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1 Introduktion 
Syftet med projektet är att utveckla ett positionerings- och styrsystem för ett autonomt 
modellflygplan, ”Unmanned Aerial Vehicle” (UAV). Positioneringssystemet kommer att 
använda sig av en sensorenhet med inbyggd GPS, barometrisk tryckmätare (för höjden), 
elektrisk kompass och IMU (enhet bestående av accelerometer och gyro). Utifrån data från 
positioneringssystemet kommer styrsystemet att styra flygplanets roder. Databehandlingen 
kommer att ske ombord på planet i en Linux-dator. Operatören kommer att kunna välja om 
planet ska flyga autonomt eller manuellt. Projektet är till viss del en fortsättning på projektet 
”Navigering av autonomt flygplan med videolänk” vilket utfördes 2007 vid Linköpings 
universitet. Planet kommer även att utrustas med en kamera, som utvecklades i 2007 års 
projekt, vilken kommer kunna styras från marken och vars bild ska visas i ett par VR-
glasögon.  

I detta dokument kommer systemet att beskrivas mer i detalj och implementeringen i hårdvara 
och mjukvara kommer att specificeras närmare. Designspecifikationen kommer dessutom att 
förklara alla delmoduler och dess syfte. 

1.1 Parter 
Kunden är Roger Larsson och beställaren är David Törnqvist, båda vid Institutionen för 
systemteknik, ISY, vid Linköpings universitet. Projektgruppen består av 9 personer som läser 
kursen Reglerteknisk projektkurs, TSRT71. Av dessa 9 läser 8 personer Y-linjen (Teknisk 
Fysik och Elektroteknik) och en läser D-linjen (Datateknik) . 

1.2 Mål 
Målet är att konstruera ett system till ett modellflygplan så att flygplanet kan flyga autonomt 
efter en förutbestämd bana med hjälp av data från GPS, barometrisk tryckmätare och IMU.  

1.3 Användningsområden 
Produkten kan användas till olika ändamål t.ex. för att följa en kraftledning vid elavbrott eller 
för att leta efter försvunna personer.  

1.4 Bakgrundsinformation 
Detta projekt är ett fortsättningsprojekt till ”Navigering av autonomt flygplan med videolänk” 
som utfördes 2007 som i sin tur var ett fortsättningsprojekt till ”Autonomt flygplan – UAV” 
som utfördes 2006. De två tidigare projekten hade liknande mål men lyckades inte flyga 
autonomt på ett tillfredsställande sätt. Det är främst kamerasystem, Hardware In The Loop 
och viss kod som kommer att användas från tidigare projekt. Det som är nytt i detta projekt är 
viss hårdvara. För att lägga fokus på signalbehandling och reglering så har en ny sensorenhet 
och ett kommersiellt servostyrningskort köpts in. 
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1.5 Definitioner 
• UAV - Unmanned Aerial Vehicle 

• IMU - Inertial Measurement Unit, används för att bestämma flyplanets rörelse. 
• GPS - Global Positioning System, används för att bestämma flyplanets position. 

• EKF - Extended Kalman Filter 
• HiTL - Hardware In The Loop, en testbänk där det finns möjlighet att simulera 

manuella och autonoma flygningar till exempel för testning av reglering och 
positionering. 

• GUI - Graphical User Interface 
• DSP - Digital Signal Processor 

• SSC - Servo Switch Controller 
• USB - Universal Serial Bus 

• PWM - Pulse-Width Modulator 
• SPI - Serial Peripheral Interface Bus 

2 Systemöversikt 
Detta kapitel ger en översikt över systemet och dess ingående delar. 

2.1 Produktbeskrivning 
Ett modellflygplan kommer att utrustas så att det autonomt kan flyga efter en förutbestämd 
bana i luften.   

2.2 Produktkomponenter 
Produkten kommer att bestå av ett modellflygplan utrustat med en Linux-dator och en 
sensorenhet bestående av GPS, barometrisk tryckmätare, accelerometer, ett gyro samt 
elektrisk kompass. En färdigutvecklad modul med kamera och VR-glasögon kommer även att 
användas ihop med modellflygplanet. 

2.3 Beroende till andra system 
Sensorenheten kommer att leverera data till Linux-datorn där styrsystemet och 
positioneringssystemet körs samtidigt. Linux-datorn styr flygplanets roder med hjälp av 
styrservon via ett kommersiellt servostyrningskort. Se Figur 1 för att se hur systemen 
interagerar med varandra. 
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Figur 1: Systemen innanför streckade linjen är mjukvara som implementeras i Linux-datorn. Systemen innanför 
heldragna linjen är hårdvara på flygplanet. 

 

2.4 Ingående delsystem 
Systemet kan delas in följande delsystem:  

• Hårdvara 
• Positioneringssystem 
• Styrsystem 
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3 Delsystem 1 - Hårdvara 

3.1 Översikt av hårdvaran 
Hårdvarusystemet består av en Linux-dator, två spänningsmatningskretsar, en 
spänningsregulator, en radiomottagare, en sensorenhet och en Servo Switch Controller (SSC) 
samt flygplanets effektorer. En översikt av hårdvaran kan ses i Figur 2. 

 

3.2 SSC - Servo Switch Controller 
Det kommersiella SSC-kortet kommer att ta in fem signaler från radiomottagaren som i sin tur 
har erhålligt signalerna ifrån radiosändaren. Fyra av dessa signaler är styrsignaler för 
höjdroder, skevroder, sidoroder och gaspådrag. Den sista av de fem inkommande signalerna 
bestämmer om flygplanet ska befinna sig i autonomt eller manuellt läge. Då autonomt läget är 
valt så erhåller SSC-kortet styrsignaler från Linux-datorn, medan då flygplanet befinner sig i 
manuellt läge så verkställer SCC-kortet endast styrsignaler från radiomottagaren. Linux-
datorn kommer inte kunna styra gaspådraget utan det kommer endast kunna justeras från 
radiosändaren.  

Linux-dator 

SSC 

Sensorenhet 

Möjligt tillägg av radiolänk för 
realtidskommunikation med PC på marken. 

µPC 

PC 

Flygplanets effektorer 

Radio-
sändare 

PWM 
(Gaspådraget) 

PWM 
(Roder) 

Serie-
överföring 

Serie-
överföring 

PWM 

Spännings-
matningskrets 2 Batteri 7.4 volt 

5.1 volt 

5.1 volt 

Spännings-
matningskrets 1 

Batteri 7.4 volt 

12 volt 

5.0 volt 

Radiomottagare 

5.0 volt 

Spännings-
regulator 

Figur 2 - Översikt över hårdvaran. Heldragna linjer är signaler. Streckade linjer är spänningsmatning. 
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3.2.1 Kommunikation med Linux-dator 
SSC-kortet kommer att fysiskt monteras ovanför spänningsmatningskrets 1 som i sin tur 
kommer monteras ovanför Linux-datorn. SSC-kortet och Linux-datorn kommer att 
kommunicera via seriell kommunikation via en plattkabel med tre kontakter (RX, TX, GND). 
Kabeln kommer att monteras på TX, RX, GND på SCC-kortets kontakter och på motsvarande 
sätt på COM2-plinten på Linux-datorn. För information kring den faktiska seriella 
kommunikationen se avsnitt 6 Mjukvarudesign.  

3.3 Spänningsregulator 
Batterispänningen kan variera beroende på om batteriet är fulladdat eller ej, därför används en 
spänningsregulator som spänningsomvandlar från 7,4 volt till 5,0 volt och håller utspännigen 
på 5,0 volt oavsett om batteriet är fullt eller ej. 

3.4 Spänningsmatningskrets 1 
Kretsen för spänningsmatning skall ha ingångar för spänningsmatningen, samt för de fem 
PWM-signalerna från radiomottagaren. Spänningsmatningen kommer från ett 7,4 volts batteri 
via en spänningsregulator som levererar 5,0 volt till kretsen. PWM-signaler är för höjdrodret, 
skevrodren, sidrodret, gaspådraget och läge (eng. mode). Den sista signalen bestämmer om 
flygplanet ska befinna sig i autonomt eller manuellt läge. Linux-datorn kommer inte kunna 
styra gaspådraget utan det kommer endast kunna justeras från radiosändaren. 
Gaspådragssignalen behöver loggas, så därför finns det är även in och utgångar för 
gaspådraget installerat på kortet. Det kommer att finnas tre utgångar för de tre servona som 
styr roderytorna (höjdroder, skevroder, sidroder) och en utgång för gaspådraget. Dessutom 
kommer en kopplingsplint finnas för SSC-kortets COM-kabel. Kretskortet kommer att 
utformas enligt Figur 3. 

 

Figur 3 - Krets för spänningsmatning 



LiTH 

  2008-03-02 

CDIO – Reglerteknisk Projektkurs  LIPs  
Designspecifikation cdio-uav@googlegroups.com  
 6 

Kretsen matas in i CAD-programmet EAGLE för att skapa en mall för etsning av 
laminatplatta. När en mall har framställts beställs etsning och nödvändiga elektriska 
komponenter av Sören Hansson.  

3.5 Sensorenhet 
Tidigare projekt har använt sig av kombinationen IMU och GPS i olika hårdvaruenheter. 
Detta projekt har dock försetts med en ny sensorenhet som har GPS och barometer integrerat i 
IMU:ns fysiska enhet. Det finns även en DSP som implementerar ett EKF inbyggt, dock har 
vi valt att implementera en egen variant i inlärningssyfte. Sensorenheten kommunicerar via ett 
enkelt protokoll över en seriell port på Linux-datorn. För koppla samman sensorenheten och 
Linux-datorn så kommer vi använda oss av kabel från samma företag som tillverkar 
sensorenheten. Kabeln kommer ha DB9 kontakt i ena änden som kopplas till Linux-datorn i 
andra änden är det en sju polig kontakt som är anpassad för sensorenheten. Dessutom kommer 
vi behöva spänningssätta sensorenheten från spänningsmatningskrets 2 via en säkring. 

3.6 Spänningsmatningskrets 2 
Denna krets omvandlar 7,4 volt spänning från batterierna till 5,1 volt och även till 3,3 volt. 
Detta kort kommer förse Linux-datorn och sensorenheten med spänning. På kortet finns det 
en kontakt för GPS och en sändningskrets av GPS-data via SPI. Dessa funktioner kommer vi 
inte att använda oss av utan använder kortet för spänningsmatning av Linux-datorn och 
sensorenheten.   

3.7 HITL 
Hardware-in-the-loop kommer att bestå av en digital signal processor (DSP) från D-space 
som sänder simulerad sensordata till Linux-datorn. Linux-datorn bearbetar data och ställer ut 
styrsignaler på rodren. Dessa signaler sänds även till DSP:n som med hjälp av en modell av 
flygplanet beräknar nya, simulerade sensordata. I Simulink och Flightgear kan detta 
visualiseras och det är även möjligt att ändra modellen och flygförhållande så som vindbyar. 
Se Figur 4 för en översikt hur HITL ska implementeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulerad 
sensordata Linux-datorn 

D-Space 

Sensorenhet 

Simulink Flightgear 

PWM 

Figur 4 - Översikt över hur HITL ska implementeras 
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4 Delsystem 2 – Positioneringssystemet 

4.1 Översikt av positioneringssystemet 
Syftet med positioneringssystemets är att förse styrsystemet med flygplanets skattade 
tillstånd. Med tillstånd menas flygplanets hastighet, vinkelhastighet, orientering och position. 
Detta kan göras på lite olika sätt och vi kommer presentera fyra olika möjligheter, med början 
på det enklaste och gradvis mer komplicerat. Metoderna kommer att valideras och den metod 
som get det mest tillfredsställda resultatet kommer att väljas.  Positioneringssystemet består 
av två enheter, en sensorenhet och en observatör. Syftet med observatören är att skatta 
flygplanets tillstånd. Man kan välja vad för typ av sensordata man vill ha ut från 
sensorenheten och detta val kommer att bero på vilken implementering av observatören som 
väljs. Figur 5 - Positioneringssystemet (streckad linje), dess delsystem (blå rutor) och 
beroenden till andra system (gröna rutor)ger en förenklad bild av hur det kommer att se ut. 

 

4.2 Sensorenheten 
Det finns generellt två inställningar för sensorenheten. Antingen kan man få ut rådata eller så 
kan man låta sensorenheten själv utvärdera och förbättra dessa data med hjälp av ett inbyggt 
kalmanfilter, även kallat Xsens Kalman Filter (XKF). Det går inte att få ut båda dessa 
samtidigt. En översiktsbild av sensorenheten ges av Figur 6 Definition av sensorfast 
koordinatsystem. 

 

Styrsystem Sensorenhet Observatör 
Styrsignaler, (δa, δe) 

Skattat tillstånd, (��) 

Sensordata (y) 

Figur 5 - Positioneringssystemet (streckad linje), dess delsystem (blå rutor) och beroenden till andra system (gröna 
rutor)  
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All kalibrerad sensordata är sensorfixa men man kan också efter att ha placerat enheten i 
flygplanet välja att köra en reset och få ut dem i flygplansfixa koordinater. Det sammanvägda 
datat kan fås i flera olika koordinatssystem. 

 

 

 

 

Rådata 
accelerometer 

Rådata gyro Sensormodell 

 

Kalibrerad acc. 

Rådata mag 

Rå sensordata 

Sensormodell 

 

Sensormodell 

Kalibrerat 
magnetfält 

Kalibrerad 
vinkelhast. 

Kalibrerad 
sensordata 

Temperatur 

Rå GPS-data 

GPS 

Barometer 

XKF 

Position, 
hastighet  

Orientering  

Samman-
vägda data 

Samman-
vägda data 

Figur 6 - Översiktsbild av sensorenheten 

Figur 6 Definition av sensorfast koordinatsystem 
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4.3 Observatör  
De tillstånd som styrsystemet behöver använda för reglering är 

�� � ���, 	�, 
�, ��, ��, �, �, �, �, ����, ����, ������ 

Tillstånd Koordinatsystem Beteckning 
Hastigheter Flygplansfasta (B) ��, 	�, 
� 
Vinkelhastigheter Flygplansfasta (B) ��, ��, � 
Eulervinklar Relativt �, �, � 
Positioner NED ����, ����, ���� 
Tabell 1 - Komponenter i tillståndsvektorn 

Alla dessa tillstånd är inte mätbara och alltså behövs en observatör för att kunna skatta 
tillstånden. Som observatör kommer ett extended kalmanfilter att användas. Obeservatören 
har inre tillstånd som kan vara fler än flygplanets eftersom bland annat biasfel skattas. 
Flygplanets tillstånd kommer i detta kapitel betecknas med �� medans kalmanfiltrets inre 
tillstånd beteckans med ��. Sensorenheten har ett inbyggd kalmanfilter som väger samman 
mätsignalerna med hjälp av en enkel sensormodell. De utsignaler som man då kan få ut av 
sensorenheten motsvarar önskade tillstånd efter några enkla koordinatbyten. Det enklast 
möjliga vore därför att använda sensorenhetens inbyggda kalmanfilter för uppgiften. Dock 
måste utsignalerna från detta filter utvärderas för att kontrollera att det räcker med den 
inbyggda enkla sensormodellen. Andra alternativ vore att extrahera rådata från sensorenheten 
och processa dessa data genom ett externt kalmanfilter där man kan använda mer avancerade 
modeller. I detta kapitel beskrivs de alternativa möjligheter som positioneringssystemet kan 
komma att använda sig av. Det enklast möjliga kommer att prövas och utvärderas först. Om 
detta inte räcker för att lösa uppgiften, eller om extra tid finns, kommer de andra alternativen 
att prövas i tur och ordning. 

4.3.1 Alternativ 1: Inbyggt kalmanfilter (XKF) 
Detta kalmanfilter är, precis som alla kalmanfilter, uppdelat i ett prediktionssteg och ett 
korrigeringssteg. I prediktionssteget så integreras en skattning på hastighet och position fram 
ur uppmätt acceleration. Dessa värden kommer inte vara exakta på grund av mätfel hos 
sensorerna och eftersom vi integrerar så kommer mätfelet växa med tiden, vi får alltså drift. 
Denna drift korrigeras i kalmanfiltrets korrigeringssteg genom att jämföra med GPS och 
barometer data. 

Data kan avläsas manuellt från sensorenheten genom att skicka reqData till MT men kommer 
att skickas automatiskt beroende på sampelperioden och inställd output skipfaktor (eng. 
output skip factor) om man inte specifikt anger att man endast vill ha data när man använder 
reqData. Inställningar för skickad data kan göras med kommandona SetOutputMode och 
SetOutputSettings.  

Efter att alla inställningar för hur man vill ha datat är gjorda så är sista steget att konvertera 
om dem till rätt enheter och koordinatsystem som styrenheten önskar enligt Tabell 1 - 
Komponenter i tillståndsvektorn 
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Accelerationen och vinkelhastigheten ges av sensorn i sensorfasta koordinater och 
transformeras till flygplansfasta koordinater enligt Appendix B.3. Accelerationen anges i �/�� och vinkelhastigheten anges i � !/�. Notera att accelerationen som uppstår av 
gravationen är inräknad i denna uppmätning så om man önskar integrera fram hastighet och 
position utifrån acceleration måste gravitationen först subtraheras.  

Orienteringen ges av det sensorfasta systemets rotation i grader jämfört med ett jordfast 
koordinatsystem och kan fås i kvaternioner, eulervinklar eller rotationsmatris. Vi kommer 
använda eulervinklar. Här behöver endast en transformation från grader till radianer att göras.  

Det sista tillståndet som styrenheten behöver är positionen. Detta ges av sensorenheten i 
koordinatsystemet LLA och behöver transformeras till ECEF och sedan till NED enligt 
Appendix B1 och B2.  

4.3.2 Alternativ 2: Eget EKF med sensormodell  
Det enklaste externa kalmanfiltret som kan åstadkommas är att försöka efterlikna 
sensorenhetens inbyggda. Detta ska göras i utbildningssyfte men det blir också grunden för 
kalmanfilter med mer avancerade modeller ifall detta behövs för att lösa uppgiften. Om man 
använder ett externt kalmanfilter måste man använda sig av rådata från sensorenheten för att 
få tillgång till de mätsignaler som behövs utan att de processas genom XKF:en. Rådata från 
GPS:en består av longitud, latitud, altitud, hastighet i NED-systemet och barometertryck. 
Barometertrycket används i EKF:en till att ”rätta” altituden eftersom GPS:en är dålig på att 
skatta altitud. Formeln för att räkna ut höjden, H, utifrån trycket, P, är:  

" � #$%&!#!" ' (1 & * ++$,%-./.0 12'3 

där P0 är ett referenstryck vid en referenshöjd. 

Med insättning av kända parametrar såsom %&!#!" ' � &6.57/8�, #0 � 157, P0 101,325 kPa, 

g=9,82 m/s2 och R=287,052 m2/s2/K, ges formeln 

 

" � 44330 <1 & * ++$,$,=>? 

 

Rådata från IMU:n är endast ofysikaliska värden på spänningar direkt från A/D-omvandlaren 
i sensorenheten. Dessa värden måste därför göras om (kalibreras) till fysikaliska enheter via 
en sensormodell innan de kan vägas samman i det externa kalmanfiltret.  
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4.3.2.1 Kalibrering av IMU-data 

De rådata som kommer ur IMU:n är 16 bitars absoluta heltal u (i tre dimensioner) som fåtts då 
accelerations-, vinkelhastighets- och magnetfältssensorernas utspänningar AD-konverterats. 
Man får också ut temperaturen i grader Celsius i form av ett 16 bitars tvåkomplementtal x 
som görs om enligt T = (– 216 + x)/256 om x ≥ 215 eller T = x/256 om x < 215. Dessutom fås en 
tidsangivelse för sampeltidpunkten för sensorerna. 

För att göra om accelerations-, vinkelhastighets- och magnetfältssensorernas rådata till 

fysikaliska storheter används följande linjära modell: ( )TT bus −Κ= −1 , där u är en 

rådatavektor, Tb är en biasvektor och 1−ΚT är en skalningsmatris. 1−ΚT  kan delas upp i en 

förstärkningsmatris G och en rotationsmatris A som korrigerar för att inte sensorernas 
koordinatsystem är orienterat precis som koordinatsystemet för hela enheten: 
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Alla ovanstående parametrar är sensorspecifika och hämtas från [1], eller genom att koppla 
upp sig mot sensorenheten och läsa av de variabler som används vid den interna filtreringen i 
IMU:n. De kalibrerade IMU-storheterna skickas vidare till EKF:en. 

4.3.2.2 Tillståndsmodell 

Vi kommer i första hand att bara väga samman mätsignalerna från sensormodellen utan att ta 
hänsyn till någon flygplansmodell. Detta gör vi för att vi tror att osäkerheten i 
flygplansmodellen kommer att vara mycket större än våra mätningar från sensorenheten. 
Tillståndsmodellen kommer därför enbart beskriva de fysikaliska sambanden mellan 
mätsignaler och tillstånd. Med hjälp av IMU:n och elektrisk kompass kan flygplanets tillstånd 
skattas väl, men eftersom de inte har någon absolut referens kommer små fel i skattningen 
innebära att det blir drift på läget. GPS:en kommer att användas till att ”rätta” skattad 
position, så att det inte blir för stor drift över tiden. Detta görs genom att väga samman 
mätningarna i en observatör, i vårt fall är observatören ett EKF. För att skatta flygplanets 
tillstånd behöver EKF:en ha egna tillstånd ��.  

 

�� � A��, 	�, 
�, ��, ��, �, �, �, �, BC, BD, BE, ����, ����, ����, BF, G�H, GIH, G�HJ�
 

Från sensorenheten (efter kalibrering av IMU-data och GPS-position transformerat till NED) 
får vi mätningen  

 

� � AK�,LäN� , K�,LäN� , K�,LäN� , ��, ��, �, �LKO� , �LKO� , �LKO� , P, ����, ����, ����, 	����, 	����, 	����J�
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Med enbart en sensormodell kommer kalmanfiltret få följande mätevkationer 

Q �,�äRS T,�äRS U,�äRS V � W �S TS US
X Y Z[\]S ^00_` 

WaSbS�SX � WaSbS�SX 
Q�� _ST� _SU� _S V � c=de�, f�gh 

+ �  c�dUijk, flh 

W�[\]T[\]U[\]X � W�[\]T[\]U[\]X 

Wm�[\]mT[\]mU[\]X � Z[\]S ^nSmSoS` 
Vi får också följande tidsuppdateringar 

Wnp Smp Sop SX � W �S TS US
X 

^apbp�p ` � 0 Y ^q1 0 00 q� 00 0 q3` mR 

Weprpsp X � Q1 tan r sin e tan r cos r0 cos e & sin e0 sin ecos r cos ecos r V {ab�| 
Qfp }fp rfp ~V � ^q� 0 00 q� 00 0 q6` mR 

W�p [\]Tp [\]Up [\]X � Z[\]S ^nSmSoS` 
fpl � q�m� 

Q p �S p TS p USV � 0 Y ^q� 0 00 q> 00 0 q10` mR 
 

där mR är mätbrus (vitt brus) och q� är konstanter som bestämmer brusförhållandet för 
tillstånden.  
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4.3.3 Alternativ 3: ”Gråstensmodell” 
I alternativ 1 och 2 används enbart en enkel sensormodell. Nästa steg är att tänka sig en massa 
med tröghet. Här tar man inte hänsyn till att applikationen är ett flygplan utan man använder 
enbart fysikaliska samband för en massa i rörelse. Mätekvationerna kommer inte att förändras 
när modellen förbättras. Ändringarna kommer istället in i tidsuppdateringen där ekvationer för 
massans rörelse ska läggas till.  

4.3.4 Alternativ 4: Flygplansmodell 
Sista alternativet är att ta med någon form av flygplansmodell. Man använder då information 
från modellen samt de styrsignaler man ställer ut för att kunna prediktera hur tillstånden 
förändras. Detta kräver att man har en bra modell med relativt små modellfel eftersom man 
annars får felaktig information om ändringarna i tillstånden. Ekvationer för 
flygplansdynamiken ska i detta fall läggas till i tidsuppdateringen. En flygplansmodell finns 
beskriven i Appendix A.  

5 Delsystem 3 – Styrsystemet 

5.1 Översikt av styrsystemet 
Styrsystemets uppgift är att styra flygplanet i luften efter det att piloten har slagit över till 
autonomt läge. Styrsystemet ska kunna få flygplanet att följa en enkel bana. Styrsystemet 
kommer att bestå av fyra delar; en del för att generera en bana, en del för att beräkna vilket 
mål flygplanet ska styra mot, en del för att beräkna lämpliga referenssignaler för att styra mot 
detta mål samt en del för att styra (reglera) flygplanet så att önskade referenssignaler uppnås. 
Regleringen utgör en inre loop medan banföljningen utgör en yttre (se Fel! Hittar inte 
referenskälla.). 

 

Bangenerering 

Positionering 

Flygplan Reglering 

Målstyrning 

Styrsignaler, (δa, δe) 

Sensordata 

Genererad bana, W 

Position, Eulervinklar 

Skattat tillstånd, ��  b��� , e��� 

Styrsignaler, (δa, δe) 

Figur 7 - Styrsystemet (streckad linje), dess delsystem (blå rutor) och beroenden till andra system (gröna rutor)  

Ref. generator 

Nästa riktmärke, w 
Position 
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5.2 Gränssnitt 
Styrsystemet kommer att ta emot data ifrån positioneringssystemet i form av flygplanets 
skattade tillstånd. Utifrån denna information beräknar och levererar styrsystemet signaler till 
flygplanets effektorer (roder). De beräknade styrsignalerna levereras också till 
positioneringssystemet för att användas vid skattning av tillstånd.  

5.2.1 Signaler från bangenereringen till målstyrningen 
Signalerna som ska levereras från bangenereringen till målstyrningen är följande: 

• En matris � av dimension [ � 3, där [ är antalet riktmärken som banan består av. 

Raderna i matrisen beskriver riktmärkenas position i NED-koordinater; d��� , T�� , U�� h 

5.2.2 Signaler från positioneringssystemet till målstyrningen 
Signalerna som ska levereras från positioneringssystemet till målstyrningen är följande: 

• Flygplanets nuvarande position; d�ijk , Tijk , Uijkh 

5.2.3 Signaler från målstyrningen till referensgeneratorn 
Signalerna som ska levereras från målstyrningen till referensgeneratorn är följande: 

• Referenssignalen för flygplanets läge (nästa riktmärke); o � d���� , T���, U���h 

5.2.4 Signaler från positioneringssystemet till referensgeneratorn 
Signalerna som ska levereras från positioneringssystemet till referensgeneratorn är följande: 

• Flygplanets nuvarande position; d�ijk , Tijk , Uijkh 

• Flygplanets vinklar; de, r, sh 

5.2.5 Signaler från referensgeneratorn till reglersystemet 
Signalerna som ska levereras från referensgeneratorn till reglersystemet är följande: 

• Referenssignalen för flygplanets rollvinkel; e��� 

• Referenssignalen för flygplanets tippvinkelhastighet; b��� 

5.2.6 Signaler från positioneringssystemet till reglersystemet 
Signalerna som ska levereras från positioneringssystemet till reglersystemet är följande: 

• Flygplanets skattade tillstånd; (��h 

5.2.7 Signaler från reglersystemet till effektorer samt till positioneringssystemet 
Signalerna som ska levereras från reglersystemet till flygplanets effektorer, såväl som till 
positioneringssystemet, är följande: 

• Skevroderutslag; d��h 

• Höjdroderutslag; (δe) 
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5.3 Design av reglersystemet 
Reglersystemet utnyttjar information om flygplanets tillstånd som ges av 
positioneringssystemet. Dessutom så utnyttjas information om det önskade tillståndet, det vill 
säga en referenssignal, vilken levereras av banföljningssystemet. Då beslut om reglerstrategi 
inte kan tas förrän vissa grundläggande prestandatester har utförts så kommer två olika 
strategier att presenteras nedan. Dessa strategier kommer till en början att utvecklas parallellt 
för att kunna granskas och jämföras mot varandra. Beroende på utfall av de begynnande 
testerna så kommer vi att ta beslut om ifall någon strategi ska strykas. Eventuellt kommer 
båda regulatorerna att färdigutvecklas för att kunna erbjuda flexibilitet i styrningen även av 
den färdiga produkten. De olika regulatorerna kommer att ha samma gränssnitt ut mot övriga 
delsystem (se 5.2 Gränssnitt) för att man lätt ska kunna byta mellan dessa.  

Alt. I)  LQ-regulator som designas utifrån en linjäriserad modell av flygplanets 
dynamik. Linjäriseringen sker kring en arbetspunkt då flygplanet flyger rakt 
framåt. Regulatorn styr mot referensvärden i flygplanets rollvinkel, e���, och 

tippvinkelhastighet, b���. 

Alt. II)  Två avkopplade PID-regulatorer som styr den laterala respektive den 
longitudinella dynamiken hos flygplanet. Regulatorerna ställer ut styrsignaler via 
skevroder respektive höjdroder. Regulatorerna styr mot referensvärden i 
flygplanets rollvinkel, e���, och tippvinkelhastighet, b���.  

5.3.1 Förslag till utvidgningar av reglersystemet 
Vid behov och i mån av tid så kan ovan presenterade reglerstrategier komma att utvecklas 
eller reformeras. Nedan följer en lista på förslag till vidareutvecklingar och alternativa 
tillvägagångssätt. Dessa kommer inte att vidare bearbetas i denna designspecifikation: 

• Utvidgning av LQ-regulator där fler än en linjäriseringspunkt används (eng. gain 
scheduling). Den slutgiltiga regulatorn implementeras som en interpolation mellan 
regulatorer som är framtagna vid de olika arbetspunkterna. Denna utvidgning kan 
tänkas bli intressant om LQ-reglering verkar lämpligt, men systemets olinjäriteter inte 
täcks in väl av en enkel linjäriserad modell. 

• IMC-regulator baserad på den olinjära modellen över flygplanets dynamik. Detta 
skulle innebära en helt ny reglerstrategi, vilken kan bli intressant om inte någon av de 
tidigare nämnda är till belåtenhet. 

5.4 Design av bangeneratorn 
Den bana som flygplanet ska följa under autonomt läge ska kunna specificeras av användaren. 
Detta ska göras genom att användaren matar in ett antal riktmärken vilka flygplanet ska 
passera i tur och ordning. Givet dessa riktmärken så ska en bana genereras, vilken senare 
fungerar som referens för banföljningssystemet. Inmatning av riktmärken sker med 
tredjepartsprogramvaran MyGPS [2]. Riktmärkenas koordinater exporteras sedan till en 
textfil, vilken läses av bangenereringssystemet. 
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I ett första skede kommer banan endast att representeras av de, av användaren, inmatade 
riktmärkena. Bangenereringen sker offline och har endast till uppgift att transformera de 
inmatade riktmärkena till NED-koordinater, och leverera dessa vidare till 
målstyrningssystemet. Observera att banföljningen vid den här metoden av bangenerering blir 
känslig för flygplanets position då autonomt läge aktiveras. Skulle det första riktmärket ligga 
bakom flygplanet i detta skede så kan styrningen bli problematisk. En avgränsning som måste 
göras, så länge som denna metod för bangenerering används, är således att flygplanet måste 
vara på väg mot det första riktmärket då autonomt läge aktiveras. Av samma anledning så 
kommer inte en alltför svår bana, det vill säga en bana med alltför skeva svängar, kunna 
flygas i autonomt läge. Ytterligare en avgränsning blir således att banan måste vara ”snäll” i 
någon mening. 

5.4.1 Förslag till utvidgningar av bangeneratorn 
Vid behov och i mån av tid så kan ovan presenterade bangenereringsmetod komma att 
utvecklas eller reformeras. Nedan följer en lista på förslag till vidareutvecklingar. Observera 
att båda dessa förslag kräver att bangenereringen sker (åtminstone delvis) online, varför 
beräkningskapaciteten hos flygplansdatorn kan komma att begränsa vidareutveckling enligt 
dessa förslag. Dessa förslag kommer inte att vidare bearbetas i denna designspecifikation: 

• För att få en mjukare bana, som är mer lämplig att flyga, så kan bangenereringen utöka 
den inmatade rutten med mellanliggande värden som placeras på lämpliga koordinater. 
Genom denna metodik så behöver inte heller samma avgränsningar, vad gäller 
flygplanets position vid omslag till autonomt läge och banans utseende, som nämnts 
ovan göras. Detta på grund av att en del av svårigheterna vid dessa situationer kan tas 
om hand genom lämplig förbehandling av banan. Denna metod kan kräva att 
målstyrningssystemet reformeras. 

• För att få en mjukare bana, som är mer lämplig att flyga, så kan bangenereringen 
skapa funktionsuttryck (t.ex. parametriserade splines) som binder samman de 
inmatade riktmärkena. Genom lämpliga bivillkor på dessa funktioner (t.ex. på partiella 
derivator och andraderivator) så kan en mjuk bana som lämpar sig för flygning skapas. 
Genom denna metodik så behöver inte heller samma avgränsningar, vad gäller 
flygplanets position vid omslag till autonomt läge och banans utseende, som nämnts 
ovan göras. Detta på grund av att en del av svårigheterna vid dessa situationer kan tas 
om hand genom lämplig förbehandling av banan. Skulle denna metod för 
bangenerering användas så kan inte banföljningen baseras på målstyrning, utan måste 
istället använda sig av projicerad målstyrning (se 5.5.1 Förslag till utvidgningar av 
målstyrningssystemet) . 

5.5 Design av målstyrningssystemet 
Målstyrning innebär att nästkommande riktmärke hos banan hela tiden är den referenssignal 
som levereras av målstyrningssystemet. Målstyrningen har till uppgift att avgöra om 
flygplanet har kommit tillräckligt nära ett visst riktmärke för att det ska anses vara passerat. I 
enlighet med de krav som är ställda i kravspecifikationen så ska flygplanet passera inom fem 
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(5) meter ifrån riktmärkena, varför målstyrningen bör betrakta ett riktmärke som passerat om 
flyplanet befinner sin inom en sfär centrerad vid riktmärket med radien � � 5 m. Då ett 
riktmärke är passerat så byter målstyrningssystemet sitt mål till nästkommande riktmärke, och 
levererar istället detta som referens. Då ett riktmärke är passerat så skiftas det cykliskt till 
slutet på listan, vilket medför att flygplanet kommer att åka runt i banan så länge som 
autonomt läge är aktiverat. 

5.5.1 Förslag till utvidgningar av målstyrningssystemet 
Om bangenereringen baseras på parametriserade funktionsuttryck (se 5.4.1 Förslag till 
utvidgningar av bangene) så kan inte målstyrning användas så som det är beskrivet ovan. 
Därför följer här ett förslag på vidareutveckling av ovan presenterade metod. Detta förslag 
kommer inte att vidare bearbetas i denna designspecifikation: 

• Om parametriserade funktionsuttryck används för att representera banan så kan 
projicerad målstyrning användas. Detta innebär att referenspositionen bildas som 
projektionen av flygplanets position på den önskade banan, istället för att endast 
utgöras av nästkommande riktmärke. Eftersom referenssignalen då i princip är känd 
(den utgörs av banan) så kan man använda så kallad preview för att effektivare hantera 
krökningar hos banan. 

5.6 Design av referensgeneratorn 
Referensgeneratorn har till uppgift att, givet ett mål (nästa riktmärke) och flygplanets 
nuvarande position och vinklar, leverera lämpliga referenssignaler till reglersystemet. 
Referensgeneratorn kommer att leverera referensvärden för flygplanets rollvinkel, e���, 

vilken används för att svänga planet, samt för flygplanets tippvinkelhastighet, b���, vilken 

används för att få planet att ändra höjd. 

6 Mjukvarudesign 
Detta kapitel ger en överblick över hur mjukvarudesignen ser ut. 

6.1 Översikt av mjukvarudesign 
Huvudprogrammet kommer att köras sekventiellt i Main-blocket. Om så behövs kan vi vid 
senare tillfälle gå över till ett trådat realtidssystem utan att behöva ändra i designen. 

6.1.1 Main 
Main-blocket kommer att initiera de övriga blocken vilka är de som uträttar själva arbetet med 
det som har med styrning att göra. 

6.1.2 Control 
Control, det vill säga styrblocket kommer att kommunicera främst med Positioning- och 
Actuators-blocket, men kommer även att logga alla styrsignaler och variabler som man kan 
tänkas vilja analysera efter testning. 
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6.1.3 Positioning 
Positioning har hand om allt vad positionering innebär. Denna kommer att kommunicera med 
Sensors-blocket för att få all positioneringsdata. Den kommer sedan att beräkna och validera 
data, logga validerade data och sedan skicka de signaler som Control-blocket behöver. 

6.1.4 Actuators 
Actuators är det block som skickar ut de referenssignaler som SSC:n ska ställa alla servon 
efter, samt läser in nyttig data från SSC:n såsom roderutslag för att sedan skicka vidare dessa 
till Control-blocket. 

6.1.5 Sensors 
Det block som kommer att kommunicera med sensorenheten för att erhålla all 
positioneringsrådata. Data skickas sedan vidare till Positioning-blocket. 

6.2 Moduler 
Här presenteras de moduler som utgör koden. 

6.2.1 Main 
Huvudprogrammet som kommer att sköta anropen till övriga moduler. 

6.2.2 Logg 
Modul som innehåller alla funktioner för loggning av data. 

6.2.3 Sensors 
Modul som innehåller alla funktioner för kommunikation med sensorenheten. 

6.2.4 Actuators 
Modul som innehåller all funktioner för kommunikation med SSC:n. 

6.2.5 Control 
Modul innehåller all funktioner som möjliggör autonom reglering av flygplanet. 

6.2.6 Positioning 
Modul som innehåller alla funktioner för att säkerställa positionen av flygplanet. 

6.3 Översikt av mjukvara till positioneringssystemet 
Mjukvara till positioneringssystemet kommer att skapas enligt följande trädstruktur. De 
huvudsakliga Matlab-, Simulink- och C-filer som kommer att användas finns beskrivna. 
Trädstrukturen kommer att motsvara den mappstruktur i vilken all mjukvara ska vara 
organiserad vid projektets avslut. 

FAS-plan 

 Simulation and analysis 

  Positioning system 

evalPositioningSystem.mdl Simulink-modell för simulering av sensorenheten. 

Modellen läser in (genererat) sensordata och 

kalmanfiltrerar för att kunna ge referenssignaler till 
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styrsystemet. 

   EKF 

EKF.m M-fil som kalmanfiltrerar indata och returnerar skattade 

tillstånd. 

 Implementation 

  Positioning system 

initEKF.c Kod för uppstart och kalibrering av sensorenheten. Skriver 

in parametrar i minnet. 

EKF.c Kod för kalmanfiltrering under drift. Den ska även sköta 

kommunikationen med sensorenheten. 

 

6.4 Översikt av mjukvara till styrsystemet 
Mjukvara till styrsystemet kommer att skapas enligt följande trädstruktur. De huvudsakliga 
Matlab-, Simulink- och C-filer som kommer att användas finns beskrivna. Trädstrukturen 
kommer att motsvara den mappstruktur i vilken all mjukvara ska vara organiserad vid 
projektets avslut. 
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FAS-plan 

 Simulation and analysis 

  Control system 

evalControlSystem.mdl Simulink-modell för simulering och evaluering av 

styrsystemet. Simuleringen ska ske mot den olinjära 

modellen av flygplansdynamiken. Simuleringen kunna 

göras för samtliga undersystem till styrsystemet, både 

individuellt och gemensamt. 

   Pathgenerator 

pathGenerator.m M-fil som genererar en bana, givet inmatade riktmärken. 

Banan ska kunna visualiseras tillsammans med 

riktmärkena.  

   Pathfollower 

pathFollower.m M-fil som realiserar banföljningsregulator. Givet en bana 

och flygplansposition. Levererar positionsreferenser till 

reglersystemet. 

evalPathFollower.m M-fil som, givet en bana, visualiserar banföljnings-

regulatorns utställda referenssignal för en uppsättning 

flygplanstillstånd. 

   Main controller 

designControllerI.m M-fil som designar en LQ-regulator enligt reglerstrategi I. 

Givet den linjäriserade flygplansmodellen samt 

straffmatriser så genereras LQ-regulatorn. 

mainControllerI.m M-fil som realiserar en LQ-regulator enligt 

reglerstrategi I. 

mainControllerII.m M-fil som realiserar två avkopplade PID-regulatorer enligt 

reglerstrategi II. 

mainControllerIII.m M-fil som realiserar två avkopplade PID-regulatorer enligt 

reglerstrategi III. 

 Implementation 

  Control System 

   Pathfollower 

pathFollower.c Kod för implementering av banföljningssystemet. 

   Main controller 

mainControllerI.m Kod för implementering av en LQ-regulator enligt 

reglerstrategi I. 

mainControllerII.m Kod för implementering av två avkopplade PID-

regulatorer enligt reglerstrategi II. 

mainControllerIII.m Kod för implementering av två avkopplade PID-

regulatorer enligt reglerstrategi III. 
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Appendix 

A Flygplansmodell 
En modell över flygplanet behövs dels för att förbättra de reglertekniska uträkningar som 
styrsystemet använder sig av och dels för att utföra simuleringar. Visar det sig att modellen är 
väldigt bra så kan den även användas för att förbättra sensordata. Helst vill man att modellen 
ska kunna skrivas på följande form: 

�p � �� Y Sn T � �� Y ]n 

Detta kallas för tillståndsform och kräver en linjär modell utav flygplanet. De matematiska 
ekvationer som erhålls från diverse fysikaliska lagar är i regel oftast olinjära så därför måste 
modellen linjäriseras för att uppnå tillståndsform.  

Här är A en n×n matris, B är en n×m matris och C är en p×n matris. D sätts till noll. Talet n är 
antalet element i tillståndsvektorn, m är antalet insignaler och p är antalet utsignaler. 
Tillståndsvektorn har följande utseende: 

�� � ���, 	�, 
�, ��, ��, �, �, �, �, ����, ����, ������ 

uB, vB, wB är flygplanets hastighet utifrån ett jordfast koordinatsystem, uttryckt i 
flygplansfasta koordinater. 
pB, qB, rB är flygplanets vinkelhastighet uttryckt i flygplansfasta koordinater. 
φ, θ, ψ är flygplanets orientering i Eulervinklar.  
xNED, yNED, zNED är flygplanets position utifrån ett jordfast koordinatsystem.  

 

Styrsignalsvektorn är 

n � d�� ��h/ 

Där δa, δe och δr är skev-, höjd- respektive sidroder.  Det sistnämnda används alltså inte som 
styrsignal i den här modellen. 

Eftersom flygplanet är symmetriskt kring xz-planet så blir tröghetsmatrisen, I: 

� � ( �� 0 &���0 �� 0&��� 0 �� 3 
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A.1 Olinjär modell 

A.1.1 Kraft- och momentekvationer för olinjär modell 
Ekvationerna för kraften och momentet på flygplanet blir på olinjär form och i flygplansfasta 
koordinater [3]: 

1� ����� � �npmpop � Y � 0 b &�&a 0 �a &b 0 � <nmo? & Z �00_� 

� ��[� � � �apbp�p� Y <ab�? � � <ab�? 

Där R är rotationsmatrisen från jordfasta till flygplansfasta koordinater, enligt Appendix B 
avsnitt B.4. 

A.1.2 Rörelseekvationer för olinjär modell 
Dessa ekvationer är tagna från [4] och beskriver rörelseekvationerna för en olinjär 
flygplansmodell. 

�npmpop � � � 0 � &b&� 0 ab &a 0 � <nmo? Y � &_ sin r_ cos r sin e_ cos r cos e� Y 1� ����� 

pp � 1I��� & I�I�  &I�� & I��[ Y I��d&I� Y I¡ & I�hab Y dI��� & I¡I� Y I��hb�¢ 

qp � 1I¡  � Y dI� & I�ha� Y I��dr� & p�h¢ 

rp � 1I��� & I�I�   &I��L & I�N Y  &I�� & I��� Y I�I¡¢pq Y I��dI� & I¡ Y I�hqr¢ 

ep � a Y b sin e tan r Y � cos e tan r 

rp � b cos e & � sin e 

sp � 1cos r db sin e Y � cos eh 

��pijkTpijkUpijk� � (�§�¨ ©g©§�¨ & �g©¨ �g©§�¨ Y ©g©¨�§©¨ ©g©§©¨ Y �g�¨ �g©§©¨ & ©g�¨&©§ ©g�§ �g�§ 3 <nmo? 

Där �§ � cos r o.s.v.  
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A.2 Linjär modell 
Den linjäriserade rörelseekvationerna fås fram genom small-disturbance theory [4] och delas 
då in i longitudinell- och lateral del. Detta är möjligt eftersom korskopplingen mellan de båda 
systemen försvinner då man sätter IXZ=0. Detta skadar inte dynamiken avsevärt eftersom IXZ 
redan är liten. Vid linjärisering används icke-dimensionslösa konstanter som kallas 
stabilitetsderivator. Dessa är funktioner av andra konstanter, som kallas 
stabilitetskoefficienter. Som i sin tur beror på lite olika variabler (aerodynamiska vinklarna, 
Machtalet, höjden och rodren). Dessa kan beräknas via vindtunnelexperiment eller med 
programvara såsom AVL eller MATLABs System Identification Toolbox. [3] 

A.2.1 Kraft- och momentekvationer för linjär modell 1� ����� � ( �ª∆n Y �¬∆o Y �®∆�/�̄ ∆m�ª∆n Y �¬∆o Y �°∆�� Y �®∆�/3 Y � _ sin r$&_ cos r$ sin e$&_ cos r$ cos e$� 

� ��[� � (�� 0 00 �� 00 0 ��3 ( �¯∆m Y �±∆a Y ��∆� Y �²∆���¬∆o Y �¬p ∆op Y �³∆b Y �°∆�� Y �®∆�/[¯∆m Y [±∆a Y [�∆� 3 

Där �ª � ´µ´ª  och ∆n � n & n$ o.s.v. 

A.2.2 Rörelseekvationer för linjär modell 
För konstant gaspådrag (∆δT=0) och θ0=0 så blir den longitudinella linjära flygplansmodellen: 

¶∆np∆op∆bp∆rp · � ¶ �ª �¬ 0 &_�ª �¬ n$ 0�ª Y �¬p �ª �¬ Y �¬p �¬ �³ Y �¬p n$ 00 0 1 0 · ¶∆n∆o∆b∆r ·
Y ¶ 0�°�° Y �¬p �°0 · ∆�� 

De laterala linjäriserade ekvationerna blir, om man sätter IXZ=0 och θ0=0:  

¶∆ p̧∆ap∆�p∆ep · �
¹
º»

�¼/n$ �±/n$ &d1 & ��n$h _/n$�¼ �± �� 0[¼ [± [� 00 1 0 0 ½
¾¿ ¶∆¸∆a∆�∆e· Y ¶ 0 �À/n$�² �À[² [À0 0 · *∆��∆�� , 
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B Koordinatsystem och rotationsmatriser 
GPS:en ger ut koordinater i LLA-systemet och IMU:n använder sensorfasta koordinater för 
att beskriva sina utsignaler.  Flygplanet har ett eget koordinatsystem som är kroppsfixt och 
vinklar mäts relativt ett jordfixt koordinatsystem. Detta Appendix beskriver de olika 
rotationsmatriser som används för att transformera mellan de olika koordinatsystemen. 

Dessa olika koordinatsystem kommer att användas:  

• LLA – Latitude, Longitude, Altitude 
• ECEF – Earth Fixed, Earth Centered, � � � 

• NED – North, East, Down – �ijk Tijk Uijk  

• Flygplansfasta – �Á  TÁ UÁ 

• Sensorfasta – �Â TÂ UÂ 

Först måste det lokala NED-systemets axlar bestämmas, alltså transformationsmatrisen från 
ECEF till NED ska bestämmas. För att göra det måste en fix punkt på jorden väljas som origo 
i NED systemet, det vill säga fixa ��$ � d�$, �$, �$h/. När man sedan ska bestämma en 
position i NED-systemet så tar men GPS-data och transformerar till ECEF, och sedan är det 
vektorn �� & ��$ som transformeras till NED-systemet för att få positionen i NED-systemet. 

B.1 LLA till ECEF � � d[ Y Ãhcos dÄhsin dÅh � � d[ Y Ãh cosdÄh sindÅh � � <f� � [ Y Ã? sindÄh 

där 

[ �  Æ1 &  � & f� � sin�d Äh 

och Ä är latitud, Å är longitud,   är jordradien vid ekvatorn och f är jordradien vid polerna i 
meter: 

 � 6378137 f � 6356572,3142 
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B.2 ECEF till NED 

�Êijk � W& sindÄ$h cosdÅ$h & sindÄ$h sindÅ$h cosdÄ$h& sindÅ$h cosdÅ$h 0& cosdÄ$h cosdÅ$h & cosdÄ$h sin dÅ$h & sindÄ$hX d�� & ��$h � Zjid�� & ��$h 

där Ä$, Å$ är det lokala NED-systemets origo. 

B.3 Sensorfasta till Flygplansfasta 
Sensorenheten sätts fast i flygplanet så att �Â och �Á sammanfaller. Då fås: 

�ÊÁ � ^1 0 00 &1 00 0 &1` �ÊÂ � ZÂÁ�ÊÂ 

B.4 NED till Flyplansfasta 
För att transformera NED till flygplansfasta koordinater så måste vi även veta flygplanets 
position uttryckt i jordfixa koordinater. En position Q i rummet beskrivs i NED-systemet med 
vektorn mÊijk. Denna ska uttryckas i flygplansfasta koordinater mÊÁ. 

 mÊÁ � ZijkÁ dmÊijk & aÊh 

ZijkÁ � W cosdrh cosdsh cosdrh sindsh & sindrhsindeh sindθhcosdsh & cosdeh sindsh sindeh sindrh sindsh Y cos dehqÌ�dsh sindeh cosdrhcosdeh sindrh cosdsh Y sindeh sindsh cosdeh sindrh sindsh & sindeh cosdsh cosdeh cosdrhX 

där e, r, s är Eulervinklarna för flygplanet. 

  

mÊÁ 

mÊijk 

Uijk 

Tijk �ijk 

UÁ 

TÁ �Á 

aÊ Q
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C Generellt om extended kalmanfilter 
Ett vanligt kalmanfilter är en optimal observatör för att skatta tillstånd i en linjär modell. I 
vårt fall har vi dock en olinjär modell och man får då använda utvidgningen av kalmanfiltret 
som kallas för extended kalmanfilter (EKF). Med EKF linjäriserar man kring det senast 
predikterade tillståndet för att få ett så litet prediktionsfel som möjligt. En sådan observatör 
definieras på följande vis [3]: 

Givet ett olinjärt system 

�pdRh � cd�, nh Y _d�, nhmdRh TdRh � Ãd�h Y ÍdRh 
 

Där processbruset v(t) och mätbruset e(t) är vitt brus. Systemet linjäriseras kring �� vilket ger:  

cd�, nh Î cd��, nh Y Ïd�dRh & ��h Y mdRh 

Ãd�, nh Î Ãd��, nh Y "d�dRh & ��h 

där Ï � Ð´�d�,ªh´� Ñ�Ò��  , " � Ð´Ód�,ªh´� Ñ�Ò��    och , Ôm � ÐÕ_d�,nhÕ� Ñ���� 
För att kunna implementera allting i en dator måste systemet diskretiseras. Diskretiseringen 
ges av: 

�dR Y #h � �� Y Ö ÍFØ/
$ !Ù cd��, nh 

där ÍÚ� kan utvecklas till ÍÚ� � � Y �# Y �� �Û�! Y �Ý �ÞÝ! Y ß 

Algoritmen för kalmanfiltret ges då av: 

 

Tidsuppdatering: 

���à=|� �  c. ���|�, n¢ 

+�à/|� � Ï.+�|�Ï./ Y â�  
där  +�|� � \ãd���|� & �dRhhd���|� & �dRhh/ä och â� � �ÌmdmdRhh. 

Där index d betecknar diskretiseringen av funktionen. 
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Mätuppdatering: 

���|� � ���|�-= Y å� %T� & Ã. ���|�-=¢' å� � +�|�-=HdTdHd+�|�-=HdT Y Z�h-= 

+�|� � +�|�-= & å�Hd+�|�-= 

där ". � Ð´Ód�h´� Ñ�Ò��é|é och Z� � �ÌmdÍdRhh. 
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