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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 alla krav att beskrivas med en tabellrad enligt nedan. Kravnummer 
ges av första kolumnen och kommer att vara löpande genom hela dokumentet. Kolumn två 
talar om ifall det är ett originalkrav eller om kravet har reviderats. I kolumn tre finns själva 
lydelsen av kravtexten. I sista kolumnen finns dess prioritet beskriven och prioriteterna ges 
enligt följande: 
 

• Prioritet 1  Grundläggande krav vilka måste vara uppfyllda vid leverans.  
 

• Prioritet 2  Normala krav, ska bli uppfyllda om det är möjligt. 
 

• Prioritet 3  Extra krav, vilka kommer att göras i mån av tid och intresse. 

Krav nr. X Version Beskrivning Prioritet 
 

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.  
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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. 

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. 

• 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 

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: 

• Positioneringssystem 
• Styrsystem 
• Hårdvara 

2.5 Begränsningar 

Planet kommer att starta och landa manuellt och planets autonoma läge kommer bara 
aktiveras då det befinner sig i luften. Manuell styrning ska alltid kunna avbryta det autonoma 
läget. Planet kommer bara att flyga vid bra väderförhållanden och enligt enkla banor. 

2.6 Designfilosofi 

Systemet ska i möjligaste mån vara uppbyggt i moduler för att underlätta vid byte av t.ex. 
algoritmer eller sensorer. Koden ska vara skriven på ett generellt sätt så att nya modeller lätt 
kan testas och implementeras. 

 

Mjukvara 

Styrsystem Positioneringssystem 

Linuxdator Flygplan 

IMU GPS 

Barometrisk 
tryckmätare 

Hårdvara 

Sensorenhet 
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2.7 Generella krav på systemet 

Krav nr. Version Beskrivning Prioritet 
1  Original Flygplanet ska i simulering kunna följa en på förhand 

bestämd enkel bana och passera speciella kontrollpunkter. 
1 

2  Original Flygplanet ska kunna testas i hardware-in-the-loop 
simuleringar. 

1 

3  Omförhandlad 
2008-04-29 

Flygplanet ska kunna följa en enkel bana i hardware-in-the-
loop och passera speciella kontrollpunkter med en avvikelse 
på mindre än 5m. 

1 

4  Omförhandlad 
2008-04-29 

Flygplanet ska kunna följa en enkel bana i hardware-in-the-
loop och passera speciella kontrollpunkter med en avvikelse 
på mindre än 1m. 

2 

5  Original Flygplanets tänkta bana ska kunna ändras under flygning. 2 
6  Original Flygplanets bana ska kunna ges i absoluta koordinater. 2 
7  Original Flygplanet ska klara av banor som varierar i höjdled.  2 
8  Original Flygplanet ska alltid kunna ställas in för manuell flygning. 1 
9  Original Flygplanets tänkta och dess verkliga bana ska kunna 

visualiseras på ett enkelt sätt efter flygning. 
1 

10  Original Flygplanets tänkta och dess verkliga bana ska kunna 
visualiseras på ett enkelt sätt under flygning. 

2 

11  Borttaget 
2008-04-29 

Ett befintligt kamerasystem ska monteras på flygplanet. Bild 
ska kunna sändas ner till marken. 

1 

12  Original Flygplanet ska kunna skicka ner data under flygning och 
presenteras i en GUI. 

2 

3 Positioneringssystemet 
Detta kapitel beskriver kortfattat positioneringssystemet och dess krav. 
Positioneringssystemets uppgift är att förse styrsystemet med nödvändig data. Flygplanets 
positioner ska skattas med hjälp av data från GPS, barometrisk tryckmätare, elektrisk 
kompass och IMU. I Figur 2 visas hur positioneringssystemet interagerar med styrsystemet 
och sensorenheten. 

 

Figur 2: Interaktion mellan positioneringssystemet och övriga komponenter 

  

Styrsystem Positioneringssystem 

IMU GPS Barometrisk 
tryckmätare 

Sensorenhet 
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3.1 Designkrav 

Krav nr. Version Beskrivning Prioritet 
13  Omförhandlad 

2008-04-24 
Positioneringssystemet ska använda sig av data från GPS, 
barometrisk tryckmätare och IMU. 

1 

14  Omprioriterad 
2008-02-13 

Positioneringssystemet ska kunna simuleras. 1 

15  Original Positioneringssystemet ska implementeras på en Linux-dator. 1 
 

3.2 Funktionella krav 

Krav nr. Version Beskrivning Prioritet 
16  Borttaget 

2008-04-29 
Estimering av planets position ska vara bättre än vad som är 
möjligt med enbart GPS:ens data. 

1 

17  Original Data från sensorer ska kunna sparas under flygning.   1 
18  Original Positioneringssystemet ska kunna skicka data till marken 

under flygning. 
2 

 

4 Styrsystemet 
Detta kapitel beskriver kortfattat styrsystemet och dess krav. Styrsystemet ska med hjälp av 
data från positioneringssystemet få planet att stabiliseras och följa en förutbestämd bana i 
autonomt läge. 

4.1 Modellering 

Krav nr. Version Beskrivning Prioritet 
19  Original En given modell av flygplanet ska användas och modifieras 

vid behov. 
1 

 

4.2 Simulering 

Krav nr. Version Beskrivning Prioritet 
20  Original Det ska gå att simulera flygplanet i Flight-gear. 1 
21  Original Det ska gå att göra hardware-in-the-loop simuleringar. 1 
 

4.3 Styrning 

Krav nr. Version Beskrivning Prioritet 
22  Original Flygplanet ska kunna styras manuellt och autonomt. 1 
23  Omförhandlad 

2008-04-29 
Styrsystemet ska ha prestanda så att flygplanet klarar 
autonoma flygningar enligt en enkel bana i hardware-in-the-
loop. 

1 
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5 Dokumentationen 
All dokumentation till projektet sker enligt LIPS-modellen. Dokumenten ska vid projektets 
slut överlämnas till Reglerteknik, ISY. 

Krav nr. Version Beskrivning Prioritet 
24  Original Samtliga moduler och delsystem ska dokumenteras på så sätt att 

Reglerteknik, ISY kan använda sig av de framtagna 
konstruktionerna och resultaten. 

1 

25  Original Vid varje möte ska mötesprotokoll föras. 1 
26  Original Tidrapportering sker per person och vecka. Projektledaren 

sammanställer tidrapporten och förmedlar sammanställningen till 
beställare måndagar senast 13.00. 

1 

27  Original Följande dokument ska produceras: 
• kravspecifikation 
• systemskiss 
• projektplan 
• tidplan 
• testplan 
• designspecifikation 
• testprotokoll 
• användarhandledning 
• teknisk dokumentation 
• efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid 

 

1 

28  Original Utöver dokumentation ska följade produceras och levereras till 
kunden:  

• En hemsida, där dokument och information om projekt 
presenteras. 

• En demonstrationsfilm som ska publiceras på Youtube 
• En poster som presenterar projektet. 
• En presentation om projektet och dess resultat. 

1 
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6 Leveranskrav och delleveranser 
Leveranser sker enligt projektdirektivet 

Krav nr. Version Beskrivning Prioritet 
29  Original Kravspecifikation, projektplan och systemskiss ska levereras 

(BP2) 13/2. 
1 

30  Original Designspecifikation och testplan ska levereras (BP3) Vecka 9. 1 
31  Original Leverans av delsystem (BP4), dvs. positioneringssystem och 

styrsystem ska vara klara och kunna simuleras. Hårdvara i form 
av servostyrningskort, linuxdator och sensorenhet ska vara 
färdigintegrerat. Ett system för manuellt övertagande av 
flygplanet ska finnas. Leveransen sker Vecka 16. 

1 

32  Omförhandlat 
2008-04-29 

Färdigt flygsystem för ett autonomt flygplan, testprotokoll, 
användarhandledning och ett föredrag där det visas att kraven i 
kravspecifikationen är uppfyllda (BP5) ska levereras Vecka 19. 

1 

33  Original Teknisk dokumentation, efterstudie, posterpresentation och 
hemsida som beskriver projektet (BP6) ska levereras Vecka 20. 

1 

 

7 Ekonomi 
Den ekonomi projektgruppen har till sitt förfogande. 

Krav nr. Version Beskrivning Prioritet 
34  Original ISY tillhandahåller 20 timmar handledartid. 1 
35  Original Varje projektdeltagares tid uppgår till ca 200 timmar (±10%) . 1 
36  Original ISY tillhandahåller två bärbara datorer under projekttiden. 1 
37  Original Nödvändiga resurser tillhandahålls av Reglerteknik, ISY. Del i ett 

grupprum ställs till gruppens förfogande. 
1 

38  Original Ett utbildningstillfälle om flygteknik ges av Reglerteknik, ISY. 1 
 

 


