna på spolen så bildas ett magnetfält mellan spolen och magneterna som gör att den
inre axeln på motorn vrider sig. I mitten av spolen sitter en kommutator som ändrar
riktningen på strömmen två gånger per varv, detta gör att motorn aldrig stannar eller byter
riktning. [17]
I de borstlösa motorerna så sitter magneterna istället i mitten på motorn och roterar medan
spolarna sitter fast i den yttre delen av motorn. Med denna metod så finns det tre faser
som växlar plus och minus mellan dessa i olika kombinationer väldigt snabbt för att få
motorn att rotera. Figur 2.14 visar hur de olika motorerna är uppbyggda och Figur 2.15
visar hur strömmarna som finns på faserna i borstlösa motorer förändras under en period.

Figur 2.14. Skillnaden mellan en borstad och
borstlös likströmsmotor [11].

Figur 2.15. Fyrkantsströmmarna på de tre
faserna under en periodtid i en borstlös motor.

För att snabbt kunna växla vilka av dessa faser som ska vara plus och minus så går det att
använda sig av magnetsensorer i motorerna. Dessa magnetsensorer (även kallad hallgivare) ger då ut signaler beroende av motorns position där dessa signaler kopplas till ett
kopplingsschema som talar om hur strömmarna ska gå på faserna för att motorn ska
fortsätta att rotera. Det är också vanligt att det i motorerna inte finns några sensorer. En
metod är då att använda den tredje fasen som just i det tillfället är varken plus eller minus
för att skicka tillbaka en inducerad spänning, (även kallad ”back EMF – electromotive
forces”) till fartreglaget. Denna inducerade spänning uppstår från den spänning som
ligger över lindningarna i motorn och beroende av hur stark denna induktion är så går det
att veta rotorns position. När fartreglaget då vet rotorns position så vet den när skiftningen
ska ske. Om det önskas att rotera motorn i den motsatta riktningen i borstlösa motorer så
byts helt enkelt plats på två av de tre kablarna [17,19].
Borstlösa motorer beräknas vara ca 85 % - 95 % mer effektiva än borstade motorer för att
borstade motorer använder sig av en föråldrad teknik där det förekommer mycket rörliga
delar. Det uppstår i dessa motorer friktion mellan motorns borstar och kommutatorn
vilket skapar värme och gnistor som resulterar i energiförluster och sänkt vridmoment.
Detta gör även att borstar måste bytas ut med jämna mellanrum. Borstlösa motorer har
dessutom bland annat längre livstid och låter mindre. [16]
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Borstlösa motorer finns i varianterna ”inrunner” och ”outrunner”. I motorer som är av
typen inrunner så sitter permanentmagneterna fast på det roterande motorskaftet innanför
de fastsittande spolarna. Dessa motorer har höga varvtal men lågt vridmoment vilket gör
att de lämpar sig bra till höghastighetsmodeller med små propellrar. Om ett högre vridmoment önskas för att kunna använda dessa motorer till tyngre modeller med större
propellrar så måste en växellåda kopplas in. Detta är anledningen till att inrunners inte
används speciellt mycket längre utan har blivit ersatta av outrunners.
I motorer som är av typen outrunner så sitter istället permanentmagneterna fast i chassit
som roterar tillsammans med motorskaftet och innanför sitter spolarna fast. Eftersom
diametern på det som snurrar i en outrunner är betydligt större än i en inrunner så får
dessa motorer ett högre vridmoment. Outrunners har även en lugnare gång tack vare det
lägre varvtalet och låter mindre. [16,18]
2.7.1 Propellrar
Propellrarnas egenskaper ges med två parametrar, t.ex. 9*4.7 där 9 är propellerns diameter mätt i tum och 4.7 är ett mått för propellerns lutning vilket innebär att avståndet
som propellern färdas av ett rotationsvarv i vätska är 4.7 tum. I manualen för motorer ges
ofta rekommendationer om vilka värden som bör användas på propellrarna. Dessa mått är
bra att utgå från men kan justeras efter hur mycket lyftkraft som krävs samt hur höga
hastigheter och snabba accelerationer som önskas för Quadcoptern.
Allmänt gäller att ett högre värde på lutningen ger en högre maximal hastighet eftersom
lyftkraften potentiellt sätt kan bli större desto högre lutning propellern har förutsatt att
motorn orkar driva. Detta medför dock en långsammare acceleration och stigning eftersom det krävs mer kraft från motorn för att snabbt klara av att komma upp i den önskade hastigheten. Är värdet på lutningen litet, så blir Quadcoptern snabb i förändringar,
dvs snabbare accelerationer och stigningar. Ett allt för litet värde på lutningen kan dock
medföra att det inte finns tillräckligt med kraft för att lyfta Quadcoptern. På samma sätt
gäller att en högre diameter på propellern ger mer lyftkraft men långsammare acceleration och tvärtom. Viktigt att tänka på är att desto större propellrar som används desto mer
ström drar motorerna vilket också skapar värme i form av effektförluster.
Allmänt brukar små akrobatiska höghastighetsmodeller ofta ha små propellrar med motorer som har höga varvtal medan större Quadcoptrar har stora propellrar och motorer
med lägre varvtal. [20]
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2.8 Fartreglage
Ett fartreglage, även kallat ESC – ”Electronic Speed Controller” är en komponent som
används för att med hjälp av en styrsignal skicka rätt spänning till en motor (Figur 2.16).
ESC:n som används till borstlösa motorer (som är de vanligaste i dagsläget) är på den ena
sidan utrustade med två pinnar som kopplas till batteriet för matningsspänning samt en
signalkabel. Signalkabeln kopplas in till en styrenhet som skickar en PWM-signal till
ESC:n som talar om hur högt varvtal motorn ska ha. Denna PWM-signal kan skickas med
servo-biblioteket som finns i Arduinon, detta ger dock endast en uppdateringsfrekvens på
50 Hz vilket är anpassade för vanliga servon men i detta fall är det väldigt lågt och
Quadcopterns motorer uppdateras inte tillräckligt ofta för att få en stabil flygning [21].
Modernare ESC:n klarar PWM-signaler på runt 1000-4000Hz och med Arduinon går det
med PWM-pinnar att skicka ut signaler på maximalt 500Hz [23].
På den andra sidan ESC:n sitter tre kablar som kopplas till motorn. Önskas det att rotera
motorn i den motsatta riktningen så skiftas helt enkelt två valfria av dessa tre kablar om
[21,22]. ESC:n kan även vara utrustade med många andra funktioner, en av de viktigaste
är BEC (Batterielimineringskrets). Om denna del är implementerad så har signalkabeln
ersatts av tre mindre kablar där den ena är signalkabel och de andra är VCC och GND. I
detta fall är signalkabeln i BEC:en den PWM-signal som bestämmer höga varvtal motorn
ska ha och VCC är en 5V spänning som går ut från BEC:en. Tanken med detta är att det
ska gå att mata olika komponenter som radiomottagare och andra komponenter med
denna spänning för att slippa ha en extra spänningskälla. En nackdel med detta är dock att
ESC:n kan bli varm för att den innehåller en spänningsregulator som gör om batterispänningen till 5V, det är därför viktigt att ta reda på hur mycket matningsspänning
ESC:n klarar av så att den ESC som väljs passar till det valda batteriet. [21]

Figur 2.16. ESC som används till borstlösa motorer [12].

Andra funktioner som ofta finns implementerade i ESC:n är [21,22]:
 Startup mode (normal/soft) – Talar om hur snabbt motorn ska kunna starta, dvs.
hur lång tid det ska kunna ta för motorn att gå från läge av till full gas. Med många
ESC:n går det att välja mellan olika tider för denna inställning.
 Low voltage protection threshold eller Cut-off Threshold (low/medium/high) –
Spänningsnivån ställs in för när motorerna ska stängas av, när batteriet når den
inställda spänningsnivån så stängs motorerna av eller så minskas uteffekten.
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Low voltage protection mode eller Cut-off Mode (Soft cut-off/cut-off) – Här går
det att ställa in hur motorerna ska stängas av, om det ska ske avtagande eller direkt.
Brake setting (enabled/disabled) – Vid enabled så bromsas motorn när ESC:n
slutar skicka signaler till motorn istället för att vara ”flytande” tills de stannar av
sig själv.
Timing mode (Soft/Hard) – För att få en bättre rörelse i motorn så sker växlingen
mellan de tre faserna i motorn lite tidigare än vid ”gränsläget”. Denna inställning
talar om hur mycket tidigare denna växling ska ske. Soft är när växling sker lite
tidigare medan hard är när växling sker mycket tidigare. Hard gör så att motorerna
får ett högre varvtal men de drar då också mer ström vilket förkortar batteritiden.
Hard lämpar sig bäst på höghastighetsmotorer med många spolar.

2.9 Strömförsörjning
En av de viktigaste faktorerna som bör tänkas på vid byggandet av en Quadcopter är att
den blir så lätt som möjligt för att den ska kunna flyga bra. En av de delar som väger mest
på en quadcopter är just batteriet och därför väljs ett så lätt batteri som möjligt men som
samtidigt har tillräckligt med kraft för att kunna driva alla komponenter. Den bör ha ett
högt antal amperetimmar för att kunna driva quadcoptern under en så lång tid som möjligt. Den batterityp som är bäst för detta ändamål och som används flitigt till hobbyprojekt i dagsläget är lithium polymer batterier. [26]
Lithium polymer batterier, även kallade LiPo-batterier, är uppdelade i celler där varje
enskild cell har en standardspänning på 3,7V. Flera celler kopplas oftast ihop i ett batteri
för att få högre spänning och längre batteritid. På dessa batterier hittas ofta beteckningar
som S och P vilket innebär serie och parallell. Om det t.ex. på ett batteri står ”3S3P” så
innebär det att batteriet har tre celler seriekopplade och tre celler parallellkopplade. Det är
dock endast de seriekopplade cellerna som ökar spänningen som i det här fallet skulle
vara 11,1V (3 celler * 3,7V). [24,25]
Vid användande av LiPo batterier så bör man iakta följande punkter: [26,27]
 Ett LiPo batteri bör aldrig laddas för mycket eller laddas ur för mycket. Batteriets
enskilda celler bör alltid ha en spänning på mellan ca 3,0 och 3,6V. Cellerna ska
aldrig ha en spänning på mindre än 2,6V eller mer än 4,2V då brand kan uppstå.
 Batteriet får aldrig kortslutas
 Batteriet bör inte tappas i marken eller på annat sätt få skador
 Ladda alltid batterierna med batteriets ladd kablar och använd rätt laddare.
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2.10 Radio
För att kunna manövrera en Quadcopter så krävs det en radiosändare och en radiomottagare. Det krävs minst fyra kanaler för att kunna manövrera en Quadcopter i alla tre
axlar. Fler kanaler kan behövas för att implementera fler funktioner. Kodningen från en
radiomottagare använder sig vanligtvis av PWM-kodning vilket innebär att varje kanal
skickar olika långa pulser beroende på reglagens position. Dessa pulser ligger mellan 1-2
millisekunder där det lägsta värdet är stopläget på throttlekanalen och högsta värdet är
maximal hastighet. På resterande manövreringskanaler så är mittenläget på 1.5 millisekunder neutralläget. För att synkronisera mottagar- och sändardelen så är det en synkroniseringstid på 20 millisekunder mellan varje puls[28].
Radiomottagaren har utgångar för åtta kanaler och varje kanal skickar ut PWM-pulser
och vissa radiomottagare har även en PPM-sum som är en sammanfogad signal av alla
PWM-kanaler fast på en signalkabel istället för flera (Figur 2.17).

Figur 2.17. Illustration av Separata PWM-kanaler
och en PPM-sum kanal [13].

Den första raden är summan av alla PWM kanaler och kallas vanligtvis för PPM-sum.
Genom PPM-sum är det endast en signalkabel som behövs för att fånga alla kanaler.
Tiden mellan pulserna på PPM-sum kanalen är pulstiden för varje kanal i ordning. Det är
inte alla receivers som har PPM-sum så istället tas alla PWM-kanaler ut enskilt och tolkas
separat. Gemensamt är att alla kanaler har en synkroniseringstid där signalen alltid är låg.
Det är att föredra att ha en PPM-sum signal ifall signalen ska kopplas vidare från receivern till mikrokontroller då endast en digital ingång krävs för att läsa alla kanaler med
ett enda interrupt som mäter tiden mellan två ”rising edge”.
Förutom PPM-kodning så kan radiosändaren även sända med PCM-kodning som skickar
fler ramar per sekund och som har något som kallas för failsafe som betyder att om en ram
blir korrupt så ställer sig servona i ett fördefinierat läge för att undvika en tyngre krasch.
Det som är en stor skillnad är att PPM kan innehålla brus och störningar medan PCM inte
alls har lika mycket störningar[29]. PCM kommer dock ej användas eftersom PPM är
billigare och fungerar minst lika bra som PCM då mikrokontrollern korrigerar signalerna
innan de skickas ut till motorerna.
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3. Genomförandet
Examensarbetets genomförande bygger på kunskapen om ett övergripande komponentrelations schema. Alla sensorer sitter direkt kopplade till Arduino medan radiosändaren
tolkas av radiomottagaren som sedan kopplas till Arduino. Motorer kopplas genom
fartreglage till Arduino (Figur 3.0).

Figur 3.0. Övergripande förenklat relationsschema över komponenter.

Genomförandets delar innehåller analys och motivation av de komponenter som har valts
till byggandet av Quadcoptern.

3.1 Arduino
En Arduino Uno användes till Quadcoptern med motivationen låg vikt och liten storlek.
Enligt beräkningar så skulle antalet portar på denna Arduino räcka till för Quadcopterns
alla funktioner. Antalet digitala portar som behövs med de funktioner som är implementerade på Quadcoptern idag är tolv stycken vilket är två mindre vad en Arduino Uno
har. För testsyfte användes en interruptpinne från sensorkortet för gyrot och accelerometern på en digital port på en av fortfarande lediga portarna. För fullständig första
version av kretsschemat med Arduino Uno, se appendix 4.
Examensarbetet är tänkt att vara en grundsten till ett större program med fler funktioner,
därför ansågs Arduino Mega som ett bättre val trots högre vikt och storlek då ramen
tillåter detta, för fullständigt kretsschema med Arduino Mega, se appendix 5.
Med Quadcopterns funktioner användes följande pinnar på Arduino Megan och Unon:
 Sex digitala pinnar för avläsning av 6 radiokanaler, pinChangeInterrupt används
för att kontrollera när pinnarna blir hög respektive låg.
 Fyra digitala pinnar för att skicka motorsignaler till varje ESC med funktionen
analogWrite() som skickar ut PWM-signaler med en uppdateringsfrekvens på 490
Hz.
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Två digitala pinnar med I2C-protokollet för kommunikation med sensorkortet för
gyro och accelerometer.
Två digitala pinnar för att skicka och avläsa en puls från ultraljudssensorn. Den
digitala input som läser av pulsen använder sig av Arduinons externa interrupt på
pinne 18 (2 på Arduino Uno).
Arduinon matas via 5v ingången via en BEC på 5v från en av de fyra fartreglagen.
Sensorkortet för gyrot och accelerometern matas med utgången 3.3V från
Arduinon.

Resultatet blev att Arduino Uno användes i slutprodukten eftersom att Arduino Mega
gick sönder i slutskedet av examensarbetet. För färdigställt kretsschema, se appendix 6.

3.2 Sensorer
3.2.1 Avstånd
Sensorn som valdes var en ultraljudssensor av modell HC-SR04 eftersom att den är billig
och klarar av att mäta väldigt exakta värden upp till tre meter. Först så användes ett färdigt bibliotek för att avläsa sensorn, biblioteket skickade satte signalen på Trig-pin till
HIGH och sedan efter en kort tid sattes den till LOW igen, på så sätt skickades en högfrekvent puls ut från sändaren på sensorn som sedan studsar på objektet. Programmet låg
sedan i en loop och kontrollerade ifall mottagaren hade mottagit den högfrekventa pulsen
dvs. om Echo-pin hade gått HIGH och isåfall mättes tiden mellan att pulsen hade skickats
ut och Echo-pin gått HIGH. Det färdiga biblioteket var dock ineffektivt eftersom att den
behövde kontrollera om Echo-pin hade gått hög varje gång i loopen samt att mycket
onödig kod behövde exekveras. Istället så gjordes ett eget protokoll där external interrupt
användes.
Echo-pin kopplades till ett external interrupt känslig för ”falling edge” på Arduino och i
main-loopen så sattes Trig-pin till HIGH i 10 mikrosekunder och sedan låg igen och en
starttid togs sedan med funktionen micros(). När sedan mottagaren tagit emot pulsen dvs
då Echo fått ett interrupt på falling edge så mäts stoptiden genom micros()-startvärde och
denna tid delas sedan i 57 för att få fram avståndet i centimeter (Figur 3.1 på efterföljande
sida).
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Figur 3.1. Illustration över tiden som mäts vid avståndsmätning. Först
tas starttiden när en puls har skickats på Trig-pin. När pulsen sedan
anlänt i mottagaren så mäts tiden från den skickats tills hela pulsen
anlänt.

3.2.2 Accelerometer och gyroskop
Den sensor som valdes som accelerometer och gyroskop var MPU-6050 eftersom att den
hade en hög upplösning på 14 bitar, hög samplingshastighet och inställbart lågpass-filter
mellan 5-256Hz samt att den hade ett attraktivt pris. Sensorn kan drivas med antingen 5v
eller 3.3v då modulen har en inbyggd spänningsregulator.

Figur 3.2. Gy-521 modul med MPU-6050
sensor [14].
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Nedan beskrivs kopplingspinnarna på sensorkortet:
VCC – Kan matas med 5v eller 3.3v
GND – Ground
SCL – Är klocksignalen för i2c kommunikation
SDA – Är datasignalen för i2c kommunikation
XDA och XCL – Används för att koppla in en annan i2c-enhet via MPU-6050, för
slagsvis magnetometer.
AD0 – Ändrar i2c-addressen beroende på om den matas med GND eller VCC. Antingen
blir adressen 0x68 eller 0x69, används om man har flera sensorer med samma adress.
INT – Denna går hög eller låg beroende på om nytt sampel finns att hämta eller inte, om
den är aktiverad.
Inga pull-up resistorer behöver kopplas mellan SCL och SDA till VCC eftersom att dessa
resistorer redan finns på modulen (2st 2k2 resistorer) [30].
För att läsa av rådata från sensorn så användes ett färdigt bibliotek skrivet av ”Jeff
Rowberg”[30]. Biblioteket konfigurerar sensorns register via I2C som styr samplingshastighet, lågpass-filter och vilka axlar som ska mätas och även om interrupt ska användas. Sensorn ställdes in på att sampla i 1kHz och mäta +-16g på accelerometern och
+-2000 grader/s på gyroskopet utan interrupt. Programmet läser sedan av ett sampel från
sensorn så ofta som processorkapaciteten tillåter.
Kalibrering av biasvärden
Först så läses rådatat för accelerometerns och gyroskopets axlar av när de är i stationärt
läge för att ta reda på ”bias” på alla axlar. Bias är värdet på differensen från noll som man
subtraherar från alla sensorvärden. Biasvärden ställs in genom att använda ett genomsnittsvärde av ett X antal sampel när sensorn är stationär, ju fler värden som tas desto
noggrannare blir bias. För att kalibrera accelerometern är det viktigt att sensorn står i
vinkelrätt läge mot jordens gravitation, detta görs genom att ställa Quadcoptern helt rakt.
Gyroskopets bias kan ställas in oavsett position eftersom att den bara mäter momentana
vinkelhastigheter och inte är beroende av gravitationskraften.
Enligt Figur 3.3 och Figur 3.4 så ser man att biasvärdena varierar något, därför tas ett
medelvärde av dessa.

Figur 3.3. Visar bias for gyroskopets axlar utan lågpass-filter.
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Figur 3.4. Visar bias for accelerometerns axlar utan lågpass-filter.

De högfrekventa störningarna som blir genom vibrationer i ramen när motorerna roterar
tas bort genom att använda ett lågpass-filter på 42Hz.
Enligt Figur 3.5 nedan visas accelerometerns vinkelmätningar kompenserade med bias
när motorerna snurrar i konstant hastighet utan lågpass-filter.

Figur 3.5. Accelerometerns vinklar utan lågpassfilter när motorerna roterar.

Med ett lågpass-filter på 42Hz och med ett medelvärde på de tio senaste sampels ser
X-vinkeln ut enligt Figur 3.6 på nästa sida där motorerna roterar.
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Figur 3.6. Accelerometerns vinklar med ett lågpass-filter på 42Hz och ett medelvärdesfilter
när motorerna roterar.

Man kan se att de högfrekventa störningarna som blir genom vibrationer i ramen är betydligt mindre med ett lågpass-filter på 42Hz kombinerat med ett medelvärde, resten av
störningarna måste isoleras bort fysiskt.
För att beräkna vinkeln mot jordens gravitation så användes Formel 8 för roll och Formel
9 för pitch.
ACCEL_XANGLE = atan2(X,Z)* 57.2957795

(8)

ACCEL_YANGLE = atan2(Y,Z)* 57.2957795

(9)

För att testa accelerometervinkel så vrids Quadcoptern 360 grader långsamt i X-led (roll)
när motorerna står still med formeln implementerad (Figur 3.7).

Figur 3.7. Visar vridning 360 grader for accelerometerns X-axel med lågpass-filter.
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Vinkeln går från 0 till -180 grader och sedan hoppar vinkeln direkt till 180 och går ned till
0 igen. Detta gör ingenting eftersom att Quadcoptern alltid kommer befinna sig mellan
-90 till 90 grader för att Quadcoptern inte har något krav på att rotera förbi längre än så.
För att beräkna vinkeln från gyroskopet så används integrering av vinkelhastigheten
(Formel 10).
Angle += Gyrorate * deltaTime.

(10)

Där deltaTime är i enheten sekunder och Gyrorate är i enheten grader/s. Eftersom integrering är väldigt exakt under en kort tid men betydligt sämre efter en lång tid så kommer
vinkeln med tiden bli fel, desto snabbare vinkelförändringar som sker desto mer fel blir
det. Figur 3.8 nedan visar vinkeln efter att man vinklat sensorn samtidigt åt X- och Y-led
under några sekunder.
Man kan se att gyroskopet har ”driftat” några grader från nollpunkten när den återgått till
rakt stationärt läge efter man vinklat sensorn länge, mycket och snabbt.

Figur 3.8. Gyroskopets drift över
tiden.

Genom att man har vinkeln från accelerometern så kommer detta sättas in i komplementformeln, mer om detta i kapitel 3.7.
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3.3 PID-regulator
För att få en stabil Quadcopter så implementerades en PID för varje axel (X, Y och Z) där
varje enskild PID räknar ut ett värde som används för att få Quadcoptern att stabilisera sig
mot en önskad vinkel i just det ledet. Det finns sedan olika metoder som kan användas för
att bestämma värden på konstanterna P, I och D och den som användes i detta projekt var
en variant av trial and error metoden.
Quadcoptern hängdes upp så att den bara var rörlig i en axel. Först så ställdes P-värdet in
tills systemet började oscillera (Figur 3.9). P-värdet gör i det här fallet att systemet
oscillerar ur (amplituden blir högre och högre), detta gör dock inte så mycket för vad som
eftersträvas med P-värdet är att få ett system som reagerar så snabbt som möjligt på
förändringar. När P-värdet var inställt så ställdes D-värdet in för att ta bort detta
”overshoot”, det innebär att när den ska stabilisera sig så skjuter den inte över allt för
mycket på andra sidan utan ställer sig direkt i horisontellt läge (Figur 3.10). När P och D
var inställda så ställdes I-värdet in med ett relativt lågt värde för att få quadcoptern att
hela tiden sträva efter att komma tillbaka till den önskade positionen i grader samt minska
oscillationer (Figur 3.11). Efter detta finjusterades värdena under flygtester. P-värdet
ökades för att få en snabbare stabilisering vilket ledde till att både D- och I-värdet också
höjdes.

Figur 3.10. Med ett P- och D-värde i
PID:en blir Quadcoptern stabil. För
att få dessa oscillationer petade man
till Quadcoptern då den satt upphängd
på stolar.

Figur 3.9. Med endast ett P-värde i
PID:en så oscillerar Quadcoptern ur.
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Figur 3.12. Det summerade värdet
”pitchDiff” från alla tre delar i
PID:en som skickas till motorerna.

Figur 3.11. Med alla PID-värden stabiliseras
vinkeln snabbt. För att få dessa oscillationer
höll man Quadcoptern i tjugo graders vinkel
under en kort period under körning, detta för
att se förändringen av I-värdet.

PitchDiff i Figur 3.12 är det summerade värdet från PID:en som skickas till motorerna
där två av motorerna sätts med ett positivt pitchDiff och de andra två med ett negativt
pitchDiff (Formel 11,12,13,14). Motorerna får då olika hastigheter beroende av vilken
riktning man vill stabilisera Quadcoptern åt. I det här fallet så är det pitch som ska stabiliseras upp vilket innebär att de bakre motorerna sätts med ett positivt pitchDiff medan
de främre motorerna sätts med ett negativt. Vinkeln i Y-led är den faktor som avgör om
de främre eller de bakre motorerna ska sättas med ett positivt eller negativt värde enligt
uträkningar i PID:en (se bifogad kod). På samma sätt beräknas sedan rollDiff (X-led) och
yawDiff (Z-led) med varsin PID och läggs till i de summerade värdena som skickas till
motorerna. Ekvation 6,7,8,9 använder analogWrite för att sätta varje motor med ett enskilt värde mellan 125–250 då alla uträkningar är färdiga. Det första argumentet i metodanropet är den pinne på Arduinon som ESC:n för den nämnda motorn är kopplad till
medan det andra argumentet är summan av alla värden som ska skickas till motorerna,
dvs. värdet från radion (throttleValue) samt PID-värden för varje enskild axel. Dessa
värden skickas med metoden constrain som ser till att värdet alltid ligger i intervallet
125-250.
analogWrite(MOTOR_BACK_RIGHT , constrain((throttleValue + pitchDiff - rollDiff yawDiff) / 8, 125, 250));
(11)
analogWrite(MOTOR_FRONT_LEFT , constrain((throttleValue - pitchDiff + rollDiff yawDiff) / 8, 125, 250));
(12)
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analogWrite(MOTOR_FRONT_RIGHT, constrain((throttleValue - pitchDiff - rollDiff +
yawDiff) / 8, 125, 250));
(13)
analogWrite(MOTOR_BACK_LEFT , constrain((throttleValue + pitchDiff + rollDiff +
yawDiff) / 8, 125, 250));
(14)

3.4 Motor
Enligt teoridelen om motorer så är borstlösa motorer den motortyp som används för att
bygga helikoptrar och liknande produkter i dagsläget. Borstlösa motorer används nästan
alltid numera och har i princip helt konkurrerat ut borstade motorer. Anledningen till
detta är bland annat att de borstlösa har längre livstid, låter mindre och är betydligt mer
energieffektiva då man inte får lika stora energiförluster i form av värme. Till detta projekt har man valt att använda sig av fyra stycken Turnigy D2836/8 motorer (Figur 3.13).
Dessa motorer har valts till projektet för att de tillsammans har en kraft som är tillräckligt
stor för att lyfta quadcoptern och alla dess delar med tillräckligt med kraft för att köra
Quadcoptern fort och utan att dra allt för mycket energi.

Figur 3.13. En av de fyra Turnigy D2836/8 motorerna som har valt
att användas till projektet [1].

Nedan följer teknisk data för motorn med motiveringar till varför de passar för just detta
projekt:






Passar till ett 2-4 cells LiPo batterier – Ett 3 cells LiPo batteri valdes.
RPM 1100kv – 1100kv talar om att motorn snurrar 1100 varv per volt (värdet blir
mindre i praktiken med belastning). Detta är ett bra värde för en Quadcopter med
en storlek på 500 – 600 mm som använder propellrar av typen slowfly.
Maximal strömstyrka 18A – Ett lagom värde för att få en hög effekt utan att
batteriet laddas ur för fort.
Vikt 70g (med kontakter) – Den totala vikten på Quadcoptern bör vara så liten
som möjligt, dessa motorer är inte de lättaste man kan hitta på marknaden men de
är mycket kraftiga vilket gör det värt att använda dem ändå.
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Maximal dragkraft 1130g – Värdet stämmer om man använder ett batteri med fyra
celler. Eftersom man i projektet har ett batteri med tre celler samt att dragkraften
är linjär så får man ut 75 % av detta värde från varje motor. Varje motor kan därför
ge en dragkraft på maximalt 1130 * 0,75 = 847,5 gram vilket ger Quadcoptern en
maximal lyftkraft på 4 * 847,5 = 3390 med alla fyra motorer inräknade. För att
testa detta i praktiken så hängdes Quadcopter upp och ner på en våg för att se hur
mycket extravikt vågen visade när gasen ändrades (Figur 3.14). Om man bortser
från att dessa mätningar inte är exakta så ser man i motortillverkarens manual att
lyftkraften blir totalt 3390 gram med fyra motorer, vilket är större än den faktiska
lyftkraften på ca 2900 gram vid maximal throttle (2000 i figur 3.14). För att
Quadcoptern ska kunna flyga bra så bör summan av dragningskraften från alla
motorer vara betydligt större än den totala vikten på Quadcoptern så att man kan
bromsa hårt och accelerera snabbt.

Figur 3.14. Lyftkraften i förhållande till gasen.

3.4.1 Propellrar
Tillverkaren av dessa motorer brukar ofta specificera rekommendationer om ungefär
vilka propellrar man bör använda. Denna rekommendation fanns även för dessa motorer.
I detta fall stod det att om man har ett batteri som ger ut 7,4 volt så bör man använda sig av
propellrar med en storlek på ca 11*7. Har man istället ett batteri som ger ut 14,8 volt så är
7*3 ett lämpligt värde på propellrarna. Eftersom man i detta projekt har valt att använda
sig av ett batteri med 11,1 volt så bör man ha propellrar som ligger inom detta intervall,
dvs. propellrar som har en större diameter och lyftkraft än 7*3 men mindre än 11*7.
Quadcoptern är för tillfället utrustad med propellrar med dimensionerna 8*4,5 vilket ger
en relativt snabb acceleration samtidigt som lyftkraften är fullt tillräcklig då Quadcoptern
kan hovra när fartreglaget är inställt på ca 45 % av totala gasen (44,7 % eftersom hovringsvärde är 1447).
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3.5 Programmering
Programmeringsprocessen genomfördes genom att programmera och testa alla delar
separat innan de sattes ihop. Den del som testades först var att tolka radiomottagaren
genom att läsa av pulstiderna från respektive kanaler. Den första metoden som testades
var den inbyggda Arduinofunktionen pulseIn[31] men eftersom den låste programmet
från att göra andra saker medans den mätte pulstiden så fick pinchangeInterrupts används
istället [34]. Mer om detta i kapitel 3.9.
Nästa del som testades var fartreglage i kombination med motorer. Först så användes
Arduinos servobibliotek där man använde sig av funktionen writeMicroseconds[32] för
att få motorerna att snurra. Detta byttes sedan till analogWrite[33] eftersom att servobiblioteket bara hade en uppdateringsfrekvens på 50Hz medans analogWrite[33] hade en
uppdateringsfrekvens på 490Hz.
Nästa del som testades var gyroskop och accelerometer. Först så användes en Gy-80
sensormodul som innehöll båda sensorerna men efter att man upptäckt att sensorn gav
ifrån sig mycket signalspikar och inte var så bra som man trodde så inhandlades en
MPU-6050 istället som inte hade några plötsliga spikar och samtidigt hade högre upplösning. Först så testades att läsa rådata via ett färdigt bibliotek och sedan så tolkades
rådatat om till dess riktiga enhet, grader/s för gyroskopet och g-krafter för accelerometern. Dessa konverterades sedan till vinklar och sattes in i komplementformeln (kapitel
3.7). Ett färdigt bibliotek användes för att minska på koden i huvudprogrammet.
Nästa del som testades var ultraljudssensorn. Först så testades ett program som använde
pulseIn men eftersom att det stoppar upp resten av programmet så användes external
interrupt istället för att mäta pulstiden, detta medför att avläsandes av ultraljudssensor tar
ytterst lite tid i huvudprogrammet (kapitel 3.2.1).
Enligt Figur 3.15 nedan visar uppdateringsfrekvenserna mellan alla komponenter.

Figur 3.15. Uppdateringsfrekvenser mellan komponenter. Till vänster visas
radiosändare och radiomottagare, högst upp visas en ultraljudssensor.
Nedre delen visar ett gyroskop och accelerometer och den högra delen visar
motor och fartreglage.
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3.5.1 Flödesschema
Programmeringen fungerar enligt Figur 3.16. När programmet startar så initieras gyroskopet, accelerometern och interrupts för radiomottagaren och ultraljudssensorn. Efter
initiering så körs loopen som läser av nya sensorvärden från gyroskop och accelerometer
och beräknar de nya vinklarna. Ifall säkerhetsbrytaren stängs av på radiosändaren så
beräknas även PID varje varv i loopen och motorerna sätts därefter. Om autonomlandnings-brytaren är på så används PIDen för att landa Quadcoptern automatiskt. När som
helst under programmets körning så kan interrupts från radiomottagaren och ultraljudssensor avbryta programmet i en kort tid men återgår sedan tillbaka till programmet direkt
efter ett interrupt.

Figur 3.16. Programmets flödesschema.
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3.6 Fartreglage
Till quadcoptern har man valt att använda sig av fyra stycken fartreglage av typen
”Mystery Firedragon 30A” (Figur 3.17). Dessa fartreglage valdes att användas till projektet av flera anledningar, för det första så ska man alltid använda fartreglage som klarar
en högre ampere-kapacitet än vad motorn som kopplas till fartreglaget maximalt kan dra.
I detta fall drar motorn maximalt 18A och därför används ett fartreglage som klarar 30
ampere för att vara säker på att fartreglaget inte ska gå sönder. Dessa fartreglage är
dessutom billiga, har en BEC och väger relativt lite, vilket är en av de avgörande faktorerna vid byggandet av en quadcopter. Utöver detta så har dessa fartreglage även inställningar för hur bromsning ska ske, batterityp som används, lågspänningsskydd,
snabbhet på uppstart samt timer inställning. För mer info om dessa inställningar – se
teoridelen om fartreglage.

Figur 3.17. Bild på fartreglagen som
används till quadcoptern [16].

För att köra motorerna så testade man först att använda servo-biblioteket i Arduino som
skickar ut PWM-signaler med en hastighet på 50Hz. Detta blev dock inte optimalt med
tanke på att loopen i Arduino-programmet faktiskt körs med en mycket högre hastighet
som då gör att man skulle kunna uppdatera motorerna oftare. Man valde därför istället att
skicka PWM-signaler till fartreglagen med funktionen analogWrite() som har en uppdateringsfrekvens på 490Hz.
Ett av problemen som uppstod med dessa fartreglage var att synkningen med motorerna
inte verkade stämma så bra då det knakade väldigt mycket i motorerna när de kördes
(framför allt på låga vartal). Man misstänkte att detta kunde ha att göra med den timing
inställning som finns på fartreglagen. Dessa fartraglage har nämligen tre olika lägen på
timing inställningen – low / medium / high, där low är fabriksinställningen. Som tidigare
nämnt i teoridelen om fartreglagen så passar en hårdare eller i det här fallet högre inställning bättre till höghastighetsmotorer med fler spolar. Man valde därför att programmera om fartreglagen från ”Low” till ”High” vilket resulterade i att motorerna
knakade betydligt mindre.
Ett annat problem som uppstod under projektet var att ett av dessa fartreglage plötsligt
slutade att fungera. Direkt efter en testkörning av quadcoptern så upptäckte man att ett
fartreglage hade gått sönder vilket var mycket märkligt eftersom allt satt rätt kopplat samt
att ingen komponent på fartreglaget blev särskilt varm. Uppkomsten av detta fel är ännu
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oklart. Eftersom fartreglage av olika modeller har lika olika egenskaper så fick man helt
enkelt beställa ett nytt fartreglage av samma sort.

3.7 Metoder för vinkelberäkning
Komplementformeln valdes att användas för att kombinera vinkeldata från accelerometer
och gyroskop för att den är lättviktig på CPU och enkel att förstå. Kalmanfiltret valdes
bort eftersom att det kräver mer CPU-kraft och att det inte fanns tillräckligt med tid i
projektet för att sätta sig in i den matematiska komplexiteten i filtret. Konstanterna i
komplementformeln ställdes in till 0.992 gyroskop och 0.008 accelerometer. Accelerometern fick en väldigt liten del eftersom att den efter filtrering fortfarande var lite känslig
för vibrationer så att värdet hoppade +- 1 grad, det visade sig ändå vara tillräckligt med
0,8% accelerometer för att motverka gyroskopets drift. Desto mer som användes av accelerometern desto mer störningar från accelerometern gjorde att Quadcoptern flög instabilt. Störningarna berodde bland annat på vibrationer och accelerationer som påverkade accelerometerns vinkel, därför blev det en bra avvägning med 0.008 på accelerometern. För att Quadcoptern skulle kunna flyga ännu stabilare så måste accelerometern
isoleras bättre fysiskt mot vibrationer. De slutliga formlerna för vinkelberäkningar blev
enligt Formel 15,16 och 17.
zAngle += (((float)(gyroZrate) * ((double)micros()-prev_sensortimer)) / 1000000); (15)
xAngle = (0.992*(xAngle+(((float)(gyroYrate) * ((double)micros()-prev_sensortimer) /
1000000)))+(0.008*ACCEL_XANGLE));
(16)
yAngle = (0.992*(yAngle+(((float)(gyroXrate) * ((double)micros()-prev_sensortimer) /
1000000)))+(0.008*ACCEL_YANGLE));
(17)

3.8 Strömförsörjning
Strömförsörjningen till quadcoptern kommer att ske med ett batteri av typer lithium
polymer eftersom de är så lätta i förhållande till sin batterikapacitet. Batteriet vi har valt
har följande egenskaper:
 3S = 3 celler med vardera 3,7V i serie vilket ger 11,1V i total spänning
 3700mAh
 25C/5C
25C och 5C talar om batteriets maximala konstanta i- och urladdningskapacitet. Batteriet
kan i det här fallet maximalt laddas ur med 25C vilket innebär 25 multiplicerat med
batteriets strömkapacitet (3700mAh), på samma sätt beräknas batteriets maximala laddningskapacitet. detta ger oss följande värden:
Batteriets maximala urladdningskapacitet = 25 * 3700 = 92 500mA = 92,5A
Batteriets maximala laddningskapacitet = 5 * 3700 = 18 500mA = 18,5A
Dessa värden bör inte överskridas då batteriet kan ta stryk. På detta batteri så står det dock
även att den har en burst i urladdning på 35C vilket innebär batteriet klarar av att laddas ur
med mer ström (35 * 3700 =129500mA = 129,5A) under korta perioder.
Eftersom batteriets vikt ökar i takt med strömkapaciteten så beror valet av batteri mycket
på hur mycket Quadcoptern maximalt får väga. Om en lättmanövrerad Quadcopter öns-
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kas så är ett lätt batteri med låg strömkapacitet att föredra medan en Quadcopter med lång
flygtid måste ha ett batteri med hög strömkapacitet. Målet med denna Quadcopter är att
ha båda dessa egenskaper och därför valdes ett batteri med en medelströmkapacitet.

3.9 Radio
Till projektet har man valt att använda sig av en Turnigy 9X [35] radiosändare med nio
kanaler samt en radiomottagare för åtta kanaler. Dessa valdes för att kunna ha utbyggd
funktionalitet utöver de fyra kanalerna som krävs för att bara kunna köra Quadcoptern
(Figur 3.9.1).

Figur 3.18. Bild på radiosändaren och mottagaren
som används till projektet [35].

Styrningen till quadcoptern sker med de två spakar som går i horisontellt och vertikalt led
på fyra kanaler från radiosändaren. Dessa fyra kanaler används för följande:
LEFT_UP = quadcoptern körs rakt uppåt, alla motorer körs med samma hastighet.
LEFT_SIDE = quadcoptern roterar runt sin egen axel, något av de motorpar som sitter
diagonalt (antingen de som är clockwise eller anticlockwise) ökar hastigheten medan de
andra två motorerna minskar hastigheten.
RIGHT_UP = quadcoptern vickar framåt/bakåt, dvs motorerna på de svarta armarna ökar
hastigheten medan motorerna på de röda armarna minskar hastigheten eller tvärtom.
RIGHT_SIDE = quadcoptern vickar åt någon sida, dvs motorerna på en röd och en svart
arm ökar hastigheten medan de andra två motorerna minskar hastigheten eller tvärtom.
De övriga kanalerna på radiosändaren är spakarna som sitter överst på kontrollern och
som endast kan sättas i lägena av eller på. En av dessa kanaler används som en säkerhetskanal vilket innebär att man efter att ha slagit på radiosändaren måste sätta denna
spak i högläge innan man kan köra quadcoptern. Om man sedan under körning fort vill slå
av motorerna till quadcoptern så sätter man enkelt denna spak i lågläge. En annan av
dessa spakar används för autonom landning så om man vill att quadcoptern på egen hand
ska landa säkert sätter man denna spak i högläge.
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För att mäta pulstiderna på respektive kaneler från radiomottagaren så kan man använda
sig av externa interrupt eller pinchangeInterrupt. Man valde att använda pinchangeInterrupt eftersom det fungerar lika bra och det går att använda på fler pinnar än external
interrupt på Arduino så att det går att implementera fler kanaler.
Programmeringen fungerar så att från att en puls har kommit in på positiv flank så läggs
nuvarande tiden in i en variabel enligt
starttime = micros();
När pulsen sedan går ner så läggs pulstiden för radiokanalen som skapade avbrottet in i
int-arrayen time som håller reda på de senaste värdena från alla 4 radiokanaler enligt
time[i] = micros() - starttime;
I loopen så läses det senaste värdet av för varje kanal och sedan sätts motorerna utifrån
det. Värdena som fås från radiomottagaren låg ungefär mellan 1000-1800 men varierade
något så dessa skalades om till en gemensam skala på 1000-2000 för att få värdena
proportionerligt lika eftersom att maximala och minimala pulstiden på alla kanaler var
lite olika. Värdena från radion blev dock sämre beroende på hur mycket kod som implementeras i programmet eftersom att det då finns mindre tid till att utföra alla interrupt i
tid, detta betyder att om throttlekanalen står på 1400 så kan den hoppa mellan 1390 och
1410. Detta fenomen märks dock inte särskilt mycket i slutprodukten eftersom att alla
motorer får samma differens.
För kod till hur pulserna avläses från radiomottagaren, se appendix 1.

3.10 Autonom landning
En av Quadcopterns funktioner är att den ska kunna landa autonomt vilket kan ske vid två
tillfällen, vid aktivering av en speciell brytare på radiosändaren och då radiomottagaren
inte längre får in nya värden från sändaren (dvs. då täckningen försvinner). För att lösa
den autonoma landningen så används en ultraljudssensor som sitter fäst under
Quadcoptern riktad nedåt. Om autonom landning aktiveras så avaktiveras den manuella
kontrollen över gasen från radiosändaren vilket innebär att Quadcoptern automatiskt
kommer att sätta ett lämpligt värde på gasen baserat på höjden den befinner sig på.
Observera att endast gasreglaget övergår från manuellt till autonomt vilket innebär att
man fortfarande kan styra Quadcoptern med övriga kanaler från radiosändaren för att
rotera och svänga Quadcoptern. Om föraren själv valde att aktivera den autonoma landningen med brytaren på radiosändaren så kan föraren under hela autonoma landningen
avbryta denna genom att återställa brytaren vilket resulterar i att gasen direkt går tillbaka
till manuell styrning för föraren igen.
Föraren kan fortfarande under hela färden slå av alla motorer med säkerhetsbrytaren som
säkerhet om något oförutsägbart skulle inträffa. När Quadcoptern har varit på en höjd om
maximalt sju centimeter från marken tio sampels i rad vilket motsvarar 0.1 sekunder
under den autonoma landningen så anses det som att Quadcoptern har landat vilket
medför att motorerna stängs av.
3.10.1 Linjär inbromsning
För att Quadcoptern ska kunna reglera gasen vid autonomisk landning så användes först
en linjär bromsmetod. I denna metod så avlästes kontinuerligt värdena från ultraljudssensorn och användes i koden enligt Figur 3.19 där variabeln ”distanceUnder” är
Quadcopterns höjd i centimeter. Sålänge Quadcoptern inte har registrerat en landning så
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exekverades denna kod som innebär att om Quadcoptern är på en högre höjd än en meter
så sätts bromskonstanten till noll. Om Quadcoptern istället är på en lägre höjd än en meter
så ökar bromskonstanten linjärt från 0 till 1 då Quadcopterns höjd ändras från hundra till
noll centimeter, dvs. konstantens värde ökar då höjden minskar. Funktionen map() i Figur
3.19 omvandlar linjärt höjdvärdet i centimeter mellan noll och hundra som finns i variabeln ”distanceUnder” till ett värde mellan noll och tio där värdet hundra omvandlas till
noll och värdet noll omvandlas till tio. Konstanten delas sedan med tio för att få ett värde
mellan 0 och 1.

Figur 3.19. Den första versionen av kod som användes
för att bestämma värdet på bromskonstanten.

Denna bromskonstant användes sedan i Formel 18 som bestämmer värdet på gasen som
skickas till motorerna:
throttleValue = (brakeConstant * 100) + 1430;

(18)

Värdet 1430 är en konstant som skapar den grundhastighet som Quadcoptern flyger i då
den är på en högre höjd än en meter, eftersom Quadcopterns hovringsvärde är ca 1447 så
kommer Quadcoptern i detta fall tappa höjd. Värdet (brakeConstant * 100) blir ett varierande värde som ökar hastigheten på motorerna när Quadcoptern kommer närmare
marken. Detta kan tänkas resultera i att Quadcoptern vänder och flyger uppåt när värdet
från denna faktor kommer upp i 17 (1447-1430), så blir dock inte fallet eftersom det krävs
mer kraft att bromsa ett föremål som tappar höjd än att bara få föremålet att lyfta från
stillastående tillstånd. Därför har värdet från denna bromsfaktor ett högre maximalt värde
(100).
Landning med denna linjära inbromsning fungerar men om man vill att Quadcoptern ska
landa snabbare och mjukare med en hårdare inbromsning när Quadcoptern är nära marken så passar det bättre med en exponentiell funktion.
3.10.2 Exponentiell inbromsning
För att få en snabbare och mjukare landning användes en ”Sigmoid funktion”. Man valde
därför att ersätta den linjära funktion som finns innanför if-blocket i Figur 3.19 med en
Sigmoid funktion (Figur 3.20).
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Formel 19 för funktionen är
följande:
Y = A/(B+exp(Cx + D))

(19)

Där konstanterna I detta fall har
följande värden:
A = 1, B = 1, C = 1 och D = 0 då
-4<x<4

Figur 3.20. En vanlig Sigmoid-funktion med formeln Y = 1/(1 + exp(x)).

Efter tester med olika värden på konstanterna A, B, C och D kunde man få fram följande
fakta:
A är den konstant som talar om det maximala Y-värdet.
B talar om maximala Y-värdet och förskjutningen av skärningen genom "skärningspunkten" i X-led. Högre B ger mindre maximalt Y-värde och förskjutning av skärningspunkten i X-led åt höger och tvärtom.
C är den konstant som talar om hur snabb derivata kurvan har genom "skärningspunkten",
dvs i mitten av Y intervallet. Högre värde ger snabbare förändring.
D är den konstant som förskjuter kurvan. Man måste alltid se till att det totala värdet inom
parenteserna går mellan ett intervall som är lika stort negativt som positivt för att få en
kurva som skär i mitten av intervallet för X.
Om värdet inom parenteserna för e sätts till negativt värde så vinklas hela kurvan upp och
ner.
Den slutliga versionen av Sigmoid funktionen som används för att bestämma värdet på
bromskonstanten i autonoma landningen ser ut enligt Figur 3.21. Bromskonstantens
värde ligger på Y-axeln och Quadcopterns höjd i centimeter ligger på X-axeln. De första
två konstanterna i formeln för funktionen har värdet fem istället för ett för att funktionen
ska få en förskjutning åt höger vilket resulterar i att Quadcoptern bromsar tidigare. Variabeln distanceUnder divideras med tio för att derivatan av kurvan ska bli mindre
(mjukare inbromsning) och minus fem används för att få en förskjutning av kurvan till
mitten av intervallet för X. Eftersom maximala värdet på variabeln distanceUnder blir
100 då denna kod exekveras så kommer det totala värdet i exponenten att ha ett intervall
på -5 till 5 vilket resulterar i att kurvan normalt får ”skärningspunkten” precis i mitten av
intervallet för X, dvs. Y = 0.5 då X = 50. Så blir dock inte fallet nu eftersom en förskjutning av kurvan lades in med de två femmorna i början av funktionen.
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Formel 20 för funktionen är
följande:
brakeConstant =
5/(5+exp(distanceUnder/10-5))
då 0<distanceUnder<100 (20)

Figur 3.21. Funktionen som används för att bestämma
värdet på bromskonstanten.

Värdet på denna bromskonstant används sedan i Formel 21 nedan på samma sätt som vid
den linjära inbromsningen.
throttleValue = (brakeConstant * 120) + 1400;

(21)

Värdet 1400 har minskats för att få en snabbare landning då Quadcoptern är på en högre
höjd än en meter. Värdet 120 har ökats för att få en hårdare inbromsning. Denna funktion
ger en inbromsning enligt Figur 3.22.

Figur 3.22. Quadcopterns höjd minskar exponentiellt då gasen ökar
exponentiellt vilket skapar en mjuk inbromsning. Y-axeln visar för
ThrottleValue grundhastigheten och för distanceUnder centimeter.

38

När Quadcoptern hamnar på en höjd lägre än 100 centimeter så ökar bromskonstanten
exponentiellt vilket gör att throttleValue (gasen) ökar exponentiellt vilket resulterar i att
distanceUnder (Quadcopterns höjd) minskar exponentiellt. Denna exponentiella höjdförändring gör att Quadcoptern bromsar in mjukt precis innan landning.
För kod till hur den autonoma landningen programmerades helt, se appendix 1.
3.10.3 Problem
Efter tester med den autonoma landningen så såg man att ultraljudssensorn gav ut väldigt
dåliga värden med mycket spikar. Dessa spikar försökte man filtrera bort genom att inte
se värden som giltiga om de skilde sig mycket från det senaste värdet. Denna lösning
lönade sig konstigt nog inte oavsett vilket värde man satte som tillåtet på denna förändring. Efter många tester kunde man konstatera att de brusiga mätningarna berodde på
underlaget gräs. Nedan finns grafer på vilka värden ultraljudssensorn ger ut på gräs respektive asfalt (Figur 3.23 och 3.24).

Figur 3.23. Ultraljudssensorns värden mot gräs.

Figur 3.24. Ultraljudssensorns värden mot asfalt.

Att sensorn visar dåliga värden på gräs beror antagligen på att ljudet inte studsar bra på
detta underlag vilket är ett stort problem eftersom man ofta vill köra Quadcoptern på just
gräs. Detta kunde man inte tänka sig att det skulle kunna utgöra något problem och eftersom detta upptäcktes så sent i projektet fanns ingen tid att hitta alternativa lösningar.
Denna begränsning finns alltså med på slutprodukten vilket innebär att man inte bör
aktivera den autonoma landningen när man kör Quadcoptern ovanför underlaget gräs.
Ett annat problem med den autonoma landningen är att beroende av hur mycket batterikraft som finns kvar så blir gaskraften olika. Om man har helt fulladdat batteri så räcker
det att skicka ca. 1430 i throttleValue till motorerna för att få Quadcoptern att hovra
medan om batteriet börjar ta slut så behövs ett betydligt högre värde. Detta gör att den

39

relativt hårda inbromsning man har valt att implementera med en Sigmoid funktion inte
alltid fungerar.

3.11 Säkerhetsåtgärder
De säkerhetsåtgärder som har implementerats är att om Quadcoptern hamnar utanför
räckvidden för radiosändaren så landar quadcoptern autonomt. Det finns även en separat
brytare på radiosändaren för att direkt slå av motorerna utifall något oförutsägbart skulle
inträffa, t.ex. om någon ovan förare håller på att köra in i någon med Quadcoptern eller
liknande.
Tanken var också att en till ultraljudssensor skulle kopplas in och riktas i framåtgående
riktning på quadcoptern för att känna av om den håller på att åka in i något hinder. Detta
hade varit en enkel implementation men man valde att inte implementera detta p.g.a. att
ultraljudssensorerna gav ut så olika värden beroende av vilket material avståndsberäkningen gjordes mot. Om man därför t.ex. hade kört mot ett träd så hade ultraljudssensorn
registrerat en krock vid ett avstånd som är helt annorlunda än om man skulle köra mot
t.ex. en vägg. Om man kör mot mjuka och ojämna material så blir värdena från denna
sensor helt opålitliga som man enkelt kan se i Figur 5 i kapitel 3.10.4 där ultraljudssensorn används mot underlaget gräs. P.g.a. spikar så skulle det även finnas en risk att denna
sensor tror att en krock har uppstått när det inte finns något hinder i närheten. Denna
funktion blir ett framtida arbete att implementera när man har hittat en pålitligare sensor
för ändamålet.

3.12 Konstruktion
3.12.1 Placering av komponenter
Ramen som valdes var en X525. Den valdes för att den hade ett avstånd på 500mm
mellan motorerna och för att den hade ett bra utrymme i mitten för att fästa mikrokontroller och fartreglage. En fördel var även att två armar var röda och två var svarta så man
lätt kan se vad som är fram och bak. En bild på ramen kan ses i Figur 3.25.

Figur 3.25. X525-ram med alla
komponenter fästa.
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Motorerna monterades längst ut på varje arm och kablarna för de tre faserna från motorerna drogs igenom varje arm in till mitten på ramen (Figur 3.26).

Figur 3.26. Motor fäst på armen och
kablarna indragna genom ramen.

I mitten av ramen emellan de två svarta plattorna så monterades fartreglagen på sidorna
mellan två armar så att kablarna från motorerna kunde kopplas på så nära slutet på armen
som möjligt för att undvika en extra kabelförlängning. De placerades på detta sätt för att
få bästa möjliga jämvikt (Figur 3.27).

Figur 3.27. Bild på undre plattan med
fartreglage monterade.

Radiomottagaren fästes i det utrymme som fanns kvar efter att fartreglagen monterats i
mitten av de två plattorna. Signalkablarna från radiomottagaren och en 5v samt GND
drogs från radiomottagaren upp på den övre plattan genom det stora hålet i mitten. På den
övre plattan så fästes Arduino i mitten för bästa jämvikt (Figur 3.28).

Figur 3.28. Bild på övre plattan med
Arduino Uno och sensorkortet monterat.
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3.12.2 Kopplingsschema
Se appendix 6.
3.12.3 Hårdvaruarkitektur
Se appendix 3.
3.12.4 Komponentlista
Se appendix 2.

42

4. Resultat och diskussion
Resultatet blev att Arduino Uno användes i slutprodukten eftersom att Arduino Mega
gick sönder i slutskeded av examensarbetet. Konstruktionen av slutprodukten ser ut enligt
Figur 4.1 där den mesta vikten är i mittpunkten för bästa möjliga balans.

Figur 4.1. Slutprodukt.

Gyroskopet och accelerometern klarar i kombination med Arduino med alla funktioner
implementerade av att läsa nya sampels med 270Hz vilket är tillräckligt för att flyga
stabilt.
PID-regulatorns konstanter ställdes in till
P = 3.2.
D = 0.7.
I = 0.45.
Vilket visar en stabil gång i luften. Värdet på P är tillräckligt stort för att få en snabb
reaktion från Quadcoptern när felaktig vinkel råder. Värdet på D skapar en tillräckligt stor
bromskraft så att Quadcoptern inte oscillerar sönder. I-värdet är lagom stort för att eliminera oscillationer och få Quadcoptern att sträva efter att komma tillbaka till sin rätta
vinkel.
Motorernas lyftkraft var tillräcklig och Quadcoptern hovrade strax under 50% kapacitet
vilket kan anses bra då det finns tillräckligt med motorkraft för att kunna flyga
Quadcoptern tillfredsställande.
Fartreglagen klarade av en uppdateringsfrekvens på 490Hz vilket var nödvändigt för att
sensoravläsningen på 270Hz skulle ha någon nytta, de fungerade även utmärkt till de
valda motorerna.
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Vinkelberäkningen visade sig fungera bra genom att produkten flyger stabilt. Z-vinkeln
beräknas helt med gyrot eftersom accelerometern inte kan användas för att ta bort drift i
Z-led. Vinklarna i X- och Y-led beräknas fram med en komplementmetod där 99.2 % av
vinkeln beräknas med gyrot och 0,8 % med accelerometern. Denna fördelning blev bra
eftersom gyroskopet är den pålitliga komponenten för beräkning av vinklar under körning. Accelerometern används endast för att ta bort den drift som beräkningarna från
gyroskopet skapar och här visade det sig att 0,8 % var tillräckligt.
För att förbättra produkten så finns det ett par saker som skulle kunna göras. En komponent som skulle kunna implementeras är en magnetometer så att Yaw-vinkeln blir mer
exakt och utan drift. I den nuvarande produkten så lider Yaw-vinkeln av felet som uppstår
vid integrering av vinkelhastigheten, genom att använda en magnetometer så kan man
kompensera upp för det felet så att vinkeln blir bättre över tiden.
Accelerometern har fortfarande märkbara störningar i vinkelberäkningen. Man skulle
kunna isolera accelerometern från vibrationer från ramen genom att använda någon typ
av dämpningsmaterial för att vibrationerna inte ska påverka vinklarna lika mycket och på
så sätt kan Quadcoptern självstabilisera sig ännu bättre. En annan komponent som skulle
kunna få Quadcoptern stabilare är en GPS som gör att Quadcopter kan stå kvar på samma
position även om det är stark vind ute genom att kompensera upp motorerna mer om
Quadcoptern oväntat förflyttar sig. För att få Quadcoptern att bli mer responsiv så kan
man byta till en snabbare mikroprocessor så att sensorerna läser vinkeln oftare så att
motorerna kan uppdateras med nya värden oftare och på så sätt stabilisera sig snabbare.
Strömförsörjningen höll i ungefär 8 minuter vid normal körning. Quadcoptern har även
utrustats med en enkel batteriindikator som larmar när batteriet håller på att ta slut.
Radiodelen fungerade bra men den enda begränsning var Arduinoprocessorn som inte
hann med alla interrupt i tid så att de uppmätta radiopulserna varierade med +-1%, men
detta märktes inte i slutprodukten.
Den autonoma landningen är implementerad och fungerar bra med vissa undantag. Ultraljudssensorn fungerar inte bra på absorberande underlag vilket gör att den autonoma
landningen inte bör aktiveras på t.ex. gräs. Det visade sig att det bästa alternativet för att
få en bra inbromsning var att använda en Sigmoid-funktion som exponentiellt ökar motorkraften när Quadcoptern kommer nära marken.
Krocksensorn implementerades aldrig i produkten eftersom tester av ultraljudssensorn
visade att den inte var bra för att läsa avstånd på annat än plan mark. Vill man implementera möjligheten att förhindra krock så bör man se över andra sensorer som klarar av
att märka av föremål med absorberande effekt och föremål som inte är helt vinkelräta mot
sensorn.
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5. Slutsats
Examensarbetet har blivit utfört inom den angivna tidsramen och de viktigaste målen har
uppfyllts. Quadcoptern kan i slutprodukten styras via radiosändare, självstabilisera sig i
luften, landa autonomt genom en brytare på radiosändaren och även om radiomottagaren
tappar täckning. Det visade sig vara otroligt viktigt att orienteringssensorerna filtrerades
och användes på rätt sätt för att få Quadcoptern att flyga stabilt då resterande delar av
examensarbetet berodde på dessa. Målet att förhindra krock uppfylldes inte men var inte
en stor del av arbetet, avståndssensorn som användes var inte rätt anpassad för användningsområdet.
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Appendix
1. Programmeringskod Arduino
/*
Flight regulator program for Quadcopter, Version 1.0
Copyright Mikael Persson & Tim Andersson, 2013
Swedish Royal Institute Of Technology
*/
#include <PinChangeInt.h>
#include <PinChangeIntConfig.h>
#include <Servo.h>
#include <NewPing.h>
#include <Wire.h>
#include <I2Cdev.h>
#include <MPU6050_6Axis_MotionApps20.h>
#define PIN_COUNT 6

//Number of channels attached to the reciver

//Arduino pins attached to the reciver
#define RIGHT_SIDE_CHANNEL 8 //Values: 1000-1830, Channel 1 on radio receiver
#define LEFT_UP_CHANNEL 11 //Values: 1000-1808, Channel 2 on radio receiver
hover value = 1360 before mapping and 1448 after mapping (44,8% of maximum motor
velocity)
#define RIGHT_UP_CHANNEL 12 //Values: 1000-1830, Channel 3 on radio receiver
#define LEFT_SIDE_CHANNEL 13 //Values: 1000-1822, Channel 4 on radio receiver
#define SAFE_CHANNEL 4 //Values: 1050-1880, Channel 5 on radio receiver
#define AUTOLAND_CHANNEL 7 //Values: 1040-1904, Channel 7 on radio receiver
(channel 6 doesn't work)
//Arduino pins attached to the ESC:s
//MOTOR_BACK_RIGHT = blackRight, MOTOR_FRONT_LEFT =
MOTOR_FRONT_RIGHT = redRight, MOTOR_BACK_LEFT = blackLeft
#define MOTOR_BACK_RIGHT 9
#define MOTOR_FRONT_RIGHT 10
#define MOTOR_BACK_LEFT 6
#define MOTOR_FRONT_LEFT 5
//Arduino pins attached to the SONARS
#define SONAR_UNDER_TRIG 2
#define SONAR_UNDER_ECHO 3
//Maximum distance the sonars will measure
#define MAX_DISTANCE_SONAR 400
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redLeft,

//Radio values from the different channels
#define MIN_CHANNEL 990
#define MAX_RIGHT_SIDE 1840
#define MAX_LEFT_UP 1808
#define MAX_RIGHT_UP 1824
#define MAX_LEFT_SIDE 1824
float rollDiff,pitchDiff,yawDiff; //Changes in x-, y-, och z-direction respective
int
pin[]
=
{LEFT_UP_CHANNEL,
LEFT_SIDE_CHANNEL,
RIGHT_UP_CHANNEL,
RIGHT_SIDE_CHANNEL,
SAFE_CHANNEL,
AUTOLAND_CHANNEL};
//Variable for knowing which channelPins we are
changing between
int throttleValue = 1000, yawValue = 1000, pitchValue = 1000, rollValue = 1000;
//Variable that holds the different values generated from the radio channels
//throttleValue = leftUp, yawValue =
leftSide, pitchValue = rightUp, rollValue = rightSide
double totYawValue = 0.0; //The sum of all changes from the startposition in Yaw
unsigned int time[] = {0,0,0,0,0,0}; //Variable that keep track of the last value from each
radio channel
boolean outOfRangeFlag = false;
unsigned long failSafeTime; //Variable that make sure we always get new values from
the radio
double starttime=0,stoptime=0; //Variables that calculates how long time the radiovalues
are high
long echoStartTime, echoStopTime; //Variable for ultrasonic distance time
byte currentPin=0;
//Variable for knowing which pin we are on
static unsigned int pingSpeedUnder = 10, pingSpeedFront = 10;// How frequently are we
going to send out a ping (in milliseconds). 10ms would be 100 times a second.
unsigned long pingTimerUnder = 0, pingTimerFront = 0; // Holds the next ping time.
int distanceUnder; //result from the ping (cm)
double brakeConstant; //Variable for auto-landing
int landCounter=0,lastDistanceUnder=0;
boolean landFlag=false;
unsigned long counter=0; //Debug variable
double deltaTime, prevDeltaTime;
boolean startupFlag=false;

//VARIABLES FOR GYRO/ACCL
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az; //Holds raw values from ACCL
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int16_t gx, gy, gz; //Holds raw values from GYRO
float
axBias,ayBias,azBias,axSumBias,aySumBias,azSumBias,gxBias,gyBias,gzBias,gxSumBias,
gySumBias,gzSumBias; //USED FOR BIAS CALIBRATION
long sensortimer=0,prev_sensortimer=0;
double xAngle,yAngle,zAngle; //FINAL ANGLES
float gyroXrate,gyroYrate,gyroZrate;
bool blinkState = false;
//AVERAGEFILTER
int indexBuffer;
int BUFFER_SIZE=10; // Number of samples you want to filter on.
float axAverage,axAverageSum,ayAverage,ayAverageSum,azAverage,azAverageSum;
float XcircularBuffer[10];
float YcircularBuffer[10];
float ZcircularBuffer[10];
float XsensorDataCircularSum=0;
float YsensorDataCircularSum=0;
float ZsensorDataCircularSum=0;
//proportional-integral-derivative controller anvÃƒÂ¤nds fÃƒÂ¶r att stabilisera
quadcoptern
//P: HÃƒÂ¶gre vÃƒÂ¤rde ger hÃƒÂ¶gre oscillering (SvÃƒÂ¤ngningskraft)
//I: Denna faktor finns till fÃƒÂ¶r att se till sÃƒÂ¥ att quadcopterns "nollÃƒÂ¤ge" inte
ÃƒÂ¤ndras med tiden. Detta kan ske fÃƒÂ¶r att t.ex. gyroskopet driftar. HÃƒÂ¶gre
vÃƒÂ¤rde ÃƒÂ¶kar denna stabiliseringsfaktor
//D: LÃƒÂ¤gre vÃƒÂ¤rde ger en hÃƒÂ¶gre motverkningskraft mot P (Stabiliseringskraft)
typedef struct my_struct{
float P, I, D;
float lastPosition;
float prev_dTerm;
float integratedError;
float windupGuard; // Thinking about having individual wind up guards for each PID
char name;
}PIDdata;
double windupGuard = 100.0;
PIDdata roll, pitch, yaw;
void setup() {
Serial.begin(115200);
Wire.begin();
pinMode(SONAR_UNDER_TRIG,OUTPUT);
pinMode(SONAR_UNDER_ECHO,INPUT);
attachInterrupt(1,echoFalling,FALLING);

53

analogWrite(MOTOR_BACK_RIGHT, 125);
analogWrite(MOTOR_FRONT_LEFT, 125);
analogWrite(MOTOR_FRONT_RIGHT, 125);
analogWrite(MOTOR_BACK_LEFT, 125);
roll.P = 3.2;
roll.I = 0.45;
roll.D = -0.7;
roll.name = 'R';
pitch.P = 3.2;
pitch.I = 0.45;
pitch.D = -0.7;
pitch.name = 'P';
yaw.P = 3.2;
yaw.I = 0.0;
yaw.D = -0.7;
yaw.name = 'Y';
accelgyro.initialize();
delay(10);
accelgyro.setDLPFMode(MPU6050_DLPF_BW_42);
accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000);
accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16);
accelgyro.setRate(0);
for (byte i=0; i<PIN_COUNT; i++)
{
pinMode(pin[i], INPUT); //set the pin to input
digitalWrite(pin[i], HIGH); //use the internal pullup resistor
}
PCintPort::attachInterrupt(pin[currentPin], rise,RISING); // attach a PinChange Interrupt to our first pin
Calibrate_MPU6050();
sensortimer=micros();
prev_sensortimer=micros();
pingTimerUnder = millis();
pingTimerFront = millis();
}
void loop() {
if(micros() - sensortimer>1000){
calculateAngles();
}
if(startupFlag == false && millis() > 8000){
startupFlag = true;
}
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if(millis() - failSafeTime > 40){ //Om ingen radiokanal har fÃ¥tt ett nytt vÃ¤rde pÃ¥
40 millisekunder sÃ¥ ska motorerna nollstÃ¤llas (vÃ¤rdet ska maximalt bli 20 ms), OSB
micros funkar inte!!
startupFlag = false;
outOfRangeFlag=true;
Serial.println("No New RadioValues!");
}
if(time[5] < 1200){
landFlag = false;
landCounter=0;
pitchDiff=0;
yawDiff=0;
rollDiff=0;
}

//reset autonomous landing

if(millis() >= pingTimerUnder){
pingTimerUnder += pingSpeedUnder;
digitalWrite(SONAR_UNDER_TRIG, LOW);
delayMicroseconds(4);
digitalWrite(SONAR_UNDER_TRIG, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(SONAR_UNDER_TRIG, LOW);
echoStartTime = micros();
}
if(startupFlag == true && time[4] > 1200 && landFlag == false){
throttleValue = map(time[0], MIN_CHANNEL, MAX_LEFT_UP, 1000,
2000); //Stick: leftUp, MAX_LEFT_UP = 1808
//If the stick leftSide is almost in the middle, then no turn should be registered
if(time[1] > 1390 && time[1] < 1430){ //Values jump between 1408-1412
when stick is in the middle
yawDiff = 0;
yawValue = 0;
}
else{ //Stick: leftSide, MAX_LEFT_SIDE = 1824
yawValue = map(time[1], MIN_CHANNEL, MAX_LEFT_SIDE, -180,
180); //Used when calculating pid-value
totYawValue += yawValue * deltaTime * 0.2; //The sum of all changes in
the stick is used in the targetPosition of the PID. * 0.2 is used to get a smaller value. A
smaller value on totYawValue creates a shorter durution of the turn
}
//If the stick rightUp is almost in the middle, then no tilt should be registered
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if(time[2] > 1390 && time[2] < 1430){ pitchValue = 0; } //Values jump
between 1408-1424 when stick is in the middle
else{ pitchValue = map(time[2], MIN_CHANNEL, MAX_RIGHT_UP, -30,
30); } //Stick: rightUp, MAX_RIGHT_UP = 1824
//If the stick rightSide is almost in the middle, then no tilt should be registered
if(time[3] > 1390 && time[3] < 1430){ rollValue = 0; } //Values jump between 1408-1424 when stick is in the middle
else{ rollValue = map(time[3], MIN_CHANNEL, MAX_RIGHT_SIDE, -30,
30); } //Stick: rightSide, MAX_RIGHT_SIDE = 1840

deltaTime = (micros() - prevDeltaTime) / 1000000;
prevDeltaTime = micros();

//Values around 4200uS

if(deltaTime > 0.01){ deltaTime = 0.0049; } //When failsafe channel turns
low the deltaTime get a very high first value, this is to prevent that
yawDiff = constrain(updatePID(totYawValue, zAngle, &yaw), -300, 300);
rollDiff = constrain(updatePID(rollValue, xAngle, &roll), -400, 400);
pitchDiff = constrain(updatePID(pitchValue, yAngle, &pitch), -400, 400);
if(time[5] > 1200 ||
LANDING

outOfRangeFlag == true){

//AUTONOMOUS

if(distanceUnder > 0 && distanceUnder < 8){
landCounter++;
if(landCounter > 10){
landFlag = true;
}
}
else{
landCounter=0;
}
if(!landFlag){
if(distanceUnder <= 100){ //hover value = 1447
brakeConstant = 5/(5+exp(distanceUnder/10-5));
förskjutning åt höger för att förändring ska ske tidigare. 80/8 = 10
}
else{
brakeConstant = 0;
}
}

//2/2 ger en liten

throttleValue = (brakeConstant * 120) + 1400; //y = kx + m, linear function
for throttlevalue
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}

analogWrite(MOTOR_BACK_RIGHT , constrain((throttleValue + pitchDiff rollDiff - yawDiff) / 8, 125, 250));
analogWrite(MOTOR_FRONT_LEFT , constrain((throttleValue - pitchDiff +
rollDiff - yawDiff) / 8, 125, 250));
analogWrite(MOTOR_FRONT_RIGHT, constrain((throttleValue - pitchDiff rollDiff + yawDiff) / 8, 125, 250));
analogWrite(MOTOR_BACK_LEFT , constrain((throttleValue + pitchDiff +
rollDiff + yawDiff) / 8, 125, 250));
}
else{
analogWrite(MOTOR_BACK_RIGHT , 125);
analogWrite(MOTOR_FRONT_LEFT , 125);
analogWrite(MOTOR_FRONT_RIGHT, 125);
analogWrite(MOTOR_BACK_LEFT , 125);
throttleValue = 1000; //Throttle gÃƒÂ¥r till 0
rollDiff = 0;
//Reset variables
pitchDiff = 0;
yawDiff = 0;
yawValue = 0;
totYawValue = 0;
}
}
void Calibrate_MPU6050()
{
for(int x = 0; x<1000; x++)
{
accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
axSumBias += ax;
aySumBias += ay;
azSumBias += az;
gxSumBias += gx;
gySumBias += gy;
gzSumBias += gz;
delay(1);
}
axBias=axSumBias/1000;
ayBias=aySumBias/1000;
azBias=2048-(azSumBias/1000);
gxBias=gxSumBias/1000;
gyBias=gySumBias/1000;
gzBias=gzSumBias/1000;
}
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void echoFalling() {
echoStopTime = micros() - echoStartTime;
distanceUnder = (echoStopTime / 57);
if((distanceUnder-8)>0){
distanceUnder=distanceUnder-8;
}
if(distanceUnder==0){
distanceUnder=lastDistanceUnder;
}
else if((abs(lastDistanceUnder - distanceUnder)>20)){
distanceUnder=lastDistanceUnder;
}
lastDistanceUnder=distanceUnder;
}
void rise()
//on the rising edge of the currently intresting pin
{
starttime = micros();
PCintPort::detachInterrupt(pin[currentPin]);
PCintPort::attachInterrupt(pin[currentPin], fall, FALLING); //attach the falling end
failSafeTime = millis();
}

void fall()
//on the falling edge of the signal
{
stoptime = micros() - starttime;
time[currentPin] = stoptime;
PCintPort::detachInterrupt(pin[currentPin]);
currentPin++;
//move to the next pin
currentPin = currentPin % PIN_COUNT; //currentPin ranges from 0 to PIN_COUNT
PCintPort::attachInterrupt(pin[currentPin], rise,RISING);
failSafeTime = millis();
}
float updatePID(float
*PIDparameters) {
float error;
float dTerm;

targetPosition,

float

error = targetPosition - currentPosition;
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currentPosition,

struct

my_struct

PIDparameters->integratedError += error * deltaTime;
PIDparameters->integratedError
=
constrain(PIDparameters->integratedError,
-windupGuard, windupGuard);
dTerm = PIDparameters->D * (currentPosition - PIDparameters->lastPosition) / deltaTime;
if(dTerm == 0){
dTerm = PIDparameters->prev_dTerm;
}
else{
PIDparameters->prev_dTerm = dTerm;
}
PIDparameters->lastPosition = currentPosition;
return (PIDparameters->P *
ters->integratedError) + dTerm;
}

error)

+

(PIDparameters->I

*

PIDparame-

void sendPlotData(String Name, float data)
{
Serial.print("{");
Serial.print(Name);
Serial.print(",T,");
Serial.print(data);
Serial.println("}");
}
void calculateAngles(){
// We remove the oldest value from the buffer
XsensorDataCircularSum = XsensorDataCircularSum - XcircularBuffer[indexBuffer];
YsensorDataCircularSum = YsensorDataCircularSum - YcircularBuffer[indexBuffer];
ZsensorDataCircularSum = ZsensorDataCircularSum - ZcircularBuffer[indexBuffer];
// The new input from the sensor is placed in the buffer
XcircularBuffer[indexBuffer]=ax;
YcircularBuffer[indexBuffer]=ay;
ZcircularBuffer[indexBuffer]=az;
// It is also added to the total sum of the last BUFFER_SIZE readings
// This method avoids to sum all the elements every time this function is called.
XsensorDataCircularSum+=ax;
YsensorDataCircularSum+=ay;
ZsensorDataCircularSum+=az;
// We increment the cursor
indexBuffer++;
if (indexBuffer>=BUFFER_SIZE) indexBuffer=0;// We test if we arrived to the end
//of the buffer, in which case we start again from index 0
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axAverage =(XsensorDataCircularSum/BUFFER_SIZE); // The output is the the mean
ayAverage =(YsensorDataCircularSum/BUFFER_SIZE);
azAverage =(ZsensorDataCircularSum/BUFFER_SIZE);
//value of the circular buffer.
accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
sensortimer=micros();
double
ACCEL_XANGLE
((atan2(axAverage-axBias,azAverage+azBias)+PI)*RAD_TO_DEG)-180;
double
ACCEL_YANGLE
((atan2(ayAverage-ayBias,azAverage+azBias)+PI)*RAD_TO_DEG)-180;
gyroXrate = +(((double)gx-gxBias)/16.4);
gyroYrate = -(((double)gy-gyBias)/16.4);
gyroZrate = -(((double)gz-gzBias)/16.4);

=
=

zAngle += (((float)(gyroZrate) * ((double)micros()-prev_sensortimer)) / 1000000);
xAngle = (0.992*(xAngle+(((float)(gyroYrate) * ((double)micros()-prev_sensortimer)
/ 1000000)))+(0.008*ACCEL_XANGLE));
yAngle = (0.992*(yAngle+(((float)(gyroXrate) * ((double)micros()-prev_sensortimer)
/ 1000000)))+(0.008*ACCEL_YANGLE));
prev_sensortimer=sensortimer;
}
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