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1 Inledning 
Ett modellflygplan kommer att utrustas så att det autonomt kan flyga efter en förutbestämd 
bana i luften. Flygplanet kommer också att kunna styras manuellt från marken via en 
radiolänk. En färdig modul från föregående års projekt innehållande en kamera och Virtual 
Reality (VR)-glasögon kommer även att integreras med flygplanet. Detta för att möjliggöra 
detektering av olika mål på marken som t.ex. elledningar eller försvunna personer. 

 

 

Figur 1 - Produkten i dess omgivning 
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2 Översikt av systemet 
Flygplanet kommer att vara moduluppbyggd och går att dela in i följande delsystem: 
sensorenhet, positioneringssystem, hårdvara och kameraenhet. Kameraenheten utvecklades i 
föregående års projekt och därför kommer bara de övriga tre delsystemen behandlas i detta 
dokument. Kommunikationen mellan enheterna sker via serieportar eller internt på en 
Linuxdator.  

 

 

 

  

Mjukvara 

Styrsystem Positioneringssystem 

Linuxdator Flygplan 

IMU GPS 

Barometrisk 
tryckmätare 

Hårdvara 

Kamera 

VR-glasögon 

Elektrisk 
kompass 

Sensorenhet 

Figur 2 - Systemen innanför streckade linjen är mjukvara som implementeras i Linux-datorn. Systemen innanför 
heldragna är hårdvara på flygplanet. 
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3 Delsystem 1 – Hårdvara 

3.1 Översikt av hårdvaran 
Hårdvarusystemet består av en Linux-dator, en sensorenhet och en Servo Switch Controller 
(SSC) samt flygplanets effektorer.  

 

Figur 3 - Skiss över hårdvaran 

3.2 Gränssnitt 
Positioneringssystemet och styrsystemet kommer vara implementerade i Linux-datorn och 
kommunicera internt. 

3.3 Design av systemet 
Kärnan i hårdvaran kommer att vara en Linux-dator där positioneringssystemet och 
styrsystemet kommer vara implementerade. Linux-datorn kommer vara kopplad till ett 
servokontrollkort (SSC) som kommer verkställa önskade rodervinklar och gaspådrag. I 
manuellt läge kommer radiosändare skicka styrsignaler till SSC som i sin tur verkställer 
signalerna och även skickar data på roderutslag till Linux-datorn så att det kan loggas. 
Sensorenheten kommer att skicka sensordata till Linux-datorn och enheten kommer bestå av 
GPS, barometrisk tryckmätare, elektrisk kompass och IMU. Om tid finns kommer även en 
radiosändare kopplas till Linux-datorn via lämpligt interface eller mikroprocessor för att 
skicka mätvärden i realtid till en laptop under flygningarna. På PC:n skrivs en Matlabmodul 
som upprätthåller koppling till planet, och sedan loggar och visar mätvärdena för användaren. 

3.3.1 HITL 
Flygplanet kommer att testas i Hardware In The Loop som ska simulera en flygning och förse 
Linux-datorn med sensordata.  

 

Linux-dator 

SSC Sensorenhet Möjligt tillägg av radiolänk för 
realtidskommunikation med PC på 
marken. 

µPC 

PC 

Flygplanets effektorer 

Radio-
sändare 
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4 Delsystem 2 – Styrsystemet 

4.1 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. 

 

4.2 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 och eventuellt motor).  

4.2.1 Insignaler 
Insignaler till styrsystemet fås ifrån positioneringssystemet och är följande: 

• Position 
• Hastighet 

• Acceleration 
• Vinklar 

• Vinkelhastigheter 

Reglersystemet kommer troligtvis att använda samtliga dessa insignaler, medan 
banföljningssystemet troligtvis endast kommer att använda några av dem. 

 

 

 

Ev. position för 
online-generering 

Bangenerering 

Positionering 

Flygplan Reglering 

Banföljning 

Styrsignaler 

Sensordata 

Genererad bana 

Position mm. 

Skattat tillstånd Referenssignal 
för banföljning 

Figur 4: Styrsystemet (streckad linje), dess delsystem (blå rutor) och beroenden till andra system (gröna rutor) 
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4.2.2 Utsignaler 
Utsignaler ifrån styrsystemet levereras av reglersystemet (se Figur 4). Dessa skickas till 
rodren (och eventuellt motorn) och är följande: 

• Skevroderutslag 

• Höjdroderutslag 
• Sidroderutslag 
• Eventuellt motorpådrag 

4.3 Design av styrsystemet 
Styrsystemet består av tre delar; en del för att generera en bana, en del för att beräkna 
lämpliga referenssignaler för att följa den banan samt en del för att styra (reglera) flygplanet 
så att önskade referenssignaler uppnås. Regleringen utgör en inre loop medan banföljningen 
utgör en yttre (se Figur 4). Både regleringen och banföljningen kommer att utnyttja 
regulatorer för att utföra den önskade styrningen. Vid designen av dessa regulatorer kommer 
troligtvis en modell av flygplanet att användas för att underlätta att uppnå ställda krav på 
styrningen. 

4.3.1 Reglering 
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. Nedan följer några förslag 
på regulatorer och designmetoder som kan användas i reglersystemet: 

a) LQ-regulator som designas utifrån en linjäriserad modell av flygplanets dynamik. 
Linjäriseringen sker förslagsvis kring en arbetspunkt då flygplanet flyger rakt framåt. 

b) LQ-regulatorerer som designas utifrån linjäriserade modeller av flygplanets dynamik, 
gjorda vid ett antal olika arbetspunkter. Den slutliga regulatorn kan implementeras 
som en interpolation mellan de olika framtagna regulatorerna. 

c) IMC-regulator med en olinjär modell av flygplanet som intern modell. 
d) IMC-regulator där den interna modellen tas fram genom blackbox-identifiering av 

flygplanets dynamik offline, det vill säga modellen tas fram i efterhand utifrån data 
som är insamlad under flygning. 

e) IMC-regulator där den interna modellen tas fram genom blackbox-identifiering av 
flygplanets dynamik online, det vill säga modellen tas fram under flygning. Man kan 
tänka sig att man flyger flygplanet i manuellt läge en viss tid, under vilken modellen 
anpassas, innan man låter den autonoma styrningen ta över. 

4.3.2 Bangenerering 
Den bana som flygplanet ska följa under autonomt läge ska kunna specificeras av användaren. 
Detta är tänkt att göras genom att användaren matar in ett antal riktmärken (eng. waypoints) 
vilka flygplanet ska passera i tur och ordning. Givet dessa riktmärken så ska en bana 
genereras, vilken senare fungerar som referens för banföljningssystemet. För att få en mjuk 
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bana som är flygbar så ska den skapas genom att splinefunktioner binder samman 
riktmärkena. 

Det finns tre olika möjligheter att utföra detta på, antingen offline, online eller delvis 
online/delvis offline. Dessa möjligheter beskrivs nedan: 

4.3.2.1 Offline 

Offline-generering innebär att banan genereras i förväg och sedan laddas över till 
flygplansdatorn. Eftersom flygplanets position då banan ska börja följas är okänd och därmed 
inte kan tas med i bangenereringen så måste banan vara relativt flygplanet. Med andra ord, 
banan skapas med ett visst utseende, men dess position anges inte i absoluta koordinater utan 
blir relativt flygplanets position då autonomt läge aktiveras. 

4.3.2.2 Online 

Online-generering innebär att banan helt genereras under flygningen. Online-generering 
kräver mer beräkningskapacitet av flygplansdatorn, men möjliggör ytterligare funktionalitet 
hos systemet, till exempel regenerering av banan (se avsnitt 4.3.3 Banföljning) och banor som 
kan anges i absoluta koordinater. Detta genom att flygplanets aktuella position kan läggas till 
som ett riktmärke i det ögonblick då autonomt läge aktiveras. 

4.3.2.3 Online/Offline 

Att generera banan delvis online och delvis offline är en kompromiss mellan de båda 
ovanstående. Denna möjlighet kräver inte fullt så mycket beräkningskapacitet av 
flygplansdatorn som fullständig online-generering, men erbjuder heller inte möjligheten till 
regenerering av banan. Dock så kan man fortfarande tänka sig banor som anges i absoluta 
koordinater. Detta genom att hela den önskade banan genereras offline och laddas in i 
flygplansdatorn. I det ögonblick som autonomt läge aktiveras så läggs flygplanets aktuella 
position till som ett extra riktmärke vilket binds samman med det första riktmärket i banan. 
Detta måste i så fall göras på ett sådant sätt att övergången mellan den ursprungliga banan och 
tillägget till banan blir tillräckligt mjukt för att kunna flygas. 

4.3.3 Banföljning 
Banföljningen kan implementeras till exempel med hjälp av PID-regulatorer för att beräkna 
vilka vinklar planet måste ha för att följa den genererade banan. Dessa vinklar ges som 
referenssignaler till reglerdelen av regulatorn. Reglerfelet till PID-regulatorerna kan till 
exempel vara det kortaste avståndet från flygplanet till den önskade banan. 

Man kan även tänka sig att information om banans krökning kan användas för att få en bättre 
reglering. Detta kan implementeras genom att man exempelvis modifierar reglerfelet på 
lämpligt vis eller att man helt enkelt adderar ett bidrag till utsignalen (referenssignalen till 
reglersystemet) då man vet att banan kröker sig. 

Eftersom banföljningssystemet endast har i uppgift att leverera en referenssignal till 
reglersystemet så borde det räcka att ge en begränsad mängd indata, således inte hela 
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tillståndsvektorn, till banföljningssystemet. De tillstånd som intuitivt verkar rimliga är 
flygplanets position och möjligen även dess vinkellägen. 

En möjlighet som ges till att öka prestandan hos banföljningen, givet att bangenerering sker 
online, är så kallad regenerering av banan. Detta innebär att reglering utefter den i förväg 
genererade banan endast sker då reglerfelet är tillräckligt litet. Skulle reglerfelet bli väldigt 
stort, till exempel om en kraftig vindpust tar tag i flygplanet och flyttar det flera meter i 
sidled, så överges den aktuella banan och en ny bana genereras med hjälp av tidigare 
inmatade riktmärken och flygplanets nuvarande position. Huruvida det finns behov av detta 
och även praktiska möjligheter att genomföra det måste utredas innan beslut om reglerstrategi 
tas. 

5 Delsystem 3 - Positioneringssystemet 

5.1 Översikt av positioneringssystemet 
Positioneringssystemets syfte är att förse styrsystemet med nödvändig data för att följa en 
fördefinierad bana. Med hjälp av sensorenheten som består av en GPS, IMU, elektrisk 
kompass och en barometrisk tryckmätare och en modell ska flygplanets position och tillstånd 
skattas. Positioneringssystemets uppgift är alltså att vikta samman de olika mätningarna 
tillsammans med information från en modell. I Figur 5 visas en översiktsbild av 
positioneringssystemet.  

 

 

5.2 Koordinatsystem 
För att beskriva flygplanets läge kommer olika koordinatsystem att användas: 

• LLA – Latitud, Longitud, Altitude. 
• ECEF – Earth Fixed, Earth Centered. 
• NED – North East Down. 

Positioneringssystem Styrsystem 

IMU GPS 

Elektrisk 
kompass 

Barometrisk 
tryckmätare 

Sensorenhet 

Sensordata 

Skattade tillstånd 

Figur 5 - Positioneringssystemets interface mot andra system 
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• Flygplansfasta koordinater. 

• Sensorfasta koordinater. 

För att transformera mellan dessa olika kommer transformationsmatriser att användas. 
Förmodligen kommer GPS:en att ge ifrån sig koordinater i LLA-systemet, som sedan 
transformeras till NED-systemet via ECEF, medans IMU:n ger koordinater i sensorfasta 
koordinater. För att få en bra bild av flygplanets position så ska all sensordata kalmanfiltreras. 
Med hjälp av IMU:n och den elektriska kompassen så 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 användas till att ”rätta” skattad position, så att det inte blir 
för stor drift över tiden.  

5.3 Gränssnitt 
Positioneringssystemet tar emot sensordata via en serieport på Linux-datorn. Dessa vägs 
samman i ett utökat kalmanfilter (eng. extended kalmanfilter, EKF) med hjälp av en modell 
och skickar position, hastighet, vinkelläge och vinkelhastighet till styrsystemet.  


