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Abstract 

This report is about the creation of a test system for development of a 
control system for a off the shelf RC-helicopter, which can be bought for 
about two thousand SEK. The test system consists of both electronics for 
controlling the helicopter and mechanical constrainer. The constrainer is 
used for mounting the helicopter so that it won´t crash. 

A circuit board including processor and sensors was manufactured. This 
was used for doing test of the different control algorithms. In this way 
were we able to analyze the quality of the sensors chosen, and what other 
sensors that could contribute to the control of the system. 

Basic helicopter control have been studied and presented in the report. 
Also different kinds of regulation algorithm were presented. These have 
also been implemented and tested in the test system. 

Experiments were made to identify how signals in the radio controller 
were mixed and translated before they were sent to the receiver, to be 
used to control the helicopter. This could later be used to translate the 
control signal from the regulators. 

Demonstrations, with the help of the test system, revealed the pros and 
cons of the different sensors and other hardware. Different regulation 
techniques were also tested and analyzed.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om skapandet av ett testsystem för utveckling av 
ett styrsystem till en vanlig RC-helikopter som går att köpa i handeln för 
cirka två tusen kronor. Testsystemet består både av elektronik för styrning 
av helikoptern och en mekanisk rörelsebegränsare. På den senare kan 
helikoptern sedan fästas för tester utan risk att den kraschar.  

Ett kretskort med bl.a. processor och sensorer togs fram. Detta användes 
sedan för att göra tester av olika reglersystem. På detta sätt kunde vi 
utvärdera både hårdvaran och olika regleralgoritmer. Experiment gjordes 
också för att analysera kvalitén hos sensorer vi valt och vilka slags 
sensorer som skulle kunna adderas för att få ännu bättre kontroll av 
systemet. 

Grundläggande helikopterkontroll har studerats och presenteras i 
rapporten. Även olika typer av regulatorer presenteras i rapporten. Dessa 
har sedan implementerats och testats i testsystemet. 

Experiment gjordes för att identifiera hur signaler i radiostyrning mixades 
och översattes innan de skickades till mottagaren, för att sedan kontrollera 
helikoptern. Detta kunde sedan användas vid översättning av styrsignaler 
från regulatorn till helikopterns servon. 

Demonstrationer med hjälp av testsystemen avslöjade för och nackdelar 
med sensorer och annan hårdvara. Dessutom analyserades resultat av 
olika regulatorer. 

 

Nyckelord 

 Radiostyrd helikopter 
 Reglersystem 
 Accelerometer 
 Gyro 
 Testsystem 
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Förkortningar 

AC Alternating Current 
ADC Analog/Digital Converter 
AIL Aileron 
CAD Computer-Aided Design 

CCPM  Cyclic/Collective Pitch Mixing 
CP Collective Pitch 
DC Direct Current 
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

ELEV Elevation  
ESC Electronic Speed Control 
FPGA Field-programmable gate array 
ICD2 In_Circuit Debugger 2 
MEMS Micro Electro-Mechanical System 

PID Proportional Integral Derivative 
PIT Pitch 
PCB Printed Circuit Board 
PWM Pulse Width Modulation 
RC Radio Controlled 
RPM Revolutions Per Minute 

 

Eftersom de flesta termer som används inom helikoptersammanhang är på 
engelska så har vi valt att behålla de engelska namnen istället för att 
försöka hitta ett liknande uttryck på svenska. Nedanför följer en lista på 
vad uttrycken betyder. 
 
Aileron: Luta höger/vänster 
Elevation: Luta framåt/bakåt 
Yaw: Rotera kring sin egen axel 
Pitch: Lutning på rotorbladen 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skillnaden mellan att styra en helikopter och ett flygplan är att en 
helikopter hela tiden behöver generera sin egen lyftkraft för att hålla sig 
flygande men den kan till skillnad från ett flygplan utföra så kallad 3D 
flygning. Det betyder att den kan flyga uppåt, nedåt, framåt, bakåt, höger, 
vänster och även stå helt still i luften. Detta gör också att en helikopter är 
svårare att kontrollera än ett flygplan. Utvecklingen av kontrollsystem för 
att minska arbetsbördan för piloter av riktiga helikoptrar skedde i början 
av 90-talet när fly-by-wire d.v.s. elektronisk styrning, infördes i en del 
helikoptrar.[1] [2] Idag har de moderna helikoptrarna, speciellt inom det 
militära, avancerade kontrollsystem för att hjälpa piloten. [3] 

När det kommer till vanliga kommersiella Radiostyrda helikoptrar (RC-
helikoptrar) har de oftast endast ett gir-gyro. Detta är ett hjälpmedel som 
gör helikoptern mindre känslig för kastvindar. Resten av styrningen sköter 
RC-piloten med hjälp av en radiosändare som skickar styrsignalerna till 
helikoptern. Genom att se hur RC-helikoptern rör sig i luften som enda 
återkoppling så måste RC-piloten justera dessa styrsignaler för att inte 
helikoptern ska krascha. Att flyga en RC-helikopter har alltid ansetts vara 
en svår uppgift eftersom RC-piloten hela tiden måste korrigera 
helikoptern. Den första svårigheten med att flyga en RC-helikopter är att 
hålla den stabil i luften, d.v.s. hålla den hovrande. För att lära sig detta 
rekommenderar nästan alla RC-flygare att man ska använda sig av en 
simulator som kopplas till dator. Med denna kan man övningsflyga i en 
datormiljö innan man försöker med en riktig RC-helikopter. Har man dock 
köpt en RC-helikopter för 2000 kronor vill förmodligen de flesta inte köpa 
en simulator för ytterligare 2000 kronor innan man kan börja flyga den. 
Istället vill man säkert börja flyga sin nya helikopter direkt. Det finns dyra 
RC-helikoptrar som har hjälpelektronik för stabilisering av helikoptern. 
Dessa är inget som man köper om man bara vill flyga strövis på sin fritid, 
eftersom priset är så högt. Det finns även elektronik som man kan koppla 
på sin befintliga helikopter som hjälper till med stabiliseringen, men den 
kostar mer än dubbelt så mycket som en ingångsmodell av en RC-
helikopter. [4] 

Eftersom vi själva är intresserade av att lära oss att flyga så kände vi oss 
utmanade att göra något åt saken. Vi bestämde oss att undersöka 
möjligheterna att med hjälp av elektronik styra en vanlig RC-helikopter 
som går att köpa i handeln. 

Denna rapport kan vara till hjälp för ingenjörer som ska designa ett 
styrsystem till en radiostyrd helikopter genom att ge förståelse för de 
problem som kan uppstå vid denna typ av utveckling. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Skulle det vara möjligt att med hjälp av relativt enkel och billig elektronik 
stabilisera en RC-helikopter så tröskeln för att börja flyga en sådan 
minskas? Vilka problem måste övervinnas och vilka tillvägagångssätt kan 
användas för att lyckas? I det här examensarbetet beskrivs konstruktionen 
av ett testsystem som kan identifiera och demonstrera några av de 
problem som uppkommer vid integrationen av ett styrsystem på en RC-
helikopter. 
 
Delmål 1 
Studera grundläggande helikopterkontroll och ta fram parametrar som 
påverkar styrningen av RC-helikoptern. 
 
Delmål 2 
Undersöka redan existerande styrning och kommunikation på en 
radiostyrd helikopter. 
 
Delmål 3 
Göra ett motiverat val av hårdvara och mjukvara för en enkel 
demonstration av ett kontrollsystem. 
 
Delmål 4 
Implementera hårdvaran på helikoptern. Även studera hur hårdvaran ska 
monteras för att helikopterns vikt och balans ska påverkas minimalt. 
 
Delmål 5 
Utveckla och bygga ett testsystem för att identifiera, demonstrera och 
analysera problem som är relaterade till styrning av en RC-helikopter.  
 
Delmål 6 
Demonstrera funktionaliteten hos det utvecklade testsystemet. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet begränsas vid att utvärdera styrningen av en kommersiell RC-
helikopter i ett testsystem. Alltså finns inga planer på att låta helikoptern 
flyga fritt. Arbetet kommer inte heller innefatta navigering, utan inrikta sig 
på styr- och reglersystem.  

1.4 Disposition 

Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund som ger läsaren den grund 
som behövs för att förstå resten av rapporten. Detta avsnitt följs av 
genomförande vilket inkluderar våra metoder. I efterkommande kapitel 
presenteras, analyseras och diskuteras resultaten av vårt arbete. Sista 
avsnittet är en slutsats av det gjorda arbetet.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Allmän RC-helikopterkonstruktion 

2.1.1 Rotor 

De flesta helkoptrar har en så kallad huvudrotor och en bakre rotor. 
Huvudrotorn används både för att lyfta helikoptern och till att styra 
helikoptern i olika riktningar. Lyftkraften kan justeras genom att man 
ändrar hastigheten på rotorn, men den kan även ändras genom att man 
ändrar vinkeln på rotorbladen. Den bakre rotorn används både till att 
kompensera för den rotation som huvudrotorn skapar på helikoptern och 
för att ändra rikting på helikoptern, vilket visas i Figur 1. [5] 

 

Figur 1 - Huvudrotorn skapar en rotation på helikoptern som motverkas 
med hjälp av den bakre rotorn. [5] 

2.1.2 Tippning 

För att få helikoptern att färdas i olika riktingar så tippar man helikoptern. 
Detta görs genom att man vinklar bladen på huvudrotorn olika beroende 
på var i rotationen de är. Alltså, om helikoptern ska tippa åt höger så 
vinklas rotorbladen så att de trycker ner mer luft på vänster halva av 
varvet och mindre när de är på höger sida om helikoptern. Samma princip 
gäller när helikoptern ska flyga åt vilket håll som helst, t.ex. om 
helikoptern ska färdas framåt. Allt sker mekaniskt tack vare en så kallad 
”swashplate” som lutas med hjälp av att flera servomotorer samverkar 
(vilket beskrivs utförligare nedan). [5] 
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Drivmotor 

Motorn som sitter i helikoptern används för att driva både huvudrotorn 
och den bakre rotorn. I vår helikopter sitter det en AC-motor 
(Växelströmsmotor). För att välja hastighet på motorn skickas styrsignalen 
(0V - 5V) till en ESC (Electronic Speed Control) där den omvandlas för att 
passa en motor av AC-typ. [6] 

2.1.3 Servomotorer 

Den radiostyrda helikoptern använder fyra stycken servomotorer, tre som 
styr en ”swashplate” och en styr vinkeln på de bakre rotorbladen. En 
servomotor består av en DC-motor som är mekaniskt kopplad till en 
potentiometer. DC-motorn får sedan ström och roterar tills 
potentiometern och en referenssignal har samma värde. Referenssignalen 
skickas till servermotorn som en PWM-signal. PWM-signalen skickas var 
20:e ms och har en längd som varierar mellan 1-2 ms. Servomotorn har en 
rotationshastighet av 1,6 ms/grad och kan rotera 150°. [7][6] 

2.1.4 Stabilisator 

För att göra helikoptern mindre känslig för turbulens och mer 
kontrollerbar sitter det en stabilisator(stabilizer bar eller flybar på 
engelska) parallellt med rotorbladen men med ett kvarts varvs 
förskjutning. Stabilisatorn är kopplad till huvudrotorn och till helikopterns 
swashplate. Genom att ändra pitchvinkeln på de små vingarna lägst ut på 
stabilisatorn motverkas krafterna från turbulens och vind. [8] 

 

Figur 2 - Skiss av E-Sky Belt CP [6] 
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2.2 E-Sky Belt CP 

Den radiostyrda helikoptern som har valts för det här projektet är E-Sky 
Belt CP som är en elektrisk helikopter. Pris och storlek avgjorde vilken 
helikopter som skulle inhandlas. Kravet blev då en billig eldriven 
helikopter som ändå klarade av att lyfta den extra vikt som ett integrerat 
styrsystem utgör. Att en eldriven helikopter valdes beror på att eldrivna 
helikoptrar kräver mindre underhåll och att de inte släpper ut några 
avgaser. Vilket är att föredra vid testkörning inomhus. Efter att ha talat 
med lokala försäljare av RC helikoptrar och med personer med stort 
intresse för RC helikoptrar föll valet på en E-Sky Belt CP eftersom den bäst 
uppfyllde kraven.  

2.2.1 Spänningsnivåer 

RC-helikopterns olika elektriska komponenter arbetar vid olika 
spänningsnivåer, vilket Tabell 1 illustrerar. Batteriet har en 
likspänningsnivå på 11,1V. Drivmotorn är en växelströmsmotor som 
arbetar vid 11,1V växelspänning vilken skapas av helikopterns ESC. 
Servomotorerna matas med 5V likspänning och styrsignalen till servona 
och till ESC:n är 0-5V vilket kan utläsas i Tabell 2. 

Tabell 1 - Spänningsnivåer [6][7] 

Källa/ Nivå 

Batteri DC +11,1V 

Servomotorer DC +5V 

Drivmotor AC ~11,1V 

 

Tabell 2 - Styrsignaler[6] [7] 

Signal Nivå Beskrivning 

Servomotorer 0-5V Puls skickas var 20ms med en pulslängd på 1-2ms. 

Gas 0-5V Analoga nivåer 
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2.2.2 Allmän data 

 

Figur 3 - Belt CP [9] 

Rc-helikopterns olika dimensioner presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3 - [6] 

Attribut Värde 

Längd 650 mm 

Höjd 230 mm 

Diameter 
huvudrotor 

680 mm 

Diameter 
bakrotor 

130 mm 

Vikt inkl. batteri 670 g 

Batteri 1800 mAh 11,1 V 
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2.2.3 Digitalt Servo (EK2-0508) 

Servona som sitter på helikoptern är specificerade att ta emot en puls var 
20 ms och pulsen ska ha en bredd på 1-2 ms. Det tar 0.25 sekunder för 
servot att vrida sig från ena ändläget till det andra. Tabell 4 beskriver 
servots karakteristik. 

Tabell 4 [7] 

Attribut Värde 

Matningsspänning DC 5V±1V 

PWM Periodtid 20ms±1ms 

PWM Puls 1~2ms 

Hastighet 0.1S/60° 

Vridmoment 1.0Kg/cm(Vcc=5V) 

Max utslag 150° 

 

Figur 4 – Servo[7] 

2.2.4 E-SKY Brushless Motor (Outrunner EK5-0006) 

Motorn som sitter på helikoptern är av borstlös typ. Det maximala 
varvtalet är 3800 RPM/V och max strömuttag är 20A. 

Tabell 5 [10] 

Attribut Värde 

Ström utan last 2.0A 

Max effektivitet 80% 

Max ström 20A 

Varvtal 3800 RPM/V 
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Figur 5 - AC-motor [10] 

2.2.5 11.1V/1800mAh li-polymer batteri 

Batteriet på helikopter är ett li-polymer batteri som har hög energitäthet 
och låg vikt, något som är önskvärt för en RC-helikopter.[11] 

Tabell 6 [12] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Litium-Polymer-batteri [12]

 

Attribut Värde 

Inre resistans 20m 

cut-off spänning 
(Urladdning) 

2.75V 

cut-off spänning 
(Laddning) 

4.20±0.05V 

Long-time load 
voltage 

3.6V~4.1V 
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2.2.6 Sändaren 

Sändaren använder sig av 36MHz-bandet, kristallen i helikoptern är på 
35,050 MHz. Det finns 6 kanaler som kan användas för att styra och 
påverka helikoptern på olika sätt, men det är bara 5 av kanalerna som 
används.  

De olika kanalerna används för att styra gasen, lutning i aileron-led, 
lutning i elevation-led, rotera och för att ändra vinkeln på huvudrotorn. 
Den vänstra styrspaken kontrollerar rotation i yaw-led (styrspakens x-led) 
och gasen(styrspakens y-led). Den högra styrspaken kontrollerar lutning i 
aileron-led (styrspakens x-led) och lutning i elevation-led (styrspakens y-
led). De två vridreglagen ovanpå kontrollen är till för att öka eller minska 
lutningen på rotorbladen (det vänstra reglaget) och för att öka eller 
minska kurvan som representerar gas-signalen (det högra reglaget). Båda 
dessa vridreglage är inställda på 0 för att kontrollerna ska bete sig linjärt.  

Bakom varje vridreglage finns en vippbrytare, den vänstra för att växla 
mellan "Normalt läge" och ”Stunt 3D-läge", som tillverkaren kallar det. Det 
senare används bl.a. när helikoptern flyger upp och ner. Den högra 
brytaren används när man kopplar ihop sändaren med en annan sändare. 
Då fungerar den andra kontrollen som ett slags dubbelkommando. Detta 
används vid övningsflygning tillsammans med en mer erfaren flygare. Då 
kan den mer erfarne ta över kontrollen av helikoptern genom att släppa 
brytaren. Ovanför den vänstra styrspaken finns även en vippbrytare för att 
slå av eller på roder-gyrot.  

Längst ner till höger på kontrollen finns det fyra skjutreglage med vilka 
man kan ändra så att styrspakarna passar en höger- eller vänsterhänt 
person. Sändaren mixar ihop styrsignalerna innan den skickar ut dem till 
mottagaren via radio. Figur 7 visar en bild på radiosändaren till en E-Sky 
BeltCP. [6] 

 

Figur 7 - Radiosändare 
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2.2.7 Mottagaren 

Mottagaren har en kristall som matchar sändarens, 35,050MHz, vilket gör 
att den bara tar emot kommandon från den sändaren. Det finns sju 
utgångar från mottagaren men det är bara fem som används på den här 
helikoptermodellen. Varje utgång har tre stift, ”+”, ”-” och "PWM-signal", 
alltså är det från mottagaren servona får sin matningsström. Mottagaren 
har inget eget batteri utan får i sin tur ström från ESC:n som är inkopplad 
på kontakt nummer tre. Figur 8 visar en radiomottagare till en E-Sky 
BeltCP. [6] 

 

Figur 8 - Radiomottagare [13] 

2.2.8 Mekanik 

Belt CP använder sig av en mekanisk CCPM (Cyclic/collective pitch 
mixing). Vilket innebär att tre servor samarbetar för att ändra vinkeln och 
höjden på helikopterns swashplate. När gasreglaget ökas ändras 
rotorbladen till en positiv vinkel och motors rotationshastighet ökar, vilket 
gör att lyftkraften ökar, Figur 9 – Huvudrotorn i olika lägen . Om gasen 
trycks nedåt ändras rotorbladen till en negativ vinkel vilket gör att 
lyftkraften minskar, Figur 9b. När styrspaken för elevation förs bakåt så 
flyttar alla tre servomotorerna helikopterns swashplate så att den lutar 
bakåt och helikoptern rör sig bakåt. Figur 9c visar rotorn i detta läge, sett 
från sidan. När styrspaken för elevation förs framåt så flyttar alla tre 
servomotorerna helikopterns swashplate så att den lutar framåt och 
helikoptern rör sig framåt, Figur 9d visar rotorn i detta läge, sett från 
sidan. När kontrollen för roll förs åt vänster så gör de två bakre 
servomotorerna att helikopterns swashplate lutas åt vänster och 
helikoptern rör sig åt vänster, Figur 9e visar detta, sett bakifrån.När 
kontrollen för roll förs åt höger så gör de två bakre servomotorerna att 
helikopterns swashplate lutas åt höger och helikoptern rör sig åt höger, 
Figur 9f visar detta, sett bakifrån. När man för roderspaken åt vänster så 
roterar helikoptern motsols. När man för roderspaken åt höger så roterar 
helikoptern medsols. [6] 
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Figur 9 – Huvudrotorn i olika lägen [6] 

2.3 PWM 

Pulse-Width Modulation, pulsbreddsmodulering på svenska, används 
bland annat för att styra en analogkrets med en digital signal. Genom att 
skapa en fyrkantsvåg, med någon godtycklig frekvens, och sedan ändra 
tillslagstiden, alltså tiden som pulsen är hög. Denna tid brukar anges i 
procent av periodtiden, då kallad "Duty cycle". Frekvensen varierar 
mycket mellan olika applikationer. Vid styrning av servona på projektets 
helikopter används en frekvens på 50 Hz. Beroende på längden av duty 
cycle skapas en likspänningsnivå mellan 0 V och 5 V. När PWM används för 
annan slags motorstyrning, t.ex. AC motorer, används ofta frekvenser på 
tusentals Hertz. [14] 

2.4 Sensorer 

2.4.1 Accelerometer 

En accelerometer mäter, som namnet antyder, acceleration. Det vill säga 
Accelerometer-chippets momentana acceleration. Observera att detta 
också gäller statisk acceleration relativt ”fritt fall”. Det betyder att en 
accelerometers vilande tillstånd, till exempel liggandes på ett bord, ger 
utslag på 1g uppåt längs en vertikal axel. Vilket medför att man med hjälp 
av en accelerometer bland annat kan mäta lutningen på ett föremål. [14] 
  

a b c 

d e f 
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Nedan presenteras fem typer av accelerometrar: 

Kapacitiva 

En accelerometer som använder en kapacitiv teknik har två stycken fasta 
kondensatorplattor och en rörlig, emellan dem. Den rörliga plattan är fäst 
vid en ”balk” eller massa. Man mäter sedan kapacitansen mellan den 
rörliga och de fasta och jämför skillnaden mellan de båda. På så sätt kan 
man märka förflyttningar av den rörliga ” balken”/massan. Detta 
illustreras i Figur 10. [15] 

  

Figur 10 - Kapacitiv accelerometerkonstruktion [15] 

Piezoelekriska 

Piezo är grekiska och betyder ”klämma” eller ”trycka”. Det som händer när 
man deformerar på ett piezoelektriskt material är att det ger ifrån sig 
laddningar. Detta har man utnyttjat genom att fästa en massa på ett 
piezomaterial och sedan mäta den elektriska spänning som skapas av 
materialet. På detta sätt kan man mäta accelerationen som påverkar 
massan. En illustration av hur en sådan accelerometer kan se ut visas i 
Figur 11. [14] 

 

Figur 11 - Piezoelektrisk accelerometerkonstruktion [14] 

Två olika typer av piezomaterial brukar användas. Det ena är en kvarts-
kristall som finns naturligt och det andra är ett keramiskt material 
framställt på industriell väg. Kvartskristallen ger mest exakt utslag men 
tappar effekt med tiden. Det keramiska materialet är billigare och håller 
längre. [14] 
  



Teoretisk bakgrund 

21 
 

Piezo-resistiva 

Liknande piezo-elektriska, men istället för att skapa en spänning så ändrar 
piezo-materialet sin resistans beroende på vilket tryck den utsätts för. En 
accelerometer av denna typ illustreras i Figur 12. [14] 

 

Figur 12 - Piezoresistiv accelerometerkonstruktion [14] 

Laser 

Accelerometrar som använder laser använder en teknik som liknar den 
som beskrivs i den kapacitiva delen. Man har precis som i den en balk eller 
massa som kan röra sig. Till skillnad mot att mäta kapacitansen används 
flera lasrar för att beräkna förflyttningen/läget av massa. [14] 

Halleffekt 

Mäter accelerationen genom att låta en massa kopplad till ett hallelement 
röra sig i ett magnetfält. [16] 

2.4.2 Gyro 

Gyro har i elektronikvärlden fått en annan betydelse än vad det egentligen 
är. Ett klassiskt gyroskop är en mekanisk konstruktion med en roterande 
massa. Den roterande massan gör att gyrot behåller sin lodräta vinkel. 
Tack vare detta har man en lodrät referenspunkt och kan då beräkna 
lutningsvinkeln. Ett sådant instrument kallas ibland horisontgyro eller 
attitydmeter. Gyroskop har sedan lång tid tillbaka använts inom sjöfart och 
flyg för att mäta lutning gentemot jorden. Idag finns även MEMS-gyron, de 
använder sig av mikroskopiska mekaniska system. MEMS-gyron ger dock i 
regel bara vinkelhastigheten som utsignal men med den kan man räkna ut 
den aktuella lutningen. [17] 
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2.4.3 Ultraljudssensor 

En ultraljudssensor används för att mäta avståndet till ett objekt. Detta 
görs genom att skicka ultraljud (ljud över 20kHz, oftast 40kHz) och sedan 
mäta hur lång tid det tar för ljudet (som reflekteras av objektet) för att 
komma tillbaka. Transmittern (sändaren) består av ett piezoelement som 
skapar ljud när det utsätts för AC-spänning. I Tranceivern (mottagaren) 
görs samma sak fast i omvänd ordning, den mottagna ljudvågen skapar en 
AC-spänning. [17] 

2.4.4 IR-sensor 

Det finns olika typer av Infraröda sensorer. I vårt fall så handlar det om 
avståndssensorer. Alltså för att mäta avstånd till ett objekt. Detta görs med 
hjälp av att infrarött ljus (1 - 430THz) skickat i riktning mot objektet. 
Ljuset skickas från en diod (kallad emitter). Det reflekterade ljuset tas 
sedan emot av en optisk sensor. Elektroniken kring sensorn gör sedan en 
avståndsbedömning baserat på mängden ljus som tagits emot. [17] 

2.5 Reglersystem 

Ett reglersystem är ett automatiskt system som ändrar eller bibehåller ett 
flöde eller en mängd efter ett så kallat börvärde. Ett exempel är ett vanligt 
värmeelement med en termostat. Där väljer du en önskad temperatur med 
ett reglage, ofta en ”ratt” på sidan om elementet. Temperaturen i elementet 
regleras sedan efter hur varmt det är i rummet och försöker nå det 
börvärdet, vilket är det värde du har angivit som önskad temperatur. Ett 
annat uttryck som finns inom reglertekniken är återkoppling. Med 
återkoppling menas att den aktuella nivån och/eller resultat av 
regleringen tas med i beräkningarna när reglersystemet försöker uppnå 
börvärdet. Inom reglertekniken finns olika matematiska modeller för att 
formulera och dimensionera ett reglersystem. Några exempel på sådana är 
PID, fuzzy-logic och State space. [18] 

2.5.1 State space-reglering 

I State space-reglering så använder man sig av vektorer och matriser för 
att beskriva ett system. Vektorerna i systemet är x, y och u. X är en 
kolumnvektor som innehåller det aktuella läget (state), Y är en 
kolumnvektor som innehåller de aktuella utvärdena och U är en 
kolumnvektor som innehåller alla aktuella invärden. Matriserna i systemet 
används för att beskriva systemet och tillsammans med vektorerna skapa 
signalerna i systemet.  
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Matriserna beskrivs nedan: 
 A-matrisen är ”System-matrisen”. Den beskriver hur nuvarande läge 

(state) påverkar nästa läge (state), alltså återkopplingen. 
 B-matrisen är ”Kontroll-matrisen”. Den beskriver förhållandet 

mellan in-värdet och läges-vektorn. 
 C-matrisen är ”Utsignals-matrisen”. Den beskriver sambandet 

mellan systemets läges-vektor och ut-signalen. 
 D-matrisen är ”Framkopplings-matrisen”. Den beskriver vilka och 

hur stor del av in-värdet/in-värdena som ska kopplas direkt till 
utsignalen/utsignalerna. 

Storlekar på vektorer och matriser beskrivs i Tabell 7, formel (1) och 
formel (2). 

 

Tabell 7 - Storlekar på Vektorer och matriser i State Space-modellering 
[19] 

Vektorer Matriser 
            
             
            
            

 

 

    

  

  

 
  

        

  

  

 
  

       

  

  

 
  

  
(1) 

 

   
       

   
       

  

   
       

   
       

  

   
       

   
       

  

   
       

   
       

  

(2) 

 

Figur 13 – Reglerloop för state space 
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(4) 
 
(5) 
 
(6) 

2.5.2 PID-reglering 

PID-reglering innebär att man i tre steg reglerar en signal: 
P - Proportionellt 
I - Integrerande 
D - Deriverande 
P, I och D skrivs oftast i formler som koefficienterna KP, KI och KD. 
Den proportionella delen står för förstärkning av signalen som regulatorn 
gör. Detta görs för att den ska hålla sig kring nivåer som passar det 
regulatorn ska styra. Den integrerande delen används för att kompensera 
för störningar i processen och eliminera kvarstående fel. Kvarstående fel 
är fel som kan framkomma när skillnaden mellan önskat värde och aktuellt 
värde i processen är för nära varandra för att P-delen ska kunna hantera 
dem. Den deriverande delen gör att regulatorn reagerar snabbare på 
ändringar i systemet.[18] 
För att implementera en PID-regulator i mjukvara kan man använda 
följande formel (3) 
 )(1 prevnnn IntCBeAex    (3) 

där  
en beskriver hur mycket nuvarande mätvärde skiljer sig från börvärdet. 
en-1 beskriver hur mycket föregående mätvärde skiljde sig från börvärdet.  
Intprev är integralen av felen. 
 
A, B och C är konstanter som består olika mycket av KP, KI och KD. De 
beskrivs i formel (4) 

 

             
  

  

 

          
  

  

 

     
där Ts är samplingstiden. 

2.5.3 Fuzzy logic-reglering 

Fuzzy logic är en regleringsmetod som går ut på att man testar sig fram till 
ett reglersystem. Först gör man en eller flera mätningar av systemet som 
man vill kontrollera. Sen sätter man upp ”If-then”-regler i klartext vad man 
tycker ska hända när man får ett visst invärde, det är därför det heter fuzzy 
logic. Efter det väger man samman reglerna för alla de enskilda 
mätningarna till en resulterande regel som säger vad kontrollsystemet ska 
göra. Till sist skapas en exakt utsignal som systemet som ska styra förstår, 
det kallas för defuzzification. [20] 
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2.6 Processorer 

För att hantera reglersystemet och mätsignalerna så måste någon slags 
intelligens implementeras i processorn. Processorn måste beräkna det 
aktuella styrvärdet i den implementerade regulatorn. Den måste också 
regelbundet läsa av mätsignaler från de sensorer som mäter helikopterns 
läge i rymd. Tre typer av processorer har övervägts: Traditionell 
mikrokontroller, Digital signalprocessor och FPGA (Field-programmable 
gate array). 

2.6.1 Mikrokontroller 

En mikrokontroller är en mikroprocessor som tillsammans med diverse 
periferienheter är monterade på ett och samma chip. De periferienheter 
som vanligtvis finns på en mikrokontroller är bl.a. programminne, externt 
lagringsminne (oftast EEPROM), A/D-konverterare, 
kommunikationsmoduler (bl.a. SPI, UART, I2C) och timers. 
Mikrokontrollers är väldigt vanliga i inbyggda system. Största fördelen 
med dem är att de är förhållandevis billiga och att det finns mycket 
kunskap hos ingenjörer i industrin. [21] 

2.6.2 Digital signalprocessor 

En digital signalprocessor är i grunden en mikrokontroller men den har ett 
antal speciella egenskaper. Bland annat snabba flyttalsberäkningar och 
speciella minneskonfigurationer för fouriertransformationer. De togs 
framförallt fram för att ersätta analoga bild- och ljudbehandlingskretsar. 
Fördelen gentemot en kraftfull mikrokontroller är att man i specialiserade 
system kan få bra prestanda till ett billigare pris. [22] 

2.6.3 FPGA 

En FPGA (Field programmable gate array) är ett chip som består av ett 
antal grindar (ofta i miljontal) som kan konfigureras och kopplas ihop för 
att få en önskad funktion på chippet. Den önskade funktionen kan 
beskrivas med ett par olika programmeringsspråk, de vanligaste är 
”VHDL” och ”Verilog”. När beskrivning av hårdvaran i något av språken har 
gjorts så skapas en ”netlist”. Denna ”netlist” kan tillsammans med en 
benkonfiguration användas av en ”place and route”-funktion för att 
konfigurera FPGA:er efter behov. [23] 
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Programvara 

MathWorks MATLAB 

MATLAB är ett program för utveckling av algoritmer, datavisualisering, 
dataanalys och numeriska beräkningar. MATLAB används för att utvärdera 
och visualisera data genom att skapa grafer baserat på data från On-Board 
control system. [24] 

 

CadSoft Eagle 

CadSoft Eagle är ett gratis CAD-program som finns tillgängligt för 
Windows, Linux och Mac. Eagle används för att skapa kopplingsschema 
och designa Printed Curcuit Boards, PCBs. 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Metod  

I början av projektet startades sökandet efter en radiostyrd helikopter som 
hade tillräckliga möjligheter för att kunna styras av ett egentillverkat 
system. En viktig faktor i valet var priset, eftersom detta examensarbete är 
helt självfinansierat av författarna. För att undersöka marknaden besöktes 
återförsäljare i närområdet för råd. Detta gav en bra överblick om vilket 
segment och vilka modeller som var lämpliga. 

Nästa steg var att reda ut hur helikoptern fungerar. Detta gjordes främst 
med hjälp av information från internet och manualer. Viss information 
kunde fås från experiment på helikoptern. För att reda ut vilka utsignaler 
som radiomottagaren skapar när olika kommandon skickas från sändaren 
så studerades radiomottagarens utsignaler med hjälp av ett 
flerkanalsoscilloskop. På så sätt kunde sambandet mellan utsignal och 
insignal fås fram. 

Tester har genomförts på det egentillverkade testsystemet och det har 
fungerat tillräckligt bra för de test som vi har utfört. Utförandet på 
testerna har varit att låta helikoptern starta i ett ändläge och sen ta sig till 
horisontellt läge alt. starta i horisontellt och sedan behålla det. 

3.2 Översikt av integrerat styrsystem 

"Integrerat styrsystem” kallas den del av testsystemet som innefattar 
hård- och mjukvara. Med hårdvara syftas elektriska komponenter. Det 
integrerade styrsystemet är ett komplett system som hanterar mätning av 
lutningen, uträkning plus skapande av styrsignaler och lagring av mätdata. 
Det sköter även kommunikationen med en PC vid debug och testning. 
Systemet är uppdelat i olika delar, moduler. I Figur 14 visas kopplingar 
mellan olika moduler. I texten nedan beskrivs vad varje modul gör och 
vilka andra moduler som påverkar eller påverkas av modulen. Mjukvara 
finns i sin helhet i bilaga 1. 
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Figur 14 – Ett exempel på ett integrerat styrsystem kan se ut och hur de 
olika delarna av systemet hänger ihop med varandra. 

3.2.1 ADC 

För analog avläsning används mikrokontrollerns inbyggda ADC (Analog to 
Digital Converter). ADCn är ihopkopplad med portarna AN2 och AN3 
(pinne 4 och 5) och den läser av den aktuella spänningen som 
accelerometern skickar ut. Konverteringen från analogt värde till digitalt 
görs i 16 gångar i snabb följd och värdena läses in till en buffert och ett 
medelvärde räknas sedan ut för att få ett giltigt värde. Detta görs för att det 
visade sig att ADCn inte alltid läste av värde korrekt.  

För att minska störningarna på grund av vibrationer har dessutom ett 
mjukvarufilter implementerats. Mjukvarufiltret tar de senaste 16 värdena 
och skapar ett medelvärde av dessa. 

3.2.2 Timing 

För att skapa periodiska PWM-signaler och göra mjukvarufunktionerna 
tidstyrda så användes Timer 1 och Timer 3 tillsammans med interrupt. 
Timer 1 användes för att skapa en PWM-puls som kan variera mellan 1-2 
ms. Timer 3 används främst för att se till att PWM-signalen är periodisk 
med en periodtid på 20 ms. Samtidigt som den gör det så triggar den även 
så att funktionerna körs periodiskt. 
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3.2.3 Regulator 

Regulatorn består i första demonstrationen av en PID-regulator med olika 
värden. I andra demonstrationen består regulatorn av en Look-Up-Table 
som översätter mätvärdet från ADCn till ett styrvärde. Tabellen består av 
126 styrvärden för olika mätningar som varierar mellan ±15 grader i 
förhållande till vågrätt läge. 

3.2.4 Mixer 

Styrvärdena ESC, AIL, ELEV och GYRO påverkar alla servona, men olika 
mycket. Mixer-modulen adderar ihop en viss procent av styrvärdena till 
den slutgiltiga styrsignalen. Genom att analysera hur signalerna ut från 
mottagaren påverkas när man rör spakarna på sändaren kunde 
förhållandet mellan styrvärdena till de olika styrsignalerna fås fram. 
Nedan är en lista på hur mycket varje styrvärde påverkar varje styrsignal. 

Aileron = 45% AIL, 27% ESC, 27% ELEV 

Elevation = 70% ELEV, 30% ESC 

Throttle = 100% ESC 

Pitch = 45% AIL, 35% ELEV, 30% ESC 

Rudder = 100% GYRO 

3.2.5 PWM 

PWM-modulen skickar ut en PWM-puls, som varierar mellan 1-2 ms, till ett 
servo var 4 ms. Periodtiden för servona blir då 4*5= 20 ms. Pulsen skapas 
genom att sätta Timer 1 till den önskade pulstiden samtidigt som man 
ettställer önskad utgång. När sedan Timer 1 når upp till den önskade tiden 
som är satt så skapas ett interrupt. I interruptet nollställs alla PWM 
utgångar. 

3.2.6 EEPROM 

EEPROM används för att spara ner data medan testerna körs. Vid varje test 
sparas det aktuella mätvärdet och följande styrvärde undan i EEPROM. Om 
det är AIL- eller ELEV-värdet som sparas beror på vilket värde som är 
intressant i det aktuella testet. Det går lagra 500 värden i EEPROM, 250 
mätvärden och 250 styrvärden och ett värde skrivs till minnet var 100 ms. 
Detta betyder att det går spara värden de 25 första sekunderna av ett test, 
sen är minnet fullt och testet får avbrytas. Med hjälp av MPLAB läses 
minnet och datan sparas som en text-fil. I MATLAB skapas sedan diagram 
av datan från textfilen. 
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3.3 Hårdvara 

3.3.1 Val av hårdvara 

En DSP-processor valdes för att den är bättre på flyttalsberäkningar än en 
vanlig mikroprocessor och att den är billigare än en FPGA. En DSP-
processor innehåller även redan funktioner som behövs, bl.a. 10-bitars 
ADC, 16-bitars timer och 1KByte EEPROM till skillnad från en FPGA där 
dessa funktioner måste implementeras separat. 

För att mäta lutningen på helikoptern valdes att en accelerometer skulle 
användas istället för ett gyro, på grund av att den ansågs fylla funktionen 
som behövdes och att den var mycket billigare. Accelerometern som har 
valts är av den kapacitiva typen och heter MMA7260 och är tillverkad av 
Freescale Semiconductors. Anledningen till att just den här valdes var att 
den var billig (150kr) och att den levererades redan monterad på ett 
utvecklingskort, vilket gjorde att den var enklare att implementera med 
den övriga hårdvaran. 

Avståndssensor/höjdsensor valdes att inte implementeras i det här 
testsystemet. Dock presenterades olika alternativ på sensorer och enklare 
tester utfördes för att ge en bild av möjligheterna att utveckla testsystemet 
för ett sådant syfte. Enkla tester utfördes för att utvärdera dessa 
möjligheter. 

3.3.2 Kretskort 

Hårdvara som har tillkommit (alltså inte redan monterad på helikoptern) 
har monterats på ett egentillverkat PCB-kort (huvudkortet) och på ett 
hålkort (dotterkortet). PCB-kortet designades för att kunna ha ett 
dotterkort där diverse komponenter kan anslutas. På huvudkortet finns en 
mikrokontroller med tillhörande elektronik och kontakter/pinnar. 
Dotterkortet är av hålkortstyp vilket gör att diverse komponenter kan 
lödas dit i efterhand. På detta kort har en accelerometer, lysdioder, brytare 
och anslutningsdon för servorna på helikoptern monterats. PCB-kortet har 
designats i CadSofts CAD-program Eagle. Kortet har sedan egenhändigt 
tillverkats med hjälp av overheadfilm, UV-ljus och etsning i ett etsbad på 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Figur 15 visar designen av mönsterkortet 
som har plats för mikrokontroller, kontakt för ICD2, kristall, avkopplings 
komponenter och kontaktpinnar.  
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Figur 15 – Designen av mönsterkortet, över- och undersida. 

3.3.3 Processorn 

Den valda processorn är en dsPic30F2010 från företaget Microchip. 
Processorn kommer att göra alla beräkningar i regulatorn och beräkna 
helikopterns position i luften. Under testfasen av projektet användes 
EEPROM för att spara reglervärden och mätvärden för att senare kunna 
läsa ut resultaten av testerna i grafer. Figur 16 visar användningen av 
pinnarna på processorn. Se även bilaga 2. 
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Figur 16 - Kopplingsschema för processorn. 

 

3.3.4 Accelerometer 

Accelerometern kommer att användas för att mäta helikopterns lutning i 
elev-led och ail-led. Accelerometerns känslighet kan ändras mellan fyra 
olika lägen: 1.5g, 2g, 4g, 6g. Det betyder att om man ställer in den på 1.5g-
läget så kan den bara mäta en acceleration på 1.5g, men med högre 
noggrannhet än de andra lägena. Gränsnittet ut från accelerometern är tre 
stycken analoga signaler (0-3.3V) som representerar accelerationen i tre 
olika led (x-,y- och z-led) som accelerometern kan mäta. På kortet finns 
även ett RC-filter för varje led och spänningsomvandling från 5V till 3.3V 
som är spänningen som accelerometerkretsen använder sig av. [25] 

 

Figur 17 – Ovansidan accelerometer [26] 
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Figur 18 - Måtten på accelerometern [27] 

3.4 Mjukvara 

Koden är i huvudsak skriven i programmeringsspråket C men små delar är 
skrivna i Assembler. Under utvecklingen av mjukvaran har MicroChips 
egna utvecklingsmiljö, MPLAB, använts. För att kompilera koden har 
MicroChips kompilator C30, som har stöd för den valda dsPIC processorn, 
använts.  

3.4.1 Programstruktur 

Mjukvaran har skapats som en typ av realtidssystem. Det innebär att man 
har så kallade processer (uppgifter) som realtidssystemet ska utföra innan 
en viss deadline. Det finns olika typer av realtidsstrukturer. Den som har 
valts i detta systemet är en form där bara en process körs åt gången (Non-
preemptive). Alternativet är att man har en struktur där processer kan 
avbrytas av en process med högre prioritet. System är schemalagt så det är 
4 ms mellan varje process. Detta betyder att deadlinen är 4 ms efter att 
uppgiften har "släppts", eftersom nästa process då ska påbörjas. 
Schemaläggningen i vårat system beskrivs i Figur 19. 
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Figur 19 – Tidsstyrda processer 

Process 1: Läser av helikopterns läge i X-led. 

Process 2: Läser av helikopterns läge i Y-led och göra Lågpass-filtrering på 
alla mätvärden. 

Process 3: Räknar ut reglervärde för X-led och skriver mätdata till 
EEPROM. 

Process 4: Räknar ut reglervärde för Y-led. 

Process 5: Mixar värdena reglervärdena för att passa till styrning av 
helikoptern. 

3.4.2 Reglersystem 

Två olika reglersystem designades för att visa möjligheterna av tester i 
testsystemet. Först skapades ett reglersystem baserat på PID-reglering. 
Sedan skapades ett reglersystem av "Fuzzy Logic"-typ 

PID-reglering 

Det första reglersystemet använde sig av PID-reglering där insignalen till 
regulatorn är lutningsvinkeln och utsignalen blir en styrsignal. Hela 
reglersystemet består av två PID-regulatorer, en för varje led. Eftersom 
PID-regulatorerna är implementerade på samma sätt bara med olika 
värden så beskrivs bara hur den ena PID-regulatorn implementerades.  

Först räknas konstanterna A, B och C, det görs bara en gång. Nästa steg är 
att jämföra börvärdet med insignalen (mätvärdet) för att få fram felet, 
alltså hur mycket de skiljer sig från varandra. Sen multipliceras A med felet 
och B med föregående fel och C med integralen av felen. Resultatet av hur 
det implementerats i C-kod: 

output = A*error + B*oldError + C*intPrev; 

intPrev = ((error+oldError)*0.002)/2 + intPrev; 
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oldError = error; 

I de test vi sedan har gjort så har det experimenterats med olika värden på 
A, B och C.

 

Figur 20 - Blockdiagram över PID-regulatorn 

Fuzzy logic-reglering 

Det andra reglersystemet som implementerades är en typ av fyzzy-logic-
regulator. Reglersystemet är skapat genom att en rad tester utförs för att 
kunna skapa en kurva som representerar hur styrvärdet beror på 
mätvärdet. Genom att starta helikoptern i en lutande vinkel X och manuellt 
ställa in ett styrvärde hittades det optimala styrvärdet för varje vinkel X 
som testades. Det optimala styrvärdet för en viss vinkel är när helikoptern 
kan ta sig upp till horisontellt läge från start läget med ett styrvärde så 
nära 500 som möjligt. Styrvärdet för att få huvudrotorn horisontellt är ca 
500. När testerna var klara hade 11 styrvärden testats fram, -15, -12, -9, -6, 
-3, 0, +3, +6, +9, +12 och +15. Genom att interpolera värdena mellan 
punkterna skapades en kontinuerlig kurva som består av 126 punkter 
istället för bara 11. Se Tabell 8 och Figur 22. De 126 värdena läggs in i en 
Look-Up table där indexet för tabellen är den uppmätta vinkeln. Eftersom 
reglersystemet inte behöver utföra några uträkningar utan bara slå upp 
rätt värde i en tabell så blir systemet väldigt snabbt. 

 

Figur 21 - Blockdiagram över fuzzy-logic regulatorn 
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”Fungerar” betyder att helikoptern kan ta sig upp till lågrätt läge från den 
lutningen testet testar med det styrvärdet. 

Test -15 graders lutning 
662 Fungerar 
600 Fungerar inte 
630 Fungerar inte 
640 Fungerar 
 
Test -12 graders lutning 
630 Fungerar inte 
635 Fungerar 
 
Test -9 graders lutning 
628 Fungerar inte 
630 Fungerar 
 
Test -6 graders lutning 
620 Fungerar 
610 Fungerar inte 
615 Fungerar inte 
Test -3 graders lutning 
610 Fungerar 
605 Fungerar 
595 Fungerar inte 
600 Fungerar 
 
Test +3 graders lutning 
400 Fungerar 
410 Fungerar 
415 Fungerar 
420 Fungerar inte 
430 Fungerar inte 
 
Test +6 grader lutning 
390 Fungerar 
395 Fungerar inte 
 
Test +9 graders lutning 
385 Fungerar 
390 Fungerar inte 
 
Test +12 graders lutning 
385 Fungerar inte 
380 Fungerar 
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Test +15 graders lutning 
380 Fungerar inte 
375 Fungerar inte 
370 Fungerar 
 

Tabell 8 - Valda styrvärden 

 

Figur 22 - Cirklarna är testade styrvärden och linjen representerar de 
interpolerade värden mellan cirklarna. 

Vinkel i grader Värdet som accelerometern 
ger 

Styrvärde 

-15 420 640 
-12 430 635 
-9 443 630 
-6 454 620 
-3 467 600 
0 495 507 
3 511 415 
6 520 390 
9 535 385 
12 540 380 
15 545 370 
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3.5 Testmetoder och testsystemet 

För att testa styrsystemets funktion i en kontrollerad labbmiljö så har ett 
testsystem konstruerats. Med hjälp av detta har sedan tester kunnat 
utföras i elevationsled. Testerna har gjorts för att kunna analysera hur 
reglersystemen fungerar och för att demonstrera vilka problem ett 
integrerat kontrollsystem kan ha. Testsystemet går att dela in i flera olika 
lager, vilket kan ses i Figur 23. Det första lagret består av PC, ICD2 och 
oscilloskop. PC:n kommunicerar med det integrerade kontrollsystemet via 
en ICD2 och kan både programmera om kontrollsystemet och hämta ut 
data från det. Därför är, som figuren visar, kommunikationen dubbelriktad 
mellan PC:n och det integrerade kontrollsystemet. Oscilloskopet används 
för att analysera signalerna från radiomottagaren och sedan för att 
säkerställa att styrsignalerna från det integrerade kontrollsystemet är 
korrekta. PC:n används för att starta och stoppa testet men påverkar 
annars inte det första lagret av testsystemet under tiden som tester pågår. 
Oscilloskopet är inte inkopplat när helikoptern körs, därför är pilarna 
streckade. Det andra lagret innefattar delar av systemet som skapar och 
genererar styrsignaler d.v.s. det integrerade styrsystemet, 
radiomottagaren och radiosändaren. Det tredje lagret gör om styrsignalen 
till rörelser. Motorn roterar med olika hastighet efter att ESC:n har gjort 
om styrsignalen för gas. Servona omvandlar styrsignalerna till mekaniska 
rörelser, för att styra delarna på helikoptern. Lager fyra består av de 
mekaniska delar på helikoptern som skapar lyftkraften och gör 
helikoptern styrbar. Det sista lagret består av rörelsebegränsaren som 
minskar helikopterns rörelsefrihet till att bara kunna röra sig några grader 
i endast en axel. 
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Figur 23 - Blockschema över hela testsystemet 

3.5.1 MicroChip ICD2 

ICD2, In Circuit Debugger 2, är en realtidsdebugger och programmerare 
för MicroChips PIC- och dsPIC-serier. ICD2 debugfunktioner är inbyggda i 
mikrokontrollern och aktiveras genom att programmera processorn med 
kod kompilerad i "debug mode". ICD2 ansluts till en PC via USB eller RS-
232. På PC:n körs sedan MicroChips utvecklingsmiljö (MPLAB IDE) vilket 
kommunicerar med ICD2. ICD2 fungerar som ett intelligent gränssnitt 
mellan de två, så att utvecklaren kan undersöka mikrokontrollern, t.ex. 
läsa variabler och register vid brytpunkter med hjälp av ”Watch Window”. 
En brytpunkt kan ställas in så att programmet stoppas på en specifik 
kodrad. Vid brytpunkten kan data och programminne läsas och ändras. 
Dessutom kan ICD2 användas för att programmera Flash-baserade 
mikrokontrollers. Detta är praktiskt när mikrokontrollern sitter monterad 
på ett kretskort. [28] 
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Figur 24 - MicroChip MPLAB ICD2 [29] 

3.5.2 Agilent 54622D Mixed-Signal Oscilloscope 

Agilent 54622D är ett flerkanaligt oscilloskop och en logikanalysator som 
gör det möjligt att visa flera kanaler samtidigt. Den har 2 ingångar som kan 
mäta analoga signaler och 16 ingångar för binära signaler. Som mest 
användes 5 av logik kanalerna samtidigt i det här projektet. Oscilloskopet 
användes till följande uppgifter:  

 För att analysera hur utsignalerna från mottagaren påverkas av 
olika kommandon från sändaren. 

 För att kontrollera att PWM signalerna från On-Board control 
system hade rätt periodicitet och längd. 

3.5.3 Rörelsebegränsare 

Rörelsebegränsarens konstruktion består av en plattform, som helikoptern 
kan fästas på. Plattformen är i sin tur fastsatt i ett gångjärn. Andra delen av 
gångjärnet är monterat på ett vinkeljärn som kan fästas på t.ex. ett bord 
med en tving. En liten bit nedanför gångjärnet sitter två gängade stänger 
som kan justeras med muttrar för att påverka hur många graders frihet 
helikoptern kan ha. Figur 25 visar rörelsebegränsaren i olika ändlägen. 

 

 

Figur 25 - Rörelsebegränsare 

a b a 
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3.5.4 Testdata 

För att ha möjlighet att analysera resultaten från testen så finns en 
lagringsfunktion i mjukvaran. Den lagrar läsvärden från accelerometern 
och styrvärden från reglersystemet. Värdena lagras på EEPROM-minnet 
som är ett "icke flyktigt" minne. Detta gör att man kan läsa värdena även 
om strömmen har brutits till minnet.  

Den insamlade testdatan har sedan lästs in på en PC. I PC:n har sedan 
programmet MATLAB använts för att behandla den och visualiserats med 
hjälp av grafer. I graferna går det utläsa den uppmätta lutningsvinkeln och 
vilken styrsignal som regulatorn skickar ut vid en bestämd tidpunkt. Det 
går även utläsa mätsignalens offset och om mätsignalen blir störd och inte 
visar rätt vinkel. 
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Delmål 

Delmål 1: Studera grundläggande helikopterkontroll och ta fram 
parametrar som påverkar styrningen av helikoptern. 

Grundläggande helikopterkontroll studerades genom att läsa böcker, 
manualer och guider på internet om hur helikopterns styrning kan 
påverkas. Fokus i början av projektet var att förstå hur styrningen av en 
RC-helikopter fungerar i allmänhet. Under projektets fortskridande lades 
mer och mer fokus på den RC-helikoptermodell vi hade valt i synnerhet, 
detta beskrivs mer under "Delmål 2". Beskrivningen av hur styrningen 
fungerar återfinns i "Allmän RC-helikopterkonstruktion" i kapitlet 
"Teoretisk bakgrund". 
 
Vad som visade sig vara fundamentalt var förståelsen av styrningen av 
helikopterns swashplate. Den är grundläggande för att styra helikoptern 
framåt, bakåt, höger, vänster. Denna typ av helikopter kallas 
koaxialhelikopter och det är den vanligaste typen hos fullstora helikoptrar. 
Genom att styra de tre servona som kontrollerar helikopterns swashplate 
så kan flygriktning och lutning av helikoptern i luften kontrolleras. 
 
Det kan diskuteras hur lämplig denna typ av styrning är för 
modellhelikoptrar. En mycket enklare design är den hos en quadrokopter. 
Denna typ beskrivs inte i rapporten. Men designen bygger på att olika 
mycket varvtal hos fyra motorer monterade på en korsformad kropp styr 
riktningen. 
 

Delmål 2: Undersöka redan existerande styrning och kommunikation 
på en radiostyrd helikopter. 

Kommunikationen mellan radiomottagaren och servona samt 
radiomottagaren och ESC är PWM-signaler. Totalt är det fem PWM-
signaler. Dessa signaler är direkt beroende av de fyra signalerna som av 
användaren kan ändras med de två spakarna på radiosändaren, vid normal 
flygning. Dessa signaler har vi valt att kalla: AIL (Aileron), 
ELEV(Elevation), ESC(Gas till motorn) och GYRO(Pitchvinkel på roder-
rotorn). Vilka de är beskrivs i "Figur 26 - Styrsignaler". Innan de sänds till 
helikoptern så mixas signalerna i radiomottagaren, och fem signaler 
skapas. Dessa fem signaler består av andelar av de fyra signalerna. 
Andelarna av signalerna beskrivs i Tabell 9. 
. 
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Tabell 9 - Signalöversättning 

 ESC GYRO ELEV AIL 
Aileron 27%  27% 45% 
Elevation 30%  70%  
Throttle 100%    
Pitch 30%  35% 45% 
Rudder  100%   

 

Figur 26 - Styrsignaler 

 

Delmål 3: Göra ett motiverat val av hårdvara och mjukvara för en 
enkel demonstration av ett kontrollsystem. 

Processorvalet föll på en dsPIC30F2010 DSP-processor. Vi tycker det var 
ett bra val eftersom den har uppfyllt alla krav vi har haft på 
processordelen av systemet. En FPGA hade krävt ytterligare komponenter 
och inneburit en högre kostnad. 

Det har visat sig att sensorerna för vinkelmätning skapar problem när de 
på något sätt störs. Detta illustreras tydligt i de tester som har gjorts. Det 
förmodas finnas flera orsaker till dessa störningar. Den första är 
vibrationer från helikoptern. Eftersom överföringen mellan 
accelerometern och processorn är analog så är en annan möjlig orsak 
störningar från elektriska fält från motorn som driver rotorn. Hur mycket 
de påverkar lägesmätningen är svårt att bedöma. En lösning på 
vibrationsproblemen skulle kunna vara bättre fästanordningar för 
accelerometern. En annan skulle vara att använda ett gyro tillsammans 
med accelerometern för att filtrera bort störningar i ett Kalmanfilter. En 
lösning mot de elektriska störningarna är att använda sig av en 
accelerometer som skickar en digital signal istället för en analog. 
Elektriska fält kan också störa en digital signal, dock minskar 
sannolikheten avsevärt och metoder kan användas för att hitta fel i datan. 

Tester utfördes på en ultraljudssensor. Testerna visade dock att 
mätsignalen störs kraftigt av luftturbulensen som helikoptern skapar. 
Därför är en IR-sensor eller liknande att rekommendera som höjdsensor. 

 

 

ESC 

GYRO 

ELEV 

AIL 
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Delmål 4: Implementera hårdvaran på helikoptern. Även studera hur 
hårdvaran ska monteras för att helikopterns vikt och balans ska 
påverkas minimalt. 

Montering av de kretskort vi har skapat har fungerat bra för ändamålet. En 
utveckling skulle vara att montera elektroniken i någon slags låda. Detta 
skulle ge en snyggare design, men även ge möjligheter för utomhusbruk. 
Att montera alla komponenterna på ett och samma kretskort skulle även 
ge en kompaktare, hållbarare och mindre störningskänslig design. 
Hårdvaran har strömförsörjts av samma batteri som helikoptern. För att 
kunna styra helikoptern har processorn anslutits till servona på 
helikoptern. Figur 27 Visar styrsystemet i detalj. Figur 28 visar 
styrsystemet monterat på helikoptern. 

 

Figur 27 – Kretskort med styrsystem för helikoptern. 

 

DSP-processor 

Accelerometer Kontaktdon servon Debug-ingång 
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Figur 28 - Testsystemet i detalj 

 
Delmål 5: Utveckla och bygga ett testsystem för att identifiera, 
demonstrera och analysera problem som är relaterade till styrning av 
en RC-helikopter.  
 
Med hjälp av testsystemet kunde problem identifieras och genom att 
visualisera data som har sparats under testerna kunde problemen även 
demonstreras och analyseras. Med datan kunde grafer skapas för att 
demonstrera problemen. Dessa grafer användes sedan för att analysera 
vad som skapar problem. Med hjälp av dessa kunde vi föreslå sätt att 
minska och motverka problemen. Testsystemets design kan utvecklas för 
att ge möjlighet till mer avancerade tester. Till att börja med så skulle en 
rörelsebegränsare med en kulled istället för ett gångjärn tillföra att 
helikoptern kan luta i alla riktningar och därmed ge mer utförliga tester. 
Nästa steg skulle vara att skapa en rörelsebegränsare med någon slags 
roterande platta för att testa helikoptern i gir-leden. Slutligen kan någon 
slags rörelsebegränsare för att även testa helikoptern i höjdled 
implementeras. En ytterligare utveckling av testsystemet skulle vara att 
addera mer dataminne för kunna lagra data under en längre tid och på så 
vis även kunna dokumentera tester under en längre tid. Figur 29 visar 
testsystemet i sin helhet med helikoptern monterad. 

ESC 
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Figur 29 – Testsystemet i sin helhet 

 

Delmål 6: Demonstrera funktionaliteten hos det utvecklade 
testsystemet. 

För att demonstrera att testsystemets givare och datainsamling fungerar 
som det är tänkt lutas helikoptern bakåt och sedan framåt, utan att 
huvudrotorn snurrar, medan den sitter fast i rörelsebegränsaren. 

I Figur 30 visas när helikoptern först lutas bakåt 15 grader och sen framåt 
15 grader. ± 15 grader är frihetsgraden helikoptern har när den sitter fast i 
rörelsebegränsaren. Detta bevisar att mätning av aktuell vinkel stämmer 
och att datainsamlingen fungerar. 
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Figur 30 - Test av vinkelmätning och datainsamling 

 
Demonstration av PID reglering 
Test utfördes i ELEV-led med helikoptern monterad på 
rörelsebegränsaren. I första testet testas P-verkan, alltså sätta I och D till 
noll. 
 
Steg 1: 
P-värdet sätts till 8.  
 
Resultat: Det visuella resultatet är att helikoptern kan ta sig upp långsamt 
från ändlägena, men har svårt att balansera på mitten.  
 
Steg 2: 
P-verkan ökas till 9 för att få en snabbare reaktionstid i systemet. 
 
Resultat: Helikoptern reagerar snabbare och tar sig lättare upp från 
ändlägena. Tippar sakta från ändläge till ändläge. 
 
Steg 3: 
P-verkan ökas till 10 för att snabba upp reaktionen ytterligare. 
 
Resultat: Bättre resultat än föregående test. Helikoptern tar sig snabbare 
upp från ändlägena men kan inte hålla sig stabil på mitten. 
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Steg 4: 
Ökar P-verkan till 12. 
 
Resultat: Helikoptern ger nu för stora utslag för att kunna vara stabil. 
 

Efter de inledande testerna märktes det att helikopterns rörelse var 
instabil och när data från testerna hade behandlats visades varför. Som 
vinkelkurvan i grafen (Figur 31) visar så kommer första spiken efter ca tre 
sekunder och efter fem sekunder så är störningarna konstanta resten av 
testet. Att det ser bra ut de första sekunderna beror på att när testet 
startar ges helikoptern ingen gas men så fort initieringen av styrsystemet 
är klar så ökas gasen till ca 50%, och det är då störningarna börjar. 
Störningarna på mätsignalen gör att reglersignalen också blir fel och det är 
därför helikoptern inte beter sig som den borde. På grund av detta gjordes 
inte fortsatta tester med I- och D-verkan. 

 

Figur 31 - Demonstration PID 10 0 0 

 
Demonstration av störningskällan 
För att undersöka om det är hastiga rörelser som påverkar mätningarna 
negativt testades att hastigt luta helikoptern framåt och bakåt flera gånger. 
Detta görs utan att ge någon gas till helikoptern. 
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Som man kan se i Figur 32 så verkar hastiga rörelser inte påverka 
vinkelmätningen mycket. Vissa små toppar kan man se när helikoptern 
slår i rörelsebegränsaren men det verkar inte vara hastiga ryck som är den 
största störningskällan. 

 

Figur 32 - Demonstration hastiga rörelser 

För att undersöka om störningarna framträder när motor är igång och 
huvudrotorn snurrar så fixerades helikoptern i horisontellt läge samtidigt 
som huvudrotorn varvades upp till 50% i det första testet och till 100% i 
det andra testet. Här kan man tydligt se kraftiga störningar som liknar de 
vid demonstrationen av PID regulatorn (Figur 31) både vid 50% gas (Figur 
33) och 100% (Figur 34) gas.  

Den troliga anledningen till att störningarna framträder när huvudrotorn 
snurrar är att helikoptern samtidigt vibrerar ganska mycket. Vibrationerna 
är snabba accelerationer som gör försvårar mätningen av 
jordaccelerationen. En annan trolig störningskälla är elektriska störningar 
som motorn producerar och som kan störa den analoga mätsignalen som 
går från accelerometern till ADC. 
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Figur 33 - Demonstration 50% gas 

 

Figur 34 - Demonstration 100% gas 
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Demonstration av filtrering 

För att testa om det går att filtrera bort störningarna implementerades ett 
lågpassfilter. Både den filtrerade och ofiltrerade mätsignalen presenteras i 
Figur 35. 

 
Mycket av störningarna kunde filtreras bort, uppskattningsvis så mycket 
som 85% av extremvärdena, men mätvärdena är ändå inte tillräckligt 
noggranna för att kunna användas som en referens till en PID-regulator. 

 

Figur 35 - Skillnaden mellan med och utan mjukvarufilter 

Identifiera störningskällan 
För att utreda om det är vibrationer eller elektriska störningar som 
påverkar mätvärdet placerades styrsystemet på samma ställe under 
helikoptern men utan att ha fysisk kontakt till den. På det här viset kunde 
inte vibrationerna från helikoptern påverka mätvärdena. I Figur 36 kan 
man se att de kraftiga spikarna från tidigare mätningar har försvunnit men 
mätsignalen fångar fortfarande upp lite störningar. 
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Figur 36 - Utan vibrationsstörningar 

 

Demonstration av Fuzzy-logic reglering 
För att se om helikoptern reagerade på samma sätt med en annan typ av 
regulator så gjordes två tester i ELEV-led med lågpassfiltrering och en 
begränsad rörelsefrihet på ±15 grader. Första testet utfördes med få fasta 
intervaller, under -15, -12, -9, -6, -3 grader eller över +3, +6, +9, +12, +15 
grader. Det andra testet gjordes efter att värdena hade interpolerats till 
126 gränsvärden från -15 grader till +15 grader. 
 

Störningarna påverkade även fuzzy-logic regulatorn så pass mycket att en 
effektiv reglering inte var möjlig. Både i det första testet (Figur 37) och i 
det andra testet (Figur 38) ser man att denna reglering fungerar bättre än 
PID-regleringen. Dock så var det så pass mycket störningarna att en 
tillräckligt bra reglering inte kunde genomföras. 



Resultat och diskussion 

53 
 

 

Figur 37 - Demonstration fuzzy-logic med få värden 

 

Figur 38 - Demonstration fuzzy-logic med interpolerade värden 
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4.2 Metoddiskussion 

Faktasökningen visade snabbt att det finns en hel del entusiaster som 
intresserar sig för RC-teknik. Dessa entusiaster bidrar med en hel del 
information kring funktionaliteter, justeringar och förbättringar av RC-
helikoptrar. Dessa personers information bör tas med en nypa salt. Dock är 
våra erfarenheter att det kan ge bra tips på åt vilket håll man ska rikta sina 
utforskningar av RC-modeller. Vidare så gav manualen i många avseenden 
tillräcklig information för att förstå funktionalitet av helikoptern.  

Experimenten har givit en bra överblick av hur alla delar av helikoptern 
fungerar, detta var absolut nödvändigt för att förstå exakt hur gränssnittet 
mellan helikopter och styrsystem ska utformas. 

Testerna har med hjälp av datainsamlingen givit en mycket bra överblick 
och exakta fakta över beteendet hos helikoptern.  

Något som skulle spara tid är att istället för att egentillverka mönsterkort 
använda sig av demokort. På så sätt kan mer av utvecklarnas energi läggas 
på andra delar. 

Samarbetet mellan författarna har fungerat bra. Uppdelningarna har varit 
tydliga. Vi har delat uppgifterna på ett sätt som gjort att det varit möjligt 
att arbeta med dem parallellt. Detta har givit en effektiv arbetsgång. En 
fördel med att arbeta i par är att det ger möjlighet att bolla med idéer och 
hjälpas åt när någon del i utvecklingen har fastnat. Till sist finns det 
ytterligare en stor fördel att samarbeta; det är mycket roligare och 
inspirerande. 
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5 Slutsats 

I projektets början gjordes grundliga studier kring RC-
helikopterkonstruktion. Mycket av informationen hämtades från internet 
eftersom det inte finns särskilt mycket litteratur kring detta ämne. 
Informationen har sedan presenterats i rapporten för att läsaren ska få en 
överblick av funktionaliteten. Detta är en förutsättning för fortsatt 
förståelse av rapporten. 

För att få ännu mer förståelse kring funktionaliteten av RC-helikoptrar i 
allmänhet och Belt-CP:n i synnerhet så gjordes experiment. På detta sätt 
kunde vi identifiera lösningar och implementera ett testsystem på vår 
helikopter. Detta gav oss förutsättningarna för att kunna fortskrida i 
arbetet med att utforma ett gränssnitt mellan helikopter och 
mikroprocessor. 

För att göra ett motiverat val av hårdvara undersöktes olika alternativ. En 
viktig faktor i valet var priset på komponenterna. Komponenter till lägre 
pris medför i många fall minskad kvalitet. I vårat fall tydde vissa resultat 
delvis på detta. Även kompletterande hårdvara, för ökad precision, 
diskuterades. 

För att ge möjlighet att testa helikoptern så utformades vårt testsystems 
mekaniska delar för montering av den. Elektroniken för styrning av 
helikoptern placerades för att inte påverka helikopterns jämvikt. Den 
mekaniska delen av testsystemet utformades för att kunna ge rättvisa 
tester. 

Med testsystemets begränsande av rörelsefrihet hos helikoptern så kunde 
tester demonstreras och analyseras visuellt. Med hjälp av datainsamling 
kunde dessutom grafer ritas vilket än mer kunde avslöja och identifiera 
fakta och begränsningar hos styrningen. 

Rapporten visar också vilka problem som måste angripas för att ha 
möjlighet att skapa ett styrsystem för RC-helikoptrar. Det med förmodad 
störst betydelse visade sig vara återkopplingen av helikopterns läge. Flera 
lösningar presenteras, bl.a. komplettering med gyro, digital 
kommunikation mellan accelerometer och processor och mer avancerad 
filtrering. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Mjukvara för dsPIC30F2010 
ADconverter.h 

/********************************************************************

*******//** 

 \file ADConverter.h 

 

 \brief 

 

 \author David Pehrsson \ Christopher Dahlberg 

 

 \internal 

*********************************************************************

**********/ 

#ifndef _ADConverter_H_ 

#define _ADConverter_H_ 

/********************************************************************

********** 

          Includes section 

*********************************************************************

*********/ 

#include "p30fxxxx.h" 

 

/********************************************************************

********** 

          Public variables section 

*********************************************************************

*********/ 

 

/********************************************************************

********** 

          Functions' prototypes section 

*********************************************************************

*********/ 

extern void initADC(); 

extern int ADConverter(int channel); 

 

#endif 

// eof ADConverter.h 

 

ADconverter.c 



Bilagor 

59 
 

//*********************************************// 

//******** Analog to Digital Converter ********// 

//*********************************************// 

 

#include "ADConverter.h" 

 

void initADC() 

{ 

 TRISB  = 0b00000000001111; 

 //A/D Control Register 1 

 ADCON1bits.ADON = 0;  //ADC off 

 ADCON1bits.ADSIDL = 0;  //Continue 

during idle mode 

 ADCON1bits.FORM = 0;  //Integer 

 ADCON1bits.SSRC = 0b111;  //Autoconvert 

 ADCON1bits.SIMSAM = 0;   //sequential 

 ADCON1bits.ASAM = 1;   

  

 //A/D Control Register 2 

 ADCON2bits.VCFG = 0b011; //ref = Vref+ and AVref- 

 ADCON2bits.CSCNA = 0;  //Not scan inputs 

 ADCON2bits.CHPS = 0b00;  //All A/D-

channels utilized 

 ADCON2bits.SMPI = 0b1111; //Interrups on every 16th 

conv. 

 ADCON2bits.BUFM = 0;  //Use 16-word buffer 

 ADCON2bits.ALTS = 0;  //Always use MUX A 

  

 //A/D Control Register 3 

 ADCON3bits.SAMC = 0b11111; //Auto-Sample Time bits = 

31 TAD 

 ADCON3bits.ADRC = 0;  //Clock source = system 

clock 

 ADCON3bits.ADCS = 0b111111; // TCY/2 • (ADCS<5:0> + 

1) = 32 • TCY 

  

 //A/D Input Channel Select Register 

 ADCHSbits.CH123NA = 0b00; //CH1, CH2, CH3 negative 

input is VREF 

 ADCHSbits.CH123SA = 0;  //CH1 positive 

input is AN0, CH2 positive input is AN1, CH3 positive input is AN2 

 ADCHSbits.CH0NA  = 0; 

 ADCHSbits.CH0SA  = 2; 
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 //A/D Port Configuration Regiser 

 ADPCFG = 0b1111111111110000; 

  

 //A/D Input Scan Selection Register 

 ADCSSL = 0b0000000000000000; //Skip scanning 

 ADCON1bits.ADON = 1; 

} 

 

int ADConverter(int channel) 

{ 

 unsigned int ADValue = 0; 

 

 ADCHSbits.CH0NA = 0; 

 ADCHSbits.CH0SA = channel; 

   

 while (0 == ADCON1bits.DONE);  //Wait the 

required acquisition time 

 ADValue = ADCBUF0;    

 //Addera 16 samplingar 

 ADValue = ADValue + ADCBUF1; 

 ADValue = ADValue + ADCBUF2; 

 ADValue = ADValue + ADCBUF3; 

 ADValue = ADValue + ADCBUF4; 

 ADValue = ADValue + ADCBUF5; 

 ADValue = ADValue + ADCBUF6; 

 ADValue = ADValue + ADCBUF7; 

 ADValue = ADValue + ADCBUF8; 

 ADValue = ADValue + ADCBUF9; 

 ADValue = ADValue + ADCBUFA; 

 ADValue = ADValue + ADCBUFB; 

 ADValue = ADValue + ADCBUFC; 

 ADValue = ADValue + ADCBUFD; 

 ADValue = ADValue + ADCBUFE; 

 ADValue = ADValue + ADCBUFF; 

 

 ADValue = ADValue>>4;    

 //Dela med 16 för att få ett medeltal 

 ADCON1bits.DONE = 0; 

 return ADValue; 

} 
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Calc_PWM_time.h 

/********************************************************************

*******//** 

 \file calc_PWM_time.h 

 

 \brief 

 

 \author David Pehrsson \ Christopher Dahlberg 

 

 \internal 

*********************************************************************

**********/ 

#ifndef _CALC_PWM_TIME_H_ 

#define _CALC_PWM_TIME_H_ 

/********************************************************************

********** 

          Includes section 

*********************************************************************

*********/ 

#include "p30f2010.h" 

 

/********************************************************************

********** 

          Public variables section 

*********************************************************************

*********/ 

 

/********************************************************************

********** 

          Functions' prototypes section 

*********************************************************************

*********/ 

extern void start_PWM_timer(void); 

extern int calc_Ail(int esc, int elev, int ail); 

extern int calc_Elevator(int esc, int elev); 

extern int calc_Throttle(int esc); 

extern int calc_Pitch( int esc, int elev, int ail); 

extern int calc_Rudder(void); 

 

#endif 

// eof calc_PWM_time.h 
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Calc_PWM_time.c 

//************************************// 

//******** Calculate PWM time ********// 

//************************************// 

#include "calc_PWM_time.h" 

 

//static unsigned int max = 1024; 

#define max 1024 

 

 

 

int calc_Ail(esc, elev, ail) 

{ 

 //static unsigned int roll = 0; 

 double roll = 0; 

 int temp; 

 roll = esc*0.27+ail*0.45+elev*0.27; 

 temp = (unsigned int)roll;  

 return temp; 

 

} 

 

int calc_Elevator(esc, elev) 

{ 

 //static unsigned int elevator = 0; 

 double elevator=0; 

 int temp; 

 

 elevator = esc*0.30+((max-elev)*0.70); 

 temp = (unsigned int)elevator; 

 return temp; 

} 

 

int calc_Throttle(esc) 

{ 

 static unsigned int throttle = 0; 

 throttle = esc; 

 return throttle; 

 

} 
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int calc_Pitch(esc, elev, ail) 

{ 

 //static unsigned int pitch = 0; 

 double pitch=0; 

 int temp; 

 

 pitch = ((max-esc)*0.30)+ail*0.45+((max-elev)*0.35); 

  

 temp = (unsigned int)pitch; 

 return temp; 

} 

 

int calc_Rudder(void) 

{ 

 static unsigned int rudder = 0; 

 rudder = 512;    

 //1.5 ms 

 return rudder; 

} 

 

Calibrate.h 

/********************************************************************

*******//** 

 \file calibrate.h 

 

 \brief 

 

 \author David Pehrsson \ Christopher Dahlberg 

 

 \internal 

*********************************************************************

**********/ 

#ifndef _CALIBRATE_H_ 

#define _CALIBRATE_H_ 

/********************************************************************

********** 

          Includes section 

*********************************************************************

*********/ 

#include "p30f2010.h" 

#include "ADConverter.h" 
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#include "PID.h" 

/********************************************************************

********** 

          Public variables section 

*********************************************************************

*********/ 

#define RED_LED  PORTDbits.RD0 

#define ORANGE_LED PORTDbits.RD1 

/********************************************************************

********** 

          Functions' prototypes section 

*********************************************************************

*********/ 

extern void wait10ms(void); 

extern void calibrate(void); 

 

#endif 

// eof ADC.h 

 

Calibrate.c 

//*****************************************// 

//******** Calibrate accelerometer ********// 

//*****************************************// 

#ifndef _CALIBRATE_C_ 

#define _CALIBRATE_C_ 

 

#include "calibrate.h" 

#include "stateRegulator.h" 

 

void calibrate(void) 

{ 

 int temp = 0; 

 int elev_refAngle = 0; 

 //int ail_refAngle = 0;  

 for(temp = 0; temp<8; temp++){ 

  elev_refAngle = elev_refAngle + 

(ADConverter(3)>>3); 

  //ail_refAngle = ail_refAngle + 

(ADConverter(2)>>3); 

 } 

 elev_offset = 495 - elev_refAngle; 

} 
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#endif 

 

Eeprom.h 

/********************************************************************

*******//** 

 \file eeprom.h 

 

 \brief 

 

 \author David Pehrsson \ Christopher Dahlberg 

 

 \internal 

*********************************************************************

**********/ 

#ifndef _EEPROM_H_ 

#define _EEPROM_H_ 

/********************************************************************

********** 

          Includes section 

*********************************************************************

*********/ 

#include "p30f2010.h" 

/********************************************************************

********** 

          Public variables section 

*********************************************************************

*********/ 

 

/********************************************************************

********** 

          Functions' prototypes section 

*********************************************************************

*********/ 

extern void eraseCurrEEpromWord(); 

extern void writeEEprom(unsigned int data); 

 

#endif 

// eof eeprom.h 

 

Eeprom.c 

//*********************// 

//********EEPROM*******// 
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//*********************// 

#include "eeprom.h" 

unsigned currAddr = 0; 

 

void eraseCurrEEpromWord() 

{ 

// while(IFS0bits.NVMIF == 0); //Wait for previous operations 

to get finished 

 

 IFS0bits.NVMIF = 0; 

 NVMCONbits.WR = 0; 

 NVMCONbits.WREN = 0;  

 

 if(currAddr < 1000) 

 { 

  //1. Erase one EEPROM word. 

  NVMCON = 0x4044;   

   // Data EEPROM, Erase, 1 data word. 

  NVMADRU = 0b0000000001111111;  

 // EEPROM Address upper (23:16) 

  NVMADR = 0b1111110000000000 + currAddr;// 

EEPROM Address low (15: 0) 

  NVMKEY = 0x55;    

   // Write Key 

   NVMKEY = 0xAA;    

   // -||- 

  NVMCONbits.WR = 1;       

  // Write started 

  asm("nop"); 

  asm("nop"); 

 } 

} 

void writeEEprom(unsigned int data) 

{ 

 IFS0bits.NVMIF = 0; 

 NVMCONbits.WR = 0; 

 NVMCONbits.WREN = 0; 

 

 if(currAddr < 1000) 

 {  

  //2. Write data word into data EEPROM write 

latch. 

  WREG4 = data; //(int)data; 
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  WREG5 = 0b1111110000000000 + currAddr; 

  TBLPAG = 0b0000000001111111; 

  asm volatile ("TBLWTL w4,[w5]"); 

  

  //3. Program the data word into the EEPROM. 

  NVMCON = 0x4004;    

   // Data EEPROM, Program, 1 data 

word. 

  NVMKEY = 0x55;    

   // Write Key 

   NVMKEY = 0xAA;    

   // -||- 

  NVMCONbits.WR = 1;       

 // Write started 

  asm("nop"); 

  asm("nop"); 

   

  currAddr+=2;  

 } 

}  

 

Main.c 

//**********************************************************// 

//**** On-board controlsystem for Belt CP RC helicopter ****// 

//**********************************************************// 

#include "p30f2010.h" 

#include "dsp.h" 

#include "ADConverter.h" 

#include "timer1.h" 

#include "calibrate.h" 

#include "ServoPWM.h" 

#include "calc_PWM_time.h" 

#include <libpic30.h> 

#include "eeprom.h" 

#include "stateRegulator.h" 

 

#define N 32 

//*************************************** 

//****** Global Variable Declaration **** 

//*************************************** 

char fourMsFlag = 0; 
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/* Mixer variabler */ 

static unsigned int roll = 0; 

static unsigned int elevator = 0; 

static unsigned int throttle = 0; 

static unsigned int pitch = 0; 

static unsigned int rudder = 0; 

static int esc = 512; 

 

//*************************************** 

//****** Initializing SFRs ************** 

//*************************************** 

void initPic(void) 

{ 

 TRISDbits.TRISD1 = 0; 

 TRISDbits.TRISD0 = 0; 

 

 PORTBbits.RB4 = 0; 

 PORTBbits.RB5 = 0; 

 

 TRISE = 0b0000000000100000;  //RE5 in 

resten ut 

 

 initADC(); 

 calibrate(); 

 //init_PID(); 

 initTimer3(); 

} 

 

//**************************************** 

//****** Interrupt ********************** 

//**************************************** 

void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T3Interrupt(){ 

 IFS0bits.T3IF = 0; //Nollställ interrupt-flagga 

 ServoPWM(roll, elevator, throttle, pitch, rudder);   

 fourMsFlag = 1; // Flagga för Main-loopen 

} 

 

void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(){ 

 IFS0bits.T1IF = 0; //Nollställer interruptflagga  

 T1CONbits.TON = 0; //Timer1 av 
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 PORTE = 0;    //Nollställ 

alla PWM-signaler 

} 

 

//*************************************** 

//****** Main *************************** 

//*************************************** 

int main(void) 

{ 

 unsigned char i = 0; 

 unsigned char kecke = 0; 

 

 /* Filtervariabler */ 

 unsigned int yElev; 

 unsigned int yAil; 

 unsigned int k; 

 unsigned int oldest=0;  

 unsigned int elevSamples[N]; 

 unsigned int ailSamples[N]; 

 

 /* PID-variabler */ 

 unsigned int elevPIDresult = 512; 

 unsigned int ailPIDresult = 512; 

 

 /* Initiering */ 

 initPic(); 

 for(i=0; i<N; i++){ 

  elevSamples[i] = 512; 

  ailSamples[i] = 512; 

 } 

  

 /* Main loop */ 

 i = 0; 

  while (1){  

  switch(i){ 

  case 0: 

   /* Radera nästa EEPROM-word */ 

   eraseCurrEEpromWord(); 

   /* Läs Lutning i elev-led */ 

   elevSamples[oldest] = 

ADConverter(3); //Läser värde i elev-led 
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  break; 

  case 1: 

   /* Läs Lutning i elev- och ail-led 

*/ 

    ailSamples[oldest] = ADConverter(2); //Läser 

värde i ail-led 

 

   /* Räknar ut nästa index i Sample-

arrayen */ 

   oldest = (oldest + 1) % N; 

 

   /* Lågpassfiltrering */ 

   yElev = 0; 

   yAil = 0; 

   for (k = 0; k < N; k++) {  

     yElev += elevSamples[k]>>5; 

      yAil += ailSamples 

[k]>>5; 

   }  

  break; 

  case 2: 

   /* Beräkna PID-värden i elev-led */ 

   elevPIDresult = 

elev_stateRegulator(yElev); //elevPIDresult = 512;   

   /* Skriv till EEPROM */ 

   if(0==kecke) 

    writeEEprom(yElev); 

   else 

   

 writeEEprom(elevPIDresult); 

   kecke = (kecke +1) % 2; 

    

  break; 

  case 3: 

   /* Beräkna PID-värden i ail-led */ 

   ailPIDresult = 512; 

 //ailPIDresult = (unsigned int)ailPID(yAil);  

  break; 

  case 4: 

   /* Beräkna Mixervärden */ 

   roll = 

calc_Ail(esc,elevPIDresult,ailPIDresult);   

 //Alla tillsammans tar 626 µs 
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   elevator = 

calc_Elevator(esc,elevPIDresult); 

   throttle = calc_Throttle(esc); 

   pitch = 

calc_Pitch(esc,elevPIDresult,ailPIDresult); 

   rudder = calc_Rudder(); 

  break; 

  } 

  /* Beräkna nästa index */ 

  i = (i + 1) % 5; 

  /* Vänta till 4ms-perioden är slut */ 

  while(0 == fourMsFlag); 

  fourMsFlag = 0; 

  } 

} 

 

ServoPWM.h 

/********************************************************************

*******//** 

 \file ADC.h 

 

 \brief 

 

 \author David Pehrsson \ Christopher Dahlberg 

 

 \internal 

*********************************************************************

**********/ 

#ifndef _PWM_H_ 

#define _PWM_H_ 

/********************************************************************

********** 

          Includes section 

*********************************************************************

*********/ 

#include "p30f2010.h" 

 

/********************************************************************

********** 

          Public variables section 

*********************************************************************

*********/ 

#define AIL  PORTEbits.RE4 
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#define GYRO PORTEbits.RE3 

#define PIT  PORTEbits.RE2 

#define ELEV PORTEbits.RE1 

#define ESC  PORTEbits.RE0 

 

#define RED_LED  PORTDbits.RD0 

#define ORANGE_LED PORTDbits.RD1 

/********************************************************************

********** 

          Functions prototypes section 

*********************************************************************

*********/ 

extern void initTimer3(); 

extern void ServoPWM(unsigned int roll,unsigned int elevator,unsigned 

int throttle,unsigned int pitch,unsigned int rudder); 

 

#endif 

// eof ServoPWM.h 

 

ServoPWM.c 

//*********************// 

//******** PWM ********// 

//*********************// 

#include "ServoPWM.h" 

#include "timer1.h" 

void initTimer3(void) 

{ 

 T3CONbits.TON = 0;   

 //Timer3 off  

 PR3 = 19000;    

 //Ställer in periodtiden för timer1 

 T3CONbits.TCKPS = 0;   //Prescaler 

1:1 

 TMR3 = 0;     

 //Nollställ timer1 

 IEC0bits.T3IE = 1;   

 //Enable timer1 interrupt 

 IFS0bits.T3IF = 0;   

 //Nollställ timer1 flaggan 

 T3CONbits.TON = 1;   

 //Timer3 on 

} 
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void ServoPWM(unsigned int _roll,unsigned int _elevator,unsigned int 

_throttle,unsigned int _pitch,unsigned int _rudder) 

{ 

 static char servo = 1; 

 

 switch(servo) 

 { 

  case 1: 

  { 

   timer1(_roll); 

   AIL = 1; 

   servo=2; 

   break; 

  } 

  case 2: 

  { 

   timer1(_elevator); 

   ELEV = 1; 

   servo=3; 

   break; 

  } 

  case 3: 

  { 

   if(PORTEbits.RE5 == 1) 

 //Vänta tills accelerometern är igång 

   { 

    RED_LED = 1; 

    timer1(_throttle); 

    ESC = 1; 

   } 

   servo=4; 

   break; 

  } 

  case 4: 

  { 

   timer1(_pitch); 

   PIT = 1; 

   servo=5; 

   break; 

  } 

  case 5: 
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  { 

   timer1(_rudder); 

   GYRO = 1; 

   servo=1; 

   break; 

  } 

 } 

} 

 

stateRegulator.h 

/********************************************************************

*******//** 

 [file] stateRegulator.h 

 

 [brief] 

 

 [author] Christopher Dahlberg 

 

 [internal] 

*********************************************************************

**********/ 

#ifndef _STATEREGULATOR_H_ 

#define _STATEREGULATOR_H_ 

/*[Includes section]*/ 

 

/*[Defines section]*/ 

 

/*[Public variables section]*/ 

extern unsigned short int elev_offset; 

 

/*[Function prototypes section]*/ 

extern unsigned int elev_stateRegulator(unsigned int angle); 

 

#endif 

/* [eof] stateRegulator.h */ 

 

StateRegulator.c 

/********************************************************************

*******//** 

 [file] stateRegulator.c 
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 [brief] 

 

 [author] Christopher Dahlberg 

 

 [internal] 

*********************************************************************

**********/ 

#ifndef _STATEREGULATOR_C_ 

#define _STATEREGULATOR_C_ 

 

/*[Includes section]*/ 

#include "stateRegulator.h" 

 

/*[Defines section]*/ 

 

/*[Public variables section]*/ 

unsigned short int elev_offset; 

const unsigned short int stateTable[126] = {672,   672,   671,   671,   

670,   670,   670,   669,   669,   668,   668,   668,   667,   667,   

666,   666,   666,   665,   665,   664,   664,   664,   663,   663,   

662,   662,   660,   659,   659,   658,   657,   656,   655,   655,   

654,   653,   652,   651,   650,   649,   647,   645,   644,   642,   

641,   638,   636,   635,   633,   632,   630,   623,   614,   607,   

599,   591,   583,   575,   567,   560,   552,   518,   511,   503,   

471,   465,   457,   450,   444,   436,   429,   422,   415,   409,   

401,   394,   392,   390,   389,   387,   385,   383,   381,   379,   

377,   375,   373,   371,   371,   370,   370,   370,   369,   369,   

368,   368,   368,   367,   367,   366,   366,   366,   365,   365,   

364,   364,   364,   363,   363,   362,   362,   362,   361,   361,   

360,   359,   358,   357,   357,   356,   355,   354,   353,   353,   

352,   352 

}; 

 

/*[Function prototypes section]*/ 

unsigned int elev_stateRegulator(unsigned int currAngle){ 

 //Med båda inställnings-pinnarna på accelerometern 

jordade: 3.8/grad 

 

 int temp; 

 temp = currAngle - 420 + elev_offset; 

 if (temp < 0)  

 { 

  temp = 0; 

 } 

 else if (temp > 125) 
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 { 

  temp = 125; 

 }  

 return stateTable[temp]; 

} 

#endif 

 

timer1.h 

/********************************************************************

*******//** 

 \file timer1.h 

 

 \brief 

 

 \author David Pehrsson \ Christopher Dahlberg 

 

 \internal 

*********************************************************************

**********/ 

#ifndef _TIMER1_H_ 

#define _TIMER1_H_ 

/********************************************************************

********** 

          Includes section 

*********************************************************************

*********/ 

#include "p30f2010.h" 

 

/********************************************************************

********** 

          Public variables section 

*********************************************************************

*********/ 

 

/********************************************************************

********** 

          Functions' prototypes section 

*********************************************************************

*********/ 

extern void timer1(unsigned int time); 

 

 

#endif 
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// eof timer1.h 

 

timer.c 

//*************************// 

//******** Timer 1 ********// 

//*************************// 

#include "timer1.h" 

 

void timer1(unsigned int time) 

{ 

 time = time*20;    

 //Tal mellan 0-20000 

 time = time+20000;   

 //Tal mellan 20000-40000 

 time = time>>2;    

 //Devide by 4 

// time = time*1.22; 

 T1CONbits.TON = 0;   

 //Timer1 off  

 PR1 = time;    

  //Ställer in periodtiden för timer1 

// T1CONbits.TCKPS = 1; //Prescaler 1:8 

 T1CONbits.TCKPS = 0; //Prescaler 1:1 

 TMR1 = 0;     

 //Nollställ timer1 

 IEC0bits.T1IE = 1;   

 //Enable timer1 interrupt 

 IFS0bits.T1IF = 0;   

 //Nollställ timer1 flaggan 

 T1CONbits.TON = 1;   

 //Timer1 on 

} 
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7.2 Bilaga 2: Pinlista dsPIC30F2010 

Pin Kopplad till 

1 VDD 

2 3.3V Acc 

3 GND 

4 X-led Acc 

5 Y-led Acc 

6 - 

7 - 

8 GND 

9 CLK 

10 CLK 

11 - 

12 - 

13 VDD 

14 Gul led 

15 Röd led 

16 - 

17 ICD2 

18 ICD2 

19 GND 

20 VDD 

21 Knapp 

22 Ail 

23 Gyro 

24 Pit 

25 Elev 

26 ESC 

27 GND 

28 VDD 


