
 

 

 

 

 

 

 

Titulació:  

ENGINYERIA EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL 

 

 

Alumne :  

SERGIO GARRIDO MORALES 

 

 

Títol PFC:  

ESTUDI SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DELS PARÀMETRES D’UN 

MODEL D’UN QUADRIMOTOR D’ESCALA REDUÏDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directors del PFC: 

ALBERT MASIP ÁLVAREZ 

RAMÓN PÉREZ MAGRANÉ 

 

Convocatòria de lliurament del PFC: 

SEPTEMBRE 2013 

 

 

Contingut d’aquest volum: 

ANNEX 

 



 



Índex de continguts 

I. ALTRES COMANDES DE L’AR.DRONE ....................................................................... 6 

I.1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................... 6 
I.2. AT*PCMD ................................................................................................................... 6 
I.3. AT*GAIN ..................................................................................................................... 7 
I.4. AT*CONFIG ............................................................................................................... 8 
I.5. AT* CONFIG_ IDS ..................................................................................................... 8 
I.6. AT*CTRL .................................................................................................................... 9 
I.7. AT*LED ....................................................................................................................... 9 
I.8. AT*COMWDG .......................................................................................................... 10 
I.9. ALTRES COMANDES .................................................................................................... 10 

II. RECOLLIDA DE DADES DE L’AR.DRONE ................................................................ 12 

II.1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................. 12 
II.2. PAS PREVI PER ENVIAMENT DE DADES ........................................................................ 12 
II.3. INTERPRETACIÓ DE LES DADES ................................................................................... 14 
II.3.1. PAQUET PRINCIPAL ................................................................................................. 16 
II.3.1.1. CAPÇALERA ........................................................................................................ 16 
II.3.1.2. ESTAT DE L’AR.DRONE ...................................................................................... 16 
II.3.1.3. NÚMERO DE SEQÜÈNCIA DE L’AR.DRONE ........................................................... 17 
II.3.1.4. FLAG DE VISIÓ..................................................................................................... 17 
II.3.2. DADES DE DEMO ..................................................................................................... 18 
II.3.2.1. IDENTIFICADOR DE TRAMA DE DEMO .................................................................... 18 
II.3.2.2. TAMANY DE LA TRAMA DE DEMO .......................................................................... 18 
II.3.2.3. ESTAT DE CONTROL ............................................................................................ 18 
II.3.2.4. ESTAT DE LA BATERIA ......................................................................................... 18 
II.3.2.5. ANGLE DE CAPCINEIG THETA ............................................................................... 18 
II.3.2.6. ANGLE DE BALANCEIG PHI ................................................................................... 18 
II.3.2.7. ANGLE DE GUINYADA PSI ..................................................................................... 19 
II.3.2.8. ALTURA .............................................................................................................. 19 
II.3.2.9. VELOCITAT LINEAL ESTIMADA EN X...................................................................... 19 
II.3.2.10. VELOCITAT LINEAL ESTIMADA EN Y...................................................................... 19 
II.3.2.11. VELOCITAT LINEAL ESTIMADA EN Z ...................................................................... 19 
II.3.3. DADES DE CHECKSUM............................................................................................. 19 
II.3.3.1. IDENTIFICADOR DE TRAMA DE CHECKSUM ........................................................... 19 
II.3.3.2. TAMANY DE LA TRAMA DE CHECKSUM.................................................................. 20 
II.3.3.3. CHECKSUM DE LES DADES .................................................................................. 20 
II.4. PAQUETS DE DADES ................................................................................................... 20 
II.4.1. ESTRUCTURA DE NAVDATA_DEMO .......................................................................... 22 
II.4.2. ESTRUCTURA DE NAVDATA_TIME ............................................................................ 23 
II.4.3. ESTRUCTURA DE NAVDATA_RAW_MEASURES ......................................................... 23 
II.4.4. ESTRUCTURA DE NAVDATA_PHYS_MEASURES ........................................................ 23 
II.4.5. ESTRUCTURA DE NAVDATA_GYROS_OFFSETS ........................................................ 23 
II.4.6. ESTRUCTURA DE NAVDATA_EULER_ANGLES ........................................................... 23 
II.4.7. ESTRUCTURA DE NAVDATA_REFERENCES............................................................... 24 
II.4.8. ESTRUCTURA DE NAVDATA_PWM ............................................................................ 24 
II.5. RECOLLIDA DE DADES DE LA CONFIGURACIÓ DE L’AR.DRONE .................................... 25 

III. MANUAL DE L’APLICACIÓ AIRDRONE ................................................................. 29 

III.1. INSTAL·LACIÓ.......................................................................................................... 29 
III.2. PESTANYA DE CONFIGURACIÓ ................................................................................ 31 
III.3. PESTANYA DE CONTROL MANUAL ........................................................................... 34 
III.4. PESTANYA DE PWMS ............................................................................................. 35 
III.5. PESTANYA DE LLAÇ OBERT .................................................................................... 38 
III.6. PESTANYA DE CONTROLADOR ................................................................................ 43 



 

 

III.7. PESTANYA D’HISTÒRIC ........................................................................................... 44 

IV. ESTRUCTURA DE CODI DE L’APLICACIÓ AIRDRONE....................................... 50 

V. SCRIPT DE GENERACIÓ DE MODELS................................................................... 52 

VI. SCRIPT DE COMPARACIÓ DE MODELS ............................................................... 60 

 

 

  



 

 

-Figura 1: Balanceig de l’AR.Drone de 8.5º a l’esquerre- ............................................................. 6 
-Figura 2: Proces a seguir amb l’AR.Drone per activar l’enviament de dades de navegació- ..... 13 
-Figura 3: Captura amb el Wireshark de la comanda que activa el retorn de dades de 
navegació- ................................................................................................................................ 14 
-Figura 4: Captura amb el Wireshark de trames de dades de navegació de l’AR.Drone- ............ 14 
-Figura 5: Diferència entre Big Endian i Little Endian- ............................................................. 15 
-Figura 6: Captura de Wireshark amb trama de dades rebuda- ................................................ 15 
-Figura 7: Desglossament de bits de les màscares que indiquen l’estat de l’AR.Drone- .............. 17 
-Figura 8: Icona del programa d’instal·lació AIRDrone- ............................................................ 29 
-Figura 9: Instal·lació del programa AIRDrone. Permisos- ........................................................ 30 
-Figura 10: Instal·lació del programa AIRDrone. Selecció de directori d’instal·lació- ................ 30 
-Figura 11: Instal·lació del programa AIRDrone. Directori d’instal·lació- ................................. 31 
-Figura 12: Instal·lació del programa AIRDrone. Detall de icona a escriptori- .......................... 31 
-Figura 13: Detecció de la xarxa inal·làmbrica de l’AR.Drone- .................................................. 32 
-Figura 14: Connexió a la xarxa inal·làmbrica de l’AR.Drone- ................................................... 32 
-Figura 15: Controls de la pestanya de configuració- ................................................................ 33 
-Figura 16: Controls de la pestanya de Control Manual- ........................................................... 35 
-Figura 17: Controls de la pestanya PWMs-............................................................................... 36 
-Figura 18: Detall del control de selecció de PWM- ................................................................... 36 
-Figura 19: Detall del control de selecció de pertorbació- ......................................................... 37 
-Figura 20: Detall de PWM seleccionat- .................................................................................... 37 
-Figura 21: Controls de la pestanya de Llaç Obert- .................................................................... 38 
-Figura 22: Detall del control de selecció de tipus d’ona- .......................................................... 39 
-Figura 23: Detall del control de selecció de variable manipulada - .......................................... 39 
-Figura 24: Detall del control de selecció de tipus d’ona quadrada- .......................................... 39 
-Figura 25: Ona quadrada positiva/negativa- .......................................................................... 40 
-Figura 26: Ona quadrada positiva - ......................................................................................... 40 
-Figura 27: Ona quadrada negativa- ......................................................................................... 41 
-Figura 28: Ona quadrada positiva/0/negativa- ....................................................................... 42 
-Figura 29: Controls de la pestanya de Controlador- ................................................................. 43 
-Figura 30: Detall de control de selecció de Controlador- .......................................................... 44 
-Figura 31: Controls de la pestanya d’històric- .......................................................................... 45 
-Figura 32: Detall de control de selecció de taula i grup a base de dades IN- ............................ 46 
-Figura 33: Detall de control de selecció de taula i grup a base de dades OUT- ......................... 47 
-Figura 34: Detall de control de selecció de taula i grup a base de dades CTRL- ........................ 47 
-Figura 35: Selecció de la zona a ampliar- ................................................................................ 48 
-Figura 36: Visualització de la zona ampliada- ......................................................................... 49 
-Figura 37: Visualització de les dades seleccionades- ................................................................ 49 
-Figura 38: Estructura del projecte AIRDrone-.......................................................................... 50 



Estudi sobre la identificació dels paràmetres d’un model quadrimotor d’escala reduïda 

 

 

- 6 - 
 

I. Altres comandes de l’AR.Drone 

I.1. Introducció 

A continuació es descriuen altres comandes interessants per realitzar el 

control de l’AR.Drone, i altres importants amb més detall. 

 

I.2. AT*PCMD 

Donat que la comanda PCMD és la més important de cara a enviar 

comandes a l’AR.Drone, a continuació s’explica com fer la conversió de dades 

en el format que accepta el drone.   

Ja que només accepta paràmetres de coma flotant, per enviar comandes 

és necessari fer una conversió prèvia, tal i com explica el SDK de l’AR.Drone. 

Per enviar una comanda, és necessari saber els límits màxim d’inclinació del 

drone. Per defecte, aquests límits es troben situats a un balanceig i capcineig 

màxims de ±12º (±100%). Les comandes amb PCMD es defineixen en tant per u, 

és a dir, que la comanda enviada es un tant per u del límit indicat. Un u indicaria 

que es vol enviar la inclinació màxima, amb el signe indicant la direcció (negatiu 

per esquerra, positiu per dreta). 

Per exemple, si es vol enviar un valor de balanceig de 8.5º a l’esquerre, i 

el límit màxim de balanceig es troba establert a 12º,  el valor a enviar seria de  

-0.708. El 70.8% del 12º és pràcticament 8.5º. El valor negatiu és per indicar la 

direcció, en aquest cas, a l’esquerra del UAV.  

 

-Figura 1: Balanceig de l’AR.Drone de 8.5º a l’esquerre- 

 



Estudi sobre la identificació dels paràmetres d’un model quadrimotor d’escala reduïda 

 

 

- 7 - 
 

 Un cop definit el valor de consigna a enviar, és necessari enviar el valor 

de coma flotant, en un format enter de 32 bits, que és el format que accepta el 

drone. Així, el valor de -0.708 en format IEEE754 és BF353F7D(16) en 

hexadecimal. Aquest valor llegit com un enter de 32 bits (base decimal) agafa el 

valor de -1087029379(10).  

La comanda a enviar a l ‘AR.Drone quedaria com segueix: 

AT*PCMD=#seqüència, 1,-1087029379,Pitch,Gaz,Yaw<LF> 
 

 

I.3. AT*GAIN 

Aquesta comanda defineix els paràmetres PI dels llaços de control que 

governen el control de l’AR.Drone. A l’igual que la comanda PWM, només es 

troba documentada al manual de l’SDK 1.5.  

Els guanys dels llaços de control s’expressen com a ratis per evitar 

divisions per zero al software encastat, on el numerador i el denominador son 

ambdós enteres. Els numeradors de tots els llaços de control és 1024 

exceptuant el del llaç de hovering, el qual és 32678. Així, per defecte, el valor del 

guany proporcional per l’angle de guinyada seria 20000/1024 = 195.3125. Per la 

Ki seria de 10000/1024 = 9.765.  

Se li han d’enviar els valors desitjats de Kp i Ki multiplicats pel 

denominador corresponent. 

 

 

 

Cal dir que després de diversos intents, no s’ha vist cap canvi reflexat en 

el comportament del drone un cop canviats els paràmetres dels controladors 

AT*GAIN=%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d<LF> 
 
Argument 1: Enter amb número de seqüència 
Argument 2: pq_kp. Enter amb guany proporcional pel rati angular de pitch i roll 
Argument 3: r_kp. Enter amb guany proporcional per rati angular de yaw 
Argument 4: r_ki. Enter amb guany integral per rati angular de yaw 
Argument 5: ea_kp. Enter amb guany proporcional per angle d’Euler 
Argument 6: ea_ki. Enter amb guany integral per angle d’Euler 
Argument 7: alt_kp. Enter amb guany proporcional per l’altitud 
Argument 8: alt_ki. Enter amb guany integral d’altitud 
Argument 9: vz_kp. Guany proporcional per velocitat vertical 
Argument 10: vz_ki. Guany integral per velocitat vertical 
Argument 11: hv_kp. Guany proporcional per hovering 
Argument 12: hv_ki. Guany integral per hovering. 
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interns. És possible que funcioni amb alguna versió de firmware més antiga a la 

utilitzada. 

 

 

I.4. AT*CONFIG 

Es fa servir per enviar opcions configurables de l’AR.Drone, tals com el 

tipus de carcassa, alçada màxima, angles de balanceig i capcineig màxims, etc. 

Al manual del SDK es troba la descripció completa amb les opcions disponibles. 

Al punt II.5 d’aquest annex es troba una llista amb tots les paràmetres retornats 

per l’AR.Drone. 

 

 

 

I.5. AT* CONFIG_ IDS 

Si l’AR.Drone es troba configurat en multi-configuració (varis usuaris 

controlen el mateix AR.Drone) és possible guardar configuracions 

personalitzades i carregar-les en temps real. Per cada sessió existeix un 

identificador únic, un identificador d’usuari, i d’aplicació, amb les dades 

personalitzades per cada usuari. Cada vegada que es vulgui canviar alguna 

opció de configuració, és necessari indicar la sessió. 

 

 

  

AT*CONFIG=%d,%s,%s <LF> 
 

Argument 1: Enter amb número de seqüència 
Argument 2: Nom de la opció, entre dobles cometes 
Argument 3: El valor de la opció, entre dobles cometes 
 
 

AT*CONFIG_IDS=%d,%s,%s,%s <LF> 
 

Argument 1: Enter amb número de seqüència 
Argument 2: Identificador de la sessió actual 
Argument 3: Identificador de l’usuari actual 
Argument 4: Identificador de l’aplicació actual 



Estudi sobre la identificació dels paràmetres d’un model quadrimotor d’escala reduïda 

 

 

- 9 - 
 

 

I.6. AT*CTRL 

Comanda per acceptar canvis a l’AR.DRone. Al SDK existeixen unes 

constants amb valors per obtenir configuracions i reconèixer l’estat del drone 

(ARDRONE_COMMAND_MASK, 0x40) a la màscara de configuració. 

 

 

 

 

I.7. AT*LED 

Crea la seqüència de LEDS definida per la comanda. Al SDK es poden 

trobar totes les combinacions possibles. 

 

 

AT*CTRL=%d,%d,%d <LF> 
 

Argument 1: Enter amb número de seqüència 
Argument 2: Enter amb el mode de control 
Argument 3: Enter amb tamany d’arxiu (sempre 0) 
 
 
 

L’argument 2 pot ser: 
typedef enum 
{ 
  NO_CONTROL_MODE = 0,          /*<! Doing nothing */ 
  ARDRONE_UPDATE_CONTROL_MODE,  /*<! Deprecated - Ardrone software update reception 
(update is done next run) */ 
                                /*<! After event completion, card should power off */ 
  PIC_UPDATE_CONTROL_MODE,      /*<! Ardrone PIC software update reception (update is 
done next run) */ 
                                /*<! After event completion, card should power off */ 
  LOGS_GET_CONTROL_MODE,        /*<! Send previous run's logs */ 
  CFG_GET_CONTROL_MODE,         /*<! Send active configuration file to a client through 
the 'control' socket UDP 5559 */ 
  ACK_CONTROL_MODE,             /*<! Reset command mask in navdata */ 
  CUSTOM_CFG_GET_CONTROL_MODE   /*<! Requests the list of custom configuration IDs */ 
} ARDRONE_CONTROL_MODE; 

 

AT*LED=%d,%d,%d,%d <LF> 
 

Argument 1: Enter amb número de seqüència 
Argument 2: Enter amb l’animació de Leds a executar 
Argument 3: Float amb la freqüència en Hz de l’animació 
Argument 4: Enter amb la duració en segons de l’animació (la seqüència es reprodueix 
duracióxfreqüència vegades) 
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I.8. AT*COMWDG 

Comanda per reiniciar les comunicacions. Per rebre les dades per 

exemple, és necessari enviar-ho cada pocs mil·lisegons per evitar que 

l’AR.Drone consideri la connexió finalitzada i talli pes comunicacions. 

 

 

 

I.9. Altres comandes 

Existeixen altres comandes l’objectiu de les quals encara no s’ha definit. Per 

exemple, s’ha capturat la trama d’iniciació des de l’aplicació oficial d’Android per 

l’AR.Drone, i s’han trobat dues comandes desconegudes que s’envien sempre a 

l’inici. Aquestes son AT*PMODE i AT*MISC. 

 

 

-Figura 2: Captura amb Wireshark de inici de comunicacions amb l’AR.Drone- 

  

Aquesta inicialització s’ha copiat a l’aplicació AIRDrone per obtenir la 

configuració, però tot i que s’ha provat de diverses maneres, no s’ha aconseguit 

AT*CONFIG=%d <LF> 
 

Argument 1: Enter amb número de seqüència 
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canviar cap dels paràmetres ni canviar la sessió. Tampoc és una part massa 

clara a la documentació de l’AR.Drone.   
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II. Recollida de dades de l’AR.Drone 

II.1. Introducció 

És possible recollir dades enviades per l’AR.Drone per conèixer l’estat en 

temps real de la navegació. Per fer-ho, és necessari escoltar el port 5554 

mitjançant el protocol UDP.  

El format de la trama genèrica és el que s’explica a continuació. Sempre 

s’envia una capçalera de 32 bits definida pel valor hexadecimal 0x55667788; 

seguidament, s’envien 32 bits amb l’estat de l’AR.Drone, 32 bits amb el número 

de seqüència actual de comanda executada pel drone, i 32 bits més amb el flag 

de visió. Posteriorment a aquesta trama fixa, venen les estructures de dades 

pròpies de la navegació. Aquestes es troben descrites al directori de l’SDK 

\ARDroneLib\Soft\Common\navdata_keys.h. Aquestes estructures es comenten 

posteriorment en aquest document. Per finalitzar les dades, existeix un bloc de 

checksum per validar la integritat de les dades rebudes, ja que el protocol UDP 

no és confirmat i per tant si existeix qualsevol error durant l’enviament, és 

impossible de saber sense comprovar l’algorisme de validació. 

El format genèric de cada enviament és el següent: 

 

 

 

1. Capçalera de 32 bits  0x55667788. Indica l’inici de cada trama. 

2. Estat de l’AR.Drone  Màscares de bits de diferents estats 

3. Número de seqüència de l’AR.Drone  Indica el número de seqüència 

4. Flag de visió  Indica si el flag de visió es troba actiu 

5. Blocs d’opcions  Comencen amb un ID propi, seguit del tamany del 

paquet de dades, i les dades. 

6. Bloc de checksum  Ja que el protocol UDP no és confirmat, útil per 

validar la fiabilitat de les dades rebudes. 

 

II.2. Pas previ per enviament de dades 

Una de les parts més fosques de la documentació de l’AR.Drone és 

l’activació del flag que permet al UAV retornar les dades demanades. No es 

troba documenta enlloc i s’ha hagut de buscar en fòrums especialitzats de 

l’AR.Drone per trobar l’activació.  Segons el manual, si el drone es troba en estat 
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de bootstrap (bit 11 de la màscara d’estat actiu), no s’envien dades de navegació 

i s’ha de seguir la següent seqüència de comandes 

 

 
-Figura 2: Proces a seguir amb l’AR.Drone per activar l’enviament de dades de navegació- 

 

Aquesta  seqüència és correcte, però abans és necessari enviar una 

trama indocumentada. S’han llegit diverses opcions, però la que realment ha 

funcionat és la que envia 2 bytes en format hexadecimal amb valor d’u al port de 

dades (5554 per defecte).  

 

 

 

Per visualitzar  les trames enviades i rebudes i el format, és recomanable 

fer servir un software capturador de trames de xarxa com el WireShark (al 

directori de programes del DVD). Tal i com es pot comprovar, després d’enviar la 

arrayInit[0] = 0x01; 
arrayInit[1] = 0x00; 
 
socketUDP.send(arrayInit, 0,2, ardroneIP, 5554); 
bytes2send.clear(); 
    
    
sequence = 1; 
sendATCommand("AT*CONFIG=" + sequence.toString() + ',"general:navdata_demo"' + "," + 
'"TRUE"' + "\r"); //Con FALSE, envía todos los datos de todas las estructuras  
  
socketUDP.receive(); 
    
sendATCommand("AT*CTRL=" + sequence.toString() +",5,0\r"); //5=ACK 
socketUDP.receive(); 
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trama amb el valor hexadecimal i inicialitzar amb les comandes del diagrama, es 

comences a rebre dades pel port 5554. 

 

 
-Figura 3: Captura amb el Wireshark de la comanda que activa el retorn de dades de navegació- 

 

 

 
-Figura 4: Captura amb el Wireshark de trames de dades de navegació de l’AR.Drone- 

 

 

II.3. Interpretació de les dades 

Cal remarcar que totes les dades que es reben de l’AR.Drone es troben en 

format Little Endian, és a dir, que arriben en ordre de LSB a MSB. 
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-Figura 5: Diferència entre Big Endian i Little Endian- 

 

 

Per entendre el concepte, a continuació s’estudia l’exemple de dades 

rebudes en mode de demo amb la opció de TRUE habilitada, per rebre el paquet 

de dades mínim sense cap opció afegida. En aquesta trama únicament s’envien 

les dades de demo i de vídeo. 

 

 
-Figura 6: Captura de Wireshark amb trama de dades rebuda- 
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Així, el paquet de dades rebut presenta la següent aparença en format 

hexadecimal. En diferents colors es marquen les diferents trames (Capçalera, 

Dades de demo, dades de vídeo, CRC).  

 

 

II.3.1. Paquet principal 

És el paquet principal i sempre s’envia a l’inici de cada trama de dades. 

 

II.3.1.1. Capçalera 

La capçalera consta d’un enter de 32 bits. 

88:77:66:55:50:0c:80:4f:01:00:00:00:01:00:00:00 

88:77:66:55  0x55667788 

II.3.1.2. Estat de l’AR.Drone 

Enter de 32 bits. Les màscares es troben definides a l’arxiu de l’SDK 

ARDroneLib\Soft\Common\config.h 

88:77:66:55:50:04:80:4f:01:00:00:00:01:00:00:00:00:00:94:00:00:00:02:00:30:00:00:00:00:70:

8e:c5:00:58:e5:46:00:52:1f:48:ee:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:a9:e4:01:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:03:00:00:00:24:3a:74:bf:

f4:9b:5c:be:29:71:55:3e:52:fd:93:3e:b7:6e:58:bf:e2:ef:e5:3e:5a:c1:a2:3d:a8:35:fa:3e:a8:6b:5e

:3f:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:01:00:08:00:69:c1:8e:45:06:00:24:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:09:00:44:

00:00:00:00:00:ff:ff:ff:ff:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:10:00:78:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

00:00:00:00:ff:ff:08:00:9a:23:00:00 
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-Figura 7: Desglossament de bits de les màscares que indiquen l’estat de l’AR.Drone- 

 

88:77:66:55:50:0c:80:4f:01:00:00:00:01:00:00:00 

50:0c:80:4f  0x4F800C50  0b0100 1111 1000 0000 0000 1100 0101 0000 

 

II.3.1.3. Número de seqüència de l’AR.Drone 

Enter de 32 bits. Número de seqüència de comandes executada pel 

drone. 

88:77:66:55:50:0c:80:4f:01:00:00:00:01:00:00:00 

01:00:00:00  0x00000001  1 

 

II.3.1.4. Flag de visió 

Enter de 32 bits. Indica si el flag de visió està actiu.  

88:77:66:55:50:0c:80:4f:01:00:00:00:01:00:00:00: 

01:00:00:00  0x00000001  1 
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II.3.2. Dades de demo 

Les dades següents son la trama de dades de Demo. Segons la definició 

de l’arxiu situat al directori de l’SDK 

\ARDroneLib\Soft\Common\navdata_keys.h, es descodifica de la següent 

manera. 

II.3.2.1. Identificador de trama de demo 

Enter sense signe de 16 bits. Identifica el paquet de dades 

00:00:   0x00  Identificador 0. Dades de demo        

 

II.3.2.2. Tamany de la trama de demo 

Enter sense signe de 16 bits. Indica el número de bytes del paquet. 

94:00:   0x094 = 148 bytes de dades (2 de identificador + 2 de Tamany + 144 

de dades) 

 

II.3.2.3. Estat de control 

Enter de 32 bits. Veure punt II.3.1.2 

00:00:02:00:   0x00020000 0b0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

 

II.3.2.4. Estat de la bateria 

Enter sense signe de 32 bits. Percentatge de la càrrega de la bateria. 

30:00:00:00:  0x30  48% de bateria 

 

II.3.2.5. Angle de capcineig theta 

Float de 32 bits. Representa l’angle de capcineig theta en mil·ligraus. 

00:70:8e:c5:  0xC58E7000 =-4558 mGraus = -4.558 º 

II.3.2.6. Angle de balanceig phi 

Float de 32 bits. Representa l’angle de balanceig phi en mil·ligraus. 
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00:58:e5:46:  0x46E55800 = 29356 mGraus = 29.356 º 

II.3.2.7. Angle de guinyada psi 

Float de 32 bits. Representa l’angle de guinyada psi en mil·ligraus. 

00:52:1f:48:  0x481F5200 = 163144 mGraus = 163.144 º 

II.3.2.8. Altura 

Enter amb signe de 32 bits. Representa l’altura del drone en mil·límetres. 

Sembla que quan l’AR.Drone es troba a terra, aquesta es representa per 217. 

ee:00:00:00:  238 mm 

II.3.2.9. Velocitat lineal estimada en X 

Float de 32 bits. Representa la velocitat lineal estimada en X, en mm/s 

00:00:00:00:  0 mm/s 

II.3.2.10. Velocitat lineal estimada en Y 

Float de 32 bits. Representa la velocitat lineal estimada en Y, en mm/s 

00:00:00:00:  0 mm/s 

II.3.2.11. Velocitat lineal estimada en Z 

Float de 32 bits. Representa la velocitat lineal estimada en Z, en mm/s. 

Per un bug al firmware del drone, sempre és zero. Existeix una variable amb el 

mateix valor en un altre trama. 

00:00:00:00:  0 mm/s 

 

La resta de dades de la trama de Demo no interessen, ni les de vídeo tampoc. 

 

II.3.3. Dades de checksum 

Finalment es troba la trama de checksum, al final de tots els blocs 

II.3.3.1. Identificador de trama de checksum 

Enter sense signe de 16 bits. Identifica el paquet de dades 
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ff:ff:08:00:9a:23:00:00 

ff:ff  0xFFFF 

 

II.3.3.2. Tamany de la trama de checksum 

Enter sense signe de 16 bits. Indica el número de bytes del paquet. 

ff:ff:08:00:9a:23:00:00 

08:00  0x0008  0b 0000 0000 0000 1000  8 bytes (2 ID + 2 tamany + 4 

checksum) 

 

II.3.3.3. Checksum de les dades 

Enter 32 bits. Checksum de totes les dades calculat amb un CRC32 

ff:ff:08:00: 9a:23:00:00 

9a:23:00:00 0x0000239A 

 

 

II.4. Paquets de dades 

Com s’ha comentat, és possible l’AR.Drone enviï tots els paquets de dades 

amb una cadència aproximada cada cinc mil·lisegons, o els paquets 

seleccionats, els quals arriben cada 65 mil·lisegons. Per rebre paquets 

seleccionats,  és necessari enviar la comanda de configuració amb el paràmetre 

anomenat “general:navadata_options” seguit dels identificadors dels paquets que 

es vulguin rebre, tal i com es pot veure al codi següent. 
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Els identificadors de cada trama de dades son els següents, i es poden trobar al 

SDK dins el fitxer ARDroneLib\Soft\Common\navdata_keys.h. 

 

Codi binari Estructura de dades 
1 (20) Navdata Demo 
2 (21) Navdata Time 
4 (22) Navdata Raw Measures 
8 (23) Navdata Physical Measures 
16 (24) Navdata Gyros Offsets 
32 (25) Navdata Euler Angles 
64 (26) Navdata References 
128 (27) Navdata Trims 
256 (28) Navdata RC References 
512 (29) Navdata PWM 
1024 (210) Navdata Altitude 
2048 (211) Navdata Vision Raw 
4096 (212) Navdata Vision Of 
8192 (213) Navdata Vision 
16384 (214) Navdata Vision Perf 
32768 (215) Navdata Trackers Send 
65536 (216) Navdata Vision Detect 
131072 (217) Navdata Watchdog 
262144 (218) Navdata ADC data frame 

arrayInit[0] = 0x01; 
arrayInit[1] = 0x00; 
 
socketUDP.send(arrayInit, 0,2, ardroneIP, 5554); 
bytes2send.clear(); 
    
    
sequence = 1; 
sendATCommand("AT*CONFIG=" + sequence.toString() + ',"general:navdata_demo"' + "," + 
'"TRUE"' + "\r"); //Con FALSE, envía todos los datos de todas las estructuras 
   
socketUDP.receive(); 
    
sendATCommand("AT*CTRL=" + sequence.toString() +",5,0\r"); //5=ACK 
socketUDP.receive(); 
 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_TIME_MASK; 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_PHYS_MEASURES_MASK; 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_RAW_MEASURES_MASK; 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_GYROS_OFFSETS_MASK; 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_EULER_ANGLES_MASK; 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_TRIMS_MASK; 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_REFERENCES_MASK; 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_RC_REFERENCES_MASK; 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_PWM_MASK; 
navdataOptions = navdataOptions | NavData.NAVDATA_ALTITUDE_MASK; 
    
    
sendATCommand("AT*CONFIG=" + sequence.toString() + "," + '"general:navdata_options",' 
+ '"' + navdataOptions.toString() + '"' + '\r');  
socketUDP.receive(); 
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524288 (219) Navdata Video Stream 
1048576 (220) Navdata Games 
65535 (0xFFFF) Navdata Checksum 

 

 

El paràmetre d’opcions (al codi representat com navdataOptions) és un 

número enter derivat de les diferents opcions seleccionades de forma binària.  

Per exemple, la opció de temps té assignat el bit 1, i la opció PWM té assignat el 

bit 9. Per demanar les dades d’aquestes dues estructures, l’enter a enviar haurà 

de ser: 

29 + 21 = 514 

 

AT*CONFIG=,"general:navdata_options","514"\r 
 

L’ordre de recepció va pel  codi identificador de les dades, de menor a 

major. Sembla ser que a part de les dades desitjades, SEMPRE envia dues 

trames per defecte. La de navdata demo, i la de navdata vision.  

Les estructures de dades es poden trobar a la llibreria de l’SDK 

ARDroneLib\Soft\Common\navdata_common.h. A continuació es detallen les 

dades més importants de cada estructura. Encara queden algunes per esbrinar 

el seu significat. 

 

II.4.1. Estructura de navdata_demo 

Tipus Nom Descripció 
uint16 Tag Identificador del bloc (0x00) 
uint16 Size Tamany de l’estructura de dades que es 

retorna 
uint32 Ctrl_state Estat de vol (landed, flying, hovering...) 
uint32 Vbat_flying_percentage Càrrega de la bateria (%) 
float32 Theta Angle de capcineig en mgraus 
float32 Phi Angle de balanceig en mgraus 
float32 Psi Angle de guinyada en mgraus 
int32 Altitude Altura en cm 
float32 Vx Velocitat lineal estimada en x en mm/s 
float32 Vy Velocitat lineal estimada en y en mm/s 
float32 vz Velocitat lineal estimada en z en mm/s 
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II.4.2. Estructura de navdata_time 

Tipus Nom Descripció 
uint16 Tag Identificador del block (0x01) 
uint16 Size Tamany de l’estructura de dades que es retorna 
uint32 time 11 bits més significatius és el temps en segons, 

i els 21 següents  son els microsegons 

II.4.3. Estructura de navdata_raw_measures 

Tipus Nom Descripció 
uint8 Tag Identificador del bloc (0x02) 
uint16 Size Tamany de l’estructura de dades que es 

retorna 
uint16 raw_accs[NB_ACCS] Acceleròmetre filtrat 
uint16 raw_gyros[NB_GYROS] Giroscopi filtrat 
uint16 Raw_gyros_110[2] Giroscopi x/y 110 graus/s 
uint32 Vbat_raw Tensió de la bateria sense filtrar  
 

II.4.4. Estructura de navdata_phys_measures 

Tipus Nom Descripció 
uint8 Tag Identificador del bloc (0x03) 
uint16 Size Tamany de l’estructura de dades que es 

retorna 
float32 accs_temp Temperatura acceleròmetre 
uint16 gyro_temp Temperatura giroscopi 
float32 Phys_accs[NB_ACCS] Acceleracions [x,y,z] (mm/s) 
float32 Phys_gyros[NB_GYROS] Velocitats angulars [phi, theta, psi] 

(graus/s) 
uint32 alim3V3 Alimentació 3.3 V [LSB] 
uint32 vrefEpson Tensió de referència del giroscopi Epson 

(phi i theta) [LSB] 
uint32 vrefIDG Tensió de referència del giroscopi IDG 

(psi) [LSB] 
 

II.4.5. Estructura de navdata_gyros_offsets 

Tipus Nom Descripció 
uint16 Tag Identificador del bloc (0x04) 
uint16 Size Tamany de l’estructura de dades que es 

retorna 
float32 offset_g[NB_GYROS] Offsets del giroscopis [x,y,z] 
 

 

II.4.6. Estructura de navdata_euler_angles 
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Tipus Nom Descripció 

uint16 Tag Identificador del bloc (0x05) 
uint16 Size Tamany de l’estructura de dades que es retorna 
float32 theta_a Angle d’euler Theta 
float32 phi_a Angle d’euler phi 
 

 

II.4.7. Estructura de navdata_references 

Tipus Nom Descripció 
uint16 Tag Identificador del bloc (0x06) 
uint16 Size Tamany de l’estructura de dades que es retorna 
int32 ref_theta Referència angle theta 
int32 ref_phi Referència angle phi 
int32 ref_theta_I Referència angle theta I (per esbrinar) 
int32 ref_phi_I Referència angle phi I (per esbrinar) 
int32 ref_pitch Referència pitch 
int32 ref_roll Referència roll 
int32 ref_yaw Referència yaw 
int32 ref_psi Referència angle psi (z) 
 

II.4.8. Estructura de navdata_pwm 

Tipus Nom Descripció 
uint8 Tag Identificador del bloc (0x09) 
uint16 Size Tamany de l’estructura de dades que es 

retorna 
uint8 motor1 Motor 1 [PWM] 
uint8 motor2 Motor 2 [PWM] 
uint8 motor3 Motor 3 [PWM] 
uint8 motor4 Motor 4 [PWM] 
uint8 sat_motor1 Saturació motor 1 [PWM] 
uint8 sat_motor2 Saturació motor 2 [PWM] 
uint8 sat_motor3 Saturació motor 3 [PWM] 
uint8 sat_motor4 Saturació motor 4 [PWM] 
int32 gaz_feed_forward Feed forward Gaz [PWM] 
int32 gaz_altitude Altura de moviments amunt/avall [PWM] 
float32 altitude_integral Altura [mm] 
float32 vz_ref Referència velocitat lineal eix z [mm/s] 
int32 u_pitch Consigna pitch [PWM] 
int32 u_roll Consigna roll [PWM] 
int32 u_yaw Consigna yaw [PWM] 
float32 yaw_u_I Consigna yaw I (per esbrinar) [PWM] 
int32 u_pitch_planif Consigna pitch planificada [PWM] (Per 

esbrinar) 
int32 u_roll_planif Consigna roll planificada [PWM] (Per esbrinar) 
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int32 u_yaw_planif Consigna yaw planificada [PWM] (Per 
esbrinar) 

float32 u_gaz_planif Consigna gaz planificada [PWM] (Per esbrinar) 
uint16 current_motor1 Current motor 1 [mA] 
uint16 current_motor2 Current motor 2 [mA] 
uint16 current_motor3 Current motor 3 [mA] 
uint16 current_motor4 Current motor 4 [mA] 
 

 

II.5. Recollida de dades de la configuració de l’AR.Drone 

Per obtenir els paràmetres de configuració de l’AR.Drone, és necessari estar 

connectat al port TCP 5559 i enviar la comanda AT*CTRL amb la opció 4 

(CFG_GET_CTRL_MODE). Un cop enviat, l’AR.Drone enviarà per TCP les 

dades amb la configuració actual, tal i com mostra el següent exemple. 
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general:num_version_config = 1 
general:num_version_mb = 17 
general:num_version_soft = 1.10.13 
general:drone_serial = PI040236AD 
general:soft_build_date = 2012-04-27 11:52 
general:motor1_soft = 1.41 
general:motor1_hard = 3.0 
general:motor1_supplier = 1.1 
general:motor2_soft = 1.41 
general:motor2_hard = 3.0 
general:motor2_supplier = 1.1 
general:motor3_soft = 1.41 
general:motor3_hard = 3.0 
general:motor3_supplier = 1.1 
general:motor4_soft = 1.41 
general:motor4_hard = 3.0 
general:motor4_supplier = 1.1 
general:ardrone_name = My ARDrone 
general:flying_time = 10716 
general:navdata_demo = TRUE 
general:com_watchdog = 2 
general:video_enable = TRUE 
general:vision_enable = TRUE 
general:vbat_min = 9000 
control:accs_offset = { -2.1327332e+03 1.9607542e+03 2.0349900e+03 } 
control:accs_gains = {  9.7205549e-01 1.9118011e-02 3.2503489e-02  -1.0165311e-
02 -9.8307568e-01 1.9466233e-02  2.2375658e-02 -3.5196267e-02 -9.8367846e-01 } 
control:gyros_offset = { 1.6970500e+03 1.6980200e+03 1.6940000e+03 } 
control:gyros_gains = { 6.9408249e-03 -6.8069086e-03 -3.7123256e-03 } 
control:gyros110_offset = { 1.7042180e+03 1.7089580e+03 } 
control:gyros110_gains = { 1.5105518e-03 -1.4825057e-03 } 
control:magneto_offset = { 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 } 
control:magneto_radius = 0.0000000e+00 
control:gyro_offset_thr_x = 4.0000000e+00 
control:gyro_offset_thr_y = 4.0000000e+00 
control:gyro_offset_thr_z = 5.0000000e-01 
control:pwm_ref_gyros = 470 
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control:pwm_ref_gyros = 470 
control:osctun_value = 0 
control:osctun_test = FALSE 
control:altitude_max = 3000 
control:altitude_min = 50 
control:outdoor = FALSE 
control:flight_without_shell = FALSE 
control:autonomous_flight = FALSE 
control:flight_anim = 0,0 
control:travelling_enable = FALSE 
network:ssid_single_player = AIRDRONE 
network:ssid_multi_player = ardrone_v1.10.13 
network:wifi_mode = 0 
network:wifi_rate = 0 
network:owner_mac = 00:00:00:00:00:00 
pic:ultrasound_freq = 8 
pic:ultrasound_watchdog = 3 
pic:pic_version = 100925509 
video:camif_fps = 20 
video:camif_buffers = 2 
video:num_trackers = 12 
video:video_storage_space = 0 
video:video_on_usb = TRUE 
video:video_file_index = 1 
leds:leds_anim = 0,0,0 
detect:enemy_colors = 1 
detect:enemy_without_shell = 0 
syslog:output = 7 
syslog:max_size = 102400 
syslog:nb_files = 5 
general:navdata_options = 65537 
control:control_level = 0 
video:bitrate = 0 
video:bitrate_ctrl_mode = 0 
video:bitrate_storage = 4000 
custom:application_desc = Default application configuration 
control:euler_angle_max = 2.0943952e-01 
control:control_iphone_tilt = 3.4906584e-01 
control:control_vz_max = 7.0000000e+02 
control:control_yaw = 1.7453293e+00 
control:manual_trim = FALSE 
control:indoor_euler_angle_max = 2.0943952e-01 
control:indoor_control_vz_max = 7.0000000e+02 
control:indoor_control_yaw = 1.7453293e+00 
control:outdoor_euler_angle_max = 3.4906584e-01 
control:outdoor_control_vz_max = 1.0000000e+03 
control:outdoor_control_yaw = 3.4906585e+00 
control:travelling_mode = 0,10,1500,0,1000 
custom:profile_desc = Default profile configuration 
control:flying_mode = 0 
control:hovering_range = 1000 
video:codec_fps = 20 
video:video_codec = 32 
video:video_slices = 0 
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video:video_live_socket = 0 
video:max_bitrate = 1000 
video:video_channel = 0 
detect:groundstripe_colors = 16 
detect:detect_type = 3 
detect:detections_select_h = 0 
detect:detections_select_v_hsync = 0 
detect:detections_select_v = 0 
userbox:userbox_cmd = 0 
gps:latitude = 5.0000000000000000e+02 
gps:longitude = 5.0000000000000000e+02 
gps:altitude = 0.0000000000000000e+00 
custom:application_id = 00000000 
custom:profile_id = 00000000 
custom:session_id = 00000000 
custom:session_desc = Default session configuration 
.[applis] 
96e3654b,com.parrot.freeflight.service.commands 
9b92d2e0,com.parrot.freeflight.drone 
[profiles] 
4afc2ee3,62c28056f35cf873 
851b7773,.Asus_Transformer_TF101:62c28056f35cf873 
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III. Manual de l’aplicació AIRDrone 

 

III.1. Instal·lació 

 

Per instal·lar l’aplicació AIRDrone, és necessari tenir instal·lat el runtime 

d’Adobe AIR 3.5 o superior. En el moment de la redacció d’aquesta memòria, la 

versió és la 3.8, la qual es pot trobar al directori de software del DVD. 

Un cop instal·lat el runtime, es procedeix a instal·lar l’aplicació AIRDrone, 

empaquetada amb el format .air. Aquest arxiu és compatible amb MAC i 

Windows, no així amb Linux ja que la versió utilitzada del runtime és superior a la 

2.5, la última acceptada a sistemes Unix. 

 

-Figura 8: Icona del programa d’instal·lació AIRDrone- 

 

Apareixerà una finestra com la següent, on cal dir que s’accepten les 

condicions. 
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-Figura 9: Instal·lació del programa AIRDrone. Permisos- 

 

 

Seguidament apareix la selecció del directori d’instal·lació. Escollir aquell 

que més convingui. També indicar si es vol un accés directe a l’escriptori. 

 

 

-Figura 10: Instal·lació del programa AIRDrone. Selecció de directori d’instal·lació- 
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Un cop instal·lat, al directori d’instal·lació apareix la carpeta AIRDrone. És 

necessari executar l’aplicació amb permisos d’administració (Windows 7 i 8) o el 

programa no podrà tenir accés a la base de dades la qual es crearà al mateix 

directori d’instal·lació.  

 

 

-Figura 11: Instal·lació del programa AIRDrone. Directori d’instal·lació- 

 

 

 
-Figura 12: Instal·lació del programa AIRDrone. Detall de icona a escriptori- 

 

 

III.2. Pestanya de Configuració 

Un cop executada l’aplicació, és necessari connectar el drone. Assegurar 

que el UAV es troba connectat i amb suficient bateria (leds en verd) i es detecta 

la xarxa inal·làmbrica oberta que genera. Generalment l’identificador d’aquesta 



Estudi sobre la identificació dels paràmetres d’un model quadrimotor d’escala reduïda 

 

 

- 32 - 
 

xarxa segueix el tipus ardrone_XXXX, on el número representa el número de 

sèrie de l’AR.Drone.   

 

 
-Figura 13: Detecció de la xarxa inal·làmbrica de l’AR.Drone- 

 

 

 

 

-Figura 14: Connexió a la xarxa inal·làmbrica de l’AR.Drone- 

 

Quan l’aplicació AIRDrone s’obre, per defecte apareix la pestanya 

denominada Configuració. Aquesta pestanya es troba dividida en quatre panells 

diferenciats en colors a la següent figura.  
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-Figura 15: Controls de la pestanya de configuració- 

 

A la part superior esquerre (vermell) es localitza el panell de connexió on 

s’introdueix la IP de l’AR.Drone, el port de dades de navegació, el port de 

comandes AT i el port de dades de configuració. Un cop l’AR.Drone es troba 

connectat, prement el botó de Connectar, hauria de connectar-se a la xarxa 

inal·làmbrica generada per l’AR.Drone i canviar el color del botó a verd, 

confirmant la connexió. 

A la part inferior (blau) es troba el panell de Dades de vol. Aquest panell 

es va definir per canviar els paràmetres dels controlador PI  interns de 

l’AR.Drone depenent del tipus de vol i carcassa muntada. No és operatiu donats 

els problemes trobats per canviar els paràmetres del drone a través de 

comandes. 

A la part superior dreta (groc) es troba el panell de Valors màxims de 

control, on es troben definits els valors màxims i mínims dels paràmetres de 

control manual per l’AR.Drone, tal com els angles màxims de 

balanceig/capcineig i guinyada, l’alçada permesa màxima, i la velocitat de 
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pujada. No és operatiu degut a la impossibilitat d’aconseguir canviar aquest 

paràmetres, deixant els que es troben per defecte. 

Finalment, a la part inferior dreta (verd) es troba el panell de paràmetres 

dels controladors, on es troben els valors dels controladors dels diferents llaços 

de control d’interès del drone. No és possible canviar-los degut a que la 

comanda AT*CTRL (veure punt I.6) no és operativa amb aquesta versió de 

firmware. 

 

 

III.3. Pestanya de Control Manual 

Aquesta pestanya permet realitzar un control manual simple de l’AR.Drone. 

Si es troba connectat, el botó Enlairar, envia l’ordre d’enlairar el drone. Polsant 

un altre cop al mateix botó, l’aterrarà. 

El botó emergència permet de canviar l’estat d’emergència de l’AR.Drone 

entre actiu i inactiu. Estant en actiu, el drone aterrarà, mentre que estant inactiu, 

respondrà a les ordres de control enviades. 

El control desplegable permet enviar diferents seqüències de LEDs al drone. 

Els sliders situats a cada motor de la imatge de l’AR.Drone son per controlar 

els seus PWMs del 0 al 100% de manera individual. Si es polsa el botó de 

Independents, s’enviarà la mateixa ordre als quatre PWM. El botó stop posa els 

PWM a zero. 

Si es troba enlairat, amb el panell de màxims i mínims és possible controlar 

manualment el drone amb les comandes de Roll (esquerra/dreta), Pitch 

(endavant/endarrere), Yaw (direcció) i Gaz (alçada). 
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-Figura 16: Controls de la pestanya de Control Manual- 

 

 

III.4. Pestanya de PWMs 

La pestanya PWMs permet realitzar experiments en llaç obert, manipulant 

directament la tensió dels motors via mitjançant la modulació de l’ampli de polsos 

(PWM).  
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-Figura 17: Controls de la pestanya PWMs- 

 

Es possible seleccionar diferents experiments PWM amb el desplegable 

superior (taronja) i posteriorment, seleccionar el tipus de pertorbació que es vol 

aplicar (en verd). Seguidament és necessari escollir a quin motor es realitza la 

pertorbació (groc) i polsar el botó de Carrega Pertorbació. 

 

 

 

-Figura 18: Detall del control de selecció de PWM- 
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-Figura 19: Detall del control de selecció de pertorbació- 

 

 

 

 

 
-Figura 20: Detall de PWM seleccionat- 

 

 

Finalment és necessari decidir el factor del PWM (1 ó 2) . Amb 1 el PWM 

que s’envia és rebut per l’AR.Drone com la meitat del que realment es pretén, 

mentre que amb un PWM multiplicat per 2, l’AR.Drone rep el valor desitjat. Una 

raresa del SDK. Seguidament, és necessari pitjar el botó Inicia Experiment i 

s’enviarà la seqüència mostrada al gràfic (vermell). Per aturar l’enviament de les 

consignes PWM, simplement pitjar el botó d’stop. Comentar que donat que els 

resultats no eren satisfactoris pels experiments que es volien realitzar, es va 
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deixar a mitges i les dades rebudes no s’emmagatzemen a la base de dades; 

simplement s’exporten automàticament a l’escriptori en un fitxer csv. 

 

 

 

III.5. Pestanya de Llaç Obert 

Aquesta vista és la utilitzada per generar els experiments en llaç obert en 

velocitat, enviant consignes als angles de balanceig, de capcineig, de guinyada, i 

a la velocitat vertical.  

 

-Figura 21: Controls de la pestanya de Llaç Obert- 

 

És possible enviar diferents tipus d’ona (groc) a les variables esmentades, o 

carregar senyals externs en format csv i també als angles de balanceig i 

capcineig simultàniament (taronja).  
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-Figura 22: Detall del control de selecció de tipus d’ona- 

 

 

 

-Figura 23: Detall del control de selecció de variable manipulada - 

 

En cas de seleccionar el tipus d’ona quadrada, es pot indicar el tipus de pols 

a enviar.  Pot ser positiu i negatiu (esquerre a dreta), positiu (dreta), negatiu 

(esquerre), o positiu/zero/negatiu, per aturar el drone entre polsos canviants.  

 

 

-Figura 24: Detall del control de selecció de tipus d’ona quadrada- 
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-Figura 25: Ona quadrada positiva/negativa- 

 

 

-Figura 26: Ona quadrada positiva - 
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-Figura 27: Ona quadrada negativa- 
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-Figura 28: Ona quadrada positiva/0/negativa- 

 

És possible modificar l’amplitud amb un màxim de 12 º (morat) i la freqüència 

(gris).  

En cas de voler enviar un senyal personalitzat, és possible carregar un 

fitxer en format csv (pestanya extern) amb una columna de dades separada per 

“;”. 

A la part inferior del gràfic (vermell) es pot seleccionar el número de 

mostres desitjades, i apareixerà la durada aproximada de l’experiment (número 

de mostres * 30 ms). Un  cop seleccionat el tram a enviar, el botó Inicia 

experiment enlaira el drone, li augmenta lleugerament l’alçada, i envia la 

seqüència ombrejada. 

A  la part superior, s’indica el percentatge de bateria restant. 

L’AR.Drone no permet volar amb un tant per cent de bateria inferior al 20%.  Les 

dades rebudes es van emmagatzemant internament i al finalitzar l’experiment, 

s’emmagatzemen a la base de dades encastada.  
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III.6. Pestanya de Controlador 

Aquesta vista permet realitzar un control en temps real del drone.  Al panell 

de setpoint (verd), és possible introduir les coordenades desitjades en X i Y del 

drone (de -5 a 5), tant als formularis com als sliders habilitats. El botó d’inici 

permet iniciar l’enviament de la consigna, i el botó d’estop finalitza l’experiment 

aterrant l’AR.Drone.  

 

 

-Figura 29: Controls de la pestanya de Controlador- 

 

Al panell de Controladors (groc) és possible seleccionar el tipus de PID 

utilitzat entre tres alternatives. 
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-Figura 30: Detall de control de selecció de Controlador- 

 

El control PID és el clàssic control discret. El PID incremental permet evitar 

el sumatori de l’acció integral per evitar possibles problemes de wind-up. 

Finalment el control I+PD incremental, on les accions Proporcional i Derivativa 

s’apliquen sobre la variable de procés enlloc de l’error, per obtenir una resposta 

més suau davant de canvis de consigna. 

 Sota aquest control desplegable, és possible canviar els paràmetres dels 

controladors PID per l’angle de balanceig (roll) el qual afecta a Y, i l’angle de 

capcineig (pitch) el qual afecta a X. A la part blava, es pot observar un gràfic en 

temps real de X i a la part vermella, el mateix en Y amb les dades de consigna, 

posició actual, error, variable manipulada i velocitat (m/s). 

 

III.7. Pestanya d’Històric 

La darrera vista permet visualitzar i exportar els resultats dels experiments 

realitzats. 
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-Figura 31: Controls de la pestanya d’històric- 

 

A la part superior esquerre (morat) es troba el botó de refresca DB. Es fa 

servir per recarregar les taules de la base de dades. El botó contigu anomenat 

Backup DB (taronja) fa una còpia de seguretat de la base de dades en cas que 

la original es corrompi o s’esborri accidentalment. Fa una còpia dins el directori 

d’instal·lació, a la carpeta anomenada  BackupsDB, afegint al nom la data i l’hora 

del backup realitzat. Per restaurar una base de dades s’ha de realitzar 

manualment, canviant el nom de la base de dades a airdrone.db i copiant-la a 

l’arrel del directori d’instal·lació de l’aplicació AIRDrone.  En cas de voler crear 

una base de dades neta, fer servir el fitxer airdroneNEW.db; canviar-li el nom per 

airdrone.db i deixar-la a l’arrel del directori d’instal·lació de l’aplicació.  

 Depenent del tipus d’experiment seleccionat, serà possible seleccionar 

unes vistes determinades. Per la base de dades acabada amb _IN, es 

visualitzaran les dades d’enviament dels experiments en llaç tancat, podent 

visualitzar la consigna dels angles de balanceig φ i capcineig θ, l’angle de 

guinyada  ψ, o la velocitat vertical. 
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-Figura 32: Detall de control de selecció de taula i grup a base de dades IN- 

 

 

 En cas de seleccionar una taula acabada amb _OUT, es carregaran les 

dades rebudes de l’AR.Drone en els experiments de llaç tancat. En aquest cas, 

és possible visualitzar diverses opcions tal i com es pot comprovar al 

desplegable. 
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-Figura 33: Detall de control de selecció de taula i grup a base de dades OUT- 

 

 Per finalitzar, si es selecciona aquella que comença amb DB_CTRL,  es 

visualitzaran els resultats dels experiments de control en temps real, essent 

possible seleccionar entre els resultats de X o Y. 

 

 
-Figura 34: Detall de control de selecció de taula i grup a base de dades CTRL- 
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En cas que hi hagi alguna taula que es vulgui esborrar per que les dades 

son dolentes o es troba buida, el botó Esborra taula (rosa) fa aquesta funció. 

Posteriorment és necessari refrescar la llista per que desaparegui.  

Per exportar els resultats, simplement seleccionar una taula i polsar el botó 

Exporta CSV (verd). Es generarà un fitxer en csv el qual es podrà carregar a 

Matlab per un posterior tractament. 

Els gràfics visualitzats es poden ampliar en zones concretes. Simplement 

s’ha de clicar i arrossegar el ratolí seleccionant aquella part del gràfic que es 

vulgui ampliar per veure amb més de detall. 

 

 

-Figura 35: Selecció de la zona a ampliar- 

 

Quan es deixi anar el botó del ratolí, el gràfic s’ampliarà automàticament i 

s’adaptarà a l’ample de pantalla.  

En cas de voler tornar a veure el gràfic complet, simplement és necessari 

fer doble-clic amb el ratolí sobre el gràfic i tornarà al seu estat normal. 
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-Figura 36: Visualització de la zona ampliada- 

 

 

També és possible visualitzar només aquelles dades que interessin. Fent 

clic a la llegenda sobre la sèrie de dades que es vulgui amagar, aquesta 

desapareixerà del gràfic. Tornant a fer clic sobre la llegenda, es tornaran a 

mostrar. 

 

 

-Figura 37: Visualització de les dades seleccionades- 
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IV. Estructura de codi de l’aplicació AIRDrone 

A continuació, s’explica per sobre l’estructura de l’aplicació AIRDrone. 

Aquest programa està desenvolupat amb Adobe AIR, un framework cross-

platform que permet executar aplicacions de la màquina virtual de flash a 

l’escriptori. El projecte està desenvolupat amb l’entorn Flash Builder 4.7, el qual 

s’adjunta al directori de software amb una versió de prova.  

El projecte sencer es pot trobar al directori AIRDrone amb l’estructura de 

codi, i en format  fxp (FleX Project). 

El projecte es troba estructurat de la forma següent: 

 

 

-Figura 38: Estructura del projecte AIRDrone- 
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L’aplicació principal és el fitxer situat al directori src.default anomenat 

AIRDrone.mxml. Aquest és el punt d’entrada del projecte i el que crea tota la 

interfície gràfica. Al mateix directori es troba el fitxer Workers.as, el qual declara 

els diferents threads que fa servir l’aplicació. 

Al directori src.pfc es troben les diferents classes utilitzades en el 

projecte. S’ha intentat estructura el codi en classes tot i que és necessària una 

refactorització per organitzar-ho bé. Dins de src.pfc.ardrone es troben les 

diferents constants i estructures de dades definides al SDK de l’AR.Drone.  Dins 

src.pfc.sqlite es troba la classe utilitzada per realitzar consultes amb la base de 

dades encastada; finalment, dins del directori src.pfc.workers es troba el codi 

dels diferents threads que s’executen en els experiments.  Els anomenats 

DataSendWorker.as i DataReceiveWorker.as son per enviar i rebre dades als 

experiments en llaç obert. L’anomenat PWMSendWorker.as és per enviar dades 

als experiments en PWM, i els anomenats TXControlRTWorker.as i 

RXControlRTWorker.as són per enviar i rebre dades a les proves de control en 

temps real. Finalment, es troba la classe src.pfc.Utils la qual conté diverses 

funcions genèriques cridades durant l’execució del codi. 

El directori src.skins conté una “pell” personalitzada per un component 

utilitzat. 

El directori vo conté una classe que es fa servir en els gràfics. 

Finalment, dins el directori src.assets es troben alguns elements gràfics utilitzats 

en el projecte. 
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V. Script de generació de models 

 

 

%Importa els valors 
clear all 
clc 
close 
%% Import the data 
[~, ~, raw] = 
xlsread('logAIRDrone_DB20130407_121413_OUT.csv','logAIRDrone_DB
20130407_121413_O','A1:E2666'); 
  
%% Exclude rows with non-numeric cells 
J = ~all(cellfun(@(x) isnumeric(x) && ~isnan(x),raw),2); % Find 
rows with non-numeric cells 
raw(J,:) = []; 
  
%% Create output variable 
data = cell2mat(raw); 
  
%% Allocate imported array to column variable names 
SP_PHI = data(:,1); 
SP_THETA = data(:,2); 
SP_GAZ = data(:,3); 
SP_YAW = data(:,4); 
TS_IN = data(:,5); 
  
%% Clear temporary variables 
clearvars data raw J columnIndices; 
  
%% Import the data 
[~, ~, raw] = 
xlsread('logAIRDrone_DB20130407_121413_OUT.csv','logAIRDrone_DB
20130407_121413_O','F1:AE2666'); 
  
%% Exclude rows with non-numeric cells 
J = ~all(cellfun(@(x) isnumeric(x) && ~isnan(x),raw),2); % Find 
rows with non-numeric cells 
raw(J,:) = []; 
  
%% Create output variable 
data = cell2mat(raw); 
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%% Allocate imported array to column variable names 
REFPHI = data(:,1); 
PHI = data(:,2); 
REFTHETA = data(:,3); 
THETA = data(:,4); 
REFPSI = data(:,5); 
PSI = data(:,6); 
REFROLL = data(:,7); 
REFPITCH = data(:,8); 
REFYAW = data(:,9); 
EULERTHETA = data(:,10); 
EULERPHI = data(:,11); 
ALTITUDE = data(:,12); 
VX = data(:,13); 
VY = data(:,14); 
VZ = data(:,15); 
ACCX = data(:,16); 
ACCY = data(:,17); 
ACCZ = data(:,18); 
GYROX = data(:,19); 
GYROY = data(:,20); 
GYROZ = data(:,21); 
PWM1FL = data(:,22); 
PWM2FR = data(:,23); 
PWM3BR = data(:,24); 
PWM4BL = data(:,25); 
TS_OUT = data(:,26); 
  
  
subplot(2,1,1) 
plot(TS_IN, SP_PHI,'b',TS_IN, 
SP_THETA,'r',TS_OUT,PHI,'c',TS_OUT,THETA,'m',TS_OUT,REFPHI,'k',
TS_OUT,REFTHETA,'g'); 
xlabel('Temps (ms)') 
ylabel('PHI-THETA (º)') 
legend('Setpoint PHI','Setpoint 
THETA','PHI','THETA','REFPHI','REFTHETA') 
hold on 
subplot(2,1,2) 
plot(TS_OUT,VX,'b',TS_OUT,VY,'r',TS_OUT,VZ,'g'); 
xlabel('Temps (ms)') 
ylabel('Vx - Vy -Vz(mm/s)') 
legend('Vx','Vy','Vz') 
%pause 
hold off 
set(gcf, 'Position', get(0,'Screensize')); % Maximize figure. 
saveas(gcf,'logAIRDrone_DB20130407_121413_OUT01.fig') 
%saveas(gcf,'logo', 'png') 
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% pause 
% close 
%Inici de t_out, quan es trobi el primer valor superior o igual 
a zero 
start_t_out = min(find(TS_OUT>=0)); 
end_t_out = min(find(TS_OUT>=max(TS_IN))); 
  
inputRefPHI=REFPHI(start_t_out:end_t_out); 
inputRefTHETA=REFTHETA(start_t_out:end_t_out); 
outputPHI=PHI(start_t_out:end_t_out); 
outputTHETA = THETA(start_t_out:end_t_out); 
outputVx = VX(start_t_out:end_t_out); 
outputVy = VY(start_t_out:end_t_out); 
  
temps_out=TS_OUT(start_t_out:end_t_out); 
  
  
subplot(2,1,1) 
plot(TS_IN, SP_PHI,'b',TS_IN, 
SP_THETA,'r',TS_OUT(start_t_out:end_t_out),PHI(start_t_out:end_
t_out),'c',TS_OUT(start_t_out:end_t_out),THETA(start_t_out:end_
t_out),'m',TS_OUT(start_t_out:end_t_out),REFPHI(start_t_out:end
_t_out),'k',TS_OUT(start_t_out:end_t_out),REFTHETA(start_t_out:
end_t_out),'g'); 
xlabel('Temps (ms)') 
ylabel('PHI-THETA (º)') 
legend('Setpoint PHI','Setpoint 
THETA','PHI','THETA','REFPHI','REFTHETA') 
hold on 
subplot(2,1,2) 
plot(TS_OUT(start_t_out:end_t_out),VX(start_t_out:end_t_out),'b
',TS_OUT(start_t_out:end_t_out),VY(start_t_out:end_t_out),'r',T
S_OUT(start_t_out:end_t_out),VZ(start_t_out:end_t_out),'g'); 
xlabel('Temps (ms)') 
ylabel('Vx - Vy -Vz(mm/s)') 
legend('Vx','Vy','Vz') 
  
hold off 
set(gcf, 'Position', get(0,'Screensize')); % Maximize figure. 
saveas(gcf,'logAIRDrone_DB20130407_121413_OUT02.fig') 

 
%% Clear temporary variables 
clearvars data raw raw00 raw01 R columnIndices; 
  
  
%Se guarda el nombre de archivo 
name = mfilename('fullpath'); 
[pathstr, filename, ext] = fileparts(name); 
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%REFPHI - PHI 
%zPHI_REFPHI = [outputPHI inputRefPHI]; 
zPHI_REFPHI =detrend(iddata(outputPHI, inputRefPHI,0.005)); 
%idplot(zPHI_REFPHI); 
%irPHI_REFPHI = cra(zPHI_REFPHI); 

 
%Output-error (OE) model parameter estimation 
modelOE_PHI_REFPHI110 = oe(zPHI_REFPHI,[1 1 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI210 = oe(zPHI_REFPHI,[2 1 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI120 = oe(zPHI_REFPHI,[1 2 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI220 = oe(zPHI_REFPHI,[2 2 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI310 = oe(zPHI_REFPHI,[3 1 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI130 = oe(zPHI_REFPHI,[1 3 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI320 = oe(zPHI_REFPHI,[3 2 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI230 = oe(zPHI_REFPHI,[2 3 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI330 = oe(zPHI_REFPHI,[3 3 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI410 = oe(zPHI_REFPHI,[4 1 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI420 = oe(zPHI_REFPHI,[4 2 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI430 = oe(zPHI_REFPHI,[4 3 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI140 = oe(zPHI_REFPHI,[1 4 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI240 = oe(zPHI_REFPHI,[2 4 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI340 = oe(zPHI_REFPHI,[3 4 0]); 
modelOE_PHI_REFPHI440 = oe(zPHI_REFPHI,[4 4 0]); 
[YHzOE_PHI_REFPHI0,FITzOE_PHI_REFPHI0,X0zOE_PHI_REFPHI0] = 
compare 
(zPHI_REFPHI,modelOE_PHI_REFPHI110,modelOE_PHI_REFPHI210,modelO
E_PHI_REFPHI120,modelOE_PHI_REFPHI220,modelOE_PHI_REFPHI310,mod
elOE_PHI_REFPHI130,modelOE_PHI_REFPHI320,modelOE_PHI_REFPHI230,
modelOE_PHI_REFPHI330,modelOE_PHI_REFPHI410,modelOE_PHI_REFPHI4
20,modelOE_PHI_REFPHI430,modelOE_PHI_REFPHI140,modelOE_PHI_REFP
HI240,modelOE_PHI_REFPHI340,modelOE_PHI_REFPHI440); 
compare 
(zPHI_REFPHI,modelOE_PHI_REFPHI110,modelOE_PHI_REFPHI210,modelO
E_PHI_REFPHI120,modelOE_PHI_REFPHI220,modelOE_PHI_REFPHI310,mod
elOE_PHI_REFPHI130,modelOE_PHI_REFPHI320,modelOE_PHI_REFPHI230,
modelOE_PHI_REFPHI330,modelOE_PHI_REFPHI410,modelOE_PHI_REFPHI4
20,modelOE_PHI_REFPHI430,modelOE_PHI_REFPHI140,modelOE_PHI_REFP
HI240,modelOE_PHI_REFPHI340,modelOE_PHI_REFPHI440) 
[maxFITzOE_PHI_REFPHI0,iFITzOE_PHI_REFPHI0]=max(FITzOE_PHI_REFP
HI0) 
  
 … 
 
(Es generen models OE com aquest fins a quatre mostres de 
retard) 
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%ARX with least squares model parameter estimation 
modelARX_PHI_REFPHI110 = arx(zPHI_REFPHI,[1 1 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI210 = arx(zPHI_REFPHI,[2 1 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI120 = arx(zPHI_REFPHI,[1 2 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI220 = arx(zPHI_REFPHI,[2 2 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI310 = arx(zPHI_REFPHI,[3 1 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI130 = arx(zPHI_REFPHI,[1 3 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI320 = arx(zPHI_REFPHI,[3 2 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI230 = arx(zPHI_REFPHI,[2 3 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI330 = arx(zPHI_REFPHI,[3 3 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI410 = arx(zPHI_REFPHI,[4 1 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI420 = arx(zPHI_REFPHI,[4 2 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI430 = arx(zPHI_REFPHI,[4 3 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI140 = arx(zPHI_REFPHI,[1 4 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI240 = arx(zPHI_REFPHI,[2 4 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI340 = arx(zPHI_REFPHI,[3 4 0]); 
modelARX_PHI_REFPHI440 = arx(zPHI_REFPHI,[4 4 0]); 
[YHzARX_PHI_REFPHI0,FITzARX_PHI_REFPHI0,X0zARX_PHI_REFPHI0] = 
compare 
(zPHI_REFPHI,modelARX_PHI_REFPHI110,modelARX_PHI_REFPHI210,mode
lARX_PHI_REFPHI120,modelARX_PHI_REFPHI220,modelARX_PHI_REFPHI31
0,modelARX_PHI_REFPHI130,modelARX_PHI_REFPHI320,modelARX_PHI_RE
FPHI230,modelARX_PHI_REFPHI330,modelARX_PHI_REFPHI410,modelARX_
PHI_REFPHI420,modelARX_PHI_REFPHI430,modelARX_PHI_REFPHI140,mod
elARX_PHI_REFPHI240,modelARX_PHI_REFPHI340,modelARX_PHI_REFPHI4
40); 
compare 
(zPHI_REFPHI,modelARX_PHI_REFPHI110,modelARX_PHI_REFPHI210,mode
lARX_PHI_REFPHI120,modelARX_PHI_REFPHI220,modelARX_PHI_REFPHI31
0,modelARX_PHI_REFPHI130,modelARX_PHI_REFPHI320,modelARX_PHI_RE
FPHI230,modelARX_PHI_REFPHI330,modelARX_PHI_REFPHI410,modelARX_
PHI_REFPHI420,modelARX_PHI_REFPHI430,modelARX_PHI_REFPHI140,mod
elARX_PHI_REFPHI240,modelARX_PHI_REFPHI340,modelARX_PHI_REFPHI4
40) 
[maxFITzARX_PHI_REFPHI0,iFITzARX_PHI_REFPHI0]=max(FITzARX_PHI_R
EFPHI0) 
 
… 
 
 
(Es generen models ARX com aquest fins a quatre mostres de 
retard) 
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%Estimate model parameters using iterative prediction-error 
minimization method 
%Fist Order 
modelPEM_PHI_REFPHIP1 = pem(zPHI_REFPHI,'P1');  
modelPEM_PHI_REFPHIP1D = pem(zPHI_REFPHI,'P1D');%Delay 
modelPEM_PHI_REFPHIP1Z = pem(zPHI_REFPHI,'P1Z');%Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP1I = pem(zPHI_REFPHI,'P1I');%Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP1DZ = pem(zPHI_REFPHI,'P1DZ');%Delay, Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP1IZ = pem(zPHI_REFPHI,'P1IZ');%Integrator, 
Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP1DI = pem(zPHI_REFPHI,'P1DI');%Delay, 
Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP1DIZ = pem(zPHI_REFPHI,'P1DIZ');%Delay, 
Zero, Integrator 
%Second Order Real 
modelPEM_PHI_REFPHIP2 = pem(zPHI_REFPHI,'P2');  
modelPEM_PHI_REFPHIP2D = pem(zPHI_REFPHI,'P2D');%Delay 
modelPEM_PHI_REFPHIP2Z = pem(zPHI_REFPHI,'P2Z');%Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP2I = pem(zPHI_REFPHI,'P2I');%Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP2DZ = pem(zPHI_REFPHI,'P2DZ');%Delay, Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP2IZ = pem(zPHI_REFPHI,'P2IZ');%Integrator, 
Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP2DI = pem(zPHI_REFPHI,'P2DI');%Delay, 
Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP2DIZ = pem(zPHI_REFPHI,'P2DIZ');%Delay, 
Zero, Integrator 
%Second Order Underdamped 
modelPEM_PHI_REFPHIP2U = pem(zPHI_REFPHI,'P2U');  
modelPEM_PHI_REFPHIP2DU = pem(zPHI_REFPHI,'P2DU');%Delay 
modelPEM_PHI_REFPHIP2ZU = pem(zPHI_REFPHI,'P2ZU');%Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP2IU = pem(zPHI_REFPHI,'P2IU');%Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP2DZU = pem(zPHI_REFPHI,'P2DZU');%Delay, 
Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP2IZU = 
pem(zPHI_REFPHI,'P2IZU');%Integrator, Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP2DIU = pem(zPHI_REFPHI,'P2DIU');%Delay, 
Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP2DIZU = pem(zPHI_REFPHI,'P2DIZU');%Delay, 
Zero, Integrator 
%Third Order Real 
modelPEM_PHI_REFPHIP3 = pem(zPHI_REFPHI,'P3');  
modelPEM_PHI_REFPHIP3D = pem(zPHI_REFPHI,'P3D');%Delay 
modelPEM_PHI_REFPHIP3Z = pem(zPHI_REFPHI,'P3Z');%Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP3I = pem(zPHI_REFPHI,'P3I');%Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP3DZ = pem(zPHI_REFPHI,'P3DZ');%Delay, Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP3IZ = pem(zPHI_REFPHI,'P3IZ');%Integrator, 
Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP3DI = pem(zPHI_REFPHI,'P3DI');%Delay, 
Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP3DIZ = pem(zPHI_REFPHI,'P3DIZ');%Delay, 
Zero, Integrator 
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%Third Order Underdamped 
modelPEM_PHI_REFPHIP3U = pem(zPHI_REFPHI,'P3U');  
modelPEM_PHI_REFPHIP3DU = pem(zPHI_REFPHI,'P3DU');%Delay 
modelPEM_PHI_REFPHIP3ZU = pem(zPHI_REFPHI,'P3ZU');%Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP3IU = pem(zPHI_REFPHI,'P3IU');%Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP3DZU = pem(zPHI_REFPHI,'P3DZU');%Delay, 
Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP3IZU = 
pem(zPHI_REFPHI,'P3IZU');%Integrator, Zero 
modelPEM_PHI_REFPHIP3DIU = pem(zPHI_REFPHI,'P3DIU');%Delay, 
Integrator 
modelPEM_PHI_REFPHIP3DIZU = pem(zPHI_REFPHI,'P3DIZU');%Delay, 
Zero, Integrator 
  
[YHzPEM_PHI_REFPHI,FITzPEM_PHI_REFPHI,X0zPEM_PHI_REFPHI]  = 
compare 
(zPHI_REFPHI,modelPEM_PHI_REFPHIP1,modelPEM_PHI_REFPHIP1D,model
PEM_PHI_REFPHIP1Z,modelPEM_PHI_REFPHIP1I,modelPEM_PHI_REFPHIP1D
Z,modelPEM_PHI_REFPHIP1IZ,modelPEM_PHI_REFPHIP1DI,modelPEM_PHI_
REFPHIP1DIZ, ... 
modelPEM_PHI_REFPHIP2,modelPEM_PHI_REFPHIP2D,modelPEM_PHI_REFPH
IP2Z,modelPEM_PHI_REFPHIP2I,modelPEM_PHI_REFPHIP2DZ,modelPEM_PH
I_REFPHIP2IZ,modelPEM_PHI_REFPHIP2DI,modelPEM_PHI_REFPHIP2DIZ, 
... 
modelPEM_PHI_REFPHIP2U,modelPEM_PHI_REFPHIP2DU,modelPEM_PHI_REF
PHIP2ZU,modelPEM_PHI_REFPHIP2IU,modelPEM_PHI_REFPHIP2DZU,modelP
EM_PHI_REFPHIP2IZU,modelPEM_PHI_REFPHIP2DIU,modelPEM_PHI_REFPHI
P2DIZU, ... 
modelPEM_PHI_REFPHIP3,modelPEM_PHI_REFPHIP3D,modelPEM_PHI_REFPH
IP3Z,modelPEM_PHI_REFPHIP3I,modelPEM_PHI_REFPHIP3DZ,modelPEM_PH
I_REFPHIP3IZ,modelPEM_PHI_REFPHIP3DI,modelPEM_PHI_REFPHIP3DIZ, 
... 
modelPEM_PHI_REFPHIP3U,modelPEM_PHI_REFPHIP3DU,modelPEM_PHI_REF
PHIP3ZU,modelPEM_PHI_REFPHIP3IU,modelPEM_PHI_REFPHIP3DZU,modelP
EM_PHI_REFPHIP3IZU,modelPEM_PHI_REFPHIP3DIU,modelPEM_PHI_REFPHI
P3DIZU ); 
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compare 
(zPHI_REFPHI,modelPEM_PHI_REFPHIP1,modelPEM_PHI_REFPHIP1D,model
PEM_PHI_REFPHIP1Z,modelPEM_PHI_REFPHIP1I,modelPEM_PHI_REFPHIP1D
Z,modelPEM_PHI_REFPHIP1IZ,modelPEM_PHI_REFPHIP1DI,modelPEM_PHI_
REFPHIP1DIZ, ... 
modelPEM_PHI_REFPHIP2,modelPEM_PHI_REFPHIP2D,modelPEM_PHI_REFPH
IP2Z,modelPEM_PHI_REFPHIP2I,modelPEM_PHI_REFPHIP2DZ,modelPEM_PH
I_REFPHIP2IZ,modelPEM_PHI_REFPHIP2DI,modelPEM_PHI_REFPHIP2DIZ, 
... 
modelPEM_PHI_REFPHIP2U,modelPEM_PHI_REFPHIP2DU,modelPEM_PHI_REF
PHIP2ZU,modelPEM_PHI_REFPHIP2IU,modelPEM_PHI_REFPHIP2DZU,modelP
EM_PHI_REFPHIP2IZU,modelPEM_PHI_REFPHIP2DIU,modelPEM_PHI_REFPHI
P2DIZU, ... 
modelPEM_PHI_REFPHIP3,modelPEM_PHI_REFPHIP3D,modelPEM_PHI_REFPH
IP3Z,modelPEM_PHI_REFPHIP3I,modelPEM_PHI_REFPHIP3DZ,modelPEM_PH
I_REFPHIP3IZ,modelPEM_PHI_REFPHIP3DI,modelPEM_PHI_REFPHIP3DIZ, 
... 
modelPEM_PHI_REFPHIP3U,modelPEM_PHI_REFPHIP3DU,modelPEM_PHI_REF
PHIP3ZU,modelPEM_PHI_REFPHIP3IU,modelPEM_PHI_REFPHIP3DZU,modelP
EM_PHI_REFPHIP3IZU,modelPEM_PHI_REFPHIP3DIU,modelPEM_PHI_REFPHI
P3DIZU ); 
  
[maxFITzPEM_PHI_REFPHI,iFITzPEM_PHI_REFPHI]=max(FITzPEM_PHI_REF
PHI) 
 
 
 
… 
 
(Per cada relació restant, es realitza el mateix procediment vist fins ara amb RefPhi-
Phi.) Els resultats s’emmagatzemen en un fitxer Excel amb tots els valors de 
percentatge d’ajustament dels experiments d’identificació. 
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VI. Script de comparació de models 

 

%Models PHI-Vx  
  
clear 
  
load('Models PHI-Vy\DiscretOE\wsOEPHI_Vy.mat'); %carrega models 
PHI Vx 
  
  
modelIOPHI_Vy_DB20121028_114812 = 
detrend(iddata(outputVy_DB20121028_114812,outputPHI_DB20121028_
114812,0.005)); 
  
  
compare(modelIOPHI_Vy_DB20121028_114812,DB20121028_114812_model
OE_Vy_PHI224, DB20121028_114812_modelOE_Vy_PHI444, 
DB20121028_124436_modelOE_Vy_PHI224,... 
        DB20121028_124436_modelOE_Vy_PHI430, 
DB20130407_121413_modelOE_Vy_PHI133, 
DB20130407_121413_modelOE_Vy_PHI441, 
DB20130407_122213_modelOE_Vy_PHI220,... 
        DB20130407_122213_modelOE_Vy_PHI441, 
DB20130407_122940_modelOE_Vy_PHI132, 
DB20130407_122940_modelOE_Vy_PHI423, 
DB20130407_124438_modelOE_Vy_PHI214, 
DB20130407_124438_modelOE_Vy_PHI440); 
  
title ('Comparació de models angle de balanceig PHI i velocitat 
en eix y: DB20121028_114812') 
xlabel('Temps (s)') 
ylabel('Vy(mm/s)') 
  
pause 
set(gcf, 'Position', get(0,'Screensize')); % Maximize figure. 
saveas(gcf,'Models PHI-
Vy\DiscretOE\Results\modelIOPHI_Vy_DB20121028_114812.fig') 
 
… 
 
(Per les dades de cada experiment, es validen els models escollits seguint l’exemple 
anterior) 
 
 
save('Models PHI-Vy\DiscretOE\Results\resultsOEPHI_Vy.mat')  
 


