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Útdráttur 
Þetta verkefni var framhald að lokaverkefni Símanar Elvars Vilhjálmssonar „Fjarskiptavæðing 

mannlausrar flugvéla“ og snérist verkefnið um að halda áfram með það verk sem Símon hafði hafið. 

Í verkefninu þurfti að hanna og smíða prentplötu fyrir raf- og tækjabúnað sem setja átti í 

flugvélina. Hafa þurfti í huga við hönnun plötunnar að hafa hana sem minnsta því hólf fyrir 

tækjabúnað í flugvélinni er frekar takmarkað. 

Svo hægt væri að taka allar þær veðurmælingar sem þurfti að taka og stjórna sjálfstýringu 

flugvélarinnar þurfti að koma fyrir tveim örtölvum þar sem önnur sá um að taka á móti mælingum og 

hin sá um sjálfstýringuna. Sjá þurfti til þess að þessar tvær tölvur gætu haft samskipti sín á milli og var 

ákveðið að þessi samskipti myndu fara fram með SPI samskiptum. Uppfæra þurfti 

vettvangsflugtölvuna vegna þess að ný tölva var tekin til þess verks sem hafði nýtt stýrikerfi og þar 

með þurfti að uppfæra allan kóða í örtölvunni sem sá um sjálfstýringuna. 

Að lokum var leitað að búnaði til þess að koma í stað innrauðu skynjara flugvélarinnar sem sjá 

um að finna út stöðu flugvélarinnar meðan hún er í flugi. Skoðaðar voru mismunandi gerðir af IMU 

(Inertial Measurement Unit) sem er búnaður sem inniheldur hröðunarskynjara, gyro og búnað sem 

getur sagt til um staðsetningu s.s. GPS eða segulmæli. Með IMU er hægt að mæla út staðsetningu og 

stöðu flugvélarinnar á mjög nákvæman hátt. Við skoðun á IMU voru þrír þættir sem þurfti helst að 

taka tillit til en þeir voru stærð, þyngd og verð. 
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Formáli 
Þessi skýrsla lýsir lokaverkefni sem var framhald að lokaverkefni Símonar Elvars Vilhjálmssonar, 

„Fjarskiptavæðing mannlausrar flugvéla“. Verkefnið var unnið í samvinnu við Símann hf. og Belging 

ehf. 

Verkefnið var unnið í höfuðstöðvum Símans í Ármúla 25 og var þetta verkefni partur af námi 

við rafmagnstæknifræði við Háskólann í Reykjavík. Við vinnu á verkefninu öðlaðist höfundur 

fjölbreytta og góða reynslu sem veitt innsýni inn í heim fjarskipta auk þess að fá góða reynslu við 

vinnu við ýmsa forritun. 

Leiðbeinendur í verkefninu voru: Ólafur Rögnvaldsson 

     Stefán Þorvarðarson 

     Sæmundur E. Þorsteinsson   
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1. Inngangur 
Þetta verkefni var framhald að lokaverkefni Símonar Elvars Vilhjálmssonar „Fjarskiptavæðing 

mannlausrar flugvélar“ og snérist verkefnið um að halda áfram það verk sem Símon hafði byrjað á. 

Flugvélin á að vera notuð til þess að afla veðurathugunargögn sem þau gögn eru notuð til þess að 

gera veðurspár á afmörkuðum svæðum t.d. þar sem björgunarleiðangrar eiga sér stað og nauðsynlegt 

er að spá fyrir um veður í skyndi.  

1.1 Staða verkefnisins í byrjun 
Þegar tekið var við verkefninu hafði verið valið mótald og örtölvu. Örtölvan var að gerðinn kallast 

Gumstix og átti að sjá um að taka á móti mælingum frá hita- og loftþrýstingsmæli. Mæligöngin eru 

tekin saman og send áfram inn á gagnabanka sem starfsmenn Belgings hafa aðgang að. Gengið hafði 

verið frá tengingum á milli Gumstix og mótaldsins og hafði virkni verið prófuð . Tilraunir höfðu verið 

gerðar með virkni GSM og WCDMA kerfanna í háloftunum við mismunandi aðstæður. Gerðir voru 

kóðar í Python og reklar sem sjá um keyrslu voru skrifaðir í C kóða [1].  

1.2 Markmið verkefnisins 
Þessu verkefni var skipt í þrjá liði:  

Hanna, útfæra og smíða prentplötu fyrir tækjabúnað sem komið er fyrir í flugvélinni. Á prentplötunni 

þarf að koma fyrir mótaldi, simkortalesara (e:sim socket), rökrásarbreytum og línulegum breytum. 

Við hönnunina þurfti að taka tillit til tengimöguleika til og frá plötunni frá öðrum hlutum kerfisins s.s. 

Gumstix, Tiny2, veðurathugunarmælum og rafhlöðu. Takmörkun er einnig á stærð plötunnar þar sem 

hólf fyrir íhluti er ekki nema 45X500mm og fyrir í þessu hólfi er rafhlaða sem tekur töluvert pláss. 

Frágangur plötunnar þarf að vera snyrtilegur og reynt að fækka vírum eftir megni því hvert gramm 

getur skipt máli fyrir flugeiginleika flugvélarinnar. 

Hanna og útfæra SPI samskipti milli Gumstix tölvu sem sér um gagnasöfnun frá 

veðurathugunarmælum annars vegar og Tiny2 tölvu sem sér um sjálfstýringu flugvélarinnar hins 

vegar. Finna þarf leiðir til þess að breyta virkni Tiny2 tölvunnar því SPI samskipti ganga út á að eitt 

tæki sé aðaltæki (e:master) og hafi samskipti við önnur tæki sem eru þrælar (e:slave). Þegar verkefnið 

hófst var ljóst að Tiny2 tölvan er kóðuð sem aðaltæki en það mun ekki ganga upp því áætlað er að 

hafa Gumstix tölvuna sem aðaltæki og þar með þarf að breyta Tiny2 í þræl svo samskiptin gangi upp.  

Finna betri lausn til þess að ákveða stöðu og stefnu flugvélarinnar meðan henni er flogið með 

sjálfstýringu. Í flugvélinni eru fyrir IR hallaskynjarar til staðar en þeir hafa þann galla að ef flogið er yfir 

ís eða jökla ruglast mælarnir og vélin gæti snúist á hvolf sem myndi enda með brotlendingu. Skoðaðir 

verða hröðunarskynjarar og kynnt virkni þeirra og reynt að útfæra hvernig þeir gætu nýst í þessu 

verkefni.  
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2. Búnaður í verkefninu 
Í þessum kafla verður lýst helstu íhlutum sem unnið var með í verkefninu og útskýrt virkni og tilgang 

þeirra. 

2.1 Mótald 
Mótaldið sem notast var við í þessu verkefni heitir UC864-WD og er framleitt af Telit Communications 

S.P.A., sjá Mynd 1 . Mótaldið er frekar lítið eða 30x45x4,6mm og mjög létt, ekki nema 12 grömm. Það 

getur tengst GSM á 900/1800MHz tíðniböndunum og tengst UMTS (WCDMA) á 900/2100MHZ 

tíðnibandinu. Mótaldið hefur ýmsa tengimöguleika s.s. með USB, ITU-T V.25 serialtengi í gengum 

CMOS UART og PCM tengingar. Notkunarmöguleikar á mótaldinu eru gríðarlega miklir en segja má að 

gera megi nánast allt það sama og er gert með símum í dag s.s. hringja og svara símtölum, senda sms, 

tengjast internetinu, sjá staðsetningar í gegnum GPS og þannig mætti lengi telja. Hinsvegar er 

engöngu notast við tengimöguleika í gegnum 3G og GSM kerfið svo hægt sé að senda gagnapakka úr 

flugvél [2], [3]. 

 
Mynd 1 Mótaldið frá Telit  sem notað er í verkefninu 

2.2 Gumstix 
Gumstix er mjög lítil tölva, sjá Mynd 2 og Mynd 3. Hún er 17x58x4,2mm að stærð og vegur aðeins 4,3 

grömm. Tölvan hefur ARM Cortex-A8 örgjörva og takthraðinn er 600MHz. Tölvan hefur 256MB 

innraminni en einnig hefur hún innbyggt 256MB flash minni. Örgjörvinn hefur ýmislega 

tengimöguleika s.s. I2C serial samskipti, UART serial tengi, IPS serial samskipti, USB mini tengi, SD 

minniskort og ýmsa aðra kosti. Við Gumstix tölvuna er tengt Pinto aukaborð sem gefur 

tengimöguleika inn á serial tengin, sjá Mynd 3. [1],[4] 

 

 



 

 Síða 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tiny2 
Tiny tölvan, sjá Mynd 4 og Mynd 5, var hönnuð sem sjálfstýring fyrir margskonar sjálfstýrðan búnað 

t.d. bíla og báta en þó aðallega fyrir flugtæki eins og þyrlur og flugvélar. Í október 2007 var gefin út 

undurútgáfa af Tiny tölvunni og var gefið nafnið Tiny2. Í endurútgáfunni var breytt um 3,3V stilli 

(e:regulator), skipt um afl breyti (e:power switch) og tengsli (e: connectivity) endurbætt.   

Tiny 2 hefur einn LPC2148 ARM7 örgjörva frá Philips. ARM7 er afl lítill 32 bita RISC gjörvakjarni 

(e:processor core) og LPC2148 hefur 40KB innraminni ásamt 512KB flash minni og vinnslu hraðinn er 

600MHz. Tölvan hefur eftir farandi eiginleika: 

 Átta analogue inngangs rásir 0-3,3V (Tvær rásir með auka innbyggðum viðnámsbrúm) 

 3,3V TTL UART  

 Átta PWM útganga 

 R/C móttakara 

 SPI serial samskipti 

 I2C samskipti 

 USB tengi (móttakari) 

 Samþættan GPS móttakara og endurbættan (e:patch) loftnet (4Hz uppfærslu) 

 5V/2,25A aflgjafa(e:Switching Power Supply) (inngangspenna frá 6,1V til 18V) 

 3,3V/1A línulegur spennureglir (e:linear regulator) 

 Þrjár ljós-díóður með áfasta athugunar punkta 

Stærð tölvunnar er 70,8x40mm og þyngd hennar er 24 grömm. [5] 

Mynd 2 Mynd 2 Gumstix tölvan 
Mynd 3 Gumstix tölvan til hægri og Pinto aukaborðið milli 
Gumstix og skrúfblýants 
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Mynd 4 Topp hluti Tiny2 tölvunnar 

 

 

Mynd 5 Botn hluti Tiny2 tölvunnar 

2.4 Rökrásarspennubreytar 
Rökrásarspennubreytar (e:logic level regulator), sjá mynd Mynd 6 eru notaðir til þess að spenna niður 

spennumerki. Rökrásar spennubreytirinn sem notaður er í þessu verkefni er frá Spark Fun Electronics 

og tekur 5V spennumerki og spennir niður í 3,3V, 2,8V eða 1,8V. Í þessu verkefni var rökrásar 

breytirinn notaður til að laga spennumismun milli mótaldsins og Gumstix. [1], [6] 
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Mynd 6 rökrásar breytir frá SparkFun 

3. Gerð prentplötu 
Þegar byrjað var að skoða möguleika hvernig hægt væri að koma öllum þeim búnaði sem nota þurfti í 

verkefninu í flugvélinni var ljóst að umfang hans þyrfti að vera lítið og eins létt og mögulegt væri. Það 

pláss sem nothæft er inn í flugvélinni fyrir búnað er u.þ.b. 45x500mm og í flugvélinni er fyrir í þessu 

plássi rafhlaða, tiny2 og flug útbúnaður fyrir flugvélina. Þar með var ljóst að nothæft pláss væri ekki 

nema u.þ.b. 45x150mm. Til þess að koma öllum þessum búnaði í þetta pláss var lagt í gerð prentplötu 

sem átti að innihalda mótald og tengimöguleika í annan búnað.  Í næstu köflum verður fjallað um 

hönnunarferli og gerð prentplötunnar.  

3.1 Tilgangur prentplötunnar 
Ástæða þess að farið var í gerð prentplötu var sú að pláss í flugvél er mjög takmarkað. Farið hafði 

verið í prófanir á búnaði á tengibretti en mótaldið var tengt við tengibrettið. Gallinn við tengibrettið 

er sá að það er of breitt fyrir flugvélina og þar með ónothæft. Þar með var ljóst að koma þurfti 

mótaldinu fyrir á annan hátt. Til þess að leysa þetta vandamál var ákveðið að koma mótáldinu fyrir á 

prentplötu. Með því að smíða prentplötu opnuðust möguleikar á koma fyrir fleiri hlutum 

rafrásarinnar og minnka umfang rafbúnaðarins umtalsvert. Þar með var ákveðið að koma fyrir sim-

korta lesara, rökrásarspennubreyta og línulega spennuregla á prentplötuna. Einnig var reynt að koma 

fyrir tengimöguleikum milli Tiny2 tölvunnar og Gumstix tölvunnar og tengingum inn á 

veðurathugunarskynjara flugvélarinnar. Eftir að búnaði og tengimöguleikum hefur verið komið fyrir á 

prentplötu má segja að prentplatan sé orðin einskonar „millistykki“ fyrir allan búnað kerfisins. Með 

því að koma fyrir öllum tengingum inn á prentplötuna mun sparast mikil notkun á vír og plássnotkun 

minnkar og að auki má búast við að þyngd búnaðarins verði ekki eins mikil og ella. 

3.2 Hönnunarferli prentplötunnar 
Hönnun prentplötunnar fór fram í forriti sem heitir Ultiboard sem er gefið út af National Instruments.  

Í byrjun hönnunar á plötunni þurfti hafa eftirfarandi hluti í huga, stærð plötunnar, staðsetningu íhluta 

og tengimöguleika til og frá plötunni. Til að byrja með var tekið fyrir mótald, sim-kortalesara. Hönnuð 

var grunn teikning með þessum íhlutum og gengið var frá tengingum til og frá mótaldinu þannig að 
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auðvelt væri að bæta við íhlutum ef þess þurfti. Þegar þessi hluti var lokið var bætt við tengingum 

fyrir rökrásar breytanna. Niðurstaðan við hönnunina var sú að stærð plötunnar var höfð 37X100mm. 

Breiddin er hæfileg til að koma plötunni inn í flugvélina og lengdin er innan pláss marka flugvélarinnar 

en einnig næg til að koma öllum íhlutum fyrir. Til þess að það ná að tengja alla íhluti plötunnar saman 

varð að notast við tvö koparlög á hvorri hlið plötunnar. Þar sem mótaldið tekur töluvert pláss á 

plötunni var það sett neðst á plötuna á efri hlið plötunnar. Til þess nýta það pláss sem er undir 

mótaldinu á neðri hlið plötunnar var sim-kortalesarinn staðsettur þar. Rökrásar spennubreytarnir 

voru svo staðsettir fyrir ofan mótaldið. Inn á rökrásaspennubreytana eru tengingar frá nemum, 

Gumstix og mótaldi en þá þurfti að staðsetja tengimöguleikana við breytana. Tengipunktar fyrir nema 

og Gumstix voru staðsettir á hliðum plötunnar. Að lokum var þurfti að útfæra hvernig rétt spenna 

yrði veitt að íhlutum á plötunni. Tveir möguleikar buðust til uppsetningar. Annar möguleikinn var að 

koma línulegum spennureglum fyrir á prentplötunni þar sem spenna frá batteríi yrði reglað en því 

fylgir það vandamál að lítið pláss er til staðar til að koma þeim fyrir. Hinn er sá að koma 

spennureglunum fyrir á annarri minni plötu og tengja þá plötu inn á aðal plötuna. Ákveðið var að fara 

þá leið að hafa spennureglana á annari plötu en ekki gafst tími til þess að útfæra þá lausn. 

3.3 Helstu hlutar prentplötunnar 
Í þessum kafla verður farið ítarlega í hvern hluta prentplötunnar útaf fyrir sig og fjallað um tengingar, 

tengimöguleika og virkni. 

3.3.1 Mótalds-hluti 

Á Mynd 7 sést mótalds-hluti prentplötunnar. Fyrir miðri Mynd 7 sést tengipunktar fyrir mótaldið. 

Mótaldið tengist inn á prentplötuna í gegnum 80 pinna molex tengi. Eftirfarandi tengingar þurfti: 

 Spennu inn- og útgangar  

 Eim-korta lesari  

 Reset  

 RXI 

 TXD  

 USB samskipti 

Auk þess þyrfti að koma fyrir ljósadíóðu svo hægt væri að vita hvort mótaldið sé virkt. 

 Ákveðið var að mótaldið skyldi staðsett á efri hlið plötunnar og þar með þurftu allar 

tengingar að tengjast við topplag. 
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Mynd 7 Mótaldshluti plötunnar, topp lag er merkt með grænu og botnlag með rauðu 

Sim-kortalesari er staðsettur fyrir miðju neðarlega á Mynd 7. Við hönnun á sim-kortalesara 

var farið eftir leiðbeiningum frá framleiðendum mótaldsins. Við hvern inngang lesarans þurfti að 

tengja þétti, 33 pF eða 10 nF. Staðsetning sim-kortalesarans var höfð á botni plötunnar undir 

mótaldinu. Staðsetning þess var höfð á þeim stað til að auðvelda tengingar inn á mótaldið og til þess 

að nýta það pláss er var til staðar á prentplötunni.  Tengingar sim-kortsins má sjá á Mynd 8 og Mynd 

9.  

 

 
Mynd 8 Tengimynd af sim-kortalesara 
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Mynd 9 Tengimynd af sim-kortalesara 

Uppi í hægra horni á Mynd 7 má sjá staðsetningu díóðunnar. Díóðan var höfð á efri hlið 

plötunnar til þess að auðvelda sýn á henni því ef hún hefði verið staðsett á neðri hlið plötunnar hefði 

ekki verið hægt að greina hvort kveikt væri á henni eða ekki við keyrslu mótaldsins. Við díóðuna var 

svo tengt 680Ω viðnám. Við hönnunina á díóðuhluta þess var farið eftir leiðbeiningum frá 

framleiðendum mótaldsins en tengi mynd af díóðuhlutanum má sjá á Mynd 10. 

 
Mynd 10 tengimynd af díóðu 

 

3.3.2 Rökrásarspennubreytar 

Á Mynd 11 má sjá rökrásarspennubreyta-hluta prentplötunnar. Við hönnun hennar var reynt að 

ganga út frá því að notast við þær einingar sem höfðu verið notaðar við prófanir hjá Símoni. Í þeim 

prófunum var notaður rökrásar spennubreyti frá SparkFun sem má sjá á Mynd 6. Mælt var út fyrir 

breytana og þeir staðsettir á efri hlið plötunnar. Við tengingu breytanna var hugsað að þeir yrðu 

lagðir ofan á prentplötuna og þannig tengdir saman. Þar sem nánast allir íhlutar kerfisins tengjast inn 

á rökrásar spennubreytana s.s. mótaldið, Gumstix og skynjarar þurfti að setja upp tengipunkta til að 

tengjast inn á þá. Sjá má tengipunkta fyrir SCP1000 skynjarann efst á Mynd 11 og tengipunkta sem 

tengist inn á Gumstix er staðsett ofarlega á vinstri hlið á sömu mynd 
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Mynd 11 Rökrásarspennubreyta-hluti prentplötunnar 

3.3.3 Tengingar til nema 

Efst á Mynd 11 má sjá hvar tengingar fyrir nema fara inn á plötuna. Ákveðið var að staðsetja 

tengipunkta fyrir SCP1000 utarlega á plötunni svo aðgengi að plötunni yrði sem þægilegast en að auki 

var reynt að hafa tengipunkta nemans sem næst rökrásar breytunum þar sem allir vírar nemans 

tengjast inn á hann. 

3.4 Smíði prentplötunnar 
Þegar farið var í að smíða prentplötuna var ljóst að vandamál gæti orðið við prentunina. Þar sem 

tengingarnar fyrir molex tengið eru örsmáar var ljóst að heðbundin leið með því að prenta lögin á 

glæru og varpa á koparplötu með útfjólubláu ljósi yrði ekki möguleg[1]. Svo hægt væri að gera þetta 

þurfti að leita til Halldórs Axelssonar sem hefur aðgang að góðum fræsara í FabLab sem hugsanlega 

hefði getað fræst plötuna. Til þess að að Halldór gæti unnið með teikninguna þurfti að umbreyta 

teikningunni í Gerber skjal sem er alþjóðlegur teikningarstaðall fyrir prentplötuteikningar. Þegar þessi 

skýrsla er skrifuð var platan ekki komin til baka frá Halldóri og þar með var ekki hægt að gera neinar 

prófanir á plötunni. Líklegt þykir að senda þurfi tekningarnar til útlanda þar sem hægt er að vinna í 

plötunni með nýrri og betri tækni. 
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4. Samskipti milli Tiny2 og Gumstix 
Í þessum hluta verður fjallað um forritunarhluta verkefnisins. Forritunarhlutinn snýst um að fá 

samskipti á milli Gumstix og Tiny2 til þess að virka. 

4.1 Tilgangur 
Þegar byrjað var á þessu verkefni má segja að vélbúnaðurinn hafi verið tvískiptur þ.e.a.s.  Tiny2 og 

Gumstix. Tiny2  tölvan var staðsett í flugvélinni, sá um flug hennar og átti samskipti við Xbee ásamt 

því að taka mælingar frá raka- og hitaskynjara. Gumstix tölvan tengdist hinsvegar við mótaldið og 

loftþrýstings- og hitamæli. Til þess að þessar tvær tölvur gætu unnið sem heild í flugvélinni var ljóst 

að einhvern veginn þyrfti að fá þær til að tala saman. Í verkefni Símonar tókst að fá Gumstix tölvuna 

til þess að tala við loftþrýstings- og hitamæli í gegnum SPI raðtengi. Í verkefninu var Gumstix tölvan 

höfð sem aðaltæki (e:master) og mælirinn hafður sem þræll (e:slave). Í Tiny2 tölvunni er 

tengimöguleikar fyrir SPI samskipti og í Gumstix tölvunni eru tveir SPI tengimöguleikar. Önnur 

tengingin er eins og áður hefur verið nefnt notuð fyrir loftþrýstings- og hitamælinn og þar er sá 

möguleiki opinn að fá samskipti á milli Tiny2 og Gumstix í gegnum SPI. Við það að notast við SPI til 

þess að tengja saman þessar tvær tölvur kemur upp vandamál sem þarf að leysa. Þetta vandamál er 

að báðar tölvurnar voru aðaltæki þegar byrjað var á verkefninu. Þar með var ljóst að breyta þyrfti 

annarri tölvunni í þræl. Þar sem  Gumstix er hraðvirkari en Tiny2 tölvan þá er Gumstix tölvan hentugri 

til þess til þess að vera aðaltæki og Tiny2 tölvan er þá höfð sem þræll.  

Eins og áður hefur verið nefnt var komin góð reynsla á Gumstix tölvunni en hins vegar var 

ekki mikil reynsla á virkni Tiny2 tölvunnar. Þar með var ljóst að áður en reynt yrði á samskipti milli 

tölvanna tveggja þurfti að skoða Tiny2 tölvuna og í rauninni að gera flugtölvuna tilbúna til flugs án 

Gumstix. 

4.2 Framkvæmd 
Þegar byrjað var á þessum hluta voru strax uppi nokkur vandamál sem þurfti að leysa. Þessi vandamál 

voru að vettvangs-stjórntölva (e:ground control computer)sem notuð var til þess að gefa skipanir til 

flugvélarinnar meðan hún var á flugi hafði verið send til Noregs. Með vettvangs-stjórntölvunni fór 

einnig Xbee mótakarinn sem sér um samskipti milli flugvélar og vettvangs-stjórntölvu. Þar að leiðandi 

var engin samskipti milli tölvu og flugvélar þegar byrjað var á þessu verkefni og ekki hægt að gera 

prófanir á virkni Tiny2 tölvunnar í flugi. 

Áður en vettvangs-stjórntölvan fór til Noregs var gert afrit af harðdisk hennar og afritið var 

sett upp í annarri tölvu. Nýja tölvan var með nýjustu útgáfu af Ubuntu Linux stýrikerfi. Við 

uppsetningu afritsins í nýju tölvunni komu upp mörg vandamál sem þurfti að leysa. Gamla vettvangs-

stjórntölvan hafði notast við eldri útgáfu af Ubuntu og gamla útgáfu af Paparazzi. Hinsvegar var nýja 

vettvangs stjórntölvan ekki með neinum hugbúnaði og ekki hafði verið sett inn Paparazzi. Þegar sett 

var upp Paparazzi í nýju tölvuna höfðu hönnunar teymi Paparazzi uppfært hugbúnaðinn fyrir 

þróunarumhverfi Paparazzi og breytt öllum kóðum og fært til skjöl o.fl.  og þar með var gamli kóðinn 

sem notaður hefði verið áður í gömlu vettvangs-stjórntölvunni ónothæfur og búa þurfti til og laga 

kóðana í nýju stjórntölvunni og setja þá upp á Tiny2 tölvunni. 

Paparazzi hugbúnaðurinn var sóttur á heimasíðu Paparazzi teymisins og settur upp á 

tölvunni. Þessi hugbúnaður inniheldur alla helstu kóða sem notaður eru til þess að forrita flugtölvuna. 

Auk þess að innihalda kóða fyrir stjórnbúnað flugvélarinnar  inniheldur hugbúnaðurinn einnig kóða 
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fyrir margskonar skynjara og búnað sem hefur verið notaður í sambærilegum verkefnum innan 

Paparazzi samfélagsins. Auk þess er í þessum hugbúnaði Paparazzi Center, sjá Mynd 12 Paparazzi 

Center, sem er einskonar stjórnunargluggi vettvangs-stjórntölvunnar. Þar er hægt að velja kóða fyrir 

flugvél, flugplan, stillingar, stjórntæki og fjarmælingar. Auk þess er hægt að setja upp kóða fyrir hermi 

eða setja upp kóðana í Tiny2 tölvuna og fylgjast með hegðun flugvélarinnar í flugi[7].  

 

Mynd 12 Paparazzi Center 

Settir voru upp kóðar fyrir flugvélina og þeir keyrðir hermi. Notast var við tilbúnar stillingar 

inn á Paparazzi Center. Ef Mynd 12 er koðuð nánar má sjá val glugga fyrir A/C efst í vinstra horninu. Í 

þessum glugga er hægt að velja stillingar fyrir mismunandi gerðir á flugvélamódelum. Þegar byrjað 

var á hermuninni var A/C haft sem Microjet sem er tilbúin alhliðar stilling fyrir flugvélina sem notuð 

er í þessu verkefni. Þegar sá kóði var keyrður þá virkaði hann sem skildi. Þegar kóði var skoðaður fyrir 

flugvélina (airframe) kom í ljós að það vantaði inn kóða fyrir raka- og hita skynjara. Sá kóði var 

tilbúinn inn í kóðasafni Paparazzi teymisins en þegar reynt var að setja hann inn kom í ljós að við 

uppfærslu á hugbúnaðinum hafði verið gerðar villur og ljóst var að þessar villur þurfti að leiðrétta. 

Ákveðið var að bíða með laga þessar villur og byrja frekar á því að koma á samskiptum á milli 

vettvangs-flugtölvu og flugvélarinnar. 

Eins og áður hefur verið nefnt þá fór Xbee mótakarinn til Noregs. Hinsvegar hafði Háskólinn í 

Reykjavík fjárfest í samskonar flugvél og notuð er í þessu verkefni. Háskólinn hafði einnig fjárfest í 

Xbee og var búnaðurinn fenginn að láni til þessa verkefnis ásamt FTID hjálparborði sem tengir Xbee 

mótakarann við tölvu í gengum USB, sjá Mynd 13.  

Skoðaðir voru tengingarmöguleikar Xbee mótaldsins og sótt forrit sem heitir X-CTU frá Digi. 

Með X-CTU  var hægt að skoða og breyta stillingum á Xbee mótaldinu. Athugað var hvort Xbee 

sendirinn og mótakarinn væru ekki samstilltir. Eftir það var þýddur (e:compile) heildar kóði fyrir 

flugvélina inn á Paparazzi Center og hann settur inn á Tiny2 tölvuna. Ef það væri ekki gert hefði Tiny2 

tölvan ekki virkað sem skyldi því inn á honum var úreltur kóði og hann þurfti að uppfæra. Í 
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samþjappaða kóðanum sem sendur var inn á Tiny2 tölvuna voru kóðar fyrir keyrslu flugvélarinnar s.s. 

mótorstýringu, innrauðuskynjarana, stöðu rafhlöðunnar o.fl.- Þar var einnig, kóði fyrir Xbee, Eftir að 

hann hafði verið settur upp var hægt athuga samskiptin milli stjórnstöðvarinnar og flugvélarinnar og 

var virkni þeirra í lagi og öll gögn frá flugvélinni komu fram inn á vettvangs-stjórntölvunni.  

 

Mynd 13 Xbee og FTID hjálparborð 

Næst var að fá raka- og hitaskynjarann til að virka.  Í þessum hluta komu upp enn þá fleiri 

vandamál vegna uppfærslu kerfisins. Tekist hafði að fá samskipti milli flugvélarinnar og 

stjórnstöðvarinnar í gegn án skynjaranna og hét sá kóði funjet_example.xlm sem fengin voru frá 

Paparazzi teyminu en þessi kóði skilgreinir virkni flugvélarinnar eins og áður hefur verið nefnt. Til að 

byrja með var reynt að bæta við kóðum fyrir skynjaran inn í funjet_example.xlm en við það komu upp 

villur í skilaboðakerfi forritsins. Til að komast framhjá þessum villum var fundinn nýr kóði fyrir 

airframe, funjetgfi8.xml en hann innihélt kóða fyrir skynjaran sem notaður er í þessu verkefni. Byrjað 

var á að keyra kóða í gegnum hermi til að athuga hvort virkni þar væri rétt. Sú prufun heppnaðist og 

var þá farið í að niðurhala kóðanum í Tiny2 tölvuna og reynt að ná sambandi milli stjórnstöðvarinnar 

og flugvélarinnar. Það samband tókst ekki að ná því að einhver villa var í kóðanum sem snerti 

samskiptin við Xbee.  Í ljós kom að villan var vegna þess að „session“ var ekki stillt rétt en það átti að 

vera Flight USB-Maxstream@57600 

4.3 Keyrsla kerfisins 
Til þess gera vettvangs stjórntölvuna virka þarf að byrja á að kveikja á Paparazzi Center. Stillingar eru 

þannig að A/C er haft sem Microjet. Aðrar stillingar eru eftirfarandi: 

Airframe: funjetgfi8.xml 

Flight_Plan: basic.xml (Er alltaf hægt að nota þessa stillingu en hægt er að búa til sitt eigið flugplan 

við einstaka flug) 

Settings:tuning.xml 

Radio:cockpitMM.xml (stilling fyrir fjarstýringu, breytileg eftir gerð fjarstýringar) 

Telemetry:default.xml 

Til þess að keyra hermi er „Target“ stillt sem „sim“ en ef keyra á kóða í flugvél er „Target“ 

stillt sem „ap“. Til þess að byggja kóðann, hvort sem er fyrir hermun eða keyrslu flugvélarinnar er ýtt 
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á „Build“ hnapp inn á Paparazzi Center. Hermunin fer af stað eftir að kóðinn hefur verið byggður. Ef á 

að keyra flugvélina þá er kóðanum upphlaðið inn í tiny2 með því að ýta á „Upload“ eftir að kóðinn 

hefur verið byggður. Tryggja þarf samt áður en það er gert að Tiny2 tölvan sé tengd við stjórntölvuna 

í gengum USB. Til þess að gera flugvélina klára til að tengjast við vettvangs-stjórntölvuna í gegnum 

Xbee mótaldið þarf „Session“ að vera stillt á Flight USB-Maxstream@57600. Þetta tryggir að baud 

hraði mótaldsins sé réttur. Næst er ýtt á „Execute“ og verður vetatvngs stjórntölvan þá tilbúin til þess 

að taka á mótum gögnum frá flugvélinni. Áður en þetta er gert þarf að tryggja að FTID hjálparborðið 

með Xbee móttakaranum sé tengt við stjórntölvuna. Eftir að þetta hefur verið gert má setja rafmagn 

á flugvélina og samband koma á milli Xbee móttakarans og sendinn og upplýsingar og mælingar 

hlaðast inn á stjórntölvuna. Allar helstu upplýsingar um flugvélina koma upp í stjórnglugga Paparazzi 

Center en einnig er hægt að gefa skipanir til baka á meðan hún er á flugi. Á meðan samband er á milli 

Xbee mótakarans og sendsins munu gögn dælast inn í stjórntölvuna sem síðan geymir þessi gögn í 

textaskjali. Hér fyrir neðan má sjá þessar upplýsingar. 

113.789 5 DOWNLINK_STATUS 122 81351 2839 0 781. 27. 42.14 

113.829 5 ATTITUDE -1.304544 0. -0.847817 

113.928 5 ESTIMATOR 0. 0. 

113.972 5 NAVIGATION 0 2 0. 0. 0. 0. 0 0 

113.974 5 SHT_STATUS 0 0 0.1 -39.66 

113.996 5 GPS 0 16602147 0 0 -1700 0 0 0 105250 31 0 

114.004 5 DESIRED 0. 0.56 0. 0. 0. 50. 0. 

114.012 5 GPS 0 16602147 0 0 -1700 0 0 0 105500 31 0 

114.028 5 WP_MOVED 2 360334.5 4813695. 75. 31 

114.181 5 WIND_INFO 5 42 0. 0. 0. 

114.217 5 NAVIGATION 0 2 0. 0. 0. 0. 0 0 

114.244 5 WIND_INFO_RET 0. 0. 0. 

114.247 5 GPS 0 16602147 0 0 -1700 0 0 0 105750 31 0 

114.286 5 GPS 0 16602147 0 0 -1700 0 0 0 105750 31 0 

114.288 5 DOWNLINK 0 806 2854 

114.328 5 ATTITUDE -1.309083 0. -0.817645 

114.431 5 ESTIMATOR 0. 0. 

114.434 5 ENERGY 11.1 0. 0 0. 

114.468 5 NAVIGATION 0 2 0. 0. 0. 0. 0 0 

114.472 5 SHT_STATUS 0 0 0.1 -39.66 

Eins og hér má sjá koma inn upplýsingar um hæð(altitude), siglingatækni (navigation) og GPS 

hnit ásamt upplýsingum frá hita- rakaskynjara(SHT_STATUS) en ekki verður farið frekar út í 

útskýringar á þessum upplýsingum sem að gögnin sem nemanir mældu eru ómarktæk vegna þess að 

flugvélin var stödd innandyra þegar keyrsla kerfisins var gerð. Hægt er að nálgast upplýsingar um 

þessi gögn á heimasíðu Paparazzi. 

4.4 Útfærsla á tengingu milli Gumstix og Tiny2 
Áður en þetta verkefni hófst hafði verið gengið frá forritun og virkni Gumstix tölvunar en ekki var 

búið að tengja saman Gumstix og Tiny2. Áður en hægt væri að ganga frá tengingu á milli þeirra þurfti 

að átta sig á því að tölvunar vinna á mismunandi spennum þar sem samskiptin í Gumstix eru keyrð á 

1,8V en mótaldið og hita- og loftþrýstingsmælir voru keyrð á 2,6V. Hinsvegar er það vandamál uppi 

að þegar bætt er við SPI samskipti Tiny2 tölvunnar þá er hún keyrð á 3,3V. Þetta vandamál er hægt að 

leysa með því að láta Tiny2 tölvuna og mælinn vinna á sömu spennunni þar sem mælirinn getur keyrt 
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á 3,3V spennu. 3,3V stýrispennuna er hægt að sækja frá Gumstix örtölvunni þar sem einn 

útgangurinn á Pinto aukaborðinu gefur frá sér fasta 3,3V spennu. Þar sem SPI samskipti á Tiny2 og 

mælirinn eru keyrðir á sömu spennu var ljóst að það yrði að samnýta merki þeirra á einhvern hátt 

vegna þess að ekki voru fleiri SPI tengi á Gumstix borðinu. Þessir þrjú sameiginlegu merki SPI 

samskiptana eru CLK(clock), MOSI(Master Out, Master In) og MISO (Master In, Master Out). Útaf 

þessum spennumismuni þarf að breyta grunnhönnun rásarinnar og fólgst þessi breyting í því að bætt 

þurfti tvem rökrásarspennubreytum. Gerðar voru tvær rásir eins og sýnd er á Mynd 14 þar sem LV, 

sem er stýrispenna fyrir mótaldið en sú spennan var höfð 1,8V. HV spennan sem er stýrispenna fyrir 

Tiny2 tölvunar og mælisins og var sú spenna höfð 3,3V. Önnur rásin var ætluð fyrir skynjaran og var 

TX_LV hafður sem klukka frá Gumstix og TX_HV var höfð sem klukka til skynjarans. Hin rásin var gerð 

fyrir SPI_CS1 (SPI Chip Select) merkjum milli örtölvana og var TX_LV fyrir Gumstix og TX_HV fyrir 

Tiny2. 

 

Mynd 14 Tengimynd af rökrásarspennubreytinum sem bætt var við 

Prófað var að tengja rásina og var unnt að fá Gumstix hlutann til að virka á móti skynjaranum með 

nýju 3,3V spennunni og breyttum rökrásarspennugjafa en ekki gafst tími til að klára tenginguna á milli 

Gumstix og Tiny þar sem ekki var hægt að nálgast tengi sem pössuðu í Tiny2 tengiborðið hér á landi. 

Hinsvegar má nefna að öll vinna í kringum vélbúnað hefur verið kláraður í þessum lið og engöngu á 

eftir að ganga frá hugbúnaði.  
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5. Hröðunarskynjari fyrir flugvél 
Þegar flugvélin flýgur í sjálfstýringu þá notast hún við IR hallaskynjara til þess að meta stöðu sína. 

Þegar notast er við þessa skynjara geta orðið viss vandamál í flugi þar sem innrauðu skynjararnir 

skynja mismunandi hitastig jarðar og himinhvolfsins til þess að vita hvernig flugvélin snýr í flugi. Gert 

er ráð fyrir því að hitastig jarðar sé almennt hærra heldur en hitastig í himinloftunum en hinsvegar 

þegar flugvélin flýgur yfir ís þá getur það gerst að yfirborð jarðar sé kaldara heldur en himinloftin. Það 

getur leitt til þess að flugtölvan ruglist í fluginu og snúi flugvélinni öfugt sem á endanum myndi leiða 

til brotlendingar. Hægt væri að leysa þetta vandamál með því að setja í flugvélina hröðunarskynjara 

(e:accelerometer)[1]. Í þessum kafla verður sagt almennt frá virkni hröðunarskynjara, skýrt frá 

notkunarmöguleikum skynjaranna í flugvélinni og reynt að bera saman nokkrar gerðir skynjara sem 

gætu verið hentugir í þessu verkefni.   

5.1 Almennt um hröðunarskynjara 
Í þessum kafla verður fjallað almennt um hröðunarskynjara og virkni þeirra. 

5.1.1 Hröðunarskynjarar 

Hröðunarskynjarar geta verið eins- eða fjölása (e:single- and multi-axis) og notast almennt til að 

nema afstöðu, hröðun, titring eða fall. Þegar notast er við fjölása (e:multi axis) eða þriggja ása 

(e:three-axis) hröðunarskynjara notast hann við staðsetningu jarðar til þess að meta hreyfingu eða 

með öðrum orðum þyngdarhröðun jarðar. Hinsvegar eru vissir gallar við hröðunarskynjarana. Í frjálsu 

falli mun mæligildi hröðunarskynjarans vera núll enda er hann í þyngdarleysi [8]. Hröðunarskynjarinn 

mælir auk þyngdarhröðunarinnar, breytingu á hraða (línuleg hröðun) og miðflóttaafl. Þetta er útskýrt 

með eftirfarandi formúlu: 

Mæling hröðunarskynjara = þyngdarhröðun + línuleg hröðun + miðflóttaafl 

Þessar mælingar á línulegu hröðuninni og miðflóttaraflinu gera það að verkum að þegar 

einhver auka hröðun á sér stað munu þessar hröðunarbreytingar bætast við þyngdarhröðunina og 

mæligildin sem hröðunarskynjarinn sendi frá sér myndu vera rangar[9]. 

Til þess að útskýra má ímynda sér þriggja ása hröðunarskynjara sem staðsett væri í flugvél 

myndi taka 60 gráðu beygju í halla þá myndi miðflóttaafl bætast við mælinguna. Mæligildið sýndi 

hreyfingu í lóðrétta átt þrátt fyrir að flugvélin hafi færst til hliðar. Þar að auki myndast óvissa við 

staðsetningu flugvélarinnar vegna þess að til þess að fá út staðsetningu þarf að tvítegra hröðunina 

sem mælirinn sýnir. Þar með er ljóst að ekki er hægt  að nota eingöngu hröðunarskynjara til þess að 

meta stöðu hluta. 

5.1.2 Gyro 

Svo hægt sé að leiðrétta þessa skekkju þar að bæta við gyro. Gyro mælir snúning um fastan ás. Í 

flugvél myndi gyroinn gefa mæligildi á meðan veltingur(e:rolling) væri á flugvélinni en mælir núll ef 

veltingur  er enginn. En eins og í hröðunarskynjurunum eru mælingar gyro ekki fullkomnar. 

Veltingshornið fæst með því að tegra veltingshraðan með tilliti til tímans , hinsvegar er ekki hægt að 

gera þetta skekkjulaust. Auk þess hliðrast (e:drifting) gyro-inn stöðugt með tíma á mínútu eða jafnvel 

á sekúndu fresti. Á endanum munu mæliniðurstöður gyrosins á endanum vera kolrangar og 

ónothæfar[8].  
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5.1.3 Segulmælar og GPS 

Þar með er ljóst að alltaf þarf að nota bæði hröðunarskynjara og gyro saman til þess að geta metið 

almennilega stöðu flugvélarinnar. Hinsvegar getur hröðunarskynjarinn ekki leiðrétt hliðrunina sem 

myndast í gyro-inum. Ljóst er að nauðsynlegt er að leysa það vandamál með öðru máta. Það er hægt 

að gera með tvennum máta, með segulmæli (e:magnetometer) eða GPS (Global Positioning 

System)[8]. 

5.1.3.1 Segulmælar 

Segulmælar eru notaðir til þess að mæla segulsvið. Auk þess að geta ákveðið styrk segulsviðs geta 

segulmælar einnig skynjað afstöðu og stefnu. Til þess að leiðrétta hliðrunina í gyro-inum yrði 

segulmælirinn notaður sem rafeindaráttaviti (e: electric compass). Með því að nota segulsvið jarðar 

er hægt að finna út hvaða átt norður er sem notast til að leiðrétta hliðrunina. Gallinn við segulmæla 

er sá að þeir eru mjög viðkvæmir gagnvart segulsviðum frá málmum í umhverfinu. Þar með væru 

segulmælar ekki hentugir í flugi nálægt mannvirkjum eða jarðvegi sem inniheldur mikla 

jarðmálma[10][11]. 

5.1.3.2 GPS 

GPS(Glopal Positioning System) er kerfi sem veitir nákvæmar mælingar á staðsetningu og tíma. 

Geimhluti GPS er gervitunglaþyrping (e: constellation) 24 gervitungla í um 20.000 km hæð yfir jörðu 

og ferðast á 6 sporbrautum með 60° millibili. 

 GPS notar CDMA (Code Division Multiple Access) merki. CDMA virkar þannig að hægt er að 

senda mörg merki á sömu tíðni og sama tíma. Fyrir GPS er m.a. notuð tíðnin 1575,42 MHz. Með 

merkjunum eru send gögn sem gera notandanum að reikna staðstetningu hvers tungls afar 

nákvæmlega. Út frá vitneskju um þrívíða brautarstika hvers gervitungls og útbreiðslutíma radíóbylgna 

til notandans getur hann reiknað staðsetningu sína. Til staðsetningar í láréttu plani nægja þrjú tungl 

en fjögur þarf til að fá hæðina einnig. GPS-mæling skilar jafnframt afar nákvæmri tímamælingu.  

Mynd 15 útskýrir hvernig þríhliðamælingin virkar. Rauði depillinn sem er merktur A sýnir 

staðsetningu notanda GPS kerfisins. Þegar notandi GPS kerfisins sækir staðsetningu sína þá segir 

hvert gervitungl hversu langt hann er frá notandanum. Með því að notast við fjarlægðina frá 

gervitunglunum og búa til hring í kringum staðsetningu gervitunglsins þar sem fjarlægð frá 

notandanum er radíus hringsins er sá staður sem allir þrír hringirnir mætast staðsetning notandans. 

Ef Mynd 15 er skoðuð nánar þá sést að tveir hringir eru um hvert gerfitungl. Hringurinn með 

brotastrikunum sýnir fjarlægð gerfitungla frá notanda en heila línan sýnir tímaskekkju sem myndast 

við notktun GPS. Það svæði sem punktanir B mynda sýna staðsetninguna sem GPS gefur. 
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Mynd 15 Þríhliðamælingar með GPS[22] 

Þessi tímaseinkun sem verða í GPS eru vegna fjarlægðar gervitunglanna frá jörðu. Þessi töf er 

útskýrð með eftirfarandi jöfnu: 

      

Þar sem S táknar vegalengd, t er tími og c hraði merkisins (hraði ljós) 

Til þess að koma á móts við þessa töf þá er í öllum gervitunglunum fullkomnar atóm klukkur 

og eru þær notaðar til þess að stilla af tímann í móttakaranum og mæla töfina sem merkið verður 

fyrir. 

Við sendingu merkja frá gervitunglum geta orðið truflanir vegna utanaðkomandi áhrif. T.d má 

nefna að veðra- og jónahvolflin hafa áhrif á merkin. Því lengri fjarlægð er frá gervitunglinu því meiri 

verður truflunin á merkinu. Hinsvegar eru gerðar leiðréttingar á þessum skekkjum með því að senda 

leiðréttingarmerki til baka til gervitunglanna . Einnig geta fyrirstöður á jörðu s.s. byggingar og 

mannvirki gert það að verkum að merki frá gervitunglunum endurspeglist á þeim og gefi þar með 

rangar staðsetningar. Þetta má sjá á Mynd 16. Til að komast hjá þessari eru mótakarnir með 

innbyggðan búnað sem „velja“ úr hvaða merki skuli nota og hunsa hin. Fyrsta merkið sem berst að 

móttakaranum er þá notað þar sem endurspegluðu merkin ættu að vera lengur á leiðinni að 

móttakaranum[12],[13].  

 

Mynd 16 truflanir vegna speglunar á GPS kerfinu 
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5.1.4 Virkni 

Til þess að fá alla þá hluta sem hafa verið nefndir í köflunum á undan til þess að vinna saman og fá 

rétta stöðu og staðsetningu þarf flókna stærðfræðilega útreikninga. Til eru nokkrar aðferðir til þess 

gera þessa útreikninga en hér verður aðeins fjallað um notkun á Kalman síu (e:Kalman filter) 

Kalmans sía er stærðfræðileg aðferð sem mikið er notuð í tölfræði og er nefnt eftir ungverska 

rafmagnverkfræðingnum Rudolf E. Kalman. Sían notar mæligildi sem eru mæld yfir tíma og innihalda 

suð (e:noise) eða aðra skekkju. Það sem sían gerir er að hún tekur mældu gildin og ber saman við 

reiknuð gildi og áætlar með þessum gildum hvert hið raunverulega gildi er. Frá fræðilegu sjónarmiði 

er Kalman sía í rauninni algrími fyrir skilvirkni (e:effciently) með því að gera nákvæma ályktun á 

línulegu kviku kerfi (e: linear dynamical system)[14]. 

5.2 Samanburður á hröðunarskynjurum 
Þegar skoðaðar voru lausnir sem gátu nýst í þessu verkefni voru nokkrar leiðir sem hægt væri að 

notast við. Í fyrsta lagi var hægt að setja saman búnaðinn í sitt hvoru lagi þ.e.a.s kaupa hvern hluta 

fyrir sig og setja saman. Sú lausn gæti orðið mjög flókin, erfið og dýr auk þess er líklegt að það yrði 

mjög tímafrek. Þar með var ákveðið að sú leið yrði ekki farin. Hinsvegar er hægt að kaupa búnað sem 

kallast IMU (Inertial Measurement Unit). IMU er rafbúnaður sem notaður til þess að mæla og gefa 

upp stöðu, stefnu, hraða og hröðun með hröðunarskynjara og gyro og er IMU mikið notað við 

sjálfsýringu flugvéla. Ákveðið var að notast við IMU þar sem þyngd og stærð búnaðarins er lítill og þar 

með hentugt í þetta verkefni og þar að auki hefur verið notast við IMU í öðrum sambærilegum 

verkefnum. Gallinn við þennan búnað er sá hversu dýr hann er. Hægt er þó að finna tiltölulega ódýrt 

IMU en nákvæmni þess er mun minni en nákvæmi í dýrari búnaði[15]. 

Skoðaðir voru IMU frá nokkrum framleiðendum en við skoðun á búnaði þurfti að hafa stærð, 

þyngd og verð í huga. 

5.2.1 ArduIMU 

ArduIMU, sjá Mynd 17, inniheldur Arduino örgjörva sem sér um alla útreikninga til að reikna út gögn 

frá hröðunarskynjara og gyro en þessi gögn eru kölluð AHRS kóði (Attitude Heading Reference System 

code). Algrithminn sem örgjörvinn vinnur á er byggður á Bill Premerlani DCM algorithma[16]. 

Vélbúnaður ArduIMU stendur af 3 ása hröðunarskynjara, þrem gyro skynjurum, tvíþættum aflbreyti 

(3,3V og 5V) og GPS tengi (e: GPS port). [16] 

ArduIMU hefur eftirfarandi eiginleika: 

 Þriggja ása hröðunarskynjari 

 Þriggja ása Gyro skynjarar 

 Arduino samhæfður örgjörvi 

 Innifalinn source kóði (e:Source Code) og open source 

 Eitt SPI tengi 

 Eitt IC2 tengi 

 Tvö PWM tengi (fyrir servo) 

 GPS tengi 

 Varnar díóða 

 Serial tengi  
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Kostir ArduIMU er að að búnaðurinn er bæði lítill og léttur. Nákvæm stærð búnaðarins er ekki 

gefin upp en þyngd hans er eingöngu sex grömm. Verðið er einnig lágt eða 99$[17]. 

 

Mynd 17 ArduIMU 

5.2.2 VN-100 

VN-100  sem framleitt er af Vectornav er mjög lítill en mjög afkastamikill IMU eða AHRS, sjá Mynd 18. 

Innbyggt í hann er nýjasta MEMS (Micro-electromechanical systems) skynjara tækni  en MEMS er 

meðal annars mikið notað í snjall símum, tölvutækjum og þráðlausum búnaði [18]. VN-100 inniheldur 

þriggja ása hröðunarskynjara, þriggja ása gyro skynjara, þriggja ása segulmæli ásamt 32 bita örgjörva 

sem sér um útreikninga á gögnum frá skynjurunum. VN-100 reiknar og skilar gögnum á rauntíma 

(200Hz) og skilar skekkju lausri lausn sem er samfelld í 360° hreyfingu. 

VN-100 hefur eftirfarandi eiginleika: 

 Þriggja ása hröðunarskynjara 

 Þriggja ása gyro skynjara 

 Þriggja ása segulmæli 

 Örgjörvi 

 Innbyggð Kalman sía 

 UART tengi 

 SPI tengi 

Aðal kostur VN-100 er hversu smár búnaðurinn er. Ekki mikið stærra en frímerki eða 22 x 24 x 3 

mm og vegur aðeins þrjú grömm. Auk þess má nefna að VN-100 eyðir litlu afli. Helsti galli VN-100 er  

að búnaðurinn kostar um 500-600$[19]. 
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Mynd 18 VN-100 

5.2.3 3DM-GX2 

3DM-GX2, sjá Mynd 19, sem framleiddur er af MicroStrain er lítill, léttur og afkastamikill IMU sem 

notast við MEMS skynjara tækni. 3DM-GX2 inniheldur meðal annars þriggja ása hröðunarkynjara, 

þriggja ása gyro og þriggja ása segulmæli en auk þess inniheldur búnaðurinn hitamæla og innbyggðan 

örgjörva sem sér um útreikninga á mælingum frá skynjurum. Í búnaðinum er margir möguleikar á að 

hafa samskipti við vélbúnað meðal annars í gegnum USB 2.0, RS232 og RS422 auk þess að þráðlaus 

samskipti eru til staðar.  

3DM-GX2 hefur eftirfarandi eiginleika: 

 Þriggja ása hröðunarskynjari 

 Þriggja ása gyro skynjari 

 Þriggja ása segulmælir 

 Örgjörvi 

 USB tengi 

 RS232 

 RS422 

 Wireless – 2,45GHz IEE 802.15.4 

Stærð búnaðarins er 41x63x32mm og vegur 39 grömm. Verð búnaðarins er hátt eða 

$1695[20].  

 

Mynd 19 3DM-GX2 

5.3 Val á IMU 
Þegar þessar þrjár tegundir IMU búnaðar eru skoðaðar kemur í ljós að bæði þyngd og stærð allra er 

innan þeirra marka sem flugvélin höndlar. Einnig hefur allur þessi búnaður verið notaður í 

sambærilegum verkefnum[15]. Hins vegar er hægt að útiloka 3DM-GX2 strax því búnaðurinn er meira 



 

 Síða 21 
 

en helmingi dýrari en flugvélin og búnaður sem er í henni. Þegar borið er saman VN-100 og ArduIMU 

er hægt að segja að þeir séu nokkuð sambærilegir. Helsti munurinn er að VN-100 notast við 

segulmæli en ArduIMU notast við GPS og að auki er ArduIMU ódýrari. Að lokum var ákveðið að 

ArduIMU væri besti kosturinn fyrir verkefnið og aðal ákvörðunarvaldurinn var verðið.  
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6. Útistandandi verkefni 
Þegar það var farið að líða á verkefnið var ljóst að ekki væri unnt að klára allt það sem áætlað hafði 

verið í byrjun. Ástæða þess að ekki var unnt að klára allt var sú að mörg vandamál komu upp sem ekki 

hafði verið búist við í byrjun og þá sérstaklega varðandi vinnu við Tiny2 örtölvuna. Útistandandi eru 

eftirfarandi: 

 Setja íhluti á prentplötu. Miklar tafir urðu við smíði prentplötunnar og þegar þessi skýrsla er 

skrifuð hefur prentplatan ekki en verið smíðuð. 

 Prófa virkni prentplötunnar. Þar sem platan hefur ekki komið til baka þá hefur ekki verið 

möguleiki að athuga hvort platan virki sem skyldi. 

 Smíði spennuregla. Ákveðið var að hafa spennureglana fyrir utan prentplötuna og hafa þeir 

ekki verið hannaðir. Á prentplötunni er gert ráð fyrir tengimöguleika fyrir spennubreytana og 

aðgengi að þeim ætti að vera þægileg. 

 Prufun á ArduIMU og ísetning í flugvél.  Pantaður var ArduIMU sem notast átti við. Þegar 

þessi skýrsla er skrifuð var pakkinn ekki enn komin til landsins. Þegar hann kemur til landsins 

er hægt að gera prófanir á honum og athuga virkni og eftir það væri hægt að koma honum 

fyrir í flugvélinni. 

 Klára hugbúnaðarvinnu í kringum SPI samskipti Tiny2 og Gumstix auk þess að útvega tengi 

fyrir Tiny2 borðið. 

 Koma búnaðinum fyrir í flugvélinni og ganga frá svo hún verði flughæf. 
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7. Niðurstöður 
Þegar byrjað var á þessu verkefni var ljóst að mikið verk væri fyrir höndum þó svo að mikið hefði 

verið unnið í Gumstix tölvunni og mótaldi, þá hafði ekkert verið átt við Tiny2 tölvuna. Auk þess þurfti 

að hanna og smíða prentplötu svo mögulegt væri að koma öllum búnaði fyrir í flugvélinni. 

Hönnun prentplötunnar var gerð í Ultiboard sem er gefið af National Instruments og gékk 

hönnunarferlið vel fyrir sig. Hönnunin gékk út frá því að prentplatan væri tengipunktur allra íhluta 

flugvélarinn og þannig væri hægt að spara notkun á vír og þannig mætti lágmarka þyngd búnaðarins. 

Við hönnunarferlið kom í ljós að vandamál yrði að koma spennireglum fyrir á prentplötunni og var 

ákveðið að spennureglanir yrðu staðsettir fyrir utan plötuna en í stað þess væri gert ráð fyrir að 

inngangar fyrir spennu yrðu staðsettir á prentplötunni. 

Hinsvegar komu upp vandamál þegar átti að smíða prentplötuna vegna þess að notast er við 80 pinna 

molextengi. Þessi tengi eru með örlitla tengipinna og rásir að þeim geta ekki verið stærri en 0,5mm. 

Þar sem tengin eru svona lítil er ljóst að heðbundnar leiðir við gerð prentplatna eru ekki færar. 

Athugað var hvort hægt væri að fræsa þessa prentplötu í FabLab en svo reyndist ekki vera. 

Nauðsynlegt er að panta hana frá erlendum framleiðanda prentplatna. 

Við vinnu á Tiny2 örtölvunni komu upp ýmiskonar vandamál sem ekki hafði verið gert ráð fyrir. 

Upprunalega vettvangs-flugtölvan hafði verið send til Noregs og önnur flugtölva hafði verið fengin í 

staðinn. Hún var með nýrra stýrikerfi heldur en sú gamla og þar að leiðandi þurfti að uppfæra allan 

búnað sem tengdist flugvélinni og vettvangs-flugtölvunni. Í því ferli kom í ljós að þeir kóðar sem 

Paparazzi teymið buðu upp á innhéldu margar villur sem þurfti að laga og var það gert í samvinnu við 

aðila frá Paparazzi teyminu. Að lokum náðist tenging á milli flugvélarinnar og vettvangs-flugtölvunnar 

og öll þau gögn sem vettvangstölvan þurfti komust inn. Þar sem tilraunir á flugvélinni voru engöngu 

gerðar innandyra var ekki hægt að koma með raunhæfar mæliniðurstöður þar sem skynjarar 

flugvélarinnar virka ekki vel innandyra. Lagður hefur verið grunnur að SPI samskiptum milli Gumstix 

og Tiny2 og hefur vinna á vélbúnaði verið kláraður en enþá á eftir að klára vinnu við hugbúnað. 

Fundinn var IMU búnaður sem er verðugur arftaki IR skynjaranna sem staðsettir eru á flugvélinni. 

Búnaðurinn kallast ArduIMU og inniheldur hann hröðunarskynjara, gyro og GPS tengi til að taka á 

móti GPS hnitum. Búnaðurinn inniheldur einnig Arduino örgörva sem sér um að reikna út stöðu og 

stefnu. Kostir búnaðarins eru þeir að hann er tiltölulega ódýr og mikil reynsla er af notkun hans í 

sambærilegum verkefnum. Búnaðurinn er mjög lítill og kemst auðveldlega fyrir í flugvélinni og þynd 

hans ætti ekki að hafa nein áhrif á flug.  
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Viðauki 1 – Forritun 

1.1 funjet_example.xlm (airframe) 
<!DOCTYPE airframe SYSTEM "airframe.dtd"> 

  

<!-- Funjet Multiplex (http://www.multiplex-rc.de/), Jeti ECO 25 

     Tiny 2.11 board (http://paparazzi.enac.fr/wiki/Tiny_v2) 

     PerkinElmer TPS334 IR Sensors 

     Tilted infrared sensor (http://paparazzi.enac.fr/wiki/Image:Tiny_v2_1_Funjet.jpg) 

     XBee modem with AT firmware 

     LEA 5H GPS 

--> 

  

<airframe name="Funjet Tiny 2.11"> 

  

  <firmware name="fixedwing"> 

    <target name="sim"                   board="pc"/> 

    <target name="ap"                    board="tiny_2.11"/> 

  

    <define name="AGR_CLIMB"/> 

    <define name="LOITER_TRIM"/> 

    <define name="ALT_KALMAN"/> 

  

    <subsystem name="radio_control" type="ppm"/> 

    <subsystem name="joystick"/> 

  

    <!-- Communication --> 

  

    <subsystem name="telemetry"        type="xbee_api"/> 

  

    <!-- Actuators are automatically chosen according to board--> 

    <subsystem name="control"/> 

    <!-- Sensors --> 

    <subsystem name="attitude"           type="infrared"/> 

    <subsystem name="gps"                    type="ublox_lea5h"/> 

  

    <subsystem name="navigation"/> 

  </firmware> 

  

  

  <firmware name="setup"> 

    <target name="tunnel"                    board="tiny_2.11"/> 

    <target name="setup_actuators"       board="tiny_2.11"/> 

  </firmware> 

  

<!-- commands section --> 

  <servos> 

    <servo name="MOTOR"         no="0" min="1000" neutral="1000" max="2000"/> 

    <servo name="AILEVON_LEFT"  no="2" min="1900" neutral="1521" max="1100"/> 

    <servo name="AILEVON_RIGHT" no="6" min="1100" neutral="1510" max="1900"/> 

  </servos> 

  

https://mail.ru.is/owa/redir.aspx?C=b3295f5a293441bcb58e3e90adf7b78e&URL=http%3a%2f%2fwww.multiplex-rc.de%2f
https://mail.ru.is/owa/redir.aspx?C=b3295f5a293441bcb58e3e90adf7b78e&URL=http%3a%2f%2fpaparazzi.enac.fr%2fwiki%2fTiny_v2
https://mail.ru.is/owa/redir.aspx?C=b3295f5a293441bcb58e3e90adf7b78e&URL=http%3a%2f%2fpaparazzi.enac.fr%2fwiki%2fImage%3aTiny_v2_1_Funjet.jpg
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  <commands> 

    <axis name="THROTTLE" failsafe_value="0"/> 

    <axis name="ROLL"     failsafe_value="0"/> 

    <axis name="PITCH"    failsafe_value="0"/> 

  </commands> 

  

  <rc_commands> 

    <set command="THROTTLE" value="@THROTTLE"/> 

    <set command="ROLL"     value="@ROLL"/> 

    <set command="PITCH"    value="@PITCH"/> 

  </rc_commands> 

  

  <section name="MIXER"> 

    <define name="AILEVON_AILERON_RATE" value="0.45"/> 

    <define name="AILEVON_ELEVATOR_RATE" value="0.8"/> 

  </section> 

  

  <command_laws> 

    <let var="aileron"  value="@ROLL  * AILEVON_AILERON_RATE"/> 

    <let var="elevator" value="@PITCH * AILEVON_ELEVATOR_RATE"/> 

    <set servo="MOTOR"           value="@THROTTLE"/> 

    <set servo="AILEVON_LEFT"  value="$elevator + $aileron"/> 

    <set servo="AILEVON_RIGHT" value="$elevator - $aileron"/> 

  </command_laws> 

  

  <section name="AUTO1" prefix="AUTO1_"> 

    <define name="MAX_ROLL" value="0.85"/> 

    <define name="MAX_PITCH" value="0.6"/> 

  </section> 

  

  <section name="INFRARED" prefix="IR_"> 

    <define name="ADC_IR1_NEUTRAL" value="512"/> 

    <define name="ADC_IR2_NEUTRAL" value="512"/> 

    <define name="ADC_TOP_NEUTRAL" value="512"/> 

  

    <define name="CORRECTION_UP" value="1."/> 

    <define name="CORRECTION_DOWN" value="1."/> 

    <define name="CORRECTION_LEFT" value="1."/> 

    <define name="CORRECTION_RIGHT" value="1."/> 

  

    <define name="LATERAL_CORRECTION" value="-1"/> 

    <define name="LONGITUDINAL_CORRECTION" value="1"/> 

    <define name="VERTICAL_CORRECTION" value="1.5"/> 

  

    <define name="HORIZ_SENSOR_TILTED" value="1"/> 

    <define name="IR1_SIGN" value="1"/> 

    <define name="IR2_SIGN" value="-1"/> 

    <define name="TOP_SIGN" value="-1"/> 

  

    <define name="ROLL_NEUTRAL_DEFAULT" value="0" unit="deg"/> 

    <define name="PITCH_NEUTRAL_DEFAULT" value="0" unit="deg"/> 

  </section> 
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  <section name="BAT"> 

    <define name="MILLIAMP_AT_FULL_THROTTLE" value="10000."/> 

    <define name="CATASTROPHIC_BAT_LEVEL" value="9.3" unit="V"/> 

  </section> 

  

  <section name="MISC"> 

    <define name="NOMINAL_AIRSPEED" value="15." unit="m/s"/> 

    <define name="CARROT" value="5." unit="s"/> 

    <define name="KILL_MODE_DISTANCE" value="(1.5*MAX_DIST_FROM_HOME)"/> 

    <define name="CONTROL_RATE" value="60" unit="Hz"/> 

    <define name="ALT_KALMAN_ENABLED" value="FALSE"/> 

  

    <define name="TRIGGER_DELAY" value="1."/> 

    <define name="DEFAULT_CIRCLE_RADIUS" value="120."/> 

  </section> 

  

  <section name="VERTICAL CONTROL" prefix="V_CTL_"> 

    <define name="POWER_CTL_BAT_NOMINAL" value="11.1" unit="volt"/> 

    <!-- outer loop proportional gain --> 

    <define name="ALTITUDE_PGAIN" value="-0.06"/> <!-- -0.024 --> 

    <!-- outer loop saturation --> 

    <define name="ALTITUDE_MAX_CLIMB" value="2."/> 

  

    <!-- auto throttle inner loop --> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_NOMINAL_CRUISE_THROTTLE" value="0.45"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_MIN_CRUISE_THROTTLE" value="0.35"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_MAX_CRUISE_THROTTLE" value="0.85"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_LOITER_TRIM" value="1000"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_DASH_TRIM" value="-1200"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_CLIMB_THROTTLE_INCREMENT" value="0.2" 

unit="%/(m/s)"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_PGAIN" value="-0.023"/> <!-- -0.012 --> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_IGAIN" value="0.01"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_PITCH_OF_VZ_PGAIN" value="0.05"/> 

  

    <!-- auto pitch inner loop --> 

    <define name="AUTO_PITCH_PGAIN" value="-0.06"/> <!-- -0.03 --> 

    <define name="AUTO_PITCH_IGAIN" value="0.0"/> 

    <define name="AUTO_PITCH_MAX_PITCH" value="0.35"/> 

    <define name="AUTO_PITCH_MIN_PITCH" value="-0.35"/> 

  

    <define name="THROTTLE_SLEW" value="0.1"/> 

  </section> 

  

  <section name="HORIZONTAL CONTROL" prefix="H_CTL_"> 

    <define name="COURSE_PGAIN" value="-0.9"/> 

    <define name="ROLL_MAX_SETPOINT" value="0.70" unit="radians"/> <!-- 0.5 --> 

    <define name="PITCH_MAX_SETPOINT" value="0.5" unit="radians"/> 

    <define name="PITCH_MIN_SETPOINT" value="-0.5" unit="radians"/> 

  

    <define name="ROLL_PGAIN" value="6600."/> 

    <define name="AILERON_OF_THROTTLE" value="0.0"/> 

    <define name="PITCH_PGAIN" value="-5500."/> 



 

 Síða 29 
 

    <define name="PITCH_DGAIN" value="0.4"/> 

  

    <define name="ELEVATOR_OF_ROLL" value="2400"/> 

  </section> 

  

  <section name="NAV"> 

    <define name="NAV_PITCH" value="0."/> 

    <define name="NAV_GLIDE_PITCH_TRIM" value="0"/> 

  </section> 

  

  <section name="AGGRESSIVE" prefix="AGR_"> 

    <define name="BLEND_START" value="50"/><!-- Altitude Error to Initiate Aggressive Climb 

CANNOT BE ZERO!!--> 

    <define name="BLEND_END" value="15"/><!-- Altitude Error to Blend Aggressive to Regular Climb 

Modes  CANNOT BE ZERO!!--> 

    <define name="CLIMB_THROTTLE" value="0.9"/><!-- Gaz for Aggressive Climb --> 

    <define name="CLIMB_PITCH" value="0.35"/><!-- Pitch for Aggressive Climb --> 

    <define name="DESCENT_THROTTLE" value="0.05"/><!-- Gaz for Aggressive Decent --> 

    <define name="DESCENT_PITCH" value="-0.35"/><!-- Pitch for Aggressive Decent --> 

    <define name="CLIMB_NAV_RATIO" value="0.8"/><!-- Percent Navigation for Altitude Error Equal 

to Start Altitude --> 

    <define name="DESCENT_NAV_RATIO" value="1.0"/> 

    </section> 

  

  <section name="FAILSAFE" prefix="FAILSAFE_"> 

    <define name="DELAY_WITHOUT_GPS" value="2" unit="s"/> 

        <define name="DEFAULT_THROTTLE" value="0.3" unit="%"/> 

        <define name="DEFAULT_ROLL" value="0.3" unit="rad"/> 

        <define name="DEFAULT_PITCH" value="0.5" unit="rad"/> 

    <define name="HOME_RADIUS" value="100" unit="m"/> 

  </section> 

  

  <section name="SIMU"> 

    <define name="YAW_RESPONSE_FACTOR" value="0.5"/> 

  </section> 

  

</airframe> 
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1.2 funjetgfi8.xlm (airframe) 
<!DOCTYPE airframe SYSTEM "../../airframe.dtd"> 

  

<!-- Funjet Multiplex (http://www.multiplex-rc.de/), Jeti ECO 25 

     Tiny 2.11 board (http://paparazzi.enac.fr/wiki/index.php/Tiny_v2) 

     Tilted infrared sensor (http://paparazzi.enac.fr/wiki/index.php/Image:Tiny_v2_1_Funjet.jpg) 

     XBee modem 

     Payload: Sensirion humidity/temp, VTI pressure/temp 

     K68, LEA 5 

--> 

  

<airframe name="Funjet GFI 8 K68"> 

  

  <firmware name="fixedwing"> 

    <target name="ap"                  board="tiny_2.11"/> 

    <target name="sim"                 board="pc"/> 

  

    <define name="AGR_CLIMB"/> 

    <define name="LOITER_TRIM"/> 

    <define name="ALT_KALMAN"/> 

    <define name="WIND_INFO"/> 

    <define name="WIND_INFO_RET"/> 

    <define name="SENSOR_SYNC_SEND"/> 

  

    <!-- RC --> 

    <subsystem name="radio_control"    type="ppm"/> 

    <!-- Communication --> 

    <subsystem name="telemetry"        type="xbee_api"/> 

    <!-- Actuators are automatically chosen according to board--> 

    <subsystem name="control"/> 

    <!-- Sensors --> 

    <subsystem name="attitude"         type="infrared"/> 

    <subsystem name="gps"              type="ublox_lea5h"/> 

    <!-- Nav --> 

    <subsystem name="navigation"/> 

    <!-- Interfaces --> 

    <subsystem name="spi"/> 

  </firmware> 

  

  <!-- modules --> 

  <modules> 

    <load name="baro_scp.xml"/> 

    <load name="humid_sht.xml"/> 

  </modules> 

  

  <firmware name="setup"> 

    <target name="tunnel"              board="tiny_2.11"/> 

    <target name="usb_tunnel_0"        board="tiny_2.11"/> 

    <target name="usb_tunnel_1"        board="tiny_2.11"/> 

    <target name="setup_actuators"     board="tiny_2.11"/> 

  </firmware> 

  

https://mail.ru.is/owa/redir.aspx?C=b3295f5a293441bcb58e3e90adf7b78e&URL=http%3a%2f%2fwww.multiplex-rc.de%2f
https://mail.ru.is/owa/redir.aspx?C=b3295f5a293441bcb58e3e90adf7b78e&URL=http%3a%2f%2fpaparazzi.enac.fr%2fwiki%2findex.php%2fTiny_v2
https://mail.ru.is/owa/redir.aspx?C=b3295f5a293441bcb58e3e90adf7b78e&URL=http%3a%2f%2fpaparazzi.enac.fr%2fwiki%2findex.php%2fImage%3aTiny_v2_1_Funjet.jpg
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  <!-- commands section --> 

  <servos> 

    <servo name="MOTOR"         no="0" min="1000" neutral="1000" max="2000"/> 

    <servo name="AILEVON_LEFT"  no="2" min="1900" neutral="1563" max="1100"/> 

    <servo name="AILEVON_RIGHT" no="6" min="1100" neutral="1489" max="1900"/> 

  </servos> 

  

  <commands> 

    <axis name="THROTTLE" failsafe_value="0"/> 

    <axis name="ROLL"     failsafe_value="0"/> 

    <axis name="PITCH"    failsafe_value="0"/> 

  </commands> 

  

  <rc_commands> 

    <set command="THROTTLE" value="@THROTTLE"/> 

    <set command="ROLL"     value="@ROLL"/> 

    <set command="PITCH"    value="@PITCH"/> 

  </rc_commands> 

  

  <section name="MIXER"> 

    <define name="AILEVON_AILERON_RATE" value="0.45"/> 

    <define name="AILEVON_ELEVATOR_RATE" value="0.8"/> 

  </section> 

  

  <command_laws> 

    <let var="aileron"  value="@ROLL  * AILEVON_AILERON_RATE"/> 

    <let var="elevator" value="@PITCH * AILEVON_ELEVATOR_RATE"/> 

    <set servo="MOTOR"         value="@THROTTLE"/> 

    <set servo="AILEVON_LEFT"  value="$elevator + $aileron"/> 

    <set servo="AILEVON_RIGHT" value="$elevator - $aileron"/> 

  </command_laws> 

  

  <section name="AUTO1" prefix="AUTO1_"> 

    <define name="MAX_ROLL" value="0.85"/> 

    <define name="MAX_PITCH" value="0.6"/> 

  </section> 

  

  <section name="adc" prefix="ADC_CHANNEL_"> 

    <define name="IR1" value="ADC_1"/> 

    <define name="IR2" value="ADC_2"/> 

    <define name="IR_TOP" value="ADC_0"/> 

    <define name="IR_NB_SAMPLES" value="16"/> 

  </section> 

  

  <section name="INFRARED" prefix="IR_"> 

    <define name="ADC_IR1_NEUTRAL" value="512"/> 

    <define name="ADC_IR2_NEUTRAL" value="512"/> 

    <define name="ADC_TOP_NEUTRAL" value="512"/> 

  

    <define name="CORRECTION_UP" value="1."/> 

    <define name="CORRECTION_DOWN" value="1."/> 

    <define name="CORRECTION_LEFT" value="1."/> 

    <define name="CORRECTION_RIGHT" value="1."/> 
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    <define name="LATERAL_CORRECTION" value="-1"/> 

    <define name="LONGITUDINAL_CORRECTION" value="1"/> 

    <define name="VERTICAL_CORRECTION" value="1.5"/> 

  

    <define name="HORIZ_SENSOR_TILTED" value="1"/> 

    <define name="IR1_SIGN" value="1"/> 

    <define name="IR2_SIGN" value="-1"/> 

    <define name="TOP_SIGN" value="-1"/> 

  

    <define name="ROLL_NEUTRAL_DEFAULT" value="0" unit="deg"/> 

    <define name="PITCH_NEUTRAL_DEFAULT" value="0" unit="deg"/> 

  </section> 

  

  <section name="BAT"> 

    <define name="MILLIAMP_AT_FULL_THROTTLE" value="10000."/> 

    <define name="CATASTROPHIC_BAT_LEVEL" value="9.3" unit="V"/> 

    <define name="VoltageOfAdc(adc)" value="(0.02454*adc)"/> 

  </section> 

  

  <section name="MISC"> 

    <define name="NOMINAL_AIRSPEED" value="15." unit="m/s"/> 

    <define name="CARROT" value="5." unit="s"/> 

    <define name="KILL_MODE_DISTANCE" value="(1.5*MAX_DIST_FROM_HOME)"/> 

    <define name="CONTROL_RATE" value="60" unit="Hz"/> 

    <define name="ALT_KALMAN_ENABLED" value="FALSE"/> 

  

    <define name="TRIGGER_DELAY" value="1."/> 

    <define name="DEFAULT_CIRCLE_RADIUS" value="120."/> 

  </section> 

  

  <section name="VERTICAL CONTROL" prefix="V_CTL_"> 

  

    <define name="POWER_CTL_BAT_NOMINAL" value="11.1" unit="volt"/> 

    <!-- outer loop proportional gain --> 

    <define name="ALTITUDE_PGAIN" value="-0.06"/> <!-- -0.024 --> 

    <!-- outer loop saturation --> 

    <define name="ALTITUDE_MAX_CLIMB" value="2."/> 

  

    <!-- auto throttle inner loop --> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_NOMINAL_CRUISE_THROTTLE" value="0.45"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_MIN_CRUISE_THROTTLE" value="0.35"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_MAX_CRUISE_THROTTLE" value="0.85"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_LOITER_TRIM" value="1000"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_DASH_TRIM" value="-1200"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_CLIMB_THROTTLE_INCREMENT" value="0.2" 

unit="%/(m/s)"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_PGAIN" value="-0.023"/> <!-- -0.012 --> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_IGAIN" value="0.01"/> 

    <define name="AUTO_THROTTLE_PITCH_OF_VZ_PGAIN" value="0.05"/> 

  

    <!-- auto pitch inner loop --> 

    <define name="AUTO_PITCH_PGAIN" value="-0.06"/> <!-- -0.03 --> 
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    <define name="AUTO_PITCH_IGAIN" value="0.0"/> 

    <define name="AUTO_PITCH_MAX_PITCH" value="0.35"/> 

    <define name="AUTO_PITCH_MIN_PITCH" value="-0.35"/> 

  

   <define name="THROTTLE_SLEW" value="0.1"/> 

  </section> 

  

  <section name="HORIZONTAL CONTROL" prefix="H_CTL_"> 

    <define name="COURSE_PGAIN" value="-0.9"/> 

    <define name="ROLL_MAX_SETPOINT" value="0.70" unit="radians"/> <!-- 0.5 --> 

    <define name="PITCH_MAX_SETPOINT" value="0.5" unit="radians"/> 

    <define name="PITCH_MIN_SETPOINT" value="-0.5" unit="radians"/> 

  

    <define name="ROLL_PGAIN" value="6600."/> 

    <define name="AILERON_OF_THROTTLE" value="0.0"/> 

    <define name="PITCH_PGAIN" value="-5500."/> 

    <define name="PITCH_DGAIN" value="0.4"/> 

  

    <define name="ELEVATOR_OF_ROLL" value="2400"/> 

  </section> 

  

  <section name="NAV"> 

    <define name="NAV_PITCH" value="0."/> 

    <define name="NAV_GLIDE_PITCH_TRIM" value="0"/> 

  </section> 

  

  <section name="AGGRESSIVE" prefix="AGR_"> 

    <define name="BLEND_START" value="50"/><!-- Altitude Error to Initiate Aggressive Climb 

CANNOT BE ZERO!!--> 

    <define name="BLEND_END" value="15"/><!-- Altitude Error to Blend Aggressive to Regular Climb 

Modes  CANNOT BE ZERO!!--> 

    <define name="CLIMB_THROTTLE" value="0.9"/><!-- Gaz for Aggressive Climb --> 

    <define name="CLIMB_PITCH" value="0.35"/><!-- Pitch for Aggressive Climb --> 

    <define name="DESCENT_THROTTLE" value="0.05"/><!-- Gaz for Aggressive Decent --> 

    <define name="DESCENT_PITCH" value="-0.35"/><!-- Pitch for Aggressive Decent --> 

    <define name="CLIMB_NAV_RATIO" value="0.8"/><!-- Percent Navigation for Altitude Error Equal 

to Start Altitude --> 

    <define name="DESCENT_NAV_RATIO" value="1.0"/> 

  </section> 

  

  <section name="FAILSAFE" prefix="FAILSAFE_"> 

    <define name="DELAY_WITHOUT_GPS" value="2" unit="s"/> 

    <define name="DEFAULT_THROTTLE" value="0.3" unit="%"/> 

    <define name="DEFAULT_ROLL" value="0.3" unit="rad"/> 

    <define name="DEFAULT_PITCH" value="0.5" unit="rad"/> 

    <define name="HOME_RADIUS" value="100" unit="m"/> 

  </section> 

  

</airframe> 
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1.3  basic.xml (flightplan) 
<!DOCTYPE flight_plan SYSTEM "flight_plan.dtd"> 
  
<flight_plan alt="75" ground_alt="0" lat0="43.46223" lon0="1.27289" max_dist_from_home="1500" 
name="Basic" security_height="25"> 
  <header> 
#include "subsystems/navigation/nav_line.h" 
#include "datalink.h" 
</header> 
  <waypoints> 
    <waypoint name="HOME" x="0" y="0"/> 
    <waypoint name="STDBY" x="49.5" y="100.1"/> 
    <waypoint name="1" x="10.1" y="189.9"/> 
    <waypoint name="2" x="132.3" y="139.1"/> 
    <waypoint name="MOB" x="137.0" y="-11.6"/> 
    <waypoint name="S1" x="-119.2" y="69.6"/> 
    <waypoint name="S2" x="274.4" y="209.5"/> 
    <waypoint alt="30.0" name="AF" x="177.4" y="45.1"/> 
    <waypoint alt="0.0" name="TD" x="28.8" y="57.0"/> 
    <waypoint name="_BASELEG" x="168.8" y="-13.8"/> 
    <waypoint name="CLIMB" x="-114.5" y="162.3"/> 
  </waypoints> 
  <exceptions> 
    <!--exception cond="datalink_time > 22" deroute="Standby"/--> 
  </exceptions> 
  <blocks> 
    <block name="Wait GPS"> 
      <set value="1" var="kill_throttle"/> 
      <while cond="!GpsFixValid()"/> 
    </block> 
    <block name="Geo init"> 
      <while cond="LessThan(NavBlockTime(), 10)"/> 
      <call fun="NavSetGroundReferenceHere()"/> 
    </block> 
    <block name="Holding point"> 
      <!--set var="nav_mode" value="NAV_MODE_ROLL"/--> 
      <set value="1" var="kill_throttle"/> 
      <attitude roll="0" throttle="0" vmode="throttle"/> 
    </block> 
    <block key="t" name="Takeoff" strip_button="Takeoff (wp CLIMB)" strip_icon="takeoff.png" 
group="home"> 
      <exception cond="estimator_z > ground_alt+25" deroute="Standby"/> 
      <set value="0" var="kill_throttle"/> 
      <set value="0" var="estimator_flight_time"/> 
      <go from="HOME" throttle="1.0" vmode="throttle" wp="CLIMB" pitch="15"/> 
    </block> 
    <block key="<Control>a" name="Standby" strip_button="Standby" strip_icon="home.png" 
group="home"> 
      <circle radius="nav_radius" wp="STDBY"/> 
    </block> 
    <block key="F8" name="Figure 8 around wp 1" strip_button="Figure 8 (wp 1-2)" 
strip_icon="eight.png" group="base_pattern"> 
      <eight center="1" radius="nav_radius" turn_around="2"/> 
    </block> 
    <block name="Oval 1-2" strip_button="Oval (wp 1-2)" strip_icon="oval.png" group="base_pattern"> 
      <oval p1="1" p2="2" radius="nav_radius"/> 
    </block> 
    <block name="MOB" strip_button="Turn around here" strip_icon="mob.png" group="base_pattern"> 
      <call fun="NavSetWaypointHere(WP_MOB)"/> 
      <set value="DEFAULT_CIRCLE_RADIUS" var="nav_radius"/> 



 

 Síða 35 
 

      <circle radius="nav_radius" wp="MOB"/> 
    </block> 
    <block name="Line 1-2" strip_button="Line (wp 1-2)" strip_icon="line.png" group="extra_pattern"> 
      <call fun="nav_line_init()"/> 
      <call fun="nav_line(WP_1, WP_2, nav_radius)"/> 
    </block> 
    <block name="Survey S1-S2" strip_button="Survey (wp S1-S2)" strip_icon="survey.png" 
group="extra_pattern"> 
      <survey_rectangle grid="150" wp1="S1" wp2="S2"/> 
    </block> 
    <block name="Path 1,2,S1,S2,STDBY" strip_button="Path (1,2,S1,S2,STDBY)" 
strip_icon="path.png" group="extra_pattern"> 
      <path wpts="1,2 S1"/> 
      <path wpts="S1, S2 STDBY" approaching_time="1" pitch="auto" throttle="0.4"/> 
      <deroute block="Standby"/> 
    </block> 
    <block name="Land Right AF-TD" strip_button="Land right (wp AF-TD)" strip_icon="land-right.png" 
group="land"> 
      <set value="DEFAULT_CIRCLE_RADIUS" var="nav_radius"/> 
      <deroute block="land"/> 
    </block> 
    <block name="Land Left AF-TD" strip_button="Land left (wp AF-TD)" strip_icon="land-left.png" 
group="land"> 
      <set value="-DEFAULT_CIRCLE_RADIUS" var="nav_radius"/> 
      <deroute block="land"/> 
    </block> 
    <block name="land"> 
      <call fun="nav_compute_baseleg(WP_AF, WP_TD, WP__BASELEG, nav_radius)"/> 
      <circle radius="nav_radius" until="NavCircleCount() > 0.5" wp="_BASELEG"/> 
      <circle radius="nav_radius" until="And(NavQdrCloseTo(DegOfRad(baseleg_out_qdr)-10), 10 > 
fabs(estimator_z - WaypointAlt(WP__BASELEG)))" wp="_BASELEG"/> 
    </block> 
    <block name="final"> 
      <exception cond="ground_alt + 10 > estimator_z" deroute="flare"/> 
      <go from="AF" hmode="route" vmode="glide" wp="TD"/> 
    </block> 
    <block name="flare"> 
      <go approaching_time="0" from="AF" hmode="route" throttle="0.0" vmode="throttle" wp="TD"/> 
      <attitude roll="0.0" throttle="0.0" until="FALSE" vmode="throttle"/> 
    </block> 
  </blocks> 
</flight_plan> 
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1.4 tuning.xml (settings) 
<!DOCTYPE settings SYSTEM "settings.dtd"> 
  
<!-- A conf to use to tune a new A/C --> 
  
<settings> 
  <dl_settings> 
    <dl_settings NAME="flight params"> 
      <dl_setting MAX="1000" MIN="0" STEP="10" VAR="flight_altitude" shortname="altitude"/> 
      <dl_setting MAX="10" MIN="-10" STEP="0.5" VAR="wind_east"/> 
      <dl_setting MAX="10" MIN="-10" STEP="0.5" VAR="wind_north"/> 
    </dl_settings> 
  
    <dl_settings NAME="mode"> 
      <dl_setting MAX="2" MIN="0" STEP="1" VAR="pprz_mode" module="autopilot"/> 
      <dl_setting MAX="1" MIN="0" STEP="1" VAR="alt_kalman_enabled" shortname="alt_kalman" 
module="estimator"/> 
      <dl_setting MAX="0" MIN="0" STEP="1" VAR="estimator_flight_time" shortname="flight time"/> 
      <dl_setting MAX="1000" MIN="0" STEP="1" VAR="stage_time"/> 
      <dl_setting MAX="1" MIN="0" STEP="1" VAR="launch"/> 
      <dl_setting MAX="1" MIN="0" STEP="1" VAR="kill_throttle"/> 
      <dl_setting MAX="2" MIN="0" STEP="1" VAR="telemetry_mode_Ap_DefaultChannel" 
shortname="tele_AP" module="downlink"/> 
      <dl_setting MAX="1" MIN="0" STEP="1" VAR="telemetry_mode_Fbw_DefaultChannel" 
shortname="tele_FBW" module="downlink"/> 
      <dl_setting MAX="2" MIN="0" STEP="1" VAR="gps_reset" module="gps_ubx" handler="Reset" 
shortname="GPS reset"/> 
  
      <dl_setting MAX="200" MIN="-200" STEP="10" VAR="nav_radius" module="subsystems/nav" 
handler="SetNavRadius"> 
        <strip_button icon="circle-right.png" name="Circle right" value="1"/> 
        <strip_button icon="circle-left.png" name="Circle left" value="-1"/> 
        <key_press key="greater" value="1"/> 
        <key_press key="less" value="-1"/> 
      </dl_setting> 
    </dl_settings> 
  
    <dl_settings NAME="control"> 
      <dl_settings NAME="ir"> 
        <dl_setting MAX="0.3" MIN="-0.3" STEP="0.01" VAR="infrared.roll_neutral" 
shortname="roll_neutral" param="IR_ROLL_NEUTRAL_DEFAULT" unit="rad"/> 
        <dl_setting MAX="0.5" MIN="-0.3" STEP="0.01" VAR="infrared.pitch_neutral" 
shortname="pitch_neutral" param="IR_PITCH_NEUTRAL_DEFAULT" unit="rad"/> 
  
        <dl_setting MAX="1.5" MIN="0." STEP="0.1" VAR="infrared.lateral_correction" 
shortname="360_lat_corr" module="subsystems/sensors/infrared" 
param="IR_LATERAL_CORRECTION"/> 
        <dl_setting MAX="1.5" MIN="0." STEP="0.1" VAR="infrared.longitudinal_correction" 
shortname="360_log_corr" param="IR_LONGITUDINAL_CORRECTION"/> 
        <dl_setting MAX="1.5" MIN="0.5" STEP="0.1" VAR="infrared.vertical_correction" 
shortname="360_vert_corr" param="IR_VERTICAL_CORRECTION"/> 
  
        <dl_setting MAX="1.5" MIN="0.5" STEP="0.1" VAR="infrared.correction_left" 
shortname="corr_left" param="IR_CORRECTION_LEFT"/> 
        <dl_setting MAX="1.5" MIN="0.5" STEP="0.1" VAR="infrared.correction_right" 
shortname="corr_right" param="IR_CORRECTION_RIGHT"/> 
        <dl_setting MAX="1.5" MIN="0.5" STEP="0.1" VAR="infrared.correction_up" 
shortname="corr_up" param="IR_CORRECTION_UP"/> 
        <dl_setting MAX="1.5" MIN="0.5" STEP="0.1" VAR="infrared.correction_down" 
shortname="corr_down" param="IR_CORRECTION_DOWN"/> 



 

 Síða 37 
 

  
      </dl_settings> 
  
  
      <dl_settings NAME="attitude"> 
        <dl_setting MAX="25000" MIN="000" STEP="250" VAR="h_ctl_roll_pgain" 
shortname="roll_pgain" module="stabilization/stabilization_attitude"/> 
        <dl_setting MAX="1" MIN="0" STEP="0.05" VAR="h_ctl_roll_max_setpoint" 
shortname="max_roll" param="H_CTL_ROLL_MAX_SETPOINT"/> 
        <dl_setting MAX="000" MIN="-25000" STEP="250" VAR="h_ctl_pitch_pgain" 
shortname="pitch_pgain" param="H_CTL_PITCH_PGAIN"/> 
        <dl_setting MAX="0" MIN="-50000" STEP="10" VAR="h_ctl_pitch_dgain" 
shortname="pitch_dgain" param="H_CTL_PITCH_DGAIN"/> 
        <dl_setting MAX="5000" MIN="0" STEP="100" VAR="h_ctl_elevator_of_roll" 
shortname="elevator_of_roll" param="H_CTL_ELEVATOR_OF_ROLL"/> 
        <dl_setting MAX="5000" MIN="0" STEP="100" VAR="h_ctl_aileron_of_throttle" 
shortname="aileron_of_throttle"/> 
  
  
        <dl_setting MAX="0" MIN="-15000" STEP="250" VAR="h_ctl_roll_attitude_gain" shortname="roll 
attitude pgain" param="H_CTL_ROLL_ATTITUDE_GAIN"/> 
        <dl_setting MAX="0" MIN="-15000" STEP="250" VAR="h_ctl_roll_rate_gain" shortname="roll 
rate gain" param="H_CTL_ROLL_RATE_GAIN"/> 
  
      </dl_settings> 
  
      <dl_settings name="alt"> 
        <dl_setting MAX="0" MIN="-0.2" STEP="0.01" VAR="v_ctl_altitude_pgain" 
shortname="alt_pgain" param="V_CTL_ALTITUDE_PGAIN"/> 
      </dl_settings> 
  
      <dl_settings name="auto_throttle"> 
        <dl_setting MAX="1" MIN="0.0" STEP="0.05" VAR="v_ctl_auto_throttle_cruise_throttle" 
shortname="cruise throttle" module="guidance/guidance_v" handler="SetCruiseThrottle" 
param="V_CTL_AUTO_THROTTLE_NOMINAL_CRUISE_THROTTLE"> 
          <strip_button name="Loiter" value="0.1"/> 
          <strip_button name="Cruise" value="0"/> 
          <strip_button name="Dash" value="1"/> 
        </dl_setting> 
  
  
        <dl_setting MAX="0.00" MIN="-0.05" STEP="0.005" VAR="v_ctl_auto_throttle_pgain" 
shortname="throttle_pgain" param="V_CTL_AUTO_THROTTLE_PGAIN"/> 
        <dl_setting MAX="1" MIN="0.0" STEP="0.05" VAR="v_ctl_auto_throttle_igain" 
shortname="throttle_igain" param="V_CTL_AUTO_THROTTLE_IGAIN"/> 
        <dl_setting MAX="2" MIN="0.0" STEP="0.1" VAR="v_ctl_auto_throttle_dgain" 
shortname="throttle_dgain"/> 
<!-- commented by poine - does anybody use that ?at all ? --> 
<!--        <dl_setting MAX="0" MIN="-4000" STEP="100" VAR="v_ctl_auto_throttle_dash_trim" 
shortname="dash trim"/> --> 
<!--        <dl_setting MIN="0" MAX="3000" STEP="100" VAR="v_ctl_auto_throttle_loiter_trim" 
shortname="loiter trim" param="V_CTL_AUTO_THROTTLE_LOITER_TRIM"/> --> 
        <dl_setting MAX="1" MIN="0" STEP="0.01" VAR="v_ctl_auto_throttle_climb_throttle_increment" 
shortname="throttle_incr" param="V_CTL_AUTO_THROTTLE_CLIMB_THROTTLE_INCREMENT"/> 
        <dl_setting MAX="1" MIN="0" STEP="0.01" VAR="v_ctl_auto_throttle_pitch_of_vz_pgain" 
shortname="pitch_of_vz" param="V_CTL_AUTO_THROTTLE_PITCH_OF_VZ_PGAIN"/> 
        <dl_setting MAX="10" MIN="-10" STEP="0.1" VAR="v_ctl_auto_throttle_pitch_of_vz_dgain" 
shortname="pitch_of_vz (d)"/> 
      </dl_settings> 
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      <dl_settings name="auto_pitch"> 
        <dl_setting MAX="-0.01" MIN="-0.1" STEP="0.01" VAR="v_ctl_auto_pitch_pgain" 
shortname="pgain" param="V_CTL_AUTO_PITCH_PGAIN"/> 
        <dl_setting MAX="1" MIN="0" STEP="0.01" VAR="v_ctl_auto_pitch_igain" shortname="igain" 
param="V_CTL_AUTO_PITCH_IGAIN"/> 
      </dl_settings> 
  
      <dl_settings name="nav"> 
        <dl_setting MAX="-0.1" MIN="-3" STEP="0.05" VAR="h_ctl_course_pgain" shortname="course 
pgain" param="H_CTL_COURSE_PGAIN"/> 
        <dl_setting MAX="2" MIN="0" STEP="0.1" VAR="h_ctl_course_dgain" shortname="course dgain" 
param="H_CTL_COURSE_DGAIN"/> 
        <dl_setting MAX="2" MIN="0.1" STEP="0.05" VAR="h_ctl_course_pre_bank_correction" 
shortname="pre bank cor" param="H_CTL_COURSE_PRE_BANK_CORRECTION"/> 
        <dl_setting MAX="1" MIN="0.0" STEP="0.05" VAR="nav_glide_pitch_trim" shortname="glide 
pitch trim" param="NAV_GLIDE_PITCH_TRIM"/> 
        <dl_setting MAX="1" MIN="0.02" STEP="0.01" VAR="h_ctl_roll_slew" shortname="roll slew"/> 
        <dl_setting MAX="500" MIN="-500" STEP="5" VAR="nav_radius"/> 
        <dl_setting MAX="359" MIN="0" STEP="5" VAR="nav_course"/> 
        <dl_setting MAX="2" MIN="1" STEP="1" VAR="nav_mode"/> 
        <dl_setting MAX="5" MIN="-5" STEP="0.5" VAR="nav_climb"/> 
        <dl_setting MAX="15" MIN="-15" STEP="1" VAR="fp_pitch"/> 
        <dl_setting MAX="50" MIN="-50" STEP="5" VAR="nav_shift" module="subsystems/nav" 
handler="IncreaseShift" shortname="inc. shift"/> 
        <dl_setting MAX="50" MIN="5" STEP="0.5" VAR="nav_ground_speed_setpoint" 
shortname="ground speed"/> 
        <dl_setting MAX="0." MIN="-0.2" STEP="0.01" VAR="nav_ground_speed_pgain" 
shortname="ground speed pgain"/> 
        <dl_setting MAX="500" MIN="50" STEP="5" VAR="nav_survey_shift"/> 
      </dl_settings> 
    </dl_settings> 
  </dl_settings> 
</settings> 
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1.5 cockpitMM.xml (radio) 
<?xml version="1.0"?> 
<!-- $Id$ 
-- 
-- (c) 2003 Pascal Brisset, Antoine Drouin 
-- 
-- This file is part of paparazzi. 
-- 
-- paparazzi 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, or (at your option) 
-- any later version. 
-- 
-- paparazzi 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 paparazzi; see the file COPYING.  If not, write to 
-- the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, 
-- Boston, MA 02111-1307, USA.   
--> 
  
<!-- 
-- Attributes of root (Radio) tag : 
-- name: name of RC 
-- data_min: min width of a pulse to be considered as a data pulse 
-- data_max: max width of a pulse to be considered as a data pulse 
-- sync_min: min width of a pulse to be considered as a synchro pulse 
-- sync_max: max width of a pulse to be considered as a synchro pulse 
-- min, max and sync are expressed in micro-seconds 
--> 
  
<!--  
-- Attributes of channel tag : 
-- ctl: name of the command on the transmitter - only for displaying 
-- no: order in the PPM frame 
-- function: logical command 
-- averaged: channel filtered through several frames (for discrete commands) 
-- min: minimum pulse length (micro-seconds) 
-- max: maximum pulse length (micro-seconds) 
-- neutral: neutral pulse length (micro-seconds) 
-- Note: a command may be reversed by exchanging min and max values 
--> 
  
<!DOCTYPE radio SYSTEM "radio.dtd"> 
<radio name="cockpitMM" data_min="900" data_max="2100" sync_min ="5000" sync_max ="15000" 
pulse_type="POSITIVE"> 
<channel ctl="D" function="ROLL"     min="2000" neutral="1498" max="1000" average="0"/> 
<channel ctl="C" function="PITCH"    min="2000" neutral="1498" max="1000" average="0"/> 
<channel ctl="B" function="YAW"      min="2000" neutral="1498" max="1000" average="0"/> 
<channel ctl="A" function="THROTTLE" min="1120" neutral="1120" max="2000" average="0"/> 
<channel ctl="G" function="GAIN1"    min="2000" neutral="1498" max="1000" average="1"/> <!-- 
center slider        --> 
<channel ctl="E" function="MODE"     min="2000" neutral="1500" max="1000" average="1"/> <!-- Top 
right switch     --> 
<channel ctl="F" function="CALIB"    min="2000" neutral="1500" max="1000" average="1"/> <!-- Top 
left rotary knob --> 
</radio> 



 

 Síða 40 
 

1.6 default.xml (telemetry) 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE telemetry SYSTEM "telemetry.dtd"> 
<telemetry> 
  <process name="Ap"> 
    <mode name="default"> 
      <message name="AIRSPEED"       period="1"/> 
      <message name="ALIVE"          period="5"/> 
      <message name="GPS"            period="0.25"/> 
      <message name="NAVIGATION"     period="1."/> 
      <message name="ATTITUDE"       period="0.5"/> 
      <message name="ESTIMATOR"      period="0.5"/> 
      <message name="ENERGY"         period="2.5"/> 
      <message name="WP_MOVED"       period="0.5"/> 
      <message name="CIRCLE"         period="1.05"/> 
      <message name="DESIRED"        period="1.05"/> 
      <message name="BAT"            period="1.1"/> 
      <message name="BARO_MS5534A"   period="1.0"/> 
      <message name="SCP_STATUS"     period="1.0"/> 
      <message name="SEGMENT"        period="1.2"/> 
      <message name="CALIBRATION"    period="2.1"/> 
      <message name="NAVIGATION_REF" period="9."/> 
      <message name="PPRZ_MODE"      period="5."/> 
      <message name="DOWNLINK"       period="5.1"/> 
      <message name="DL_VALUE"       period="1.5"/> 
      <message name="IR_SENSORS"     period="1.2"/> 
      <message name="GYRO_RATES"     period="1.1"/> 
      <message name="SURVEY"         period="2.1"/> 
      <message name="GPS_SOL"        period="2.0"/> 
    </mode> 
    <mode name="minimal"> 
      <message name="ALIVE"          period="5"/> 
      <message name="ATTITUDE"       period="4"/> 
      <message name="GPS"            period="1.05"/> 
      <message name="ESTIMATOR"      period="1.3"/> 
      <message name="WP_MOVED"       period="1.4"/> 
      <message name="CIRCLE"         period="3.05"/> 
      <message name="DESIRED"        period="4.05"/> 
      <message name="BAT"            period="1.1"/> 
      <message name="SEGMENT"        period="3.2"/> 
      <message name="CALIBRATION"    period="5.1"/> 
      <message name="NAVIGATION_REF" period="9."/> 
      <message name="NAVIGATION"     period="3."/> 
      <message name="PPRZ_MODE"      period="5."/> 
      <message name="DOWNLINK"       period="5.1"/> 
      <message name="DL_VALUE"       period="1.5"/> 
      <message name="IR_SENSORS"     period="5.2"/> 
      <message name="GYRO_RATES"     period="10.1"/> 
      <message name="SURVEY"         period="2.1"/> 
      <message name="GPS_SOL"        period="5.0"/> 
    </mode> 
    <mode name="extremal"> 
      <message name="ALIVE"          period="5"/> 
      <message name="GPS"            period="5.1"/> 
      <message name="ESTIMATOR"      period="5.3"/> 
      <message name="BAT"            period="10.1"/> 
      <message name="DESIRED"        period="10.2"/> 
      <message name="NAVIGATION"     period="5.4"/> 
      <message name="PPRZ_MODE"      period="5.5"/> 
      <message name="DOWNLINK"       period="5.7"/> 



 

 Síða 41 
 

    </mode> 
  </process> 
  <process name="Fbw"> 
    <mode name="default"> 
      <message name="COMMANDS"       period="5"/> 
      <message name="FBW_STATUS"     period="2"/> 
      <message name="ACTUATORS"      period="5"/> <!-- For trimming --> 
    </mode> 
    <mode name="debug"> 
      <message name="PPM"            period="0.5"/> 
      <message name="RC"             period="0.5"/> 
      <message name="COMMANDS"       period="0.5"/> 
      <message name="FBW_STATUS"     period="1"/> 
      <message name="ACTUATORS"      period="5"/> <!-- For trimming --> 
    </mode> 
  </process> 
</telemetry> 
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1.7 humid_sht.xml 
<!DOCTYPE module SYSTEM "module.dtd"> 

 

<module name="humid_sht" dir="meteo"> 

  <header> 

    <file name="humid_sht.h"/> 

  </header> 

  <init fun="humid_sht_init()"/> 

  <periodic fun="humid_sht_periodic()" freq="4."/> 

  <makefile target="ap"> 

    <file name="humid_sht.c"/> 

  </makefile> 

</module> 

 

1.8 humid_sht.c 
 

/** \file humid_sht.c 

 *  \brief SHTxx sensor interface 

 * 

 *   This reads the values for humidity and temperature from the 

SHTxx sensor through bit banging. 

 * 

 */ 

 

#include "std.h" 

#include "LPC21xx.h" 

#include "mcu_periph/uart.h" 

#include "messages.h" 

#include "downlink.h" 

#include "humid_sht.h" 

 

#include "led.h" 

 

uint16_t humidsht, tempsht; 

float fhumidsht, ftempsht; 

bool_t humid_sht_available; 

uint8_t humid_sht_status; 

 

uint8_t s_write_byte(uint8_t value); 

uint8_t s_read_byte(uint8_t ack); 

void s_transstart(void); 

void s_connectionreset(void); 

uint8_t s_read_statusreg(uint8_t *p_value, uint8_t *p_checksum); 

uint8_t s_write_statusreg(uint8_t *p_value); 

uint8_t s_measure(uint16_t *p_value, uint8_t *p_checksum, uint8_t 

mode); 

uint8_t s_start_measure(uint8_t mode); 

uint8_t s_read_measure(uint16_t *p_value, uint8_t *p_checksum); 

void calc_sht(uint16_t hum, uint16_t tem, float *fhum ,float *ftem); 

uint8_t humid_sht_reset( void ); 
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uint8_t s_write_byte(uint8_t value) 

{ 

  uint8_t i, error=0; 

 

  for (i=0x80;i>0;i/=2)                 //shift bit for masking 

  { 

    if (i & value) DATA_SET;            //masking value with i , 

write to SENSI-BUS 

     else DATA_CLR; 

     SCK_SET;                           //clk for SENSI-BUS 

     SCK_SET;SCK_SET;SCK_SET;           //pulswith approx. 5 us 

//     _nop_();_nop_();_nop_();           //pulswith approx. 5 us 

     SCK_CLR; 

  } 

  DATA_SET;                             //release DATA-line 

  SCK_SET;                              //clk #9 for ack 

  error=DATA_IN;                        //check ack (DATA will be 

pulled down by SHT11) 

  SCK_CLR; 

 

  return error;                         //error=1 in case of no 

acknowledge 

} 

 

uint8_t s_read_byte(uint8_t ack) 

{ 

  uint8_t i,val=0; 

 

  DATA_SET;                             //release DATA-line 

  for (i=0x80;i>0;i/=2)                 //shift bit for masking 

  { 

    SCK_SET;                            //clk for SENSI-BUS 

    if (DATA_IN) val=(val | i);         //read bit 

    SCK_CLR; 

  } 

 

  if (ack) DATA_CLR;                    //in case of "ack==1" pull 

down DATA-Line 

  SCK_SET;                              //clk #9 for ack 

  SCK_SET;SCK_SET;SCK_SET;              //pulswith approx. 5 us 

//  _nop_();_nop_();_nop_();              //pulswith approx. 5 us 

  SCK_CLR; 

  DATA_SET;                             //release DATA-line 

  return val; 

} 

 

void s_transstart(void) 

{ 

// generates a transmission start 

//       _____         ________ 

// DATA:      |_______| 

//           ___     ___ 

// SCK : ___|   |___|   |______ 

 

  DATA_SET; SCK_CLR;                      //Initial state 

SCK_CLR;//  _nop_(); 
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  SCK_SET; 

SCK_SET;//  _nop_(); 

  DATA_CLR; 

DATA_CLR;//  _nop_(); 

  SCK_CLR; 

SCK_CLR;SCK_CLR;SCK_CLR;  //  _nop_();_nop_();_nop_(); 

  SCK_SET; 

SCK_SET;//  _nop_(); 

  DATA_SET; 

DATA_SET;//  _nop_(); 

  SCK_CLR; 

} 

 

void s_connectionreset(void) 

{ 

// communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles 

followed by transstart 

//          _____________________________________________________         

________ 

// DATA:                                                         

|_______| 

//             _    _    _    _    _    _    _    _    _        ___     

___ 

// SCK :    __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______|   

|___|   |______ 

 

  uint8_t i; 

 

  DATA_SET; SCK_CLR;                    //Initial state 

  for(i=0;i<9;i++)                      //9 SCK cycles 

  { 

    SCK_SET; 

    SCK_CLR; 

  } 

  s_transstart();                       //transmission start 

} 

 

uint8_t s_read_statusreg(uint8_t *p_value, uint8_t *p_checksum) 

{ 

// reads the status register with checksum (8-bit) 

   uint8_t error=0; 

 

   s_transstart();                   //transmission start 

   error=s_write_byte(STATUS_REG_R); //send command to sensor 

   *p_value=s_read_byte(ACK);        //read status register (8-bit) 

   *p_checksum=s_read_byte(noACK);   //read checksum (8-bit) 

   return error;                     //error=1 in case of no 

response form the sensor 

} 

 

uint8_t s_write_statusreg(uint8_t *p_value) 

{ 

// writes the status register with checksum (8-bit) 

   uint8_t error=0; 

 

   s_transstart();                   //transmission start 
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   error+=s_write_byte(STATUS_REG_W);//send command to sensor 

   error+=s_write_byte(*p_value);    //send value of status register 

   return error;                     //error>=1 in case of no 

response form the sensor 

} 

 

uint8_t s_measure(uint16_t *p_value, uint8_t *p_checksum, uint8_t 

mode) 

{ 

// makes a measurement (humidity/temperature) with checksum 

   uint8_t error=0; 

   uint32_t i; 

 

   s_transstart();                   //transmission start 

   switch(mode){                     //send command to sensor 

      case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break; 

      case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break; 

      default      : break; 

   } 

   for (i=0;i<6665535;i++) if(DATA_IN==0) break; //wait until sensor 

has finished the measurement 

   if(DATA_IN) error+=1;                       // or timeout (~2 

sec.) is reached 

   *(p_value) = s_read_byte(ACK) << 8;         //read the first byte 

(MSB) 

   *(p_value) |= s_read_byte(ACK);             //read the second 

byte (LSB) 

   *p_checksum = s_read_byte(noACK);           //read checksum 

 

   return error; 

} 

 

uint8_t s_start_measure(uint8_t mode) 

{ 

// makes a measurement (humidity/temperature) with checksum 

   uint8_t error=0; 

 

   s_transstart();                   //transmission start 

   switch(mode){                     //send command to sensor 

      case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break; 

      case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break; 

      default      : break; 

   } 

 

   return error; 

} 

 

uint8_t s_read_measure(uint16_t *p_value, uint8_t *p_checksum) 

{ 

// reads a measurement (humidity/temperature) with checksum 

   uint8_t error=0; 

 

   if(DATA_IN) error+=1;                       //still busy? 

   *(p_value) = s_read_byte(ACK) << 8;         //read the first byte 

(MSB) 
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   *(p_value) |= s_read_byte(ACK);             //read the second 

byte (LSB) 

   *p_checksum = s_read_byte(noACK);           //read checksum 

 

   return error; 

} 

 

void calc_sht(uint16_t hum, uint16_t tem, float *fhum ,float *ftem) 

{ 

// calculates temperature [ C] and humidity [%RH] 

// input : humi [Ticks] (12 bit) 

//             temp [Ticks] (14 bit) 

// output: humi [%RH] 

//             temp [ C] 

 

   const float C1 =-4.0;             // for 12 Bit 

   const float C2 = 0.0405;          // for 12 Bit 

   const float C3 =-0.0000028;       // for 12 Bit 

   const float T1 = 0.01;            // for 14 Bit @ 5V 

   const float T2 = 0.00008;         // for 14 Bit @ 5V 

   float rh;                         // rh:      Humidity [Ticks] 12 

Bit 

   float t;                          // t:       Temperature [Ticks] 

14 Bit 

   float rh_lin;                     // rh_lin:  Humidity linear 

   float rh_true;                    // rh_true: Temperature 

compensated humidity 

   float t_C;                        // t_C   :  Temperature [ C] 

 

   rh = (float)hum;                  //converts integer to float 

   t = (float)tem;                   //converts integer to float 

 

   t_C=t*0.01 - 39.66;               //calc. Temperature from ticks 

to [Â°C] @ 3.5V 

   rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1;     //calc. Humidity from ticks to 

[%RH] 

   rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin;   //calc. Temperature 

compensated humidity [%RH] 

   if(rh_true>100)rh_true=100;       //cut if the value is outside 

of 

   if(rh_true<0.1)rh_true=0.1;       //the physical possible range 

   *ftem = t_C;                      //return temperature [ C] 

   *fhum = rh_true;                  //return humidity[%RH] 

} 

 

uint8_t humid_sht_reset( void ) 

{ 

// resets the sensor by a softreset 

   uint8_t error=0; 

 

   s_connectionreset();                  //reset communication 

   error+=s_write_byte(RESET);           //send RESET-command to 

sensor 

 

   return error;                         //error=1 in case of no 

response form the sensor 
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} 

 

void humid_sht_init( void ) 

{ 

  /* Configure DAT/SCL pin as GPIO */ 

 

#if (DAT_PIN<16) 

    PINSEL0 &= ~(_BV(DAT_PIN*2)|_BV(DAT_PIN*2+1)); 

#else 

    PINSEL1 &= ~(_BV((DAT_PIN-16)*2)|_BV((DAT_PIN-16)*2+1)); 

#endif 

 

#if (SCK_PIN<16) 

    PINSEL0 &= ~(_BV(SCK_PIN*2)|_BV(SCK_PIN*2+1)); 

#else 

    PINSEL1 &= ~(_BV((SCK_PIN-16)*2)|_BV((SCK_PIN-16)*2+1)); 

#endif 

 

  IO0DIR &= ~(_BV(DAT_PIN)); 

  IO0CLR = _BV(DAT_PIN); 

  IO0DIR = _BV(SCK_PIN); 

  IO0CLR = _BV(SCK_PIN); 

 

  humid_sht_available = FALSE; 

  humid_sht_status = SHT_IDLE; 

} 

 

#if 0 

void humid_sht_periodic_orig(void) 

{ 

  uint8_t error=0, checksum; 

 

  s_connectionreset(); 

 

  error += s_measure(&humidsht, &checksum, HUMI);  //measure 

humidity 

  error += s_measure(&tempsht,  &checksum, TEMP);  //measure 

temperature 

 

  if (error != 0) 

  { 

    s_connectionreset();            //in case of an error: 

connection reset 

  } 

  else 

  { 

    calc_sht(humidsht, tempsht, &fhumidsht, &ftempsht);         

//calculate humidity, temperature 

    humid_sht_available = TRUE; 

  } 

} 

#endif 

 

void humid_sht_periodic(void) { 

  uint8_t error=0, checksum; 
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  if (humid_sht_status == SHT_IDLE) { 

    /* init humidity read */ 

    s_connectionreset(); 

    s_start_measure(HUMI); 

    humid_sht_status = SHT_MEASURING_HUMID; 

  } 

  else if (humid_sht_status == SHT_MEASURING_HUMID) { 

    /* get data */ 

    error += s_read_measure(&humidsht, &checksum); 

 

    if (error != 0) { 

      s_connectionreset(); 

      s_start_measure(HUMI);    //restart 

      LED_TOGGLE(2); 

    } 

    else { 

      error += s_start_measure(TEMP); 

      humid_sht_status = SHT_MEASURING_TEMP; 

    } 

  } 

  else if (humid_sht_status == SHT_MEASURING_TEMP) { 

    /* get data */ 

    error += s_read_measure(&tempsht, &checksum); 

 

    if (error != 0) { 

      s_connectionreset(); 

      s_start_measure(TEMP);    //restart 

      LED_TOGGLE(2); 

    } 

    else { 

      calc_sht(humidsht, tempsht, &fhumidsht, &ftempsht); 

      humid_sht_available = TRUE; 

      s_connectionreset(); 

      s_start_measure(HUMI); 

      humid_sht_status = SHT_MEASURING_HUMID; 

      DOWNLINK_SEND_SHT_STATUS(DefaultChannel, &humidsht, &tempsht, 

&fhumidsht, &ftempsht); 

      humid_sht_available = FALSE; 

    } 

  } 

} 

 

 

1.9 humid_sht.h 
#ifndef HUMID_SHT_H 

#define HUMID_SHT_H 

 

#include "std.h" 

 

#ifdef STM32 

#error LPC21_only 

#endif 

 

/* GPIO P0.x defaults */ 
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#ifndef DAT_PIN 

#define DAT_PIN         30 

#endif 

 

#ifndef SCK_PIN 

#define SCK_PIN         4 

#endif 

 

#define noACK           0 

#define ACK             1 

#define TEMP            0 

#define HUMI            1 

 

//adr    command  r/w 

//000    0011     0 

#define STATUS_REG_W    0x06 

//000    0011     1 

#define STATUS_REG_R    0x07 

//000    0001     1 

#define MEASURE_TEMP    0x03 

//000    0010     1 

#define MEASURE_HUMI    0x05 

//000    1111     0 

#define RESET           0x1e 

 

// set data pin to input and set to low 

#define DATA_INIT       (IO0DIR &= ~(_BV(DAT_PIN)); 

IO0CLR=_BV(DAT_PIN)) 

// set data pin to input 

#define DATA_SET        (IO0DIR &= ~(_BV(DAT_PIN))) 

// set data pin to output 

#define DATA_CLR        (IO0DIR |= _BV(DAT_PIN)) 

// get data pin 

#define DATA_IN         ((IO0PIN & _BV(DAT_PIN))>>DAT_PIN) 

 

// set clock pin to output and set to low 

#define SCK_INIT        (IO0DIR=_BV(SCK_PIN); IO0CLR=_BV(SCK_PIN)) 

// set clock pin to high 

#define SCK_SET         (IO0SET=_BV(SCK_PIN)) 

// set clock pin to low 

#define SCK_CLR         (IO0CLR=_BV(SCK_PIN)) 

 

#define SHT_IDLE            0 

#define SHT_MEASURING_HUMID 1 

#define SHT_MEASURING_TEMP  2 

 

extern uint16_t humidsht, tempsht; 

extern float fhumidsht, ftempsht; 

extern bool_t humid_sht_available; 

extern uint8_t humid_sht_status; 

 

void humid_sht_init( void ); 

void humid_sht_periodic(void); 

 

#endif /* HUMID_SHT_H */ 
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1.10 xbee.c 
/* 

 * $Id$ 

 * 

 * Copyright (C) 2006  Pascal Brisset, Antoine Drouin 

 * 

 * This file is part of paparazzi. 

 * 

 * paparazzi 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, or (at your 

option) 

 * any later version. 

 * 

 * paparazzi 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 paparazzi; see the file COPYING.  If not, write to 

 * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, 

 * Boston, MA 02111-1307, USA. 

 * 

 */ 

 

#include "sys_time.h" 

#include "print.h" 

#include "xbee.h" 

 

#ifdef SIM_UART 

#include "sim_uart.h" 

#endif 

 

uint8_t xbee_cs; 

uint8_t xbee_payload[XBEE_PAYLOAD_LEN]; 

volatile bool_t xbee_msg_received; 

volatile uint8_t xbee_payload_len; 

uint8_t xbee_rssi; 

uint8_t xbee_ovrn, xbee_error; 

 

 

#define AT_COMMAND_SEQUENCE "+++" 

#define AT_INIT_PERIOD_US 2000000 

#define AT_SET_MY "ATMY" 

#define AT_AP_MODE "ATAP1\r" 

#define AT_EXIT "ATCN\r" 

 

 

void xbee_init( void ) { 

#ifndef NO_XBEE_API_INIT 

  /** - busy wait 1.25s */ 

  sys_time_usleep(1250000); 
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  /** Switching to AT mode (FIXME: busy waiting) */ 

  XBeePrintString(AT_COMMAND_SEQUENCE); 

 

  /** - busy wait 1.25s */ 

  sys_time_usleep(1250000); 

 

  /** Setting my address */ 

  XBeePrintString(AT_SET_MY); 

  uint16_t addr = XBEE_MY_ADDR; 

  XBeePrintHex16(addr); 

  XBeePrintString("\r"); 

 

  XBeePrintString(AT_AP_MODE); 

 

#ifdef XBEE_INIT 

  XBeePrintString(XBEE_INIT); 

#endif 

 

  /** Switching back to normal mode */ 

  XBeePrintString(AT_EXIT); 

#endif 

} 

 

1.11 xbee.h 
/* 

 * $Id$ 

 * 

 * Copyright (C) 2006  Pascal Brisset, Antoine Drouin 

 * 

 * This file is part of paparazzi. 

 * 

 * paparazzi 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, or (at your 

option) 

 * any later version. 

 * 

 * paparazzi 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 paparazzi; see the file COPYING.  If not, write to 

 * the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, 

 * Boston, MA 02111-1307, USA. 

 * 

 */ 

 

/* Maxstream XBee serial input and output */ 

 

#ifndef XBEE_H 

#define XBEE_H 
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#include "datalink.h" 

#include "generated/airframe.h" 

 

#ifdef XBEE868 

#include "xbee868.h" 

#else /* Not 868 */ 

#include "xbee24.h" 

#endif 

 

/** Constants for the API protocol */ 

#define XBEE_START 0x7e 

#define TX_OPTIONS 0x00 

#define NO_FRAME_ID 0 

 

#define GROUND_STATION_ADDR 0x100 

 

extern uint8_t xbee_cs; 

#define XBEE_PAYLOAD_LEN 256 

extern uint8_t xbee_payload[XBEE_PAYLOAD_LEN]; 

 

extern volatile bool_t xbee_msg_received; 

extern volatile uint8_t xbee_payload_len; 

extern uint8_t xbee_rssi; 

extern uint8_t xbee_ovrn, xbee_error; 

 

/** Initialisation in API mode and setting of the local address 

 * FIXME: busy wait */ 

#define XBEE_MY_ADDR AC_ID 

void xbee_init( void ); 

 

#define __XBeeLink(dev, _x) dev##_x 

#define _XBeeLink(dev, _x)  __XBeeLink(dev, _x) 

#define XBeeLink(_x) _XBeeLink(XBEE_UART, _x) 

 

#define XBeeBuffer() XBeeLink(ChAvailable()) 

#define ReadXBeeBuffer() { while 

(XBeeLink(ChAvailable())&&!xbee_msg_received) 

parse_xbee(XBeeLink(Getch())); } 

 

#define XBeePrintString(s) XBeeLink(PrintString(s)) 

#define XBeePrintHex16(x) XBeeLink(PrintHex16(x)) 

#define XBeeTransportPut1Byte(x) XBeeLink(Transmit(x)) 

#define XBeeTransportCheckFreeSpace(x) XBeeLink(CheckFreeSpace(x)) 

/* 5 = Start + len_msb + len_lsb + API_id + checksum */ 

#define XBeeAPISizeOf(_x) (_x+5) 

#define XBeeTransportSendMessage() XBeeLink(SendMessage()) 

 

#define XBeeTransportPutUint8(_x) { \ 

  xbee_cs += _x; \ 

  XBeeTransportPut1Byte(_x); \ 

} 

 

#define XBeeTransportPut1ByteByAddr(_byte) { \ 

  uint8_t _x = *(_byte); \ 

  XBeeTransportPutUint8(_x);  \ 
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 } 

 

#define XBeeTransportPut2Bytes(_x) { \ 

  uint16_t x16 = _x; \ 

  XBeeTransportPut1Byte(x16>>8); \ 

  XBeeTransportPut1Byte(x16 & 0xff); \ 

} 

 

#define XBeeTransportPut2ByteByAddr(_byte) { \ 

    XBeeTransportPut1ByteByAddr(_byte); \ 

    XBeeTransportPut1ByteByAddr((const uint8_t*)_byte+1); \ 

  } 

 

#define XBeeTransportPut4ByteByAddr(_byte) { \ 

    XBeeTransportPut2ByteByAddr(_byte); \ 

    XBeeTransportPut2ByteByAddr((const uint8_t*)_byte+2); \ 

  } 

 

#ifdef __IEEE_BIG_ENDIAN /* From machine/ieeefp.h */ 

#define XBeeTransportPutDoubleByAddr(_byte) { \ 

    XBeeTransportPut4ByteByAddr((const uint8_t*)_byte+4); \ 

    XBeeTransportPut4ByteByAddr((const uint8_t*)_byte); \ 

  } 

#else 

#define XBeeTransportPutDoubleByAddr(_byte) { \ 

    XBeeTransportPut4ByteByAddr((const uint8_t*)_byte); \ 

    XBeeTransportPut4ByteByAddr((const uint8_t*)_byte+4); \ 

  } 

#endif 

 

 

#define XBeeTransportPutInt8ByAddr(_x) 

XBeeTransportPut1ByteByAddr(_x) 

#define XBeeTransportPutUint8ByAddr(_x) 

XBeeTransportPut1ByteByAddr((const uint8_t*)_x) 

#define XBeeTransportPutInt16ByAddr(_x) 

XBeeTransportPut2ByteByAddr((const uint8_t*)_x) 

#define XBeeTransportPutUint16ByAddr(_x) 

XBeeTransportPut2ByteByAddr((const uint8_t*)_x) 

#define XBeeTransportPutInt32ByAddr(_x) 

XBeeTransportPut4ByteByAddr((const uint8_t*)_x) 

#define XBeeTransportPutUint32ByAddr(_x) 

XBeeTransportPut4ByteByAddr((const uint8_t*)_x) 

#define XBeeTransportPutFloatByAddr(_x) 

XBeeTransportPut4ByteByAddr((const uint8_t*)_x) 

#define XBeeTransportPutNamedUint8(_name, _byte) 

XBeeTransportPutUint8(_byte) 

 

#define XBeeTransportPutArray(_put, _n, _x) { \ 

  uint8_t _i; \ 

  XBeeTransportPutUint8(_n); \ 

  for(_i = 0; _i < _n; _i++) { \ 

    _put(&_x[_i]); \ 

  } \ 

} 
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#define XBeeTransportPutInt16Array(_n, _x) 

XBeeTransportPutArray(XBeeTransportPutInt16ByAddr, _n, _x) 

 

#define XBeeTransportPutUint16Array(_n, _x) 

XBeeTransportPutArray(XBeeTransportPutUint16ByAddr, _n, _x) 

#define XBeeTransportPutUint8Array(_n, _x) 

XBeeTransportPutArray(XBeeTransportPutUint8ByAddr, _n, _x) 

#define XBeeTransportPutFloatArray(_n, _x) 

XBeeTransportPutArray(XBeeTransportPutFloatByAddr, _n, _x) 

#define XBeeTransportPutDoubleArray(_n, _x) 

XBeeTransportPutArray(XBeeTransportPutDoubleByAddr, _n, _x) 

 

 

 

#define XBeeTransportHeader(_len) { \ 

  XBeeTransportPut1Byte(XBEE_START); \ 

  uint8_t payload_len = XBeeAPISizeOf(_len); \ 

  XBeeTransportPut2Bytes(payload_len); \ 

  xbee_cs = 0; \ 

  XBeeTransportPutTXHeader(); \ 

} 

 

#define XBeeTransportTrailer() { \ 

  xbee_cs = 0xff - xbee_cs; \ 

  XBeeTransportPut1Byte(xbee_cs); \ 

  XBeeTransportSendMessage() \ 

} 

 

 

 

/** Status of the API packet receiver automata */ 

#define XBEE_UNINIT 0 

#define XBEE_GOT_START 1 

#define XBEE_GOT_LENGTH_MSB 2 

#define XBEE_GOT_LENGTH_LSB 3 

#define XBEE_GOT_PAYLOAD 4 

 

 

/** Parsing a XBee API frame */ 

static inline void parse_xbee( uint8_t c ) { 

  static uint8_t xbee_status = XBEE_UNINIT; 

  static uint8_t cs, payload_idx; 

 

  switch (xbee_status) { 

  case XBEE_UNINIT: 

    if (c == XBEE_START) 

      xbee_status++; 

    break; 

  case XBEE_GOT_START: 

    if (xbee_msg_received) { 

      xbee_ovrn++; 

      goto error; 

    } 

    xbee_payload_len = c<<8; 

    xbee_status++; 

    break; 



 

 Síða 55 
 

  case XBEE_GOT_LENGTH_MSB: 

    xbee_payload_len |= c; 

    xbee_status++; 

    payload_idx = 0; 

    cs=0; 

    break; 

  case XBEE_GOT_LENGTH_LSB: 

    xbee_payload[payload_idx] = c; 

    cs += c; 

    payload_idx++; 

    if (payload_idx == xbee_payload_len) 

      xbee_status++; 

    break; 

  case XBEE_GOT_PAYLOAD: 

    if (c + cs != 0xff) 

      goto error; 

    xbee_msg_received = TRUE; 

    goto restart; 

    break; 

  default: 

    goto error; 

  } 

  return; 

 error: 

  xbee_error++; 

 restart: 

  xbee_status = XBEE_UNINIT; 

  return; 

} 

 

/** Parsing a frame data and copy the payload to the datalink buffer 

*/ 

static inline void xbee_parse_payload(void) { 

  switch (xbee_payload[0]) { 

  case XBEE_RX_ID: 

  case XBEE_TX_ID: /* Useful if A/C is connected to the PC with a 

cable */ 

    XbeeGetRSSI(); 

    uint8_t i; 

    for(i = XBEE_RFDATA_OFFSET; i < xbee_payload_len; i++) 

      dl_buffer[i-XBEE_RFDATA_OFFSET] = xbee_payload[i]; 

    dl_msg_available = TRUE; 

    break; 

  default: 

    return; 

  } 

} 

 

#endif /* XBEE_H */ 
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Viðauki 2 – Gagnablöð 
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