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Sammanfattning
I detta arbeta gjordes en undersökning om hur en drönare kan regleras vid olika
viktbelastningar. Först gjordes en teoretisk undersökning av fyra olika reglermetoder, två
modellbaserade och två icke-modellbaserade metoder. De två modellbaserade var linjär
kvadratisk reglering och modell prediktiv kontroll. De två icke-modellbaserade var kaskad
kontroll och PID regulator. Av alla metoderna valdes det att användas en PID regulator för
regleringen. För att ställa in PID testades tre olika metoder, Ziegler-Nichols, lambda och
AMIGO metoden. Alla dessa tre använde stegsvaret för systemet för att beräkna
parametrarna till PID. Detta resulterade i flera olika parameterval för systemet.
Parametervalen testades på drönaren och AMIGO metoden gav de bästa resultaten. De olika
lasterna som testades var 4.7, 6.1 och 10.8 gram. AMIGO metoden kunde användas för att
reglera drönaren upp till 6.1 gram därefter blev drönarens beteende allt för olinjärt.
Sammanfattningsvis går det att använda en PID som ställs in med AMIGO metoden från
stegsvaret för att reglera en drönare med mindre laster upp till ungefär sex gram.
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Abstract
This project tested how a drone can be controlled when loads are applied to it. First four
different control methods were analyzed, two model based and two non-model based. The
two model based were linear quadratic regulator and model predictive control. The two
non-model based were cascade control and PID regulator. The PID regulator were chosen
and three different methods to tune the PID was tested. Ziegler-Nichols, lambda and AMIGO
method, all used the step response from the system to determine the parameters. These
different methods gave different setup of parameters and the best result came from the
AMIGO method. The different loads that were applied to the system was 4.7, 6.1 and 10.8
gram. The AMIGO method were able to tune the PID up to 6.1 grams, then the system lost to
much of its linear behavior. To summarize the work a PID tuned by the AMIGO method using
the step response were able to control a drone with a load up to about six grams.
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1. Introduktion
I kommande avsnitt kommer en inledning till arbetet sedan kommer en kort beskrivning till
bakgrunden för drönaren som användes. Därefter definieras problemdefinitionen, syftet och
målen för arbetet upp. Avslutningsvis nämns avgränsningarna för arbetet.

1.1 Inledning
Drönare har blivit allt vanligare de senaste åren och används mer och mer. Drönare är
UAV’s, (Unmanned Aerial Vehicle) vilket betyder obemannad luftfarkost. Drönare kan vara
väldigt små och smidiga eller stora och stadiga. Deras flexibla sätt att röra sig gör dem
praktiska i flera sammanhang. Att filma olika områden, göra häftiga ljusföreställningar eller
mäta temperaturen i ett rum är några exempel på deras användningsområden.
Det finns många olika varianter av drönare. Det finns de med fyra motorer, quadcopters och
det finns de med sex motorer. Det finns även drönare som är av flygplanstyp. Storleken kan
vara från bara några centimeter mellan motorerna på en quadcopter till stora på tiotals
meter inom krigsindustrin. Det finns de som kan bära flera tons last inom krigsindustrin.
Med en mindre drönare kan exempelvis temperatur, tryck eller luftfuktighet analyseras med
olika sensorer. Detta är något som kan vara användbart för experiment som görs i större
lokaler där det är osmidigt att mäta olika parametrar i rummet. När drönaren belastas av en
givare finns det risk att den blir ostabil, det är detta som ligger till grund för arbetet. Detta
arbete kommer undersöka vilken reglermetod som ska användas och hur den ska ställas in
för att göra det möjligt att byta last på drönaren men behålla ett stabilt system.
Svårigheterna med drönare är att de är i sin natur ostabila. Det krävs ett bra reglersystem för
att de ska flyga stabilt. Beroende på vad drönaren ska användas till så behövs det olika bra
reglersystem som gör responsen önskvärd. Att skapa ett reglersystem som klarar alla former
av störningar är svårt. Det är exempelvis svårt att få en bra respons från både störningar och
börvärdesändringar.
Idag testas drönare flitigt inom olika områden. Några exempel på vad som kan mätas är
antennsystems funktion på master (Teracom u.d.) , radioaktivitet (Ploman 2015)och till och
med hjärtslag (Ågren 2017). Tidigare har antenners funktion på master mätts upp med hjälp
av helikopter men nu är det möjligt att göra med drönare. Att mäta radioaktiviteten i utsatta
områden som i Fukushima är nu möjligt utan att riskera hälsan för någon person som skulle
undersöka detta. Att mäta hjärtslag med hjälp av en drönare gör det möjligt att kontrollera
hälsan hos en person i exempelvis en utsatt plats som en krigszon.
Alla uppgifter en drönare kan användas till har något gemensamt, och det är ett
reglersystem. Reglersystemen kan variera i precision men det finns alltid ett. Därför finns det
intresse av att undersöka stabiliteten hos olika reglersystem och se vilka som fungerar till
drönare och hur väl dom fungerar.

1.2 Bakgrund
Det valdes att använda en crazyflie 2.0 för testerna i detta arbetet. Drönaren Crazyflie 2.0 är
en liten drönare med en open-source programvara. Detta gör det enkelt att experimentera
1

på den och utveckla sina egna program och styrsystem. Därför används den ofta inom
akademiska arbeten. Det finns även ett stort Community som håller på med crazyflie.

1.3 Problemdefinition
Problemet som ska angripas i detta arbete är vilken reglermetod som ska användas och hur
den ska ställas in för att få ett stabilt reglersystem till en drönare då det appliceras olika
viktlaster på den.

1.4 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att skapa ett reglersystem till drönaren Crazyflie 2.0 som kan hantera
när drönaren belastas av olika vikter.
Målet med arbetet är att
• Teoretiskt analysera några olika reglermetoder och välja den mest lämpade
• Testa responsen för den metod som appliceras
• Utvärdera om responsen är inom rimliga ramar för att användas

1.5 Avgränsningar
Detta arbete består av flera avgränsningar. En avgränsning är att alla experiment görs endast
på en drönare. Detta på grund av ekonomiska skäl och tidsbegränsning. Antalet olika
metoder som analyseras och testas är också avgränsade på grund av tid och kunskap.
Drönarens programvara och stora delar av scriptet som användes till den var hämtat ifrån
tillverkaren. Detta eftersom att skriva ny programvara och kod kräver mycket tid och
förkunskaper inom programmering.
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2. Teori
När en process ska regleras kan det generellt sätt göras på två sätt. Antigen kan en
modellbaserad kontroll eller en icke-modellbaserad kontroll användas. Den modellbaserade
kontrollen innebär att det konstrueras en modell som beskriver systemets fysikaliska
egenskaper och gör det möjligt att beräkna en styrsignal för att få systemet att uppföra sig
på önskat sätt. En icke-modell anpassad metod innebär att systemet regleras helt på den
respons som fås av återkopplingen från systemet. Båda dessa uppställningar har sina för och
nackdelar, och fungerar olika bra för olika system och önskad respons.
Tre parametrar som används för att mäta responsen från ett system är stigtid,
insvängningstid och översvängning. Stigtid är tiden från det att processen överstigit 10% till
dess att det når 90% av slutvärdet. Insvängningstiden är den tid det tar för systemet att inte
längre oscillera mer än ±5% av slutvärdet. Översvängningen är hur högt överslag från
slutvärdet systemet får vid en börvärdes ändring.

2.1 Modellbaserad reglering
Att modellera system med hjälp av de fysikaliska ekvationer som beskriver systemet är något
som fungerar väldigt bra för enkla problem men snabbt kan bli mycket svårt att genomföra.
Systemen måste ofta approximeras med enklare beskrivningar för att inte ekvationerna ska
bli allt för komplexa. Exempelvis i en förbränningsmotor kan friktion för kolvarna och andra
likartade fenomen behöva approximeras bort för att processen ska gå att beskriva. (Thomas
2016). Modellbaserad kontroll är bra på så sätt att den förutspår vad som kommer hända för
systemet när en styrsignal appliceras. Det är också enkelt att ändra parametrar för systemet
då modellen är uppställd. Exempelvis vikten för ett system är lätt att ändra för modellen från
10 till 20 gram om det skulle behövas.
Några metoder som kan appliceras på ett system där en modellering har gjorts är modell
prediktiv kontroll (MPC) och linjär kvadratisk regulator (LQR).
2.1.1 Linear Quadratic Regulator, LQR
LQR bygger på att minimera kostnadsfunktionen (cost function). Kostnadsfunktionen är
oftast summan av alla avvikelser från börvärdet i ett system. Detta är möjligt att göra när
man kan beskriva systemet med en uppsättning linjära ekvationer enligt ekvation 1. Sedan
skapas värdet J enligt ekvation 2. Där J är den kostnadsfunktion som ska minimeras. J består
av x och u samt tre matriser som bestäms av användaren Q, R och N. De tre matriserna Q, R
och N är vikterna för hur systemet ska regleras utifrån alla tillstånd i x samt u. Funktionen för
J leder till en ekvation som kallas algebraisk Riccati ekvationen (ARE), med ARE kan P
beräknas enligt ekvation 3. P används sedan för att beräkna förstärkningen som ska
användas enligt ekvation 4. Responsen från denna metod måste sedan testas med de valda
värden för Q, R och N och om responsen inte stämmer överens med önskvärd respons får
värdena i dessa matriser ändras. Detta blir en form av iterativ inställnings process där en
person måste titta på responsen och utvärdera den. (Kück 2017)
𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢

(1)

3

4

𝐽 = ∫567(𝑥 , 𝑄𝑥 + 𝑢, 𝑅𝑢 + 2𝑥 , 𝑁𝑢)𝑑𝑡

(2)

𝐴, 𝑃 + 𝑃𝐴 − (𝑃𝐵 + 𝑁)𝑅:; (𝐵:; 𝑃 + 𝑁 , ) + 𝑄 = 0

(3)

𝐾 = 𝑅:; (𝐵, 𝑃 + 𝑁 , )

(4)

2.1.2 Model Predictive Control, MPC
MPC är en metod som gör en serie med tre uppgifter om och om igen. Denna upprepning
sker med ett visst tidsintervall och är en tidsdiskret process. Första uppgiften är att
analyseras all information om systemets tillstånd. Andra uppgiften är att beräkna en
styrsignal exempelvis med LQR metoden. Tredje steget innebär att styrsignalen appliceras på
systemet. Till skillnad från LQR som beräknar styrsignalen ända från startfelet till dess att
felet är noll så ändrar MPC hela tiden sin signal. I varje serie som görs så beräknas en ny
signal utifrån det nya mindre fel som blir efter den första serien. (Kück 2017)
Denna metod är beräkningsmässigt ganska tung för system där tiden för varje serie uppgifter
måste vara kort. Exempelvis för väldigt snabba system. Är tiden för varje serie ganska lång
kan det istället vara en mycket effektiv reglermetod. För ickelinjära problem är ofta
beräkningarna ännu mer krävande.
Metoden är flexibel och kan användas för många sorters problem, både linjära och ickelinjära även för komplexa system och enklare system. Detta eftersom användaren kan enkelt
lägga till eller ta bort begränsningar.

2.2 Icke-modellbaserad reglering
Icke modellbaserade metoder innebär att det inte krävs någon modell som beskriver hur
systemet fungerar fysikaliskt. All reglering som görs med en sådan metod kontrollerar endast
återkoppling från systemet. Detta innebär att metoden är känslig för dödtid hos system då
förstärkningen kan ökas mycket kraftigt innan något händer. Det faktum att ingen modell
används leder till att när parametrar ändras för system finns det ingen logisk ändring för
styrsystemet att göra. Exempelvis om vikten för systemet ändras från 10 till 20 gram är det
inte direkt kopplat till hur parametrarna för styrsignalen ska modifieras. Att inte använda
någon modell kan vara lättare i de fall systemen har komplexa fysikaliska beskrivningar där
många parametrar spelar in. Detta eftersom att modellen kanske inte kan beskrivas
tillräckligt bra matematiskt och då kommer avvika mycket från verkligheten. Två metoder
som är icke-modellbaserade är kaskad kontroll och PID reglering.
2.2.1 Kaskad reglering
Att reglera ett system med kaskad kontroll innebär att två eller fler regulatorer nystas in i
varandra. Detta innebär att regulatorn som läser huvudparametern (mätdata 1) i systemet
(regulator 1) påverkar i sin tur en regulator som påverkar styrningen (regulator 2) eller
ytterligare regulatorer (regulator n). Regulator 2 får då information från både regulator 1
och ytterligare någon styrparameter (mätdata 2) se Figur 1 nedan.
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Figur 1 Process utan och med kaskadreglering

Kaskad kontroll är en förbättring av den enkla varianten av återkopplat system. Det
resulterar i en snabbare reglering men kräver att regulator 2 (och alla n extra regulatorer) är
snabbare en regleringen för regulator 1. Om inte de extra regulatorerna som appliceras på
systemet är snabbare eller effektivare gör de ingen skillnad. Det krävs också att den inre
regulatorn regleras väl innan den yttre regulatorn regleras då den yttre beror av responsen
från den inre. Om inte regleringen för de olika regulatorerna görs noggrant finns det en risk
att båda regulatorerna skapar varsin självsvängning för systemet. (Åmand 2013)
2.2.2 PID reglering
Ett sätt att reglera en process utan modell är med en PID-regulator. Detta är en vanligt
förekommande reglering som kan illustreras likt i figur 2.

5

Figur 2 Återkopplad process med PID-regulator och störningar

I dessa processer jämförs insignalen med utsignalen i form av återkoppling och med hjälp av
skillnaden regleras systemet.
En PID-regulator (PID) är en regulator med tre parallella delar, en proportionell, en
integrerande och en deriverande del (ifrån engelskans proportional, integral och derivative).
Nedan i figur 3 visas ett blockschema av en PID regulator i sin parallella form.

Figur 3: PID regulator som blockdiagram

PID är en av de absolut vanligaste regleringarna inom industri. Över 80% av alla
reglersystemen inom industrin regleras med PI eller PID regulatorer. (Thomas 2016) Detta
eftersom att den är relativt simpel och ändå fungerar väldigt bra för många processer. Den
fungerar utmärkt för processer av ordning två men över det kan det vara av intresse att
använda sig av en mer komplex reglering (Åström och Hägglund 2006). Men även för
processer av högre ordning fungerar PID men resultaten kan variera.
PID kan beskrivas med ekvationen (5) nedan, där u(t) är styrsignalen och e(t) är styrfelet. K,
Ti och Td är konstanter för PID-regulatorns tre delar. K är förstärkningen, Ti är
integrationstiden och Td är derivatatiden.
;

5

𝑢(𝑡) = 𝐾(𝑒(𝑡) + , ∫7 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑇B
?

BC(5)
B5

)

(5)

Om ekvation 5 transformeras med hjälp av Laplace transform fås överföringsfunktionen för
PID i ekvation 6

6

;

𝐶 (𝑠) = 𝐾(1 + G, + 𝑠 𝑇B )
?

(6)

Ekvation 6 kan sedan skrivas om på formen som i ekvation 7
𝐶′(𝑠) = 𝑘 +

J?
G

+ 𝑠 𝑘B

(7)

När PID är skriven på denna formen är det enkelt att hantera de olika parametrarna
matematiskt. Detta eftersom exempelvis Ti inte måste gå mot ¥ för att ta bort den
integrerande delen utan att ki istället kan sättas till 0. (Åström och Hägglund 2006)
2.2.2.1 P-delen
P-delen hos en PID är den proportionella delen. Denna del är direkt proportionell mot
styrfelet. P-delen är den enklaste metod för regleringen av system.
Om en statisk analys görs på endast en proportionell reglering med börvärdet y, laststörning
d, mätstörning n och i vissa fall en reset ub. Då fås det att om ub och n är noll så ger en ökad
förstärkning bara bättre och bättre resultat, genom att det kvarstående felet minskar och
känsligheten av d minskar. Men om ub och n är nollskilda kommer ub att verka som d och n
kommer verka som y. I detta fall kommer en för stor förstärkning försämra resultatet. Detta
indikerar att förstärkningen kan optimeras för någon viss respons på något värde som inte är
hur högt som helst. (Åström och Hägglund 2006)
2.2.2.2 I-delen
Den integrerande delen hos PID är proportionell mot integralen av felet. Detta innebär att Idelen tar bort kvarstående fel hos reglering då I-delen växer så länge det finns ett
kvarstående fel. Detta är ett problem för processer med dödtid. När värdet på Ti testas kan
det visas att för stora värden kommer regleringen sakta att gå mot börvärdet men om Ti
minskas kommer det gå fortare men responsen blir svängigare och oscillerar mer. (Åström
och Hägglund 2006)
2.2.2.3 D-delen
Den deriverande delen är proportionell mot derivatan av felet. Denna del kan ses som en
förutsägande reglering då den använder derivatan för att förutse om felet växer eller
minskar. Detta ökar snabbheten för responsen. För att bestämma derivatan används en
extrapolation av mätfelet e(t). Men om D-delen blir för stor kommer den hela tiden
överkompensera och sätta systemet i svängning eller göra det instabilt. (Åström och
Hägglund 2006)

2.3 Fördjupning av PID reglering
Att bestämma parametrarna till en PID är något som kan ta väldigt lång tid. Detta är
eftersom att det inte finns någon metod som direkt kan bestämma dem på ett verkligt
system om inte överföringsfunktionen för systemet existerar. Om överföringsfunktionen
finns för systemet kan simuleringar med hjälp av datorer göras. Dessa simuleringar kan visa
hur systemet kommer att bete sig med olika parametrar men när dessa används på det
verkliga systemet kommer ändå resultatet att skilja sig åt något. Detta är eftersom att i alla
verkliga system finns det avvikelser från det idealfall som simuleras. Dessa avvikelser kan
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variera beroende på hur mycket systemen skiljer sig åt. Några parametrar som kan skilja för
en drönare är exempelvis vikten, propellervinkel, masscentrum, tröghetsmoment och så
vidare. Men då överföringsfunktion inte finns tillgänglig så måste en experimentell metod
användas för att hitta parametrarna.
Att belasta drönaren med en ny vikt i form av en ny givare kräver att den regleras på nytt.
Detta kan liknas vid hur en inverterad pendelrobot måste regleras på nytt då masscentrum
flyttas eller hjulen till roboten byts ut, som i artikeln ”Development of an inverted pendulum
type mobile robot for educational purpose” där en robot på endast två hjul balanseras med
hjälp av reglerteknik. (Solis och Takanishi 2009) Drönare är i oreglerat tillstånd alltid instabil
vilket gör att ett reglersystem är ett måste för att behålla flygförmågan likt den inverterade
pendelroboten.
Några metoder som ofta används för att hitta några parametrar att utgå ifrån är ZieglerNichols metod, lambda metoden och AMIGO metoden. Dessa tre kan genomföras på två
olika sätt, antingen kan ett stegsvar appliceras på systemet eller sätts systemet i
självsvängning. Men att tänka på är att dessa metoder inte ger en perfekt reglering utan
oftast även behöver finjusteras efter att parametrarna beräknats.
2.3.1 Stegsvar
Att göra ett stegsvar på en process innebär att styrsignalen, u(t), först är 0 och sedan vid
någon tidpunkt sätts styrsignalen till ett konstant värde, exempelvis 1. Detta medför att
systemet kommer uppföra sig på något sätt som sedan kan analyseras. Hur systemet uppför
sig beror på systemets överföringsfunktion.
Stegsvaret kan se ut som i figur 4 nedan. Där kan värdena L, T63%, T100% och Ys utläsas. Dessa
används i analysen av stegsvaret för de tre nämnda metoderna Ziegler-Nichols, lambda och
AMIGO.
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Figur 4 Stegsvar som illustrerar olika värden.

Att använda ett stegsvar för att välja parametrarna är ett enkelt och harmlöst sätt. Systemet
blir oftast inte instabilt eller riskerar så stora skador till skillnad från självsvängningsmetoden
där systemet riskerar att bli instabilt.
2.3.2 Självsvängning
Att sätta systemet i självsvängning innebär att systemet regleras endast med den
proportionella delen av PID till dess att det hamnar i självsvängning. Detta innebär att k ökas
långsamt till dess att systemet oscillerar kring ett värde. När processen oscillerar mäts
periodtiden för oscillationerna upp och förstärkningen på regulatorn noteras. Det är endast
dessa två parametrar som används för beräkningarna för självsvängningsmetoderna.
Att sätta systemet i självsvängning kan riskera att systemet blir instabilt och är därför en mer
riskabel metod än stegsvarsmetoden. Detta medför att för vissa system kan det vara
olämpligt med denna form av metoder.
2.3.3 Metoder för att hitta PID parametrarna
De metoder som kommer tas upp är Ziegler-Nichols metod, lambda metoden och AMIGO
metoden. Det kommer vara Ziegler-Nichols självsvängningsmetod och stegsvarsmetod. För
lambda samt AMIGO kommer stegsvarsmetoden att analyseras. Alla metoder kommer att
analyseras för att ställa in en full PID, det vill säga att PI varianterna kommer inte att
analyseras. Detta är några av de vanligaste tumregels metoderna för att ställa in PID
regulatorer.
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Om överföringsfunktionen varit känd för systemet finns det lite olika analytiska metoder
som kan användas för att bestämma parametrarna till PID. Att använda analytiska metoder
skapar en större möjlighet reglera responsen för systemet efter önskvärt beteende.
Man kan även använda matematiska optimeringsmetoder för att ställa in en PID. Ett
exempel på en sådan metod är när integralen för beloppet för felet mellan insignal och
utsignal minimeras. Denna form av metoder kräver mer avancerade beräkningar för att
utformas och används sällan i verkligheten. (Thomas 2016)
Tumregels metoderna som kommer att analyseras beskrivs mer ingående i kommande
avsnitt.
2.3.3.1 Ziegler-Nichols Metod
Ziegler-Nichols självsvängningsmetod är en välbeprövad tumregels metod som används
väldigt mycket. Detta då det är en metod som inte kräver någon information om systemets
överföringsfunktion. Metoden skapades redan 1942 av N B Nichols och J G Ziegler. Eftersom
att inte överföringsfunktionen analyseras och parametrarna väljs utefter önskade
egenskaper ger Ziegler-Nichols metod ganska dåligt resultat. Resultatet är oftast svängigt
och ostabilt. (Thomas 2016)
Ziegler-Nichols metods syfte från början var att klara av last-störningar och en hög decayratio för amplituden. Dessa krav gör att metoden oftast behöver finjusteras ganska mycket.
(Åström och Hägglund 2006)
När denna metoden togs fram användes teorin från ett Nyquist-diagram. Det var punkten då
Nyquist kurvan skär den negative realaxeln som var målet. Denna punkten beskrivs med
parametrarna Ku och Tu. Ku är den ”ultimata förstärkningen” och Tu är den ”ultimata
perioden”. (Åström och Hägglund 2006) Vid denna punkten kommer systemet att hamna i
självsvängning. Därför är det möjligt att hitta dessa parametrar genom att öka
förstärkningen till dess att systemet börjar oscillera.
När parametrarna Ku och Tu tagits fram kan de sedan användas för att bestämma
parametrarna för PID enligt tabell 1.
Tabell 1 Parameterval från Ziegler-Nichols självsvängningsmetod. (Åström och Hägglund 2006)

𝐾
0.6 ∙ 𝐾O

𝑇K
0.5 ∙ 𝑇O

𝑇B
0.125 ∙ 𝑇O

Med värdena från tabell 1 kan värdena för k, ki och kd beräknas med hjälp av samma
övergång som i ekvation 7. k, ki och kd listas i tabell 2.
Tabell 2 Parameterval för k, ki och kd enligt Ziegler-Nichols självsvängningsmetod.

k

ki
0.6 ∙ 𝐾O

0.6 ∙ 𝐾O
0.5 ∙ 𝑇O

kd
0.125 ∙ 0.6 ∙ 𝐾O ∙ 𝑇O
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Ziegler-Nichols metod finns även en variant som används på stegsvaret. Värdena för
parametrarna skall då sättas enligt tabell 3. (Lundell 2012)
Tabell 3 Parameterval enligt Ziegler-Nichols stegsvarsmetod. (Lundell 2012)

K

1.2 ∙ 𝑇;77%
𝐾R ⋅ 𝐿

Ti

Td

𝐿
2

2∙𝐿

Värdena från tabell 3 kan sedan skrivas om till k, ki och kd enligt tabell 4.
Tabell 4 Parameterval för k, ki och kd enligt Ziegler-Nichols stegsvars metod.

k

1.2 ∙ 𝑇;77%
𝐾R ⋅ 𝐿

ki

1.2 ∙ 𝑇;77%
2 ∙ 𝐾R ⋅ 𝐿U

kd

1.2 ∙ 𝑇;77%
2 ∙ 𝐾R

T100% som används i Ziegler-Nichols stegsvarsmetod och L syns i figur 4. Kp är kvoten mellan
utsignal och insignal från systemet.
2.3.3.2 Lambda Metoden
lambda metoden är en metod som bygger på en form av polplacering. Lambdametoden är
mycket vanlig inom process industrin. (Åström och Hägglund 2006) I denna metoden ingår
det en parameter som är valbar utifrån önskade egenskaper, Tcl. Tcl bör väljas emellan
1 ∙ 𝑇VW% och 3 ∙ 𝑇VW% , där 1 ∙ 𝑇VW% ger en aggressiv reglering medans 3 ∙ 𝑇VW% , ger en mer
robust variant. Tcl kallades för l i Dahlins original arbete för denna metod, därav namnet
”lambda metoden”. (Åström och Hägglund 2006)
Om en första ordningens system med tidsfördröjning (FOTD) används kan parametrarna för
en PID-regulator tas fram med lambdametoden. (Åström och Hägglund 2006) Dessa
parameterval listas i tabell 5.
Tabell 5 Parametervärden för PID reglering enligt lambdametoden. (Åström och Hägglund 2006)

K

𝐿
1 2 + 𝑇VW%
∙
𝐾R 𝐿 + 𝑇
YZ
2

Ti
𝑇VW% +

𝐿
2

Td

𝑇VW% ∙ 𝐿
𝐿 + 2 ∙ 𝑇VW%

Parametervalen i tabell 5 kan sedan skrivas om till parametrarna k, ki och kd enligt tabell 6.
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Tabell 6 Parameterval för k, ki och kd enligt lambdametoden.

k

𝐿
1 2 + 𝑇VW%
∙
𝐾R 𝐿 + 𝑇
YZ
2

ki

1
𝐿
𝐾R ∙ (2 + 𝑇YZ )

kd

𝐿
1 2 + 𝑇VW%
𝑇VW% ∙ 𝐿
∙
∙
𝐾R 𝐿 + 𝑇
𝐿 + 2 ∙ 𝑇VW%
YZ
2

Kp är för lambda metoden samma som för Ziegler-Nichols stegsvarsmetod men T63% används
istället för T100%, se figur 4. L är samma som för Ziegler-Nichols stegsvarsmetod.
2.3.3.3 AMIGO Metoden
Förkortningen AMIGO står för Approximate M-constrained Integral Gain Optimization.
Denna metoden togs fram under 2000-talet och har vissa likheter med Ziegler-Nichols
metod. (Lundell 2012)
Parametervalet för PID utifrån ett stegsvar med hjälp av AMIGO-metoden listas i tabell 7
nedan. (Åström och Hägglund 2006)
Tabell 7 Parametervärden för PID-regulator enligt AMIGO-metoden. (Åström och Hägglund 2006)

K

1
𝑇VW%
(0.2 + 0.45 ∙
)
𝐾R
𝐿

Ti

0.4 ∙ 𝐿 + 0.8 ∙ 𝑇VW%
∙𝐿
𝐿 + 0.1 ∙ 𝑇VW%

Td

0.5 ∙ 𝐿 ∙ 𝑇VW%
0.3 ∙ 𝐿 + 𝑇VW%

Dessa värden kan sedan skrivas om till parametrarna k, ki och kd enligt tabell 8.
Tabell 8 Parameterval för k, ki och kd enligt AMIGO-metoden. (Åström och Hägglund 2006)

k

1
𝑇VW%
(0.2 + 0.45 ∙
)
𝐾R
𝐿

ki

𝑇VW%
1
(0.2
+
0.45
∙
)
𝐾R
𝐿
0.4 ∙ 𝐿 + 0.8 ∙ 𝑇VW%
𝐿 + 0.1 ∙ 𝑇VW% ∙ 𝐿

kd

𝑇
(0.2 + 0.45 ∙ VW%
)
𝐿 ∙ 0.5 ∙ 𝐿 ∙ 𝑇VW%
𝐾R
0.3 ∙ 𝐿 + 𝑇VW%

Parametrarna T63%, L och Kp är för AMIGO metoden samma som för lambda metoden.
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3. Genomförande
Genomförandet kommer delas in i tre delar. En motivering till vilken metod som användes.
En del som beskriver den mjukvara och hårdvara som använts under experimenten och en
del som beskriver när teorin appliceras på den mätdata som samlats in.

3.1 Motivering av vald metod
Reglermetoden som valdes att användas var en icke-modellbaserad metod i form av PID
regulator. Detta motiveras i kommande avsnitt.
Varför en icke-modellbaserad metod valdes var eftersom att det krävs en genomgående
undersökning av systemet för att konstruera en modell. Denna modell skulle ta väldigt lång
tid att konstruera på grund av att systemet för en drönare har väldigt många fysikaliska
faktorer som spelar in. Att göra en sådan modell var ett orimligt stort projekt under den
tidsperiod som begränsade detta arbete. Resultaten från de två metoderna som bygger på
modeller kan möjligtvis vara bättre än för de icke-modellbaserade metoderna men då krävs
det att mer tid investeras i projektet. Att istället använda en icke-modellbaserad metod
leder till att parametervalen för regulatorn/regulatorerna går att bestämma via
experimentella metoder. Detta är en metod som passar tidsplaneringen samt underlättar
den reglertekniska förståelsen. Detta är en fördel då endast en grundläggande reglerteknisk
kurs har genomgåtts innan projektet.
Att använda en PID istället för kaskad reglering valdes eftersom att PID regulatorer är de
mest använda inom dagens industri. Den dominerar industrin och är därför av intresse att
fördjupa kunskaperna inom och utveckla förståelsen för hur parametrarna bestäms. Det
finns också många metoder för att reglera en PID vilket bör leda till att ett tillräckligt bra
resultat går att åstadkomma för systemet.
Att göra en kaskad reglering med hjälp av PID regulatorer var ett alternativ men det ansågs
vara tillräckligt med en enkel PID regulator. Om flera PID används i en kaskad betyder det att
antalet parametrar snabbt ökar och det skulle vara svårt att ställa in parametrarna. Detta
eftersom att den ena regulatorn förser den andra regulatorn med dess börvärde. Därför
måste regulatorerna jobba bra tillsammans och detta tar väldigt lång tid att åstadkomma.
(Lundh 2005)
Om det inte är nödvändigt för att åstadkomma ett robust och stabilt system så är det
onödigt att lägga till en kaskad kontroll på grund av den extra komplexitet som uppstår.
(Baladi och Khan 2014) Att använda en konventionell PID för att reglera drönare används
väldigt mycket eftersom att det går att skapa ett robust system med den. (V., Das och Kumar
2017) Därför bestämdes det att reglera drönaren med en PID och se hur parametrarna för
PID ska ändras vid en viktbelastning.
Vilken experimentell metod som användas för att reglera parametrarna till PID bestämdes
till att vara de tre olika metoderna Ziegler-Nichols, lambda och AMIGO metoden. Detta
eftersom att Ziegler-Nichols och lambda metoden genomgåtts under den grundläggande
reglerteknik kurs som ligger till grund för arbetet och AMIGO metoden liknar uppställningen
för de andra två. Det finns många fler metoder som kan användas för att ställa in
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parametrarna men då arbetet hade en tidsbegränsning valdes det att endast undersöka
dessa tre metoder.
Det valdes att använda endast stegsvaret för de tre olika metoderna, Ziegler-Nichols, lambda
och AMIGO. Självsvängningsmetoden valdes att inte genomföras då det verkar riskabelt att
sätta drönaren i självsvängning. Den kan lätt bli instabil på grund av att drönarens
höjdreglering inte är en linjärt oberoende process. Den påverkas och påverkar regleringen i
de andra riktningarna och det gör att om den närmar sig instabilitet i en riktning kan den
även bli instabil i de andra. Därför valdes det att endast genomföra metoderna med hjälp av
stegsvaret.

3.3 Uppställning av experimenten
De hårdvarudetaljer och mjukvaruprogram som användes kommer beskrivas i följande
delkapitel.
3.3.1 Hårdvara
De hårdvarukomponenter som användes under projektet listas nedan:
•
•
•
•
•
•

Crazyflie 2.0
Batterier
Crazyradio PA
Loco positioning system
Säkerhetsbur
Vikter upp till 10.8 gram

Drönaren visas i figur 5 nedan.

Figur 5 Crazyflie 2.0

Crazyflie 2.0 är en liten quadcopter. Den har fyra motorer som styrs med kontrollkortet i
mitten för att flyga. Den väger 24,6g utan batteri. Batterierna väger 7.3 och 8.7 gram styck.
Drönaren är ungefär 9x9cm och 3 cm hög. Den har en treaxlig gyro, treaxlig accelerometer
och treaxlig magnetometer. Drönaren kommunicerar med datorn via Crazyradio PA som är
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2.4 GHz radiosändare som ansluter till datorn via USB. Batterierna är på 3.7 volt och har en
kapacitet på 240 mAh. Flygtiden är ungefär 7 minuter. (Bitcraze u.d.)
LOCO positions systemet är ett positionssystem för att kunna estimera drönarens läge i
rummet under en längre tid då gyron och accelerometern inte kan hålla en tillräckligt
noggrann estimering. LOCO använder sig av noder som placeras i rummet och kommunicerar
med en plattform som monteras på drönaren. När noderna placerats ut och mätts upp kan
drönarens position bestämmas med en noggrannhet på ungefär 10 cm. (Bitcraze, Bitrcaze
loco pos system u.d.) Loco störs relativt enkelt av väggar, metallföremål eller andra
radiostörningar som flera datorer i samma rum. Detta gör att noggrannheten begränsas
ytterligare något under experimenten.
Säkerhetsburen är en vagn av stålram, klädd med ett plastnät för att skydda drönaren vid
eventuella krascher. Buren visas i figur 6.

Figur 6 Säkerhetsburen som drönaren testades inuti

3.3.2 Mjukvara
De mjukvaruprogram som användes under projektet listas nedan:
•
•
•

cfclient
crazyflie-lib-python
Matlab

Cfclient och crazyflie.lib-python är ett open-source program och en opensource kod som
Bitcraze teamet förmedlar via sin hemsida och github.com. I cfclient kan drönaren
kontrolleras och parametrar ändras. Python-scriptet ”autonomousSequence” kommer ifrån
biblioteket ”crazyflie-lib-python”. Programmet autonomousSequence innehåller kod som
gör att drönaren flyger till vissa positioner som anges och att data loggas under körningen.
autonomousSequence skrevs om så att referenspunkter och loggning av data blev i rätt
format inför testen som gjordes.
I Matlab skrevs ett program som analyserar stegsvaret från drönaren. Detta program plockar
ut de viktiga värdena och med hjälp av dem beräknar vad parametrarna för PID ska vara
utifrån de olika experimentella metoderna.
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autonomousSequence.py bifogas i appendix A och en del av cfclient i appendix B. Matlab
programmet bifogas i appendix C.

3.4 Experimentell reglering
För att begränsa regleringstiden gjordes endast regleringen på en axel, vertikalaxeln z. I alla
tester loggades positionen ifrån LOCO-systemet i en CSV-fil som sedan analyserades i
Matlab. De tre metoderna Ziegler-Nichols, lambda och AMIGO testades med
stegsvarsmetoden.
3.4.1 Stegsvar Obelastad
Stegsvaret som applicerades på systemet var ett steg ifrån golvet i säkerhetsburen upp till
höjden 1m. Detta i mätvärden motsvarar ungefär 0.5-1.0m steg. Detta steget subtraherades
sedan med starthöjden så att det gick ifrån ungefär 0-0.5 istället. Den data som loggades
från testerna kördes sedan i Matlab programmet, stegsvar.m, för att få ut de PID parametrar
som bör användas. Stegsvar.m finns bifogat i appendix C. I stegsvar.m beräknas flera värden,
punkter och linjer.
De värden som måste beräknas utifrån stegsvaret är T100%, T63%, L och Kp. Kp är en kvot och
T100%, T63% och L är tider i stegsvaret. Dessa fyra värden används tillsammans med tabellerna
4, 6 och 8 i teoriavsnittet 2.3.3 för att hitta parametrarna k, ki och kd enligt de tre olika
metoderna, Ziegler-Nichols, lambda och AMIGO.
Kvoten Kp som beräknas är kvoten mellan stegsvarets insignal och systemets utsignal Ys. Ys
når aldrig ett konstant värde utan oscillerar lite på grund av störningar kring ett värde. Detta
värde beräknas genom att ta medelvärdet av de sista 200 mätpunkterna för systemet. De
sista 200 mätpunkterna för systemet motsvarar tiden t=5s till t=15s.
För att beräkna tiderna T100%, T63% och L som behövs till de olika metoderna krävs en del
hjälplinjer. Dessa hjälplinjer används för att hitta skärningspunkter och när mätdatan
överstiger vissa värden. Linjerna som beräknas är Ys, 0.63Ys, och maxderivata. Linjen Ys är
det tidigare uträknande värdet Ys plottat som en linje över hela tidsperioden. 0.63Ys är
värdet av 63% av Ys plottat som en linje över hela tidsperioden.
Beräkningen av maxderivatan görs genom en interpolering mellan alla mätpunkter för att
hitta den största lutningen. Det vill säga att mätpunkt 1 och 2 ger en derivata, mätpunkt 2
och 3 ger en ytterligare och så vidare, sedan jämförs alla dessa med varandra för att hitta
den största. Den största derivatan plottas sedan genom de två punkterna som skapade den.
För att tydliggöra var den största derivatan kommer plottas även punkten mellan de två som
skapade derivatan. Denna punkten är inflektionspunkten för stegsvaret.
Tiderna som beräknas är T63%, T100% och L. L är dödtiden för systemet och denna beräknas
genom att bestämma skärningspunkten för den tidigare beräknade maxderivatan och
tidsaxeln. T100% fås genom att beräkna maxderivatans skärningspunkt med linjen Ys, då fås
en tid som är T100% + L . För att få T100% subtraheras då L bort. T63% fås genom att undersöka
när första mätdatapunkten överstiger värdet av 0.63Ys. Tiden för den mätdatapunkten är då
tiden T63% + L och likadant som för T100% måste dödtiden L subtraheras bort.
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I Ziegler-Nichols metod används Kp, L och T100% för parameterberäkningen och i lambda och
AMIGO används Kp, L och T63% enligt tabell 9 nedan som är en sammanfattning av tabell 4, 6
och 8. I lambda metoden kommer faktorn Tcl=T63% användas för att få en aggressiv reglering
som liknar resultaten från Ziegler-Nichols och AMIGO.
Tabell 9 Sammanfattning av värden för k, ki och kd enligt de tre använda metoderna

ZieglerNichols
Lambda

AMIGO

k
1.2 ∙ 𝑇;77%
𝐾R ⋅ 𝐿
𝐿
1 2 + 𝑇VW%
∙
𝐾R 𝐿 + 𝑇
YZ
2
1
𝑇VW%
(0.2 + 0.45 ∙
)
𝐾R
𝐿

ki
1.2 ∙ 𝑇;77%
2 ∙ 𝐾R ⋅ 𝐿U
1
𝐿
𝐾R ∙ (2 + 𝑇YZ )
𝑇VW%
1
𝐾R (0.2 + 0.45 ∙ 𝐿 )
0.4 ∙ 𝐿 + 0.8 ∙ 𝑇VW%
𝐿 + 0.1 ∙ 𝑇VW% ∙ 𝐿

kd
1.2 ∙ 𝑇;77%
2 ∙ 𝐾R

𝐿
1 2 + 𝑇VW%
𝑇VW% ∙ 𝐿
∙
∙
𝐾R 𝐿 + 𝑇
𝐿 + 2 ∙ 𝑇VW%
YZ
2
𝑇
(0.2 + 0.45 ∙ VW%
𝐿 ) ∙ 0.5 ∙ 𝐿 ∙ 𝑇VW%
𝐾R
0.3 ∙ 𝐿 + 𝑇VW%

Figur 7 visar en plot av det första stegsvaret från t=0 till t=2 för att illustrera vilka punkter
och linjer som beräknas och används.

Figur 7 Stegsvar 1 från t=0 till t=2
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När PID-parametrarna tagits fram testas de på drönaren enligt en försiktig metod. Värdena
höjs stegvis till dess att de når de värden som metodernas beräkningarna säger. Detta för att
inte göra drönaren instabil vilket kan leda till en krasch.

3.4.2 Stegsvar Belastad
För att testa stegsvaret med viktbelastning tejpades olika vikter fast på en detalj som kunde
sättas fast på drönaren. Detaljen med vikt och tejp vägdes inför testen och de olika vikterna
var 10.8, 4.7 och 6.1 gram. För att beräkna vilka parametrar som skulle användas till PID
enligt Ziegler-Nichols, lambda och AMIGO metoderna så användes samma program i Matlab
som för det obelastade fallet.
För fallet med en last på 6.1 gram gjordes även en modifierad användning av Matlab
programmet. Då formen på stegsvaren blev mer vågiga och flera inflektionspunkter uppstod
i varje våg, testades det att ansätta inflektionspunkten till den första vågen och inte den
brantaste. Detta gav två skilda parameterinställningar.
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4. Resultat
Resultatet består av två delar, en för hur det blev för det obelastade fallet och en del för hur
det belastade fallet blev.

4.1 Obelastad
Först gjordes en grundläggande reglering av drönaren utan någon form av belastning. Denna
regleringen gjordes med hjälp av tio olika stegsvar, se appendix D. I varje stegsvar togs
värdena för Kp, L ,T100% och T63% ut för att jämföras. Dessa listas i tabell 10.
Tabell 10 Kp, L ,T100% och T63% för de tio obelastade stegsvaren

test
Kp

1
0.8791

2
0.8739

3
0.6751

4
0.7976

5
0.6899

6
0.7181

7
0.8971

8
0.9390

9
0.8223

10
0.8409

L

0.1457

0.1584

0.1288

0.1359

0.1695

0.1702

0.2526

0.1866

0.1633

0.2575

T100%

1.0868

0.9427

0.7409

0.7472

0.7339

0.6164

0.6630

0.7450

0.6718

0.5261

T63%

1.7000

1.5500

0.8000

0.7000

0.8500

0.6000

1.0500

1.0000

0.8000

0.8500

Spridningen för värdena i tabell 10 är ganska stor därför listas max och min värden samt
skillnaden mellan dem i tabell 11.
Tabell 11 Max, min och skillnaden för Kp, L ,T100% och T63%

Kp
L (s)
T100% (s)
T63% (s)

Max (test)
0.94 (8)
0.26 (10)
1.09 (1)
1.70 (1)

Min (test)
0.68 (3)
0.13 (3)
0.53 (10)
0.60 (6)

Skillnad
0.26
0.13
0.56
1.10

I tabell 11 syns spridningen mellan alla parametrar väl.
Värdena från tabell 10 resulterar i PID parametrarna i tabell 12.
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Tabell 12 PID val för tio olika stegsvar med färgkoder.

k
1.0866
1.0826
1.3516
1.1190
1.2890
1.1625
0.9623
0.9554
1.0779
0.9769

Lambda
ki
0.6991
0.7780
2.0137
1.9836
1.8942
2.7044
1.2067
1.1746
1.6930
1.6488

kd
0.0792
0.0857
0.0870
0.0760
0.1092
0.0989
0.1215
0.0891
0.0880
0.1258

ZieglerNichols
k
ki
10.1798 34.9274
8.1726 25.7990
10.2258 39.6996
8.2741 30.4515
7.5312 22.2143
6.0537 17.7891
3.5115 6.9519
5.1017 13.6681
6.0020 18.3728
2.9153 5.6605

kd
0.7417
0.6472
0.6585
0.5621
0.6383
0.5150
0.4434
0.4761
0.4902
0.3754

k
6.1991
5.2678
4.4369
3.1577
3.5607
2.4883
2.3083
2.7809
2.9236
2.0043

AMIGO
ki
9.4696
7.9969
10.4017
7.7884
7.1491
6.1412
3.4728
4.8830
6.1751
3.4046

kd
0.4404
0.4048
0.2725
0.2027
0.2848
0.1951
0.2719
0.2457
0.2250
0.2366

I tabell 12 listas de olika PID inställningarna enligt de olika metoderna. Parametrarna skiljer
sig väldigt mycket ifrån varandra vilket tyder på en inkonsekvent inställning. Varje metod
skiljer sig även mycket ifrån sina egna resultat. ki är den faktor som skiljer mest, detta är
förmodligen för beroendet av dödtiden L. I lambda beror ki av L i nämnaren och för AMIGO
och Ziegler-Nichols kommer L2 i nämnaren. Detta leder till att för små L som för detta
systemet kommer ki att öka väldigt mycket.
Medelvärdet för alla metoders PID-parametrar beräknades och listas i tabell 13. Detta för att
se om medelvärdena för metodernas utfall resulterar i en rimlig parameterinställning.
Tabell 13 Parameterval enligt medelvärden för de olika metoderna för PID.

Metoder
Lambda
AMIGO
Ziegler-Nichols

k
1.1064
3.5127
6.7968

ki
1.5796
6.6882
21.5534

kd
0.0961
0.2779
0.5548

I tabellen kan det utläsas att det skiljer mellan 1.1 till 6.8 för k, 1.6 till 21.6 för ki och 0.10 till
0.55 för kd enligt de olika metoderna.
Det var osäkert från början om det var rimligt att höja värdena så högt som upp till 7, 22 och
0.55 för Ziegler-Nichols metod. Därför höjdes parametrarna stegvis lite i taget och många
mätningar gjordes för att se att systemet förblev stabilt. Det var stabilt för alla tester upp till
och med medelvärdena för Ziegler-Nichols och då kunde de olika metoderna undersökas.
När PID-parametrarna tagits fram enligt tabell 13 så testas de på drönaren med ett steg upp
till 0.7m. Testerna för värdena ifrån tabell 14 syns i figur 8 till figur 10.
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Figur 8 Steg till 0.7 m med lambda metodens parametervärden enligt tabell 13

Figur 9 Steg till 0.7 m med AMIGO metodens parametervärden enligt tabell 13
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Figur 10 Steg till 0.7 m med Ziegler-Nichols metodens parametervärden enligt tabell 13

Det gjordes fler tester för parametrarna i tabell 13, se appendix E, men de med lägst
översvängning, kortast insvängningstid och snabbast stigtid visas i figur 8 till figur 10. Dessa
visar olika fördelar och nackdelar för de olika metoderna. Ziegler-Nichols metod ger en
kraftigare översvängning än de andra två. Lambda har en längre stigtid och insvängningstid
än de andra två. På grund av att lambdametoden var så långsam valdes den att uteslutas för
de belastade fallen. Tabell 14 visar stigtid, översvängning och ungefärlig insvängningstid för
stegsvaren i figur 8 till 10.
Tabell 14 Stigtid, översvängning och insvängningstid för de tre testerna i figur 8 till 10

Lambda
AMIGO
Ziegler-Nichols

Stigtid (s)
1.0
0.25
0.25

Översvängning (cm)
12
8
24

Insvängningstid (s)
9
1.5
2.5

4.2 Belastad
Drönaren belastades med tre olika vikter 10.8 gram, 4.7 gram och 6.1 gram. Resultaten
beskrivs i kommande avsnitt.
4.2.1 10.8 gram belastning
När drönare belastades av en vikt på 10.8 gram så gjordes samma stegsvarstest med samma
algoritm som för det obelastade fallet. Det gjordes fyra test och de resulterade i
medelvärdena för PID parametrarna enligt tabell 15 nedan. Ett av testet visas i figur 11.
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Tabell 15 Parameterval för 10.8 grams belastning

Lambda
AMIGO
Ziegler-Nichols

k
0.4016
1.0585
0.2500

ki
0.4748
0.2012
0.0290

kd
0.8708
1.8373
0.5398

Figur 11 Stegsvar från belastning på 10.8 gram

I figur 11 syns det tydligt hur systemet inte har en ensam inflektionspunkt, som för de sformade kurvor som beskrivs i den undersökta litteraturen, utan har en i varje våg1 under
uppgången. Detta resulterar i en väldigt felaktig beräkning från den algoritm som appliceras
på systemet. Algoritmen tar inte hänsyn till att det finns flera inflektionspunkter. Vad detta
innebär är att L och T100% kan hamna på helt olika ställen för stegsvaret då det bara är
slumpen som bestämmer vilken av alla vågor som skapar den brantaste lutningen. Detta var
inte något problem för de tidigare stegsvaren då det endast fanns en entydig
inflektionspunkt och det alltid var för den första vågen.
Parametrarna i tabell 15 stämmer inte alls överens med tidigare resultat. De är alldeles för
låga för att systemet ska ge en snabb respons. Detta beror på att det tillkom en väldigt lång
dödtid, L, för de senare inflektionspunkterna. För en lång dödtid blir k och ki väldigt små. kd
är däremot något större än för det obelastade fallet.

1

Med våg menas att responsen har ett vågigt utseende och att det vågar sig upp. Varje våg får då en egen
inflektionspunkt.
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Parametrarna från AMIGO testades ändå på drönaren eftersom att den gav bra resultat för
det obelastade fallet. Testet visas i figur 12.

Figur 12 AMIGO metoden applicerad enligt stegsvaret med 10.8 grams belastning

I figur 12 syns det tydligt att förstärkningen är alldeles för låg. Systemet är väldigt långsamt
och har en hög översvängning. Systemet är inte nära att ha svängt in sig ens efter tio
sekunder vilket är väldigt långsamt då det handlade om runt två sekunder för det obelastade
fallet. Därför testades inte heller de låga parametrarna från Ziegler-Nichols metod.
4.2.2 4.7 gram belastning
Det första stegsvaret med belastningen på 4.7 gram visas i figur 13 nedan.
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Figur 13 Stegsvar med belastning på 4.7 gram

I figur 13 syns det att stegsvaret för 4.7 grams belastning liknar det för det obelastade fallet.
Detta är positivt då samma algoritm kan användas och resultaten bör bli likartade.
Det gjordes tre stegsvars tester med 4.7 gram och dödtiden för de tre testerna listas i tabell
16 och medelvärdena för PID parametrarna listas i tabell 17.
Tabell 16 Dödtiden L för tre stegsvar med 4.7 grams belastning

L (s)

0.35

0.43

0.55

Tabell 17 PID parametrar enligt medelvärdena från stegsvaren med en belastning på 4.7 gram

Lambda
AMIGO
Ziegler-Nichols

k
0.7208
1.9126
2.6293

ki
0.4440
1.5705
3.1875

kd
0.1597
0.3935
0.5573

AMIGO och Ziegler-Nichols parametrar enligt tabell 17 testas på systemet och responsen
visas i figur 14 och figur 15.
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Figur 14 Respons från AMIGO metoden vid 4.7 grams belastning

Figur 15 Respons från Ziegler-Nichols metod vid 4.7 grams belastning

Responsen från de båda metoderna skiljer sig med att AMIGO metoden har lite högre
översvängning men har istället en kortare insvängningstid. På grund av den kortare
insvängningstiden för AMIGO anses den i detta fall bättre an Ziegler-Nichols metod.
Stigtiden, översvängningen och insvängningstiden för responsen från figur 14 och 15 visas i
tabell 18.
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Tabell 18 Stigtiden, översvängningen och insvängningstiden för responsen från reglering med 4.7 grams belastning

AMIGO
Ziegler-Nichols

Stigtid (s)
0.90
0.55

Översvängning (cm)
19
14

Insvängningstid (s)
4
8

4.2.3 6.1 gram belastning
När drönaren belastas med 6.1 gram börjar resultaten av stegsvaren likna dem för 10.8
grams belastning. Det gjordes tre stegsvarstester och det andra visas i figur 16. Dödtiden
visas i tabell 19 och parametervalen visas i tabell 20.

Figur 16 Stegsvar med 6.1 grams belastning

I figur 16 syns fenomenet med flera inflektionspunkter som fanns för belastningen på 10.8
gram.
Tabell 19 Dödtiden för de tre tester som gjordes med 6.1 grams belastning

L (s)

2.49

1.93

2.01

ki
0.4902
0.2540
0.1372

kd
0.3690
0.6309
0.6230

Tabell 20 PID parametrar för 6.1 grams belastning

Lambda
AMIGO
Ziegler-Nichols

k
0.3448
0.7161
0.5812

Det syns i tabell 19 att dödtiden är väldigt lång. Därför blir även parametrarna k och ki här
väldigt små. Dessa parametrar valdes att inte testas på grund av tidigare resultat för
belastningen på 10.8 gram. Vad som istället gjordes var att inflektionspunkten antogs ligga
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inom den första sekunden och nya dödtider och PID parametrar beräknades enligt tabell 21
och 22. Figur 17 visar hur den nya derivatan med inflektionspunkt ser ut.

Figur 17 Stegsvaret för 6.1 grams belastning med modifierad inflektionspunkt

I figur 17 syns det att T100% blir ungefär 1.8 sekunder istället för 1.0 sekunder och dödtiden
skiftas från 1.93 till 0.44.
Tabell 21 Dödtiden för de tre tester som gjordes med 6.1 grams belastning med modifierad inflektionspunkt

L (s)

0.38

0.44

0.53

Tabell 22 PID parametrar för 6.1 grams belastning med modifierad inflektionspunkt

Lambda
AMIGO
Ziegler-Nichols

k
0.7953
2.8828
3.6743

ki
0.3294
1.9095
4.3089

kd
0.1765
0.5930
0.7972

Parametervalen från tabell 22 verkar betydligt bättre än från tabell 20 och testades på
drönaren. Resultatet av AMIGO visas i figur 18 och från Ziegler-Nichols i figur 19.
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Figur 18 Respons från AMIGO med 6.1 grams belastning och modifierad inflektionspunkt

Figur 19 Respons från Ziegler-Nichols metod med 6.1 grams belastning och modifierad inflektionspunkt

Responsen från dessa parametrar är likvärdiga med responsen för fallet med en last på 4.7
gram. Även här svänger AMIGO metoden in sig snabbare än Ziegler-Nichols,
översvängningen är dock ungefär densamma. Därför ser resultatet från AMIGO metoden
bäst ut. Stigtiden, översvängningen och insvängningstiden för responsen från figur 18 och 19
visas i tabell 23.
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Tabell 23 Stigtiden, översvängningen och insvängningstiden för responsen från modifierad reglering med 6.1 grams
belastning

AMIGO
Ziegler-Nichols

Stigtid (s)
0.9
0.5

Översvängning (cm)
12.1
11.9

Insvängningstid (s)
4.5
7.5

4.2.4 Sammanfattning av belastat resultat
Resultaten från de belastade fallen visar att AMIGO metoden i varje fall har en märkbart
kortare insvängningstid än Ziegler-Nichols metod. Lambda metoden är mycket långsammare
än de andra och utesluts därför. AMIGO metoden anses som den bättre av dem även att den
i vissa fall har en långsammare stigtid och högre översvängning än Ziegler-Nichols men dessa
två parametrar skiljer sig inte så mycket från de olika metoderna.

4.3 Sammanfattning resultat
AMIGO metoden väljs till att vara den bästa metoden enligt denna undersökningen och en
bana som innehåller punkterna start-0.8-1.1-0.7-1.2-0.3-slut används för att testa AMIGO
metoden för det obelastade fallet och fallet med en last på 4.7 gram. Resultaten av dessa
körningar visas i figur 20 och figur 21.

Figur 20 Följer en bana obelastad med reglering enligt AMIGO metoden
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Figur 21 Följer en bana belastad av 4.7 gram med reglering enligt AMIGO metoden

För båda fallen syns det att översvängningarna blir kraftigare ju större ändringarna är. För
det obelastade fallet är PID parametrarna högre och det syns på hur systemet reagerar
snabbt vid förändringarna men översvängningarna blir något kraftigare. Detta är ett tecken
på att systemets beteende inte är linjärt utan skiljer sig även olinjärt när stegen ökas eller
minskas.
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5. Diskussion
I kommande avsnitt kommer resultatet, metoden, linjäritet, utveckling och praktiska
fenomen från arbetet att diskuteras.

5.1 Resultatet
Resultatet från regleringen med hjälp av stegsvarsmetoderna på Ziegler-Nichols, lambda och
AMIGO metoden gav skilda resultat. Exemplen på de obelastade reglerade systemet visas i
figur 8 till figur 10. Då kan man se att lambda metoden är den långsammaste metoden både
utifrån stigtid och insvängningstid. Ziegler-Nichols metod har en högre översvängning än de
andra metoderna. AMIGO metoden har lägst översvängning och ungefär samma
insvängningstid som Ziegler-Nichols. Detta gör AMIGO metoden till den som ser bäst ut för
det obelastade fallet. Eftersom att dessa inställningar inte har justerats något kan man inte
säkerhetsställa helt att AMIGO metoden är den bästa. Utan att finjustera parametrarna alls
visar dock AMIGO metoden bästa utgångsläget för fininställning.
Att använda sig av medelvärdet av de olika testerna bör vara ett bra alternativet för att ställa
in PID. Det är möjligt att ta parametrarna från något visst test men då varje test skiljer sig
från de andra borde medelvärdet slå ut mycket av den osäkerhet som finns i varje test.
Osäkerheten om rörelserna beror på reglersystemet eller yttre störningar.
Resultaten från de belastade fallet med 4.7 gram visar att AMIGO metoden är den bästa,
detta eftersom att den har kortast insvängningstid på ungefär fyra sekunder och ZieglerNichols en på åtta sekunder. AMIGO metoden har lite högre översvängning men snabbheten
värderas mer i detta fallet.
För fallet med en belastning på 6.1 gram blev resultaten användbara då inflektionspunkten
modifierades och begränsades till första sekunden. Detta beror förmodligen på att en lång
dödtid, L, för systemet påverkar PID parametrarna mycket negativt. k och ki får väldigt låga
värden när dödtiden blir stor. Det faktum att tiden T100% blir något längre påverkar inte
resultaten alls som en lång dödtid gör.
Resultaten från de modifierade stegsvaren vid 6.1 grams belastning kan dock vara
slumpmässiga. Detta eftersom att systemets linjära beteende minskar då lasten på det ökar.
Detta syns i samband med testen med 10.8 grams last, då flyger drönaren uppåt med ett
vågigt beteende vilket inte alls går att analysera med metoden som använts i det här
arbetet. Det här arbetet begränsas då det inte alls kan hantera ett system som inte är linjärt
eller åtminstone delvis linjärt.
Sammanfattningsvis är AMIGO metoden den metod som ger kortast insvängningstid och
därmed är snabbast. AMIGO metodens översvängning är inte så mycket högre än för ZieglerNichols metod vilket gör AMIGO till den bättre. Lambda metoden är alldeles för långsam för
att mätas med dom andra två. I vissa fall kan den vara av intresse men för att reglera en
drönare anses det mer relevant att ha ett snabbare system.
Resultatet från de två körningarna längst en bana i figur 20 och 21 visar att regleringen från
AMIGO metoden kan användas när kraven matchar responsen från dessa test. Är kraven inte
högre än så fungerar AMIGO metoden okej.
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5.2 Metoden
Metoden som användes delas upp i val av metod, stegsvaret för det obelastade fallet,
stegsvaret för de belastade fallen och mätfel.
5.2.1 Val av metod
Den metod som valdes att användas i form av en PID regulator är förmodligen inte den bästa
metoden för att reglera en drönare. Valet av metod begränsades av flera faktorer och
resulterade i en PID. Hade tiden inte varit så pass begränsad som den var och om mer
förkunskaper inom området hade funnits hade förmodligen en av de andra modellbaserade
metoderna kunnat användas. Svårighetsgraden och tidsåtgången för att ställa upp en
modellbaserad reglering var högre än förväntat.
Att använda sig av en relativt enklare metod som en PID regulator är dock även av intresse.
Att det går att skapa ett reglersystem som kan hantera lättare laster och följa enklare banor
är användbart för enklare användningsområden.
5.2.2 Stegsvar obelastad
Jämförs formen för de tio obelastade stegsvaren så kommer T63% ibland före och ibland efter
den peak2 som sker för många av stegsvaren. T63% påverkan på lambda metoden syns då ki är
märkbart lägre när T63% kommer efter peaken. T63% påverkan på AMIGO syns på kd där dessa
istället är märkbart större. Som exempel kommer stegsvar 1 och stegsvar 3 i figur 22 och 23
för att visa detta fenomen.

Figur 22 Stegsvar 1 där T63% kommer efter peak

2

Peaken är den topp som bildas på vägen upp för stegsvaret, exempelvis vid ungefär 1-1.5 sekund i figur 22
och 23.

33

Figur 23 Stegsvar 3 där T63% kommer innan peak

Stegsvarsanalys är en metod som funkar väl för system med linjära förhållanden, men för
mer komplexa systemet blir resultaten olikartade. I detta fall med en drönare där processen
är förhållandevis komplex syns det att stegsvaret får en annorlunda form än i den litteratur
som användes. För drönaren sker steget som en trappa väldigt ofta och steget ser ofta
väldigt olikt ut tidigare resultat. Detta är något som påverkar beräkningen för parametrarna
väldigt mycket och ger väldigt skilda resultat. Exempelvis peaken som nämnts gör en
förhållandevis stor skillnad om den kommer före eller efter T63%.
När dödtiden L analyseras så syns det att den är längst för test 7 och 10. För längre dödtid får
Ziegler-Nichols metod lägre parametervärden som liknar de andra metoderna. Även AMIGO
metodens ki är lägst för dessa två tester.
5.2.3 Stegsvar belastad
Att använda stegsvaret på systemet när det belastades av en vikt gav okej resultat då
systemet inte belastas allt för mycket. Resultaten liknar då fortfarande dem från det
obelastade fallet. Men när systemet belastas mer ändrar systemet sin karaktär och blir allt
mer olinjärt. Detta framstår i form av det vågiga utseende stegsvaret får vid högre
belastning. När detta utseende uppstår måste beräkningen för de olika parametrarna
modifieras för att resultatet ska vara användbart. Ett sätt att göra de nya beräkningarna
skulle vara att anpassa det vågiga stegsvaret till en approximativ s-kurva. Om detta skulle ge
ett bra resultat går inte att säga men det är något som skulle kunna testas i vidare
undersökningar.
När olinjäriteterna ökade för systemet märktes det allra mest ifrån dödtiden. Detta eftersom
att det gick att modifiera resultatet för 6.1 grams belastning så att dödtiden blev kortare
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men T100% blev längre. Resultatet av denna modifikation gav en okej respons vilket visar att
dödtiden är den parameter som måste tas hand om först. Blir dödtiden för lång så blir
beräkningen av parametrarna k och ki alldeles för låga.
Att använda sig av definitionerna av de tre metodernas parameterval är möjligtvis inte det
bästa sättet för ett stegsvar som skiljer mycket från den ideala formen i litteraturen. Det bör
kanske göras några modifikationer av beräkningarna för att ta bort den slumpmässighet som
fås i alla tester.
5.2.4 Mätfel
Att reglera drönaren var svårare än väntat då processen var väldigt inkonsekvent. Att köra
samma program med samma parametrar och referensbana kunde ge väldigt olika resultat på
positionen. Detta gjorde att det krävdes väldigt många körningar för att kunna se ett
samband mellan parameterval och utfallet av positionen.
Drönarens position kräver en komplex beskrivning. Många faktorer spelar in och det är svårt
att göra experiment på den och utvärdera exakt vilka rörelser som beror på yttre faktorer
och vilka som beror på reglersystemet självt. Att bara köra drönaren på samma höjd en
längre tid resulterar i många rörelser och den är väldigt ostabil i sig själv utan en väl
implementerad reglering. Att använda sig endast av en PID är förmodligen inte tillräckligt för
att hålla den på en position som inte varierar allt för mycket.
I testerna som gjorts på drönaren har även xy-koordinaterna loggats och då rör sig drönaren
ungefär inom en radie på 20cm. Dessa rörelser påverkar självklart även höjdrörelserna då
motorerna fungerar som de gör. Att de endast kan rotera snabbare eller långsammare för
att förflytta drönaren i alla riktningar.
Detta kan förmodligen åtgärdas genom att låsa drönaren helt längs vertikalaxeln då
parametrarna för den testas. Detta hade medfört att felet av de andra frihetsgraderna inte
stör den vertikala lika mycket. En sådan uppställning är något som bör användas vid fortsatta
studier av ett reglersystem till en drönare.
Loco systemets känslighet är också en påverkande faktor för positionen. Loco systemet
fungerar inte alls bra då drönaren är nära golvet. Detta syns när man lägger drönaren på
golvet som ska vara noll i höjdled enligt uppställningen så visas ändå en höjd större än noll.
Detta fenomen visar sig också något i botten på buren då detta är runt 20-30cm över noll
men skiftar mellan att vara 40-50 cm över noll enligt loco systemet. Denna mätstörning hade
kanske kunnat minimeras om ett material som inte stör radiosignalerna så kraftigt användes
som golv istället.

5.3 Linjäritet
Alla mätningar och experiment som gjorts har utgått från att systemet är linjärt, eller i alla
fall nära linjärt. Detta är något som krävs när en PID används för att reglera systemet. En PID
kan inte hantera ett helt olinjärt system. Detta är viktigt att tänka på när drönaren belastas
med olika vikter. Till slut kommer drönarens beteende bli så pass olinjärt att PID regulatorn
inte alls kan hantera systemet. När systemet tappat för mycket av sitt linjära beteende är
svårt att bestämma. Det blir mer och mer olinjärt desto mer störningar och laster som
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appliceras på systemet. Detta syntes mellan lasten på 4.7 och 6.1 gram. För 6.1 gram började
det olinjära beteendet att uppträda mer. Det gick fortfarande att modifiera beräkningarna
på stegsvaret så att parametrarna kunde användas på PID.
I fallet med en last på 10.8 gram syns det hur drönaren börjar våga sig upp vid ett stegsvar
istället för att bilda en s formad kurva. Den stegsvarsmetod som användes kan inte alls
hantera hur det bildas många inflektionspunkter och kan därmed inte alls bestämma
dödtiden eller T100% på ett korrekt sätt. Detta är ett fenomen av att systemet blir allt mer
olinjärt när det belastas av en för tung last.
Även referensbanan kommer spela in för linjäriteten för systemet. Om referenspunkterna är
långt ifrån eller nära varandra kommer spela in på responsen för drönaren. Detta syns i figur
20 och 21 där översvängningen syns tydligt hur den påverkas av avståndet mellan
referenspunkterna.

5.4 Utveckling
Utvecklingen av reglersystemet till drönaren kan göras på flera sätt. Ett alternativ är att
finjustera parametrarna i PID mer, ett annat sätt är att lägga till mer kontroll till systemet,
exempelvis en framåtkoppling. Ett tredje sätt är att byta från en icke-modellbaserad metod
till en modellbaserad metod. Dessa tre olika utvecklingar diskuteras i kommande avsnitt.
5.4.1 Finjustering av PID
Att finjustera PID parametrarna k, ki och kd skulle förmodligen medföra att responsen blir
bättre. Det skulle gå att få ner översvängningen och minska insvängningstiden. Detta likt hur
Raut och Dr Vaishnav finjusterar Ziegler-Nichols metod. De minskar översvängningen från
10.1% till 5.58% och insvängningstiden från 10.5s till 6.1s i deras simuleringar. (Kiran och Dr.
S u.d.)
Det kan finnas intresse att finjustera parametrarna om resultaten ifrån detta arbete är
tillräckligt nära den respons som krävs vid någon användning. Dock begränsas denna respons
av mindre rörelser och inte allt för stor belastning. Detta eftersom att PID inte kan hantera
allt för stora ändringar på systemet. PID kan bara hantera förändringar som bibehåller det
linjära beteendet som systemet har. Blir systemet allt för olinjärt kommer responsen
återigen att försämras eller bli instabil. Detta syns i figur 20 och 21 då drönaren följer en
bana. Responsen skiljer sig då beroende hur långt bort nästa referenspunkter kommer.
5.4.2 Framåtkoppling
Att koppla in en framåtkoppling till reglersystemet skulle kunna hämma den försämrade
respons som fås av PID när systemet blir allt mer olinjärt. Framåtkopplingen skulle inte klara
av hur mycket förändringar som helst men den skulle öka omfånget emot att endast
använda en PID. Detta är något som skulle var av intresse då systemet kommer påverkas så
pass mycket att bara en PID inte klarar att hantera det men att förändringarna ändå ligger så
pass nära att framåtkopplingen klarar av att påverka systemets respons tillräckligt bra.
Framåtkopplingen skulle förmodligen kunna hantera hur systemet påverkas vid lite högre
laster samt hur referenspunkterna för banan den ska följa ser ut.
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5.4.3 modellbaserade metoder
Att applicera en modellbaserad metod som MPC kan vara en vidareutveckling av regleringen
för viktbelastning av drönare. Det känns som med den förstudie av de olika metoderna som
gjordes att detta kan vara den bästa metoden. Det som krävs är förmodligen att systemet
beskrivs noggrant i modellen så den kan hantera de faktorer som spelar in. Att göra en
modell och utveckla den stegvis för att få med mer och mer detaljer kan vara en approach
att använda.
Som i Luis studie där en kaskad PID regulator jämförs med en Linear Quadratic Tracker (LQT).
En LQT tillhör gruppen med linjär kvadratiska regulatorer. I denna studie visas att LQT är
betydligt bättre för en drönare som ska följa en given bana än en PID kontroll. (Luis 2016)
Resultatet från denna studie visar att det kan vara av intresse att utveckla de
modellbaserade regleringarna mer.

5.4.4 Utvecklingssteg
Hur mycket systemet kan ändras och ändå regleras med en viss typ av reglering är något
som måste testas. Ett rimligt tillvägagångssätt är förmodligen att testa den enklaste
regleringen först och utveckla eller byta ut mot ett annat reglersystem om det behövs. Detta
är den mest logiska ingenjörsmässiga sättet att utveckla ett system, eftersom att det inte är
nödvändigt att utveckla avancerade reglersystem till en process som inte måste regleras till
den noggrannheten. Med mer förkunskaper kan vissa reglermetoder uteslutas från början
då det är självklart att de inte kommer fungera, men om det är oklart bör den enklaste testas
först.

5.5 Praktiska fenomen
Tidsplaneringen i slutet av projektet blev väldigt pressad då drönaren vid ett tillfälle blev
instabil och kraschade. Kraschen ledde till att en kritisk komponent i drönaren slutade
fungera vilket resulterade i att en ny drönare fick beställas. Detta sköt upp några av de tester
som skulle genomföras vilket ledde till en tidspress på slutet. Orsaken till kraschen var
förmodligen att batteriet på drönaren började ta slut. Detta är något som togs i åtanke vid
alla försök efteråt att inte köra för länge utan att ladda om batteriet.
Det skyddsnät som användes till säkerhetsburen var inte optimalt. Tanken med buren var att
den skulle skydda drönaren vid krascher men då den flög in i nätet fastnade ibland
propellrarna och gick sönder. Detta är något som borde åtgärdas om fortsatta studier på
drönaren görs.
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6. Slutsats
För att reglera en drönare vid viktbelastning gjordes det en undersökning av fyra olika
reglermetoder. Två modellbaserad, MPC och LQC, och två icke-modellbaserad metoder
kaskad reglering och PID regulator. Då valdes en av de icke-modellbaserade metoderna, PID
regulatorn. För att ställa in PID så testades tre olika experimentella metoder, Ziegler-Nichols,
lambda och AMIGO. Alla tre av dessa användes med hjälp av stegsvaret från systemet. Bäst
resultat blev det från AMIGO metoden. Det gick att ställa in PID med AMIGO metoden
obelastad, belastad med 4.7 gram och belastad med 6.1 gram efter mindre modifikation.
AMIGO metoden resulterar i ett system som har en insvängningstid på ungefär 2 till 4
sekunder vid mindre rörelser och mindre belastningar. Översvängningen är som högst ett
par decimeter. Stigtiden är mindre än en sekund. Detta är ett resultat som kan användas för
att reglera drönaren då inte allt för höga krav ställs på responsen.
Slutsatsen är att en PID regulator som regleras med AMIGO metoden fungerar som
styrsystem till en drönare. Det finns dock en hel del begränsningar. Drönaren får inte
belastas hur mycket som helst, utan måste hållas tillräckligt linjär för att regleringen ska
fungera. Hur responsen kommer se ut för stora rörelser är något som måste testas för sig.
Hur reglersystemet reglerar på en rörelse på flera meter går inte att säga utan att testa.
Men då kraven på responsen inte är allt för höga, rörelseomfånget inte är allt för stort och
lasterna inte för stora så kan AMIGO metoden användas på en PID för att reglera en drönare.
Detta kan vara av intresse då drönare ska regleras på ett enkelt sätt.
Om drönaren däremot ska användas till uppgifter som kräver mycket god precision bör ett
annat reglersystem implementeras. Detta eftersom att PID inte kan hantera ett så stort
omfång av laster och rörelse banor utan att responsen blir betydligt sämre. Det finns flera
metoder för att utveckla ett system som kan hantera dessa faktorer bättre och det är
förmodligen av intresse för många användningsområden.
I kommande avsnitt kommer syftet och målen med arbetet att reflekteras över. Resultatet
och begränsningar på arbetet kommer att kommenteras. Sedan kommer fortsatta studier
och användningsområden för arbetet att kommenteras.

6.1 Syfte och mål
Syftet med arbetet var att skapa ett reglersystem till drönaren Crazyflie 2.0 som kan hantera
när drönaren belastas av olika vikter.
Detta syfte kan anses som genomfört. Det är möjligt att skapa ett reglersystem för drönaren
med hjälp av den valda metoden i form av en PID som regleras med AMIGO metoden. Dock
är viktbelastningen begränsad. Begränsningen av lasten ligger på ungefär sex gram men upp
tills dess är det möjligt att använda denna metod för att hitta reglerparametrarna till PID och
reglera drönaren med hjälp av den.
Målet med arbetet var att
• Teoretiskt analysera några olika reglermetoder och välja den mest lämpade
• Testa responsen för den metod som appliceras
• Utvärdera om responsen är inom rimliga ramar för att användas
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Det första målet anses som uppnått utifrån de förhållanden som begränsade arbetet. PID
valdes till att vara den mest lämpade metoden för att reglera drönaren vid viktbelastning i
detta arbetet.
Det andra målet är även det uppnått då flera olika tester på responsen har genomförts.
Stigtid, insvängningstid och översvängningen är de parametrar som använts för att analysera
responsen.
Det sista målet är även det uppnått då det går att flyga drönaren längst en given bana med
en lättare last på och då få en tillräckligt god respons av AMIGO metodens inställning till PID.

6.2 Resultaten
Resultaten ifrån arbetet pekar på att AMIGO metoden är den som lämpar sig mest av de tre
undersökta stegsvarsmetoderna för att ställa in en PID. Resultatet av denna inställning är
självklart en fråga om kravspecifikationer utifrån vad drönaren ska användas till. Vissa
uppgifter kräver ett system med låg översvängning, snabb stigtid och kort insvängningstid,
men hur bra respons som krävs är omöjligt att veta utan att veta uppgiften. Men för att flyga
drönaren till olika punkter med tillåtelse för lite översvängningar och inte allt för höga
tidskrav så fungerar denna regulator bra. Drönaren kan även belastas med några gram i form
av någon mindre givare och metoden kan även då hitta parametrar som fungerar för
systemet.

6.3 Betydelsen av resultaten
Resultaten betyder att även enklare reglermetoder som en PID kan användas för att reglera
komplexa system som drönare om olika faktorer begränsas. Men när systemets linjära
beteende försvinner syns det också att nya metoder krävs för att hantera systemet. Det
betyder att uppgiften som ska utföras av drönaren är väl bestämd innan så att ett system
som möter kraven från uppgiften kan skapas. Hur avancerat det systemet måste vara
bestäms därmed av uppgiftens krav.

6.4 Begränsningar av arbetet
Studien begränsades av två betydande faktorer. Tiden var den faktor som begränsade mest.
Om det hade funnits mer tid hade andra metoder kunnat implementeras och en bredare
jämförelse av de olika metoderna hade kunnat genomföras. Den andra faktorn som
begränsade arbetet var förkunskaperna. Eftersom att det saknades förkunskaper om flera av
metoderna så krävdes det en mer grundläggande undersökning av dem och detta tog
ytterligare tid. Hade fler kurser inom reglerteknik gjorts innan ett arbete av denna typ hade
förmodligen en mer detaljerad jämförelse av olika metoder kunnat göras och även en
fysikalisk modell hade kunnat skapas.

6.5 Rekommendationer för vidare undersökningar
För vidare undersökningar bör en modellbaserad metod testas för att se om den kan hantera
den relativt komplexa regleringen av en drönare. Att finjustera parametrarna för PID kan
också vara en fortsatt studie och försöka hitta ett systematiskt sätt att finjustera dem till ett
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ännu bättre resultat. Det kan även vara av intresse att tillsätta en framåtkoppling till
systemet för att se om den skulle kunna hantera de olinjäriteter som uppstår.

6.6 Rekommendationer för tillämpning
Detta arbetet kan användas som grund för att reglera en crazyflie när den ska flygas utan
eller med en lättare last. Responsen ifrån den relativt enkla PID reglering gör det möjligt att
för någon som inte behärskar reglerteknik till fullo kan ändå ställa in regulatorn.
Användningsområdet kräver dock att snabbheten och översvängningen överensstämmer
med de krav som ställs av systemet. Men för att göra grundläggande flygningar utan några
större krav kan denna reglering användas.
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Appendix A: Python script
autonomousSequense.py

# -*- coding: utf-8 -*#
#
||
____ _ __
# +------+
/ __ )(_) /_______________ _____ ___
# | 0xBC |
/ __ / / __/ ___/ ___/ __ `/_ / / _ \
# +------+
/ /_/ / / /_/ /__/ / / /_/ / / /_/ __/
#
|| ||
/_____/_/\__/\___/_/
\__,_/ /___/\___/
#
# Copyright (C) 2016 Bitcraze AB
#
# Crazyflie Nano Quadcopter Client
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
# MA 02110-1301, USA.
"""
Simple example that connects to one crazyflie (check the address at the top
and update it to your crazyflie address) and send a sequence of setpoints,
one every 5 seconds.
This example is intended to work with the Loco Positioning System in TWR
TOA
mode. It aims at documenting how to set the Crazyflie in position control
mode
and how to send setpoints.
"""
import time
import cflib.crtp
from cflib.crazyflie import Crazyflie
from cflib.crazyflie.log import LogConfig
from cflib.crazyflie.syncCrazyflie import SyncCrazyflie
from cflib.crazyflie.syncLogger import SyncLogger
# URI to the Crazyflie to connect to
uri = 'radio://0/80/2M'

# Change the sequence according to your setup
#
x
y
z YAW
sequence = [
(3.00, 1.60, 1.00, 0),
(3.00, 1.60, 0.60, 0),
]
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def wait_for_position_estimator(scf):
print('Waiting for estimator to find position...')
log_config = LogConfig(name='Kalman Variance', period_in_ms=500)
log_config.add_variable('kalman.varPX', 'float')
log_config.add_variable('kalman.varPY', 'float')
log_config.add_variable('kalman.varPZ', 'float')
var_y_history = [1000] * 10
var_x_history = [1000] * 10
var_z_history = [1000] * 10
threshold = 0.001
with SyncLogger(scf, log_config) as logger:
for log_entry in logger:
data = log_entry[1]
var_x_history.append(data['kalman.varPX'])
var_x_history.pop(0)
var_y_history.append(data['kalman.varPY'])
var_y_history.pop(0)
var_z_history.append(data['kalman.varPZ'])
var_z_history.pop(0)
min_x
max_x
min_y
max_y
min_z
max_z

=
=
=
=
=
=

min(var_x_history)
max(var_x_history)
min(var_y_history)
max(var_y_history)
min(var_z_history)
max(var_z_history)

# print("{} {} {}".
#
format(max_x - min_x, max_y - min_y, max_z - min_z))
if (max_x - min_x) < threshold and (
max_y - min_y) < threshold and (
max_z - min_z) < threshold:
break
def reset_estimator(scf):
cf = scf.cf
cf.param.set_value('kalman.resetEstimation', '1')
time.sleep(0.1)
cf.param.set_value('kalman.resetEstimation', '0')
wait_for_position_estimator(cf)
from datetime import datetime
now = datetime.now()
file = open('steg3.1.csv', 'a')
file.write('{},{},{}\n'.format(now , 'pid: x:1.75 0.035 0.065 y:1.75 0.0
0.010 z:1.00 0.00 0.00' ,
'
(3.00, 1.60, 1.00), (3.00, 1.60, 0.60)
+0 gram'
))
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file.close()
def position_callback(timestamp, data, logconf):
x = data['kalman.stateX']
y = data['kalman.stateY']
z = data['kalman.stateZ']
print('pos: ({}, {}, {})'.format(x, y, z))
file = open('steg3.1.csv', 'a')
file.write('{},{},{}\n'.format(x,y,z))
file.close()
def start_position_printing(scf):
log_conf = LogConfig(name='Position', period_in_ms=50)
log_conf.add_variable('kalman.stateX', 'float')
log_conf.add_variable('kalman.stateY', 'float')
log_conf.add_variable('kalman.stateZ', 'float')
scf.cf.log.add_config(log_conf)
log_conf.data_received_cb.add_callback(position_callback)
log_conf.start()
def run_sequence(scf, sequence):
cf = scf.cf
cf.param.set_value('flightmode.posSet', '1')
for position in sequence:
print('Setting position {}'.format(position))
for i in range(300):
cf.commander.send_setpoint(position[1], position[0],
position[3],
int(position[2] * 1000))
time.sleep(0.1)
cf.commander.send_setpoint(0, 0, 0, 0)
# Make sure that the last packet leaves before the link is closed
# since the message queue is not flushed before closing
time.sleep(0.1)
if __name__ == '__main__':
cflib.crtp.init_drivers(enable_debug_driver=False)
with SyncCrazyflie(uri, cf=Crazyflie(rw_cache='./cache')) as scf:
reset_estimator(scf)
start_position_printing(scf)
run_sequence(scf, sequence)
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Appendix B: Cfclient
Loco Positioning tab
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Appendix C: Matlab program
Huvudprogram
% stegsvarber‰kning
% H‰mtar in data
korindex = 1;
filenamexyz = 'steg1.1.csv';
filenameu = '1.0_50.csv';
xyz = csvread(filenamexyz,1,0,[1,0,301,2]);
uverklig = csvread(filenameu,0,0,[0,0,300,0]);
zverklig = xyz(:,3);
% Ans‰tter v‰rden
Ts = 0.05; % Tidsintervall fˆr m‰tpunkterna
t = 0:Ts:15.00; % Tidsvektor
u = (uverklig-zverklig(1)); % S‰nker sÂ start sker frÂn 0
z = (zverklig-zverklig(1)); % S‰nker sÂ start sker frÂn 0
Us = u(1); % Stegsvars hˆjd
Ys = mean(z(100:300)); % Slutv‰rde fˆr s‰nkt data
Kp(korindex) = Ys/Us;
% Plottar m‰tdata, Ys och 0.63Ys mot tiden
figure('rend','painters','pos',[10 10 900 600])
plot(t,z,t,ones(size(t))*Ys,t,0.63*Ys*ones(size(t)))
grid on
xlim([0 15])
ylim([-0.2 0.6])

% Hittar tiden upp till 63% av slutv‰rde och plottar punkten +
j = 1;
while z(j) < 0.63*Ys
T63(korindex) = j * 0.05-0.05;
j = j+1;
end
T63(korindex);
hold on

% Derivata i inflektionspunkt
for k=1:100
derivata(k) = (z(k+1)-z(k))/0.05;
end
% y = ax + b, derivata max tid= dmt, max index=mindx
[a,mindx]=max(derivata(:));
a;
dmt= mindx*0.05-0.025;
b = ((z(mindx+1)+z(mindx))/2-a*dmt);
% V‰rden fˆr t=0, t=dmt, t=1 och t=5 mot y=ax+b. Plottar derivatan och
% inflektionspunkten x
varden = [0, b
dmt, (z(mindx+1)+z(mindx))/2
1, a*1+b
5,(z(mindx+1)+z(mindx))/2+a*(5-dmt)];
plot(varden(:,1),varden(:,2))
plot(dmt,(z(mindx+1)+z(mindx))/2,'x')
% Ber‰knar dˆdtid L och T100 (fˆr Z-N). plottar T100 o
L(korindex) = (0-varden(1,2))/a;
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T100(korindex) = (1*Ys-b)./a-L(korindex);
plot(T63(korindex),0.63*Ys,'+')
plot(T100(korindex)+L(korindex),1*Ys,'o')
% Dˆdtid som vektor. plottar dˆdtiden *
plot(L(korindex),0,'*')
hold off
% Ber‰knar PIDs
lambdaPID = lambda(Kp(korindex), L(korindex), T63(korindex));
znPID = zn(Kp(korindex), L(korindex), T100(korindex));
amigoPID = amigo(Kp(korindex), L(korindex), T63(korindex));
% L‰gger parametrarna i matriser och tar medelv‰rden.
lambdaM(korindex,:) = [lambdaPID];
lambdaPIDmean = mean(lambdaM)
znM(korindex,:) = [znPID];
znPIDmean = mean(znM)
amigoM(korindex,:) = [amigoPID];
amigoPIDmean = mean(amigoM)
title('Stegsvar')
xlabel('Tid (s)')
ylabel('Hˆjd (m)')
legend('M‰tdata','Ys','0.63Ys','Max
Derivata','Inflektionspunkt','T100%','T63%','L','location','southeast')

Function lambdaPID
% Lambda
function [lambdaPID] = lambda(Kp, L, T63)
lambda = 1*(T63-L);
Ti=T63-L;
K=Ti/(Kp * (lambda + L/2));
Td=L/2;
Kp=K;
Ki = K/Ti;
Kd=K*Td;
lambdaPID = [Kp,Ki,Kd];

Function znPID
% Ziegler-Nichols
function [znPID] = zn(Kp, L, T100)
K = 1.2*T100/L/Kp;
Ti = 2*L;
Td = 0.5*L;
Kp=K;
Ki = K/Ti;
Kd=K*Td;
znPID = [Kp Ki Kd];
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Function amigoPID
% AMIGO
function [amigoPID] = amigo(Kp, L, T63)
K = 1/Kp*(0.2+0.45*T63/L);
Ti = (0.4*L+0.8*T63)*L/(L+0.1*T63);
Td = 0.5*L*T63/(0.3*L+T63);
Kp=K;
Ki = K/Ti;
Kd=K*Td;
amigoPID = [Kp Ki Kd];
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Appendix D: Obelastade stegsvar
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Appendix E: Reglerade obelastade stegsvar
Lambda
k = 1.11

ki = 1.58

kd = 0.096
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AMIGO
k = 3.51

ki = 6.69

kd = 0.278
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Ziegler-Nichols
k = 6.80

ki = 21.55

kd = 0.555
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