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Sammanfattning 

Syftet med detta projekt var att vidareutveckla och färdigställa en quadrokopter som byggts i en tidigare 

projektkurs på KTH, för att den sedan skulle kunna användas i demonstrations- och undervisningssyften 

på skolan. Quadrokoptern var från början hårdvarumässigt färdigbyggd och viss funktionalitet fanns 

implementerad men det fanns inget system för automatisk stabilisering. Det främsta målet med 

projektet var att implementera ett sådant system, och att kombinera det med tidigare funktionalitet för 

att göra quadrokoptern manöver- och flygbar.  

För att skapa en fungerande och stabil grund har flera grundläggande mjukvarufinesser implementerats, 

och därpå ytterligare mjukvara för att förbättra säkerheten, stabiliteten och funktionaliteten. Det 

viktigaste har att göra med reglersystemet som ansvarar för att omvandla sensor- och styrsignaler till 

lämpliga motorvärden. Denna rapport beskriver dessa tekniska problem samt de lösningsmetoder och 

lösningar vi kommit fram till, och analyserar det slutliga systemets egenskaper. 

Nyckelord: Inbyggda System, Reglerteknik, RTOS, C, Sensorer, Signalbehandling 

Abstract 

The purpose of this project was to further develop and complete a quadcopter that had been built in an 

earlier course at KTH, so that it could be used for demonstration and education at the school. The 

quadcopter was at the beginning of the project completed when it came to hardware, and there was 

some software functionality implemented but no system for automatic stabilization. The main goal of 

the project was to implement such a system, and to combine it with the previous functionality to make 

the quadcopter operable and able to fly. 

To create a functioning and stable ground multiple basic software features has been implemented, and 

on top of that additional software to improve the safety, stability and functionality. The most important 

part is the control system that is responsible for converting sensor and control signals to suitable motor 

values. This report describes these technical problems and the solution methods that we have used, and 

analyzes the properties of the final system. 

Keywords: Embedded Systems, Control Theory, RTOS, C, Sensors, Signal Processing 
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1 Introduktion 

Detta kapitel syftar till att beskriva projektet, dess mål och dess syften. Här presenteras de problem som 

resten av uppsatsen behandlar. 

1.1 Om projektet 
Examensarbetet som presenteras i denna uppsats är en del av högskoleingenjörsprogrammet elektronik 

och datorteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Kista. Arbetet utgör 15 högskolepoäng per person och 

har utförts av Rikard Israelsson och John Holmeland på heltid under tio veckor, hösten 2013. Arbetet har 

gjorts i uppdrag av Bengt Molin från KTH, som också har varit handledare och examinator. Opponerar på 

projektet gör Ignace Flavien Owona. 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 

I takt med att mikroelektronik blir billigare och mer tillgängligt har populariteten av flygande 

multirotorfarkostrar, såsom till exempel quadrokoptrar, ökat bland såväl hobbyister som utvecklare. Att 

flyga en sådan farkost är en rolig och spännande upplevelse som kan förhöjas ytterligare med till 

exempel inbyggda kameror som skickar video till föraren. Nyttan av denna utveckling är inte bara för 

underhållning utan har också en enorm potential inom diverse användningsområden. Med avancerade 

funktioner, såsom autonom styrning, kan de exempelvis användas för räddningsoperationer, 

övervakning, transport samt för militära ändamål. 

Den elektronik och mjukvara som behövs för att skapa en quadrokopter på bästa sätt kan vara mycket 

avancerad och täcker in många tekniska områden, beroende på vilken nivå man lägger grunden. 

Hårdvarumässigt kan man bland annat gå in i detalj på datorns konstruktion, motorer och propellrar, 

konvertering av mikrochipsignaler till motorvärden, kommunikation mellan pilot och farkost, och så 

vidare. Vad gäller mjukvara krävs ett grundläggande system för att få liv i processorn och dess tillbehör, 

felhanteringssystem och annan kod för att möjliggöra debugging, sensordatafiltrering, reglering och 

mycket mer. 

Att quadrokoptrar är ett så välkänt fenomen med så många möjligheter samt att de tekniska 

svårigheterna är så vidtäckande gör quadrokoptern utmärkt som föremål för demonstration och för 

utbildning på ett intresseväckande sätt. Vi har därför fått i uppdrag av Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) att färdigställa en quadrokopter som byggts i en tidigare kurs på skolan och få den att flyga. 

Quadrokoptern var i början av projektet färdigbyggd hårdvarumässigt och hade vissa 

mjukvarufunktioner implementerade. Den kod som redan implementerats var först och främst den mest 

grundläggande basen som möjliggör kommunikation med mikrokontrollens olika delar och alltså ger liv 

åt systemet. Andra funktioner som var färdiga var kommunikationen med de insignaler som behövs för 

att reglera, det vill säga med sensorer och fjärrkontroll, och även konverteringen av radiosignalerna till 

motorvärden. Quadrokoptern kunde inte flyga eftersom den saknade utnyttjande av sensordata, men 

kunde styras med fjärrkontroll. 
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1.3 Syfte 
Det främsta syftet med färdigställandet av quadrokoptern är att uppdragsgivaren ska kunna använda 

den i demonstrationssyfte vid evenemang på skolan för att öka studenters intresse för elektronik och 

datorteknik. Produkten ska dessutom, tillsammans med tekniska dokument, kunna användas som 

exempelprojekt i kurser inom inbyggda system. Av dessa anledningar är det viktigt att systemet 

konstrueras på ett korrekt och lättförståeligt sätt. Förhoppningen är att studenter ska få upp ögonen för 

elektronik och få en klarare bild över dess praktiska och underhållande tillämpningar. 

1.4 Mål 
Det mest övergripande målet med produkten är att den ska kunna flyga. Med det menas att den både 

ska kunna hovra, alltså hålla balansen utan direkt behov av manuella felkorrigeringar, samt att den ska 

kunna styras i olika riktningar. För att lyckas med detta på ett önskat sätt har en detaljerad 

målformulering (kravspecifikation) specificerats, vilken beskrivs i detalj i kapitel 4.1. Det första kravet 

som ställts för att nå grundmålet är att quadrokoptern ska ha en ordentlig mjukvarugrund som erbjuder 

tillförlitlighet och funktionalitet. Den viktigaste delen i detta är att systemet ska bygga på ett 

realtidsoperativsystem, men det innebär också att säkerhetsfunktioner ska implementeras. Det andra 

kravet är att sensorsignalerna ska behandlas på ett sådant sätt att de lätt kan användas som indata till 

de regleringsberäkningarna som styr balansen. I detta ingår främst filtrering, biaskalibrering och 

vinkelberäkningar. Det tredje och sista kravet beskriver hur regleringen ska fungera, till exempel att de 

viktigaste regleringsegenskaperna, såsom snabbhet och stabilitet, ska uppfyllas samt att styrningen ska 

kunna inkluderas i beräkningarna på ett önskat sätt. 

1.5 Avgränsningar 
Då quadrokoptrar kan göras närmast oändligt avancerade, och utvecklingstiden har varit begränsad till 

tio veckor, har vi i projektet varit tvungna att göra vissa avgränsningar.  

En avgränsning vi valt att göra är att hålla oss till mjukvaruutveckling för den aktuella hårdvaran. På 

sensorkortet där nuvarande sensorer är monterade finns plats för ytterligare sensorer som skulle kunna 

lödas dit och inkluderas i systemet för att skapa utökade möjligheter till positionsbestämning. Dessa 

sensorer skulle behöva inkluderas i systemet på ett annorlunda sätt än de som redan finns och kräva nya 

modeller och mycket programmering, detta fick därför ingå som någonting att införa om projektet blev 

klart i förtid, vilket det inte blev. 

En annan viktig avgränsning vi satte var att inte ge quadrokoptern någon form av autonom styrning. 

Autonom styrning kan användas på flera olika sätt och behöver inte nödvändigtvis betyda att den kan 

navigera mellan hinder och ta sig till bestämda platser, utan kan även inkludera små underlättande 

detaljer som att göra mjuka landningar och starter eller att göra en 180 graders sväng på kommando. 

Även detta har vi valt bort. 
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2 Teori och bakgrundsmaterial 

I detta kapitel beskrivs quadrokopterns ursprungliga utförande, vilket kan vara viktigt att läsa för att 

förstå hur vidareutvecklingen genomförts. Här ges även en introduktion till de delar av reglerteknik, 

operativsystem och filtrering som vi använt för att lösa problemen, och definierar termer inom dessa 

områden som används återkommande i rapporten. 

2.1 Quadrokoptern vid projektets start 
Följande beskrivning av quadrokopterns ursprungliga utförande är till stor del en sammanfattning av 

den produktbeskrivning [1] som sammanställts då quadrokoptern först byggdes i en projektkurs på 

skolan. Där beskrivs hela quadrokoptern med undantag för processorkortet, som utvecklats vid en 

annan kurs, samt sensorimplementationen som gjorts som en del av ett annat kandidatexamensarbete. 

2.1.1 Specifikationer 
Generellt Storlek 65 x 68 x 10 (längd x bredd x höjd) 

Vikt 1.1 kg 

Flygtid per laddning 20 minuter 

Max-last 1.3 kg 

Skelett Modell Quadcopter Y600-4  

Fartreglage Modell HobbyWing Flyfun 18A  

Max-Amp kontinuerligt 18 A 

Spänning 11 V 

Motorer Modell Tiger Motors MT2216 800 kv Coptermotor 

 

Typ Trefas borstlösa 

KV 800 rpm/V 

Spänning 7.4 - 14.8 V 

Max-ström 17 A 

Batteri Modell Gravity 

Typ Li-Po 

Spänning 11.1 V (3 celler) 

Kapacitet 4000 mAh 

Amp 30 C kontinuerligt, 40 C burst 

Laddning 5 C 

Fjärrkontroll Modell WFly WFT07 

Antal kanaler 7 

Frekvens 2.4 GHz 

Drivspänning (mottagare) 5 V 

Utspänning (mottagare) 3.3 V 

Processorkort Modell Designad av Mikael Källberg, monterad på KTH 
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Microchip STM32F103RE 

Processorkärna ARM Cortex M3 

Programmerings-interface JTAG 

Rekommenderad 
drivspänning 

11.1 V 

Sensorkort Modell Designad och monterad på KTH 

Rekommenderad 
drivspänning 

11.1 V 

Accelerometer ADXL345 

Gyroskop MPU-3300 

Tabell 2-1: Quadrokopterns specifikationer 

2.1.2 Konstruktion 
Ordet ‘quad’ i quadrokopter indikerar att den drivs av fyra propellrar. Quadrokoptern använder därför 

en ram med X-form, där motorerna med propellrar sitter i varje ände. På armarna har fartreglagen 

monteras, det behövs en sådan för varje motor. De är i sin tur kopplade dels till batteriet för att kunna 

driva motorerna, och dels till sensorkortet där de får de signaler som ska vidarebefordras till motorerna. 

Till sensorkortet är även radiomottagaren kopplad med en kabel för varje kanal. Sensorkortet är ihopsatt 

med processorkortet på undersidan som ansvarar för beräkningar och att styra över de yttre enheterna 

på sensorkortet. Alltsammans drivs av batteriet som är fastsatt på undersidan av quadrokoptern, och via 

förgreningskontakter når spänningen ut till fartreglagen samt sensorkortets och processorkortets 

spänningsregulatorer. 

 

Figur 2-1: Quadrokopterns konstruktion 

2.1.3 Mjukvara 
All mjukvara är skriven i C och är utvecklad i utvecklingsmiljön IAR Embedded Workbench. 

Mjukvarugrunden som ger liv åt mikrochippet är en modifierad version av ett testprogram för 

utvecklingskortet STM32F103ZE-SK från IAR. Detta kort använder mikrochippet STM32F103ZE, till 

skillnad från quadrokoptern som använder STM32F103RE. Skillnaderna mellan dem är dock så små att 

portning har varit möjlig. 
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Resten av quadrokopterns mjukvara bestod av tre huvuddelar: mottagning av signaler från 

radiomottagaren, mottagning av sensordata samt konvertering av radiosignaler till motorsignaler. 

Radiosignalmottagningen utnyttjar hårdvarulänkade timrar på mikrochippet för att mäta tiderna mellan 

de pulsbreddsmodellerade (PWM, Pulse Width Modulation) signalernas växlingar mellan på och av (se 

Figur 2-2 nedan). En pulsbredd på 1 ms indikerar bottenläget på den aktuella kanalen (som motsvaras av 

läget av ett styrdon på fjärrkontrollen), och 2 ms indikerar toppläget. 

 

 

Figur 2-2: PWM-signal genererad av fjärrkontrollen [1] 

Sensordata i samtliga tre axlar per sensor hämtas via SPI-bussen genom att läsa från sensorernas 

register. Gyroskopet har en FIFO-kö (First In First Out) för att göra det möjligt att vid en läsning hämta 

flera data på en gång, samt internfiltrering. Ingen av dessa finesser var aktiverad. 

Konverteringen av radiosignaler till motorsignaler är relativt enkel. Den fungerar så att varje motor får 

en del av varje radiokanal, som får både positiva och negativa värden, men med olika tecken. Om 

styrspaken som avgör quadrokopterns lutning till exempel dras åt höger och det skapar ett positivt 

värde så ska båda de högra motorerna vardera få ett inverterat bidrag från detta så att quadrokoptern 

tappar dragkraft på den sidan och därför får en lutning åt höger. De motorsignaler som beräknas 

omvandlas till PWM-signaler av samma karaktär som radiosignalerna med hjälp av en timer, och skickas 

sedan till fartreglagen (ESC). 

2.1.4 Utbyggnadsmöjligheter 
Quadrokopterns hårdvara var utöver dess dåvarande konfiguration förberedd för flera möjliga 

hårdvaruexpansioner. Till exempel fanns flera processorportar lediga på processorkortet vilket är en 

förutsättning för att kunna tillsätta nya komponenter. Kretskortet var förberett för montering av fler 

sensorer än de två som redan var monterade, nämligen barometer, magnetometer och sonar, och det 

fanns två kanaler i radiokommunikationen som inte var kopplade och därför inte heller 

mjukvaruimplementerade. 

2.2 Introduktion till reglerteknik 
Syftet med den automatiska regleringen är att den ska ge ett stabilt system. Den automatiska 

regleringens viktiga verktyg kallas för regulator och är en abstrakt modell som kan implementeras både 

analogt och digitalt. Insignalerna till en regulator är mätvärden från sensorer och användare, och 

utsignaler är ett styrvärde som används för att styra en process. Vanligt är att sambandet mellan in- och 

utsignal behandlas av en så kallad PID-regulator [2]. Reglersystem kan vara en av två typer: öppet eller 

återkopplat.  Den vanligaste typen är återkopplade system, detta eftersom öppna system kräver en 

väldigt exakt modell av den process som ska regleras, och att återkopplade system är självkorrigerande. 

En stor nackdel med återkoppling är dock att systemet kan bli instabilt om det görs på fel sätt.  
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Figur 2-3: Grundmodell för återkopplat reglersystem 

Ett vanligt sätt att analysera reglersystem är att ändra börvärdet stegformat, så som Figur 2-4 visar, 

samtidigt som utsignalen övervakas och ritas i en graf.  Utifrån detta kan prestandan hos reglersystemet 

utvärderas.  

 

Figur 2-4: Momentan stegsignal 

2.2.1 Ett reglersystems egenskaper 
Hur väl ett reglersystem presterar kan ses på dess olika kriterier för stabilitet, snabbhet, insvängningstid, 

störningsdämpning och statisk noggrannhet. Kravet på dessa egenskaper är beroende på vad som ska 

regleras, men det viktigaste är att systemet är stabilt, eftersom ett instabilt reglersystem oftast är 

oönskat. Ett stabilt reglersystem garanterar att utsignalen inte börjar oscillera utan begränsning vid 

börvärdesändringar [2]. Ett exempel på ett instabilt reglersystem visas i Figur 2-5 

 

Figur 2-5: Ett instabilt reglersystem 

Ett system som är stabilt kan fortfarande innehålla avtagande oscillationer, även kallade översvängar (se 

Figur 2-6). Detta är dock sällan önskvärt och problemet kan minimeras med en korrekt dimensionerad 

regulator. Hur stabilt ett system är bestäms med dess stabilitetsmarginaler, nämligen amplitudmarginal 

och fasmarginal. För att beräkna dessa behöver processens och regulatorns överföringsfunktioner vara 

kända och deras Bodediagram ritade. Sedan behövs den vinkelfrekvens där kretsöverföringens 

fasförskjutning är -180°, denna frekvens är självsvängningsfrekvensen [2] och systemet är stabilt för alla 

frekvenser lägre än det. I detta projekt har det dock inte skapats en överföringsfunktion av processen 

vilket innebär att någon frekvensanalys inte har gjorts.   
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Figur 2-6: Stabilt reglersystem med avtagande oscillation 

Det mest önskvärda är ett system utan översväng, förutsatt att dess snabbhet fortfarande är acceptabel. 

De flesta system har en fördröjning tills önskat börvärde uppnås vilket kallas stigtid och definieras som 

tiden utsignalen stiger från 10 till 90 % av dess slutvärde (se Figur 2-7). Kravet på hur lång stigtid som är 

acceptabel beror på processen som ska regleras, temperaturreglering behöver till exempel inte vara 

speciellt snabb och kan ha stigtider på flera minuter, till skillnad från reglering av en quadrokopter där 

stigtiden högst bör vara någon bråkdel av en sekund. 

 

Figur 2-7: Mycket stabilt reglersystem med markerad stigtid 

Ytterligare ett mått på snabbhet hos system med översväng är insvängningstid. Denna tid är definierad 

som tiden från påslag av en stegformad insignal tills dess att amplituden hos översvängningarna håller 

sig inom 2.5 % av slutvärdet. Hur pass väl ett system hanterar snabba börvärdesändringar och yttre 

störningar kallas dess statiska noggrannhet. Ett bra system minimerar felet snabbt. I fallet med detta 

arbete skulle ett reglersystem med sämre statisk noggrannhet göra så att quadrokoptern driver iväg i 

någon riktning.  

2.2.2 PID-regulatorn 
Den absolut vanligaste regulatordesignen är PID-regulatorn, detta eftersom den är enkel att förstå 

intuitivt, för att det finns mycket dokumentation med många användningsexempel, och för att den i 

många fall är en väldigt bra regulator. Några återkommande begrepp inom reglertekniken är följande:  

● Process - Det som ska regleras 

● Börvärde - Önskat värde 

● Ärvärde - Verkligt värde 

● Styrsignal - Styrvärdet till processen 

● Felet - Börvärde minus ärvärde 
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Proportionell, Integrerande och Deriverande är namnet på de tre termer som beskriver förhållandet 

mellan felet och styrsignalen. Dessa tre termer har vardera en justeringsparameter K, Ti och Td som väljs 

till passande värden så att systemet beter sig på ett önskat vis. Beroende på hur dessa parametrar sätts i 

ett återkopplat system ser utsignalen olika ut, och effekter som t.ex. instabilitet eller kraftigt översväng 

kan uppstå om värdena är felaktiga. Den matematiska formeln för PID är följande: 

𝑢(𝑡) = 𝐾[𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

+ 𝑇𝑑 𝑒(𝑡)
𝑑

𝑑𝑡
] 

Vid beräkning av styrsignalen är felet, d.v.s. börvärdet - ärvärdet, den oberoende variabeln. Den enklaste 

regleringen är då att styrsignalen är proportionell med felet vilket kan exemplifieras med 

quadrokoptern; om vi önskar en lutning på 10 grader och den faktiska lutningen är -10 grader blir felet 

10 - (-10) = 20 grader och kommer då bli insignal till regulatorn. Utsignalen vid proportionell reglering 

blir då proportionell med hänsyn till K. Storleken på K bör väljas till ett värde tillräckligt stort så att 

systemet kan regleras, men inte så stort att kraftiga översvängar uppstår. Om styrsignalen inte är 

tillräckligt kraftig för att motverka kvarstående fel hos processen kan man addera en andra term, 

nämligen integralen, som är en ackumulering av felet över tid. Ti bestämmer styrkan på integreringen, 

där för stort Ti gör systemet trögt och kanske instabilt eftersom gamla värden på felet då påverkar 

styrsignalen mer än det aktuella. Däremot kan ett för lågt Ti göra att kvarstående fel inte elimineras. För 

att motverka yttre störningar och snabba upp systemets stegsvar adderas den tredje och sista termen 

till formeln, denna term är derivatan av felet, alltså vilken riktning felet har. Td bestämmer styrkan på 

den deriverande termen, där för högt Td skulle göra att systemet inte svarar på börvärdesändringar och 

göra systemet extra känsligt för interna störningar hos brusiga signaler. Däremot ger ett för lågt Td ett 

system som inte kan motverka yttre störningar tillräckligt snabbt.  

2.3 RTOS 
Realtidsoperativsystem (RTOS) är vanliga på inbyggda system där flera processer (engelska: tasks), 

behöver kunna köras samtidigt. Det som skiljer ett RTOS från de OS som används i till exempel en 

stationär eller bärbar dator är, som namnet antyder, att det lägger stor vikt på att behandla uppgifter i 

realtid, så att processer som är redo att exekvera ska få göra det inom en mycket kort tid. RTOS är också 

på många sätt anpassade för att vara extra tillförlitliga och har till exempel sällan 

virtuellminneshantering och sådana abstraktioner som kan ställa till med problem. De deadlines 

processer i ett RTOS har (dvs. den tid då de måste ha körts klart) karaktäriseras som antingen mjuka eller 

hårda, där hårdheten motsvarar allvarlighetsgraden av konsekvenserna vid en missad deadline. Ett 

system med mjuka deadlines kan till exempel vara en musikspelare; en eller några missade deadlines 

kan leda till hackig musik vilket kan vara ett irritationsmoment. Om däremot en quadrokopter inte 

hinner beräkna en störningskorrigering inom en bestämd tid kan det leda till krasch som eventuellt 

förstör quadrokoptern. Regleringsprocesserna i en quadrokopter har alltså hårda deadlines. 

Möjligheten att köra flera processer gör att systemet kan hantera olika typer av händelser relativt 

oberoende av varandra. De flesta inbyggda system innehåller bara en processorkärna vilket leder till att 

endast en process kan köras åt gången, processerna behöver då dela på exekveringstid. För att dela upp 

processer måste en schemaläggare implementeras, vilket är en del av operativsystemet. Ett vanligt sätt 

är att tillsätta en prioritet till varje process, operativsystemet ser då till att den process som har högst 

prioritet alltid exekverar om den vill, och processen hamnar då i running state. Körningen fortsätter till 
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dess att processen själv meddelar operativsystemet att andra processer får exekvera och processen 

hamnar då i blocked state . När en process med högre prioritet än den som för tillfället är i running state 

önskar hamna i running state behöver denna process avbrytas utan någon hänsyn, detta är ett exempel 

på preemptiv schemaläggning [3]. 

2.4 Filtrering 
För att minska de störningar som uppstår på signaler på grund av vibrationer behövs filter. De kan 

implementeras antingen på hård- eller mjukvarunivå, eller både och. Vid val av mjukvarufilter finns det 

främst två typer att välja mellan, FIR (Finite Impulse Response) och IIR (Infinite Impulse Response). 

Utsignalen från ett FIR-filter beror på den senaste insignalen och gamla insignaler. På liknande sätt 

definieras ett IIR-filter, men med skillnaden att även gamla utsignaler räknas med. Antalet insignaler 

som räknas med kallas filtrets ordning. Filtrering av den digitala signalen implementeras i form av 

differensekvationer. Dessa ekvationer kräver inte speciellt hög prestanda och går snabbt att exekvera 

när gradtalet på filtret hålls lågt eftersom det filtrerade värdet är en summering av viktade historiska in- 

och utdatavärden.  
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver de metoder vi valt att använda för att lösa problemen i projektet. Huvudsakligen 

motiveras valet av regulator, användningen av ett RTOS, valet av filter samt de testverktyg vi använt. 

3.1 Upplägg 
Den huvudsakliga metoden för att verifiera systemet har varit genom testning med praktiska mätningar 

och observationer. Tillämpningar av abstrakta modeller har gjorts när det har varit möjligt och lämpligt, 

både med hänsyn till vetenskapligt innehåll och samtidigt för att hålla låg komplexitet och utvecklingstid 

av systemet. Inspiration till våra metodval är hämtad från liknande projekt som har gjorts av allt från 

hobbyister till mer akademiskt utbildade, och som finns dokumenterade och utlagda på internet. En stor 

del av de lösningar vi använt har vi däremot utvecklat själva så att de ska passa så bra som möjligt i 

systemet. 

Arbetet har utförts enligt en modifierad version av Scrum, vilket bland annat innebär att vi delat upp 

arbetet i tvåveckorsperioder, så kallade sprinter, och då jobbat med små projektuppgifter med målen att 

färdigställa en sprints alla mål i tid. I grova drag har arbetsfördelningen sett ut som följande: 

 

Figur 3-1: Tidsplanering 

Delar av projektplaneringen utfördes före projektets officiella start, och fulländades sedan under den 

första veckan av projektet. Därefter följde en ca två veckors period av förstudier, där vi bland annat läste 

om hur andra gjort och utvärderade olika möjliga lösningsmetoder. Parallellt med förstudierna och 

sedan fortsättningsvis under resten av projektet skrevs projektrapporten, som inte blev färdig förrän en 

tid efter det officiella projektslutet. Anledningen till detta var att själva implementationen, som 

påbörjades den tredjeveckan, tog mer tid än väntat. I implementationsfasen ingick till en början att testa 

olika dellösningar och experimentera med quadrokoptermjukvaran för att lära oss. Vi började det 

tekniska arbetet med att implementera RTOS och började därefter jobba med sensorsignalerna och 

skapa primitiva regleralgoritmer för att få en bild av hur systemet bäst kunde läggas upp. Efter att en 

sådan primitiv länk mellan in- och utsignaler hade skapats började de inbördes delarna optimeras, och 

vid behov redigeras, för att till slut uppnå det färdiga systemet. 

3.2 Reglering 
En viktig avvägning vi tidigt ställdes inför var på vilken nivå quadrokopterns fysik och egenskaper skulle 

modelleras teoretiskt för att inkluderas i regleralgoritmerna, och av vilken typ dessa algoritmer i så fall 

skulle vara. Skulle regulatorn göras optimal skulle det krävas en mycket avancerad modellering av 
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systemet för att identifiera processen som skulle regleras. Man skulle till exempel behöva ställa upp 

ekvationer för varje enskild motor och dess propellrar med avseende på vikt, spänning och dragkraft och 

kombinera det i en modell för hela quadrokoptern och dess beteende i olika omständigheter. På grund 

av antalet aspekter som påverkar quadrokopterns fysik skulle detta leda till en mycket avancerad 

processbeskrivning och därmed stora överföringsfunktioner. Denna regleringsmetod har bland annat 

använts av tidigare KTH-student Vedran Sikiric i hans examensarbete och beskrivs i masteruppsatsen 

“Control of Quadrocopter” [4]. 

Vi har istället valt en mer experimentell utvecklingsmetod och därmed sluppit mycket av den teoretiska 

delen, vilket sparat oss tid men förmodligen givit ett mindre optimalt system. Eftersom vi inte 

modellerat systemet har vi fått välja en mer generell regleringsmetod än vad som annars hade varit 

möjlig, nämligen PID-regulatorn. Som beskrivet i kapitel [2.2] skapas en styrsignal som beror på 

felsignalen både proportionellt, som derivatan av felet och som en integrering av felet. En stor del av 

utformningen av regulatorn har därför bestått av att utforma dessa egenskaper och bestämma vilken 

påverkan de olika effekterna ska ha på regleringen. Eftersom quadrokoptern är i stort behov av både 

störningsdämpning, statisk noggrannhet och snabbhet behövs alla tre. 

De rörelser vi har valt att ha automatisk reglering av är roll, pitch och yaw (se Figur 3-2). Roll och pitch är 

de absolut viktigaste eftersom det är de som står för balansen. Yaw å andra sidan är inte nödvändig för 

att flyga quadrokoptern eftersom det inte är lika viktigt för att hålla kontroll på quadrokoptern och 

därför kan regleras manuellt. Det är däremot underlättande eftersom man då kan lita på att det inte 

sker någon yaw-rotation om man inte själv väljer det. Ytterligare en rörelse som man skulle kunna få 

nytta av att reglera automatiskt är höjden. Det kan nämligen vara svårt att hålla quadrokoptern på en 

konstant höjd, speciellt medan man styr i andra riktningar, men även när man försöker hålla den stilla. 

Höjdreglering har vi dock valt bort, dels på grund av att den spak på fjärrkontrollen som vi använder för 

höjdreglering inte är återfjädrande (vilket gör det svårt att hitta nolläget och därför ändå gör det svårt 

att hålla den hovrande i konstant höjd), och dels för att det vid mer avancerad flygning, samt när man 

väl vant sig vid det, känns mer naturligt med manuell reglering. 

 

Figur 3-2: Roll, Pitch och Yaw är rotationer kring X, Y och Z-axeln. Gult är fram och blått är bak (ringarna föreställer de 
innebandybollar som används som landningsfötter på quadrokoptern) 
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3.3 RTOS 
Att ett operativsystem behövs för att kunna få quadrokoptern att flyga är ingen självklarhet. Eftersom 

antalet instruktioner som behöver exekveras för regleringsfunktionen är litet i förhållande till 

mikrokontrollerns snabbhet får koden en uppdateringsfrekvens som är många gånger snabbare än vad 

fartreglagen kan utnyttja. Om någon annan kod skulle behöva köras oberoende av regleringskoden så 

skulle det kunna göras sekventiellt så länge den nya koden inte är många gånger större än 

regleringskoden. I quadrokoptern finns dock vissa uppgifter som behöver exekveras parallellt även fast 

dess kod är mycket liten, nämligen sensorfiltreringen. För att filtreringen ska vara optimal ska 

sensordata hämtas till programmet direkt när det levererats, vilket görs oftare än vad regleringskoden 

uppdateras, och sedan använda ett antal av de senaste hämtade värdena i filtreringsberäkningarna. Om 

denna kod inte sker parallellt skulle data endast kunna hämtas i samma hastighet som regleringskoden, 

och filtreringen skulle behöva använda data lika gammal som antalet samplingar gånger 

regleringskodens uppdateringstid. Vid ett stort antal samplingar skulle denna “tröghet” påverka 

prestandan negativt. En annan uppgift som behöver utföras parallellt är skrivning till Flashminnet, som 

bland annat används för att spara kalibreringsvärden. Flashskrivning går extremt långsamt jämfört med 

programexekveringen och kan ge stora effekter på flygningen om det inte kan göras parallellt. 

En av de viktigaste anledningarna till att använda ett RTOS är dock att göra det enklare att bygga ut 

systemet med nya funktioner, vilket eventuellt kommer göras av andra studenter efter att detta projekt 

är slutfört. Operativsystemet gör det möjligt att lägga till nya funktioner som fungerar helt oberoende av 

regleringen, utan att man behöver oroa sig att förstöra det befintliga systemet. 

Det finns många RTOS som lämpar sig för olika typer av utvecklare och ändamål. Vi har valt FreeRTOS 

eftersom det är ett mycket välkänt system med gott om dokumentation (till exempel via dess hemsida 

www.freertos.org), eftersom det är fritt från kostnader och speciella licenser samt för att det är ett 

relativt enkelt och lätt operativsystem som är lätt att installera och för att vår mikrokontroller klarar av 

det. 

3.4 Filtrering 
Vibrationer från motorerna och interna störningar gör att sensorer ger en brusig signal. Frekvensen på 

bruset är mycket högre än den signal som är av värde, nämligen den signal som representerar 

quadrokopterns orientering. Det är då nödvändigt att filtrera dessa signaler genom att dämpa de 

högfrekventa störningarna så de värden som sensorerna ger till största delen ska bero på de 

långsammare förändringarna hos quadrokoptern och inte på de snabba förändringarna hos 

störningarna.  

I detta projekt har vi valt att använda ett IIR-filter. Fördelen med IIR är att det kräver mindre antal 

beräkningar och använder mindre RAM-minne än ett motsvarande FIR. Nackdelen är dock att filtret kan 

bli instabilt på grund av dess återkoppling av gamla utsignaler, vilket ökar svårigheten. Filterdesignen 

gjordes i programmet Mathematica i form av ett diskretiserat Butterworth-filter med ordningstalet 2. 

Högre ordningstal ger bättre frekvensegenskaper, men kräver mer beräkning och RAM [5].  

http://www.freertos.org/
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3.5 Testverktyg 
Då utvecklingen till stor del har skett experimentellt har stor vikt lagts vid testning som skett med jämna 

mellanrum under projektets gång. För att kunna verifiera resultaten på ett enkelt och pålitligt sätt har 

ett flertal olika testverktyg använts. 

3.5.1 Programvara 
Den programvara som använts mest vid testning har varit utvecklingsverktyget IAR Embedded 

Workbench och dess medföljande debugger. Med funktionen Live Watch har olika variablers värden 

kunnat undersökas under programexekvering och debugging vilket ofta varit tillräckligt för att verifiera 

delresultat, som exempelvis vinklar och motorvärden. Debugverktyget har även gjort det möjligt att 

ändra på konstanter under exekvering så att vi inte behövt ändra i koden och starta om programmet vid 

varje ändring, vilket varit extra hjälpsamt vid inställning av regulatorns parametrar. 

Live Watch ger dock en dålig uppfattning av hur en variabel ändras över tid och kan vara svår att avläsa 

vid snabba variationer, därför har ett program för att plotta variabler i grafer varit nödvändigt. Vi har 

använt Simplot [13] som är ett mycket enkelt program som via USB kan läsa av upp till fyra variablers 

värde och representera dem tvådimensionellt i godtyckliga skalor. Simplot har mestadels använts för att 

undersöka behov och resultat av filtrering, kontrollera vinklar i olika stadier av regleringen samt att göra 

stegsvarsplottar. 

Till vissa delar har matematikprogrammet Mathematica varit till nytta för att snabbt och enkelt kunna 

utveckla och verifiera algoritmer. Programmet har även använts till Laplace och z-transformer för att 

räkna fram differensekvationerna till sensorfiltren. 

3.5.2 Instrument 
Quadrokopterns batteri driver inte bara motorerna utan även elektroniken, och när bara elektroniken 

används, vilket ofta är fallet vid utveckling, riskerar batteriet att laddas ur för mycket på grund av 

elektronikens förhållandevis låga spänning. Detta kan vara direkt skadligt för batteriet då det är av typen 

LiPo. För att undvika detta samt för att slippa byta batteri alltför ofta har en spänningsaggregat ofta 

använts för att försörja quadrokoptern. Spänningsaggregatet har även kunnat driva motorerna för enkel 

testning på ställning, men dess låga max-ström har satt begränsningar och den har därför inte kunnat 

användas för mer krävande tester. 

Vid inställning av reglerprocessens uppdateringsfrekvens har ett oscilloskop och en signalgenerator 

använts. Oscilloskopet har verifierat att den bestämda uppdateringsfrekvensen varit korrekt genom att 

mäta spänningen på en av mikrokontrollens pinnar (som togglas i mjukvaran), och signalgeneratorn har 

använts för att verifiera fartreglagens kompatibilitet med den nya uppdateringsfrekvensen genom att 

skicka fyrkantsvågor i sådan frekvens till dem och se att motorerna roterar som de ska. 

3.5.3 Testställningar 
Vid testning är det till mycket stor nytta att kunna fästa quadrokoptern så att den bara kan röra sig i ett 

begränsat antal led. När den står på marken krävs det nämligen mycket kraft för att rubba 

quadrokoptern och gör då rörelserna mycket olinjära till skillnad från när den befinner sig i luften, och 

att flyga med den kan både vara opraktiskt och omöjligt, speciellt i tidiga stadier av utvecklingen. Vi har 

därför gjort i ordning några testställningar för att kunna sätta olika sådana rörelsebegränsningar. Figur 
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3-3 a) visar den ställning som kommit till mest nytta. Ställningen, som är byggd av blompinnar och tejp, 

begränsar rörelsen till antingen roll (rotation kring x-axeln) eller pitch (rotation kring y-axeln), beroende 

på hur man fäster den. Den kan i stor utsträckning antyda om hur quadrokoptern kommer bete sig i 

luften förutsatt att gaspådraget är så pass högt att den skulle lyfta om den inte satt fast. Roll och pitch är 

viktigare än yaw (rotation kring z-axeln) och fungerar dessutom likadant, så denna ställning har varit 

användbar vid allt från de första testerna till de finslipningar som gjorts i slutet. 

 

Figur 3-3: Testställningar. a) Begränsar rörelser till rotation i ett led. b) Begränsar höjden 

För att testa yaw samt för att se att roll och pitch fungerar tillsammans har vi använt en annan ställning 

som visas i Figur 3-3 b). Den består av ett kamerastativ som tejpats fast på en låda (för att få upp 

quadrokoptern). För att fästet på stativet ska sitta så nära quadrokopterns medelpunkt som möjligt 

måste batteriet ligga vid sidan om istället för att vara fäst under, vilket begränsar hur mycket den kan 

rotera kring Z-axeln. Denna ställning har sällan fungerat tillfredställande eftersom rotationen sker runt 

en punkt flera centimeter under quadrokopterns medelpunkt, trots omplaceringen av batteriet, vilket 

gör att den gör väldigt stort motstånd. Vid tillräckligt mycket gaspådrag har den ändå kunnat användas 

för att testa yaw-rotation samt kunnat visa på ett enkelt sätt hur roll och pitch fungerat tillsammans.  

En annan metod vi använt för samma ändamål som den andra ställningen är att binda fast 

quadrokoptern med ett rep i marken för att begränsa höjden. För att ett sådant test ska fungera måste 

gaspådraget vara tillräckligt så att repet sträcker sig, eftersom det först då kan ge någorlunda 

motståndsfria rotationer. Nackdelen med att använda ett rep är att regleringen redan måste vara 

mycket bra så att quadrokoptern kan lyfta till repets höjd utan att välta, och när man väl kommit upp 

finns risken att ett fel orsakar ett skadligt fall (beroende på hur långt repet är, vi testade oftast med ett 

par decimeter). Repet användes flitigt i slutet av projektet och har till exempel varit till nytta för att testa 

starter inomhus. 

3.6 Testning och kriterier för verifiering 
Då testning har skett kontinuerligt har de flesta tester gjorts med avsikt att verifiera en eller ett fåtal 

funktioner i taget, och för att lyckas med detta har lämpliga testställningar valts. Mer översiktliga tester 

har även utförts där vi utsatt quadrokoptern för olika tänkbara scenarion, och då har den istället testats 

utomhus. För att veta vad som ska testas har vi vid de större testerna haft kravspecifikationen i åtanke, 

och verifierat sådant som går att testa genom flygning. Även tester som inte krävt flygning för att utföras 

har ofta gjorts enligt kravspecifikationen. 
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4 Konstruktion 

I detta kapitel presenteras de lösningar vi använt för att uppnå produktmålen. En mer detaljerad 

kravspecifikation än den tidigare målformuleringen ges, och vårt sätt att dela upp och lösa dem 

presenteras. 

4.1 Kravspecifikation 
Följande lista specificerar de olika delkrav som satts upp för att nå det slutgiltiga målet att få 

quadrokoptern att flyga. Dessa krav har legat till grund för realiseringen av produkten och har 

modifierats under projektets gång för att anpassas till den lösningsmetod vi slutligen valt att använda. 

4.1.1 Mjukvarugrunder 
● Mjukvaran till quadrokoptern ska köras på ett realtidsoperativsystem. 

○ Operativsystemet ska portas till den mikrokontroller som används (STM32F103RE) och 

kunna användas felfritt. 

○ Då tid kan vinnas på att använda operativsystemet ska det användas, detta för att 

effektivisera systemet och på så sätt även ge plats för, och underlätta, utbyggnad. 

○ Systemets resurser ska kunna övervakas så att koden kan optimeras där det behövs. 

● Säkerhetsåtgärder ska göra quadrokoptern tillförlitlig och minimera skador. 

○ Quadrokoptern ska på egen hand snabbt kunna återställa systemet vid eventuella 

systemfel, och till och med rädda quadrokoptern om felet skulle ske i luften. 

○ Kontroller ska ske varje gång quadrokoptern sätts på för att verifiera att systemet är 

konfigurerat korrekt och är redo att användas. 

4.1.2 Behandling av indata 
● Sensorerna ska ha en rimlig känslighet och alltså kunna registrera såväl de minsta som de största 

rörelser som reglersystemet kan tänkas behöva. 

● Sensorsignalerna ska filtreras. Detta ska göras på ett sätt så att inte för mycket brus (som 

uppstår av propellrarnas rotation) registreras, men så att systemet ändå snabbt kan registrera 

vinkelförändringar. 

● Sensorerna ska ge värden enligt standardiserade mått så att de kan användas i 

regleralgoritmerna på ett intuitivt sätt. 

● Eventuell drift på gyroskopet måste rättas till så att det inte ger felaktiga värden. 

● Sensorvärdena ska kombineras för att ge ett ärvärde åt regulatorn. 

● Ärvärdet ska vara korrekt så att quadrokoptern inte driver åt något håll när börvärdet är noll. 

4.1.3 Automatisk reglering 
● Fjärrkontrollens signaler ska inkluderas i regulatorn och fungera som börvärde. 

● Reglersystemet ska prestera väl gällande de viktigaste egenskaperna hos återkopplade system 

[2]. 

○ Stabilitet - regleringen får inte orsaka ökande svängningar. 

○ Snabbhet - quadrokoptern ska få en position enligt börvärdet så snabbt som möjligt. 
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○ Statisk noggrannhet - quadrokoptern får inte ha en konstant lutning åt något håll vilket 

skulle få den att drifta, även de allra minsta felen ska korrigeras. 

○ Robusthet och känslighet - variationer i quadrokopterns dynamiska egenskaper - ska 

inte påverka flygningen för mycket. En last ska till exempel kunna fästas utan att 

reglerparametrarna manuellt behöver ändras. 

4.1.4 Övrigt 
● Signaler ska kunna skickas från quadrokoptern till en dator och där utvärderas i ett 

grafritarprogram. Detta behövs till exempel för att debugga filtrering och regleregenskaper. 

● Den ojämna fysiken i motorer och andra komponenter ska korrigeras så att en viss styrsignal 

betyder samma varvtal för samtliga motorer. 

● Quadrokoptern ska vara användarvänlig, dvs. det ska inte finnas några förbjudna spakrörelser 

som kan orsaka krasch, och processer som kan automatiseras ska automatiseras. 

● Kamera ska monteras på quadrokoptern och åtminstone kunna spela in och spara video (mindre 

viktigt). 

4.2 Upplägg av mjukvaran 
Utformningen av den mjukvara som behövs för att uppnå produktkraven kan översiktligt beskrivas med 

ett diagram över systemets mjukvarudelar ordnade hierarkiskt enligt deras beroenden (se Figur 4-1). 

Diagrammet visar hur de mest grundläggande funktionerna förhåller sig till varandra, utan att specificera 

exekveringsordning eller andra detaljer. Vi ser här att operativsystemet är en av de mest grundläggande 

funktionerna, vilket är förståeligt då det styr vilken av den andra mjukvaran som ska får köras vid olika 

tidpunkter. Som tidigare nämndes är operativsystemet inte nödvändigt för att nå projektets grundmål, 

att få quadrokoptern att flyga, men när det väl implementerats är det mycket viktigt att det fungerar 

som det ska. 
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Figur 4-1: Mjukvarans upplägg representerat med delarnas beroenden 

Det enda som inte är beroende av operativsystemet är avbrottssignalerna (engelska: interrupt) och de 

efterföljande avbrottshanteringarna som används i radiomottagningen, vilket görs separat så att 

radiosignalernas pulsbredd ska kunna mätas oavbrutet. Radiomottagningen skiljer sig därför till exempel 

från sensorsignalmottagningen som sker endast då operativsystemet ger det tillåtelse att köra. 

Regleringsdelen, som utgör den allra största delen av mjukvaran, kräver flera olika signaler som måste 

behandlas på olika sätt, och även här spelar ordningen en viktig roll. Dels måste kommunikationen till 

sensorerna självklart fungera som det ska innan värdena kan användas, men sedan är det viktigt att 

signalerna filtreras innan bias-beräkningar (felkorrigering av sensorsignaler, närmare bestämt drift i 

gyroskopet och förskjutet ärvärde i accelerometern) och annan signalbehandling utförs så att 

beräkningar inte sker med dåliga signaler. Innan accelerometerns och gyroskopets signaler slås samman 

för att bilda en vinkel som sedan ska användas i regleringen måste de omvandlas till samma format, i 

vårt fall absoluta grader. Regleringen använder sedan både de behandlade sensorsignalerna (ärvärde) 

och signalerna från fjärrkontrollen (börvärde) för att räkna ut felet och använder det för att ta fram en 

korrigering. Dessa korrigeringar omvandlas till värden som kan användas av motorerna och kalibreras till 

sist för att korrigera eventuell ojämn propellerdragkraft. 

De övriga delarna - säkerhetssystem och PC-debugging är inte direkt beroende av varandra eller 

regleringsdelen, men detta kan variera från gång till gång beroende på vilken typ av säkerhetskontroller 
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som görs och vilka variabler man väljer att skriva ut med debug-funktionen. Säkerhetskontrollerna 

består delvis i att undersöka om programmet har fastnat, och orsakar i det fallet en systemåterställning. 

4.3 Filtrering 
Båda de filter som används för sensorerna är av typen andra ordningens Butterworth-lågpassfilter. 

Designen av dessa har skapats med Mathematica enligt den analoga referensmodellen av filtret i 

Laplacetransform, där hänsyn har tagits till samplingsfrekvens och brytfrekvens [5]. Omvandling från 

kontinuerlig Laplacetransform till diskret Z-Transform har gjorts med Bilinjär Transformation där den 

slutgiltiga differensekvationen har erhållits genom omvänd Z-Transform.  

 

 

Figur 4-2: Transformering av ett analogt filter till ett digitalt filter. 

Vid digital filtrering samplas insignalen vid bestämda tidpunkter som definieras av dess 

samplingsfrekvens fs. Det innebär att sensorvärdena måste hämtas vid bestämda tidpunkter, något som 

passar bra för ett RTOS med möjlighet att exekvera olika processer. Filtreringen av sensorerna görs i två 

olika sådana processer. 

Gyroskopkretsen innehåller ett internt digitalfilter som kan konfigureras genom att skriva ett värde till 

ett speciellt register. Används detta filter behövs ingen filtrering i MCU:n (Microcontroller Unit). Detta 

filter introducerar dock en fördröjning av signalen med ett par millisekunder och ger därför en sänkt 

samplingsfrekvens, vilket gjort att vi valt att inte använda det, utan istället låta filtreringen ske på 

MCU:n. Accelerometern innehåller ingen internfiltrering och måste därför implementeras i MCU:n.  

4.3.1 Filter för Accelerometer 
Accelerometern har en maximal samplingsfrekvens på 3.2 kHz. Ju högre denna frekvens är desto högre 

blir sensorns interna brus, men detta kommer att vägas bort med bra filtrering på MCU:n. 

Brytfrekvensen för filtret har satts så lågt som 15 Hz eftersom quadrokoptern inte bör uppleva snabbare 

oscillationer än så. Detta är däremot endast ett antagande, men de resultat som har observerats tyder 

på att systemet reagerar tillräckligt snabbt. 

Prototypen för ett andra ordningens Butterworth-filter med brytfrekvens 𝛺 och polerna 

𝑝1 = −
√2

2
− 𝑖

√2

2
 

och 

𝑝2 = −
√2

2
+ 𝑖

√2

2
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ser ut som följande: 

𝐻(𝑠) = 𝛺2 ∗
1

(𝑠 − 𝛺 ∗ 𝑝1)(𝑠 − 𝛺 ∗ 𝑝2)
 

Eftersom det är ett diskret system, måste hänsyn tas till samplingsfrekvensen. Detta leder till att  

𝛺 = 𝜋 ∗
𝑏𝑟𝑦𝑡𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
 

Detta ger oss ett filter med följande Bode-diagram (logaritmisk skala på x- och y-axeln): 

 

Figur 4-3: Accelerometerfiltrets amplituddiagram. Brytfrekvensen 15 Hz syns där linjerna korsar varandra. 

 

Figur 4-4: Accelerometerfiltrets fasdiagram för filtret. Det syns att fasförskjutningen inte understiger -π i spannet 0 till 50 Hz, 
vilket tyder på stabilitet. 

Med detta 𝐻(𝑠) använder vi bilinjär transformation och erhåller z-transformen av detta filter genom att 

bestämma s till följande: 

𝑠 =
1 − 𝑧2

1 + 𝑧2
 

Detta ger oss 𝐻(𝑧), och skriver vi ut detta med de värden som valts ser ekvationen ut så här: 
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𝐻(𝑧) = 0.000212392 ∗
1 + 2 𝑧−1 + 𝑧−2

1 − 1.95836 𝑧−1 + 0.959206 𝑧−2
 

För att försäkra sig om att även filtret i z-planet är stabilt undersöks dess poler och nollställen, vilket 

illustreras i följande graf: 

 

Figur 4-5: Accelerometerfiltrets Diagram över poler och nollställen. Filtret är stabilt eftersom de två polerna, markerade som 
röda kryss, ligger inom enhetscirkeln. Att de ligger så pass nära 1 beror på den låga brytfrekvensen. 

Med dessa grafer kan vi vara säkra på att filtret är stabilt och kommer att dämpa de höga frekvenser 

som uppstår genom vibrationer. Implementering av detta kräver en differensekvation som erhålls direkt 

ur z-transformen där z-n representerar fördröjning av n samplingar. Förhållandet mellan in- och utsignal 

ges av  

𝐻(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
 

Där 𝑌 är utsignal och 𝑋 insignal. 

𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
= 0.000212392 ∗

1 + 2 𝑧−1 + 𝑧−2

1 − 1.95836 𝑧−1 + 0.959206 𝑧−2
 

Med lite manipulering ska ett utryck på 𝑌 erhållas. 

𝑌(𝑧)(1 − 1.95836 𝑧−1 + 0.959206 𝑧−2
) = 𝑋(𝑧)(0.000212392)(1 + 2 𝑧−1 + 𝑧−2) 

𝑌(𝑧) − 𝑌(𝑧) 1.95836 𝑧−1 + 𝑌(𝑧) 0.959206 𝑧−2 = (0.000212392)(𝑋(𝑧) + 𝑋(𝑧) 2 𝑧−1 + 𝑋(𝑧) 𝑧−2) 

𝑌(𝑧) = (0.000212392)(𝑋(𝑧) + 𝑋(𝑧) 2 𝑧−1 + 𝑋(𝑧) 𝑧−2) + 𝑌(𝑧) 1.95836 𝑧−1 − 𝑌(𝑧) 0.959206 𝑧−2 
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Nu har vi ett uttryck för utsignalen som är en summering av viktade in- och utdatavärden. Med omvänd 

z-transform erhålls den ekvation som kan programmeras in i MCU:n, alltså den sökta filterekvationen. 

𝑦[𝑛] = 0.000212392 (𝑥[𝑛] + 2 𝑥[𝑛 − 1] + 𝑥[𝑛 − 2]) + 1.95836 𝑦[𝑛 − 1] − 0.959206 𝑦[𝑛 − 2] 

Nedan är en graf som visar effekten av att applicera detta filter på accelerometersignalen. 

 

Figur 4-6: Accelerometersignalen, utan filtrering till vänster och med filtrering till höger. Testet är utfört med quadrokoptern 
fastspänd och motorerna roterande med tillräcklig hastighet för att lyfta. 

4.3.2 Filter för gyroskop 
Samma typ av filter har använts för gyroskopet som för accelerometern, med annorlunda 

samplingsfrekvens och brytfrekvens. Gyroskopets samplingsfrekvens har satts till 1 kHz och 

brytfrekvensen till 50 Hz. Proceduren för att erhålla konstanterna är detsamma och nedan illustreras 

gyroskopets olika frekvensdiagram. 

 

 

Figur 4-7: Gyroskopfiltrets amplituddiagram, brytfrekvensen 50 Hz syns där linjerna korsar varandra. 
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Figur 4-8: Gyroskopfiltrets fasdiagram 

 

Figur 4-9: Gyroskopfiltrets poler och nollställen, polerna ligger längre bort från 1 än hos accelerometerfiltret på grund av högre 
brytfrekvens och lägre samplingsfrekvens. 

Anledningen till att välja en högre brytfrekvens till gyroskopet är att det används för att beräkna snabba 

vinkelförändringar jämfört med accelerometern som används för långsammare vinkelförändringar.  
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Figur 4-10: Gyroskopsignalen, utan filtrering till vänster och med filtrering till höger. Gyroskopet är mindre störningskänslig än 
accelerometern och ger därför bra signaler även utan filtrering. Testet är utfört med quadrokoptern fastspänd och motorerna 
roterande med tillräcklig hastighet för att lyfta. 

4.4 Bias-korrigering 

4.4.1 Gyroskopet 
En oönskad egenskap som alla gyroskop mer eller mindre dras med är att de även utan 

vinkelförändringar genererar statiska värden som kan variera från tid till tid och mellan olika gyroskop. 

Detta fel (engelska: bias) är normalt mycket litet, men eftersom vinkelhastigheterna integreras över tid 

för att beräkna absoluta vinklar byggs felet upp, och förr eller senare är värdena så felaktiga att de 

ställer till problem. Ytterligare fel uppstår även genom att signalen samplas med en begränsad frekvens 

så att det samplade värdet inte representerar det exakta medelvärdet på vinkelhastigheten under 

samplingsperioden. De ackumulerade felen gör att den beräknade vinkeln driver från den faktiska, och 

man säger då att gyroskopet har driftat. 

För att minimera denna drift har vi i initieringen (den kod som körs en gång varje gång quadrokoptern 

startar) inkluderat en fas som beräknar felet, så att det senare kan användas för att korrigera 

gyroskopsignalerna under flygning. För att felet ska uppskattas så bra som möjligt samplas flera värden, 

varav ett medelvärde beräknas. Under denna tid måste quadrokoptern stå stilla så därför görs en 

kontroll av medelvärdet för att se om det ligger inom rimliga gränser, och om det inte gör det utförs 

ytterligare en beräkning. Detta fortsätter tills ett trovärdigt fel har beräknats, så om man till exempel 

startar quadrokoptern medan man håller i det kommer programmet stanna i felberäkningsfasen tills 

dess att man ställer ner den. 

Om ett systemfel har inträffat och programkoden startats om på grund av det kan det vara en fördel att 

slippa göra om felberäkningarna, dels för att felet kan ha skett i luften och felberäkningarna då inte kan 

utföras, och dessutom för att felet förmodligen inte ändrats särskilt mycket under denna tid. Därför har 

vi gjort så att felvärdena vid programstart utlöst av systemfel istället hämtas från en tidigare 

programkörning. För att veta vilka felvärden som användes sist skrivs varje ny beräkning till flashminnet, 

vilket alltså kan läsas av vid systemkrasch. 

4.4.2 Accelerometern 
Eftersom även den konstanta gravitationen är en acceleration, och den kan användas som 

referenspunkt, finns ingen drift i accelerometern som direkt motsvarar den för gyroskopet. Däremot kan 

det finnas konstanta fel som antingen beror på fel i accelerometern eller helt enkelt på att 

accelerometern monterats snett på quadrokoptern. Ett sådant fel kan tyckas vara enkelt att justera 
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genom att ändra på accelerometerns montering, men även mycket små fel, så små att det vore för svåra 

att justera, kan påverka quadrokopterns flygning. Därför har vi infört en typ av bias-korrigering även för 

accelerometern. 

Accelerometerbiasberäkningarna sker, i motsats till de för gyroskopet, inte i programinitieringen utan 

måste ske under flygning. Det måste dessutom ställas in manuellt eftersom det inte finns någon 

referenspunkt att utgå från (annat än gravitationen, som i detta fall är det värde som är felaktigt och 

måste korrigeras). När accelerometerfelet beräknats skrivs det till flashminnet på samma sätt som 

gyroskopfelet, och kan sedan användas vid nästa flygning så att korrigeringen inte behöver göras varje 

gång. 

4.5 Vinkelberäkningar 

4.5.1 Gyroskop 
Signalerna från gyroskopet anger vinkelhastigheten, och inte den faktiska vinkeln. För att beräkna den 

faktiska vinkeln integreras vinkelhastigheten med avseende på tiden enligt 

𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = ∫ 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡(𝑡)𝑑𝑡 

I mjukvaran motsvaras detta av en summering av signalsamplingar som sker kontinuerligt under 

körningen genom att addera den senaste vinkelhastigheten från gyroskopet till den absoluta vinkeln. 

Vinkelhastigheten multipliceras med en konstant, som beror på uppdateringsfrekvensen samt till vilken 

upplösning gyroskopet är konfigurerat, för att vinkeln ska ges i enheten grader. Konfigureringen av 

gyroskopets upplösning bestäms av FS_SEL som är 2 bitar. Omvandling mellan binärt tal och grader per 

sekund har enheten LSB/°/s och bestäms enligt följande tabell som tagen från databladet för kretsen [6]: 

FS_SEL Upplösning [max grader/s] LSB/°/s 

0 ±225 145.6 

1 ± 450 72.8 

2 ±900 36.4 

3 ±1800 18.2 

Tabell 4-1: De olika upplösningarna på gyroskopet, lägre upplösning ger bättre precision, men gör att värdet slår i taket vid höga 
vinkelhastigheter. 

Vid felsökning av gyroskopet upptäcktes att tecknet på signalen hoppade mellan positivt maximum och 

negativt maximum när maximal vinkelhastighet uppnåddes, vilket var förödande för stabiliteten. Figur 

4-11 visar gyroskopsignalen när detta inträffar. 
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Figur 4-11: Gyroskopsignalen när den når maximum och minimum ger kraftiga växlingar på tecknet, lösningen var att öka 
upplösningen så sannolikheten för att detta händer blir låg. 

För att få en god säkerhetsmarginal till maximum och minimum valdes FS_SEL till 2, detta sätter LSB/°/s 

till 36.4 som sedan används i formeln för summeringskonstanten som är följande:  

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 =
1

𝑢𝑝𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 ∗ LSB/°/s
 

Denna konstant implementeras som en define i koden. Programmeringsraden i reglerloopen som sedan 

utför summeringen är: 

𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 += 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

4.5.2 Accelerometer 
Den accelerometer som används i quadrokoptern mäter den acceleration som verkar på sensorn i tre 

axlar, nämligen X, Y och Z. Varje axel kan då ses som en komponent av en resulterande 

accelerationsvektor där denna resulterande kraft kan antas vara gravitationsriktningen om 

quadrokoptern inte påverkas av andra krafter. Med dessa antaganden kan quadrokopterns vinkel 

beräknas med hjälp av den trigonometriska funktionen arcustangens (ArcTan), som ger vinkeln mellan 

två vinkelräta accelerationer beroende av deras storlek. 

I standardbiblioteket math.h finns funktionen atan2 som är ArcTan med två argument som tar hänsyn 

till vilka kvadranter vektorkomponenterna befinner sig i. Denna funktion returnerar sedan vinkeln 

mellan dem i enheten radianer [7].  

 

Figur 4-12: Vinkelberäkning med accelerometer och den trigonometriska funktionen atan2. 

Formeln för att erhålla roll-vinkeln i grader från accelerometern är: 
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𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑌, 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑍) ∗
180

𝜋
 

På samma sätt erhålls sedan pitchvinkeln: 

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑋, 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑍) ∗
180

𝜋
 

4.6 Sensorkombinering 
För att bestämma korrekta och störningståliga vinkelsignaler behövs både accelerometern och 

gyroskopet. Gyroskopet kan nämligen inte användas självt eftersom det inte har någon referenspunkt 

såsom accelerometern har gravitationsaccelerationen, och accelerometern är inte lämplig att användas 

självt eftersom den är väldigt störningskänslig till skillnad från gyroskopet.  

Kombinationen sker genom att kontinuerligt addera skillnaden mellan accelerometervinkeln och 

gyroskopvinkeln till gyroskopvinkeln, som blir den slutliga kombinerade vinkeln. Innan skillnaden 

adderas till vinkeln multipliceras den med en konstant som avgör hur stor påverkan accelerometern ska 

ha på slutsignalen. Vi har satt konstanten till 0.001 vilket innebär att accelerometern kommer ha en 

mycket svag inverkan, men att den ändå kommer kunna korrigera gyroskopvinkeln så att den anpassar 

sig till gravitationen tillräckligt snabbt (ca 10 grader korrigering per sekund). Tack vare gyroskopets 

dominans påverkas inte slutsignalen av accelerometerns brus alltför mycket. 

I mjukvaran implementeras sensorkombinationen på följande sätt: 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘 = 0.001 

𝑔𝑦𝑟𝑜𝑠𝑘𝑜𝑝𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙+= (𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 − 𝑔𝑦𝑟𝑜𝑠𝑘𝑜𝑝𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙) ∗ 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘 

Resultatet av kombinationen visas i Figur 4-13. Eftersom accelerometern har så liten inverkan är den 

kombinerade signalen praktiskt taget samma som gyroskopsignalen, fast med en statisk korrigering, och 

vinkeln har alltså fått de bästa egenskaperna från de båda sensorerna. 

 

Figur 4-13: Accelerometersignalen och den korrigerade gyroskopsignalen i jämförelse. Både gyroskopets statiska fel och 
accelerometerns störningar har eliminerats. 

Det finns mer avancerade och mer effektiva metoder för att kombinera sensorerna än det vi använt som 

till exempel används i miniquadrokoptern crazyflie, där finns två alternativa metoder, nämligen 

Madgwicks och Mahony [8]. Dessa algoritmer tar bland annat hänsyn till brus och använder det i 

komplicerade matematiska ekvationer för att ge effektivare kombinering. Vi valde att inte använda 

någon av dessa metoder eftersom de var för avancerade i förhållande till de förbättringar de hade givit. 
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4.7 Reglering 
När sensorsignalerna behandlats med korrigeringar och konverteringar kan de tillsammans med 

radiosignalerna användas för att beräkna en styrsignal, det vill säga en signal som bestämmer hur 

quadrokoptern ska svara på dessa insignaler. De tre rörelserna roll, pitch och yaw (se kapitel 3.2) som 

ska regleras måste behandlas separat, men de kan ändå använda samma grundläggande 

regleringsalgoritm, endast insignalerna behandlas på ett annorlunda sätt för yaw som skiljer sig från roll 

och pitch på så sätt att där inte finns någon referenspunkt. 

4.7.1 Roll och pitch 
Den regulator vi skapat är en specialvariant av den vanliga PID-regulatorn som beskrevs i kapitel 2.2.2. 

För reglersystem till quadrokoptrar och liknande system är det nämligen fördelaktigt att dela upp 

regleringen i flera delar. Istället för att bara använda den faktiska vinkeln och en önskad vinkel som 

indata till regulatorn har vi dessutom den faktiska vinkelhastigheten och en önskad vinkelhastighet som 

indata i en annan del av regulatorn. Idén till detta fick vi från artikeln How to build your own Quadcopter 

Autopilot / Flight Controller av Dr Gareth Owen [9] som själv har skapat ett reglersystem till en 

quadrokopter och använt sig av denna metod, och när vi testade att implementera det till vårat system 

visade sig quadrokoptern blir mycket stabilare än när vi bara reglerade vinkeln. Ett diagram över 

regulatorns modell visas i Figur 4-14. 

 

Figur 4-14: Roll och pitch-regulator enligt systemmodellering 

Den första delen i pitch- och yaw-regulatorn tar alltså den önskade vinkeln som börvärde, vilket 

motsvarar fjärrkontrollsignalen för den aktuella lutningen, samt den faktiska vinkeln vilken tagits fram av 

gyroskop- och accelerometer-värden (se kapitel 4.3 - 4.6). I denna första del använder vi endast 

proportionell reglering, även fast man enkelt skulle kunna använda även derivering och integrering, och 

räknar ut den önskade vinkelhastigheten som vi vill att quadrokoptern ska ha för att justera det fel som 

uppstått. Den önskade vinkelhastigheten används sedan som börvärde till den andra delen av 

regulatorn, tillsammans med ärvärdet som är den faktiska vinkelhastigheten vilket ges av 

gyroskopsignalen, för att beräkna en justering av det vinkelhastighetsfel som finns. I den andra 

regulatordelen används främst proportionell reglering, men ska integrering och derivering användas bör 

det göras här. Den signal som ges från den andra regulatordelen är regulatorns slutgiltiga styrsignal för 

den aktuella lutningen, och är den som via omvandlingar och kalibreringar skickas till motorerna för att 

rätta till vinkel- och vinkelhastighetsfelen. När styrsignalen korrigerat lutningen fortsätter 
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quadrokoptern att påverkas av störningar vilket ger nya fel som registreras av sensorerna och sedan 

införs som ärvärde till de båda regulatordelarna, och på så sätt är systemet återkopplat. 

4.7.2 Yaw 
Reglering av yaw utförs på liknande sätt som av roll och pitch, men med ett par små skillnader. Den 

stora skillnaden är att rotation kring z-axeln inte kan upptäckas av accelerometern när quadrokoptern är 

parallell med jorden på grund av att all acceleration ligger i samma riktning som gravitationen. På grund 

av detta kan yaw-reglering endast utföras med hjälp av gyroskopet. När föraren önskar göra en styrning 

av yaw ska denna signal skickas till regulatorerna på samma sätt som för roll och pitch, men när föraren 

önskar att quadrokoptern ska stanna genom att placera yaw-spaken i neutralt läge ska reglering se till 

att quadrokoptern håller yaw-vinkeln oförändrad. Detta görs genom att spara yaw-vinkeln när yaw-

spaken hamnar i neutralt läge och låsa börvärde 1 till denna vinkel. Även när quadrokoptern sätts i 

standby-läge nollställs yaw-felet så att det inte blir fel om man roterar quadrokoptern medan den är av. 

För att yaw ska kunna rotera fritt hur många gånger som helst används ett wrap-around makro vilket 

också gör så att reglering av quadrokoptern sker den kortaste vägen till börvärde 1. Detta makro ser till 

att yaw-vinkeln håller sig mellan -180 och +180 grader. En modell av systemet så som det fungerar för 

yaw-reglering visas i Figur 4-15. 

 

Figur 4-15: Systemmodellering av yaw-regulator, gyroskopet är den enda sensor som används till skillnad från pitch och roll som 
även använder accelerometer. 

4.7.3 Bromseffekt (“Derivering”) 
Så som vi hade tänkt att deriveringen skulle fungera från början skulle felet subtraherat med felet vid en 

tidigare, närliggande, tidpunkt multiplicerat med en deriveringskonstant för att beräkna storleken av 

förändringen. Detta skulle användas i den andra regulatordelen. Vi hade däremot problem med detta då 

det skapades sporadiska signaler som inte fungerade tillräckligt bra. Detta problem har vi ännu inte löst, 

men vi har infört en annan typ av korrigering som på sätt och vis motsvarar derivering, men istället är en 

slags inbromsning som ser till att det inte blir för mycket översväng vid störningsreglering - vilket 

ungefär stämmer överens med deriveringssyftet. 

Följande grafer visar hur denna bromseffekt fungerar vid olika scenarion. De röda graferna är 

börvärdena och de gröna är ärvärdena, och y-axlarna mäter vinklar i grader och x-axlarna mäter tid, där 

en ruta motsvarar ½ sekund: 
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Figur 4-16: Störningsreglering utan inbromsning. Det blir en stor översväng. 

 

Figur 4-17: Störningsreglering med inbromsning. Översvängen är eliminerad. 

 

Figur 4-18: Stegsvar utan derivering. Det blir en översväng. 

 

Figur 4-19: Stegsvar med derivering. Översvängen är eliminerad. 
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4.7.4 Integrering 
Fördelen med integrering är att det ska göra så att felet elimineras helt och dessutom göra det 

snabbare. I systemet som det ser ut nu används däremot ingen integrering eftersom det gjorde lyftstart 

svår då små lutningar skapade stora korrigeringsvärden även när quadrokoptern stod på marken. På 

testställningen introducerades ibland även oscillation kring börvärdet utan att systemet nödvändigtvis 

blev snabbare, detta speciellt då det integrerades mycket, och dessutom visade det sig att kvarstående 

fel elimineras tillräckligt utan integrering med rätt valda värden på de två P-regulatorerna. Att 

kvarstående problem inte var något problem syns i figurerna Figur 4-16 - Figur 4-19 där börvärdet och 

ärvärdet alltid går ihop efter en viss tid. 

4.7.5 PID-konstanter och maxgränser 
För att få en så bra stabilitet som möjligt har det krävts en del inställning av de konstanter som 

bestämmer storleken av den proportionella, integrerande respektive inbromsande effekten. Dessa 

konstanter har testats fram genom att på testställning aktivera en konstant i taget och ställt in dem tills 

dess verkan varit lagom. Konstanterna har sedan testats ihop på olika ställningar tills resultatet har varit 

tillfredställande. Proportionalitetskonstanten för den första regulatordelen har givits ett värde som ger 

önskade vinkelhastigheter inom rimliga gränser. I den andra regulatorn har proportionalitetskonstanten 

satts ett relativt högt värde till skillnad från hur konstanterna normalt väljs i en PID-regulator, 

integreringen är som sagt dessutom för tillfället satt till noll, men skulle kunna ökas vid extra behov av 

statisk feleliminering. Bromskonstanten har satts så att det bromsas lagom mycket vid olika typer av 

störningar, såsom felkorrigering och stegsvar. För att verifiera felkorrigeringar och stegsvar när vi inte 

haft tillgång till grafritarprogrammet (t.ex. vid flygning utomhus) har vi fått gå på känsla och försöka 

känna när quadrokoptern börjat driva åt sidan eller oscillera och därefter korrigera rätt konstant. 

Förutom regleringskonstanterna har vi även konstanter för att begränsa de olika effekterna. Utan 

begränsning skulle till exempel integreringen bli oändlig (eller slå runt efter att variabeltypens 

maxstorlek överskridits) om ett fel fick förbli utan korrigering, vilket skulle kunna bli fallet då 

quadrokoptern är på men står på marken. Även det proportionella och deriveringen kan vara bra att 

begränsa för att vara säker på att inga oförutsägbara extremvärden används. Dessa maxvärden ska dock 

helst inte uppnås vid proportionell och bromsande verkan, då de kan ge ryckiga styrsignaler, utan finns 

då mest med som säkerhetsgränser. I integreringsfallet däremot används de för att hindra integreringen 

från att skapa oscillationer. Med maxgränser satta tillräckligt låga kan man nämligen öka hastigheten på 

integreringen vilket kan behövas. 

4.8 Motorvärdesomvandling 
När färdiga styrsignaler finns tillgängliga för samtliga axlar ska de omvandlas till värden som kan skickas 

till motorerna, så att till exempel en positiv rotation i roll ska få de vänstra motorerna att rotera mer och 

de högra att rotera mindre så att quadrokoptern flyger åt höger. Denna typ av omvandling var redan 

implementerad i quadrokopterns ursprungliga utförande, men har behövts ändras på för att fungera 

med det nya reglersystemet. Problemet som uppstod med den gamla motorvärdesomvandlingen var att 

de integrerade felen för de olika axlarna motverkade varandra när de slog i taket, vilket händer ofta på 

grund av det låga integreringstaket vi valt, och det gjorde att endast en motor i taget påverkades av 

integreringen. Detta löste vi genom att begränsa motorvärdena olika beroende på quadrokopterns 

lutning. 
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4.9 Motorkalibrering 
Av olika anledningar kan quadrokopterns fysik vara ojämn, så att samma signaler till de olika motorerna 

inte resulterar i samma lyftkraft. Det kan till exempel bero på de enskilda motorernas förmåga och deras 

montering, fartreglagens inställningar samt ojämn viktfördelning. Denna snedhet gör att regulatorn 

måste jobba åt ett håll mer än något annat även när quadrokoptern endast hovrar. Om denna snedhet 

är så stor att regleringen slår i taket redan då kommer det inte ens vara möjligt att styra quadrokoptern i 

den riktningen, eftersom signalen då har nått sitt max-tak. Snedheter så stora att de hämmar styrning 

helt bör inte förekomma så länge quadrokoptern är monterad korrekt, men små snedheter är 

ofrånkomliga och kan skapa ojämnheter i styrningen.  

För att lösa snedhetsproblemet har vi infört motorkalibrering till systemet. Motorkalibreringen bygger 

på en förstärkningsvariabel amp (amplification) som beräknas för varje motor genom att för varje varv i 

loopen addera en del av motorsignalens procentuella bidrag i förhållande till samtliga motorsignaler 

subtraherat med det ideella bidraget. Detta visas i följande ekvation:  

𝑎𝑚𝑝1+= (
𝑚1

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + 𝑚4
− 0.25) ∗ 𝐶 

Förstärkningsvariabeln adderas sedan med 1 och multipliceras med det föregående motorvärdet, vilket 

ger det nya, förstärkta (eller försvagade), motorvärdet, vilket visas i följande ekvation: 

𝑚1 ∗= 1 + 𝑎𝑚𝑝1 

Förutsättningen för att kalibreringen ska fungera som den ska är att quadrokoptern är i luften och att 

man inte försöker styra quadrokoptern under tiden, eftersom kalibreringen går ut på att nollställa 

regulatorn vid stilla hovrande. För att underlätta för användaren har vi integrerat motorkalibreringen 

med accelerometer bias-kalibreringen så att detta görs samtidigt när man trycker på 

kalibreringsknappen på fjärrkontrollen (se appendix 8.3). Precis som för bias-värdena skrivs 

förstärkningsvärdena automatiskt till flashminnet när kalibreringen är färdig så att man inte behöver 

kalibrera vid varje flygning, utan endast när quadrokopterns fysik har ändrats. 

4.10   Höjdreglering 
Quadrokopterns höjd är inte en av de rörelser vi valt att automatiskt reglera utan är upp till piloten själv 

att styra. Detta kan, speciellt för en nybörjare, vara mycket svårt så vi har därför förenklat detta genom 

vissa omskalningar och begränsningar. 

Ett problem som uppstår om inte höjdsignalerna behandlas är att höjdregleringen blir väldigt känslig. 

Om man vill att quadrokoptern och dess propellrar ska vara stilla när man startar den kommer mer än 

hälften av spakrörelsen vid gaspådrag gå åt till att uppnå tillräckligt med dragningskraft för att få 

quadrokoptern att lyfta. När man sedan flyger har man därför en mycket liten spakrörelse kvar att 

använda, vilket lätt gör flygningen ryckig. För att lösa detta problem har vi infört ytterligare ett sätt att 

reglera höjden. Detta fungerar på ungefär samma sätt men är endast är avsett för att ge quadrokoptern 

ett grundläggande gaspådrag så att man sedan kan använda större spakrörelser under flygning (se 

appendix 8.3). 

En annan viktig sak att tänka på är att höjden, precis som vid regleringen av de andra rörelserna, måste 

begränsas. Om man skulle gasa maximalt, så att samtliga motorer jobbade för fullt, och quadrokoptern 
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sedan skulle behöva regleras på grund av störningar skulle det inte finnas mer kraft att tillgå för att 

utföra dessa regleringar, utan skulle leda till att quadrokoptern tappar balansen och eventuellt kraschar. 

Vi har därför satt begränsningar även på höjden så att regleringen i alla lägen ska kunna nå sina max-tak. 

4.11   RTOS 

4.11.1   Processuppdelning, prioriteter 
De processer vi valt att dela upp systemet i för parallell exekvering (vilka motiverades i kapitel 3.3) är 

flash-skrivning, accelerometer- och gyroskopsignalmottagning samt de övriga uppgifterna grupperade i 

en sista stor styrprocess. Eftersom styrprocessen är den process som skickar värden till motorerna, och 

det alltså är nödvändigt att den får köras när den behöver, har vi gett den högst prioritet. Därefter 

kommer gyroskopprocessen, som är den viktigaste av de två sensorerna, sedan accelerometerprocessen 

och till sist flash-processen. I och med att samtliga processer har fått olika prioritet kommer de mest 

högprioriterade processerna alltid köras först. Om så inte vore fallet skulle algoritmen round robin 

användas för att turas om mellan processerna, vilket skulle kunna fungera bra för gyroskop- och 

accelerometerprocessen. Vilken schemaläggningsalgoritm som används är däremot mindre viktigt i vårt 

fall eftersom schemaläggningen är preemptiv och processernas uppdateringsfrekvenser bestämts så att 

svältning aldrig ska kunna inträffa. 

4.11.2   Uppdateringsfrekvenser 
Både styrprocessen, gyroskopprocessen och accelerometerprocessen ska exekveras i bestämda 

tidsintervall. Det som bestämmer uppdateringsfrekvensen av styrprocessen är fartreglagets kapacitet, 

som vi konfigurerat till 400 Hz från grundinställningsfrekvensen 72 Hz för att kunna uppdatera 

motorvärdena så ofta som möjligt (den maximala frekvensen för fartreglagen är 432 Hz, men för att 

hålla tiden mellan tick lågt passar 400 Hz bättre). I och med att vi matchar uppdateringsfrekvensen med 

fartreglagets maxfrekvens behöver styrprocessen inte köras i onödan men körs ändå så ofta som det går 

att utnyttja. Uppdateringsfrekvenserna av sensormottagningsprocesserna är bestämda så att de 

matchar den hastighet som data levereras från sensorerna, och genom att ha detta styrt av 

operativsystemet istället för med interrupts (så som för radiosignalmottagningen) får vi mer kontroll 

över exekveringen. Exaktheten på timingen bestäms av hur långt ett RTOS tick är. Schemaläggaren körs 

vid varje tick för att undersöka om en annan process ska exekvera. Att välja längd på tick är då en 

avvägning mellan upplösning på timingen och processorutnyttjande. Längden valdes till 100 µs, detta 

ger en tillräcklig upplösning på timing och håller operativsystemets användande av processorn lågt. 

Flash-processen skiljer sig från de tre andra processerna på så sätt att den inte har någon bestämd 

uppdateringsfrekvens. Den körs istället dels varje gång quadrokoptern startar, för att spara gyroskop-

bias-värden, och dels då kalibrering har utförts, för att spara motorkalibrerings- och accelerometer-bias-

värden. 

4.11.3   Exekveringstider 
Då kodmängden är liten i förhållande till processorns hastighet kommer den kod vi skrivit kunna 

exekvera relativt snabbt. Båda sensormottagningsprocesserna tar ungefär lika lång tid, nämligen 50 us, 

medan styrprocessen tar 225 us, vilket i stora drag motsvarar skillnaden i mängd kod. Helt andra tider 

gäller däremot flash-processen som tar upp till hela 25 ms att utföra en skrivning. Denna förhållandevis 
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långa skrivtid beror på flashminnets långa åtkomsttid, samt att en hel databank måste tömmas och 

skrivas över, oavsett hur mycket data som skrivs eller ändras (läs mer om detta i kapitel 4.12.2).  

Processernas prioriteter, uppdateringsfrekvenser och exekveringstider visas i Figur 4-20 nedan. 

 

Figur 4-20: Fördelning av processernas exekveringstid. Processer med högst prioritet står högst upp. 

Ändrar man tidsskalan så att hela flash-processens exekvering får plats tydliggörs skillnaden i 

exekveringstid mellan den och de andra processerna. I Figur 4-21 visas flash-processen i jämförelse med 

styrprocessen. 

 

Figur 4-21: Flash-processens exekveringstid i jämförelse med regleringsprocessen. Vi ser att skrivning till flashminnet tar 
förhållandevis lång tid. 

Som tydligt framgår är det väldigt viktigt att just flash-skrivningen kan exekvera parallellt med övrig kod 

så att inte hack uppstår i de andra, viktigare, processerna. När vi väl hade implementerat flash-

skrivningen som en separat process insåg vi dock att hårdvaran i quadrokopterns mikrokontroller 

omöjliggör detta, så i den nuvarande konfigurationen avbryts all annan exekvering under varje flash-

skrivning vilket orsakar ett litet ryck i flygningen. Detta problem beskrivs närmre, liksom lösningsförslag 

till problemet, i avsnittet om flash-skrivning, kapitel 4.12.2. Den egentliga schemaläggningen visas i Figur 

4-22 nedan. 

 

Figur 4-22: Den egentliga schemaläggningen av flash-processen. Ett ca 20 ms avbrott skapas vid varje flash-skrivning på grund 
av en hårdvarubegränsning. 
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4.11.4   Processkommunikation 
Eftersom OS-processerna samarbetar behövs något sätt för dem att kommunicera med varandra. 

Sensorprocesserna ska skicka sensorvärden till styrprocessen, och flash-processen ska ta emot data som 

ska skrivas och returnera data som lästs till styrprocessen. 

Ett sätt som skulle kunna användas för kommunikation är att använda globala variabler, som kan läsas 

och skrivas till samtliga processer. Globala variabler kan vara enkla att använda om man vet vad man 

håller på med, men i och med att kodexekveringen sker enligt schemaläggaren och därför blir 

oförutsägbar kan det bli problem om läsningar och skrivningar sker i fel ordning. Globala variabler skulle 

dessutom bli otympliga vid större program med många processer. 

Istället har vi valt att använda så kallade köer (engelska: queues), som finns som inbyggda systemanrop i 

FreeRTOS och fungerar som meddelandeförvaring som kan kommas åt från de olika processerna. Köerna 

fungerar som FIFO-buffrar, där alltså det som skrivits först läses först. Att det är buffrat gör att flera data 

kan skrivas även om mottagarprocessen för tillfället inte kan ta emot data i samma takt. Ett tillfälle då 

detta kommer väl till nytta är vid flash-skrivning; då den tar så lång tid (se föregående avsnitt) kan det 

mycket väl hända att flash-processen får flera värden att skriva under en så kort tid att vissa 

dataskrivningar aldrig skulle bli av om det inte fanns någon buffert. Om buffertens storlek väljs 

tillräckligt stor, och om den önskade skrivfrekvensen inte överstiger den möjliga, kommer ingen data gå 

förlorad. Den kö som används för flash-kommunikation i quadrokoptern har fått storleken fem platser, 

vilket bör räcka. 

För kommunikationen mellan sensorprocesserna och styrprocessen används samma typ av köer som för 

flash-kommunikationen, men här måste köhanteringen ske på ett annorlunda sätt eftersom sensordata 

som är äldre än någon annan tillgänglig data är ointressant. Då det alltid bara kommer finnas ett 

intressant värde, nämligen det senaste, har båda sensorköerna fått storleken 1, och för att skrivning inte 

ska bli blockerad om nya data blir tillgängliga innan gamla har lästs så används ett systemanrop som 

skriver över köns nuvarande data istället. Kön blir är därmed egentligen ingen riktig kö utan fungerar 

snarare som en enkel och extra tillförlitlig variabel. 

4.11.5   Lista över använda FreeRTOS-systemanrop 
 

Initiering xTaskCreate Skapa en process 

xQueueCreate Skapa en kö 

xSemaphoreCreateMutex Skapa en semafor 

Köhantering xQueueSendToBack Lägg till data till slutet av kön, gör ingenting om kön 

är full 

xQueueOverwrite Skriv över det data som finns i kön 

xQueueReceive Hämta det äldsta data som finns tillgängligt i kön 

Synkronisering xSemaphoreTake Begär ensamrätt till exekvering (ömsesidig 
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uteslutning) från och med här. 

xSemaphoreGive Lämna ifrån ensamrätt till exekvering. 

Tidshantering vTaskDelay Ta en paus i processen och låt andra processer köra 

så länge 

vTaskDelayUntil Ta en paus tills det har gått en bestämd tid sedan 

processen senast startade. Används för att 

bestämma uppdateringsfrekvenser. 

Tabell 4-2: Lista över använda FreeRTOS-systemanrop 

För mer information om de systemanrop vi använt, och annan information om FreeRTOS och dess 

funktioner rekommenderas hemsidan www.freertos.org samt boken Using the FreeRTOS Real Time 

Kernel - A Practical Guide av Richard Barry [10]. 

4.12   Övriga mjukvarufunktioner 

4.12.1   Watchdog 
När ett systemfel sker, det vill säga att normal exekvering upphör på grund av en oförutsedd händelse, 

är en lösning att rädda systemet genom att återställa exekveringen till början. Detta sker med en 

watchdog-funktion. Watchdogen är en nedräknare som är ansluten till reset på processorn, och för att 

den ska vara säker är den oberoende av huvudklockan. Om nedräknaren når 0 görs en återställning av 

systemet, så den ordinarie koden måste alltså återladda räknaren innan den når 0 för att bekräfta att 

exekveringen utförs normalt. Det finns två typer av watchdog; nämligen oberoende och fönster, där 

skillnaden med fönster är att det endast går att återställa räknaren i ett tillåtet tidsfönster. Återställs 

nedräknaren innan det tillåtna fönstret görs också en återställning precis som om räknaren nått 0.  

I vårat system har en oberoende watchdog använts. Denna är ansluten till den interna långsamma 

klockan LSI Osc som kör med en nominell frekvens på 32 768 Hz, men är beroende av temperatur och 

kan variera mellan 30 kHz upp till 60 kHz [11]. Hänsyn till denna osäkerhet måste tas när bestämning av 

hur ofta nedräknaren måste återladdas då det annars kan hända att klockan kör i 60 kHz när man antar 

att den går i 33kHz. Vid aktivering av watchdog sätts en pre-scaler som gör att nedräknaren räknar ned 

efter ett sådant antal perioder. I detta arbete valdes pre-scaler till 32 så att nedräknaren nominellt 

räknar ned en gång varje millisekund. Tas klockans osäkerhet med i beräkningen bör 

återladdningsvärdet sättas till dubbelt av det önskade. Återladdning av nedräknaren sker i styrprocessen 

med funktionsanropet IWDG_ReloadCounter(). Eftersom denna process körs i 400 Hz måste räknaren 

kunna räkna en längre tid än 2.5 ms vilket är processens periodtid.  

Om ingen watchdog skulle vara implementerad när quadrokoptern befinner sig i luften och en 

exekvering fastnar skulle den garanterat krascha eftersom ingen reglering då kan utföras. Motiveringen 

är då att det är bättre att återställa systemet med förhoppningen att kontrollen kan återfås. När 

systemet sedan har återställt sig efter en watchdog-återställning och börjar om exekveringen från 

början ska biasberäkningar som tidigare utförts på marken hämtas från Flashminnet istället för att göras 

om, detta sker genom att undersöka om watchdog reset flaggan är SET i början av programmet.  
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4.12.2   Flashminneshantering 
För att underlätta skrivning och läsning av bias-korrigerings- och kalibreringsvärden till flashminnet har 

vi skrivit egna funktioner för detta, sådana finns nämligen inte i mikrokontrollerbiblioteket. Funktionen 

för att skriva data, som vi kallat WritePageToFlash tar emot en vektor med data i ett bestämt format, 

vektorns storlek samt numret på den sida dit data ska skrivas. Skrivningen läggs sedan i kö så att den 

sker när en eventuell tidigare skrivning är färdig. Funktionen för att läsa data behöver inte använda sig 

av köer utan består i princip bara av en minnesåtkomst och typomvandling av det hämtade data. 

Det tillgängliga minnet är indelat i sidor med i vårat fall storleken 2048 byte, vilket är den minsta grupp 

av data som kan skrivas eller läsas på en gång. Sidor finns för att förbättra minneseffektiviteten som 

annars är dålig eftersom det är just minnesaccesstiden och inte själva läsningen eller skrivningen som är 

betydande långsam. När data ska läsas eller skrivas görs det alltså alltid till en plats vars minnesadress är 

jämnt delbar med 2048, detta ger dåligt minnesutnyttjande men räcker gott och väl för quadrokopterns 

användning. Flashminnet är dessutom indelat i banker, vilket är större grupper av data som främst finns 

för att skilja på olika typer av data. I vårat fall finns det två banker; en där programmet lagras, och en 16 

kB stor bank som är tillgänglig för användning av användaren. 

Eftersom läs- och skrivtiden till flash-minnet är så långsamt hade vi från början tänkt att detta skulle 

kunna ske parallellt med annan exekvering med hjälp av operativsystemet (se föregående kapitel), men 

vi insåg att detta inte var så enkelt som vi trodde. När data läses eller skrivs till flash blockeras nämligen 

även programkoden, så att annan kod inte kan köra samtidigt. En möjlig lösning till detta är att använda 

extern flash-lagring istället, så att det interna flash-minnet inte blir upptaget. En annan, enklare, lösning 

är att vid varje programstart flytta över all programkod till RAM-minnet så att programexekveringen blir 

helt oberoende av flash-minnet efter att det väl lagts in. I många processorarkitekturer finns även 

tillgång till en MMU (Memory Management Unit) som kan användas för att helt avbelasta CPU:n 

(Central Processing Unit) vid flash-minnesåtkomst. Sådan finns dock inte i vår mikrokontroller. 

4.12.3   Systemövervakning 
För att kunna debugga signalaktivitet med programmet Simplot (se kapitel 3.5.1 Programvara) har vi 

inkluderat kod för USART-kommunikation i programmet som lånats från det som används till det 

liknande programmet Signal Log av Lizerd [12]. Då Simplot endast möjliggör övervakning av fyra signaler 

i taget har vi infört en variabel som kan ändras i Live Watch för att snabbt byta mellan grupper av 

signaler. En blinkande LED på kretskortet har använts som indikator på om programmet exekverar 

normalt eller om det har blivit återställt av watchdog. En GPIO har dessutom kopplats av och på för att 

verifiera uppdateringsfrekvensen på styrprocessen med hjälp av ett oscilloskop.  
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4.13   Flödesdiagram över styrprocessen 
För att sammanfatta detta kapitel följer nedan ett flödesdiagram som illustrerar exekveringsvägen 

genom styrprocessen, alltså den process där den största delen av beräkningarna sker. Här anges vad 

som utförs och i vilken ordning det sker, och i de fall då exekveringsordningen av två händelser är 

betydelselös visas de parallellt med varandra. Ch5 är den knapp som används för att sätta på eller lägga 

quadrokoptern i standby-läge, och Ch7 är kalibreringsknappen. 

 

Figur 4-23: Flödesdiagram över styrprocessen (ControlTask) 
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5 Resultat 

Följande tabell presenterar hur väl de olika målen som specificerades i kravspecifikationen har uppnåtts: 

“Mjukvaran till 
quadrokoptern ska köras 
på ett 
realtidsoperativsystem.” 

FreeRTOS har lyckats portas till mikrokontrollern, vilket underlättat 
parallellexekvering och utbyggnad av systemet. Systemprestanda har 
kunnat utläsas för att verifiera att det är tillräckligt. 

“Säkerhetsåtgärder ska 
göra quadrokoptern 
tillförlitlig och minimera 
skador.” 

En watchdog har använts för att möjliggöra automatisk systemomstart 
vid fel, och andra säkerhetsfunktioner har implementerats vilket nu gör 
systemet förhållandevis tillförlitligt. Det går även att lita på att systemet 
konfigurerats korrekt vid varje start tack vare till exempel bias-
beräkningarna och andra initieringsfunktioner. 

“Sensorerna ska ha en 
rimlig känslighet” 

Den förinställda gyroskopkänsligheten har ändrats och passar nu de 
rörelser som är vanligast i quadrokoptern. Gyroskopvärdena går därför 
att lita på. 

“Sensorsignalerna ska 
filtreras.” 

Ett IIR-filter med väl tilltänkta filtreringsparametrar har använts för att 
filtrera signalerna så att de blivit betydligt bättre, och samtidigt behållit 
snabbheten. Accelerometerfiltreringen kom till störst nytta, medan 
gyroskopfiltreringen nästan inte behövdes då gyro-signalen redan var 
bra (se Figur 4-6 och Figur 4-10) 

“Sensorerna ska ge värden 
enligt standardiserade 
mått” 

Sensorsignalerna har omräknats med hjälp av enkel trigonometri och 
med hänsyn till uppdateringsfrekvenser och samplingsfrekvenser så att 
både accelerometern och gyroskopet fått enheten grader. 

“Eventuell drift på 
gyroskopet måste rättas 
till” 

Gyroskopets drift har minskats betydligt tack vare de bias-beräkningar 
som sker i quadrokopterns initieringsfas. Driften är nu så liten att 
gyroskopet skulle kunna driva quadrokoptern i flera sekunder självt, 
utan accelerometerns referenspunkt. 

“Sensorvärdena ska 
kombineras för att ge ett 
ärvärde åt regulatorn.” 

En enkel, egenutvecklad, kombineringsmetod har använts. Metoden 
utnyttjar till största delen gyroskopet vilket ger låg brusnivå, men även 
tillräckligt mycket av accelerometern vilket ger statisk korrekthet. 

“Ärvärdet ska vara korrekt 
så att quadrokoptern inte 
driver åt något håll när 
börvärdet är noll.” 

Ett kalibreringsläge har införts där föraren själv ställer in den bias-
korrigering som behövs för att sensornollpunkten ska stämma överens 
med den verkliga. Med en bra sådan kalibrering kan quadrokoptern 
hovra utan att driva mer än någon meter i upp till tio sekunder. 

“Fjärrkontrollens signaler 
ska inkluderas i regulatorn 
och fungera som börvärde” 

Signalerna har skalats om och anpassats till systemet så att de fungerar 
bra med övriga insignaler. Styrspakarna ger nu lagom utfall på 
quadrokopterstyrningen. Höjdsignalen fick skalas om på ett mer 
avancerat sätt eftersom det annars blev mycket svårt att styra. 

“Reglersystemet ska vara 
stabilt” 

Quadrokoptern är tillräckligt stabil för att uppnå målet med att hovra 
och styras. Dock kan den tappa balansen vid plötsliga spakrörelser. 
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“Reglersystemet ska vara 
snabbt” 

Quadrokoptern klarar att reglera stötar och vindpustar. Detta görs, 
beroende på hur hård stöten var, snabbt nog att dess position inte 
ändras alltför mycket. 

“Reglersystemet ska ha bra 
statisk noggrannhet” 

Även fast den integrerande delen av regleringen knappt, eller inte alls, 
används uppnås statisk noggrannhet. Quadrokoptern anpassar sig till 
börvärdet tillräckligt bra för att kunna hovra och styras utan stora fel, så 
länge ärvärdet är korrekt. 

“Reglersystemet ska vara 
robust och ha bra 
känslighet” 

Robusthet, alltså variationer i quadrokopterns dynamiska egenskaper, 
kan inte regleras automatiskt, däremot kan det göras genom att 
kalibrera quadrokoptern. 

“Signaler ska kunna skickas 
från quadrokoptern till en 
dator och där utvärderas i 
ett grafritarprogram” 

Detta sker via USART till programmet SimPlot med hjälp av ett enkelt 
protokoll. Att se signalen i en graf har gjort felsökning mycket lättare 
och har skyndat på programutvecklingen. 

“Den ojämna fysiken i 
motorer och andra 
komponenter ska 
korrigeras så att en viss 
styrsignal betyder samma 
varvtal för samtliga 
motorer.” 

I det kalibreringsläge som används för att ställa in accelerometer-bias-
korrigeringsvärden har vi infört en annan kalibrering som automatiskt 
sker samtidigt. Denna kalibrering förstärker eller försvagar de motorer 
som jobbar mest vid stilla hovring, och gör på så sätt att quadrokoptern 
kan flyga även med snedheter. 

“Quadrokoptern ska vara 
användarvänlig” 

Quadrokoptern kan, om det sker med försiktighet, styras av nybörjare 
så länge denna vet hur styrningen går till. Däremot kan det ske 
oförutsägbara händelser vid mer vågad flygning, och till exempel orsaka 
instabilitet och krasch vid alltför snabba börvärdesändringar. Det kan 
även, trots kalibrering och bias-beräkningar, vara svårt att få 
quadrokoptern driftfri, speciellt om man är ovan vid hur kalibreringen 
går till. 

“Kamera ska monteras på 
quadrokoptern och 
åtminstone kunna spela in 
och spara video. (mindre 
viktigt)” 

Denna funktion fick utgå på grund av brist på tid. 

Tabell 5-1: Kravuppföljning 

Under projektets gång har många quadrokopterdelar behövts bytas ut som resultat av krascher. Den 

komponent det gått åt flest av är propellrarna, som är extra ömtåliga och utsatta, men däremot relativt 

billiga. Även en motor och ett fartreglage har fått bytas ut vilka är mer kostsamma komponenter, samt 

landningsställ som ersatts med bandybollar med mera. Andra komponenter har även tillverkats själva, 

såsom motorfästen och testställningar. 
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6 Slutsatser och diskussion 

Det grundläggande målet med quadrokoptern, att få den att flyga och alltså både kunna hovra och 

styras, har uppnåtts, och med de flesta av de specificerade delkraven uppfyllda fungerar det dessutom 

tillräckligt bra enligt vad vi hade tänkt oss. I och med att vi faktiskt uppnådde samtliga delkrav, och att 

arbetet endast gick några dagar i övertid, känner vi att de begränsningar vi satte har varit rimliga. Det 

hade till exempel blivit för mycket att skapa någon form av autonom flygning, men detta är absolut en 

funktion som skulle kunna komma till nytta. 

De metoder vi valt för att lösa problemen har visat sig vara tillräckliga, till exempel att den delvis 

experimentellt framtagna PID-modellen på regulatorn gav tillräckligt bra reglering även fast en mer 

avancerad modellering förmodligen hade varit mer optimal. Även den filtreringsmetod vi valde visade 

sig fungera bra i quadrokoptern. 

Då quadrokoptern har byggts med hjälp av många olika kunskapsområden, och då den fungerar så bra 

som den gör, kommer den förhoppningsvis kunna användas i utbildningssyften så som det var tänkt. 

Den kan dessutom lämpa sig till andra användningsområden men då krävs vidareutbyggnad, som till 

exempel en kamera eller ny mjukvara. 

En video med några testflygningar finns upplagd på Youtube, följ denna länk för att se den: 

http://www.youtube.com/watch?v=gTt4hGNj4Aw 

6.1 Möjligheter till vidareutveckling 
Även fast quadrokoptern flyger relativt bra finns det mycket som skulle kunna förbättras och byggas till. 

Man skulle till en början kunna lösa de problem som vi inte riktigt lyckats med, eller lyckats mindre bra 

med, för att ge en ännu stabilare och säkrare quadrokopter så som det var tänkt från början. Därutöver 

kan det göras många optimeringar, som att öka samplingsgradtalet i filtren eller förbättra 

reglerparametrarna. 

Vill man bygga ut med nya funktioner och egenskaper finns även i det fallet stora möjligheter. På 

sensorkortet där accelerometern och gyroskopet är monterad finns plats för sonar och magnetometer 

som lätt skulle kunna lödas dit och användas för att förbättra quadrokopterns positionering. Det går 

även att bygga ut sensorkortet för att montera annan hårdvara, eller montera annan hårdvara externt, 

om man så skulle vilja och på så sätt till exempel montera en batterimätare och radioutrustning för att 

informera föraren om batterinivån, vilket skulle komma till stor nytta när man är ute och flyger.  

Med extra hårdvara och ytterligare mjukvarufunktioner, såsom autonom styrning, kan quadrokoptern 

utvecklas till att bli ett avancerat hjälpmedel inom många användningsområden och kan kanske 

programmeras till att även på egen hand, likt en robot, utföra uppgifter och på så sätt ge användaren en 

bekvämare vardag. 

http://www.youtube.com/watch?v=gTt4hGNj4Aw


 

41 
 

  



 

42 
 

  



 

43 
 

7 Källförteckning 

 

[1] Filip Jambor m.fl. Produktbeskrivning Quadrokopter, Kungliga Tekniska Högskolan, 2013 

[2] Bertil Thomas. Modern Reglerteknik, 4 uppl. Liber, 2008 

[3] FreeRTOS. Solution #2 A Fully Preemptive System. [Online] Hämtad den 20 Sep 2013. 

http://www.freertos.org/tutorial/solution2.html 

[4] Vedran Sikiric. Control of Quadrocopter, Kungliga Tekniska Högskolan, 2013 

[5] MikroElektronika. Digital Filter Design. [Online] Hämtat den 13 Okt 2013. 

http://www.mikroe.com/chapters/view/73/chapter-3-iir-filters/ 

[6] InvenSense Inc. MPU-330 Register Map and descriptions Revision 1.0. 2012 

[7] Cplusplus. Atan2. [Online] Hämtad den 18 Okt 2013. 

http://www.cplusplus.com/reference/cmath/atan2/  

[8] Bitcraze. Crazyflie firmware. [Online] Hämtad den 8 Okt 2013. 

https://bitbucket.org/bitcraze/crazyflie-

firmware/src/669962cac073fd48547e4bb68ae9347d05f9d97c/modules/src/sensfusion6.c?

at=default 

[9] Dr Gareth Owen. How to build your own Quadcopter Autopilot / Flight Controller. [Online] 

Hämtad den 5 Okt 2013. http://ghowen.me/build-your-own-quadcopter-autopilot/ 

[10] Richard Barry. Using the FreeRTOS Real Time Kernel. Version 1.0.5, 2009 

[11] Hitex Ltd. The Insider’s Guide To The STM32 ARM® Based Microcontroller. Version 1.8 2009 

[12] Mikael Källberg. Data Analysis Software. Version 0.43 Jan 2012 

[13] Negtronics. SimPlot. Version 1.2 2011 

  



 

44 
 

  



 

45 
 

8 Appendix 

8.1 Motorsignaler 

 

Figur 8-1: Motorsignalernas koppling mellan mjukvara, register, fartreglage och motorer. 
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8.2 Fjärrkontrollsignaler 

 

Figur 8-2: Fjärrkontrollsignalers koppling mellan hårdvara, avbrott och variabler på mikrokontrollern. 
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8.3 Användarhandledning 

 

Figur 8-3: Fjärrkontrollens reglage och dess användningsområden. 

8.3.1 Starta och flyga quadrokoptern 
1. Slå på fjärrkontrollen 

2. Kolla att standby-knappen är i läge 2 så att quadrokoptern är i vila innan den sätts på. 

3. Slut strömmen till quadrokopterns batteri genom att ansluta banankontakten. Fartreglagen 

kommer att pipa först en gång för att indikera att spänningen är korrekt och sedan tre gånger 

snabbt för at indikera att quadrokoptern är redo att flygas. 

4. Kolla att båda höjdreglagen är i bottenläget (så att quadrokoptern inte oväntat börjar flyga när 

den slås på). 

5. Slå på quadrokoptern genom att sätta standby-knappen till läge 1 (eller 0, det är ingen skillnad). 

6. Vrid på höjdregleringsratten tills quadrokoptern nästan lättar. 

7. Styr quadrokoptern enligt Figur 8-4 

 

Figur 8-4: Styrning med fjärrkontrollen 
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8.3.2 Kalibrering 
1. Innan quadrokoptern börjar kalibreras måste den ha lämnat marken. Om behovet av kalibrering 

är så stort att detta inte är möjligt ska lyftkraften åtminstone vara så stor att någon del av 

quadrokoptern lättar lite grann, innan kalibreringen börjar. 

2. Tryck och håll in kalibreringsknappen, styr samtidigt med roll- och pitch-spaken för att 

bestämma accelerometerns rätta nollpunkt. 

3. Släpp kalibreringsknappen när quadrokoptern klarar att hovra utan att drifta alltför mycket (och 

accelerometernollpunkten alltså är bestämd), samt när knappen har varit intryckt i minst ett par 

sekunder (motorkalibreringen behöver ibland några sekunder för att ställas in). Observera att 

quadrokoptern kommer rycka till och sjunka någon decimeter när kalibreringsvärdena skrivs till 

flashminnet. 

4. Förutom de ovan nämnda kalibreringarna går det även kalibrera fartreglagen. Detta måste göras 

om ett nytt fartreglage tilläggs till quadrokoptern. Läs fartreglagets instruktionsmanual för 

information om hur detta går till. 

8.3.3 Varningar 
Vid ett försök att få quadrokoptern att stiga extra snabbt har den tappat balansen och kraschat. Detta 

kan ha berott på en av motorerna som vid försök på ställning ibland lade av vid snabba förändringar. 

Den motorn är nu utbytt, men det kan ändå vara bra att vara lite extra försiktig med höjdregleringen och 

vid styrning i andra led eftersom quadrokoptern har inte hårdtestats och kan eventuellt tappa balansen 

av oförutsedda anledningar. För nybörjare rekommenderas en stor öppen övningsyta på minst 15 kvm 

vid flygning. 

 

Quadrokoptrar, som är en typ av UAV (Unmanned Aerial Vehicle), bildar tillsammans med piloten ett 

UAS (Unmanned Aerial System). UAS-användning ger upphov till några etiska frågor i och med att de kan 

påverka säkerheten i samhället och påtränga personlig integritet. På grund av att det finns risk för 

skador på personer, egendom och djur finns det olika klassificeringar på farkoster, och generellt brukar 

reglerna gälla att farkoster med vår specifikation ska befinna sig inom synhåll för piloten, och att gott 

om fritt utrymme ska finnas så att säker flygning säkerställs. Att fotografera och videofilma från en 

quadrokopter som befinner sig på en sådan höjd att landskapet kan urskiljas kräver idag rent juridiskt ett 

tillstånd av regeringen. 
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