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SAMMANFATTNING

Denna rapport avhandlar ett kandidatexamensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan i kursen 

IL120X, betitlat Sensordatafiltrering med Kalmanfilter. Rapporten avhandlar reglerteknik samt 

Kalmanfiltrering med inbyggda system baserat på en mikrokontrollern STM32F103RE av 

STMicroelectronics. Projektets mål var att undersöka Kalmanfiltrets lämplighet som filter vid 

manuellt fjärrstyrda quadrokoptrar.
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ABSTRACT

This report treats a bachelor thesis at the Royal Institute of Technology (KTH). This report is 

written as a part of the course IL120x and is named Sensor Data Filtering with Kalman filters. The 

thesis treats control theory and Kalman filtering with embedded systems based on the micro-

controller STM32F103RE  by STMicroelectronics. The goal of the project was to investigate the 

suitability of the Kalman filter with manually remote controlled UAV:s.
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1 INTRODUKTION

Denna rapport avhandlar ett arbete i inbyggda system med mål att implementera ett stabiliserings-

system för en så kallad quadrokopter, vilket enkelt kan beskrivas som en helikopter med fyra 

uppåtriktade rotorer. 

En traditionell helikopter har en huvudrotor samt en stabiliseringsrotor för att motverka 

rotationsmomentet från huvudrotorn på själva helikoptern. I en quadrokopter, eller annan plattform 

med flera uppåtriktade rotorer, har rotorerna motriktade rotationsriktningar. Detta resulterar i att 

rotorernas respektive rotationsmoment tar ut varandra. En fördel med detta är att en större del av 

tillgänglig motorkraft ger lyftkraft, vilket generellt ökar lyftkraft per kilo helikopter.

Quadrokoptern som stabiliseringssystemet är framtaget för byggdes av en grupp studenter1, 

hädanefter föregående grupp, på KTH som ett projektarbete i kursen II1332. För en utförlig 

beskrivning av deras produkt, se deras produktbeskrivning; Produktbeskrivning Quadrokopter, 

hädanefter produktbeskrivningen. Kortfattat kan den fysiska plattformen, UAV:en (eng. Unmanned 

Aerial Vehicle, Obemannat Flygande Fordon), beskrivas som en fyrarmad stomme med en 

mikrokontroller av typen STM32F103RE (från STMicroelectronics) kopplat till en radiomottagare, 

ett sensorkort, och fyra ESC:er (eng. Electric Speed Controller, Elektriskt hastighetsreglage) som 

styr varsin borstlös elektrisk trefasmotor. Allt drivs av ett litium-polymerbatteri vars utspänning på 

11.1 V regleras ner till 3 V för mikrokontrollern och 5 V för radiomottagaren. Sensorkoret får sin 

matningsspänning via processorkortet. ESC:erna styrs med PWM-signaler (eng. Pulse Width 

Modulation, Pulsbreddsmodulering) som beräknas ur styrsignaler sända från fjärrkontrollen. Denna 

skickar PWM-signaler via upp till sju separata kanaler, varav fem används i den nuvarande 

mjukvaran. Kanal ett till fyra överför styrsignaler medan kanal fem används för att överföra en 

nödstoppsignal som sätter quadrokoptern i stanby-läge och då låser alla fyra styrsignaler till noll. 

Mjukvaran i UAV:en tolkar de fyra styrsignalerna som olika börvärden; ett för höjd, ett för 

lutning kring x-axeln (roll), ett för lutning kring y-axeln (stigning, alt. pitch, eng.) samt ett för 

rotation kring z-axeln (yaw, eng,). Utifrån dessa börvärden räknas sedan respektive motors 

styrsignal ut och skickas sedan till ESC:n som i sin tur styr motorn.

Koden till mikrokontrollern är skriven i C via programmet IAR Embedded Workbench IDE 

(v6.5, Kick-starter Edition), från IAR Systems. Koden utgår från det standardbibliotek för 

kringutrustning som medföljer kontrollern och beskrivs ingående i det medföljande dokument .

1 Rikard Israelsson, Filip Jambor, Ignace Flavien Owona, Nathan Manzi, Aristides Granado Bazaes, Harold Torrico
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1.1 BAKOMLIGGANDE TEORI OCH BERÄKNINGAR

Målet med detta projekt är att få en quadrokopter att genom att kombinera data från inbyggda 

sensorer samt börvärden mottagna från fjärrkontrollen uppnå stabil flygning. Regleringen beräknas 

enligt differentialekvationen nedan, D.E. 1.1

y ' ( t)=a ( x( t)−y (t )) ( D.E. 1.1)

y(t) = y är den reglerade signalen, y'(t) = y' dess derivata och x(t) = x är styrsignalen, eller 

börvärdet. a är en systemkonstant som avgör hur snabbt system är. x och y kan antas ha samma 

enhet, exempelvis o, grader, och om variabeln t antas ha dimensionen tid har a dimensionen t-1= f. 

Allmänt gäller att dimensionen av a är inversen av t. Detta ges ur definitionen av derivatan som 

visas i ekvationen nedan, ekvation 1.1.

y ' ( t)=
dy
dt

⇒ dim( y ' (t)) =
dim( y (t ))

dim( t)
(1.1)

För att förenkla den matematiska analysen av själva reglerekvationen, D.E. 1.1, kan en 

laplacetransform utföras, och om begynnelsevärden till y antas vara noll kan följande samband 

ställas upp:

ℒ [D.E.1.1] ⇒ sY (s)−y (0) = a X (s)−aY (s )

⇔Y (s )−
y (0)

a+s
=

a
a+s

X (s) ⇒ [ y (0) = 0]

⇒Y (s) = H (s ) X (s) , H (s) =
a

a+s
(1.2)

h(t) = ℒ
−1

[H (s)] = ae−a t u( t)

H = H(s) är systemets överföringsfunktion, h = h(t) är dess impulssvar och u(t) är den kontinuerliga

stegfunktionen. Både H och h karakteriseras av konstanten a som en systemkonstant som avgör 

hastigheten för systemet. Ett högt värde på a ger ett väldigt snabbt system men kräver även 

kraftigare motorer. Detta då de ska åstadkomma en större ändring på kortare tid, vilket kräver en 

större acceleration. Vilket i sin tur medför problem med fysisk tröghet, vilket måste kompenseras 

bort. Detta kan resultera i överkompensering som medför ökad instabilitet. Om a istället väljs till ett

lägre värde blir systemet långsammare och motorerna behöver ej åstadkomma samma acceleration. 

Risken för överkompensering minskar även vilket resulterar i ett potentiellt stabilare system. Dock 

kommer systemet vara trögare. Notera dock att ekvation 1.2 gäller för en tidskontinuerlig 

differential-ekvation, medan mikrokontrollern kommer att arbeta med en diskretirering av någon 

form. Detta innebär att systemets samplingsfrekvens fS  kommer samspela med valet av a vid 
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stabilitet. Väljs a för högt i förhållande till fS kommer systemet att överkompensera vid små 

ändringar och bli instabilt. För att välja ett passande värde på a används den kontinuerliga 

ekvationens stegsvar och ställs i jämförelse med fS . I figuren nedan, Fig. 1 visas stegsvaret 

tillhörande D.E. 1.1 då a = 10 Hz.

Ur figuren framgår det att att det dröjer tsteg = 0.6 s innan y uppnår y = 1. Mikrokontrollerns styr 

ESC:erna med PWM-signaler som är konfigurerade att ha en periodtid TP på 14 ms, vilket genom 

sambandet TP  = fS
-1 ger fS = 0.014-1 Hz =  71.4 Hz. Mikrokontrollern har en klockfrekvens på 

72 MHz2. Detta är en drygt miljon gånger högre än styrsignalens frekvens, och innebär att 

kontrollern hinner utföra en knapp miljon instruktioner mellan varje uppdatering av styrsignalen. 

Då tsteg /TP  = 42.9 kommer kontrollern justera sin styrsignal 42 gånger på denna tidsrymd, vilket 

möjliggör för en bra approximation med en diskret modell.

För att diskretisera D.E. 1.1 används Eulers approximation,

y ' ( t) ≈
y ((n+1)T +T 0)− y (nT +T 0)

T

där T är tiden mellan varje sampel och n är anger vilken sampel i ordningen det är. I detta fall är T 

tiden mellan varje uppdatering av styrsignalen, ergo T = TP = 0.014 s. T0 är initialvärdet av tiden, 

och väljs till T0  = 0 s. Då TP är konstant och T0 = 0 s kan ovanstående uttryck förenklas till till 

uttrycket nedan, D. E. 1.2.

2 Datablad till STM32F103RE
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Fig. 1 Stegsvar tillhörande D.E. 1.1 då a = 10 Hz. Det dröjer 0.6 sekunder innan y = 1.



y ' ( t) ≈
y [n+1]−y [n]

T
, n=0,1, 2. .. ( D.E.1.2)

Med detta kan nu D. E. 1 diskretiseras till D. E. 3 nedan.

y ' ( t) = a (x (t )− y (t)) ⇒ [D. E. 1.2] ⇒
y [n+1]− y [n]

T
= a ( x [n]− y [n])

⇒ y [n+1] = aT x [n]+(1−aT ) y [n] , n=0,1,2. .. (D. E. 1.3)

Med D. E. 3, initialvärde y[n = 0] = 0, samt tidigare givna värden för a och T kan en tidsdiskret 

approximation tas fram. För att avgöra huruvida framtagen diskretirering är lämplig jämförs dess 

överföringsfunktions stegssvar med med det tidskontinuerliga systemets.

Z [ D.E.3]⇒ z Y (z ) = a T X (z )+(1−a T )Y ( z) ⇒ [a T=a ' ]

⇒ Y ( z) = H D( z) X ( z) , H D( z) =
a '

(a '−1)+ z
hD [n] = Z−1

[ H D( z)] = a ' (1−a ' )n−1 u[n−1] , n=0,1 ,2 ...

Stegsvaret till den tidsdiskreta överföringsfunktionen HD  = HD(z) samt dess impulssvar hD = hD[n]  

kan nu beräknas och jämföras med det tidigare erhållna tidskontinuerliga stegsvaret. Notera att u[n]

är den tidsdiskreta stegfunktionen. Båda stegsvaren visas nedan i Fig. 2.

Ur grafen framgår att den tidsdiskreta överföringsfunktionen HD är en god approximation till den 

tidskontinuerliga H.
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1.2 IMPLEMENTERING AV SENSORER VIA SPI

När denna rapport skrivs är två sensorer implementerade i UAV:n; en accelerometer (ADXL 345, 

tillverkad av AnalogDevices) samt ett gyroskop (MPU-3300, tillverkad av Invensence). De är båda 

anslutna till mikrokontrollern med varsitt fyra-tråds-SPI-anslutning (eng. 4-wire-SPI-interface). 

Sensorerna är satta som s. k.  slavar medan kontrollern är en s. k. master.  Denna konfiguration 

innebär att mastern måste styra klocksignalen ut till respektive slav samt välja vilken slav (om 

någon) som ska vara aktiv. Till sitt förfogande för att kunna styra och kommunicera med all 

tillkopplad kringutrustning (slavar) använder den ovan nämnda fyra trådar enligt följande princip:

• En ledning för klockanslutningen (SCLK).

• En ledning för att välja och identifiera vilken enhet som adresseras (/CS, Chip Select ).

Denna signal är av konvention satt till aktiv låg, d. v. s. att den tolkas som aktiv när den är 

logisk-0. Detta visas genom att sätta ”/” framför CS.

• En ledning för att skicka data från master till slav (MOSI, Master-Out-Slave-In)

• En ledning för att mottaga data från vald slav (MISO, Master-In-Slave-Out)

Ett schematiskt exempel med en master och två slavar nedan i Fig. 3. Notera att flera slavar kan 

kopplas till samma SCLK, MOSI och MISO portar på kontrollern, endast /CS behöver vara unik för

varje tillkopplad slav. Detta innebär att master inte skickar data till en specifik enhet, utan till alla 

enheter som är kopplade till aktiv MOSI-port. Vilken enhet som dock tar emot utsänd signal avgörs 

av vilken /CS som är aktiv. /CS signalen kan skötas direkt via hårdvaran eller i mjukvaran. I denna 

implementation sköts /CS-signalen av mjukvaran.

I UAV:n är tidigare nämnda sensorer kopplade till samma portar på kontrollern, enligt 

konfigurationen i Tabell. 1 nedan:

Enhet: ADXL345 MPU-3300

MISO: GPIOA Pin 6 GPIOA Pin 6

MOSI: GPIOA Pin 7 GPIOA Pin 7

SCLK: GPIOA Pin 5 GPIOA Pin 5

/CS GPIOA Pin 5 GPIOA Pin 4

Tabell 1: Pin-konfigurationen för de två implementerade sensorerna, ADXL345 samt MPU-3300.
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Mikrokontrollern STM32F103RE har tre separata SPI-interafce3, SPI1,  SPI2 och SPI3 som kan 

användas separat.  Här används dock bara SPI1. De har även justerbar baudrate som kan sättas till 

valfri kvot av systemets klockfrekvens och en s. k prescaler som kan anta värden av 2n, där n = 1, 

2,.., 7, 84. Frånsett under konfigureringen av gyroskopet är prescalern satt till 24 = 16. Då systemets 

klockfrekvens är 72 MHz ger det en baudrate av 
72MHz

16
= 4.5 MHz . Registerna i gyroskopet 

kan ej skrivas till snabbare än 1 Mhz5. Under konfigureringen av denna krets sätts prescalern till 

128 som ger en baudrate under 1 Mhz. Registerna som innehåller sensordata kan dock läsas i upp 

till 20 Mhz6 så när konfigurationen är klar sätts prescalern åter till 16.

Fig. 3: Schematisk bild av en 4-tråds-SPI-koppling. Mastern i detta 
exempel styr två slavar, Slav 1 och Slav 2. Notera att frånsett /CS är 
övriga kopplingar gemensamma.

3    Datablad till STM32F103RE
4 Datablad till STM32F103RE
5 Produktbeskrivning till MPU-3300
6 Produktbeskrivning till MPU-3300
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1.3 ACCELEROMETER, ADXL345

Accelerometern som används är en ADXL345. Det är en digital accelerometer som via MEMS-

kretsar (eng. Micro-Electro-Mechanical Systems, MikroElektroMekaniska System) mäter  

acceleration i tre dimensioner7. Den har justerbar upplösning på upp till 3.9 mg/LSB (1 g = 9.82 

m/s2) och kan mäta accelerationer upp till +/- 16 g8. Data sparas i dess interna register och som 

beroende på upplösning och spann lagras som upp till 13 bit:ar vardera, som kan lagras som LSB- 

eller MSB-först9. Den har även ett inbyggt FIFO-minne med plats för upp till 32 mätningar10. För 

mer specifikationer, se dess datablad. 

I denna UAV är accelerometern konfigurerad att kommunicera via SPI med en baudrate på 

4.5 Mhz och med LSB-först. Den är även konfigurerad för en utdatahastighet (eng. ODR, Output 

Data Rate) på 3.2 kHz. Den förhållandevis låga uppdateringsfrekvensen till ESC:na tillåter att flera 

omgångar data kan läsas in mellan varje uppdatering. I sin nuvarande konfiguration läses fem 

mätningar vardra av x-, y- respektive z-axeln i förhållande till UAV:n in och ett genomsnitt av dessa

i räknas ut för varje dimension.  Med vinklar erhållna från gyroskopet kan sedan accelerationen 

relativt rummet erhållas. I sin nuvarande konfiguration används accelerationen endast till att via död

räkning erhålla höjden över nollnivån.

Data från accelerometern läggs in i en struct som består av tre 16-bitars heltal med tecken, 

ett för varje dimension. När data lagras i struct:en korrigeras det även så att de svarar mot UAV:s 

riktningar. De skalas även om så att struct:en lagrar data  med dimensionen g .

7 Datablad till ADXL345
8 Datablad till ADXL345
9 Datablad till ADXL345
10 Datablad till ADXL345
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1.4 GYROSKOP, MPU-3300

Gyrskopet är en MPU-3300 som kan mäta rotation i tre dimensioner med MEMS-kretsar och med 

med en spann på +/- 225 eller +/- 450 o/s 11. Data lagras i 16-bitar med tecken och beroende på 

vilket spann som är inställt varierar upplösningen mellan antingen 146 LSB/(o/s) eller 

72.8 LSB/(o/s) 12. Gyroskopet har även en låg s. k. bias instability på 15 o/tim 13. Detta medföljer att 

mätningarna är exakta över en längre tid.  

Under konfigurationen av denna krets sätts prescalern för SPI-kommunikation till 128 så att 

baudraten går under 1 MHz vilket är maximun vid skrivning av de register som krävs vid 

konfiguration. Gyroskopet är konfigurerat till att använda sig av spannet +/- 225 o/s för ökad 

upplösnig samt att använda x-gyrskopet som referens för den egna klockan för högre stabilitet14. 

Efter konfiguration sätts baudraten åter till 4.5 Mhz för att data skall kunna läsas snabbare.

Precis som med accelerometern görs flera mätningar per cykel och ett genomsnitt av dessa 

tas för ökad pålitlighet. Även här lagras den tredimensionella mätningen i en struct där de skalas om

och så att riktningarna överensstämmer med gyroskopets.

11 Produktbeskrivning MPU-3300
12 Produktbeskrivning MPU-3300
13 Produktbeskrivning MPU-3300
14 Registerkarta och Beskrivning för MPU-3300
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1.5 IMPLEMENTERING AV REGLERALGORITM

Regleralgoritm är implementerad på ett sådant sätt att den justerar alla fyra börvärden som mottags 

från fjärrkontrollen enligt D. E. 1.3 separat innan de adderas och justeras för att de fyra motorerna 

ska få rätt styrsignaler.

Data från sensorerna läses in och används för att beräkna höjd över startnivån samt rotation 

kring x-, y- och z-axeln. Börvärdena från fjärrkontrollen skickas över fyra olika kanaler. I kanal ett 

skickas börvärdet för rotation kring x-axeln (roll), i kanal två börvärde för höjden, kanal tre rotaion 

kring y-axeln (pitch) och kanal fyra rotaion kring z-axeln (yaw). Då börvärdena från fjärrkontrollen 

är skalade till +/- 500 skalas även mätvärdena om så att en korrekt jämförelse kan utföras. Alla av 

dessa börvärden förutom det i kanal fyra är nivåangivelser, dvs en specik höjd eller lutning. 

Börvärdet för yaw anger en rotationshastighet . Detta är på grund av att styrningen skall bli lättare. 

Lutning kring x-axeln resulterar i förflyttning höger-vänster, lutning kring y-axeln till rörelse 

framåt-bakåt. För att  även yaw skall mappas på samma sätt är börvärdet en hastighet. Styrsignalen 

skickas sedan till en timer som utifrån signalen genererar en PWM-signal till varje ESC.
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2 FILTRERINGSTEORI

Ett grundläggande problem för all typ av övervakning är brus och andra typer av störningar. Dessa 

störningar kommer i två huvudsakliga varianter: sensor- och systemstörningar. Sensorstörningar är 

olika typer av externa störningar som stör sensorerna och kallas ofta mätfel. Systemstörningar är 

interna störningar i övervakningssystemet och kallas även systemfel. De externa störningarna kan 

vara exempelvis brus, medans de interna ofta stammar ur avvikelser från verkligheten i den modell 

eller de antaganden som används i systemet för att filtrera de uppmätta värdena.

Ett enkelt exempel är en radiomottagare som mottager en signal xS på en viss frekvens fS. 

Dock finns det på denna frekvens även (additativt) brus xB som resulterar i att den sammansatta 

signalen xM = xS+x B är den som mottas. För att kunna utskilja den sända signalen xS ur xM 

behövs en viss kännedom av bruset. I detta exempel är bruset x B = 0.111 ... (konstant men 

okänt). För filtreringen antas bruset vara x BS = 0.1 vilket ger filtret (eller systemet)

y= f (x )=x−xBS= x̂ där x̂ är den filtrerade eller rekonstruerade signalen. Observera att den 

filtrerade signalen ej är identisk med den ursprungliga utsända signalen.

I exemplet ovan illustrerar bruset en sensorstörning (alternativt extern störning eller mätfel) 

och skillnaden mellan skattningen av bruset xBS och det faktiska bruset xB illustrerar en (simpel) 

systemstörning (alternativt en intern störning eller ett systemfel).

Sällan är dock störningarna så enkla som i exemplet ovan. Brus och andra störningar 

varierar ofta över tiden. Dessutom är brus i regel endast möjligt att beskriva via sina statistiska 

egenskaper (såsom väntevärde, varians etc.). En sensor skalar sedan i regel mätvärdet med en 

mätkänslighetsfaktor (mkf) h. Denna mkf kan vara beroende av en variabel som tid eller vara 

konstant. Om mkf:en h och sensorbruset (de externa störningarna) v antas bero av tiden t ger det 

ekvation 2.1 nedan.

z (t ) = h( t) x (t )+ν (t ) (2.1)

z(t) är det erhållna mätvärdet (sensorns utdata) och x(t) är det uppmätta tillståndet (jämför med 

engelskans state). Tillståndsvariabeln x(t) dynamik beror allmänt enligt ekvation 2.2

ẋ= f ( x , t )+ω (t) (2.2)

där w(t) är en slumpartad dynamisk process (störningar). I många praktiska fall kan ekvation 2.2 

uttryckas som ekvation 2.3 nedan,

ẋ (t) = f (t) x (t)+ω (t) (2.3)

där f(t) är den dynamiska koefficienten. I många tillämpningar är det fler än en variabel som 
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övervakas. Då övergår skalärerna  x och z till n- respektive l-dimensionella vektorer där n och l är 

antalet tillstånd som övervakas samt antalet mätvärden erhålles. På samma sätt övergår h till en 

[l x n]-matris H(t) och f till en [n x n]-matris F(t). Störningarna v och w dimensioneras på liknande 

sätt. På så sätt övergår ekvationerna ekvation 2.1 och ekvation 2.3 till ekvation 2.1.1 samt ekvation 

2.3.1 nedan,

z (t ) = H (t) x (t )+ν ( t) (2.1.1)
ẋ (t) = F ( t) x( t)+G (t)ω (t) (2.3 .1)

På diskret form motsvaras F(t) av Φ(k) och differentialekvationen blir motsvarande differens-

ekvation, se ekvation 1.2 och ekvation 3.2 nedan. G(t)och dess diskreta motsvarighet är process-

bruskopplingsmatrisen.

z (k ) = H (k ) x (k )+ν (k ) (2.1.2)
x (k ) = Φ(k−1) x (k−1)+G (k−1)ω (k−1) (2.3.2)

Notera att om det inte explicit sägs annat hädanefter kommer x, z och tillhörande brus/störningar

(v, w) menas vara vektorer, och med x(k) menas hela vektorn x(k) = [x1(k), x2(k),... xn(k)]T. Samma 

gäller för z(k), v(k) och w(k). Versaler i fetstil menas ange matriser.

2.1 KALMANFILTER

Ett vanligt sätt att handskas med osäkerheter i övervakningssystem är med Kalmanfilter.[1] 

Kalmanfilter (efter Rudolf Emil Kalman, född 1930 i Budapest) används i diskreta (digitala) 

tillämpningar och är strikt sett en skattare (jmf med engelskans estimator) som skattar det 

ögonblickliga tillståndet (jmf med engelskans state) av ett linjärt dynamiskt system stört av ”vitt” 

brus.[1] Denna skattning görs utifrån den modell för det dynamiska systemet som används och 

tillgängliga mätvärden. Denna skattning används sedan för att förfina det nya värdet av 

tillståndsvektorn xx (k). Den första skattningen av xx (k) kallas för a priori skattning och betecknas ofta

med xx (k-). Med mätvärdesvektorn zk bildas sedan den uppdaterade skattningen av xx (k) (kallas a 

posteriori skattning) och betecknas på samma liknande vis xx (k+). Den allmänna ekvationen för 

uppdateringen av xx k är (enl [1]) ekvation 2.4 nedan.

x̂ (k+ )=K k
l x̂ (k− )+K̄ k zk (2. 4)

Det kan visas att K k
l

= I −K̄ k H k där I är en enhetsmatris, vilket ger ekvation 2.5. 

x̂ (k ) = [I −K̄ k H k ] x̂(k− )+ K̄ k z k (2.5)

För att sedan beräkna nästa a priori värde används ekvation 2.6

14



x̂ (k− ) = Φk−1 x̂ (k−1+ ) (2.6)

Den enda variabel som behöver preciseras är Kalmanfaktorn KK k. Kalmanfaktorn beror enligt 

ekvation 2.7 nedan,

K̄ k = P (k− ) H k
T
(H k P (k− ) H k

T
+R)

−1
(2.7)

Matrisvariablerna P och R är skattningsosäkerhetens respektive bruset v(k):s kovarians och har 

dimensionerna [n x n] och [l x l]. P beräknas och uppdateras enligt ekvation 8 och 9 nedan.

P (k− ) = Φk−1 x̂ (k−1+ )Φk−1
T

+Q k−1 (2.8)

P (k+ ) = [ I−K̄ k H k ] P (k− ) (2.9)

Q är bruset w(k):s kovarians. P:s begynnelsevärde beräknas med det initiala skattningsfelet

xx (k=0) och ekvation 10 nedan

P0 = E 〈 x̃0 x̃0
T
〉 (2.10)

Felen är skillnaden mellan de olika skattningarna och de respektive sanna värdena, och definieras 

enligt ekvation 11, 12 och 13 nedan.

x̃ (k+ ) = x̂ (k+ )−x (k ) (2.11)
x̃ (k− ) = x̂ (k− )−x (k ) (2.12)
z̃ (k ) = ẑ (k− )−z (k )=

=H k x̂(k− )−z (k ) (2.13)

För att erhålla de initiala felen används respektive väntevärde som skattning vilket ger ekvation 14.

x̃ (0) = x̂(0)−x (0) = E 〈 x (0)〉−x (0) (2. 14)

De två störningarna v(k) och w(k) antas i regel vara additativa vita gaussiska brus (additative white 

gaussian noise, engelska) och om de är oberoende av varandra kan kalmanfiltret implementeras 

genom en serie skalära operationer vilket gör det mer innebär en minskning av antalet operationer 

och ökad numerär precision [1].

Motsvarande metod i kontinuerliga (analoga) tillämpningar kallas Kalman-Bucyfilter (efter 

Richard S. Bucy , född 1935).
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2.2 IMPLEMENTERINGSTEORI

Inför implementeringen är det ett flertal punkter som måste fastställas. Något som måste vara känt 

tidigt under designen av filtret är processens bruskovariansmatris Q, mätningsbruskovarians-

matrisen R, tillståndsövergångsmatrisen Φ, mätkänslighetsmatrisen H samt initialvärdet P0 för 

skattningsosäkerhetens kovariansmatris P. [1] Q och R kräver en statistisk kännedom av respektive 

brus, H kräver kännedom av sensorerna och P0 kräver enligt ekvation 10 ovan kännedom av 

tillståndsvariabeln x:s begynnelsevärden. När Q, R, H och P0 väl är kända kan indikationer på 

filtrets prestanda erhållas genom kovariansberäkningarna ovan.[1] Dessa kovariansmatriser bör 

sedan kontrolleras med avseende på symmetri och att de är definit positiva. Om de är vare sig 

symmetriska eller definit positiva är det en tydlig indikation på att systemet antingen är dåligt 

konditionerat eller att det förekommer ett eller flera fel.[1] En bra modell för den process som skall 

övervakas med ett Kalmanfilter kännetecknas av:

- De olika osäkerheterna i kovariansmatriserna ovan är förhållandevis små,

- värdemängden för de olika variablerna, parametrarna samt mätvärdena är relativt små,

- bra konditionering som tidigare nämnts, samt av Riccati-matrisekvationerna.

Riccati-matrisekvationerna är ekvationer som beräknar de optimala återkopplingsförstärkningarna 

för Kalmanfiltret och kan även användas för att verifiera filtrets prestanda under drift.[1]

Då Kalmanfilter i regel implementeras via någon form av dator (till exempel en 

microcontroller) blir avrundningsfel ett återkommande problem även med en bra modell. Dessa kan

vidare förvärras med bristande hårdvaruprecision. [1] Det finns dock olika sett att hantera detta. De 

mest effektiva och vanliga tillvägagångssätten är att omformulera de olika kovariansmatriserna som

symmetriska produkter av triangelmatriser.[1] Även mätningsbruskovariansmatrisen R kan 

faktoriseras så att även korrelerade mätningsbrus kan behandlas som okorrelerade och därmed 

implementera filtret som sekventiella skalära operationer. 

2.3 FILTERIMPLEMENTATION AV OCH NAVIGERING MED KALMANFILTER

Kalmanfilter kan som tidtagare nämnts användas till mer än sensordatafiltrering, dock är detta ett 

mycket lämpligt användningsområde. Kalmanfilter kan även implementeras in i styralgoritmer om 

systemet som övervakas skall styras (exempelvis en fjärrstyrd drönare). Då tillkommer dock termer 

för styrsignaler. Ekvationen för tillståndet x övergår då till ekvation 3.2.2

x (k )=Φ(k−1) x (k−1)+Γ(k−1)u (k−1) Ek. 3.2 .2

där Γ är styrsignalskopplingsmatrisen och u är styrsignalsvektorn. I egenskap av styrsignaler är 

både Γ och u i regel fullt kända.
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Beroende på valet av sensorer och huruvida data från olika sensorer skall sammansättas 

(s.k. data-fusion) får H olika värden. Dock har den alltid samma antal kolumner som 

tillståndsvektorn xx  har rader. Exempelvis, om tre sensorer mäter samma avstånd kan H väljas så att 

z blir ett medelvärde av alla tre mätvärden enligt exemplet nedan.

z=H x̂+v , H =[ 1
3

1
3

1
3] , x̂=[ x1 x2 x3]

T ⇒

⇒ z =
1
3
(x1+ x2+x3)+v

Ekvationerna för a priori skattningarna samt a posteriori uppdateringarna förblir samma som ovan. 

Ett område där Kalmanfiltret lämpar sig mycket väl är vid navigering.[2] Beroende på vad 

för typ av farkost och uppdrag finns det olika typer av navigering. För kortare uppdrag lämpar sig 

tröghetsnavigering, INS (eng. Inertial Navigation System) bra, dock kan fel fortplanta sig utan gräns

över tiden så vid längre uppdrag bör det komplimenteras med exempelvis någon form av radio-

navigering såsom GPS.[2] GPS och liknande system, samlingsnamn GNSS (eng. Global Navigation

Satellite Systems), har fördelen att deras fel förblir konstanta, dock relativt stora jämfört med 

INS:ens (initialt) höga precision.[1,2] Tillsammans kan kan de användas för högre precision. Fokus 

för denna rapport är dock på INS, där de två huvudsakliga sensortyperna är accelerometrar samt 

gyroskop. Dessa används för att beräkna (via integration) drönarens position, hastighet samt 

orientering. Om drönaren har en fix orientering (ingen rotation kring någon axel) kan dess position

r i rummet beräknas enligt ekvationen 15 nedan 

x=∬a x( t)dt2,

y=∬a y (t)dt 2,

z=∬az (t)dt 2,

r=[ x y z ]
T Ek.15

Observera att drönarens startposition samt -hastighet måste vara känd, samt att ekvation 15 ovan är 

störningsfri. Notera även att aZ innehåller gravitationsaccelerationen gZ. För en drönare är det dock 

fördelaktigt att kunna ändra sin orientering, och då tillkommer skalfaktorer beroende på 

orienteringen. Likt en accelerometer mäter gyroskop en förändring, dock i vinklar runt x-, y- och z-

axeln. Dessa vinklar kallas för roll (kring x-axeln), stigning (kring y-axeln) och vridning (kring z-

axeln). Kallas ofta för RPY efter engelskans roll, pitch och yaw. Med dessa får man följande yttryck 

för accelerationen i respektive riktning (Ekvation 16.1 - .3),

a x = cosθx cosθz⋅mx+sinθx⋅m z 16.1
a y = cosθ y cos θz⋅m z+sinθ y⋅m z 16.2
a z = cosθ x cosθ y⋅mz+sinθx mx+sin θ y mz 16.3

17



där θx, och θy är vinklarna till respektive axel, θz är vinkeln kring z-axeln. Variablerna mx, my, och mz 

är de uppmätta accelerationerna. Notera att ekvationerna ovan utgår från drönaren, och ej från 

rummet. I den tänkta tillämpningen av Kalmanfiltret skall dock accelerationsdatan användas i ett 

manuellt fjärrstyrningssystem. 

Gyroskop ger på liknande vis endast förändringen av orienteringen, så för att erhålla den 

aktuella RPY-orientering integreras förändringen i vinkel kring respektive axel enligt ekvation 15.1 

nedan

θx=∫ θ̇x dt+θ0x

θ y=∫ θ̇y dt+θ0y

θz=∫ θ̇z dt+θ0z

Θ =[θx θ y θz]
T

(15.1)

I denna tillämpning är det vinklarna som söks, då styrsignalen som skickas är UAV:ns lutning i x- 

och y-led för att den manuella styrningen skall vara intuitiv. Utöver det är det höjden (placeringen i 

z-led) som sätts via en nivåangivare på fjärrkontrollen.

För detta bör datan från sensor filtreras innan de används för att beräkna lutningen och 

höjden. För att Kalmanfiltret skall fungera måste det integreras in i styrsystemet då det behöver 

kännedom av styrsignalerna och hur de inverkar på systemets dynamik, det vill säga Γ(k) och u(k) 

(se ekvation 3.2.2 ovan). Är inte dem tillgängliga blir modellen för systemets dynamik ofullständig 

och Kalmanfiltret får svårt att korrekt uppskatta tillståndet. Om inkoppling ej är möjligt finns mer 

traditionella filtertyper såsom lågpassfilter eller medelvärdesfilter som kan vara mer lämpliga då de 

är filter i klassisk mening och ej försöker uppskatta nästkommande värden utifrån statistiska 

modeller. Är dock integration av Kalmanfiltret med styrsystem i övrigt, eller den totala dynamiken 

är känd erbjuder Kalmanfiltret en statistisk optimerad prestanda.
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2.4 JÄMFÖRELSE MED ANDRA FILTERTYPER

För att granska Kalmanfiltrets prestanda vid sensordatafiltrering genomfördes en serie simuleringar 

med MATLAB. Dessa simuleringar gjordes i en dimension och använde sig av MATLAB-

funktionen randn för att generera olika psuedo-slumpade tal från normalfördelningen. Dessa 

slumpade värden skalades med en på förhand val standardavvikelse. Det linjära dynamiska system 

som stördes av gaussiskt brus visas nedan i ekvation 17.1.

ẋ (t)=a x( t) , x (t )=ea t 17.1

Systemet stördes av ett gaussiskt brus med standardavvikelsen √Q=q vilket ger ekvation 17.1 

nedan

ẋ (t)=a x( t)+ω(t) , Var [ω(t )] = Q 17.2

Det störda systemet i 17.2 diskretiserades sedan till ekvation 18 nedan med VanLoans metod (se 

Mohinder S. Grewal).

xk=Φ xk −1+ωk−1 , Φ = 1+a T , Q k = q2 T 18

Parametrarna a, T, Q sattes för simuleringen till a = -1.5, T = 0.0025, Q = 5. Mätningen simulerades 

sedan genom att med ekvation EK. 1,

z k=H xk+νk , Var (νk ) = R (1)

med R = 15. Kalmanfiltret implementerades enligt EK:na 5 och 6 med P och K̄ enligt EK:na

7, 8 och 9 nedan.

x̂k (− )=Φk−1 x̂k−1(+ ) (6)
x̂k (+ )=[ I K̄ k H k ] x̂k (− )+K̄ k z k (5)

K̄ k=P k (k− )H k
T
[H k P k (k− ) H k

T
+R]

−1
(7)

P k (− )=Φk−1 x̄ k−1 Φk −1
T

+Q k−1 (8)

P k (+ )=[ I−K̄ k H k ]Pk (− ) (9)

Resultatet av Kalmanfiltreringen jämfördes sedan med ett lågpassfilter av fjärde ordningen, 

implementerat via MATLABs designfilt-funktion, gränsfrekvensen FC = 20 Hz samt med ett 

GMVF(5)15 filter som tog medelvärdet av de fem senaste värdena.

Efter tio itereringar togs medelvärdet av det absoluta felet för att jämförelse. Resultatet 

redovisas nedan i tabell 2 tillsammans med det simulerade mätvärdet z

15 Glidande MedelVärdesFilter av 5:e ordningen, tar medelvärdet av de fem senaste värdena som nuvarande värde. 
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Filtertyp Medelvärde absolut fel

Kalmanfilter 0.504

Lågpassfilter 1.68

GMVF(5)-filter 1.30

Ofiltrerat mätvärde z 3.00

Tabell 2: Tabell för jämförelse av medelvärde av det absoluta felet vid olika filtertyper.

Notera att felen är beräknade med hänsyn till den förskjutning som LP- samt GMVF(5)-filtret 

medför. För lågpassfiltret innebär det en fördröjning med två samplar, och för GMVF-filtret en 

fördröjning på fyra samplar. Justeringen är gjord med så kallad nollspolning, vilket innebär att 

dataserien som går in i filtret har extra datapunkter satta till noll i början. Antalet extra datapunkter 

motsvarar fördröjningen. Kalmanfiltret opererar i realtid. Övrigt bör påpekas att lågpassfiltret samt 

GMVF:s prestanda bygger på att bruset har har en högre frekvens än signalen. Kalmanfiltrets 

prestanda bygger endast på kännedom av systemet samt statistisk kännedom av bruset.

I figurerna nedan illustreras systemet samt delresultat och felet över tiden för de olika 

filtertyperna.
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Fig. 4: Systemet som övervakas. Streckad linje är det systemet utan 
störningar.
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Fig. 5: Resultat av simuleringen samt felet av mätningen samt skattningen.
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Fig. 6: Jämförelse av absoluta fel, justerat med avseende på fördröjning för
LP och GMVF (eng. Moving Average, MA).



3 RESULTAT OCH DISKUSSION

Projektets mål var undersöka lämpligheten av Kalmanfiltret vid sensordatafiltrering för fjärrstyrda 

quadrokoptrar. Initiala undersökningar visade goda resultat jämfört med LP- och GMV-filter 

justerade med hänsyn till fördröjningarna i filtret. Kalmanfiltret kräver dock en god kännedom av 

systemet dynamik, inklusive börvärdena. Vidare krävs att störningarna och processens stokastiska 

komponenter kan beskrivas som vitt gaussiskt brus. Utöver detta bygger Kalmanfiltret på att 

systemets dynamik är linjär, annars är konvergens ej garanterad.[1] Filtret kan även fungera med 

gott resultat om systemet är kvasilinjärt med smärre justeringar.[1] Om detta ej är fallet blir filtrets 

prestanda lidande, och andra filtertyper som ej bygger på kännedom av systemet (exempelvis LP- 

eller GMV-filter). Är systemets dynamik känd men ej linjär finns andra varianter av Kalmanfiltret, 

exempelvis det Utökade Kalmanfiltret eller det Adaptiva Kalmanfiltret.[1] För exempel på 

tillämpningar av adaptiva Kalmanfilter se [3].
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