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1 Introduktion 
Syftet med projektet var att utveckla ett positionerings- och styrsystem för ett autonomt 

modellflygplan, ”Unmanned Aerial Vehicle” (UAV). Positioneringssystemet använder 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 styr styrsystemet flygplanets roder. Databehandlingen sker ombord på 

planet i en Linuxdator. Operatören kan 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 är även utrustat med en 

kamera, som utvecklades i 2007 års projekt, vilken kan styras från marken och vars bild visas 

i ett par VR-glasögon.  

I detta dokument presenteras de tekniska lösningarna med en diskussion om varför just dessa 

lösningar har valts och varför andra tänkbara lösningar har valts bort. All tillhörande 

programkod bifogas på en CD-skiva till detta dokument.  

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 med projektet var 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 använts från tidigare projekt. Det som var nytt i detta projekt var viss 

hårdvara. För att lägga fokus på signalbehandling och reglering så hade 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 har utrustats så att det autonomt kan flyga efter en förutbestämd bana i 

luften.   

2.2 Produktkomponenter 
Produkten består av ett modellflygplan utrustat med en Linuxdator och en sensorenhet 

bestående av GPS, barometrisk tryckmätare, accelerometer, ett gyro samt elektrisk kompass. 

En färdigutvecklad modul med kamera och VR-glasögon används även ihop med 

modellflygplanet. 

2.3 Beroende till andra system 
Sensorenheten levererar data till Linuxdatorn där styrsystemet och positioneringssystemet 

körs samtidigt. Linuxdatorn 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 Linuxdatorn. Systemen innanför 

heldragna linjen är hårdvara på flygplanet. 

 

2.4 Ingående delsystem 
Systemet kan delas in följande delsystem:  

 Hårdvara 

 Positioneringssystem 

 Styrsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukvara 

Styrsystem Positioneringssystem 

Linuxdator Flygplan 

IMU GPS 

Barometrisk 

tryckmätare 

Hårdvara 

Kamera 

VR-glasögon 

Sensorenhet 
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3 Delsystem 1 - Hårdvara 

3.1 Översikt av hårdvaran 

Hårdvarusystemet består av en Linuxdator, 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 tar 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 det autonoma läget är valt så 

erhåller SSC-kortet styrsignaler från Linuxdatorn, medan då flygplanet befinner sig i manuellt 

läge så verkställer SCC-kortet endast styrsignaler från radiomottagaren. Linuxdatorn styr inte 

gaspådraget utan det sker endast från radiosändaren.  

Linuxdator 

SSC 

Sensorenhet 

Flygplanets effektorer 

 

Radio-

sändare 

PWM 

(Gaspådraget) 

PWM 

(Roder) 

Serie-

överföring 

Serie-

överföring 

PWM 

Spännings-

matningskort 2 Batteri 7.4 volt 
5.1 volt 

5.1 volt 

Spännings-

matningskort 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 Linuxdator 

SSC-kortet är fysiskt monterat ovanför spänningsmatningskort 1 som i sin tur är monterat 

ovanför Linuxdatorn. SSC-kortet och Linuxdatorn kommunicerar via seriell kommunikation 

(RS-233) via en kabel med tre kontakter (RX, TX, GND). Kabeln är monterad på TX, RX, 

GND på SCC-kortets kontakter och på motsvarande sätt på COM2-plinten på Linuxdatorn. 

TX på SSC-kortet är kopplade till RX på Linuxdatorn och TX på Linuxdator är kopplat till 

RX på SSC-kortet. För information kring den faktiska seriella kommunikationen se avsnitt 8 

Mjukvarudesign.  

 Obs. i SSC-kortets manual [6] är det felskrivet på sidan 11 gällande protokollets definition. I 

manualen står det att den fjärde byten (count) ska bestämma hur många kanaler som skall 

styras eller läsas av. Detta är fel, det ska vara antal byte som skickas i datameddelandet dvs. 

det borde stå ”2*count”.  

3.2.1.1 Seriekabel mellan SSC–kortet och Linuxdatorn 

Linuxdator 44 polig kontakt (SSC) Kommentar 

2 RXD 31 T1 Från SSC till Linuxdatorn, orange  

3 TXD 16 R1 Från Linuxdatorn till SSC, orange 

5 2 GND, orange 

3.3 Spänningsregulator(BEC) 
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 utspänningen 

på 5,0 volt oavsett om batteriet är fullt eller ej. Spänningsregulatorn har två 5 volt utgångar, 

den ena kopplas till spänningsmatningskort 1 och den andra går till radiomottagen, se Figur 8. 

3.4 Spänningsmatningskort 1 

Kortet för spänningsmatning har en ingång för spänningsmatningen, samt fem ingångar 

PWM-signalerna från radiomottagaren. Spänningsmatningen kommer från ett 7,4 volts batteri 

via en spänningsregulator som levererar 5,0 volt till kortet. PWM-signaler är för höjdrodret, 

skevrodren, sidrodret, gaspådraget och läge (eng. mode). Den sista signalen bestämmer om 

flygplanet befinner sig i autonomt eller manuellt läge. Linuxdatorn styr inte gaspådraget utan 

det justeras endast från radiosändaren. Gaspådragssignalen loggas, så därför finns det även in- 

och utgångar för gaspådraget installerat på kortet. Det finns tre utgångar för de tre servona 

som styr roderytorna (höjdroder, skevroder, sidroder) och en utgång för gaspådraget. 

Dessutom finns det en kopplingsplint för plattkabel till SSC-kortet. För att minska 

störningskänsligheten hos SSC-kortet så är en jordkabel fäst mellan DCINs jordstift på 

kretskortet och V_RET på 44pinkontaken. Vid spänningsfall hos SSC-kortet så påverkas inte 

servonas jordnivå på samma sätt som vid gemensam jordledning. Kretskortet är utformat i 

CAD programmet EAGLE och utformat enligt Figur 3 och Figur 4 – Mall för etsning av 

spänningsmatningskort 1.  
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Figur 3 - Krets för spänningsmatning 

 

Figur 4 – Mall för etsning av spänningsmatningskort 1 

3.4.1 Komponenter på spänningsmatningskort 1 

Komponent Antal Artikelnummer på Elfa 

Spänningsomvandlare(från 5v till 12v) 1 69-560-49 

Rak stiftlist 2,54mm 2 43-702-19 

Kondensator 100µF(elektrolytkondensator) 1 67-118-65 

Kontaktdon,hane 12x1 1 43-792-44 
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3.4.2 Kabel mellan SSC-kortet och spänningsmatningskort 1 

Kabeln är konstruerad med en 44 polig kontakt till SSC-kortet och en 12 polig kontakt i andra 

änden till spänningsmatningskort 1. Den aktuella kopplingen kan ses i tabellen nedan. 

Kretskortet 12 (pin) 44 polig kontakt(pin) Kommentar 

1 15 12volt, röd 

2 14 GND, brun 

3 44 (po1) UT1, orange 

4 43 (po4) UT2, gul 

5 42 (po7) UT4, grön 

6   

7 21 Mode, lila 

8    

9 36 (pi2) IN1, blå 

10 37 (pi5) IN2, grå 

11 38 (pi8) IN3 Gaspådrag, vit 

12 6 (pi3) IN4, svart 

3.4.2.1 Komponenter på spänningsmatningskort 1 

Komponent Antal Artikelnummer på Elfa 

Flatkabel 0,14 mm2 1m 55-708-41 

Kontaktdon,hona 12x1 1 43-791-30 

Kontatkelemet 12 43-794-18 

44 polig kontakt 1 44-016-67 

 

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 som vi 

använder. Sensorenheten spänningsmatas med 5,1 volt från spänningsmatningskort 2 via en 

säkring och strömbrytare. 

3.5.1 Kommunikation med sensorenheten 

Sensorenheten kommunicerar via ett RS-232 protokoll över en seriell port på Linuxdatorn. 

För att koppla samman sensorenheten och Linuxdatorn så använder vi oss av en kabel som har 

DB9-kontakt i ena änden och delar sedan upp sig i 2 delar, en strömförsörjningsände med en 

JST-kontakt och en ände med sjupolig kontakt som är anpassad för sensorenheten. Bild på 

kabeln kan ses i Figur 5 - Kabel mellan sensorenheten och Linuxdatorn.  

3.5.1.1 Kabeln (DB9 & IMU-kontakt) 

DB9- kontakten Färg Kommentar 

3 Gul Från Datorn till IMU 

2 Grön Från IMU till Datorn  
- Röd +5 volt 

5 Blå GND 
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3.5.1.2 Kabeln (DB9 & JST-kontakt) 

Färg Kommentar 

Gul Används ej 

Grön Används ej 

Röd +5 volt 

Blå GND 

 

 
Figur 5 - Kabel mellan sensorenheten och Linuxdatorn 

3.6 Spänningsmatningskort 2 
Detta kort omvandlar 7,4 volt spänning från batterierna till 5,1 volt och även till 3,3 volt. 

Detta kort förser Linuxdatorn och sensorenheten med spänning. På kortet finns det en kontakt 

för GPS och en sändningskrets av GPS-data via SPI. Dessa funktioner används inte av oss 

utan kortet används endast för att spänningsmata Linuxdatorn och sensorenheten.  

3.7 Radiosändare 
De radiosändare som används är Multiplex EVO-9 (se Figur 6) och Hitech Laser 6 (se Figur 

7). Förutom en del funktionalitet så skiljer sig dessa åt genom att de har olika periodtider. För 

att inte få felaktiga roderutslag vid övergång från manuellt till autonomt läge så behöver SSC 

kortet programmeras till samma periodtid som aktuell radiosändare har.  

Modell Periodtid 

Multiplex EVO-9 19 900 µs 

Hitech Laser 6 18 000 µs 
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Figur 6 - EVO-9                    Figur 7 - Hitech Laser 6 

 

3.8 Koppling mellan radiomottagare och spänningsmatningskort 1 
Kopplingen mellan radiomottagaren och spänningsmatningskort 1 är med hjälp av fem 

servokablar som i sin tur består av en spänningskabel (röd), en jordkabel (brun) och en 

signalkabel (orange).  

Radiomottagare Spänningsmatningskort 1 

Kanal 1, skevroder IN 1 

Kanal 2, höjdroder IN 2 

Kanal 3, gaspådrag IN 3 

Kanal 4, sidrorder IN 4 

Kanal 5, manuellt/autonomt läge MODE 

Kanal 8/Batteri  
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Figur 8 – SSC-kortet, Linuxdator, Spänningsregulator(BEC), Radiomottagare och Spänningsmatningskort 1 & 2 

3.9 Programmeringskabel 
Programmering av SSC-kortet kan göras på två sätt och i ett av fallen behövs en 

programmeringskabel (se Figur 9). Kabeln är konstruerad enligt nedan. 

9 polig d-sub 44 polig kontakt Kommentar 

2 RXD 31 T1 Från SSC till Linuxdatorn, orange 

3 TXD 16 R1 Från Linuxdatorn till SSC, grön 

5 2 GND 
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Figur 9 - Programmeringskabel 

3.10  Problem och saker som är kvar att lösa 
Systemet är väldigt störningskänsligt. Vi testade att montera på kameraenheten som sänder 

video på 2,4 GHz vilket är långt ifrån 35 MHz som radiosändaren sänder på. Trots detta så 

störde kameraenheten ut radiosändaren.  

3.11 Lösningar på problem 
Eftersom mycket pekar på att det är just SSC-kortet som gör att det blir störningskänsligt så 

rekommenderar vi att köpa en ny variant av SSC-kort. 

3.12 Saker som testats och förkastats 
Vi har provat att ha SSC-kortets återföring av ström (V_RET) tillsammans med övriga 

jordbanor på spänningsmatningskort 1. Detta gjorde att SSC-kortet blev ännu mer 

störningskänsligt. Därför är en extra kabel dragen från V_RET på SSC-kortet till jordpinnen 

vid DCIN kontakten.  

Vi har prövat att använda ingång 10 på SSC-kortet för sidrodret men Pi10 fungerar ej och 

istället används Pi3 som ingång för sidrodret. 
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4 Delsystem 2 – Positioneringssystemet 

4.1 Översikt av positioneringssystemet 

Syftet med positioneringssystemet är att förse styrsystemet med flygplanets skattade tillstånd. 

Med tillstånd menas flygplanets hastighet, vinkelhastighet, orientering och position.  

Positioneringssystemet består av två enheter, en sensorenhet och en observatör. Syftet med 

observatören är att skatta de önskade tillstånden med hjälp av mätningar från sensorenheten.  

I designspecifikationen nämndes en rad olika alternativ för implementering av observatör. Vi 

valde alternativet att använda sensorns inbyggda kalmanfilter (XKF) tillsammans med viss 

signalbehandling för att få fram de önskade tillstånden till styrsystemet.  

Man kan välja vad för typ av sensordata man vill få ut från sensorenheten och detta val beror 

på vilken implementering av observatören som valts. Figur 10 ger en förenklad bild av hur 

systemet fungerar. 

 

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 11. 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. 

4.2.1 Initiering av sensorenheten 

Vi har ställt in sensorenheten enligt följande: 

 XKF:n inställd på general mode 

 Outputmode: 

o Temperature data 
o Calibrated data 
o Orientation data 
o Position data 
o Velocity data 

 Outputsettings: 
o Timestamp output: sample counter 
o Orientation mode: Euler angles 

Styrsystem Sensorenhet Observatör 
Skattat tillstånd, ( ) 

Sensordata (y) 

Figur 10 - Positioneringssystemet (streckad linje), dess delsystem (blå rutor) och beroenden till andra system (gröna 

rutor) 
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o Calibration mode: Enable all 
o Output format: float 

 Output frequency: 100 Hz 

 Output skipfactor: 1 (  50 Hz) 
 

Se [1] för mer detaljer. 

 

 

 

 

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 11 - Översiktsbild av sensorenheten 



LiTH 

  2008-05-15 

CDIO – Reglerteknisk Projektkurs  LIPs  

Teknisk dokumentation cdio-uav@googlegroups.com  

 14 

4.3 Implementering 
Positioneringssystemet är implementerat i C-kod på linuxdatorn. Koden är uppdelad i tre olika 

program. Ett initieringsprogram där vi ställer in sensorn enligt ovan, ett program för loggning 

vid manuell flygning samt ett gemensamt program för samtliga delsystem som används vid 

autonom flygning och HITL. Mer detaljer om mjukvaran finns i avsnitt 8 Mjukvarudesign. 

4.4 Observatör 
De tillstånd som styrsystemet använder för reglering är: 

 

Tillstånd Koordinatsystem Beteckning 

Vinkelhastigheter Flygplansfasta (B)  

Eulervinklar Relativt  

Positioner NED  
Tabell 1 - Komponenter i tillståndsvektorn 

4.4.1 Inbyggt kalmanfilter (XKF) 

Observatören använder sensorns inbyggda kalmanfilter. 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 barometerdata. 

Sensorenheten levererar data med frekvensen 50 Hz. De data som vi tar ut från sensorenheten 

är kalibrerad data samt data från det inbyggda kalmanfiltret. All data loggas till en fil men det 

som skickas vidare till styrsystemet är kalmanfiltrerade eulervinklar och position samt de 

kalibrerade mätningarna utav vinkelhastigheterna. Dessa måste även konverteras om till rätt 

enheter och koordinatsystem som styrsystemet önskar enligt Tabell 1.  

Accelerationen och vinkelhastigheten ges av sensorn i sensorfasta koordinater och 

transformeras till flygplansfasta koordinater enligt Appendix C. Accelerationen anges i  

och vinkelhastigheten anges i . Notera att accelerationen som uppstår av gravitationen 

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 använder 

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 C.1 och C.2.  
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4.5 Signalbehandling 
De data vi fick från sensorn var inte helt felfritt. Det uppstod nästintill oändliga spikar vid 

vissa sampel. Orsaken till dessa spikar är ännu okänt men de uppkom mindre ofta då 

sampelfrekvensen för sensorn sänktes. Vid sampelfrekvens 33 Hz så uppkom det i medel en 

spik var annan minut. Detta löstes genom att när det detekterades en spik så sattes alla värden 

från det samplet till föregående sampelvärden istället. Exempel på hur det kunde se ut ses 

nedan: 

 

Figur 12 - Vinkel theta utan spikborttagning   Figur 13 - Vinkel theta efter spikborttagning 

Nästa problem var att signalerna från sensorn var alldeles för brusiga för att kunna regleras 

på. Detta löstes med att implementera ett lågpassfilter som jämnade ut signalerna. Eftersom 

regulatorn reglerar på vinkelhastigheter och flygplanets position så användes endast filtret på 

dessa signaler. Det filter som valdes var ett andra ordningens, kausalt, lågpass IIR-filter med 

gränsvinkelfrekvens 0,5 Hz. Exempel på hur signalen från latituden före och efter filtret kan 

ses nedan: 

 

Figur 14 - Latitud före och efter filtrering 

Denna rätt så höga gränsfrekvens gör att mindre brus filtreras bort. En högre gränsfrekvens 

hade tagit bort oönskade dalar och kullar. Men detta måste studeras noggrannare med en 
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längre flygsekvens för att kunna optimera vilken gränsfrekvens som varje tillstånd ska 

filtreras med. Ett exempel på när filtreringen är för hård visas nedan (notera: olika y-skalor): 

 

Figur 15 - Vinkel theta ofiltrerad                          Figur 16 - Vinkel theta filtrerad 

Funktionen för filtret som ska användas online vid flygning är implementerat i filen: 

/flygproj2008/software2008/Implementation/Positioning system/positionfunctions.c och heter 

get_filter_value. Se kommentar i filen för funktionsanrop. 

Matlab-scriptet för att utvärdera flygdata offline för filtrerad och ofiltrerad data finns i 

/flygproj2008/software2008/Simulation and analysis/Positioning system/filterEval.m 

För att ändra gränsvinkelfrekvens så ersätt filterberäkningen med önskad ekvation längst ner i 

filen. 

 

4.6 Problem och saker som är kvar att lösa 

4.6.1 Störningar vid höga samplingsfrekvenser 

När man hade en samplingsfrekvens på mer än 50 Hz blev det extremt många spikar i datat. 

Problemet löstes tillfälligt genom att sänka samplingsfrekvensen och filtrera bort de spikar 

som blev kvar. Dock så borde uppkomsten till spikarna undersökas. Problemet borde inte 

ligga hos sensorenheten då vi även fick liknande spikar vid loggningen av SSC-kortet. Det 

kan vara seriekommunikationen som är problemet men detta borde undersökas närmare. En 

väsentlig andel tid användes till att kontrollera kod för loggning och kommunikation. Värt att 

nämnas är att vi testade en rad olika kodimplementeringar utan att kunna lösa problemet och 

vi slöt oss därför till att det inte är beräkningsfel eller loggningsfel. Det mest troliga blir därför 

att störningarna uppkommer någonstans i seriekommunikationen.  
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4.6.2 Checksum från sensorn 

Checksum skickas med varje meddelande till och från sensorn för att man ska kunna upptäcka 

fel i överföringen. Checksum består av en byte som finns sist i meddelandet, summeras värdet 

av alla byte ska resultatet bli någonting som är noll i minst signifikant byte (Se mer i [1]). 

Detta har fungerat bra för initeringen av sensorn, när det är korta meddelanden som skickas, 

men när sensordata skickas, som i vårt fall består av 83 bytes, stämmer aldrig checksum. Vi 

tror att det kan ha att göra med COM-portskommunikationen, men har ej hittat något fel. Om 

detta skulle fungera skulle man förmodligen kunna få bort alla stora spikar i sensordatat 

genom att förkasta de datameddelanden där checksum inte stämmer. Mjukvaran för beräkning 

av checksum är tagen från Xsens exempelkod och även kontrollerad väldigt noggrant. 

Problemet borde alltså vara kommunikationen med sensorenheten eller hårdvarurelaterad.  

4.6.3 Positionsskattning 

Pga av ovanstående problem och bristen på flygdata så har positionsskattningen ej utvärderats 

tillräckligt noga. Det är fortfarande osäkert om positioneringssystemet får bra data från 

GPS:en. Tester med sensorenheten och den medföljande programvaran MT Manager har visat 

att GPS:en fungerar på ett tillförlitligt sätt. Dock behövs en noggrannare utvärdering av 

positionsskattningen göras då vår mjukvara används. Vid denna utvärdering bör man även 

kontrollera vinkelorienteringen och ställa in gränsfrekvens och ordning på filtret.  

4.7 Saker som testats och förkastats 
Då föregående års projektgrupper skrivit om Xsens C++ kod till C för en Xsens IMU testade 

vi att använda den kod som redan fanns färdig. Dock så var sensorenheten som användes i år 

av en nyare modell och krävde fler inställningar. Detta gjorde att den färdiga koden blev 

oanvändbar och vi skrev därför egna funktioner i C. 
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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 

består av tre delar; huvudregulatorn, som är implementerad som två avkopplade kaskadlänkar 

med PID-regulatorer och har som uppgift att styra (reglera) flygplanet så att önskade 

referenssignaler uppnås, referensgeneratorn, som levererar referens på höjd och kursvinkel till 

huvudregulatorn samt målstyrningssystemet, som beräknar vilket mål flygplanet ska styra 

mot. Regleringen (referensgenerator och huvudregulator) utgör en inre loop medan 

målstyrningen utgör en yttre loop. Se även Simulink-schema i Appendix D. 

 

5.2 Gränssnitt 
Styrsystemet tar emot data ifrån positioneringssystemet i form av flygplanets skattade 

tillstånd. Utifrån denna information beräknar och levererar styrsystemet signaler till 

flygplanets effektorer (roder).  

5.2.1 Signaler från positioneringssystemet till målstyrningen 

Signalerna som levereras från positioneringssystemet till målstyrningen är följande: 

 Flygplanets nuvarande position;  

5.2.2 Signaler från målstyrningen till referensgeneratorn 

Signalerna som levereras från målstyrningen till referensgeneratorn är följande: 

 Referenssignalen för flygplanets läge (nästa riktmärke);  

 

Positionering 

Flygplan Regulator 

Målstyrning 

Styrsignaler, (δa, δe, , δr) 

) 
Sensordata  

  

Figur 17 - Styrsystemet (streckad linje), dess delsystem (blå rutor) och beroenden till andra system (gröna rutor) 

Ref. generator 

Nästa 

riktmärke 

Position (NED) 

Position (NED) 

Position (NED), vinklar, vinkelhastigheter 
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5.2.3 Signaler från positioneringssystemet till referensgeneratorn 

Signalerna som levereras från positioneringssystemet till referensgeneratorn är följande: 

 Flygplanets nuvarande position;  

5.2.4 Signaler från referensgeneratorn till huvudregulatorn 

Signalerna som levereras från referensgeneratorn till huvudregulatorn är följande: 

 Referenssignalen för flygplanets koordinat i z-led;  

 Referenssignalen för flygplanets kursvinkel;  

5.2.5 Signaler från positioneringssystemet till huvudregulatorn 

Signalerna som levereras från positioneringssystemet till huvudregulatorn är följande: 

 Flygplanets nuvarande position;  

 Flygplanets nuvarande vinkelläge i Eulervinklar;  

 Flygplanets nuvarande vinkelhastigheter i tipp- och rolled;  

5.2.6 Signaler från huvudregulatorn till effektorer 

Signalerna som levereras från huvudregulatorn till flygplanets effektorer är följande: 

 Skevroderutslag;  

 Höjdroderutslag; (δe) 

 Sidroderutslag; (δr) 

5.3 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 

meter ifrån riktmärkena, varför målstyrningen betraktar ett riktmärke som passerat om 

flygplanet befinner sig inom en sfär centrerad vid riktmärket med radien  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 över riktmärken som användaren matar in, vilket medför att flygplanet 

kommer att åka runt i banan så länge som autonomt läge är aktiverat. 

5.4 Design av referensgeneratorn 
Referensgeneratorn har till uppgift att, givet ett mål (nästa riktmärke) och flygplanets 

nuvarande position, leverera lämpliga referenssignaler till huvudregulatorn. 

Referensgeneratorn levererar referensvärden för flygplanets kursvinkel, , vilken används 

för att svänga planet, samt för flygplanets Z-koordinat, , vilken används för att få planet 

att ändra höjd. 
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Höjdreferensen tas helt enkelt som Z-koordinaten för nästa riktmärke. Kursvinkelreferensen 

beräknas som vinkeln mellan X-axeln (norr) och en vektor från flygplanets nuvarande 

position och nästa riktmärke. Nedanstående figur illustrerar kurvinkelreferensen.  

 

 

Eulervinklar har en singulär punkt för vinkeln π, vilket kan leda till problem då vinklarna ska 

användas att reglera på. Då vinkeln passerar punkten π så byter den plötsligt tecken, vilket 

skulle ses som ett steg i referenssignalen av en regulator. Detta är ett icke önskvärt beteende, 

och åtgärdas genom att kursvinkelreferensen tillåts att växa/avta obegränsat. För att denna 

lösning ska fungera så krävs naturligtvis att flygplanets kursvinkel (alltså inte enbart 

referensen) tillåts att växa/avta obegränsat på samma sätt. Nedanstående figur visar hur 

kursvinkelreferensen skulle kunna genereras i ett fall där flygplanet passerar runt riktmärket. 

 

 

 

 

Nästa riktmärke 

 

Norr 

Figur 18 - Kursvinkelreferensen 

Figur 19 - Kursvinkelreferensen tillåts att växa obegränsat, t.ex. som här då flygplanet passerar runt ett riktmärke. 
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För att hålla reda på hur många varv som kursvinkelreferensen har ”snurrat upp sig”, så har 

referensgeneratorn en intern varvräknare. 

5.5 Design av huvudregulatorn 
Huvudregulatorn har till uppgift att, givet referenssignaler på höjd och kursvinkel, samt 

flygplanets tillstånd, generera styrsignaler till flygplanets effektorer (roder) som är sådana att 

referenssignalerna uppnås. Flygplansdynamiken kan approximativt ses som avkopplad i 

longitudinell och lateral led (se Appendix A.2 Linjär modell). Det vill säga, man kan se det 

som att en regulator kan styra höjdroder för att uppnå höjdreferensen, och en annan regulator 

kan styra skev- och sidroder för att uppnå kursvinkelreferensen. Den korskoppling som 

faktiskt finns, och som man approximerar bort med ovanstående antagande, består främst i att 

skevroderutslag inte enbart får flygplanet att svänga utan också att tappa höjd. Denna 

korskoppling kan dock kompenseras för med en vältrimmad höjdregulator. 

Huvudregulatorn baseras på avkopplade regulatorer för longitudinell och lateral led, där varje 

regulator består av tre kaskadkopplade PID-regulatorer. Huvudregulatorn tar hand om 

integratoruppvridning genom metoden med villkorlig integration [5]. För att undvika att en 

tidigare regulator får integratoruppvridning då en regulator längre fram mättar så propageras 

information om mättning bakåt i kaskadlänken (se 8.2.3.3 Huvudregulatorn (Control 

system/Main controller)). Den longitudinella regulatorn reglerar på storheterna  

för att uppnå höjdreferensen, . Den laterala regulatorn reglerar på storheterna  för 

att uppnå kursvinkelreferensen, . Se nedanstående figurer för en schematisk överblick 

över regulatorerna. 

 

PID: z PID:  PID: q 

   

   
 

Figur 20 - Den longitudinella regulatorn 
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Som synes ur figuren så styr den laterala regulatorn med två styrsignaler, trots att det endast är 

en envariabel regulator. Ur ett rent reglertekniskt perspektiv så vill vi endast styra med en 

signal, nämligen den signal som effektivast får flygplanet att ändra sin kursvinkel. För att 

uppnå detta kan det dock vara fördelaktigt att styra samtidigt med skev- och sidroder. Därför 

finns möjligheten att låta sidrodret bero av skevrodret enligt  där  är en 

korskopplingskonstant. Framförallt blir detta intressant om man upplever så kallad 

skevroderbroms, vilket innebär att flygplanet först svänger åt fel håll då man endast ger 

skevroderutslag, det vill säga man har ett icke-minfassystem från skevroder till kursvinkel [8]. 

Detta beteende kan kompenseras för med hjälp av sidroder via en enkel korskoppling. 

Till varje PID-regulator hör även ett tillåtet styrsignalintervall, vilket kan specificeras av 

användaren (för den sista regulatorn i varje länk bör detta naturligtvis motsvara den faktiska 

styrsignalbegränsning som finns i rodren, ca [-0,3 0,3]). En stor fördel med denna design är 

just möjligheten till att själv införa styrsignalbegränsningar hos regulatorerna. Med hjälp av 

detta kan man nämligen kontrollera regleringen så att ett stort reglerfel i den faktiska 

referenssignalen ”spärras” tidigt i regulatorn och inte medför att man får alltför häftiga 

styrsignaler ut till rodren. Detta leder till en mer försiktig reglering, vilket kan vara att föredra 

för att hålla flygplanet i luften oavsett vilka referenssignaler som ges. För att ytterligare 

illustrera innebörden av interna styrsignalbegränsningar så följer ett kort exempel. 

Antag att vi av någon anledning skulle få en höjdreferens som ligger 100 m över vårt verkliga 

höjdläge. Den longitudinella regulatorn ser detta som att vi snabbt måste stiga 100 m, vilket 

lätt skulle kunna medföra en alltför ”vågad” manöver. Det är dock inte otroligt att det räcker 

med en försiktigare stigning, då riktmärket sannolikt inte bara ligger högt upp, utan också 

långt bort i XY-planet. Man kan då ställa in en styrsignalbegränsning i den första regulatorn, 

sådan att aldrig blir större än 45°, det vill säga man vill aldrig stiga brantare än 45°. Dessa 

styrsignalbegränsningar ska ses som regulatorparametrar, vilka måste trimmas på samma sätt som 

övriga regulatorparametrar för att få en önskad styrning. 

 

PID:  PID:  PID: p 

   

   
 

 

Figur 21 - Den laterala regulatorn 
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5.6 Problem och saker som är kvar att lösa 
Vi har trimmat PID:arna mot en flygplansmodell i Simulink. Detta kan ställa till med problem 

om inte modellen är korrekt. För att trimma på det riktiga flygplanet har vi ingen 

systematiserad metod. Där skulle vi vara tvungna att skruva på parametrarna ad-hoc. 

5.7 Saker som testats och förkastats 
I början av projektet så använde sig styrsystemet av en LQ-regulator som designats utifrån en 

linjäriserad modell av flygplanets dynamik. Linjäriseringen skedde kring en arbetspunkt då 

flygplanet flög rakt framåt. Regulatorn styrde mot referensvärden i flygplanets rollvinkel, 

, och tippvinkelhastighet, . Anledningen till att vi först valde den här reglerstrategin 

var att förra årets projekt hade använt sig av den. Vi valde dock att övergå till styrning med 

hjälp utav PID:ar, eftersom vi tyckte att flygplanet reglerades bättre i simuleringar, framförallt 

vad gäller robusthet vilket ansågs vara en stor fördel då man oundvikligen kommer att ha 

stora modellfel i den modell av flygplansdynamiken som identifieras. 

6 Bangenerator 
Till produkten hör en bangenerator. Tanken med denna är att den bana som flygplanet följer 

under autonomt läge ska kunna specificeras av användaren. Detta görs genom att användaren 

matar in ett antal riktmärken vilka flygplanet ska passera i tur och ordning. Givet dessa 

riktmärken så genereras en bana, vilken senare fungerar som referens för styrsystemet. 

Inmatning av riktmärken sker med tredjepartsprogramvaran MyGPS [2]. Riktmärkenas 

koordinater exporteras sedan till en textfil, vilken läses av bangenereringssystemet 

(se 8.3.3 Inläsning av banan). 

Banan representeras endast av de, av användaren, inmatade riktmärkena. Bangenereringen 

sker offline och har endast till uppgift att transformera de inmatade riktmärkena till NED-

koordinater. 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 görs, 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 kan en inte alltför 

svår bana, det vill säga en bana med alltför skeva svängar, kunna flygas i autonomt läge. 

Ytterligare en avgränsning är således att banan måste vara ”snäll” i någon mening. 

7 HITL 
Tanken med att köra simuleringar med hardware-in-the-loop är att testa och felsöka hårdvaran 

i form av linuxdatorn, SSC-kortet, radio-sändare/mottagare och C-koden som vi 

implementerat. 
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7.1 Uppkoppling  
Uppkopplingen består av ett avancerat hårdvarukort från dSPACE där en modell av flygplanet 

körs i realtid. Modellen är implementerad som en S-function i Simulink och laddas direkt ner 

till dSPACE-lådan från Simulink. Utdata från modellen är tänkt att vara en exakt simulering 

av sensordatat som skickas från IMU:n men detta blev för krångligt att implementera så vi 

valde det enklare alternativet att skicka endast det data som behövs för regleringens skull. 

Dessa data skickas seriellt via dSPACE-lådans serieport till linuxdatorn. Där sker en inläsning 

och sedan beräknas de tre styrsignalerna. Dessa skickas sedan vidare på linuxdatorns andra 

serieport till SSC-kortet. Om fjärrkontrollen står i autonomt läge så läser SSC-kortet seriedatat 

och omvandlar detta till PWM-pulser som skickas direkt in på dSPACE-lådans analoga 

ingångar. Om fjärrkontrollen står i manuellt läge så skickas samma typ av PWM-pulser, men 

signalen tas ifrån radiomottagaren istället. I dSPACE-lådan sker en mappning av PWM-

pulserna till styrsignaler genom en enkel lågpassfiltrering. Detta sker dels analogt via 

dSPACE-lådans egna anti-aliasingfilter och dels internt genom en medelvärdesbildning följt 

av en inversmappning av den typ som sker i linuxdatorn. 

Flygplansmodellen visualiseras i båda flygfallen i Flightgear. Modellens tillstånd och 

styrsignaler går även att visualisera i Controldesk. 

7.2 Problem och saker som är kvar att lösa 
Prestandan på dSPACE-lådan har varit ett problem då vi inte har kunnat köra modellen så fort 

som vi ville. Seriedata ville vi skicka med samma hastighet som den riktiga sensorenheten gör 

(50 Hz). Vi fick istället sänka den till 20 Hz och detta påverkar prestandan hos regulatorn. Det 

går heller inte att koppla in styrsignalen för sidorodret för då överlastas processorn om vi inte 

väljer väldigt låg frekvens. Vi har heller inte testat att lägga på något mätbrus på utsignalerna 

eftersom redan processbruset i kopplingen gör en mycket stor påverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 232 

Linuxdatorn 

dSPACE 

ce 

Sensorenhet 

Simulink/ 

Controldesk 
Flightgear 

ce 

PWM 

Figur 22 – Översikt över uppkopplingen med HITL 
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8 Mjukvarudesign 
Detta kapitel beskriver hur den mjukvara som hör till produkten FAS-plan är uppbyggd. 

Mjukvaran kan delas in i fyra delar, vilka motsvarar olika delar av produkten. Dessa är HITL, 

implementering av systemet för flygplansdatorn, simulering av systemet i Matlab samt 

bangeneratorn. Dessa delar återfinns i varsin undermapp till mappen: 

<%FAS-plan root%>/software2008/ 

 

Figur 23 - Mappen software2008 

I detta kapitel beskrivs dessa delar av mjukvaran i tur och ordning, med undantag för HITL 

vilket beskrivs i kapitel 7.  

8.1 Namngivningskonventioner 
Följande konventioner har använts för namngivning: 

 Funktionsnamn skrivs med gemener där ord separeras med understreck. 

Exempel: function_name 

 Filnamn hörande till Matlab-funktioner och Matlab-skript skrivs med gemener där ord 

separeras med understreck. 

Exempel: matlab_function.m 

 Variabelnamn skrivs med lowerCamelCase, det vill säga alla ord skrivs utan 

separation men där inledande bokstav i varje ord förutom det första skrivs med versal. 

Exempel: variableName 

 Simulink-modeller namnges med lowerCamelCase. 

Exempel: simulinkModel 

 S-Function i Simulink följer namngivningskonventionen för övriga funktioner, men de 

har prefixet sfunc_. 

Exempel: sfunc_simulink_sfunction_name 

 Data som sparas till Matlabs arbetsyta (To workspace) ifrån Simulink sparas i 

variabler med prefixet sim_. 

Exempel: sim_dataToWorkspace 
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8.2 Simulering i Matlab (Simulation and analysis) 
I mappen ./Simulation and analysis/ finns en simuleringsmiljö för produkten FAS-plan. 

Miljön är utvecklad i Matlab/Simulink. Simuleringsmiljön är uppdelad i fyra delar vilka 

återfinns i varsin undermapp. Vidare erhålls de tre subsystemen som utgör styrsystemet i 

ytterligare undermappar, enligt bilden nedan. 

 

Figur 24 - Mappen Simulation and analysis 

Då man arbetar med simuleringsmiljön så förekommer ofta funktionsanrop och liknande, till 

funktioner som finns i de olika undermapparna till ./Simulation and analysis/. För att Matlab 

ska hitta dessa funktioner så måste man lägga till mappen ./Simulation and analysis/ med 

undermappar i Matlabs PATH-variabel. Detta görs genom att man högerklickar på mappen i 

Matlabs ’Current directory’-fönster och väljer Add to path Selected folders and subfolders. 

Nedan följer en genomgång av de olika undermapparnas innehåll. 

8.2.1 Flygplansmodell (Airplane model) 

För att kunna simulera systemet så krävs en modell över flygplanets dynamik, vilken talar om 

hur det beter sig i luften givet vissa styrsignaler (se Appendix A Flygplansmodell). Denna 

modell finns implementerad som ett Simulink biblioteksblock: 

./Airplane model/airplaneModel.mdl 

Modellen är implementerad som en S-Function-Builder där de tidskontinuerliga 

differentialekvationerna är skrivna i C-kod. Till modellen hör även en header-fil: 

./Airplane model/airplane_model.h 

I denna fil definieras tillståndsvektorn med C-makron, för att få en enklare notation. Filen 

måste inkluderas i S-Function-Builder-blocket. Vidare så hör ett Matlab-skript till modellen: 

./Airplane model/init_UAV.m 

Detta skript innehåller alla de parametrar som används i modellen och det måste köras för att 

modellen ska gå att simulera. I detta skript definieras även flygplanets referenstillstånd 

(variabeln refState). Referenstillståndet är det tillstånd för vilket flygplansmodellen är 

framtagen (se Appendix A Flygplansmodell). Detta tillstånd är satt till planflykt med farten 

25 m/s. Skulle detta tillstånd ändras så bör man även ändra flygplanets initialtillstånd i 
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S-Function-Builder-blocket, så att det stämmer överens med referenstillståndet. Se 

nedanstående figur. 

 

Figur 25 - Flygplansmodellens initialtillstånd (inringat) 

I modellen finns även en modell av roderdynamiken, det vill säga dynamiken från utställd 

styrsignal till faktisk styrsignal. Tanken är att det i praktiken tar viss tid innan en styrsignal 

hinner verkställas som faktiska rodervinklar, från det att regulatorn ställer ut styrsignalen. 

Roderdynamiken är modellerad som första ordningens tidskontinuerliga system med 

förstärkning ett och tidskonstanter som definieras i skriptfilen. Tidskonstanterna har bestämts 

empiriskt genom analys av de servon som används till rodren.  

Till modellen hör även ett Matlab-skript och en Simulink-modell för evaluering: 

./Airplane model/eval_airplane_model.m 

./Airplane model/evalAirplaneModel.mdl 

Med hjälp av dessa filer så kan man testa modellens beteende i öppen styrning. 

8.2.2 Positioneringssystemet (Positioning system) 

I mappen ./Positioning system/ finns ett Matlab-skript för att testa filterparametrar för IIR-

filtret. Det finns även en mapp ./Positioning system/Identify Model Parameters som innehåller 

matlabskript för att identifiera modellparametrar till flygplansmodellen från flygdata. Se 

appendix B för mer information. 
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8.2.3 Styrsystemet (Control system) 

I mappen ./Control system/ finns ett Matlab-skript och en Simulink-modell för evaluering av 

hela styrsystemet: 

./Control system/eval_control_system.m 

./Control system/evalControlSystem.mdl 

I skriptfilen kan man ställa in olika parametrar för styrsystemet, så som regulatorparametrar, 

styrsignalbegränsningar och även vilken bana som ska simuleras. Banan kan antingen skapas 

med hjälp av bangeneratorn eller genom att man matar in en syntetisk testbana direkt i 

skriptfilen. Simulink-modellen använder sig av biblioteksblock vilka länkar till de olika 

subsystemen hos styrsystemet, samt flygplansmodellen. 

8.2.3.1 Målstyrningssystemet (Control system/Target controller) 

Målstyrningssystemet finns implementerat som en S-Function-Builder i ett Simulink 

biblioteksblock. Detta biblioteksblock finns i filen: 

./Control system/Target controller/targetController.mdl 

Målstyrningssystemets funktionalitet beskrivs av följande flödesschema: 

 

 

Extrahera det riktmärke från 

banan som har nummer 

<index> i ordning. 

Leverera utsignal: 

Returnera positionen för det 

extraherade riktmärket i 

NED-koordinater. 

Beräkna avståndet från  

flygplanets nuvarande 

position till nästa riktmärke. 

Uppdatera interna tillstånd: 

Är avståndet 

mindre än R? 

Initiera: 

Sätt <N> := antalet riktmärken. 

Sätt <index> = index hos nästa riktmärke := 0 

<index> = 

<N>? 

Sätt  

<index>  = <index> + 1 

Sätt <index> = 0 

Ja 

Ja Nej 

Figur 26 - Flödesschema för målstyrningsregulatorn 
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Vidare finns ett Matlab-skript samt en Simulink-modell för evaluering av 

målstyrningssystemet i filerna: 

./Control system/Target controller/eval_target_controller.m 

./Control system/Target controller/evalTargetController.mdl 

8.2.3.2 Referensgeneratorn (Control system/Reference generator) 

Referensgeneratorn finns implementerad som en S-Function-Builder i ett Simulink 

biblioteksblock. Detta biblioteksblock finns i filen: 

./Control system/Reference generator/referenceGenerator.mdl 

S-Function-Builder-blocket använder sig av en header-fil, vilken måste inkluderas. I denna fil 

definieras de interna tillstånd som används av referensgeneratorn: 

./Control system/Reference generator/reference_generator.h 

Referensgeneratorns funktionalitet beskrivs av följande flödesschema: 

 

 

 

8.2.3.3  Huvudregulatorn (Control system/Main controller) 

Huvudregulatorn finns implementerad som ett Simulink biblioteksblock i filen: 

Beräkna vinkeln mellan 

nuvarande position och 

nästa riktmärke. 

Leverera utsignal: 

Om vi under detta sampel har passerat den singulära punkten för 

vinkeln -π så addera/subtrahera 2π för att få en vinkel som kan 

växa/avta obegränsat (dvs. inte begränsad till intervallet ]-π, π]). 

Uppdatera interna tillstånd: 

Initiera: 

Sätt <rev> = antalet hela varv som kursvinkeln 

har snurrat := 0 

Addera 2π*<rev> till 

kursvinkelreferensen för alla tidigare 

varv som kursvinkeln hars snurrat. 

Returnera den beräknade kursvinkelreferensen 

samt nästa riktmärkes Z-koordinat som 

höjdreferens. 

Om vi under detta sampel har passerat den singulära punkten för 

vinkeln -π så addera/subtrahera -1 till varvräknaren <rev>. 

Figur 27 - Flödesschema för referensgeneratorn 
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./Control system/Main controller/mainController.mdl 

Eftersom huvudregulatorn består av två kaskadlänkar, vardera med tre PID-regulatorer, så 

finns en enkel PID-regulator implementerad som en S-Function-Builder i ett Simulink 

biblioteksblock i filen: 

./Control system/Main controller/PID/singlePID.mdl 

S-Function-Builder-blocket använder sig av en header-fil, vilken måste inkluderas. I denna fil 

definieras de interna tillstånd och parametrar som används av PID-regulatorn: 

./Control system/Main controller/PID/single_pid.h 

Huvudregulatorn har sex PID-block, vilka alla länkar till detta biblioteksblock, men med olika 

parameterinställningar. Huvudregulatorn tar hand om integratoruppvridning genom metoden 

med villkorlig integration [5]. För att propagera information om mättning bakåt i 

kaskadlänken, för att undvika att en tidigare regulator får integratoruppvridning då en 

regulator längre fram mättar, så finns två extra signaler. Dels har varje regulator en extra 

utsignal (saturation, sat) som blir aktiv då regulatorn mättar. Denna signal kopplas bakåt till 

en extra insignal (windup-alert, wa) som, då den är aktiv, signalerar att regulatorn ska sluta att 

integrera. 

Till huvudregulatorn hör även mappen 

./Control system/Main controller/Tune mainController/ som innehåller ett Matlab-skript och 

sex Simulink-modeller som kan underlätta vid inställning av alla regulatorparametrar. Dessa 

är: 

./Control system/Main controller/Tune mainController/tune_main_controller.m 

./Control system/Main controller/Tune mainController/tuneMainController_ALT3.m 

./Control system/Main controller/Tune mainController/tuneMainController_ALT23.m 

./Control system/Main controller/Tune mainController/tuneMainController_ALT123.m 

./Control system/Main controller/Tune mainController/tuneMainController_COURSE3.m 

./Control system/Main controller/Tune mainController/tuneMainController_COURSE23.m 

./Control system/Main controller/Tune mainController/tuneMainController_COURSE123.m 

Var och en av dessa modeller används för att ställa in en av de sex PID-regulatorerna. I 

skriptfilen kan man välja vilken av Simulink-modellerna man ska använda, och således vilken 

av regulatorerna som ska ställas in. Filerna är tänkta att köras i den ordning de listas ovan, det 

vill säga man ställer i höjdregulatorerna först (ALT), därefter ställer man in 

kursvinkelregulatorerna (COURSE) i tur och ordning. Inställningen sker genom analys av 

stegsvarsexperiment, med eller utan pålagt brus. 
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8.2.4 Gemensamma funktioner (Common functions) 

I mappen ./Common Functions/ finns ett antal Matlab-funktioner som används gemensamt av 

styrsystem, positioneringssystem och bangenerator. Detta handlar framförallt om funktioner 

som transformerar data mellan olika koordinatsystem. 

8.3 Implementering för flygplansdatorn (Implementation) 
I mappen ./Implementation/ finns all kod som är avsedd att köras på flygplansdatorn, antingen 

i HITL eller vid en riktig flygning. All kod är skriven i C, med en designfilosofi som kan 

liknas vid objektsorientering. För att gruppera data som hör ihop i olika objekt så används 

datatypen struct. Bland annat de olika subsystem som systemet består av skapas som varsin 

struct, vilken får subsystemets namn med tillägget Obj. Till exempel bildas styrsystemet som 

en struct med namnet controlObj. En pekare för någon av dessa datatyper får samma namn, 

men med tillägget Ptr, till exempel controlObjPtr. Då programmet körs så skapas ett objekt 

av var och en av datatyperna. Detta objekt får då samma namn som subsystemet, men med 

tillägget Object. Till exempel skapas styrsystemet som controlObjPtr controlObject. Signaler 

som skickas mellan subsystemen definieras på ett liknande sätt, men istället för Obj och 

Object så används tilläggen Sig och Signal. Exempel på en signal är tillståndsvektorn som står 

för kommunikationen mellan positioneringssystemet och styrsystemet. Tillståndsvektorn 

skapas som signalen stateSigPtr stateSignal. 

8.3.1 Översikt av programmen 

Koden som är skriven för flygplansdatorn kan kompileras med hjälp av en Makefile till 

sammanlagt fem olika program, vilka är: 

 init  

Detta program initierar sensorenheten och ställer in sampelfrekvens och outputmode. 

Programmet är tänkt att köras innan övrig programvara i de fall då sensorenheten ska 

användas, till exempel vid datainsamling eller autonom flygning. Programmet 

kompileras med kommandot make init, och det definieras av filerna com.c, com.h, 

init.c och init.h. 

 

 sensorlog 

Programmet loggar data från sensorenheten och skriver det till en fil vid namn 

data.log. Programmet är tänkt att köras vid datainsamling under manuell flygning. 

Programmet ska inte köras samtidigt som programmet fasplan vid autonom flygning, 

eftersom även fasplan loggar sensordata. Programmet kompileras med kommandot 

make sensorlog, och det definieras av filerna com.c, com.h, sensorlogger.c, 

sensorlogger.h. 

 

 ssclog 

Programmet loggar pulsbredder från SSC-kortet och skriver det till en fil vid namn 

ssc.log. Programmet är tänkt att köras vid datainsamling under manuell flygning. 

Programmet kan köras samtidigt som programmet sensorlog men ska inte köras 
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samtidigt som programmet fasplan vid autonom flygning, eftersom även fasplan 

loggar styrsignaldata (i detta fall loggas data dock till filen datalog.txt istället för till 

ssc.log). Programmet kompileras med kommandot make ssclog, och det definieras av 

filerna com.c, com.h, ssclogger.c, ssclogger.h. 

 

 ssctest 

Programmet användes i utvecklingsfasen för att testa SSC-kortet. Det skickar styrord 

till SSC-kortet för att ändra samtliga roder och loggar även pulsbredder till en fil vid 

namn pulseLog. Programmet kompileras med kommandot make ssctest, och det 

definieras av filen SSCTest.c. 

 

 fasplan 

Detta är det slutgiltiga huvudprogrammet som används i HITL och vid autonom 

flygning. Programmet läser data från sensorenheten. Data loggas sedan till fil 

(data.log) samt används vid reglering i autonomt läge. Programmet kompileras med 

kommandot make fasplan. Man kan välja att kompilera programmet för HITL genom 

att sätta en flagga i Makefile. 

 

COMPILE_FOR = -D HITL 

 

Vill man istället kompilera för autonom flygning så ändrar man flaggan till: 

 

COMPILE_FOR = -D NO_HITL 

 

Då programmet kompileras för HITL läses data från en textsträng som skickas till 

COM-porten via dSPACE eftersom sensorenheten inte används i HITL. Programmet 

definieras av main.c, control.c, control.h, mainController.c, mainController.h, 

targetController.c, targetController.h, referenceGenerator.c, referenceGenerator.h, 

pid.c, pid.h, positionfunctions.c, positionfunctions.h, coordinate_transformations.c, 

coordinate_transformations.h, log_data.c, log_data.h, comHITL.c, comHITL.h, 

ssc_update_control_signal.c, ssc_update_control_signal.h, com.c, com.h. 

8.3.2 Programmet fasplan 

Funktionaliteten hos programmet fasplan kan i stora drag beskrivas av informationsflödet 

mellan ett antal subsystem och signaler. Både subsystemen och signalerna är implementerade 

som datatypen struct (se 8.3 Implementering för flygplansdatorn (Implementation)). Nedan 

beskrivs hur informationsflödet går till. Här betyder en pil från ett subsystem till en signal att 

subsystemet skriver till signalen, och en pil från en signal till ett subsystem betyder att 

subsystemet använder data (läser) från signalen. I figuren visas även hur kommunikationen 

mot hårdvaran ser ut. Denna kommunikation sker via de båda COM-portarna på datorn. 
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Exekveringsordningen baseras på två huvudloopar, en yttre och en inre. Anledningen till detta 

är att målstyrningssystemet inte behöver köras lika ofta som referensgenerator och 

huvudregulator. Målstyrningssystemet körs därmed endast en gång för varje varv i den yttre 

loopen, medan de övriga systemen körs för varje varv i den inre loopen. Hur många gånger 

den inre loopen ska köras för varje varv i den yttre bestäms med hjälp av en variabel, 

innerLoopRuns, som definieras i funktionen main. I praktiken går dock beräkningen av 

målstyrningen så pass snabbt att man utan hinder kan sätta innerLoopRuns = 1, så att man 

således kör samtliga subsystem lika ofta. Exekveringsordningen beskrivs av nedanstående 

flödesschema. 

Positionerings-

systemet 

Styrsystemet 

Referens-

generatorn 

Huvud-

regulatorn 

Målstyrnings-

regulatorn 

Tillstånds-

vektorn 

Nästa 

riktmärke 

Referenssignal 

 = Subsystem 

 = Signal 

Sensorenhet/ 

dSPACE 

SSC-kort 

(verkställer 

styrsignaler) 
 = Hårdvara 

Figur 28 - Informationsflödet hos programmet fasplan 
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8.3.3 Inläsning av banan 

Vid körning av programmet fasplan så förväntas en fil med namn track.txt finnas i 

arbetskatalogen. I denna fil ska banan, vilken flygplanet ska följa i autonom körning, finnas. 

Första raden i filen ska ange origo för det lokala NED-koordinatsystemet, i vilket banan är 

given. Origo ges i LLA-koordinater åtskiljda av ett tabbavstånd. Efter denna rad följer varje 

riktmärke i tur och ordning, ett på varje rad. Riktmärkena anges i NED-koordinater, åtskiljda 

av ett tabbavstånd. Filen måste slutligen avslutas med en radbrytning, sista raden i filen ska 

alltså vara tom. Filen track.txt skapas automatiskt i rätt katalog och med rätt formatering om 

man skapar banan med hjälp av bangeneratorn (se [7]). 

8.3.4 Loggfiler 

Loggningen ser lite annorlunda ut beroende om man ska logga manuella styrsignaler, för 

till exempel modellidentifiering, eller ska logga de autonoma styrsignalerna. När man ska 

logga manuella styrsignaler så är det ssclog och sensorlog som ska köras. Då skapas två 

loggfiler, ssc.log respektive data.log. När de autonoma styrsignalerna loggas körs endast 

fasplan, och endast en loggfil skapas, data.log. Data i loggfilerna finns i kolumner med ett 

Målstyrningsregulatorn: Beräkna nästa 

riktmärke, givet tillståndsvektorn. 

Positioneringssystemet: Läs in data från 

senorenheten, alt. dSPACE vid körning i 

HITL, och spara i tillståndsvektorn. 

Referensgeneratorn: Beräkna höjd- och 

kursvinkelreferenser, givet nästa riktmärke 

och tillståndsvektorn. 

Huvudregulatorn: Beräkna och ställ ut 

styrsignaler (via SSC-kortet), givet 

referenssignaler och tillståndsvektorn. 

Inre eller yttre 

loop? 

Inre 

Yttre 

Figur 29 - Flödesschema över programmet fasplan 
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tabbavstånd mellan. Detta för att det ska vara enkelt att importera filerna i Matlab. Första 

kolumnen innehåller timestamp som är processortiden uttryckt i mikrosekunder. 

8.3.4.1 ssc.log 

Denna fil innehåller de pulsbredder som kommer in till SSC-kortet från radiomottagaren. 

Pulsbredderna är uttryckta i mikrosekunder. 

1. Timestamp – datortiden i mikrosekunder 

2. Mode – signalen för autonomt/manuellt läge 

3. Skevroder 

4. Höjdroder 

5. Gas 

6. Sidroder 

8.3.4.2 data.log 

Denna fil innehåller all sensordata som kommer från sensorn eller simulerat sensordata från 

HITL. Eftersom styrsystemet inte använder allt som går att mäta med sensorn så kommer 

loggfilen innehålla mycket nollor när HITL körs. 

1. timestamp 

2. temperatur 

3. Acceleration i X-led 

4. Acceleration i Y-led 

5. Acceleration i Z-led 

6. Vinkelhastighet i X-led 

7. Vinkelhastighet i Y-led 

8. Vinkelhastighet i Z-led 

9. Normerad magnetamplitud i X-led 

10. Normerad magnetamplitud i Y-led 

11. Normerad magnetamplitud i Z-led 

12. Eulervinkeln Phi 

13. Eulervinkeln Theta 

14. Eulervinkeln Psi 

15. Latitud/Position N * 

16. Longitud/Position E * 

17. Höjd/ Position D * 

18. Hastighet i X-led 

19. Hastighet i Y-led 

20. Hastighet Z-led 

21. Dataerror, som är en nolla om allt är korrekt och en etta om det blivit något fel i 

överföringen 
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Om programmet körs i autonomt läge tillkommer följande styrsignaler.  

22. Referens på höjden 

23. Referens på Psi 

24. Höjdroderutslag i radianer 

25. Skevroderutslag i radianer 

* Körs programmet i HITL kommer positionen i NED istället för att LLA.  

8.4 Bangeneratorn (Track generator) 
I mappen ./Track generator/ finns bangeneratorn implementerad som en Matlab-funktion i 

filen ./Track generator/track_generator.m. För instruktioner om hur bangeneratorn ska 

användas se [7]. 

9 Linux 
Två varianter av linux har använts under projektet. Det ena har varit installerat på en laptop, 

och har agerat utvecklingsmiljö, och den andra har varit på en TS-7200 enkortsdator. Detta 

avsnitt ska förmedla hur man kommer igång med dessa två, samt vad man bör tänka på när 

man utvecklar i och till dessa miljöer. 

9.1 Linux på laptop 
Vilket POSIX-kompatibelt operativsystem som helst ska egentligen duga för att utveckla, och 

köra de program som har tagits fram. Dock är allting framställt med Debian distributionen, 

och därför kommer denna dokumentation diskutera den specifikt. Valfri linux kan användas, 

om man vet lite om hur den skiljer sig från den givna beskrivningen. Debian valdes då den är 

mycket användarvänlig, och för nybörjare är dess APT-system mycket trevlig. APT är ett 

binärt distributionssystem för mjukvara. Om du till exempel vill installera Subversion, skriver 

du kommandot: apt-get install svn. Alla beroenden tas automatiskt hand om, och installation 

sker utan användarinblandning. Om man inte vet vad något enskilt program heter, så kan man 

söka efter lämpliga program med kommandot apt-cache search <nyckelord> för att hitta ett 

paket som låter lämpligt.  Ett första program att installera på detta vis är Aptitude, som är ett 

grafiskt gränssnitt till APT. 

9.1.1 Installation - OS 

Debian, och de flesta övriga linuxdistributioner, har en grafisk installationsprocess. 

Defaultvärden är i de flesta fallen mycket rimliga och kan accepteras som de är. När man 

kommer till avsnittet om övrig mjukvara, så ska man bland annat välja med build-essential. I 

denna ingår all utvecklingsmjukvara som kommer att behövas, bl a kompilatorer och 

debuggers. Denna kan också installeras i efterhand med apt-get install build-essential. 
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9.1.2 Installation – Korskompilator 

Den korskompilator som används för att ta fram mjukvara som går att köra på lilla 

linuxdatorn byggs med hjälp av crosstool. Till de installationsfiler som används finns det två 

uppdateringar som finns på cd-skivan som kommer med Fasplan. Dessa uppdateringar gör så 

att kompilatorn använder sig av mjukvarustöd för flyttal, då lilla linuxdatorn inte har en 

flyttalsenhet. Stegen är som följande (om du inte vet varför sudo används eller hur det 

konfigureras hänvisas du till google): 

1. Skapa de mappar som installationen ska hamna i. Dessa måste sedan ha 

utvecklingskontot som ägare, dvs det kontot ni använder när ni kompilerar. 

sudo mkdir /opt/cross{tool, -root} 

sudo chown <användarnamn> /opt/crosstool/cross{tool, -root} 

2. Ladda ner och packa upp källkoden till crosstools. 

wget http://kegel.com/crosstool/crosstool-0.43.tar.gz 

tar xvzf crosstool-0.43.tar.gz 

3. Kopiera kompilatorpatcharna från cd:n till din hemmakatalog. Applicera patcharna, 

och bygg sedan kompilatorn. 

cd crosstools-0.43 

patch –p1 < ~/crosstools.patch 

patch –p1 < ~/crosstools.patch.2 

./demo-arm-softfloat.sh 

4. Om du under installationen skulle få felmeddelande att ett visst program saknas (t ex 

bison), så installera det programmet och kör installationsskriptet igen. 

sudo apt-get install <saknad mjukvara> 

./demo-arm-softfloat.sh 

Nu är kompilatorn installerad. Då sökvägen och namnet på gcc-kompilatorn är båda väldigt 

långa rekommenderas att ni gör en symbolisk länk till filen i samma mapp som heter t ex arm-

gcc, och lägger till sökvägen till er PATH-variabel. För att göra länk används kommandot ln. 

Kör man ln för mer information om hur den fungerar. PATH-variabeln ställs på olika sätt 

beroende på vilket skal man kör, så användaren får konsultera Internet för hur man gör med 

respektive skal. 

9.1.3 Nätverk 

När man vill komma åt Internet och när man vill komma åt lilla linuxdatorn behöver man två 

olika nätverksinställningar. Skolans nätverk använder automatisk tilldelning av adresser via 

DHCP-protokollet. För att få en sådan adress (om du inte redan fått en) kör du dhclient. 

Linuxdatorn har en fast IP-adress, och du måste således manuellt ställa din IP-adress för att 

koppla dig mot den. Detta görs med kommandot ifconfig eth0 192.168.0.51. Ifconfig i sig är 

kommando för att titta på eller ändra nätverksinställningar. Eth0 är namnet på första (primära) 

nätverkskortet, i en laptop är detta oftast det enda. Om du kör kommandot utan IP-adressen så 

får du en utskrift av de nuvarande inställningarna, vilket kan vara till nytta för att se vad som 

är fel vid nätverkskrångel. T ex kan nätverksinterface:et ”tappa” sin adress vid vissa fel, och 

måste således tilldelas adress igen.  
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9.2 Linuxdatorn 
För instruktioner på initial installation och konfiguration av linuxdatorn, se tidigare års 

dokumentation. Detta avsnitt kommer endast att berätta om linuxdatorn, och hur man 

interagerar med den. 

9.2.1 Linuxdatorns nätverksadress 

Linuxdatorn har fast nätverksadress 192.168.0.50.  Adresser av formen 192.168.0.XX är 

såkallade icke-routade adresser, dvs de är reserverade för privata nätverk och kan inte nås 

över Internet utan någon särskild hårdvarulösning. För att nå denna adress måste du vara på 

samma subnät, dvs ha adress av ovanstående form. 

9.2.2 Styra och överföra filer till linuxdatorn 

För att köra program på linuxdatorn, och överföra filer till och från den, använder man två 

olika program. Telnet används för att koppla sig till en s.k. ”terminal session” på linuxdatorn. 

På detta vis får du en vanlig terminalvy in i systemet och kan utföra kommandon som om du 

vore ”på” linuxdatorn. Telnet 192.168.0.50 kör du för att koppla upp dig.  När du är inloggad 

kör du /root/mountDisk för att starta flash-minnet, så du kan använda den. När den är färdig 

kommer du åt den via mappen /mnt/root. Glöm inte att köra det motsatta kommandot, 

/root/unmountDisk, innan ni stänger av datorn. Operativsystemet avslutas med shutdown –h 

now innan ni bryter spänningen. 

Filöverföring görs med FTP-protokollet. ftp192.168.0.50 startar en session, varpå du kan 

flytta dig i linuxdatorns filstruktur med de vanliga kommandona cd, ls, pwd mm. Kommandot 

lcd byter mapp på linuxdatorn som vid start tar filer från och lägger filer i den mapp du stod i 

när ftp-kommandot gavs. För att överföra filer kör ni get eller put. Dessa kan bara användas 

på en fil åt gången. Om du ger get eller put två namn så ger den filen det andra namnet efter 

överföringen. Till exempel put fil1 fil2 flyttar över fil1 och döper om den till fil2, och inte 

som man skulle tro flytta över båda två. 

9.2.3 Rekommendationer 

För att förenkla vidareutvecklingen av mjukvara rekommenderas att ni installerar en debugger 

på linuxdatorn. I dagsläge har man ingen insyn i hur eller om ett program fungerar förutom 

spårutskrifter. Om programmet får ett segmenteringsfel har man inget direkt sätt att ta reda på 

vart i programmet det skedde. The GNU Project Debugger, eller gdb, är en bra debugger, som 

det skulle vara värt att se om man kan kompilera för linuxdatorn. 

Det finns möjlighet att använda USB-ingången för seriekommunikation, via en USB-seriell-

dongel. För att få igång USB-seriell-emulering måste linuxkärnan omkompileras efter en 

patch av USB-modulen, eller ersättas med 2.6 kärnan. Detta är en invecklad process som 

kräver tid och vetenskap, så det bör göras tidigt, och helst med experthjälp. 
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9.3 Utveckling 
Detta avsnitt ämnar dra upp de viktigaste sakerna som kom upp under utvecklingen, antingen 

som problemområden eller som praktiska hjälpredor.  

9.3.1 Seriell kommuniktion 

I linux används COM-porten som en vanlig fil. Den finns i filstrukturen under /dev. Den 

kommer generellt ha formen /dev/ttyXXNN. tty kommer från engelskans ”teletype,” vilket är 

alltså det enda man använde seriell kommunikation till i datorns barndom. XXNN varierar 

med dator och COM-port, men XX är en eller två bokstäver, och NN är noll eller ett med eller 

utan ledande nolla.  T ex är COM1 på linuxdatorn /dev/ttyAM0 och COM2 /dev/ttyAM1. För 

att se vilka som finns i just din linuxinstallation kan du köra ls /dev och se vilka som listas. De 

filerna som bara heter ttyNN är något helt annat. 

Seriekommunikation kräver mycket inställande av portarna. De viktigaste punkterna är 

datahastighet, antal stoppbitar och paritet. Också ”flow-control” och om anslutningen ska vara 

kanonisk eller ej kan ställa till problem. Detta är inte för att avskräcka, de flesta 

inställningarna är alltid likadana, förutom i udda fall. De flesta konstanter och funktioner som 

berör seriell kommunikation finns i termios.h. De inställningar som behövs kan ni finna i 

källkoden eller på Internet, här återges endast en snabb genomgång av teorin. 

1. Öppna porten, och spara det fil-id du får tillbaka. O_NOCTTY  i exemplet säger att vi 

vill inte ta över hela porten (No Control TTY), utan låter operativsystemet styra den på 

den grundligaste nivån. 

 

int COM = open(”/dev/ttyAM0”, O_RDWR | O_NOCTTY) 

 

2. Nu tar man en termios-struct och gör alla lämpliga inställningar i den. Structen håller 

datat temporärt, för att sedan ställa om porten med alla värden samtidigt. Om man vill 

återställa inställningarna, så kan man istället för att direkt använda newtio nedan ha en 

oldtio, och sedan skapa en ny struct och allokera minne för den för de nya 

inställningarna. Då kan man vid programavslut sätta tillbaka alla värden med tcsetattr. 

struct termios newtio; 

tcgetattr(COM, &newtio); 

newtio.c_cflag = (BAUD | DATABITS | STOPBITS | CLOCAL | CREAD); 

… 

tcflush(COM, TCIFLUSH); 

 tcsetattr(COM,TCSANOW,&newtio); 

 

3. Nu kan man läsa från och skriva till porten med read och write kommandona. 

Observera att antalet tecken kommandot read faktiskt läser in kan variera kraftigt, 

trots att man matar in hur många tecken man vill ha. Detta tal är alltså bara en övre 

gräns. Mer om detta finns på Internet. 

char* tmp = (char*)malloc(sizeof(char) * 3);       /*Alternativt char tmp[3]; */ 

int numRead = read(COM,tmp,3); 
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9.3.2 Make 

Ett verktyg som man tidigt bör behärska är make. Make tar en fil, om ingen angivits letar den 

efter filen Makefile i den aktuella mappen, och utför en serie kommandon däri efter vissa 

regler. I din Makefile finns information om vilka filer som ingår i programmet, och hur de 

kompileras och länkas. På så vis, om man bara har ändrat i en enda fil behövs bara den 

enstaka filen omkompileras innan länkadet. Man kan också ha beroenden mellan program, så 

att t ex initialiseringsprogrammet alltid kompileras när man skapar loggningsprogrammet.  

Om inget målprogram angivits vid kommandoraden körs första mål i filen. Mycket 

information om hur man skapar en Makefile finns på Internet.  

9.3.3 Subversion 

Subversionkonto tilldelas varje projektgrupp av ISY. Subversion är ett ovärderligt verktyg för 

utveckling av mjukvara. En bra förståelse för hur det fungerar rekommenderas för samtliga 

gruppmedlemmar.  I grund och botten kan man tänka det som en online version av alla filer. 

När man har ändrat någon fil så skickar man den nya versionen till servern. Finessen sitter i 

att servern minns alla gamla versioner, och man kan på så vis gå tillbaka till en gammal 

version, återställa en raderad fil eller titta på vad som skiljer två versioner av en fil åt. Ett 

vanligt fel är att använda subversionkontot som en ftp. Stora filer, t ex bilder eller 

filmmaterial, bör inte checkas in i subversion. Boken Pragmatic Version Control with 

Subversion rekommenderas. I dagsläget kostar den 140 kronor, och bara en kopia behövs per 

grupp. Den ger bra förklaring till vad subversion är, hur det fungerar och hur man nyttjar den 

på bäst sätt.  Om ni inte vill lägga pengar på en bok finns otaliga hemsidor om det av 

varierande kvalité. Trots att detta avsnitt är under rubriken Linux, finns bra klienter för 

windows också. 
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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: 

 

 

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: 

 

u
B
, v

B
, w

B
 är flygplanets hastighet utifrån ett jordfast koordinatsystem, uttryckt i 

flygplansfasta koordinater. 

p
B
, q

B
, r

B
 är flygplanets vinkelhastighet uttryckt i flygplansfasta koordinater. 

φ, θ, ψ är flygplanets orientering i Eulervinklar.  

x
NED

, y
NED

, z
NED

 är flygplanets position utifrån ett jordfast koordinatsystem.  

 

Styrsignalsvektorn är 

 

Där δr, δe och δa, och är sid-, höjd- respektive skevroder.  Det sistnämnda används alltså inte 

som styrsignal i den här modellen. 

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

 

 

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

avsnitt C.4. Beräkning av L, M och N beskrivs i A.2.1.  

A.1.2 Rörelseekvationer för olinjär modell 

Dessa ekvationer är tagna från [4] och beskriver rörelseekvationerna för en olinjär 

flygplansmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där  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 

 

 

Där  och  o.s.v. Där  är referenstillståndet som kraft- och 

momentekvationerna är linjäriserade kring. Dessa ekvationer för L,M och N används i vår 

olinjära modell så en plan för identifiering av dessa parametrar beskrivs i appendix B nedan. 

A.2.2 Rörelseekvationer för linjär modell 

För konstant gaspådrag (∆δT=0) och θ0=0 så blir den longitudinella linjära flygplansmodellen: 

 

De laterala linjäriserade ekvationerna blir, om man sätter IXZ=0 och θ0=0:  
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B Identifiering av modellparametrar 
Den olinjära modellen beskriven ovan består av 24 okända parametrar som måste identifieras. 

Det finns lite olika program för parameteridentifiering men den skelettkod som finns 

beskriven i detta kapitel är för Matlabs System Identification Toolbox som använder 

funktionen idnlgrey för att skapa ett greybox-objekt för olinjär parameteridentifiering. De 

parametrar som ska identifieras för den olinjära flygplansmodellen är: 

 
Xu, Xw, XdT, Yv, Zu, Zw, Zw_dot, Lv, Lp, Lr, Lda, Mw, Mw_dot, Mq, Mde, Np, 

Nr, Nv, Ndr, Zde, Ix, Iy, Iz och Ixz. 

 

De filer som används för parameteridentifieringen finns i: 

../flygproj2008/software2008/Simulation and analysis/PositioningSystem/Identify Model 

Parameters/ 

Huvudfilen som ska köras heter identifyParameters.m. Innan den kan köras så måste data 

importerats från önskad loggfil från en flygning. Denna loggfil måste innehålla såväl tillstånd 

som styrsignaler. Ange vilka kolumner i data dessa finns på i y_cols och u_cols i 

identifyParameters.m.  

En viktig del i parameteridentifiering är vilka initialvärden man ska ha på parametrarna. 

Antingen kan man hämta dem från ett annat modellflygplan, t.ex. från simulatorn AeroSim 

(../AeroSim/samples/aerosondeconfig.m), eller använda sig av de parametrar som används i 

detta projekt. Dessa parametrar finns i filen initialParameters.m och läses in automatiskt. 

 

Man kan även välja mellan att köra M- eller C MEX modellfiler för modellen. Skillnaden 

mellan dessa två är att C MEX modellfiler kan vara mer komplicerade att skriva och kräver 

kunskap i C programmering men är generellt snabbare. Så C MEX modellen är att föredra för 

denna komplicerade modell. M modellfilen är beskriven i olinj_m.m medan C MEX 

modellfilen finns beskriven i olinj_c.c och olinj_c.h. Vilken av modellerna som används sätts 

i identifyParameters.m.  

 

Notera även att referenstillståndet måste anges i olinj_m.m, olinj_c.c och initialParameters.m 

och att /flygproj2008/software2008/Simulation and analysis/Common functions/ måste läggas 

till i Matlab-biblioteket innan.  

 

Detta är alltså en skelettstruktur för hur parameteridentifiering för flygplansmodellen kan gå 

till. Detta gjordes aldrig i projektet eftersom de gamla parametrarna redan gav trovärdiga 

simuleringar och en noggrann datainsamling för identifiering genomfördes aldrig eftersom 

planet kraschade.  
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C 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 –   

 Flygplansfasta –  

 Sensorfasta –  

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 . 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. 

C.1 LLA till ECEF 

 

 

 

där 

 

och  är latitud,  är longitud,  är jordradien vid ekvatorn och  är jordradien vid polerna i 

meter: 
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C.2 ECEF till NED 

 

där  är det lokala NED-systemets origo. 

C.3 Sensorfasta till Flygplansfasta 

Sensorenheten sätts fast i flygplanet så att  och  sammanfaller. Då fås: 

 

C.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 . Denna ska uttryckas i flygplansfasta koordinater . 

 

 

 

där  är Eulervinklarna för flygplanet. 

  

 

 

 

  

 

  

 
Q 
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D Simulinkschema 
 

 

 

 

 

  

xNED,yNED,zNED

targetController

currentPos

nextWaypoint

debug

referenceGenerator

nextWaypoint

position

altRef

courseRef

Main controller Cascade PID

Reference signals

Feedback signals

Control signals

Gain 2

signals * u

Gain 1

X_NED* u

Flygplansmodell 2008

u y

Regulatorn består av en inre och en yttre loop med tre huvudblock; målstyrning, referensgenerator och 

huvudregulator. 
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