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 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1 Ιστορική αναδρομή των Drone

Τα  drone  ή  αλλιώς  μη  επανδρωμένα  σκάφη  σήμερα  έχουν  κατακλύσει  τις  ζωές

μας.Τα μη επανδρωμένα σκάφη έγιναν ευρέως γνωστά όχι πολλά χρονια πριν,αν και

η  συγκεκριμένη  τεχνολογία  κάνει  την  εμφάνισή  της  ακόμη  και  στα  χρόνια  του

πρώτου  παγκοσμίου  πολέμου.Ειδικότερα  η  τεχνολογία  των  μη  επανδρωμένων

σκαφών γεννήθηκε στο μυαλό ενος απο του σημαντικότερους εφευρέτες του κόσμου

Nicolas Tesla.Ο  Nicolas Tesla χειμώνα του ετους 1898    

ευφηύρε το πρώτο μη επανδρωμένο σκάφος,συγκεκριμένα η πατέντα του 

συγκεκριμένου σκάφους  πιστοποιήθηκε την ημερομηνία 05 Νοερμβρίου τους έτους 

1898.Η πρώτη παρουσίαση του μη επανδρωμένου σκάφους  του Nicolas Tesla έγινε 

στο Madison square garden στην Νέα Υόρκη.Έπειτα το πρώτο μη επανδρωμένο 

σκάφος κατασκευάστηκε κατά την διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και 

του δόθηκε η ονομασία Kettering bug.

 Έκτοτε  εως σήμερα η  εξέλιξη  των μη  επανδρωμένων σκαφών ειναι  τεράστια.Η

παγκόσμια κοινότητα γνώρισε τα  drone  αρχικά στην λιγότερο κολακαευτική τους

μορφή,ως  ένα  ακόμη  στρατιωτικό  όπλο  για  την  εξουδετέρωση  στόχων  με

πλεονέκτημα την μείωση στρατιωτών.Τα  drone  όμως και ειδικότερα η τεχνολογία

τους άρχισε να γίνεται  γνωστή στην κοινωνία και  μέσω μικροελεγκτών όπως για

παράδειγμα ειναι το  arduino,το  rasbery  κ.α ,αρχισε να προσελκύει μοντελίστες και

“κοινούς θνητούς” στην κατασκευή τους.

  Τέλος,στην σημερινή εποχή μας έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλών ειδών 

drone.Πολλά απο αυτά είναι με σταθερούς έλυκες,άλλα επίσης είναι με έλικες όπως 

τα ελικόπτερα.Ο προσδιορισμός των drone γίνεται αναλόγως απο τους έλικες ή απο 
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τους κινητήρες που αποτελούνται και χρησιμοποιειται η ονομασία 

multirotors.Κατηγορίες των multirotors ειναι τα quadcopters που αποτελείται απο 

τέσσερις έλυκες,τα hexacopters,τα octacopters κλπ.

1.2 Περίληψη διπωματικής εργασίας

Στα συμβατικά drone που βρίσκονται σήμερα στην αγορά παρατηρούμε οτι υπάρχει 

χιλιομετρικό όριο μεταξύ χειριστή και αντικειμένου.Κάτι που δεν παρατηρούμε σε 

στρατιωτικά drone οπου οι χειριστές σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται ακόμη και σε

διαφορετική ήπειρο.

 Σκοπός της συγκεκριμένης διπωματικής είναι η κατασκευή ενος συμβατικού 

τετρακοπτέρου όπου δεν θα υπάρχει χιλιομετρικό όριο  μεταξύ του χειριστή και του 

τετρακοπτέρου.Ο συγκεκριμένη ιδέα επιτυγχάνεται με την βοήθεια του 

ίντερνετ.Δηλαδή όσο ο χειριστής όσο και το τετρακόπτερο πρέπει να είναι 

συνδεδεμένοι στο ίντερνετ είτε μέσω του ίδιου δικτύου είτε σε διαφορετικό δικτυο.

 Στο κεφάλαιο 2 θα γίνει μια προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης της λειτουργίας 

των drone αλλά και θα γίνει και αναφορά και ανάλυση των αισθητηρίων που 

αποτελείται καθως των θεωριών και μαθηματικών μοντέλων απαραίτητων για τον 

προγραμματισμό του χειρισμού του.

 Στο κεφάλαιο 3 θα ακολουθήσει η αναφορά των στοιχείων που αποτελείται το 

τετρακόπτερό μας,θα αναλυθει η συνδεσμολογία που ακολουθήθηκε για την 

λειτουγία του.Τέλος θα γίνει ανάλυση του κώδικα προγραμματισμού που 

πραγματοποιήσαμε.

 Στο τελευταίο κεφάλαιο  της διπωματικής εργασίας θα αναφερθούν σκέψεις για 

μελλοντική εργασία.
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητική προσέγγιση ενος τετρακοπτέρου

2.1 Τρόπος λειτουργίας ενος τετρακοπτέρου

Ο σχεδιασμός των multicopter είναι τέτοιος που δεν τους παρέχει σταθερή πτήση 

,για αυτό τον λόγο απαιτείται η ύπαρξη ενος υπολογιστικού συστήματος που θα τα 

σε αεροδυναμικά σταθερά αντικείμενα.Το σύστημα αυτό είναι γνωστό ως 'fligh 

controller',χειριστής  πτήσης.Ο flight controller λαμβάνει δεδομένα απο τα 

ηλεκτρονικά στοιχεία ενος multicopter.Τέτοια στοιχεία είναι το γυροσκόπιο,το 

επιταχυνσιόμετρο ή οτιδίποτε άλλο είναι συνδεδεμένο στον flight controller.Όταν ο 

flight controller συγκεντρώσει τα εισερχόμενα δεδομενα απο τα στοιχεία του 

συστήματος του multicopter,τα συνδιάζει με τα κατάλληλα μαθηματικα μοντέλα που 

του έχουν εισαχθεί απο τον εκάστοτε προγραμματιστή.Το αποτέλεσμα των 

μαθηματικών μοντέλων του flight controller αποφέρει σταθερότητα και πλήρη 

έλεγχο του  multicopter.

 Ένα multicopter μπορεί να κινηθεί μποστά ή πίσω,αριστερά ή δεξιά αλλά ακόμη και

να αυξήσει το υψόμετρο της πτήσης του ή και να το μειώσει αντιστοίχως.

 Έστω οτι το muticopter μας είναι είναι αυτό που παρουσιάζουμε στην παρακάτω 

φωτογραφία. 

8



                    εικόνα 1 

Όπως παρατηρούμε πρόκειται για ένα τετρακόπτερο και αυτό προδίδεται απο τον 

αριθμό των κινητήρων του (4).Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το τετρακόπτερο μπορεί

να κάνει τρείς βασικές κινήσεις:εμπρός – πίσω,αριστερά-δεξιά και πάνω-κάτω.Όλες 

οι κινήσεις αυτές γίνονται με την αυξομείωση των κινητήρων απο τους οποίους 

αποτελείται το τετρακόπτερο.Για την κίνηση προς τα εμπρός απαιτείται  η αύξηση 

της ταχύτητας των κινητήρων (2) και (4).Αντιθέτως για την κίνηση προς τα πίσω 

πρέπει να αυξήσουμε την κίνηση των κιτήρων (1) και (2).Η κίνηση αυτη είναι 

γνωστή ως pitch control.Για την κίνηση αριστερά θα αυξήσουμε την ταχύτητα των 

κινητήρων (1) και (4) ενω για να κινηθεί δεξιά αντίστοιχα πρέπει να αυξήσουμε  την 

ταχύτητα στους κινητήρες (2) και (3).Η κίνηση αυτη ονομάζεται 'roll control'.Τέλος 

για να ελέξουμε το υψόμετρο στο όποιο θα πέταει το τετρακόπτερο αρκεί είτε να 

αυξήσουμε την ταχύτητα ταυτόχρονα και στους τέσσερις κινητήρες για να αυξήθεί το

ύψος της πτήσης του είτε να μείωσουμε την ταχύτητα για να μειωθεί.Έκτος απο 

αυτές τις κινήσεις ένα multicopter μπορεί να κάνει ακόμη μια κίνηση,να περιστραφεί 

γύρω απο  τον άξονά του.Για την συγκεκριμένη κίνηση χρησιμοποιείται ο όρος 'yaw 

control'.

Εικόνα 2
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2.2 Θεωρητικό υπόβαθρο PID ελεγκτή

2.2.1    Τρόπος λειτουργείας PID ελεγκτή / εξισώσεις PID

Ο PID ελεγκτής είναι ένα σύστημα αποτελούμενο απο έναν βρόγχο 

ανατροφοδότησης,σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τον έλεγχο άλλων 

βιομηχανικών συστημάτων.Ο στόχος ενος PID ελεγκτή είναι να ελαχιστοποιεί το 

τυχόν σφάλμα που θα παρουσιαστεί είτε αυτο προέρχεται απο εξωτερικούς 

παράγοντες είτε απο εσωτερικούς.Η λειτουργία του βασίζεται στην συνεχόμενη 

σύγκριση μεταξύ της επιθυμητής τιμής που έχει δοθεί στο σύστημα ώστε να 

λειτουγεί σε κανονικές συνθήκες  και  της τρέχουσαν τιμης.Το αποτέλεσμα αυτής της

σύγκρισης ονομάζεται σφάλμα.

 Το σύστημα του PID ελεγκτή απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:

εικόνα 3

Το μαθηματικό μοντέλο που εκφράζει τον PID ελεγκτή όπως παρατηρούμε απο τον 

την εικόνα 3 είναι η πρόσθεση των τριών όρων P,I και D.Για του λόγου το αληθές η 

εξίσωση του ελεγκτή απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:
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εικόνα 4

● P: Προέρχεται απο την αγγλική ορολογία proportional,αποτελεί τον αναλογικό 

όρο της συνάρτησης μεταφοράς  του ελεγκτή.Ο P όρος είναι υπεύθυνος για τον 

χειρισμό του τρέχοντος λάθους πολλαπλάσιαζοντάς το με την αναλογική σταθερα Kp

P=Kp e

              

Απο της συνάρτηση μεταφοράς του αναλογικού όρου παρατηρείται,ότι όσο  

αυξάνεται η αναλογική σταθερά Kp τόσο αυξάνεται και η τιμή της εξόδου του 

συστήματος και αντίστροφα.Στην ακόλουθη εικόνα φαίνονται οι αλλαγές ανάλογα με

την αναλογική σταθερά που δίνεται:
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εικόνα 5

● I: Προέρχεται απο την αγγλική ορολογία integral και αποτελεί τον ακέραιο όρο 

της συνάρτησης.Ο ακέραιος όρος I υπογίζει το συνολικο λάθος του συστήματος για 

μια χρονική περίοδο.

I=Ki∫
0

t

edt

Ο ακέραιος όρος επηρρεάζει το σύστημα όσο το λάθος του  είναι διάφορο του 

μηδενός.Με την μεταβολή του όρου Ki αυξάνεται ή μειωνεται ο χρόνος επαναφοράς 

του συστήματος στο Setpoint (επιθυμητη τιμη).Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται

ένα παράδειγμα μεταβοής της τιμής Ki.
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Εικόνα 6

D: Προέρχεται απο την αγγλική ορολογία derivative,αποτελεί τον παράγωγο όρο της

συνάρτησης του ελεγκτή.Ο παράγωγος όρος D υπολογίζει το μελοντικό 

λάθος,παραγωγίζοντας την τιμή του λάθους και έπειτα πολλαπλασιάζεται με την 

σταθερά Kd και αθροίζεται με τον αναλογικό και τον ακέραιο όρο.

D=Kd d /dt e

Ο παράγωγος όρος υπολογίζοντας το μελλοντικό λάθος,ορίζει το πως θα δράσει το 

σύστημα στις αλλαγές της τιμής του λάθους.Όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση της 

σταθεράς Kd,θα είναι και μεγάλη η ανταπόκριση του συστήματος και αντίστροφα.

Παρακάτω απεικονίζεται  ένα παράδειγμα αλλαγής της τιμής του παράγωγου όρου.
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Εικόνα 7

2.3 Χρήση PID στην λειτουργία τετρακοπτέρου

2.3.1    Λειτουργία PID στο σύστημα του τετρακοπτέρου

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο ένα πολυκοπτερο είτε αυτό είναι 

τρικόπτερο,τετρακόπτερο,οκτακόπτερο κλπ χρειάζεται την λειτουργία ενος PID 

ελεγκτή,που αναλόγως τις ρυθμίσεις που θα του δωθούν ή θα μπορεί να 

σταθεροποιηθεί απο μόνο του ή θα δώσει την ευχέρεια μιας πιο εύκολης πλοήγησης 

απο τον χρήστη.

 Παρακάτω ακολουθεί η απεικόνιση της εφαρμογής του PID ελεγκτή  στο σύστημα 

ενος πολυκοπτέρου:
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εικόνα 8

Στο κλειστό σύστημα του PID που απεικονίσαμε παραπάνω στην εικόνα 3 

εισέρχονται δύο ειδών δεδομένων,τα δεδομένα της πραγματικής γωνίας που έχει 

υπογιστεί βάση των αισθητηρίων και τα δεδομένα που δίνονται απο τον χειριστή.Τα 

δεδομένα αυτά συδιάζονται στον PID ελεγκτή και το αποτέλεσμα εκφράζεται σε 

ταχύτητα κινητήρα.

2.3.2     Παραμετροποίηση μεταβλητών PID ελεγκτη στο σύστημα του 

τετρακοπτέρου

Για την επιτυχή σταθεροποίηση ενος πολυκοπτέρου απειτείται μεγάλη προσοχή 

αλλά και πολύωρος πειραματισμός για την τελική παραμετροποίηση των 

μεταβλητών του PID ελεγτή.

● Αναλογικός όρος P (proportional): Ένα πολυκόπτερο μπορεί να πετάξει χώρις 

του όρους I και D παραμόνο με την χρήση του P.Όσο αυξάνουμε την τιμή του P 

όρου τόσο αυξάνεται και η ευαισθησία του συστήματος στις διάφορες αλλαγές της 
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γωνίας.Παρ'ολο που το σύστημα μπορεί να είναι πιο ευαίσθητο δεν σημαίναει οτι θα

είναι και σταθερό.Δηλαδή το πολυκόπτερο μπορεί να ύπταται  αλλά δεν θα είναι 

απολύτων σταθερό.Επίσης αν η τιμή του P μειώθει τότε το πολυκόπτερο γίνεται 

δύσκολο στην σταθεροποίησή του.

● Ακέραιος όρος I (integral): Με τον ακέραιο όρο μπορούμε να ρυθμίσουμε την 

ακριβή γωνία του πολυκόπτερου.Δηλαδή με τον I όρο δίνεται η δυνατότητα στο 

σύστημά μας να θυμάται την αλλαγή γωνίας.Για παράδειγμα αν το πολυκόπτερο 

αποκτήσει γωνία n μοίρες τότε μέσω του ακεραίου όρου παρέχεται η δυνατότητα το 

σύστημα να θυμηθεί την αλλαγή αυτή και να γυρίσει στην αρχίκη του γωνία.Με 

αριθμητικό παράδειγμα αν το πολυκόπτερο αποκτήσει κλίση γωνίας 90 μοίρες τότε 

το σύστημα θυμάται τη αλλαγή αυτη και θα αφαιρέσει τις μοίρες αυτες για να 

επανέλθει το σύστημα στο setpoint του.

● Παράγωγος όρος D (derivative): Ο παράγωγος όρος του PID ελεγκτή υπολογίζει 

την μελοντική εξέλιξη του συστήματος,αυτή η ιδιότητα δίνει την δυνατότητα με την 

ρύθμιση του D όρου  το πόσο γρήγορα ή αργά θα αντιδράσει το σύστημα στις 

διάφορες αλλαγές της τιμής του λάθους.

2.4      Φίλτρο kalman

 2.4.1 θεωρητική επεξήγηση στου φίλτρου kalman

Το φίλτρο Kalman λόγο του οτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο 

χρησιμοποιώντας την παρούσα κατάσταση και την αμέσως επόμενη έχει ένα 

μεγάλο εύρως χρήσεων.Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται για 

την μείωση του θορύβου των αισθητηρίων.
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 Η λειτουργία του φίλτρου Kalman μπορεί να χωριστεί σε τρία βασικά βήματα

● Το πρωτο βήμα είναι η μοντελοποίηση με την χρήση των παρακάτω εξισώσεων:

εικόνα 9

Η πρώτη εξίσωση μας υποδεικνύει ότι η τιμή του σήματος Xκ είναι ο συνδιασμός 

της προηγούμενης μέτρησης προστηθέμενη με ένα σήμα ελέγχου και έναν 

επεξεργασμένο θόρυβο.

 Η δεύτερη εξίσωση υποδεικνύει ότι κάθε τιμή είναι συνδυασμός της τιμής του 

σήματος και του υπολογισμένου θορύβου.

● Το δεύτερο βήμα απαιτεί τον καθορισμό των αρικών τιμών για την λειτουργία 

της διεργασίας.Σε αυτο το βήμα γίνεται χρήση δύο εξισώσεων,την εξίσωση που 

πραγματοποιεί την πρόβλεψη και την εξίσωση που είναι υπεύθυνη για την 

διόρθωση.Οι εξισώσεις αυτές απεικονίζονται παρακάτω:

• Εξίσωση πρόβλεψης: 

εικόνα  10
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• Εξίσωση διόρθωσης: 

εικόνα 11

● Στο τρίτο και τελευταίο βήμα εφαρμόζεται η επανάληψη της διεργασίας.Σε αυτό 

το βήμα πρέπει να δωθεί μεγάλη προσοχή οτι η προηγούμενη εκτίμιση πρέπει να 

τοποθετείται πάντα στην παρούσα εκτίμιση.Παρακάτω απεικονίζεται η σωστή 

λειτουργία που θα πρέπει να έχει η διεργασία:

εικόνα 12
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2.5     Αισθητήρια τετρακοπτέρου  

2.5.1  Γυροσκόπιο

εικόνα 13

Το γυροσκόπιο είναι μια συσκευή με την ιδιότητα να διατηρεί τον προσανατολισμό 

της με την βοήθεια της περιστροφής των στοιχελιων απο τα οποία αποτελείται και 

με την αρχή διατήρηση της στροφορμής.Το γυροσκόπιο αποτελείται απο τρία 

βασικά μέρη όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και απο την παραπάνω εικόνα,μια 

μεγάλη μεταλλικη σταφάνη,μια ακόμη μικρότερη στεφάνη ίδιου είδους που 

βρήσκεται στο εσωτερικό της μεγάλης και τέλος αποτον σφόνδυλο.Ο σφόνδυλος 

έχει μορφή παρόμοια μιας παιδικής σβούρας.Τα μηχανικά μέρη αυτά του 

γυροσκοπίου κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.Η μεγάλη στεφάνη 

περιστρλεφεται είτε αριστερά είτε δεξιά ενώ η μικρότερη στεφάνη κινείται με 

κατεύθυνση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.Το τρίτο μερος του γυροσκοπίου,ο 
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σφόνδυλος παραμένει σταθερός.Επίσης τα μέρη του γυροσκοπίου συνδέονται 

μεταξύ τους  έχουν κάποια σημεία όπου ονομάζονται σημεία έδρασης.Τα σημεία 

έδρασης επιτυγχάνουν την ελεύθερη κίνηση των μερών του γυροσπίου.

 Τέλος το γυροσόπιο για να υπολογίσει τον προσανατολισμό χρησιμοποιεί την 

βαρύτητα της γης.Αυτό επιτυγχάνεται καθώς οι άξονες γυρνούν ενω ο σφόνδυλος 

στο εσωρικό αυτών παραμένει σταθερός,με αυτον τον τρόπο δείχνει το κέντρο της 

βαρύτητας.

2.5.2 Επιταχυνσιόμετρο

εικόνα 14
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Το επιταχυνσιόμετρο είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που υπολογίζει τις δυνάμεις 

επιτάχυσης που επηρρεάζουν το σύστημα στο οποίο είναι τοποθετημένο.Το 

επιταχυνσιόμετρο μπορεί να υπολογίζει είτε δυνάμεις επιτάχυνσης οπως για 

παράδειγμα είναι επιτάχυνση της γης είτε δυνάμεις επιτάχυνσης που προκαλούνται 

απο την κίνηση ή την δόνηση.

 Το επιταχυνσιόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλες εφαρμογές.Αρχικά λόγο 

της ιδιότητας του να υπογίζει στατική επιτάχυνση δηλαδη την επιτάχυνση της 

γης,μπορεί να υπολογίσει της κλίση της συσκευής ως προς της γη.Επίσης το 

επιταχυσιόμετρο εκτός απο στατική επιτάχυνση μπορεί και να αντιληφθεί δυναμικές

επιταχύνσεις,ιδιότητα που δίνει την δυνατότητα να υπογισθεί η κίνηση του 

εκάστοτε συστήματος.Γενικότερα το επιταχυσιόμετρο παρέχει πληροφορίες και 

δεδομένα που βοηθά στην κατανόηση της συμπεριφοράς ενός συστήματος οπως 

αυτό για παράδειγμα μπορεί να είναι ένα ιπτάμενο,αν η πτήση του είναι οριζόντια ή 

οχι.Τέλος το επιταχυνσόμετρο μπορεί να μας παρέχει χρήσιμα δεδομένα απο 

δυνάμεις που προέρχονται απο δονήσεις που μπορεί να προέρχονται απο ένα 

μηχανικό σύστημα.

 Ο τρόπος λειτουργίας ενος επιταχυσιομέτρου είναι ευρέως γνωστός ως 

πιεζοηλεκρονική λειτουργία.Η ονομασία αυτή προέρχεται απο τον τρόπο 

λειτουργίας των στοιχείων απο το οποίο αποτελείται το επιταχυνσιόμετρο.Το 

επιταχυνσιόμετρο αποτελείται απο μικροσκοπικούς κρυστάλλουςόπου 

επηρρεάζονται απο δυνάμεις επιτάχυσης που ασκούνται στο 

επιταχυσιόμετρο.Μεταξύ των κρυστάλλων υπάρχουν πλάκες πυκνωτων.Όταν 

ασκηθεί μια δύναμη επιτάχυνσης τότε μετακινείται ένας απο τους κρυστάλους 

μείωνοντας την χωρητικότητα των πλακων.Αυτή η χωρητικότητα εκφράζεται απο το

επιταχυσιόμετρο σε τιμές volt.Παρακάτω ακολουθεί απεικόνιση των μερών ενος 

επιταχυσιομέτρου:
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εικόνα 15
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Ο υπογισμός  της γωνίας ενος αντικειμένου γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

εικόνα 16

Υπολογίζοντας  τις γωνίες με τα παραπάνω Ρ,Φ και Θ  με τις παραπάνω μαθηματικές

εξισώσεις μπορεί να υπογισθεί η κίνηση του αντικειμένου.
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Κεφάλαιο 3 : Επεξήγηση πρακτικού μέρους 

3.1 Κατασκευή ενός τετρακοπτέρου

          3.3.1 Ανάλυση επιμέρους στοιχείων τετρακοπτέρου

Η κατασκευή του τετρακοπτέρου μας αποτελείται απο τα εξής στοιχεία:

● Arduino uno board

● Arduino WiFi shield

● 6 DOF IMU digital sensor

● 4 speed controllers

● 4 Motors

● 4 propellers 10 inches

● Lipo battery type 3cells,12.1 volt

● Frame
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Arduino uno board: 

εικόνα 17

Σε κάθε πολυκόπτερο ανεκαρτήτως τύπου υπάρχει ένας επεξεργαστής μέσω του 

οποίου γίνεται ο προγραμματισμός για την σωστή πτήση και ελεγχό του.Στο 

τετρακόπτερό  μας το βάρος της εργασίας αυτής,την έχει επωμισθεί το Arduino.

 Η πλακέτα Arduino που χρησιμοποιούμε βασίζεται στον επεξεργαστεί Atmega328p 

όπου και διαθέτει.Η συγκεκριμένη πλακέτα διαθέτει έξι αναλογικές εισόδους / 

εξόδους,  απο την Α0 εως και την Α5 καθώς και δεκατέσσερις ψηφιακές εισόδους / 

εξόδους, απο την D0 εως και την D13.Επίσης υπάρχειγραμμικος ρυθμιστής τάσης 

των 5 volt.Ο προγραμματισμός του Arduino επιτυγχάνεται με σειριακή σύνδεση RS-

232,ενω τώρα πια η σύνδεση αυτή έχει αντικατασταθεί με την USB σύνδεση μεσω 
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μετατροπέων απο USB σε σειριακή σύνδεση.Τέλος η πλατφόρμα του Arduino.Τέλος 

η πλατφόρμα του Arduino μέσω των ICSP pin που διαθέτει του επιτρέπουν την 

σύνδεση  του με δίαφορες 'ασπίδες' όπου κυκλοφορούν και βοηθούν στην επέκταση 

των διεργασιών του, μερικές βασικές απο αυτές τις ασπίδες είναι οι παρακάτω:

● wifi shiled

● ethernet shield

● xbee shield

● GSM shield

● Motor shield

Συνοπτικά αυτές οι ασπίδες δινω δυνατότητες στην πλατφόρμα του Arduino που δεν 

έχει απο μόνος του.Για παράδειγμα η Wifi shield δινει την δυνατότητα με σύνδεση 

σε ασύρματο δικτυο,με την  ethernet shield μπορεί να επιτευχθεί σύνδεση μέσω 

ethernet πρωτοκόλου,ενω με την xbee shield μπορεί να  υπάρξει επικοινωνία μέσω 

πολλαπλών πλατφορμών Arduino.Επίσης η GSM shield επιτρέπει την εισαγωγή 

GSM κάρτας στον Arduino ενω με την moto shield μπορεί να γίνει ελεγχος DC 

μοτερ.
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Arduino WiFi shield:

εικόνα 18

εικόνα 19
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Η ασπίδα  wifi μας επιτρέπει  την ασύρματη σύνδεση με το δίκτυό που επιθυμούμε 

και συγκεκριμένα στην διπωματική μας εργασία μας βοηθά στην λήψη δεδομένων 

μέσω internet δικτύου.

 Η wifi shield συνδέεται με την πλατφόρμα του arduino με σύνδεση SPI bus.Η 

σύνδεση SPI bus επιτυγχάνεται με την δέσμευση  των τριών ψηφιακών pin 11,12,13.

 Η wifi shield διαθέτει την εξέλιξη της προδιαγραφής 802.3,που αποτελεί την 

ethernet σύνδεση,την 802.11 που επιτρέπει την σύνδεση με ασύρματα δίκτυα τύπου 

802.11b/g.Επίσης η συγκεκριμένη ασπίδα παρέχει την δυνατότητα σύνδεση SD 

κάρτας μέσω της υποδοχης όπου και διαθέτει πάνω της.Η SD κάρτα χρησιμοποείται 

με την χρήση της κατάλληλης βιβλιοθήκης προγραμματισμού που ονομάζεται SD 

library ενω με την χρήση της δεσμεύεται το pin 4.Η SD κάρτα δεν μπορεί να 

χρησιμοποιειθεί ταυτόχρονα με την χρήση της ασύρματη σύνδεσης λόγο του οτι 

χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο σύνδεσης  (SPI bus).Επίσης η wifi shield διαθέτει 

υποδοχή mini USB για τον προγραμματισμό-αναβάθμηση του λογισμικού της 

ασπίδας.

 Η wifi shield με την χρήση της βιβλιοθήκης wifi library που παρέχεται απο την 

επίσημη σελίδα της πλατφόρμας Arduino,μπορεί να συνδεθεί με ασύρματα δίκτυα με

τύπο αποκρυπογράφησης ή WPA2 ή WPE.Η σύνδεση μπορεί να γίνει είτε σε 

κλειδωμένα ασύρματα δίκτυα αρκεί να είνα γωστα το SSID όνομα του δικτύου αλλά

και ο κωδικός του είτε αυτόματα σε ανοιχτά δίκτυα.

 Τέλος πάνω στην ασπίδα wifi υπάρχουν τέσσερις  ενδείξεις για το έλεγχο της 

εκάστοτε διεργασίας.H ένδειξη L9 όπου έιναι είναι δυνδεδεμένη με το pin 9,η 

ένδειξη link που παρέχει πληροφορίες για την σύνδεση με ασύρματο δίκτυο,η 

ένδειξη error που ειδοποιεί για τυχόν σφάλματα επικοινωνίας και τέλος η ένδειξη 

data που ειδοποεί για την λήψη ή την αποστολή δεδομένων.
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6 DOF IMU digital sensor:

εικόνα 20

Το 6 IMU digital sensor πρόκειται για ένα συνδιασμό του γυροσκοπίου ITG-3200 

και του επιταχυνσιομέτρου ADXL 345.Η συγκεκριμένη πλατφόρμα με τον 

κατάλληλο προγραμματισμό μπορε'ι να υπολογίσει έξι βαθμούς ελευθερίας.Τα δύο 

αισθητήρια χρησιμοποιούν το I2C πρωτόκολλο για να επιτύγχουν επικοινωνία.Η 

πλατφόρμα αυτή εκτος του οτι μπορεί να παρέχει έξι βαθμούς ελευθερίας η 

χρησιμοποίηση του διευκολύνει  και στην καλωδίωση καθώς δεν χρειάζεται να 

συνδεθούν τα αισθητήρια ξεχωριστά.
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Speed controllers: 

εικόνα 21

Ενας ηλεκτρονικός διαχειριστής ταχύτητας γνωστός στο εμπόριο ως ESC,είναι ένα 

ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο μπορεί να ελέγξει την ταχύτητα ενος 

κινητήρα.Γενικότερα οι μικροελεγκτές και ειδικότερα ο ελεγκτής που 

χρησιμοποιούμε στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία δεν μπορεί να παράξει 

αρκετή ενέργεια για την λειτουργία των κινητήρων.Οι ηλεκτρονικοί διαχειριστές 

ταχύτητας αντιθέτως μας παρέχουν την δυνατότητα να παραγωγής τριφασικής 

ενέργειας χαμηλής τάσεως.Με αυτον τον τρόπο όχι μόνο μπορεί να ελεγχθεί η 

ταχύτητα του κινητήρα αλλα και ο τρόπος περιστροφής του,είτε αριστερόστροφα 

είτε δεξιόστροφα.
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Τέλος σε κάθε σύστημα συνηθίζεται να περιλαμβάνει δύο πηγές.Για παράδειγμα σε 

ένα σύστημα τετρακοπτέρου υπάρχει η μπαταρία που τροφοδοτελι τους κινητήρες 

και η μπαταρία που τροφοδοτεί τον δέκτη όπως απεικονίζεται παρακάτω:

εικόνα 22

Πολλοί διαχειριστές ταχύτητας όμως διαθέτουν ένα ηλεκρονικό κύκλωμα που 

ονομάζεται BEC (battery eliminator circuit).Το σύστημα αυτό δίνει την δυνατότητα 

να την μη χρήση της μπαταρίας του δέκτη  γλιτώνοντας επιπλέον καλωδίωση,χώρο 

και βάρος.
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Motors:

εικόνα 23

εικόνα 24
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Οι δύο τύποι κινητήρων που χρησιμοποιούν κατά κόρον στα πολυκόπτερα είναι οιι 

κινητήρες τύπου brushed και οι κινητήρες τύπου brushless.

 Στους brushed κινητήρες υπάρχει ένας κεντικός άξονας στον οποίο ερχονται σε 

επαφή τα πηνία του κινητήρα.Στα πηνία αυτά συνδέονται οι πόλοι της 

μπαταρίας.Καθώ η μπαταρία τροφοδοτεί τα πηνία δημιουργείται μαγνητικό πεδίο 

και με την ύπαρξει του μαγνήτη που υπάρχει στο περίβλημα επιτυγχάνεται η 

περιστροφή του άξονα.Τέλος ο έλεγχος της περιστροφικής κίνησης γίνεται με τα 

καρβουνάκια.Τα καρβουνάκια υπάρχουν στους ακροδέκτες του άξονα καθως και στα

πηνία.Με αυτό τον τρόπο παρέχουν είτε θετικό είτε αρνητικό ρεύμα όσο 

περιστρέφεται ο άξονας.

 Στους brushless κινητήρες η διαδικασία εκκίνησης και περιστρογής του άξονα του 

κινητήρα είναι ίδια.Η διαφορά των κινητήτων αυτών με τους brushed κινητήρες 

είναι οτι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν καρβουνάκια οπότε και ο έλεγχος της

περιστροφής είναι διαφορετικός. Στην περίπτωση των brushless κινητήρων ο 

έλεγχος της περιστροφής γίνεται με την βοήθεια των ηλεκτρονικών διαχειρηστών 

ταχύτητας όπου και αναφερθήκαμε παραπάνω.
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Lipo battery: Οι μπαταρίες li-po (lithium polymeter) πρόκειται για ένα είδος  

μπαταριών όπου είναι επαναφορτιζόμενες.Οι συγκεκριμένες μπαταρίες 

χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή ηλεκτροκίνητων αντικειμένων όπως 

είναι τα RC-οχήματα,ελικόπτερα και τα πολυκόπτερα.Οι li-po μπαταρίες έχουν 

κατακλύσει τον χώρο του μοντελισμού και ειδικότερα του αερομοντελισμού λόγο 

καποιων πλεονεκτημάτων τους,παρ'ολα αυτά αυτού του είδους οι μπαταρίες έχουν 

και κάποια μειονετήματα.

 Πλεονεκτήματα li-po μπαταριών:

● Οι li-po μπαταρίες παρέχουν μεγάλη ευελιξία σε θέματα μεγέθους και είναι 

αρκετά ελαφριές

● Μπορούν να αποθηκεύουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας παρά το μέγεθος τους

 Μερικά απο τα μειονεκτήματα των li-po μπαταριών προέρχονται απο τα ίδια τους 

τα πλεονεκτήματα:

● Λόγο του πλεονεκτήματος της μεγάλης αποθήκευσης ενέργειας που διαθέτουν 

αλλά και της χρήσης κάποιων ασταθών ηλεκτρολυτών μπορεί να καούν με 

λανθασμένη χρήση.

● Οι li-po μπαταρίες έχουν περιορισμένη χρήση.Μπορούν να φορτιστούν και να 

ξεφορτιστούν περίπου 300 – 500 φορές στην καλύτερη περίπτωη μεταχείρισής τους.

● Τέλος το κόστος των μπαταριών τύπου li-po είναι μεγλύτερο απο το κόστος 

άλλων πιο συμβατικών μπαταριών
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Propellers: Οι ελικες είναι απο τα σημαντικότερα στοιχεία απο όπου αποτελείται 

ένα πολυκόπτερο.Η επιλογή του τύπου ενος έλικα έιναι πολυ σημαντική διότι θα 

καθορίσει τον τρόπο και το αν θα έχει σωστή πτήση ενα πολυκόπτερο.Τα στοιχεία 

που ορίζουν τον τύπο του έλικα που θα επιλεχθεί είναι η μπαταρία αλλα και ο 

κινητήρας που χρησιμοποιολυνται.Για παράδειγμα στο τετρακόπτερο στο οποίο 

αναφέρεται η συγκεκριμένη διπλωματική χρησιμοποιούνται έλικες αυτόματα 

προσρμοζόμενοι με διάσταση δέκα ιντσες.Για την επιλογή αυτή βασίστηκε στα 

χαρακτηριστικά του κινητήρα και στο βάρος του τετρακοπτέρου.Για του λόγου το 

αληθές οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται είναι οι dji 2212/920kv dc κινητήρες.Οι 

συγκεκριμένοι προτείνεται η χρησιμοποίηση έλικες δέκα ιντσών με την χρήση τριών

κελιών li-po μπαταρίας στα 11.1 volt ενω με την χρησιμοποίηση μπαταρίας li-po 

τεσσάρων κελιών στα 14.7 volt προτείνεται η χρησιμοποίηση ελίκων με μέγεθος 

οχτώ ίντσες.

 Οι έλικες που χρησιμοποιούνται στο τετρακόπτρο στο οποίο αναφλερεται η 

διπλωματική εργασία απεικονίζονται παρακάτω:

εικόνα 25
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Frame: Ο σκελετός είναι το μέρος στο οποίο όλα τα στοιχεία του τετρακοπτέρου θα 

τοποθετηθούν επάνω.Βάση του βάρους και της μορφής του σκελετού γίνεται και η 

επιλογή των κινητήρων,των ελικών και της μπαταρίας.Επίσης χρίζει ιδιαίτερης 

προσοχής ο τρόπος κατα τον οποίο θα τοποθετηθούν τα επιμέρους προαναφερόμενα 

στοιχεία θα τοποθετηθούν διότι θα πρέπει όσο το δυνατόν γίνεται το κέντρο βάρους 

του πολυκοπτέρου να βρίσκεται στο κέντο για την κάλυτερη ισορροπία του.

 Ο σκελετός που χρησιμοποιήθηκε απεικονίζεται παρακάτω:

Dji F450 frame:

εικόνα 26
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3.3.2 Συνδεσμολογία των στοιχείων του τετρακοπτέρου

    

Παρακάτω θα αναλυθεί ο τρόπος και η σειρά όπου ακολουθήθηκε για την 

κατασκευή του ηλεκτρονικού μέρους του τετρακοπτέρου

● Αρχικά έγινε η κόλληση των καλωδίων του ηλεκτρονικών διαχειριστών 

ταχύτητας (ESC) στην βάση του σκελετού μας καθώς και η υποδοχή της μπαταρίας 

η οποία θα τα τροφοδοτεί.Οι κολλήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την 

παρακάτω εικόνα:

εικόνα 27
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● Έπειτα πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών διαχειρηστών 

ταχύτητας και των κινητήρων:

εικόνα 28
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Όπως θα παρατηρήσουμε και στην παρακάτω εικόνα η σύνδεση των ESC με τους 

κινητήρες είναι απλη,συνδέουμε τα τρία καλωδια των ESC (U,V,W) με τα 

αντίστοιχα του κινητήρα.

Εικόνα 29

Αξίζει να σημειωθεί οτι οι κινητήρες με τα ESC ,ανα άξονα συνδέονται με ίδιο 

τρόπο.Δηλαδή για τον έναν άξονα θα συνδέσουμε τι φάσεις U,V και W  κανονικά 

ενω για τον άλλο άξονα θα αναστρέψουμε το ένα ζευγάρι φάσεων.Με αυτόν τον 

τρόπο οι δύο κινητήρες στον έναν άξονα θα κινηθούν δεξιόστροφα και στον άλλο 

άξονα οι κινητήρες θα κινηθούν αριστερόστροφα.Έτσι  το τετρακόπτερο δεν θα 

περιστρέφεται ανεξέλεγκτο γύρω απο τον εαυτό του.
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● Το επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση της πλατφόρμας του επεξεργαστή μας στο 

κέντρο του σκελετού  του τετρακοπτέρου.Επίσης πάνω στην πλατφόρμα του 

Arduino τοποθετούμε και την ασπίδα WiFi.

  Εικόνα 30
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● Έχοντας τοποθετηθεί η πλατφόρμα του Arduino με την ασπίδα WiFi,η οποία θα 

επιβαρυνθεί με τον ρόλο του ελεγκτή πτήσης,συνδέουμε πάνω σε αυτή μια πλακέτα 

στην οποία είναι τοποθετημένα ,η πλατφόρμα που εμπεριέχει τα αισθητήρια που θα 

χρησιμοποιηθούν δηλαδη η πλατφόρμα 6 DOF IMU.Στην πλατφόρμα αυτή 

υπάρχουν το γυροσκόπιο ITG3200 και το επιταχυνδιόμετρο ADXL345.Η 

καλωδίωση γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:

εικόνα 31
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Επίσης επάνω στην πλακέτα οπόυ είναι τοποθετημέμη η πλατφόρμα με τα 

αισθητήρια,τοποθετήθηκαν και pin για την σύνδεση των καλωδίων των ηλεκτονικών

ελεγκτών ταχύτητας με τον επεξεργαστή.Η καλωδίωση πραγματοποιήθηκε όπως 

φαίνεται παρακάτω:

εικόνα 32

Οπως παρατηρούμε  το κλώδιο σήματος του ESC συνδέεται  με μια απο τις 

ψηφιακές εισόδους της πλατφόρμας Arduino ενω το άλλο καλώδιο με την γέιωση.
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Παρακάτω απεικονίζεται η πλακέτα στην οποία έγιναν οι συνδέσεις στις οποίες 

προαναφερθήκαμε:

εικόνα 33

Ενώ στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεταιη πλακέτα που κατασκευάσαμε και τα 

στοιχεία που την αποτελούν στην επόμενη θα δείξουμε τις καλωδιώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν πάνω σε αυτή:
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εικόνα 34
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3.2 Κώδικας τετρακοπτέρου

          3.2.1 Ανάλυση του κώδικα

Το επόμενος βήμα μετά την ολοκλήρωση του hardware μέρους του τετρακοπτέρου 

,δηλαδη  την εγκατάσταση και σύνδεση όλων των μηχανικών και ηλεκτρονικών 

μερών του ακολουθεί το μέρος του software,ο προγραμματισμός του ελεγκτή της 

πτήσης μας.Όπως προαναφέρθηκε ο ελεγκτής μας είναι το Arduino και η γλώσσα 

στην οποία προγραμματίστηκε είναι η C++.Παρακάτω θα γίνει επεξήγηση όλου του 

κώδικα προγραμματισμού:

1) Αρχικά ξεκινάμε την ανάλυση του κώδικα με την αναφορά των βιβλιοθηκών που 

χρησιμοποιήθηκαν.Οι βιβλιοθήκες είναι οι εξης:

#include <Wire.h>

#include <Servo.h>

#include <WiFi.h>

#include <BlynkSimpleWifi.h>

• Οι wire.h βιβλιοθήκη μας επιτρέπει την χρησιμοποίηση  της επικοινωνίας I2C,με

την οποία συνδέσαμε την πλατφόρμα σων αισθητηρίων με το Arduino στις 

αναλογικες εισόδους A4,A5.

• Η βιβλιοθήκη servo.h μας επιτρέπει την χρήση εντολών που έχουν να κάνουν με 

την χρησιμοποίηση των κινητήρων

• Η βιβλιοθήκη WiFi.h μας επιτρέπει την χρήση σης ασπίδας WiFi

• Τέλος η βιβλιοθήκη BlynkSimpleWifi.h μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με το 

πρόγραμμα blynk και να πραγματοποιούμε έλεγχο μέσω σύνδεσης internet απο το 

κινητό μας
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2) 

int gyroResult[3], accelResult[3];

float timeStep = 0.02;

float biasGyroX, biasGyroY, biasGyroZ, biasAccelX, biasAccelY, biasAccelZ;

float pitchGyro = 0;

float pitchAccel = 0;

float pitchPrediction = 0; //Output of Kalman filter

float rollGyro = 0;

float rollAccel = 0;

float rollPrediction = 0;  //Output of Kalman filter

float giroVar = 0.1;

float deltaGiroVar = 0.1;

float accelVar = 5;

float Pxx = 0.1; // angle variance

float Pvv = 0.1; // angle change rate variance

float Pxv = 0.1; // angle and angle change rate covariance

float kx, kv;

unsigned long timer;

Εδώ ορίζουμε κάποιες αρχκές τιμές που μας βοηθολυν στον προγραμματισμό 

του φίλτρου Kalman.
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3)

  void readFrom(byte device, byte fromAddress, int num, byte result[]) {

  Wire.beginTransmission(device);

  Wire.write(fromAddress);

  Wire.endTransmission();

  Wire.requestFrom((int)device, num);

  int i = 0;

  while(Wire.available()) {

    result[i] = Wire.read();

    i++;

  }

}

void getGyroscopeReadings(int gyroResult[]) {

  byte buffer[6];

  readFrom(0x68,0x1D,6,buffer);

  gyroResult[0] = (((int)buffer[0]) << 8 ) | buffer[1];

  gyroResult[1] = (((int)buffer[2]) << 8 ) | buffer[3];

  gyroResult[2] = (((int)buffer[4]) << 8 ) | buffer[5];

} 

void getAccelerometerReadings(int accelResult[]) {

  byte buffer[6];

  readFrom(0x53,0x32,6,buffer);

  accelResult[0] = (((int)buffer[1]) << 8 ) | buffer[0];

  accelResult[1] = (((int)buffer[3]) << 8 ) | buffer[2];
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  accelResult[2] = (((int)buffer[5]) << 8 ) | buffer[4];

}

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν τρείς συναρτήσεις.Η πρώτη συνάρτηση 

wire.requestfrom κάνει έλεγχος της σύνδεσης μεταξύ Arduino και της συσκευής 6 

DOF IMU .Η δεύτερη συνάρτηση getgyroscopeReadings διαβάζει τα δεδομένα που 

έισάγωνται απο την register στην οποία έχουμε ορίσει το γυροσκόπιό μας.Η τρίτη 

συνάρτηση getAccelometerReadings έιτουργεί όπως και η συνάρτηση του 

γυροσκοπίου με την διαφορά οτι με αυτή την συνάρτησηδιαβάζουμε τα δεδομένα 

που αποστελλονται απο το επιταχυνσιόμετρο.

4)

float kp_pitch_control = 0.8;

float kp_roll_control = 0.8;

float ki_pitch_control = 0.03;

float ki_roll_control = 0.03;

float kd_pitch_control = 35;

float kd_roll_control = 35;

float  d_errory,last_errory,last_errorx,setpointy,setpointx,pitch_control,roll_control;

float   

y_filter_offset,x_filter_offset,total_pitchPrediction,last_error_pitch_rate,total_rollPre

diction,last_error_roll_rate;

double xRate, yRate, zRate,xRate_offset,yRate_offset,zRate_offset,y_filter,x_filter,j;

Servo myservo1;

Servo myservo2;

Servo myservo3;

Servo myservo4;

//
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int x,C_x,C_y;

int values = 0;

char ssid[] = "alekarios";      //  ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ WIFISHIELD

char pass[] = "oi5filoi";   // ΚΩΔΙΚΟΣ WPA TOY DIKTYOY

int keyIndex = 0;  

byte inchar,last_inchar;

int c;

char auth[] = "ccb7c53dd6d644928cd8dd71d0d2724e";

Σε αυτό το κομμάτι του κώδικα ορίζονται οι μεταβλητές είτε είναι σταθερές, 

ακέραιοι,δεκαδικοί,bytes κλπ πάνω στις οποίες θα δομήσουμε το πρόγραμμά μας.

Οι σταθερές kp_roll/ki_roll/kd_roll_control καθώς και οι σταθερές 

kp_pitch/ki_pitch/kd_pitch_control είναι οι σταθερές για τους δύο PID ελεγκτές 

που χρησιμοποιήσαμε.Οι τιμές προήλθαν πειραματικά.Οι υπόλοιπες μεταβλητές  θα 

αναλυθούν μέσα απο την ανάλυση του κώδικα.

 Με την δήλωση char ssid και char pass πραγματοποιούμε την σύνδεση στο 

ασύρματο δίκτυο μέσω της ασπίδας WiFi.Επίσης με την δήλωση του char auth 

επικοινωνούμε με το πρόγραμμα blynk.

5)

  void setup() {

  Wire.begin(); 

  Serial.begin(115200);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass);

  

  myservo1.attach(2);

  myservo2.attach(3);
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  myservo3.attach(5);

  myservo4.attach(8);

  int totalGyroXValues = 0;

  int totalGyroYValues = 0;

  int totalGyroZValues = 0;

  int totalAccelXValues = 0;

  int totalAccelYValues = 0;

  int totalAccelZValues = 0;

  int i;  

Σε αυτό το σημείο ξεκινά ο προγραμματισμός της συνάρτησης setup Arduino.Εδώ 

με την αναφορα Wire.begin(); ξεκινά η επικοινωνία των συσκευές που είναι 

συνδεδεμένες με την πλατφόρμα του Arduino,ενω με εντολή Blynk.begin(auth, ssid, 

pass); ξεκινά η επικοινωνία με την εφαρμογή blynk.

Με τις εντολές  myservo.attach δηλώνουμε ποιές ψηφιακές εισόδους θα 

χρησιμοποιήσουμε για την επικοινωνία με τα ESC.Οι υπόλοιπες μεταβλητές απλά 

μηδενίζονται για την χρησιμοποίησηή τους στα επόμενα κομματια κώδικα.

6)

  writeTo(0x53,0x31,0x09); //Set accelerometer to 11bit, +/-4g

  writeTo(0x53,0x2D,0x08); //Set accelerometer to measure mode

  writeTo(0x68,0x16,0x1A); //Set gyro to +/-2000deg/sec and 98Hz low pass filter

  writeTo(0x68,0x15,0x09); //Set gyro to 100Hz sample rate

Οι συγκεκριμένες εντολές αναφέρονται σε register μνήμης της 6DOF IMU combo 

digital συσκευής και ορίζουν τον ρυθμό δειγματοληψίας καθώς και το ποσοστό της 

ακρίβειας της συσκευής.Οι συγκεκριμένες εντολές παρλεχονται απο το manual της 

συσκευής.
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7)

    for (i = 0; i < 50; i += 1) {

    getGyroscopeReadings(gyroResult);

    getAccelerometerReadings(accelResult);

    totalGyroXValues += gyroResult[0];

    totalGyroYValues += gyroResult[1];

    totalGyroZValues += gyroResult[2];

    totalAccelXValues += accelResult[0];

    totalAccelYValues += accelResult[1];

    totalAccelZValues += accelResult[2];

    delay(50);

  }

  biasGyroX = totalGyroXValues / 50;

  biasGyroY = totalGyroYValues / 50;

  biasGyroZ = totalGyroZValues / 50;

  biasAccelX = totalAccelXValues / 50;

  biasAccelY = totalAccelYValues / 50;

  biasAccelZ = (totalAccelZValues / 50) – 256;

Στοv πρώτο  κύκλο των 50 επαναλήψεων αποθηκεύουμε το άθροισμα των πρώτων 

50 μετρήσεων ενώ έπειτα διαιρώντας /50 τις τιμές αυτές πέρνουμε τον μέσο όρο των 

μετρήσεων αυτων που αφορούν τους τρεις άξονες x,y,z.

8)

 for (j = 0; j < 50; j++){

  getGyroscopeReadings(gyroResult);

  getAccelerometerReadings(accelResult);
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  pitchAccel = atan2((accelResult[1] - biasAccelY) / 256, (accelResult[2] -      

biasAccelZ) / 256) * 360.0 / (2*PI);

  pitchGyro = pitchGyro + ((gyroResult[0] - biasGyroX) / 14.375) * timeStep;

  pitchPrediction = pitchPrediction + ((gyroResult[0] - biasGyroX) / 14.375) * 

timeStep;

  

  rollAccel = atan2((accelResult[0] - biasAccelX) / 256, (accelResult[2] - 

biasAccelZ) / 256) * 360.0 / (2*PI);

  rollGyro = rollGyro - ((gyroResult[1] - biasGyroY) / 14.375) * timeStep; 

  rollPrediction = rollPrediction - ((gyroResult[1] - biasGyroY) / 14.375) * timeStep;

  

  Pxx += timeStep * (2 * Pxv + timeStep * Pvv);

  Pxv += timeStep * Pvv;

  Pxx += timeStep * giroVar;

  Pvv += timeStep * deltaGiroVar;

  kx = Pxx * (1 / (Pxx + accelVar));

  kv = Pxv * (1 / (Pxx + accelVar));

  

  pitchPrediction += (pitchAccel - pitchPrediction) * kx;

  rollPrediction += (rollAccel - rollPrediction) * kx;

  total_pitchPrediction += pitchPrediction;

  total_rollPrediction += rollPrediction;

  Pxx *= (1 - kx);

  Pxv *= (1 - kx);

  Pvv -= kv * Pxv;

  total_pitchPrediction /= 50;
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  total_rollPrediction /= 50;

Σε αυτο το κομμάτι του κώδικα υπολογίζονται οι γωνίες  των αξόνων x,y,z με 

μετρήσεις απο το γυροσκόπιο και το επιταχυσνιόμετρο.Οι εξισώσεις αυτές 

μαθηματικά μπορουν να διατυπωθούν απο το 3D πυθαγόρειο.Έπειτα τις μετρήσεις 

αυτές τις περνάμε απο το φίλτρο kalman του οποίου τον κώδικαι συμβουλευτήκαμε 

απο το blog http://www.deuijl.nl/electronics/gyro.html#filtering .Εν τέλει το 

άθροισμα όλων αυτών των μετρήσεων αποθηκεύεται στις τιμές 

total_pitch_prediction και total_roll_prediction.Έπειτα διαιρούμε όπως φαίνεται και 

παραπάνω /50 για να π'αρουμε τον μέσο ορο των συγκεκριμένων τιμών.

9)

void loop() {

  

 Blynk.run(); 

  BLYNK_WRITE(V1);  

 compute_angle();

 Σε αυτό το σημείο ξεκινά το κυρίος πρόγραμμα.Με την εντολή Blynk.run(); γίνεται 

η εκκίνηση της επικοινωνίας με την εφαρμογή blynk ενώ με την εντολή 

BLYNK_WRITE(V1); καλούμε την συνάρτηση στην οποία βρίσκεται η μεταβλητή x

με την οποία ορίζουμε την ταχύτητα των κινητήρων του τετρακοπτέρου.Η 

συνάρτηση αυτή είναι η παρακάτω:

BLYNK_WRITE(V1) {

   x = param[0].asInt();

}

Με την εντολή  compute_angle(); καλούμε την συνάρτηση compute_angle μέσα 

στην οποία υπογίζεται η γωνία του τετρακοπτέρου αλλά γίνεται και ο έλεγχος των 
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pid.Η συνάρτηση  compute_angle έιναι η παρακάτω:

void compute_angle(){

   timer = millis();

  getGyroscopeReadings(gyroResult);

  getAccelerometerReadings(accelResult);

  

  pitchAccel = atan2((accelResult[1] - biasAccelY) / 256, (accelResult[2] - 

biasAccelZ) / 256) * 360.0 / (2*PI);

  pitchGyro = pitchGyro + ((gyroResult[0] - biasGyroX) / 14.375) * timeStep;

  pitchPrediction = pitchPrediction + ((gyroResult[0] - biasGyroX) / 14.375) * 

timeStep;

  

  rollAccel = atan2((accelResult[0] - biasAccelX) / 256, (accelResult[2] - 

biasAccelZ) / 256) * 360.0 / (2*PI);

  rollGyro = rollGyro - ((gyroResult[1] - biasGyroY) / 14.375) * timeStep; 

  rollPrediction = rollPrediction - ((gyroResult[1] - biasGyroY) / 14.375) * timeStep;

  

  Pxx += timeStep * (2 * Pxv + timeStep * Pvv);

  Pxv += timeStep * Pvv;

  Pxx += timeStep * giroVar;

  Pvv += timeStep * deltaGiroVar;

  kx = Pxx * (1 / (Pxx + accelVar));

  kv = Pxv * (1 / (Pxx + accelVar));

  

  pitchPrediction += (pitchAccel - pitchPrediction) * kx;

  rollPrediction += (rollAccel - rollPrediction) * kx;
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  Pxx *= (1 - kx);

  Pxv *= (1 - kx);

  Pvv -= kv * Pxv;

 

 

 //xeisrismos gia pitch

 float input_pitch_rate = pitchPrediction + C_x ;

 float setpoint_pitch_rate = total_pitchPrediction;

 float error_pitch_rate = input_pitch_rate - setpoint_pitch_rate;

 float P_pitch_rate = kp_pitch_control * error_pitch_rate;

 I_pitch_rate += ki_pitch_control * error_pitch_rate;

 float  d_error_pitch_rate = (error_pitch_rate - last_error_pitch_rate) ;

 float  D_pitch_rate = kd_pitch_control * d_error_pitch_rate;

 float  C_pitch_rate = P_pitch_rate + I_pitch_rate + D_pitch_rate;

 last_error_pitch_rate = error_pitch_rate;

 

 //

 

 //xeirismos gia roll

 float input_roll_rate =  rollPrediction + C_y;

 float setpoint_roll_rate = roll_control;

 float error_roll_rate = input_roll_rate - setpoint_roll_rate;

 float P_roll_rate = kp_roll_control * error_roll_rate;

 I_roll_rate += ki_roll_control * error_roll_rate;

 float  d_error_roll_rate = error_roll_rate - last_error_roll_rate;

 float  D_roll_rate = kd_roll_control * d_error_roll_rate;
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 float  C_roll_rate = P_roll_rate + I_roll_rate + D_roll_rate  ;

 last_error_roll_rate = error_roll_rate;

H επεξήγηση του κώδικα υπογισμού των γωνιών και του φίλτρου kalman 

πραγματοποιήθηκε παραπάνω οπότε θα ξεκινήσουμε την ανάλυση του κώδικα για 

τον χειρισμό Pitch και χειρισμό roll.

Χειρισμός για pitch:

Σε αυτό το κομμάτι του κώδικα γίνεται έλεγχος με την χρήση pid ελεγκτή για την 

κίνηση pitch.Η μεταβλητή που λαμβάνει τα δεδομένα είναι τύπου float και την 

έχουμε ονομάσει  float input_pitch_rate.Οι τιμές που δέχεται είναι οι τιμές που έχουν

υπολογισθεί με την χρήση του φιλτρου kalman( pitchPrediction).Η εντολή  

setpoint_pitch_rate δέχεται την τιμή του μέσου όρου απο των 50 μετρήσεων που 

υπολογιστηκαν στην void setup().Το έλεγχο λάθους επιτυγχάνεται με την αφαίρεση 

των μεβλητών float input_pitch_rate και  setpoint_pitch_rate,το αποτέλεσμα 

αποθηκεύεται σε μια μεταβλητή float με ονομασία  error_pitch_rate.Το επόμενο 

βήμα είναι εύρεση των ορών του PID.Πρόκειται για τους όρους  float P_pitch_rate, 

float  I_pitch_rate, float  D_pitch_rate.Ο όρος  P_pitch_rate είναι το αποτέλεσμα του 

πολλαπλασιασμού του λάθους με μια μεταβλητή που την τιμής της την μεταβαλλει ο

εκάστοτε χρήστης,η τιμή ονομάζεται kp_pitch_control.Έπειτα γίνεται ο υπολογισμός

του όρου  I_pitch_rate.  Και σε αυτή την περίπτωση πολλαπλασιάζεται το λάθος με 

μια μεταβλητή που ορίζει ο χρήστης αλλά το αποτέλεσμα αυτής της πράξης 

προστίθεται στην αμέσως προηγούμενη τιμή κάθε φορα.Τέλος γίνεται ο υπογισμός 

του τρίτου όρου του PID,

  float  D_pitch_rate.Ο όρος  D_pitch_rate είναι  το αποτέλεσμα του 

πολλαπλασιασμού μιας μεταβλητής  kd_pitch_control και της μεταβλητής   

d_error_roll_rate.Η μεταβλητή  d_error_roll_rate είναι η σύγκριση του τρέχοντος 
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λάθους και του αμέσως προηγούμενου.Μετά και την εύρεση όλων των όρων του PID

ελεγτή,υπολογίζεται η τελική τιμή όπου είναι η πρόσθεση των τιμών των όρων του 

ελεγκτή: float  C_roll_rate = P_roll_rate + I_roll_rate + D_roll_rate .

Ο ελεγκτής PID για τον χειρισμό roll είναι δομημένος ακριβώς όπως είναι ο 

ελεγκτής για τον χειρισμό pitch.Οι μόνες διαφορές είναι οι χρησιμοποίηση αλλων 

μεταβλητών,διαφορετικής τιμής setpoint και διαφορετική τιμή εισόδου.

10)Έπειτα απο την δόμηση των PID ελεγκτών για κάθε κίνηση ,τοποθετούμε τις 

μεταβλητές των εξόδων τους στις τιμές των κινητήρων έτσι ώστε να επηρρεάζουν 

την ταχύτητά τους και να το ισορροπούν.Αυτό επιτυγχάνεται με τον παρακάτω 

κώδικα:

    myservo1.write(x-C_pitch_rate+C_roll_rate );  

    myservo2.write(x+C_pitch_rate+C_roll_rate );

    myservo3.write(x-C_pitch_rate-C_roll_rate );

    myservo4.write(x+C_pitch_rate-C_roll_rate );

Η μεταβλητή  x μεταβάλεται απο την συνάρτηση BLYNK_WRITE(V1) η οποία 

ελέγχεται μέσω internet απο την εφαρμογή blynk.

 Τέλος οι μεταβλητές  C_x και  C_y που βρίσκονται στις εισόδους των δύο PID 

ελεγκτών με την αυξομείωση τους μεταβάλλουν  την τιμή της εισόδου άρα και την 

γωνία του τετρακοπτέρου.Οι μεταβλητές αυτές αυξομειώνονται απο την συνάρτηση:

BLYNK_WRITE(V2) {

   C_x = param[0].asInt();

   C_y = param[1].asInt();

}
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Οι παράμετροι μεταβάλλονται όπως και η μεβλητή  x μέσω internet και της 

εφαρμογής blynk.

11)

if (Serial.available() > 0)

{

   int ch = Serial.read();

   if(ch =='q'){

     pitch_control = pitch_control + 5;

   }

   if(ch =='w'){

     pitch_control = pitch_control - 5;

   }

    if(ch =='o'){

     roll_control = roll_control + 5;

   }

   if(ch =='p'){

     roll_control = roll_control - 5;

   }

   if(ch == 'e'){

     pos3 = pos3 + 10;

   }

   if(ch == 'r'){

     pos3 = pos3 - 10;

   }

   

   if(ch == 'z'){
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     kp_pitch_control =kp_pitch_control + 0.1;

     kp_roll_control =kp_roll_control + 0.1;

   }

   if(ch == 'x'){

    ki_pitch_control = ki_pitch_control + 0.01;

     ki_roll_control = ki_roll_control + 0.01;

   }

   if(ch == 'c'){

     kd_pitch_control = kd_pitch_control + 0.1;

     kd_roll_control = kd_roll_control + 0.1;

   }

   

   

if(ch == 'v'){

  kp_pitch_control = kp_pitch_control - 0.1;

  kp_roll_control = kp_roll_control - 0.1;

}

if(ch == 'b'){

  ki_pitch_control = ki_pitch_control - 0.01;

  ki_roll_control = ki_roll_control - 0.01;

}

if(ch == 'n'){

  kd_pitch_control = kd_pitch_control - 0.1;

  kd_roll_control = kd_roll_control - 0.1;

}

if(ch == 't'){
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  pos3 = 1000;

}

Τέλος ο παραπάνω κώδικας λειτουργέι μόνο για πειρματισμο.Δηλαδή δίνεται η 

δυνατοτητα μεταβολλής ταχύτητας και ορών των PID ελεγκτών με σειριακή 

σύνδεση  με ηλεκτρονικό υπολογιστή,Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί το PID tunning δηλαδή ο ορισμός των ορών του PID ώστε να 

επιτευχθει σταθερη πτήση για το τετρακόπτερο.

3.3 Παραμετροποίηση PID

          3.3.1 Αναφορές απο πειραματική διαδικασία παραμετροποίησης PID               

Το τελευταίο βήμα έπειτα απο την εγκατάσταση του μηχανικού και ηλεκτρικού 

μέρους του τετρακοπτέρου καθώς και του προγραμματισμού του flight contrller του 

ακολουθεί η παραμετροποίηση των τιμών των PID ελεγκτών που διαθέτει.Αυτή η 

διαδικασία είναι ευρέως γνωστή ως tunning.Προφανώς και η διαδικασία αυτή 

υπάγεται στον πειραματική παρατήρηση της αντίδρασης του τετρακοπτέρου στις 

διάφορες τιμές που δίνονται απο την χρήστη στις μεταβλητές των ορών των 

PID.Παρακάτω θα δωθούν κάποιες συμβούλες που πάρθηκαν απο σημοσιεύσεις 

έμπειρων μηχανικών πολυκοπτέρων , χωρίς αυτό να σημαίνει οτι το κομμάτι της 

πειραματικής διαδικασίας μπορεί να παρακαμφθεί.

1) P όρος: Με την αυξομείωση της τιμής του P επηρρεάζεται η αντίδραση του 

συστήματος στο σφάλμα.Το σωστό tunning επιτυγχάνεται με την σταδιακή αύξηση 

της τιμής της μεταβλητής Kp του όρου P εως όττου να παρατηρηθεί μικρό 

τρεμοπαίξιμο του τετρακοπτέρου.

2) D όρος: Έπειτα απο την ρύθμιση της τιμής του P όρου σειρά έχει η ρύθμιση της 

μετβλητής Kd του όρου D.Σ αυτή την περίπτωση εξαρτάται απο τον χρήστη κατά 

60



πόσο απότομη επιθυμεί να έιναι η αντίδραση του συστήματος στις τιμές του του P 

όρου.

3) I όρος: Τέλος ακολουθεί η ρύθμιση του I όρου όπου ο χρήστης με την 

μεταβολλή όρίζει πόσο γρήρορα θα επαναφέρεται το σύστημά του στο setpoint που 

του έχει οριστεί.

Κεφάλαιο 4: Μελλοντική εργασία 

Καθώς έχουμε φτάσει στο τέλος της της διπλωματικής εργασίας δεν σημαίνει οτι το 

τετρακόπτερο που κατασκευάστηκε ώστε να μπορεί να χειριστεί μέσω internet δεν 

χωράει περεταίρω έρευνα.Αρχικά ενώ στην παρούσα στιγμή χρησιμοποιούνται μόνο 

γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο μπορόυν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν και 

αισθητήρια όπως είναι το μαγνητόμετρο έτσι ώστε να γίνεται λήψη δεδομένων ώστε 

να ελέγχεται αυτόματα η κατεύθυνση (Βορράς,Νότος,Δύση,Ανατολή),το βαρόμετρο 

για την αυτόματη σταθεροποίση του τετρακοπτέρου σε συγκεκριμένο ύψος ή ακόμα 

και GPS για την πλήρη γνώση και έλεγχο της τοποθεσίας του.Εκτός απο την 

προσθήκη αιθητρίων για την βελτιστοποίηση του ελέγχου του,μπορεί να ερευνηθεί ο

σχεδιασμός και η προσθήκη συστήματος που θα παρέχει πρόσβαση στο internet ενώ 

θα είναι τοποθετημένο πάνω στο σύστημα όπου με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι 

πιθανότητες ενος συμβάντος να χαθεί ο έλεγχος λόχο μη   εύρεσης σήματος παροχής 

Internet. Τέλος ενώ στην παρούσα κατάσταση ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω 

internet και με την χρήση της εφαρμογής blynk που χρησιμοποιεί cloud υπάρχει η 

δυνατότητα της χρήσης ενος server για τον έλεγχο του.Με την χρήση τέτοιου server 

παρατηρήθηκε οτι μπορεί να επιτευχθει έλεγχος μέσω web server με μειονέκτημα 

τον χρόνο απόκρισης λόγο καθυστερήσεων παροχής δεδομένων απο τον web server 

στο σύστημα.Οπόμε μια μελλοντική έρευνα θα αποσκοπούσε στην μείωση των 

καθυστερήσεων αυτών.
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