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RESUM 
La primera part del projecte presentat a continuació fa l’estudi de les principals 
variables del quadricòpter Parrot AR.Drone durant un període de vol per tal de 
trobar la descripció d’un model matemàtic que representi la dinàmica del sistema 
real. 
En la segona part es realitza el control de trajectòria automàtic tot utilitzant el 
model prèviament dissenyat. 
Finalment, s’explica el procés dut a terme per tal de programar en codi MATLAB 
el controlador així com la presentació dels resultats obtinguts degut a l’ utilització 
d’aquest sobre la plataforma real. 
 

RESUMEN 
La primera parte del proyecto presentado a continuación hace el estudio de las 
principales variables del cuadrirotor Parrot AR.Drone durante un periodo de vuelo 
para hallar la descripción de un modelo matemático que represente la dinámica 
del sistema real. 
En la segunda parte se realiza el control de trayectoria automático usando el 
modelo previamente diseñado. 
Finalmente, se explica el proceso llevado a cabo para programar en código 
MATLAB el controlador así como la presentación de los resultados obtenidos 
mediante la utilización de este sobre la plataforma real. 
 

ABSTRACT 
The first part of the project introduced below makes the study of the main 
quadcopter’s variables during a flight in order to find the description of a 
mathematical model that represents the real system’s dynamics. 
In the second part, an automatic path control has been done using the previous 
designed model. 
Finally, it explains the procedure performed to program the control in MATLAB 
language as well as the results obtained using it in the real system. 
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CAPITOL 1: 

Introducció 
 
Avui en dia, quan parlem d’aeronàutica ens ve a la ment la gran feina que esta 
fent la enginyeria de control en tots els últims anys gràcies a la millora de 
tècniques i als avenços de coneixement. Es per això, que cada vegada mes 
estan sorgint els vehicles no tripulats (UAV – Unmaned aerial vehicle) i en 
aquest aspecte es gràcies a aquesta. 
 
Els UAV es poden diferenciar bàsicament en dos tipus de tripulació, és a dir, la 
remota en que l’ésser humà es capaç de controlar-lo des de una posició 
allunyada de la zona de treball, o de forma autònoma on l’ésser humà només fa 
un seguiment GPS del vehicle ja que aquest te la trajectòria definida prèviament 
o la va definint de forma autònoma en funció dels objectius. 
Tot i que desafortunadament els vehicles no tripulats estan a dia d’avui més 
enfocats en l’àmbit militar, aquests s’estan intentant fer un forat en la societat ja 
que presenten certes avantatges que un avió tripulat no pot oferir. Bàsicament, 
les dues principals es que gràcies a ser totalment automàtic, s’eviten els errors 
humans (hi han estudis i estadístiques d’aeronàutica que revelen que entre el 
60% i el 80% dels errors en aviació es degut al factor humà) i a més, ajuden a 
arribar a zones de difícil accés o de risc humà. Per tant, podrien ser molt 
interesants per exemple en incendis de muntanya on els pilots i bombers posen 
en riscs les seves vides. 
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Tot i que aquestes avantatges son molt interesants, la principal desavantatge es 
que tenen un cost força elevat i, la desconfiança humana vers el fet de viatjar en 
un vehicle que no es controlat físicament per una persona tot i l’alt índex d’errors 
humans, fa que la seva implantació a dia d’avui sigui costosa, no només 
econòmicament sinó també socialment. 
 
Es la motivació d’aquestes avantatges així com la reivindicació d’aquests “nous” 
sistemes de transport que fa que el projecte final de carrera esta basat en el 
procés de modelar un quadricòpter (Parrot AR.Drone) matemàticament tot partint 
d’unes dades de vol reals, per finalment, ésser capaços de realitzar un sistema 
de control automàtic de la trajectòria. 
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1.1. Quadricòpter Parrot AR.Drone 
 

1.1.1. Presentació 
 
El Parrot AR.Drone és un vehicle aeri no tripulat radio control d'ús recreatiu. Està 
propulsat per quatre motors elèctrics en configuració quadricòpter és similar en la 
seva estructura bàsica i aerodinàmica a altres models radio controlats, però es 
diferencia de tots ells en que compta amb un microprocessador i una sèrie de 
sensors entre els quals s'inclouen dues càmeres que li permeten captar el que 
passa al seu voltant, més un connector WIFI integrat  per vincular-se a 
dispositius mòbils personals. 
Aquestes característiques principals permeten el seu ús en docència i 
investigació gràcies a la programació del microprocessador mitjançant MATLAB. 
 

 
Figura 1.- Parrot AR.Drone 

 
1.1.2. Pilotatge 

 
El desplaçament del vehicle s’aconsegueix modificant les velocitats de rotació de 
cada un dels quatre motors. Els motors en oposició giren en el mateix sentit; un 
dels parells en sentit horari i l’altre en sentit antihorari. 
Les maniobres s’aconsegueixen variant els angles de capcineig (gir al voltant del 
eix y “Pitch”), guinyada (gir al voltant del eix z “Yaw”) i de alabeig (gir al voltant 
del eix x “Roll”). 
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Per exemple, per avançar s’ha de provocar una variació de l’angle de capcineig 
tot reduint la velocitat de gir dels motors davanters i accelerant la dels motors del 
darrera. En el cas d’un gir, s’ha de provocar una variació en l’angle d’alabeig 
accelerant la dels motors d’un costat i reduint la del costat oposat. 
 

 
Figura 2.- Eixos pitch (y), roll (x) i yaw (z) 

 
 

1.1.3. Sensors principals 
 
El dispositiu disposa d’una unitat inercial de baix cost a partir de la qual 
s’estimen els angles de pitch, roll i yaw. Al mateix temps, l’algoritme d’estimació 
que incorpora el vehicle calcula la posició i la velocitat respecte el eix de 
referència situat en el centre de masses del sistema. 
 
D’altra banda, el dispositiu incorpora un sensor d’ultrasons que permet conèixer 
l’alçada a la que es troba. 
Finalment, el sistema incorpora una càmera ventral que enfoca al terra de tal 
mode que calcula la velocitat respecte el terra. Aquest pseudosensor es utilitzat 
en les maniobres de hovering (vol estacionari) i trimming (configuració del punt 
d’equilibri). 
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1.1.4. Sistemes de control 
 
El quadricòpter incorpora de sèrie tots els sistemes de control bàsics per a la 
realització de maniobres elementals amb seguretat: 
 
Quan detecta bateria baixa, aterra automàticament 
L’enlairament i l’aterratge son realitzats automàticament quan es llança l’ordre. 
Existeix la opció de mantenir flotant el dispositiu (“Hovering”) tot enviant la 
instrucció. 
 
El vehicle disposa d’uns bucles de control interns que faciliten el guiat del mateix. 
Aquests controls desacoblen quasi per complert les velocitat en l’eix x, y i z. 
 

1.1.5. Característiques tècniques 

Especificacions físiques 

• Dimensions:  
o Amb casc: 52,5 x 51,5 cm 
o Sense casc: 45 x 29 cm 

• Pes:  
o 380 g amb la coberta del casc per a exteriors. 
o 420 g amb la coberta del casc per a interiors. 

• Velocitat de marxa (creuer): 5 m/s, 18 km/h. 
• Sostre màxim: Limitat per l'abast de la connexió Wi-Fi (entre 50 i 120 

metres depenent de les condicions climàtiques.) 
• Abast màxim: Limitat per l'abast de la connexió Wi-Fi. 
• Autonomia de vol mitjana: 12 minuts 

Sistema informàtic integrat 

• Microprocessador ARM 9 RISC de 32 bits 468 MHz 
• Memòria DDR SDRAM de 128 MB 200 MHz 
• Sistema operatiu amb nucli Linux 
• Mòdem Wi-Fi b/g 
• Connector USB d'alta velocitat 

Sistemes de guia inercial 

• Acceleròmetre de 3 eixos construït amb tecnologia MEMS. 
• Giròmetre de 2 eixos 
• Giròmetre de precisió d'1 eix per al control de guinyada. 
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Sistema de seguretat 

• Casc per a vol en interiors amb coberta per a les hèlixs. 
• Bloqueig automàtic de les hèlixs en el cas de contacte. 
• Interfície de control amb botó d'emergència per aturar els motors. 

Estructura aerodinàmica 

• Quatre hèlixs d'alta eficiència 
• Estructura tubular de fibra de carboni. 

Motors i energia 

• 4 motors Brushless, funcionant a 3.500 rpm amb una potència de 15 W 
• Bateria de ió de liti de 3 cel·les i 1000mA/h (UL2054) de 11,1V.  
• Capacitat de descàrrega: 10C 
• Temps de càrrega: 90 minuts 

Càmera frontal 

• Càmera amb sensor CMOS de tipus gran angular de lent diagonal. 93 
graus d'amplitud. 

• Resolució: 640x480 píxels (VGA) 
• Resposta en Freqüència: 15 quadres/s. 
• Codificació i transmissió en viu d'imatges en cap al dispositiu IOS. 

Càmera ventral 

• Càmera amb sensor CMOS d'alta velocitat de lent diagonal. 64° 
d'amplitud. 

• Resolució 176x144 píxels. 
• Resposta en Freqüència: 60 quadres/s. 
• És utilitzada com a sensor de desplaçament addicional, permet 

l'estabilització del drone fins i tot amb vent lleuger. 

Altímetre per ultrasò 

• Freqüència d'emissió: 40 kHz 
• Abast de 6 metres utilitzat per a l'estabilització vertical. 
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CAPITOL 2: 

Identificació del 
model matemàtic 
 
 
El capítol que segueix a continuació te la finalitat d’aconseguir mitjançant les 
dades subministrades obtenir el millor model matemàtic que respongui a la 
dinàmica del sistema tot actuant a les variables de control, és a dir, ref_p (set 
point per al pitch) i ref_r (set point per al roll) ja que són les úniques que es 
podran modificar i actuar en elles per tal d’aconseguir finalment obtenir una 
trajectòria autònoma. 
Per tal de dur-ho a terme, primer s’analitzaran les dades subministrades per tal 
d’entendre el comportament del sistema tot sabent la trajectòria quan es van 
prendre les mesures per tal de seguidament fer la millor estimació de model 
lineal fent ús de les eines d’identificació de MATLAB. Una vegada obtingut el 
millor model lineal, aquest ens servirà de referència i punt de partida per a poder 
començar a determinar el model no lineal que identifiqui amb més precisió el 
sistema sota estudi. 
 
 
 



Carlos Alcaraz Lara   

 22 

2.1. Anàlisis de les dades de vol 
subministrades 

 
Les dades que han estat subministrades van ser recollides durant 9,5 minuts 
aproximadament en una trajectòria concreta de tal mode que fos representativa. 
Quan parlem d’unes dades representatives ens referim al fet que totes les 
variables del sistema quedin reflectides de tal mode que puguem finalment, 
obtenir un model del sistema que s’ajusti a la realitat. 
D’aquest mode, el que podem veure a les dades es com l’angle de pitch i de roll 
es veuen modificats per tal d’arribar a un punt (x,y) concret. 

 
Figura 3.- Entrades (ref_pitch, ref_roll) i sortides (x, vx, y, vy) del sistema 

 
La trajectòria duta a terme per el quadricòpter tracta de fer diversos 
desplaçaments en l’eix x, és a dir, només modificant ref_pitch, desplaçament en 
l’eix y (modificant ref_roll) i finalment fer desplaçaments circulars tot modificant 
ambdues variables. 
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Figura 4.- Trajectòria xy del drone 

D’altra banda, les dades recollides son les que fan referència a les variables 
modificades, és a dir, pitch i roll i les variables que es veuen alterades degut a 
aquestes, és a dir, la posició x, la velocitat en l’eix x, la posició y i la velocitat en 
l’eix y. 
 

 
Figura 5.- Dades de vol subministrades 
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2.2. Identificació del model lineal 
 
Es tracta de trobar el model lineal del sistema que s’aproximi millor a les dades 
de validació mitjançant el GUI de MATLAB. 
Bàsicament, es tracta de trobar el model lineal per al sistema “ref_pitch vs vx” i 
per el sistema “ref_roll vs vy” ja que d’ entrada s’observa que el pitch només 
afecta al eix x i el roll al eix y. Per tal de saber el model de la posició només 
s’haurà de fer la integral que es la que relaciona la velocitat amb la posició. 
 

2.2.1.  Dades a estudiar del model de sortida 
 
Les dades que ens prové MATLAB tot fent ús de la toolbox d’identificació de 
models anomenada ident que s’estudiaran per a saber si el model s’aproxima a 
la realitat seran: 
 

• Fit: Ens fa la representació gràfica de les dades de sortida de validació i 
les que obtindríem amb el model tot utilitzant les entrades de validació. El 
percentatge que s’obté es calcula de la següent manera: 

 

𝒇𝒊𝒕 % = 𝟏 −
𝒚 − 𝒚

𝒚 −𝒎𝒆𝒂𝒏(𝒚)
×𝟏𝟎𝟎 

Equació 1.-Càlcul del fit 

On: 
y  sortida de les dades de validació 
𝑦  sortida del model amb les entrades de validació 

 
• Model resids: Ens dona la autocorrelació dels errors així com la 

correlació creuada entre els errors i les entrades. D’aquesta manera 
podem veure si els errors son independents o per contra si depenen de 
valors passats. 

 

2.2.2. Model lineal per al sistema “ref_pitch vs vx” 
 

a) Dades utilitzades 
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Figura 6.- Dades utilitzades per identificar el model ref_pitch vs vx 

 
Llegenda: 
 
 Color verd: Identificació 
 Color vermell: validació 
 

b) Model lineal amb millor fit 
 
Model basat en output error amb paràmetres: 
nb = 3 ; nf = 5 ; nk = 2 
 
Per tal d’entendre el valor d’aquests paràmetres, s’ha de tenir en compte que la 
equació en temps continu que descriu el model output error es: 
 

𝑦 𝑡 =
𝐵 𝑞
𝐹(𝑞)

𝑢 𝑡 − 𝑛𝑘 + 𝑒(𝑡) 

Equació 2 

On: 
𝐵 𝑞 = 𝑏! + 𝑏!𝑞!! +⋯+ 𝑏!"𝑞!(!"!!) 

Equació 3 

𝐹 𝑞 = 1 + 𝑓!𝑞!! +⋯+ 𝑓!"𝑞!!" 
Equació 4 

 
Per tant, podem observar que el paràmetre nb fa referencia als zeros del 
sistema, el nf al nombre de pols i nk al retard pur del sistema. 
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Estimació del retard pur (nk) 
 
Tot fent ús de l’eina Input delay inspection de Matlab podem estimar aquest valor 
(nk = 2): 
 

 
Figura 7.- Estimació del retard pur per a “ref_pitch vs vx” 

 

 
Figura 8.- Model output per a oe352 

 
Figura 9.- Model resids per a oe352 
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Conclusions del model 
 
Amb el model output error podem aconseguir un fit força bo ja que esta al voltant 
del 70% sense tenir en compte les no linealitats del sistema. El problema es que 
si veiem la autocorrelació dels errors, veiem que aquests depenen de errors 
anteriors. A més a mes si veiem la correlació creuada entre les entrades i els 
errors de sortida, aquests depenen de les entrades. 
 

c) Model lineal amb millora de autocorrelació 
 
Model basat en espai d’estats d’ordre 3. 
 
La estructura d’un model d’espai d’estats en temps continu es la definida a 
continuació: 
 

𝑥 𝑡 + 1 = 𝐴𝑥 𝑡 + 𝐵𝑢 𝑡 + 𝐾𝑒 𝑡  
𝑦 𝑡 = 𝐶𝑥 𝑡 + 𝐷𝑢 𝑡 + 𝑒(𝑡) 

Equació 5 

 
On el paràmetre mes important es el que fa referencia al ordre del sistema ja que 
defineix la dimensió del vector d’estat x. 
Gràcies a la toolbox de MATLAB ident podem obtenir l’ordre òptim del model i, 
es per això, que s’ha seleccionat ordre 3 ja que dona els millors resultats en 
quan a autocorrelació. 
 
 

 
Figura 10.- Model output per a pss3 (model discret) 
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Figura 11.- Model resids per a pss3 (model discret) 

 
Conclusions del model 
 
Amb aquest model aconseguim menys fit però els errors no depenen tant d’ells 
mateixos. El problema que persisteix es que els errors estan correlats amb les 
entrades. 

 
2.2.3. Model lineal per al sistema “ref_roll vs vy” 

 
a) Dades utilitzades 

 

 
Figura 12.- Dades utilitzades per a identificar el model “ref_roll vs vy” 

Llegenda: 
 
Color verd: Identificació 
Color blau: validació  
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b) Model lineal amb millor fit 
 

Model basat en output error amb paràmetres: 
nb = 2 ; nf = 1 ; nk = 1 
 
Cal recordar que la equació en temps continu que descriu el model output error 
es: 
 

𝑦 𝑡 =
𝐵 𝑞
𝐹(𝑞)

𝑢 𝑡 − 𝑛𝑘 + 𝑒(𝑡) 

Equació 6 

On: 
𝐵 𝑞 = 𝑏! + 𝑏!𝑞!! +⋯+ 𝑏!"𝑞!(!"!!) 

Equació 7 

𝐹 𝑞 = 1 + 𝑓!𝑞!! +⋯+ 𝑓!"𝑞!!" 
Equació 8 

On el paràmetre nb fa referencia als zeros del sistema, el nf al nombre de pols i 
nk al retard pur del sistema. 
 
Estimació del retard pur (nk) 
 
Tot fent ús de l’eina Input delay inspection de Matlab podem estimar aquest valor 
(nk = 1): 
 

 
Figura 13.- Estimació del retard pur per a “ref_roll vs vy” 
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Figura 14.- Model output per a oe211 

 

 
Figura 15.- Model resids per a oe211 

 
Conclusions del model 
 
Amb aquest model obtenim un fit força bo (aproximadament 73%) tenint en 
compte que no s’han assumit no linealitats. En quan a la autocorrelació dels 
errors, podem observar que depenen de mostres anteriors tot i que no depenen 
de les entrades (veure correlació creuada amb les entrades). 
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c) Model lineal amb millora de autocorrelació 
 
Model basat en arx amb paràmetres: 
na = 5 ; nb = 5 ; nk = 1 ; 
 
Per tal d’entendre el valor d’aquests paràmetres, s’ha de tenir en compte que la 
equació en temps continu que descriu el model arx es: 
 

𝐴(𝑞)𝑦 𝑡 = 𝐵(𝑞)𝑢 𝑡 − 𝑛𝑘 + 𝑒(𝑡) 
Equació 9 

On: 
𝐴 𝑞 = 1 + 𝑎!𝑞!! +⋯+ 𝑎!"𝑞!!" 

Equació 10 

𝐵 𝑞 = 𝑏! + 𝑏!𝑞!! +⋯+ 𝑏!"𝑞!(!"!!) 
Equació 11 

 
Per tant, podem observar que el paràmetre na fa referencia als zeros del 
sistema, el nb al nombre de pols i nk al retard pur del sistema. 
 

 
Figura 16.- Model output per a arx551 
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Figura 17.- Model resids per a arx551 

 
Conclusions del model 
 
La diferència entre el model basat en output error i el següent es que en aquest 
cas perdem fit, ja que disminueix fins al 67% aproximadament però els errors son 
molt mes independents que no pas en el cas anterior. En quan a la correlació 
creuada entre les entrades i els errors, es pot observar que en aquest cas 
empitjora ja que no està dins del interval de confiança del 99%. 

 
2.2.4. Conclusions dels models lineals 

 
Una vegada obtinguts els millors models lineals per als sistemes “ref_p vs vx” i 
“ref_r vs vy” podem concloure que haurem d’optar per un model que ens 
caracteritzi les no linealitats del sistema ja que d’aquesta manera ens podrem 
aproximar a un fit del 100% i els errors no vindran correlats amb mostres 
anteriors ni amb les entrades. 
A més a més, s’hauran de fer noves suposicions respecte el pitch ja que si 
observem les dades de vol facilitades podem veure que aquest afecta en poca 
mesura respecte la posició y (veure figura 5). 
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2.3. Identificació del model no lineal (Caixa 
negre) 

 
Tal i com hem vist, la identificació del sistema no ens assegura un bon fit sempre 
que el volem representar com a un model lineal, es per això, que hem de buscar 
una alternativa de model que s’apropi a la realitat. Tot continuant amb l’ajuda de 
la toolbox de Matlab, podem observar que tenim la opció d’estimar un model no 
lineal ARX o un model Hammerstein-Wiener del tipus caixa negre1. 
 
 

2.3.1. Modelat ARX amb funció no lineal 
 
El model ARX amb una funció no lineal es un model autoregressiu de mitja mòbil 
amb variables exògenes que afegeix a la seva sortida un bloc no lineal. En el cas 
lineal, aquest model respon a la següent equació: 
 

𝐴 𝑞 𝑦 𝑡 =   𝐵 𝑞 𝑢 𝑡 +   𝐶 𝑞 𝑒(𝑡) 
Equació 12 

 
El nom es degut a que A(q)y(t) representa la a autoregressió, C(q)e(t) la mitja 
mòbil de soroll blanc i B(q)u(t) representa la variable exògena. 
Tot fent ús de la GUI de MATLAB, podem observar que el model respon a un 
diagrama de blocs on les entrades i sortides passen a través d’uns regressors 
per finalment ser modificats mitjançant els blocs no lineals i lineals del sistema 
tot computant una predicció de sortida. 
 

 
Figura 18.- Diagrama de blocs del model ARX amb un bloc no  lineal 

  

                                                
1 Un model “caixa negre” s’utilitza quan desconeixem la dinàmica del sistema per 
complet, és a dir, només son conegudes les entrades i sortides però no pas les 
no linealitats o, en definitiva, les seves equacions d’estats. 
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El principal desavantatge que veiem en aquest tipus de model es que s’ha de 
tenir un coneixement mes avançat del sistema que no pas amb el model 
Hammerstein-Wiener ja que s’han de definir el número de termes dels regressors 
així com el retard del sistema i, per tant, no es una tasca fàcil. 
 
 

2.3.2. Modelat basat en Hammerstein-Wiener 
 
El model Hammerstein-Wiener esta basat en el model Output Error, és a dir, el 
que respon a la següent equació lineal de sortida: 
 

𝑦 𝑡 =   
𝐵 𝑞
𝐹 𝑞

𝑢 𝑡 − 𝑛𝑘 + 𝑒(𝑡) 

Equació 13 

 
Aquest model afegeix a la entrada una no linealitat (model Hammerstein) i una 
altra a la sortida (Wiener). La gran avantatge que trobem en ell es el fet que 
d’entrada, la millor aproximació lineal que hem obtingut ha estat mitjançant el 
model Output Error, això vol dir, que podem començar a estimar el model no 
lineal tot utilitzant els valors de la matriu B i F calculats en dit apartat. A més a 
més, com la no linealitat pot estar fixada a la entrada, a la sortida o en ambdues 
parts, aquest model ens dona molta flexibilitat alhora de representar les no 
linealitats. Es per això que de cara a trobar un model que s’ajusti al sistema real 
mitjançant un model tipus caixa negra s’utilitzarà el model no lineal 
Hammerstein-Wiener. 
 

 
Figura 19.- Diagrama de blocs del model Hammerstein-Wiener 
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2.3.3. Estudi de les no linealitats del sistema 
 
El primer pas per poder realitzar una bona identificació del model no lineal es fer 
un estudi mes complet del sistema de tal manera que puguem detectar quines 
son les no linealitats presents en el mateix de mode que introduïm aquestes 
dades a la toolbox de Matlab i obtinguem un model acurat. 
 
Saturació d’entrada 
 
La no linealitat més clara es la que obtenim a la entrada quan passem un valor 
de Pitch o Roll de referència al voltant de 0.6/0.7 ja que la sortida corresponent 
de velocitat no augmenta més tot i que aquesta referència pot arribar al valor 
unitari. 
 
 
Resposta de la velocitat de x respecte la entrada de Pitch 
 
Aquesta no linealitat serà trobada tot observant el valor en estat permanent de la 
sortida en funció de la entrada. D’aquesta manera podrem observar una corba 
característica que podrà ser modelada mitjançant la toolbox de Matlab 
anomenada Basic Fitting.  
Si observem les dades obtingudes experimentalment, podem veure que la 
variable Pitch es veu modificada en un interval de -1 a 1 amb un pas de 0.1. Això 
es molt interessant ja que podrem obtenir una funció de 21 punts. Per tant, el 
procés que s’ha dut a terme es el d’anotar el valor de cada un dels punts 
d’entrada i dels de sortida per finalment, obtenir la resposta de sortida en una 
gràfica. 
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Figura 20.- Sortida de la velocitat de x en funció de la entrada Pitch 

 
Tot observant la gràfica obtinguda podem veure que la no linealitat d’entrada pot 
ser modelada com: 

• Recta per trams: Es pot veure que hi ha tres trams clarament 
diferenciats, amb el qual podem obtenir els 4 punts que defineixen 
aquesta funció o podem dir-li a Matlab que estimi els valors de la no 
linealitat d’entrada per una recta de 3 trams. 

• Equació polinòmica: Tot fent ús de l’eina Basic Fitting de Matlab o la 
funció polyfit(), podem obtenir per exemple una equació d’ordre 10 que 
defineix la sortida respecte la entrada. 

 

 
Figura 21.- Càlcul del polinomi d’ordre 10 que defineix la vx respecte Pitch 
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L’equació d’ordre 10 que representa la sortida en funció de la entrada es definida 
com es mostra a continuació: 
 

𝑣𝑥 = 0.28×𝑟𝑒𝑓_𝑝!" + 7.66×𝑟𝑒𝑓_𝑝! − 1.5×𝑟𝑒𝑓!
! − 12.96×𝑟𝑒𝑓!

! + 2.36×𝑟𝑒𝑓!
!

+ 0.59×𝑟𝑒𝑓!
! − 1.43×𝑟𝑒𝑓!

! + 10.45×𝑟𝑒𝑓!
! + 0.3×𝑟𝑒𝑓!

!

− 9.11×𝑟𝑒𝑓! − 0.006 
Equació 14 

Tot observant la figura 21 podem veure que la equació d’ordre 10 s’ajusta força 
bé a la sortida amb el qual la podem utilitzar per a modelar la no linealitat 
d’entrada. 
 
Resposta de la velocitat de y respecte la entrada de Roll 
 
Al igual que en el cas de la resposta de la velocitat de X respecte la entrada 
Pitch, es realitzarà una gràfica on podem veure clarament la resposta de la 
velocitat en l’eix Y en funció de la entrada de Roll. D’aquesta manera i tot fent ús 
un altre cop de la toolbox Basic Fitting i la funció polyfit() de Matlab podrem 
trobar una equació d’ordre 10 que s’aproximi a la resposta real del sistema. 
El interval d’entrada per a la variable Roll es el mateix que per la de Pitch, és a 
dir, des de  -1 a 1. 
 

 
Figura 22.- Sortida Vy en funció de la entrada Roll 
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Tot observant la gràfica obtinguda podem veure que la no linealitat d’entrada pot 
ser modelada com: 

• Recta per trams: De la mateixa manera que passava en el cas de l’eix 
X, es pot veure que hi ha tres trams clarament diferenciats, amb el qual 
podem obtenir els 4 punts que defineixen aquesta funció o podem dir-li a 
Matlab que estimi els valors de la no linealitat d’entrada per una recta de 
3 trams. 

• Equació polinòmica: Tot fent ús de l’eina Basic Fitting de Matlab o la 
funció polyfit(), podem obtenir per exemple una equació d’ordre 10 que 
defineix la sortida respecte la entrada. 
 

 
Figura 23.- Equació del polinomi que aproxima la no linealitat d’entrada 

 
L’ equació d’ordre 10 que representa la sortida en funció de la entrada es 
definida com es mostra a continuació: 
 
𝑣𝑦 = −4.4×𝑟𝑒𝑓!

!" + 16×𝑟𝑒𝑓!
! + 11×𝑟𝑒𝑓!

! − 43×𝑟𝑒𝑓!
! − 10×𝑟𝑒𝑓!

! + 42×𝑟𝑒𝑓!
!

+ 4.2×𝑟𝑒𝑓!
! − 19×𝑟𝑒𝑓!

! − 0.67×𝑟𝑒𝑓!
! + 6.6×𝑟𝑒𝑓! − 0.0086 

Equació 15 
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2.3.4. Model Hammerstein Wiener per al sistema Vx 
vs Pitch. 

 
Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, el model de caixa negre utilitzat serà el 
Hammerstein Wiener ja que quan es va realitzar l’estudi lineal el millor fit es va 
trobar gràcies al model Output Error que coincideix amb la estructura lineal que 
el Hammerstein Wiener. D’aquesta manera, es pot partir de la base d’aquest 
model lineal tot afegint les no linealitats estudiades a l’apartat anterior a la 
entrada del sistema. 
 
Cal recordar que el model output error amb millor fit (68.43%) presentava els 
paràmetres B=3, F=5 i nk = 2. 
 
Dades d’identificació (verd) i validació (vermell) 
 

 
Figura 24.- Dades per identificar i validar el model Hammerstein Wiener (Vx vs Pitch) 
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Model amb paràmetres B=3, F=5, nk=2 i saturació d’entrada entre -0.7 i 0.7 
 
La primera no linealitat sota estudi serà la que limita el valor màxim de la 
entrada, és a dir, el valor de Pitch en que s’assoleix una sortida màxima tot i que 
la entrada pugui continuar fins arribar al seu valor límit (1/-1). 
 
Malauradament, aquesta no linealitat no descriu gens bé el sistema ja que si 
veiem la comparació en la figura següent entre les dades experimentals i les 
obtingudes amb el model generat, el fit esta al 67.58%. Es per aquest motiu, que 
no ens endinsarem més en ell i serà per tant, descartat. 
 

 
Figura 25.- Model Hammerstein Wiener amb saturació a la entrada 

 
 
Model amb paràmetres B=3, F=5, nk=2 i recta de quatre trams com a no linealitat 
 
El següent model sota estudi serà el que defineix la no linealitat d’entrada com 
una recta per trams definida per cinc punts. De tal mode que la identificació sigui 
mes precisa deixem a MATLAB que sigui ell qui estimi aquests punts. 
Gràcies a això, podem veure en la figura següent que si comparem les dades 
experimentals amb les generades per el model, obtenim un fit del 84.18% cosa 
que incrementa en quasi un 20% el fit del model lineal respecte el no lineal. 
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Figura 26.- Model HW amb saturació (violeta) i recta de quatre trams (blau) com a no 

linealitat 

 
Tal i com es va realitzar en l’estudi del model lineal, s’han de tenir en compte els 
residus del model tot observant la autocorrelació i la correlació creuada entre 
entrades i sortides de mode que podem assegurar que el model descriu en un 
interval de certesa del 99% la dinàmica del sistema. 
Si observem la figura següent, podem veure que la correlació creuada es 
correcta ja que queda dins del interval de confiança del 99% però la 
autocorrelació dels errors no. 
Això ens fa veure que el model aconseguit no defineix d’una manera realista la 
dinàmica del sistema. 
  

 
Figura 27.- Correlació i autocorrelació per el model HW amb una recta de quatre trams com 

a no linealitat 
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2.3.5. Model Hammerstein Wiener per al sistema Vy 
vs Roll. 

 
El procés que es durà a terme per tal d’identificar un model Hammerstein Wiener 
que s’aproximi a la dinàmica del sistema Vy vs Roll real serà el mateix que el dut 
a terme amb el Vx vs Pitch. 
En aquest cas, el model lineal que es va identificar amb anterioritat que donava 
millor fit (72.85%) estava basat en l’Output Error amb paràmetres B=2, F=1 i 
nk=1. 
 
 
Dades d’identificació (verd) i validació (vermell) 
 

 
Figura 28.- Dades per identificar i validar el model Hammerstein Wiener (Vy vs Roll) 

 
Model amb paràmetres B=2, F=1, nk=1 i saturació d’entrada entre -0.5 i 0.5 
 
En aquest cas, la saturació òptima , és a dir, la que proporciona millor semblança 
entre les dades del sistema real i les aconseguides amb el model es la que dóna 
un valor mínim i màxim de -0.5 i 0.5 respectivament. 
A diferència del que passava en el sistema Vx vs Pitch, el fet de definir la no 
linealitat d’entrada com una saturació amb els valors esmentats, fa que 
s’aconsegueixi un increment notori de fit (81%) respecte el model lineal (fit = 
72.85%). 
  



Estudi d’identificació d’un model matemàtic per a la realització del control de 
trajectòria d’un quadricòpter 

 43 

 
Figura 29.- Model HW amb saturació (taronja) i model lineal Output Error (blau) 

 
Per tant, i tenint en compte aquesta millora respecte el model lineal, el següent 
pas es analitzar els gràfics dels residus mostrats a la figura adjuntada a 
continuació: 
 

 
Figura 30.- Autocorrelació i correlació per al model HW amb saturació d’entrada 

 
Podem observar gràcies a la figura anterior que no hi ha gaire dependència entre 
la sortida i la entrada tot i que la gràfica se surt una mica del interval de 
confiança del 99%. El problema, es la gran dependència que hi ha entre les 
sortides que ens indica clarament que aquest model no defineix gaire be la 
dinàmica del sistema real.  
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Model amb paràmetres B=2, F=1, nk=1 i recta de quatre trams com a no linealitat 
 
La següent no linealitat d’entrada sota estudi serà la d’una recta de quatre trams 
definida per cinc punts tal i com es va fer en el sistema Vx vs Pitch. 
Del mateix mode que es va explicar amb anterioritat, entrarem a la toolbox de 
MATLAB per definir que la no linealitat serà una recta de cinc punts però sense 
donar-li els valors ja que així ens estimarà els que responguin millor a la 
dinàmica del sistema. 
 
Si observem la figura següent, podem apreciar que el fit no ha millorat molt més 
que en el cas en que la no linealitat d’entrada era una saturació amb valor màxim 
i mínim 0.5 i -0.5 respectivament ja que aquest valor es d’un 82.03%. 
 

 
Figura 31.- Model HW amb recta de quatre trams (blau) i model lineal Output Error (blau clar) 
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Si observem la figura següent on es mostren els residus del sistema, podem 
veure que la única millora que trobem es el fet que la correlació creuada entre 
entrades i sortides esta dins del interval de confiança del 99% tot i que continua 
havent molta dependència entre els residus de la sortida ja que la gràfica de la 
autocorrelació així ho indica. 
 

 
Figura 32.- Autocorrelació i correlació per al model HW amb recta de quatre trams com a no 

linealitat 

  
 

2.3.6. Conclusions del model Hammerstein Wiener. 
 
Com s’ha pogut veure, mitjançant un ready made model basat en Hammerstein 
Wienner, el nostre model no lineal millora considerablement respecte el que 
podíem aconseguir tot utilitzant mètodes paramètrics lineals. 
No obstant, i degut a la necessitat de generar un controlador que sigui capaç 
d’anar de un punt a un altre amb la màxima precisió i velocitat possible, es obvi 
que s’ha de millorar el model de mode que representi de la millora manera 
possible la dinàmica del Ardrone real. Es per això, que el següent pas es fer el 
estudi d’un model de caixa gris en el que puguem afinar millor els paràmetres 
que caracteritzen el nostre sistema.  
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2.4. Identificació del model no lineal (Caixa 
gris) 

 
Quan veiem que no es possible trobar un bon model matemàtic basat en 
mètodes estadístics o també conegut com a model caixa negre ja que no ens 
permeten conèixer el funcionament intern del sistema, hi han els que son 
anomenats de caixa gris o conceptuals. Aquests models es basen en un 
coneixement previ de la dinàmica del sistema o en els seus principis físics. Això 
fa que amb el coneixement adquirit amb l’estudi previ del model lineal i les no 
linealitats, siguem capaços de desenvolupar-ne un. 
 

2.4.1. Procés de modelat caixa gris 
 
El software informàtic MATLAB ens dona la possibilitat de generar models caixa 
gris mitjançant programació d’alt nivell tot descrivint les equacions d’estat del 
sistema. El mètode mes senzill es fent ús de les seves llibreries ja que les 
funcions estan clarament definides i no fa falta un gran coneixement del seu 
llenguatge per fer el modelat. El problema es que en models no lineals i amb 
força paràmetres per estimar el fet d’utilitzar-lo fa que el temps de càlcul sigui 
molt llarg i, tenint en compte que s’han de fer moltes proves (adició/eliminació de 
paràmetres a estimar, definició de no linealitats, canvis en les equacions d’estat, 
estimació de les condicions inicials, utilització de retards, entre d’altres...) fa que 
no sigui un mètode òptim. Es per això, que es té la possibilitat de descriure les 
equacions d’estat del sistema amb el paràmetres a calcular mitjançant C/C++. La 
gran desavantatge es que la programació del model caixa gris es mes complex i 
si volem utilitzar funcions preestablertes per MATLAB hem de fer la conversió en 
codi C/C++ i, això no es una tasca senzilla. No obstant, el fet d’utilitzar aquest 
llenguatge ens permet fer tantes modificacions com vulguem al model ja que el 
temps de càlcul es molt curt i, per tant, es molt més òptim. 
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2.4.2. Dades sota coneixement 
 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, per a la realització d’un model caixa gris 
es necessari tenir un coneixement previ de la estructura del sistema a modelar 
així com una intuïció de les seves equacions d’estat i les seves no linealitats. 
Gràcies a l’estudi previ del sistema com un model lineal, i mes tard com un ready 
made model no lineal (Hammerstein Wiener) hem acumulat un coneixement de 
la dinàmica del sistema. 
Aquest coneixement previ es el que es detalla a continuació: 
 
Relació entre posició i velocitat 
 
Es ben conegut que la relació física existent entre la posició i la velocitat es la 
integral, és a dir, si fem la integral de la velocitat respecte el temps, obtenim la 
posició. 
La representació d’aquest fenomen físic com a equació d’estat discreta es la 
següent: 
 

𝑥 𝑘 + 𝑇𝑠 = 𝑣𝑥 𝑘 ×𝑇𝑠 + 𝑥(𝑘) 
Equació 16 

On: 
 k: Mostra actual 
 Ts: Temps de mostreig 
 x: Posició 
 vx: Velocitat 

 
Per tant, hi gràcies a aquest fet podem fixar aquesta equació en la equació 
d’estats del sistema per tal que MATLAB no la hagi d’estimar. 
 
Entrada no lineal Pitch 
 
L’equació d’ordre 10 que representa la sortida de velocitat x en funció de la 
entrada pitch es definida com es mostra a continuació: 
 

𝑣𝑥 = 0.28×𝑟𝑒𝑓_𝑝!" + 7.66×𝑟𝑒𝑓_𝑝! − 1.5×𝑟𝑒𝑓!
! − 12.96×𝑟𝑒𝑓!

! + 2.36×𝑟𝑒𝑓!
!

+ 0.59×𝑟𝑒𝑓!
! − 1.43×𝑟𝑒𝑓!

! + 10.45×𝑟𝑒𝑓!
! + 0.3×𝑟𝑒𝑓!

!

− 9.11×𝑟𝑒𝑓! − 0.006 
Equació 17  
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Entrada no lineal Roll 
 
L’ equació d’ordre 10 que representa la sortida de velocitat y en funció de la 
entrada roll es definida com es mostra a continuació: 
 
𝑣𝑦 = −4.4×𝑟𝑒𝑓!

!" + 16×𝑟𝑒𝑓!
! + 11×𝑟𝑒𝑓!

! − 43×𝑟𝑒𝑓!
! − 10×𝑟𝑒𝑓!

! + 42×𝑟𝑒𝑓!
!

+ 4.2×𝑟𝑒𝑓!
! − 19×𝑟𝑒𝑓!

! − 0.67×𝑟𝑒𝑓!
! + 6.6×𝑟𝑒𝑓! − 0.0086 

Equació 18 

 
Retard pur del sistema 
 
Tot i que el retard pur del sistema es un paràmetre difícil d’aconseguir amb una 
certesa del 100% d’entrada s’utilitzaran els que es van estimar amb anterioritat 
tot fent ús de la toolbox de MATLAB Input delay inspection. 
D’aquest mode, el retard en la entrada pitch serà de dues mostres i per a la 
entrada roll una mostra. S’ha de tenir en compte, que es faran variacions 
respecte el model inicial de tal mode que s’ajusti la dinàmica del sistema de la 
millor manera possible. 

 
Interacció de la entrada pitch a la velocitat y 
 
Si observem les dades experimentals usades per trobar el model del Ardrone, 
podem observar que encara que sigui en petita mesura, la entrada de pitch 
afecta a la velocitat en l’eix y i, per tant, s’haurà d’afegir un paràmetre (P_7) que 
representi aquest fet. 

 
Interacció de la entrada roll a la velocitat x 
 
De la mateixa manera que en el cas anterior, tot observant les dades 
experimentals del sistema podem observar que hi ha una relació entre la entrada 
roll i la velocitat de x que serà representada amb el paràmetre P_6. 
 
Paràmetres a estimar 

 
Una de les grans avantatges que ens ofereix un model caixa gris es que podem 
fixar paràmetres multiplicadors a la equació d’estats per tal que els ajusti amb la 
màxima precisió tot tenint en compte les dades experimentals. Aquest fet fa que 
podem esbrinar els paràmetres òptims descrits amb el nom de P_x.  
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2.4.3. Estructura del model caixa gris 
 
Una vegada que s’ha vist quins son els paràmetres sota coneixement estem en 
disposició de generar les equacions d’estat que definiran el nostre model caixa 
gris. 
 

𝑥(𝑘 + 𝑇𝑠)
𝑣𝑥(𝑘 + 𝑇𝑠)
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑟𝑒𝑓_𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ(𝑘 + 𝑇𝑠)
𝑦(𝑘 + 𝑇𝑠)
𝑣𝑦(𝑘 + 𝑇𝑠)
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑟𝑒𝑓_𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑘 + 𝑇𝑠)

=

1 𝑇𝑠 0 0 0 0 0 0 0
0 𝑇𝑠×𝑃_1 𝑇𝑠×𝑃_2 0 0 0 0 𝑇𝑠×𝑃_6 0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 𝑇𝑠 0 0

0 𝑇𝑠×𝑃_7 0 0 𝑇𝑠×𝑃_4 𝑇𝑠×𝑃_5 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0

×

𝑥(𝑘)
𝑣𝑥(𝑘)
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑟𝑒𝑓_𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ(𝑘)
𝑦(𝑘)
𝑣𝑦(𝑘)
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑟𝑒𝑓_𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑘)

+

0 0
∗
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
∗∗

×
𝑟𝑒𝑓_𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ(𝑘)
𝑟𝑒𝑓_𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑘)  

Equació 19 

Amb equació de sortida: 
 

𝑦 =

1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

×

𝑥(𝑘)
𝑣𝑥(𝑘)
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑟𝑒𝑓_𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ(𝑘)
𝑦(𝑘)
𝑣𝑦(𝑘)
𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑟𝑒𝑓_𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑘)

 

Equació 20 

 
*: Equació no lineal representada com a polinomi de 10é ordre (Pitch vs vx) 
**: Equació no lineal representada com a polinomi de 10é ordre (Roll vs vy)  
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2.4.4. Anàlisis del model caixa gris 
 
Per fer l’anàlisi del model caixa gris s’ha de tenir en compte que les condicions 
inicials per a la posició en l’eix x, la velocitat en x, la posició en l’eix y,  la velocitat 
en y així com la entrada pitch i roll s’han fixat i, aquestes no seran estimades ja 
que les podem saber amb seguretat degut a que tenim les dades experimentals. 
Per tant, les condicions inicials segons les dades experimentals son: 
 

x 0 m 
vx 0.6118 m/s 
y 0.0517 

vy -1.0592 
pitch 0.0392 
roll 0 

Taula 1 

 
Paràmetres estimats en condicions inicials 
 
De mode que els les equacions no lineals que afecten al pitch i al roll quedin de 
la millor manera definida, aquestes s’inicialitzen en el programa principal amb els 
valors trobats mitjançant la toolbox de MATLAB Basic Fitting. No obstant i degut 
a que volem que quedin ajustades mes acuradament, deixem que MATLAB 
estimi els paràmetres multiplicadors tot partint de la base de les condicions 
inicials.  
Degut a aquest fet, les equacions d’entrada no lineals queden definides de la 
següent manera: 
 

a) Equació no lineal per la entrada Pitch 
 
dx[4]= 
P_19[0]*(pow(u[0],10))+P_20[0]*(pow(u[0],9))+P_21[0]*(pow(u[0],8))+P_22[0]*(p
ow(u[0],7))+P_23[0]*(pow(u[0],6))+P_24[0]*(pow(u[0],5))+P_25[0]*(pow(u[0],4))+
P_26[0]*(pow(u[0],3))+P_27[0]*(pow(u[0],2))+P_28[0]*(pow(u[0],1))+P_29[0]; 

Equació 21 
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Paràmetre Valor inicial 
P_19 0.28 
P_20 7.66 
P_21 -1.5 
P_22 -12.96 
P_23 2.36 
P_24 0.59 
P_25 -1.43 
P_26 10.45 
P_27 0.3 
P_28 -9.11 
P_29 -0.006 

Taula 2 

 
b) Equació no lineal per la entrada Roll 

 
dx[8] = 
P_8[0]*(pow(u[1],10))+P_9[0]*(pow(u[1],9))+P_10[0]*(pow(u[1],8))+P_11[0]*(pow(
u[1],7))+P_12[0]*(pow(u[1],6))+P_13[0]*(pow(u[1],5))+P_14[0]*(pow(u[1],4))+P_1
5[0]*(pow(u[1],3))+P_16[0]*(pow(u[1],2))+P_17[0]*(pow(u[1],1))+P_18[0]; 

Equació 22 

 
Paràmetre Valor inicial 

P_8 -4.4 
P_9 16 

P_10 11 
P_11 -43 
P_12 -10 
P_13 42 
P_14 4.2 
P_15 -19 
P_16 -0.67 
P_17 6.6 
P_18 -0.0086 

Taula 3 
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Paràmetres finals estimats 
 
Els paràmetres que finalment MATLAB a estimat tot fent ús del algoritme PEM 
(Prediction Error Method) que es basa en el fet de minimitzar els errors de la 
sortida al ser comparats amb les dades experimentals tot ajustant els paràmetres 
definits inicialment son els següents: 
 

Paràmetre Valor final 
P_1 15.31 
P_2 2.98 
P_4 15.7 
P_5 4.44 
P_6 0.325 
P_7 0.054 
P_8 -22.28 
P_9 39.78 

P_10 18.93 
P_11 -41.41 
P_12 -7.03 
P_13 20.18 
P_14 1.26 
P_15 -5.29 
P_16 -0.1231 
P_17 1.39 
P_18 0.0011 
P_19 -9.64 
P_20 4.05 
P_21 20.67 
P_22 -6.95 
P_23 -13.4 
P_24 0.41 
P_25 2.24 
P_26 5.33 
P_27 0.157 
P_28 -4.14 
P_29 -0.002 

Taula 4 
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Comparació de la resposta del model i les dades del sistema real 
 

 
Figura 33.- Comparació del model caixa gris i el sistema real 

 
 

Posició en x 89.86% 

Velocitat en x 84.28% 

Posició en y 90.55% 

Velocitat en y 85.74% 

Taula 5 

 
Tot comparant el fit de les dades reals amb les experimentals, podem dir que 
s’ajusten força bé ja que el que ens interessa principalment es la posició en l’eix 
x i en l’eix y i aquest esta al voltant del 90%. A més a més, s’ha de tenir en 
compte que al ser un model, tot i que ajustéssim les dades molt properes al 
100% no podríem assegurar que, efectivament, fos 100% el model del sistema ja 
que les dades poden estar alterades. Es per això que aquest model serà el que 
utilitzàrem per realitzar el controlador ja que serà aquest el que s’encarregui 
d’arribar al punt (x,y) de la forma mes ràpida possible i amb la màxima precisió.  
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Predicció dels errors 
 

 
Figura 34.- Predicció dels errors del model caixa gris 

 
 

Error màxim en la posició x 1.9035m 
Error mitjà en la posició x 0.5213m 

Error màxim en la posició y 1.4793m 
Error mitjà en la posició y 0.27853m 

Taula 6 

 
Observant la predicció dels errors que s’obtenen respecte les dades reals, 
podem veure que tot i que podem obtenir en algun punt un error de 1.9m (eix x) i 
1.4m(eix y), la mitja del error estarà al voltant dels 50cm i de 30cm per al eix x i y 
respectivament. Aquest fet, d’entrada, no serà un problema francament greu ja 
que estem parlant d’un model estadístic generat a partir d’unes dades 
experimentals prèviament donades i, a més, el controlador serà l’encarregat 
d’obtenir la informació en temps real de la posició exacta per corregir possibles 
desviacions respecte el set point.  
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Resposta del sistema amb entrada graó unitari 
 

 
Figura 35.- Resposta del model Caixa gris amb entrada graó unitari 

 
Gràcies a la observació de la resposta del sistema vers una entrada graó unitari 
podem ser capaços de veure si el sistema serà estable o no i a més, podem 
concloure que efectivament, la resposta de velocitat respon a una equació de 
primer ordre. En el cas de la velocitat x estaríem davant d’una exponencial 
negativa i en l’eix y d’una positiva. A més a més, podem veure la interacció que 
hi ha entre la entrada roll i la posició i velocitat en l’eix x gràcies al paràmetre P_6 
estimat al igual que la interacció entre pitch i la posició i velocitat en l’eix y 
(paràmetre P_7). 
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Anàlisis del model amb el programa facilitat per l’administració del concurs 
 

 
Figura 36.- Resultats del programa d’avaluació del model 

 
 

 
Figura 37.- Errors calculats per el programa d’avaluació del model 
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Figura 38.- Resultats finals de la avaluació del model 

 
Dades del model facilitades per MATLAB 
 

 
Figura 39.- Informació del model Grey Box generat per MATLAB 
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Figura 40.- Paràmetres obtinguts mitjançant l’algoritme PEM 

 
Nota 1: S’ha de tenir en compte que el paràmetre número 2 que ens dona 
MATLAB es el nostre paràmetre 1 ja que l’array de valors utilitzats en la funció 
del model Caixa gris comencen amb l’índex 0. 
 
Nota 2: Els paràmetres p1 i p4 donats per MATLAB no han estat utilitzats i, per 
tant, no influeixen en el resultat final.  
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2.4.5. Conclusions del model caixa gris 
 
Una vegada realitzat el model caixa gris que defineix la dinàmica del 
quadricòpter podem concloure que estem davant d’un model força bo ja que es 
capaç de reproduït les dades reals en un 90% i a més, els errors que obtenim en 
la posició son totalment tolerables tal i com ens indica el programa d’avaluació 
del model. 
A més a mes, els errors que podem obtenir no son al 100% certs ja que no 
podem assegurar que les dades hagin rebut pertorbacions. No obstant, gràcies a 
la adició d’un controlador de trajectòria serem capaços de corregir la posició de 
tal mode que petites diferencies entre el model i el sistema real no seran 
perjudicials per aconseguir que el quadricòpter es mogui autònomament amb 
suficient velocitat i precisió. 
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CAPITOL 3: 

Disseny del 
controlador 

 
El capítol que segueix a continuació te la finalitat d’explicar el procés dut a terme 
per a la realització del control automàtic de la trajectòria del ArDrone. 
Bàsicament, els principals objectius per a la seva realització serà dotar al 
sistema d’un control suficientment bo en el sentit que ens interessa que el 
quadricòpter es desplaci cap a un punt (x,y) amb la màxima velocitat i precisió 
possible. 
Aquestes especificacions queden d’alguna manera obertes ja que venen 
donades per el jurat del concurs de les Jornades d’Automàtica ja que mitjançant 
un avaluador del controlador podem veure si les especificacions aconseguides 
s’apropen al cas ideal o si, per contra, s’allunyen del que hauria de ser un control 
ràpid, òptim i precís. 
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3.1. Estudi de la estratègia de control 
 
L’estratègia de control que s’explica a continuació es basa en l’ús de les 
coordenades polars des del punt inicial del drone fins al punt de destí d’aquest 
de mode que es duu a terme un control intern del llaç de velocitat. 
La idea principal d’aquest control és la de trobar l’error de posició en l’eix x, 
l’error de posició en el y i d’aquí extreure el mòdul i l’angle respecte el punt de 
destinació. Una vegada obtinguts aquests paràmetres es procedeix a fer la 
conversió a consigna de velocitats de referència, les quals tindran el seu propi 
control en llaç tancat. 
A més a més, el controlador sota estudi afegeix l’eliminació de pertorbacions, és 
a dir, un bloc de control dedicat a que el quadricòpter segueixi el més 
estrictament possible la trajectòria òptima entre dos punts davant de 
pertorbacions externes. 
 

 
Figura 41.- Diagrama de blocs del controlador sota disseny 

 

3.2. Obtenció de les velocitats de referència 
 
Tal i com s’ha mencionat a l’apartat anterior, mitjançant el punt de destí i el punt 
actual del drone, obtenim l’error de posició que es convertit a coordenades polars 
del següent mode: 
 

𝜑 = (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑥)! + (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑦)! 
Equació 23 
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𝜃 = atan
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑦
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑥

 

Equació 24 

 
El que aconseguim amb aquest fet es veure com de lluny o a prop estem 
respecte el set point ja que el mòdul serà mes gran o mes petit així com la 
direcció a seguir gràcies al angle theta. 
A més a més, s’ha de tenir en compte que en la primera aproximació s’afegirà un 
controlador proporcional a la sortida del mòdul de manera que puguem decidir 
que el drone es desplaci amb mes o menys velocitat cap al punt de destí gràcies 
al multiplicador.  
 
Una vegada modificat el mòdul amb un multiplicador K, es procedeix a fer la 
conversió a velocitats de referència: 
 

𝑣𝑥 = 𝐾×𝜑× cos 𝜃 
Equació 25 

𝑣𝑦 = 𝐾×𝜑× sin 𝜃 
Equació 26 

 

3.3. Control del llaç de velocitats 
 
Una vegada obtingudes les velocitats de referència en cada eix, estem en 
disposició de dur a terme un controlador SISO amb cada una d’elles ja que 
s’assumeix un control desacoblat. 
Per això, el primer que s’ha de dur a terme es la obtenció de les funcions de 
transferència. Degut a que estem davant de un sistema de primer ordre, s’ha 
considerat utilitzar el mètode de llaç obert per la seva senzillesa. 
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3.3.1. Mètode de llaç obert 
 
El mètode que es descriu a continuació es un mètode gràfic en el que es tracta 
d’obtenir la resposta en llaç obert d’un sistema de primer ordre. 
S’ha de tenir en compte que s’utilitza un  primer ordre ja que es una aproximació 
lineal del model no lineal que prèviament es va trobar en el capítol 2. 
Mitjançant la resposta en llaç obert es possible calcular el guany del sistema així 
com la seva constant de temps mitjançant: 
 

𝐾 =
𝑦!
𝑢!

 

Equació 27 

𝜏 =
1
𝑇

 

Equació 28 

On y(t) es la sortida del sistema i u(t) la entrada del sistema tal i com es mostra 
la figura següent: 
 

 
Figura 42.- Mètode gràfic d’obtenció d’una funció de transferència de primer ordre 

Gràcies al càlcul dels paràmetres anteriors, podem obtenir la funció de 
transferència de primer ordre: 
 

𝐺 𝑠 =
𝐾

1 + 𝑠
𝑇
=

𝐾
1 + 𝜏𝑠

 

Equació 29 
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3.3.2. Funció de transferència de la velocitat en x 
 
Tot fent ús del mètode anterior, podem trobar la funció de transferència en llaç 
obert de la velocitat en l’eix x. 
Per aquest experiment s’utilitza una entrada graó unitària de mode que s’obté la 
resposta següent: 
 

 
Figura 43.- Resposta del sistema de velocitat x amb una entrada graó unitària 

D’aquí s’obté el guany del sistema: 

𝐾 =
𝑦!
𝑢!

=
2.96
1

= 2.96 

Equació 30 

Una vegada obtingut el guany del sistema, procedim a trobar la  constant de 
temps, és a dir, el temps en el que la sortida del sistema equival a 3τ o al 63’2% 
de la sortida en estat permanent: 
 

 
Figura 44.- Zoom de la sortida del sistema vx per trobar la constant de temps 
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De la resposta anterior, podem veure que el temps (T) quan ymax(3τ) = 
2.96*0.632 = 1.8648 es de 0.9 segons i, per tant,  τ = 1/0.9 = 1.111 
Amb el guany del sistema i la constant de temps obtenim la funció de 
transferència: 
 

𝐺 𝑠 =
𝐾

1 + 𝑠
𝑇
=

𝐾
1 + 𝜏𝑠

=
2.96

1 + 1.11𝑠
 

Equació 31 

 

3.3.3. Funció de transferència de la velocitat en y 
 

Del mateix mode que s’ha fet en el cas anterior, s’excita el sistema amb una 
entrada graó unitària per tal de trobar el guany i la constant de temps del 
sistema. Així doncs, la resposta en llaç obert obtinguda es la que es mostra a 
continuació: 
 

 
Figura 45.- Resposta del sistema de velocitat y amb una entrada graó unitària 

 
D’aquí s’obté el guany del sistema: 
 

𝐾 =
𝑦!
𝑢!

=
1.9
1
= 1.9 

Equació 32 
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El següent paràmetre que s’ha d’esbrinar per tal de definir la funció de 
transferència en llaç obert del sistema es la constant de temps. Per tant, tenint 
en compte que el valor de la sortida en tres constants de temps es de 1.197, 
mitjançant la figura següent podem veure que el temps (T) equival a 1.55 segons 
i, per tant, τ = 1/1.55 = 0.6451. 
 

 
Figura 46.- Zoom de la sortida del sistema vy per trobar la constant de temps 

 
Amb el guany del sistema i la constant de temps obtenim la funció de 
transferència: 
 

𝐺 𝑠 =
𝐾

1 + 𝑠
𝑇
=

𝐾
1 + 𝜏𝑠

=
1.9

1 + 0.645𝑠
 

Equació 33 
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3.3.4. Acoblament entre la variable pitch i roll 
 
Degut a que el model no lineal que s’ha identificat (veure capítol 2) te en compte 
l’acoblament entre les senyals pitch i roll, haurem de fer un estudi previ per 
esbrinar si aquest pot ésser ignorat o si, per contra, es important i, per tant, s’ha 
de realitzar un desacoblament de senyals previ per tal de dissenyar el 
controlador. 
 
Per tal de poder veure aquest fet, l’assaig que es dur a terme es el de trobar la 
relació entre les sortides tot fent l’estudi de la matriu de guanys relatius 
proposada per Bristol. 
 
Per dur a terme el procés d’estudi d’interacció entre senyals proposat per Bristol 
tracta de trobar els guanys de les funciones de transferència en règim permanent 
entre les variables. 
En el nostre cas, haurem de trobar quatre guanys, és a dir, el del llaç M1-C1, 
M2-C2, M2-C2 i M2-C1 (veure figura adjunta). 
 

 
Figura 47.- Diagrama de blocs sistema amb acoblament 

 
Una vegada obtinguts els guanys K11, K12, K21, K22 podem avaluar la matriu de 
guanys relatius ja que respon a la fórmula següent: 
 

𝐻 = 𝜆 1 − 𝜆
1 − 𝜆 𝜆  

Equació 34 
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On: 

𝜆 =
1

1 − 𝐾!"𝐾!"𝐾!!𝐾!!

 

Equació 35 

 
El que interessa trobar es que lambda s’aproxima a 1 ja que això vol dir que els 
guanys en llaç obert i tancat C1-M1 són idèntics i, per tant, no hi ha interacció 
entre llaços. 
 
Guany en regim permanent del sistema M1-C1 
 
Del capítol 3.3.2 podem veure que el guany en regim permanent del sistema es 
K11 = 2.96. 
 
Guany en regim permanent del sistema M1-C2 
 
Si observem la resposta del sistema degut a la interacció de la velocitat de 
referència del eix x amb la resposta del pitch, podem observar que el valor de K12 
es de 0.08 aproximadament. 
 

 
Figura 48.- Interacció de la velocitat de referencia x sobre el pitch 
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Guany en regim permanent del sistema M2-C2 
 
Del capítol 3.3.3 podem veure que el guany en regim permanent del sistema es 
K11 = 1.9. 
 
Guany en regim permanent del sistema M2-C1 
 
Si observem la resposta del sistema degut a la interacció de la velocitat de 
referència del eix y amb la resposta del roll, podem observar que el valor de K21 
es de 0.09 aproximadament. 
 

 
Figura 49.- Interacció de la velocitat de referencia y sobre el roll 

 
Matriu de guanys relatius 
 
El valor de lambda respon a: 

𝜆 =
1

1 − 𝐾!"𝐾!"𝐾!!𝐾!!

=
1

1 − 0.08×0.092.96×1.9
= 1.0013 

Equació 36 

i, per tant, la matriu de guanys relatius: 

𝐻 = 1 0
0 1  

Equació 37 

Gràcies a aquest estudi, podem assegurar que estem davant d’un sistema 
desacoblat i que la hipòtesis duta a terme al inici del capítol era correcta. 
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3.3.5. Càlcul dels controladors 
 
Degut a que la funció de transferència obtinguda tant per l’eix x com el y es de 
primer ordre, el controlador sota disseny tracta de dur a terme una funció de 
transferència en llaç tancat de segon ordre amb l’ajuda d’un controlador PI. 
El controlador que s’utilitzarà no afegeix una component derivativa ja que 
aquesta es molt sensible al soroll i això ens podia portar problemes. 
 
Gràcies a la obtenció d’una funció de transferència de segon ordre, podem 
definir els paràmetres de màxim sobreimpuls així com el temps d’estabilització. 
S’ha de tenir en compte que es vol evitar el sobreimpuls, és a dir, que la resposta 
del sistema en llaç tancat actuï com un primer ordre ja que ens interessa que la 
velocitat augmenti al seu valor màxim de manera progressiva i, per tant, sense 
oscil·lacions. 
D’altra banda, el temps d’estabilització vindrà definit en funció de la constant de 
temps del sistema sota estudi. 
Tenint en compte les idees bàsiques de disseny del controlador anterior, el 
procés de càlcul dels paràmetres Kp i Ki es dur a terme amb el procés següent: 
 
La planta sota control respon a una funció de transferència de primer ordre tal 
que: 
 

𝐺 𝑠 =
𝐾

𝜏𝑠 + 1
 

Equació 38 

I el controlador PI: 
 

𝐶 𝑠 = 𝐾! +
𝐾!
𝑠

 

Equació 39 

De mode que el sistema en llaç tancat respon a la figura següent: 
 

 
Figura 50.- Diagrama de blocs del sistema de velocitat en llaç tancat 
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La reducció de blocs per obtenir la funció de transferència en llaç tancat del 
controlador juntament amb la planta del sistema es dur a terme mitjançant: 
 

𝑇 𝑠 =
𝐺 𝑠 𝐶(𝑠)

1 + 𝐺 𝑠 𝐶(𝑠)
 

Equació 40 

Operant, obtenim: 
 

𝑇 𝑠 =
𝐾

𝜏𝑠 + 1 (𝐾! +
𝐾!
𝑠 )

1 + 𝐾
𝜏𝑠 + 1 (𝐾! +

𝐾!
𝑠 )

=
𝐾𝐾!𝑠 + 𝐾𝐾!
𝑠 + 𝜏𝑠!

𝜏𝑠! + 1 + 𝐾𝐾! 𝑠 + 𝐾𝐾!
𝑠 + 𝜏𝑠!

=
𝐾𝐾!𝑠 + 𝐾𝐾!

𝑠! + 1 + 𝐾𝐾!
𝜏 𝑠 + 𝐾𝐾!𝜏

 

Equació 41 

Tot sabent que la equació característica d’una funció de segon ordre respon a: 
 

𝑠! + 2𝜁𝜔!𝑠 + 𝜔!! 
Equació 42 

Podem igualar els termes de mode que: 
 

2𝜁𝜔! =
1 + 𝐾𝐾!

𝜏
 

Equació 43 

𝜔!! =
𝐾𝐾!
𝜏

 

Equació 44 

 
Tot sabent que el temps d’estabilització (Ts) amb una constant de temps de 4τ 
(98% del valor final) respon a: 
 

𝑇𝑠 =
4
𝜁𝜔!

 

Equació 45 

I que el sobreimpuls màxim en tant per cent es: 
 

𝑃.𝑂 % = 100𝑒
!!"
!!!! 

Equació 46 
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Estem en disposició de fixar les especificacions del sistema Ts i P.O per tal de 
trobar els valor de omega i shi que ens proporcionaran els valor del controlador 
PI. 
S’ha de tenir en compte que degut a que volem que el nostres sistema respongui 
a una funció de primer ordre, el valor de shi estarà fixat a 1 i, per tant, no hi 
haurà sobreimpuls. 
 
Controlador per el llaç de velocitat en l’eix x 
 
Les especificacions fixades per el llaç de velocitat son: 
 

Temps estabilització (s) Sobre impuls màxim (%) 
4 0 

Taula 7.- Especificacions per el llaç de control en la velocitat en x 

El temps d’estabilització s’ha fixat a quatre segons ja que la constant de temps 
del sistema es de 1.11 segons i, per tant, en un període de quatre constants de 
temps, és a dir, per a un valor final del 98% el temps serà de 4.44 segons cosa 
que fa que si volem reduir molt per sota de la seva constant de temps natural 
obtinguem un sistema amb sobrepic. 
D’aquestes especificacions podem obtenir: 

𝜁 = 1 
Equació 47 

𝜔! =
4

𝑇𝑠×𝜁
=
4
4
= 1  𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Equació 48 

I, per tant, podem obtenir els valors del controlador PI: 
 

𝐾! =
2𝜁𝜔!𝜏 − 1

𝐾
=
2×1×1×1.11 − 1

2.96
= 0.412 

Equació 49 

𝐾! =
𝜔!!𝜏
𝐾

=
1!×1.11
2.96

= 0.375 

Equació 50 

Gràcies a aquest controlador obtenim la resposta prèviament definida: 
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Figura 51.- Resposta del sistema en llaç de la velocitat en x amb un controlador PI 

Es pot observar mitjançant la gràfica anterior que no hi ha sobrepic i que el 
temps d’estabilització esta als voltants de 4.5 segons. 
 
Controlador per el llaç de velocitat en l’eix y 
 
Les especificacions fixades per el llaç de velocitat son: 
 

Temps estabilització (s) Sobre impuls màxim (%) 
2 0 

Taula 8.- Especificacions per el llaç de control en la velocitat en y 

El temps d’estabilització s’ha fixat a dos segons ja que la constant de temps del 
sistema es de 0.645 segons i, per tant, en un període de quatre constants de 
temps, és a dir, per a un valor final del 98% el temps serà de 2.58 segons cosa 
que fa que si volem reduir molt per sota de la seva constant de temps natural 
obtinguem un sistema amb sobrepic. 
D’aquestes especificacions podem obtenir: 

𝜁 = 1 
Equació 51 

𝜔! =
4

𝑇𝑠×𝜁
=
4
2
= 2  𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Equació 52 

I, per tant, podem obtenir els valors del controlador PI: 
 

𝐾! =
2𝜁𝜔!𝜏 − 1

𝐾
=
2×1×2×0.645 − 1

1.9
= 0.832 

Equació 53 
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𝐾! =
𝜔!!𝜏
𝐾

=
2!×0.645

1.9
= 1.356 

Equació 54 

Gràcies a aquest controlador obtenim la resposta prèviament definida:

 
Figura 52.- Resposta del sistema en llaç de la velocitat en y amb un controlador PI 

Es pot observar mitjançant la gràfica anterior que no hi ha sobrepic i que el 
temps d’estabilització esta als voltants dels 2 segons. 
 

3.3.6. Ajust dels controladors per prova i error 
 
Una vegada obtinguts els paràmetres dels controladors PI per el llaç de control 
de velocitat en ambdós eixos, es tracta d’afinar-los de mode que sense perdre la 
especificació de sobreimpuls màxim, puguem reduir el temps d’estabilització del 
sistema. 
Gràcies a dur a terme el mètode de prova i error, podem ajustar aquests 
paràmetres d’una forma ràpida i senzilla. 
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Ajust del controlador per el llaç de velocitat en l’eix x 
 
Desprès de varies iteracions sobre el sistema, la millor resposta que s’ha 
obtingut en quan a temps d’estabilització i a sobrepic màxim es la mostrada en la 
figura següent: 
 

 
Figura 53.- Resposta del llaç de velocitat en x amb el controlador PI definitiu 

 
Aquesta resposta correspon a utilitzar els paràmetres definits en la taula 
mostrada a continuació: 
 

Kp Ki 
0.173 0.23 

Taula 9.- Paràmetres del controlador PI per el llaç de velocitat en l’eix x 

 
Podem observar que hi ha un sobrepic d’un 3% totalment assumible ja que ens 
interessa que arribi a la màxima velocitat el més ràpid possible. 
A més a més, podem veure que el temps d’estabilització passa dels 4 segons 
que s’havien dissenyat prèviament a 2 segons.  
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Ajust del controlador per el llaç de velocitat en l’eix y 
 
Desprès de varies iteracions sobre el sistema, la millor resposta que s’ha 
obtingut en quan a temps d’estabilització i a sobrepic màxim es la mostrada en la 
figura següent: 
 

 
Figura 54.- Resposta del llaç de velocitat en x amb el controlador PI definitiu 

 
Aquesta resposta correspon a utilitzar els paràmetres definits en la taula 
mostrada a continuació: 
 

Kp Ki 
0.4 0.3 

Taula 10.- Paràmetres del controlador PI per el llaç de velocitat en l’eix x 

Podem observar mitjançant la gràfica anterior que el controlador continua sense 
oferir sobre impuls i un temps d’estabilització de dos segons. 
 
Anti wind-up 
 
S’ha de tenir en compte que degut a que el valor de sortida d’ aquests llaços de 
control mai podran ser superiors ni inferiors al valor 1 i -1 respectivament, s’ha 
afegit al controlador un anti wind-up de mode que el integrador saturi la sortida 
en aquests valors i, per tant, no continuï acumulant error quan la sortida arribi als 
seus valors màxims. 
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3.4. Control del llaç de posició 
 
El control del llaç de posició es el que tracta de modificar el mòdul obtingut 
gràcies a l’error en l’eix x i en el y, és a dir, el control proporcional que fa que el 
Drone arribi ràpidament o lentament a la seva velocitat màxima. 
S’ha de tenir en compte que en les especificacions del Drone així com a les 
dades de vol proporcionades, podem veure que la velocitat màxima a la que pot 
arribar es de 3m/s. Això s’ha de tenir en compte ja que a la hora de multiplicar el 
mòdul per tal d’obtenir les velocitats en x i en y, s’ha de limitar el valor màxim a 
aquest. 

 
3.4.1. Disseny d’un controlador proporcional 

 
La primera aproximació de controlador que es durà a terme es la d’afegir un 
control proporcional per tal de modificar el mòdul de l’error de posició. 
Aquest control proporcional ajustat per el mètode de prova i error ens permetrà 
assolir la velocitat màxima en mes o menys temps ja que fa augmentar o 
disminuir el pendent de la recta y que s’observa en la figura següent: 
 

 
Figura 55.- Pendent que ofereix el controlador propocional del llaç de posición 

 
D’aquí, la millor resposta del sistema que s’ha pogut obtenir amb un controlador 
proporcional amb guany K = 0.2 per una trajectòria que passa per els punts 
(12,0), (12, 5),  (7, -5),  (-1, 4), (-6, -5), (-2, 0) es la mostrada en la figura següent: 
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Figura 56.- Resposta del sistema amb control proporcional en el llaç de posició 

Tot i que la resposta del sistema no es dolenta en el sentit que el Drone passa 
per tots els punts de destí, aquest controlador no s’ajusta a les especificacions 
del concurs ja que el temps que utilitza es molt elevat i a més, te un error màxim 
de posició de 0.32m fet que no es tolerable. 
 

 
Figura 57.- Avaluació de la primera aproximació del controlador 

3.4.2. Ajust del controlador 
 

Donat que el controlador que s’ha definit prèviament no s’ajusta a les 
especificacions del concurs degut al temps en dur a terme el circuit i per l’error 
màxim en posició, es procedeix a canviar el controlador proporcional per un PID 
de mode que reduïm el temps fins a situar-nos en la millor franja possible 
d’avaluació. 
Finalment, els valors dels controladors que s’han obtingut son els mostrats a la 
taula següent: 
 

Llaç de control Kp Ki Kd 
Posició en l’eix x 0.2 0.0008 0.01 

Posició en l’eix y 0.19 0.0025 0.03 
Taula 11.- Controladors PID per a la obtenció del mòdul d’error de posició 
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On la resposta del sistema es mostra a continuació: 
 

 
Figura 58.- Resposta del sistema amb un controlador PID independent 

Es pot observar mitjançant la gràfica anterior que el sistema a empitjorat en quan 
a distància respecte la trajectòria òptima tot i que ha millorat considerablement 
en el temps que necessita el drone per passar per tots els punts del circuit. 
S’ha de tenir en compte que en aquest punt ens interessa disminuir el temps de 
resposta encara que empitjorem en posició ja que en el punt següent farem 
l’estudi i disseny d’una estratègia de control per millorar aquest fet. 
 

 
Figura 59.- Avaluació del controlador amb control de posición i velocitat 
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3.5. Eliminació de pertorbacions respecte la 
trajectòria òptima 

 
L’ eliminació de pertorbacions del sistema es un bloc important en qualsevol 
control i, especialment en aquest, ja que al estar en un entorn on pot rebre una 
variació sobtada de la seva posició degut al vent o d’altres factors, es interessant 
pensar una estratègia que sigui capaç de respondre a aquestes accions.  
A més a més, s’ha de tenir en compte que dissenyar un control amb aquestes 
característiques farà que el control en conjunt del sistema sigui mes robust ja 
que aquest serà capaç de seguir amb mes precisió la trajectòria optima entre dos 
punts de l’espai ja que si aquest es desvia, el sistema de control ho entendrà 
com una pertorbació i, per tant, la direcció es veurà corregida. 

 
3.5.1. Característiques principals  

 
El control d’eliminació de pertorbacions sota disseny en Simulink, es basa en la 
programació i utilització d’una funció s-function. Aquest tipus de funcions tenen la 
característica de ser codis de Matlab introduïts en el diagrama de blocs de 
Simulink que actuen com entrades i sortides. 
En el nostre cas, programarem una funció on les entrades seran: 

a. Posició en x: La funció reb la posició actual en x en la que es troba el 
Drone. 

b. Posició en y: La funció reb la posició actual en y en la que es troba el 
Drone. 

c. Set point de x: La funció reb la posició en l’eix x de destí. 
d. Set point de y: La funció reb la posició en l’eix y de destí. 

 
I on les sortides vindran definides per: 

a. Velocitat de consigna en l’eix x: Mòdul de velocitat que minimitza l’error 
en l’eix x degut a una pertorbació. 

b. Velocitat de consigna en l’eix y: Mòdul de velocitat que minimitza l’error 
en l’eix y degut a una pertorbació. 
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3.5.2. Algoritme de control 
 
El programa dissenyat tracta d’entrar a la funció de Matlab la posició actual (x,y) i 
la posició de destinació (x_sp,y_sp) de mode que aquesta funció ens retorna el 
vector de velocitat x i el de y provinent de V2 (veure figura 60) que fan corregir la 
trajectòria cap el camí òptim entre la posició inicial (x0,y0) i la posició de 
destinació (x_sp, y_sp). 
 

 
Figura 60.- Vectors de velocitat per al llaç de control intern 

 
La figura anterior ens mostra quins son els dos vectors de velocitat que s’estan 
utilitzant per tal d’anar a un punt de l’espai en concret. Les components del 
vector V1 es calculen al diagrama de blocs de Simulink tot trobant el error de 
posició en x i en y respecte la posició actual i el set point. Una vegada tenim 
aquest error de posició, fem la transformació a coordenades polars i multipliquem 
el mòdul obtingut per tal d’aconseguir mes o menys velocitat en funció de si 
estem lluny o a prop del punt d’arribada. Una vegada modificat el mòdul, 
s’obtenen les components de velocitat en x (V1x) i en y (V1y) tot multiplicant el 
mòdul per el cosinus i el sinus de l’angle trobat. 
 
Dins de la funció per eliminar pertorbacions, el que s’avalua es com d’allunyats 
estem respecte la trajectòria òptima. Això fa que tinguem en compte la recta 
perpendicular entre el punt actual (x,y) i el camí òptim entre (x0,y0) i (x_sp,y_sp). 
De la mateixa manera que es feia en el cas anterior a Simulink, el que fem es 
obtenir l’error de posició respecte el punt on es tallen la recta perpendicular a la 
trajectòria optima que passa per el punt actual (x,y) i fem la conversió a polars 
per tal de modificar el mòdul amb una constant: K1 per a V2x i K2 per a V2y. 
  



Estudi d’identificació d’un model matemàtic per a la realització del control de 
trajectòria d’un quadricòpter 

 83 

Càlcul de la recta perpendicular a la trajectòria optima que passa per (x,y) 
 
Per tal de trobar la recta perpendicular a la trajectòria òptima s’han de trobar els 
paràmetres de la recta que uneixen aquests dos punts, és a dir, el pendent i el 
offset. 
El pendent de la recta entre (x0,y0) i (x_sp,y_sp) es calcula: 
 

𝑚1 =
𝑦!" − 𝑦0
𝑥!" − 𝑥0

 

Equació 55 

On l’offset ve donat per: 
𝑏1 = 𝑦!" −𝑚1×𝑥_𝑠𝑝 

Equació 56 

La característica que defineix la recta perpendicular a una altra es el fet que el 
pendent es inversament proporcional i amb el signe canviat. D’aquest mode, la 
recta perpendicular a la trajectòria optima que passa per el punt (x,y) ve donada 
per: 

𝑚2 = −
1
𝑚1

 

Equació 57 

On l’offset ve donat per: 
 

𝑏2 = 𝑦 −𝑚2×𝑥 
Equació 58 

 
Càlcul del punt d’intersecció de les dues rectes 
 
El punt d’intersecció de les dues rectes es calcula tot igualant les dues rectes i 
trobant la solució al sistema d’equacions: 
 

𝑚1×𝑥 + 𝑏1 = 𝑚2×𝑥 + 𝑏2 
Equació 59 

D’aquí obtenim que: 

𝑥_𝑝 =
𝑏1 − 𝑏2
𝑚2 −𝑚1

 

Equació 60 

𝑦! = 𝑚1×𝑥! + 𝑏1 
Equació 61 
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S’ha de tenir en compte que el pendent m1 entre el punt inicial i el punt de destí 
pot obtenir dos valors alternatius i, per tant, el punt (x_p,y_p) s’haurà de calcular 
de manera diferent. 
Valors alternatius: 

a. El pendent es infinit: Això significa que el punt inicial i el final estan 
alineats verticalment, és a dir, comparteixen el mateix valor de x. Llavors, 
el punt d’intersecció serà x_p=x_sp i y_p=y. 

b. El pendent es 0: Això significa que el punt inicial i el final estan alineats 
horitzontalment, és a dir, comparteixen el mateix valor de y. Llavors, el 
punt d’intersecció serà x_p=x i y_p=y_sp. 
 

Càlcul de la velocitat en l’eix x i en l’eix y 
 
Per tal de trobar la velocitat en l’eix x i en el y es tracta de dur a terme el mateix 
procés que s’havia fet en l’apartat 3.2, és a dir, en aquest cas es troba l’error de 
posició entre el punt inicial (x,y) i el punt de destí (x_p, y_p). 
Una vegada obtingut l’error de posició respecte la trajectòria optima, es fa la 
conversió a coordenades polars de mode que s’obté un argument i un mòdul. 
Mitjançant aquest mòdul i un controlador proporcional, podem fixar com de ràpid 
o lenta la velocitat es veurà modificada per tal d’arribar a la trajectòria optima. 
Una vegada obtingut aquest valor, només falta ser sumat a la entrada del control 
de velocitat. 
 
Funció de memòria 
 
S’ha de tenir en compte que la funció programada ha de tenir memòria per tal de 
recordar quin era el set point anterior i l’actual de mode que sempre sigui 
possible calcular els paràmetres de la recta que defineixen la trajectòria optima 
entre aquests dos punts. 
La estratègia que s’ha utilitzat es la de comparar el set point anterior amb el set 
point actual, això fa que si aquests dos son iguals vol dir que no hi ha hagut un 
canvi, però si son diferents, el set point anterior passa a ser la posició inicial, és 
a dir, (x0,y0) i, per tant, la equació de la recta torna a ser calculada entre (x0,y0) i 
(x_sp,y_sp). 
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3.5.3. Ajust dels controladors PID 
 
Del mateix mode que s’ha dut a terme amb el càlcul dels paràmetres PID per el 
llaç de posició en els eixos de x i de y per tal de trobar el mòdul de l’error en 
posició, en aquest cas es fa el mateix amb la única diferencia que l’error de 
posició s’obté gràcies al vector que es dirigeix cap a la trajectòria òptima tal i com 
s’ha explicat amb anterioritat. 
 
Per tant, i fent diverses iteracions per tal de trobar els paràmetres PID que donen 
una millor resposta al sistema, s’han obtingut els següents valors: 
 
 

Llaç de control Kp Ki Kd 

Posició en l’eix x 2.7 0.015 0.1 
Posició en l’eix y 1 0.02 0.1 

Taula 12.- Controladors PID per a la obtenció del mòdul d’error de posició cap a la 
trajectòria òptima 

 
Tot fent ús dels controladors PID citats, s’obté la resposta mostrada a 
continuació per a una trajectòria que passa per els punts (12,0), (12, 5),  (7, -5),  
(-1, 4), (-6, -5), (-2, 0): 
 

 
Figura 61.- Resposta del sistema amb control PID en el llaç d’eliminació de pertorbacions  
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3.6. Controlador dissenyat 
 
Finalment, s’han tingut en compte tots els aspectes anteriorment citats de mode 
que s’ha obtingut un controlador que respon a les següents especificacions: 

a. Temps de recorregut de 63.54 segons. 
b. Error mig de posició de 0.04 metres. 
c. Error màxim de posició de 0.23 metres. 

 
Així doncs, els apartats que segueixen a continuació tenen la finalitat de mostrar 
al lector quin ha estat el diagrama de blocs de Simulink utilitzat per dur a terme el 
controlador, així com els resultats final del mateix juntament amb la avaluació 
d’aquest gràcies al programa de Matlab dut a terme per la organització del 
concurs de les Jornades d’Automàtica. 
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3.6.1. Diagrama de blocs del controlador 
 

 
Figura 62.- Diagrama de blocs del controlador dissenyat 

Detalls de les diferents parts del controlador:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es calcula l’error entre la posició x i y de set point respecte la posició a la que el 
Drone està situat en l’actualitat. 

Es fa la conversió d’error de posició x i y en set point de velocitat en l’eix x i y. La 
técnica utilitzada tracta d’obtenir el vector d’error de posició per tal de ser 
descomposat en el set point de velocitat respecte l’eix x i y. El set point de velocitat 
ve determinat per els controladors PID que tenen la funció d’augmentar la velocitat 
si l’error es molt gran i per la funció disturbance_rejection. Una vegada obtingut el 
vector velocitat es descomposa amb el cosinus per obtenir la velocitat en l’eix x i el 
sinus per la velocitat en l’eix de y. 
El bloc de saturació es per limitar la velocitat màxima a la que el drone pot moure’s, 
en aquest cas esta fixada a ±3m/s ja que son les seves especificacions. 
 

Diagrama de blocs del sistema de control de velocitat en l’eix x. 
 

Diagrama de blocs del sistema de control de velocitat en l’eix y. 
 

Funció de codi Matlab per tal d’eliminar pertorbacions. El vector de velocitat en x i 
en y obtinguts son modificats mitjançant el controlador PID corresponent i, son 
sumats a la entrada de referència de velocitat. 
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3.7. Resultats del controlador 
 
Els resultats del controlador es presentaran amb l’ajuda del programa 
d’avaluació realitzat per el jurat del concurs de les Jornades d’Automàtica. 
Així doncs,  quedarà reflectida la trajectòria del sistema amb el nostre 
controlador tot comparant-la amb la trajectòria òptima. A més a més, es mostrarà 
l’avaluació en quan a temps i error de posició es refereix. 
S’ha de tenir en compte que el programa d’avaluació del controlador esta definit 
per la següent taula: 
 

 AD 
(Altament 
desitjable) 

D  
(Desitjable) 

T  
(Tolerable) 

I  
(Indesitjable) 

AI  
(Altament 

indesitjable) 
Distancia 
mitja (m) 

 

 
(0, 0.05] 

 
(0.05, 0.1] 

 
(0.1, 0.15] 

 
(0.15, 0.25] 

 
(0.25, ∞] 

Distancia 
màxima 

(m) 

 
(0, 0.1] 

 
(0.1, 0.15] 

 
(0.15, 0.25] 

 
(0.25, 0.5] 

 
(0.5, ∞] 

 
Temps 

(s) 
 

 
(18.97, 
34.95] 

 
(34.95, 
47.43] 

 
(47.43, 
75.9] 

 
(75.9, 94.87] 

 
(94.87, ∞] 

Taula 13.- Valors d’avaluació per al controlador 
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Trajectòria del sistema 
 

 
Figura 63.- Trajectòria del sistema controlat vs trajectòria optima 

 
Avaluació del controlador 
 

 
Figura 64.- Avaluació del controlador  
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CAPITOL 4: 

Programació del 
controlador 

 
El capítol que segueix a continuació tracta d’explicar el procés dut a terme per a 
la programació del controlador dissenyat mitjançant Matlab i Simulink per tal de 
ser utilitzat sobre la plataforma real del quadricòpter. 
Els objectius d’aquest apartat son aconseguir que el controlador dissenyat 
mitjançant el model matemàtic del sistema s’ajusti a la realitat, és a dir, 
respongui amb la màxima precisió possible a les especificacions obtingudes amb 
anterioritat. 
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4.1. Plataforma de programació 
 
El llenguatge de programació que s’utilitza per dur a terme el control de 
trajectòria autònom del AR.Drone es el propi de Matlab. 
El que es tracta es de traduir el diagrama de blocs del controlador generat 
mitjançant Simulink en llibreries editades en arxius “.m” propis de Matlab. 
Si observem la figura següent, podem definir les llibreries generades, és a dir, el 
diagrama de blocs de color violeta i vermell, representen la funció “velocity set 
point”, el bloc de color blau representa la funció “disturbance rejection”, el bloc de 
color taronja representa la funció “vx loop”, el bloc de color verd representa la 
funció “vy loop” i, finalment, per fer interactuar-les entre elles s’ha generat la 
llibreria principal anomenada ArController així com la llibreria del controlador PID 
estàndard que es utilitzada per totes elles. 
 

 
Figura 65.- Llibreries generades 
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4.1.1. Funció principal: ArController 
 
Aquesta funció es la que enllaça a totes les altres, es a dir, fa la crida seqüencial 
de les funcions velocity set point i disturbance rejection amb les que aconsegueix 
obtenir la velocitat de referencia en l’eix x i en y per tal d’arribar al punt de destí i, 
finalment, fa la conversió de velocitat a pitch i roll per al eix x i y respectivament. 

 
Pseudocodi  
 
INICI PROGRAMA: ArController 
 
Llegir posició de destí x (PosDestX) 
          posició de destí y (PosDestY) 

posició de x (posActX) 
posició de y (posActY) 
velocitat de x (Vx) 
velocitat de y (Vy) 
temps de mostreig (Tm) 

 
Inicialitzar ax = 0.4 
                 ay = 0.44 
 
Definir x_sp = posDestX 
           y_sp = posDestY 
           x = posActX 
           y = posActY 
 
Calcular [vx_sp, vy_sp] = velocity_set_point(x_sp, y_sp,x,y,Tm); 
              [vx_d, vy_d] = disturbance_rejection(x_sp, y_sp,x,y,Tm); 
              Vx_ref =2*( ax*vx_sp + (1-ax)*vx_d); 
              Vy_ref = 2*(ay*vy_sp + (1-ay)*vy_d); 
              refPitch = vx_loop( Vx , Vx_ref, Tm ); 
              refRoll  = vy_loop( Vy , Vy_ref, Tm ); 
 
Retornar refPitch  
               refRoll 
 
FI PROGRAMA 
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4.1.2. Funció Velocity Set Point 
 
Aquesta funció es l’encarregada de trobar l’error de posició en l’eix x i en y 
respecte el punt de destí. Una vegada obtingut aquest error es procedeix a fer el 
canvi a polar per tal de trobar el mòdul i l’angle d’aquest error. Una vegada 
obtinguts aquests paràmetres es fa la conversió a velocitat de referencia tot 
utilitzant el controlador prèviament dissenyat. 
 
Pseudocodi  
 
INICI PROGRAMA: Velocity_set_point 
 
Llegir posició de destí x (x_sp) 
          posició de destí y (y_sp) 
          posició actual x (x) 
          posició actual y (y) 
          temps de mostreig (Ts) 
 
Inicialitzar error anterior de x (eToldx) 
                 terme integral anterior de x (iToldx) 
                 terme derivatiu anterior de x (dToldx) 
                 error anterior de y (eToldy) 
                 terme integral anterior de y (iToldy) 
                 terme derivatiu anterior de y (dToldy) 
 
Calcular error_x = x_sp – x 
              error_y = y_sp – y 
 
Pasar a coordenades polars  [theta,rho] = cart2pol(error_x,error_y) 
 
Assignar ulow = -3 
               uhigh = 3 
               K = 0.2 
               Ti = 0.0008 
               Td = 0.01 
  
Càlcul PID per a l’eix x  
[rho_x, eToldx, iToldx, dToldx] = PID_v3(rho,eToldx,iToldx, dToldx, Ts,ulow, 
uhigh, K, Ti, Td ) 
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Assignar ulow = -3 
               uhigh = 3 
               K = 0.19 
               Ti = 0.0025 
               Td = 0.03 
  
Càlcul PID per a l’eix y 
[rho_y, eToldy, iToldy, dToldy] = PID_v3(rho,eToldy,iToldy, dToldy, Ts,ulow, 
uhigh, K, Ti, Td ) 
 
Calcular vx_sp = rho_x * cos(theta) 
              vy_sp = rho_y * sin(theta) 
 
Retornar velocitat de consigna de x (vx_sp) 
               velocitat de consigna de y (vy_sp) 
 
FI PROGRAMA 
 
 

4.1.3. Funció Disturbance Rejection 
 
La funció que es descriu a continuació es la mateixa que s’utilitza a la S-function 
de Matlab estudiada prèviament, és a dir, tracta d’obtenir la velocitat de 
referència degut a una desviació de la trajectòria del Drone respecte la òptima. 
 
Pseudocodi  
 
INICI PROGRAMA: disturbance_rejection 
 
Llegir posició de destí x (x_sp) 
          posició de destí y (y_sp) 
          posició actual x (x) 
          posició actual y (y) 
          temps de mostreig (Ts) 
 
Inicialitzar error anterior de x (eToldx) 
                 terme integral anterior de x (iToldx) 
                 terme derivatiu anterior de x (dToldx) 
                 error anterior de y (eToldy) 
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                 terme integral anterior de y (iToldy) 
                 terme derivatiu anterior de y (dToldy) 
                 punt anterior de consigna de x (x_sp_ant) 
                 punt anterior de consigna de y (y_sp_ant) 
                 punt inicial de x (x0) 
                 punt inicial de y (y0)  
 
Detectar canvi de set point 
SI ((x_sp_ant~=x_sp)||(y_sp_ant~=y_sp)) 
     x0 = x_sp_ant 
     y0 = y_sp_ant 
FI SI 
 
Càlcul de la línia recta entre (x0, y0) i (x_sp, y_sp) 
m1 = (y_sp-y0)/(x_sp-x0); 
b1 = y_sp-m1*x_sp; 
 
Càlcul de la recta perpendicular a la trajectoria optima desde el punt (x,y) 
m2=-1/m1; 
b2=y-m2*x; 
 
Punt d’intersecció de les dues rectes 
SI m1= 0  
        xi = x 
        yi = y_sp 
SINO 
 SI m1 = indeterminat 
                xi = x_sp 
                yi = y_sp 
            SINO 
  SI m1 = infinit 
               xi = x_sp 
              yi = y 
  SINO 
                             xi = (b2-b1)/(m1-m2) 
                              yi = m1*x+b1 
  FI SI 
 FI SI 
FI SI 
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Calcular l’error en x respecte la trajectòria òptima Ax =xi - x 
              l’error en y respecte la trajectòria óptima Ay = yi - y 
 
Pasar a coordenades polars  [theta,rho] = cart2pol(Ax, Ay) 
 
Assignar ulow = -3 
               uhigh = 3 
               K = 2.7 
               Ti = 0.015 
               Td = 0.11 
  
Calcular vx_c = rho*cos(theta) 
 
Càlcul PID per a l’eix x  
[vx_d, eToldx, iToldx, dToldx] = PID_v3(vx_c,eToldx,iToldx, dToldx, Ts,ulow, 
uhigh, K, Ti, Td ) 
 
Assignar ulow = -3 
               uhigh = 3 
               K = 1 
               Ti = 0.02 
               Td = 0.1 
  
Calcular vy_c = rho*sin(theta) 
 
Càlcul PID per a l’eix y 
[vy_d, eToldy, iToldy, dToldy] = PID_v3(vy_c,eToldy,iToldy, dToldy, Ts,ulow, 
uhigh, K, Ti, Td ) 
 
Actualitzar x_sp_ant = x_sp 
                 y_sp_ant = y_sp 
 
Retornar vx_d  
              vy_d 
 
FI PROGRAMA 
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4.1.4. Funció Vx loop 
 
Aquesta funció es la que fa la conversió de velocitat de referència en l’eix x a 
consigna Pitch que actua directament al quadricòpter. 
 
Pseudocodi  
 
INICI PROGRAMA: Vx_loop 
 
Llegir velocitat de x (Vx); 
          consigna de velocitat de x (Vx_consigna); 
 
Calcular Error_de_velocitat_x = Vx – Vx_consigna; 
              Ref_Pitch=PID_controller(Error_de_velocitat_x); 
 
Retornar Ref_Pitch; 
 
FI PROGRAMA 
 

4.1.5. Funció Vy loop 
 
Del mateix mode que en el cas anterior, la funció descrita a continuació es la que 
fa la conversió de velocitat de referència en l’eix y a consigna Roll. 
 
Pseudocodi  
 
INICI PROGRAMA: Vy_loop 
 
Llegir velocitat de y (Vy); 
          consigna de velocitat de y (Vy_consigna); 
 
Calcular Error_de_velocitat_y = Vy_consigna – Vy; 
               Ref_Roll=PID_controller(Error_de_velocitat_y); 
 
Retornar Ref_Roll; 
 
FI PROGRAMA 
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4.1.6. Funció PID controller 
 
Aquesta funció es l’encarregada de donar el senyal de consigna gràcies als 
paràmetres del controlador PID que se li proporciona. 
El controlador PID que s’ha programat esta dotat d’anti wind up i filtre per la 
component de derivació. 
 
Pseudocodi    INICI PROGRAMA: pid_v3 
Llegir eT (error),  
          eTold (error en la mostra anterior) 
          iTold (terme integral de la mostra anterior) 
          dTold (terme derivatiu de la mostra anterior 
          Ts (Temps de mostreig) 
          ulow (Valor mínim de sortida) 
          uhigh (Valor màxim de sortida) 
          K (Valor terme proporcional) 
          Ti (Temps integral) 
          Td (Temps derivatiu)  
Inicialitzar filtre del terme derivatiu N =100 
Calcular terme integral iT = Ti*eT+iTold 
              terme derivatiu dT= (1/(1+N*Ts))*dTold + ((Td*N)/(1+N*Ts))*(eT-eTold) 
              terme proporcional kT = K*eT 
              sortida del controlador uT = kT + iT + dT 
Dur a terme antiwind-up 
SI uT>uhigh 
   uT = uhigh; 
   iT=iTold; 
SINO 
   SI uT<ulow 
       uT=ulow; 
iT=iTold; 
   FI SI 
FI SI 
Retornar error anterior eTold = eT 
               terme integral anterior iTold = iT 
               terme derivatiu anterior dTold =dT 
               senyal de control u = uT 
FI PROGRAMA 
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4.2. Simulació del controlador 
 
Per tal d’assegurar-nos que el controlador programat correspon al que havíem 
dissenyat prèviament i, per fer proves de vol sense posar en perill la integritat 
física del Drone, s’ha generat una S-function de Matlab en Simulink amb les 
entrades necessàries per controlar el Drone i les sortides de Pitch i Roll 
corresponents. 
 

4.2.1. Diagrama de blocs del controlador programat 
 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, el controlador programat s’ha gestionat 
mitjançant una funció S-function principal que gestiona les llibreries necessàries 
per dur a terme el control automàtic de trajectòria del AR.Drone. 
 

 
Figura 66.- S-function del controlador programat 

 
4.2.2. Resultats del controlador programat 

 
Del mateix mode que s’ha fet amb anterioritat, la qualitat del controlador 
programat en llenguatge Matlab s’avalua mitjançant el script facilitat per el jurat 
del concurs. 
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Trajectòria del sistema 
 

 
Figura 67.- Trajectòria del sistema controlat vs trajectòria optima 

 
Avaluació del controlador 
 

 
Figura 68.- Avaluació del controlador programat en llenguatge Matlab 

 
Comparació amb el diagrama de blocs de Simulink 

 
Si comparem els resultats d’ambdós controladors, podem veure que son 
pràcticament els mateixos ja que el valor de GPP estan entre 52.16 i 54.36 
essent el millor resultat el que s’ha obtingut en la programació. Així doncs, 
donarem per vàlid aquest codi i, per tant, es podran realitzar les proves de vols 
pertinents amb la seguretat de que el codi realitzat representa el que havíem 
definit prèviament. 
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CAPITOL 5: 

Proves de vol 
 
 
 
El capítol que segueix a continuació te la finalitat de fer les proves del 
controlador dissenyat sobre el model real del sistema per tal de veure quina es la 
seva resposta. S’ha de tenir en compte que degut a que el concurs i l’objectiu del 
projecte final de carrera es la d’aconseguir el millor control en referencia al Pitch i 
al Roll, pot ser que el controlador programat no respongui de la mateixa manera 
que en la simulació degut a un control deficient del angle Yaw. 
A més a més, per tal de dur a terme aquestes proves s’hauran d’utilitzar uns 
scripts addicionals que fan possible la comunicació entre el Drone i Matlab, es 
per això que es podran trobar documentats al apartat d’annexes. 
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5.1. Prova de vol 1 (16 de Maig de 2013) 
 
Objectius 
 
En la primera prova de vol volem tenir una pressa de contacte amb l’AR.Drone 
real. Les tasques principals a dur a terme es la d’introduir el controlador 
programat mitjançant MATLAB i veure que, efectivament, hi ha comunicació 
entre el PC i el Drone i que a més, la resposta del sistema s’aproxima al 
prèviament simulat mitjançant Simulink. 
Un altre factor a tenir en compte es observar com respon el controlador de 
l’angle Yaw que el AR.Drone te programat. S’ha de tenir en compte que el 
projecte final de carrera es basa en el concurs de les jornades d’automàtica on 
només es controla el Pitch i el Roll i que, per tant, per fer les proves en la realitat 
haurem de dotar el sistema amb un control per el angle Yaw. 
En aquesta primera prova intentarem dur a terme una trajectòria en línia recta, 
és a dir, avançar quatre metres endavant i quatre endarrera. 
 
Observacions 
 
En aquesta primera pressa de contacte, hem observat que: 

i. La comunicació entre el PC i el AR.Drone es correcte. 
ii. Les llibreries programades no donen cap error. 
iii. L’AR.Drone s’enlaira de forma irregular i no repetitiva. 
iv. La trajectòria del AR.Drone no es bona degut a un mal control de Yaw. 
v. L’estat de les bateries es precari i en pocs minuts el Drone no te força per 

continuar les trajectòries i acaba caient progressivament. 
 
Solucions plantejades 
 
Després de veure els resultats de la trajectòria del Drone ens plantegem diverses 
solucions: 

i. Revisar el codi del controlador del Yaw per veure si hi ha errors de 
programació que facin que no sigui estable a 0 graus. 

ii. Provar altres paràmetres PID per el controlador del Yaw. 
iii. Revisar el codi generat per veure si hi ha errors que puguin afectar a la 

trajectòria. 
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5.2. Prova de vol 2 (21 de Maig de 2013) 
 
Durant la revisió prèvia del codi del controlador del Yaw, s’ha observat que hi 
havia un error i podria ser un dels causants dels problemes.  
Finalment i, a mode d’estalviar altres errors, s’ha procedit a utilitzar el controlador 
PID programat durant aquest projecte. S’ha de tenir en compte que els valor del 
controlador PID continuaran essent els mateixos. 
 
Objectius 
 
Degut a que s’ha trobat un error de programació, en la segona prova de vol 
intentarem repetir l’experiment dut a terme amb anterioritat, és a dir, avançar 
quatre metres endavant i quatre enrere però, en aquest cas, utilitzant el 
controlador PID programat en aquest projecte. 
 
Observacions 
 
Després de veure els resultats de la trajectòria del Drone podem extreure les 
següents conclusions: 

i. Tot i que el control del Yaw ha millorat, encara falta sintonitzar 
correctament els paràmetres PID. 

ii. Comença a dur a terme una trajectòria prou bona tot i que s’hauria de 
millorar urgentment el control del Yaw. 

iii. El fet que una de les bateries no es pugui carregar degut a que un 
carregador esta en mal estat i que la segona bateria tingui una duració 
molt baixa no podem dur a terme proves de vol gaire duradores. 

 
Solucions plantejades 
 
Una vegada extretes les conclusions de la segona prova de vol ens plantegem 
dur a terme les següents millores: 

i. Realitzar una funció de Matlab que sigui capaç de guardar les variables 
mes rellevants del sistema en un fitxer txt per tal d’analitzar que esta 
passant internament i quines son les variables que el AR.Drone esta 
llegint del exterior. 

ii. Provar nous valors del controlador PID del Yaw per millorar la trajectòria 
del AR.Drone. 
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5.3. Prova de vol 3 (23 de Maig de 2013) 
 
Objectius 

 
Tal i com s’havia comentat en l’apartat de solucions en la segona prova de vol, 
en aquesta provarem la funció realitzada en Matlab per tal de guardar les 
principals variables del sistema i veure que esta passant internament. 
A més a mes, es faran canvis dels paràmetres PID del controlador del YAW per 
tal de veure si la resposta del sistema millora o empitjora. 
 
Observacions 
 
Després de dur a terme les proves de vol en la trajectòria en línia recta tot 
canviant els paràmetres PID del controlador Yaw hem pogut observar que: 

i. Aconseguir un bons paràmetres PID que ens ofereixen un angle Yaw de 
zero graus es força complicat ja que no disposem de molta estona per fer 
proves degut a la duració de la bateria. 

ii. S’ha d’anar en compte al sintonitzar el controlador ja que el sistema es 
torna inestable ràpidament. 

iii. La funció de Matlab per guardar les variables del sistema no dona cap 
problema i, per tant, podem emmagatzemar les dades en un fitxer txt. 

 
Millores plantejades 
 
Després de dur a terme una prova de vol d’uns 10 minuts de duració efectius 
decidim que en la següent prova de vol continuarem sintonitzant els paràmetres 
PID del Yaw per tal d’aconseguir que el nostre controlador pugui funcionar en el 
sistema del AR.Drone real. 
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5.4. Prova de vol 4 (28 de Maig de 2013) 
 
Objectius 
 
Com s’ha comentat en l’apartat de millores de la prova de vol número 4, l’objectiu 
principal a partir d’ara es aconseguir sintonitzar de la millor manera possible els 
paràmetres del controlador PID del Yaw ja que es el que ens esta donant 
problemes alhora de dur una trajectòria correctament. 
 
Observacions 
 
Després d’intentar dur a terme diversos enlairament decidim no continuar amb el 
experiment per diversos motius: 

i. El Drone sembla que no s’enlaira adecuadament abans de dur a terme 
l’experiment, és a dir, no es capaç de dur a terme el hoovering que en 
l’anterior prova de vol realitzava correctament. 

ii. Quan finalment aconsegueix enlairar-se (tot i que amb dificultats), la 
trajectòria la dur a terme molt inestablement i sembla que pot esser degut 
a que el xassís no esta en condicions (presenta fissures, algun cop i no 
esta del tot equilibrat). 

iii. La precarietat de la única bateria que podem utilitzar fa que el Drone en 
pocs minuts de ús (menys dels habituals) no tingui força per enlairar-se i, 
en el cas de fer-ho, perd alçada a mesura que es va movent degut a la 
poca càrrega d’aquesta. 

 
Solucions plantejades 
 
Després de dur a terme un experiment poc satisfactori i concloent ens plantegem 
les següents millores per la pròxima prova de vol: 

i. Buscar un distribuïdor de recanvis del Parrot AR.Drone que sigui capaç 
de subministrar-nos en la major brevetat possible una bateria, un 
carregador de bateria i un xassís. 
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5.5. Prova de vol 5 (4 de Juny de 2013) 
 
Objectius 
 
Les proves de vol definitives tenen el objectiu d’aconseguir un controlador per 
l’angle Yaw que ens proporcioni una bona resposta i, per tant, puguem dur a 
terme una trajectòria autònoma. 
 
 Trajectòria triangular 1 
 
La primera trajectòria triangular que s’ha dut a terme es la que es mostra en la 
figura següent. Es pot observar que el sistema passa per els punts fixats, és a 
dir, (0, 0), (0, 2), (2, 2) i (0, 0). El problema que podem observar es que el 
sistema no segueix la trajectòria optima entre els dos punts i, per tant, els 
paràmetres dels controladors PID del sistema s’hauran de modificar per tal 
d’ajustar-los al cas real. 
D’altra banda, es pot observar que el control de la trajectòria per anar endavant 
dona una millor resposta que anar cap a la dreta. Per tant, del mateix mode que 
hem comentat anteriorment, la solució serà ajustar el controlador del Roll. 
 
Nota: El vídeo de la trajectòria es pot trobar dins del CD adjuntat amb els 
documents entregats. Aquest s’anomena vídeo 1. 
 

 
Figura 69.- Trajectòria triangular 1 del sistema real 

  



Estudi d’identificació d’un model matemàtic per a la realització del control de 
trajectòria d’un quadricòpter 

 109 

Trajectòria triangular 2 
 
La modificació que s’ha dut a terme en aquest segon cas es la de variar els 
paràmetres del controlador del llaç de velocitat de referència. 
Si observem la trajectòria duta a terme podem observar que el fet d’anar a la 
dreta ha millorat lleugerament tot i que ha empitjorat anar cap endavant. 
El problema que ens trobem en aquesta situació es que hem de fer un 
resintonitzat dels sis controladors PID dels que disposa el sistema per tal 
d’ajustar-los al model real del Drone ja que els valors utilitzats són els trobats per 
simulació mitjançant Matlab i Simulink. 
 
Nota: El vídeo de la trajectòria es pot trobar dins del CD adjuntat amb els 
documents entregats. Aquest s’anomena vídeo 2. 
 

 
Figura 70.- Trajectòria triangular 2 del sistema real 
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CAPITOL 6: 

Conclusions 
 
 
 
L’últim apartat del projecte dut a terme descriu les principals conclusions que 
s’han pogut extreure. En aquest s’avaluarà la consecució dels objectius inicials 
fixats, els problemes que s’han trobat per aconseguir el resultat final així com les 
línies d’investigació de futur que es poden dur a terme a partir dels resultats 
aconseguits. 
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6.1. Procés de modelat 
 
La primera part que s’ha dut a terme durant el projecte final de carrera es el 
procés d’estudi de les dades de vol subministrades per la organització del 
concurs així com la definició del model caixa gris que representa la dinàmica real 
del sistema. 
Els primers problemes es van obtenir en el fet d’intentar reproduir aquesta 
dinàmica com a un sistema lineal ja que vàrem veure que el resultats que 
obteníem no eres reals i, de fet, no s’aproximaven a la realitat. 
Per tal de solucionar aquest problema i, sabent la relació existents entre les 
dades donades, el mètode de caixa gris es el que ha comportat els millors 
resultats. Això es degut perquè aquest tipus de models, com ja s’ha explicat en el 
capítol 2, ens permeten introduir les dades que coneixem i que estimi els 
paràmetres que no sabem. 
Gràcies a la utilització d’aquest mètode de modelat hem obtingut uns bons 
resultats ja que som capaços de reproduir la dinàmica del sistema real en un 
85% aproximadament. 
 

6.2. Disseny del controlador 
 
Una vegada havíem obtingut el model de simulació del Parrot AR.Drone, el 
següent pas era el de fer el disseny d’un controlador capaç de: 

I. Seguir una trajectòria en l’eix x i y. 
II. Seguir una trajectòria en línia recta entre dos punts. 

III. Dur a terme la trajectòria en el menor temps possible (seguir els barems 
de la organització del concurs). 

IV. Passar per els punts de la trajectòria amb la màxima precisió possible 
(seguir barems de la organització del concurs). 

V. Realitzar el control del sistema amb el Pitch i el Roll, és a dir, sense tenir 
en compte l’angle Yaw. 

 
Finalment i, com es mostra en el capítol 3, el control dut a terme respon a les 
especificacions que la organització del concurs estima i, no només això, sinó que 
a més es un control robust gràcies al control d’eliminació de pertorbacions que 
s’ha afegit.  
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6.3. Proves de vol 
 
Després d’haver realitzat diverses proves de vol amb el AR.Drone real, podem 
extreure les següents conclusions: 

I. Degut a que el controlador del angle Yaw no es suficientment bo, fa que 
les trajectòries difereixin de la trajectòria òptima ja que el fet de tenir una 
variació en aquest angle, fa que el Drone vagi girant sense que corregeixi 
correctament la posició. 

II. Tot i que el controlador amb el model del Drone en Simulink dóna uns 
bons resultats, alhora de provar-lo sobre el sistema real es pot observar 
que es lleugerament diferent i, per tant, no pot ésser tan precís com en 
Matlab. 

III. Un factor important en el moment de dur a terme una trajectòria 
autònoma amb el AR.Drone es el fet que aquest es poc repetitiu i, segons 
les condicions en les que es trobi actua d’una manera o d’una altra 
complicant notòriament el procés de sintonitzat dels paràmetres PID. Tot i 
que s’ha observat que fent un reset manual del sistema sovint millora la 
resposta del sistema, no es suficient per aconseguir una alta repetibilitat 
en els experiments. 

IV. Finalment, s’ha observat que el Drone quan esta baix de bateria es torna 
totalment inestable sense tenir cap notificació del estat de les mateixes. 
Aquest fet, fa que compliqui la tasca de sintonitzat del sistema ja que de 
vegades es difícil veure si es problema dels controladors o de la bateria. 

 
6.4. Línies d’investigació futures 

 
Les línies d’investigació futures que es poden dur a terme amb el model i control 
dissenyat es la de realitzar trajectòries automàtiques tot fent ús de la càmera que 
incorpora el Drone. D’aquest mode es podria aconseguir fer el seguiment de 
línies o inclús el seguiment d’objectes mòbils. No obstant, per poder dur a terme 
aquesta tasca seria convenient ajustar acuradament els controladors PID del 
sistema en funció del sistema real. 
Com a millores en quan a hardware, una bona modificació seria la de dotar el 
Drone d’un sistema GPS amb una bateria de major duració per tal de dur a terme 
recorreguts de llarga distància amb molta precisió. 
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