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Sammanfattning 

Testning av flygkontroller på en verklig kvadrokopter är en farlig och utmanande 

process eftersom kvadrokoptern kan krascha om flygkontrollern inte fungerar eller 

ifall operatören saknar flygerfarenheter. Den nuvarande lösningen är att montera 

kvadrokoptern i en mekanisk anordning som möjliggör testning av flygkontroller i 

säkra miljöer. Problemet med de befintliga testanordningarna är att de inte kan ge 

realistiska simuleringsförhållanden eftersom de i viss mån påverkar kvadrokopterns 

rörelse med följden att flygkontroller som utvecklas har begränsad grad av kontroll på 

kvadrokoptern.  

 

Syftet är att utforma en mekanisk anordning som ska ge möjlighet att både testa samt 

övningsflyga kvadrokoptern utan risk för personliga och materiella skador. Målet är 

att ta fram ritningar som ska kunna utgöra underlag för framtagning av en 

testprototyp.  

 

En litteraturstudie på befintliga testanordningar genomfördes som användes som 

underlag tillsammans med kvalitetshuset för att ta fram en kravspecifikation. Därefter 

genererades ett antal koncept som utvärderades med hjälp av beslutsmatris. Det valda 

konceptet modellerades sedan i CAD-programmet och utifrån den virtuella modellen 

konstruerades en verklig modell i trä som testades för att verifiera dess funktion. 

 

Resultatet är en fjäderbalanserad testanordning med sex frihetsgrader. Det är en 

konstruktion i aluminium innehållande en mekanisk arm som ger tre 

translationsfrihetsgrader, ett kulledsfäste som ger tre rotationsfrihetsgrader samt 

dragfjädrar för att tyngdkraftskompensera systemet. Testning av trä-modellen 

uppvisar att kvadrakoptern måste framföras i full fart för att styras tillsammans med 

armen eftersom friktionen mellan testanordningens leder är hög. Den tekniska 

lösningen är patentsökt. 

 

Under förutsättning att friktionen mellan lederna kan hanteras verkar det att 

testanordningen uppfyller de ställda teoretiska förutsättningarna för att inte ha någon 

väsentlig påverkan på kvadrokoptern. Ändå kravs det kvalificerade test innan något 

påstående att testanordningen inte påverkar kvadrokopterns rörelse och därmed kan ge 

realistiska flygsimuleringsförhållanden, ska kunna anges.  
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Abstract 

Testing of autonomous flight controllers on a real quadrocopter is a dangerous and 

challenging process because the quadrocopter can crash in case the flight controller 

does not function properly or in case the operator has no flight experience. The 

current solution is to mount the quadrocopter on a teststand, which allow the testing 

of flight controller in safe environments. The problem with the existing teststands is 

that they cannot provide realistic free flight conditions as they, to some extent, affect 

quadrocopter’s movement. Consequently, the developed flight controller is partially 

able to control the quadrocopter. 

 

The purpose with this study is to design a mechanical device for use in testing and 

learning to fly a quadrocopter without the risk of crashing the flying model or 

harming the people involved. The goal is to provide drawings for developing a test 

prototype. 

 

In order to understand the problem a literature review of previous test devices was 

carried out. The findings from the literature review were used in combination with 

Quality Function Deployment technique to create a House of Quality and thus 

develop a set of engineering specifications. After that, a number of concepts was 

generated and then evaluated by Pugh’s method. The selected concept was modeled in 

the CAD-software and based on the virtual model, a real model made of wood was 

constructed and tested in order to verify the function of the testbed. 

 

The final result is a spring-balanced test device with six degrees of freedom. It is a 

structure consisting of a mechanical arm providing three translational degrees of 

freedom, a swivel joint with three rotational degrees of freedom and a set of extension 

springs to achieve gravity balancing. The experimental results from the wooden 

model shows that the quadrocopter is required to fly at full speed in order for it to 

operate with the arm due to the high friction between the joints. The technical solution 

is patent protected. 

 

Under the condition that the friction between the joints can be managed, the test 

device seems to fulfill the theoretical requirements for simulating free flight 

condition. Nevertheless, it requires specialized and advanced testing before any 

assertion that the test device does not affect the dynamics of quadrocopter and thus it 

can provide completely realistic flight conditions, can be made. 
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1. Introduktion 

En obemannad flygfarkost (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) är ett samlingsnamn på 

förarlösa luftfartyg som antingen kan fjärrstyras eller flyga helt autonomt baserad på 

ett eget kontrollsystem [1]. En särskild typ av UAV som har fått mycket 

uppmärksamhet inom akademisk forskning och kommersiella tillämpningar på grund 

av dess manövrerbarhet och lätthet att konstrueras är kvadrokopter. Kvadrokoptern är 

en flygande plattform bestyckad med fyra rotorer varvid två av dem är avsedda för 

medurs rotation medan de andra två för moturs rotation [2]. Kvadrokoptern är även 

utrustad med en flygkontroller det vill säga ett navigationssystem som möjliggör 

stabil flygning och upprätthåller att kvadrokoptern är manuellt manövrerbar [2]. Det 

vetenskapliga samfundet främjar de senaste åren utvecklingen av autonoma 

flygkontroller som ska möjliggöra att driva kvadrokoptern med minsta mänskliga 

ingrepp så att flygbesättningars liv inte sätts på spel under ett farligt uppdrag som till 

exempel vid undersökning av fiendes rörelser i en krigssituation eller vid övervakning 

av naturkatastrofer [3, 4]. 

 

Utformning och utveckling av autonoma flygkontroller är ett tidskrävande och 

kostsamt förfarande. Det inleds med ett antal experiment i datorsimuleringar medelst 

en programvara i syftet att utvärdera flygkontrollern med avseende på dess förmåga 

att kontrollera effektivt kvadrokoptern [3]. Om simuleringsresultaten är 

uppmuntrande, testas flygkontrollern i en verklig kvadrokopter. Testning av 

flygkontrollern för första gången i en verklig kvadrokopter är det farligaste eftersom 

simuleringen inte kan exakt efterlikna manövrering av en kvadrokoptern i detalj. 

Kvadrokoptern kan krascha ifall flygkontrollern inte fungerar ordentligt men även 

ifall operatören saknar flygfarenheter. I båda fall är konsekvenserna kostsamma och 

farliga. 

 

Den nuvarande lösningen är att montera kvadrokoptern på en mekanisk utrustning 

som möjliggör att både testa kvadrokopterns funktioner och övningsflyga den i säkra 

miljöer. På engelska hittas sådana konstruktioner med benämningen UAV-teststands 

eller UAV-training stands. I den här rapporten är det benämningen testanordning som 

kommer att användas. Problemet med de befintliga testanordningarna är att de 

påverkar kvadrokopterns rörelse med följden att få orealistiska simulerings-

förhållanden. Det verkar följaktligen att det föreligger ett behov av att förbättra 

testanordningar för kvadrokoptern. 

 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utforma en mekanisk anordning, nämligen en 

testanordning som ska ge möjlighet att övningsflyga samt testa en kvadrokopter utan 

risk för personliga och materiella skador. Målet är att ge ett förslag på utformning av 
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testanordningen genom att ta fram ritningar som ska kunna utgöra underlag för 

tillverkning av en testprototyp.  

 

Som grundläggande vägledning för konstruktionsarbetet används följande 

frågeställningar: 

 På vilket sätt påverkar de befintliga testanordningarna kvadrokopterns rörelse? 

 Hur många frihetsgrader bör en testanordning ha? 

 Hur ska infästningen mellan kvadrokoptern och anordningen gå till? 

 I vilka material bör testanordningen tillverkas och vilken betydelse har detta 

för testanordningens förmåga att simulera friflygningen? 

 

1.2 Avgränsningar 

I nedanstående punktlista beskrivs avgränsningar som påverkar arbetsprocessen och 

resultaten. 

 Beträffande marknadsundersökning kommer ingen utförlig kund- eller 

behovsanalys utföras. 

 Testanordningen ska dimensioneras utifrån en kvadrokopter modell Q450 -V3.  

 Någon dynamisk analys eller någon studie på kvadrokopterns dynamik 

kommer inte att utföras eftersom kunskaper som krävs för ett sådant arbete är 

avancerade. 
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2. Teoretisk referensram 

Målsättning med det här kapitlet är att förstå den teoretiska bakgrunden till 

testanordningarnas funktion. Kapitlet inleds med en litteraturstudie där ett antal 

befintliga testanordningar som använts till utveckling av autonoma UAV studeras. 

Avsikten med litteraturstudien är att dels få insikt om de brister testanordningarna har 

och som påverkar kvadrokopterns rörelse och dels undersöka möjliga tekniska 

lösningar i syfte att identifiera de grundförutsättningar en testanordning ska uppfylla. 

Vidare studeras grundläggande mekaniska begrepp som spelar avgörande roll för 

förståelsen av testanordningarnas funktion. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 

vanliga konstruktionsmaterial som kan användas för tillverkning av en testanordning. 

 

2.1 Befintliga testanordningar för UAV 

Under de senaste åren har det föreslagits olika typer av testanordningar för att 

verifiera flygkontrollerns funktion. Den vanligaste typen av testanordning är ett 

stationärt stativ med en fästpunkt vid dess topp där UAV monteras. Tayebi och 

McGilvray [5] använder i sitt experiment en stationär testanordning, se Figur 1, för att 

på ett säkert sätt testa flykontrollerns prestation på en kvadrokopter. Anordningen är 

utrustad med ett kulledsfäste som ger möjlighet till flygplanet att gira runt 360 grader, 

samt tippa och rulla i 30 graders vinkel. Författarna berättar att med en sådan 

anordning kan kvadrokoptern hållas i ett fast läge och samtidigt utföra små och säkra 

lutningsrörelser utan att uppstå någon risk för kollision med omgivningen. 

 

 

Copyright © 2006 IEEE. 
Figur 1: En fastgrundad testanordning med kulledsfäste där kvadrokoptern monteras och kan röra sig 

runt sina axlar [5]. 
 

Vitzillaios och Tsourveloudis [6] introducerar en annan typ av testanordning för 

helikopter med anledning att de testanordningarna med begränsad grad av friheten 

leder till en flygkontroller som delvis kan kontrollera en flygfarkost. Anordningen de 

använder har benämningen Whitemans träningsapparat, se Figur 2a, som ger 

flygplanet möjlighet att ändra dess position i förhållandet till omgivningen. 

Anordningen konstruerades av Whiteman för att användas som hjälpmedel för 

flygövning på radiostyrda helikoptrar i olika storlekar [7]. Hela apparaten som är 

tillverkad av aluminium ger möjligheten till en helikopter att rotera sig runt sina axlar, 

röra sig vertikalt till en högsta höjd på 600 mm och flyga i sidled runt en cirkel med 

diameter 2100 mm [8]. Anordningen har fem frihetsgrader och är utrustad med en  
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gasfjäder för att motbalansera anordningens vikt. Som ett resultat lyfter helikoptern 

endast sin egen vikt. Ett fjäderbelastat hjul är till för att absorbera vibrationer och 

erbjuda en mjuk landning till helikoptern. Produkten har slutat tillverkas men trots 

detta säljs den fortfarande bland kunderna för cirka 1600 kronor. 

 

Whitemans anordning användes för att genomföra ett experiment inomhus och 

utvärdera flygkontrollerns funktion för en obemannad helikopter. Författarna 

konstaterar att anordningen kan lämpa sig för användning till utveckling av autonoma 

flygkontroller. Ändå förespråkas ytterligare studier genom kvalificerade test för att 

säkerställa att Whitemans träningsapparat verkligen inte har någon inverkan på 

helikopterns rörelse [6, 9]. 

 

Hanford et al. [10] uttrycker en annan uppfattning om Whitemans anordning. De anser 

att anordningen är betydligt stor och tung för en liten UAV-modell. I sina experiment 

används Whitemans anordning, se Figur 2b, för att utvärdera kvadrokopterns rotation 

kring sina lutningsaxlar i syftet att öka dess autonomi. Utifrån sina experiment 

poängterar författarna att kvadrokopterns ram är tillräckligt styv för att tåla ojämna 

landningar men inte tillräckligt styv för att framföras med testanordningen.  

 

Alexis et al. [11] testar i sin rapport flygkontrollers funktion till en kvadrokopter med 

hjälp av en annan rörlig testanordning som kallas för Heli–Safe flight test stand, se 

Figur 2c. En liknande anordning2 kan hittas i [12] för att få en bättre bild om 

testanordningens geometri. Anordningens funktion efterliknar Whitemans. Skillnaden 

mellan dem är att istället för gasfjäder är anordningen utrustad med en motvikt så att 

flygfarkosten ska lyfta sin egen vikt under flygningen. En av författarna, 

Nikolakopoulos [13] belyser att den specifika anordningen påverkar kvadrokopterns 

rörelse och med det menar han att när kvadrokoptern framförs medan den är monterad 

på testanordningen flyger den på ett helt annat sätt än det borde göra i verkligheten. 

På grund av det anses att den här typen av testanordning inte har förmåga att simulera 

flygning hos kvadrokoptern [13]. 

 

Anledningen till testanordningens misslyckande att ge realistiska simulerings-

förhållanden kan antagligen förklaras av Simionescu & Ciupitu [14] som konstaterar 

att användningen av motvikter för att balansera ett system medför en ökning av 

systemets totala storlek, vikt och tröghet med följden att få höga spänningar mellan 

systemets komponenter. I synnerhet för applikationer där vikten är ett bekymmer som 

till exempel i flygsimulatorer förespråkas fjädrar för effektivare 

gravitationsbalansering [15]. 

 

 

                                                           
2 På grund av upphovsrättsliga skäl kunde någon illustration på anordningen inte inkluderas i rapporten.  Bilden 

från källan [12] tillhör Helisafeproducts.com men ytterligare information om upphovsrättsinnehavare kunde inte 

hittas. Om någon anser sig ha rätten till bilden, vänligen kontakta författaren. 
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Copyright © Springer Science + Business Media B.V. 2008. 

a 

 
 

b 

  
 

 
Copyright © ICROS, KIEE and Springer 2014. 

c 
 

Figur 2: Bild a3 visar Whitemans träningsplattform som används som testanordning för utvärdering av 

flygkontroller på en helikopter [6, 8]. Bild b4 visar Whitemans ena ände där en kvadrokopter är monterad 

[10]. Bild c5 visar en kvadrokopter monterad på en testanordning, Heli safe test stand. En liknande 

anordning kan hittas i [12]. 

Det ovannämnda påståendet bekräftades året 2009 av Ma et al. [16] med sin 

konstruktion varvid identifieras de nyckelegenskaper en testanordning för UAV:er 

måste ha för att svara mot en realistisk flygsimulator. Författarna berättar att en 

fjäderbalanserad testanordning med sex frihetsgrader påverkar knappt UAVs rörelse. 

Flygfarkosten kan testas på en sådan testanordning under förhållanden som i stor 

omfattning efterliknar verkligheten. Deras testanordning illustreras i Figur 3. 

 

Patent US8353199B1 innefattar en arm vars ena ände är ledbart förbuden till en snurr 

bas och den andra änden är ansluten till ett vertikalt stödrör. Högst upp på stödröret 

finns en plattform varvid UAV monteras genom en kulled medan längst ner vid 

stödrörets andra ände finns ett hydrauliskt system som fungerar som en dämpare. 

                                                           
3 ‟The copyrighted figure is used with permission of Springer”. 
4 ‟The copyrighted figure is used with permission of Lyle N. Long, Professor of Aerospace Engineering, 

Computational Science, and Mathematics at Pennsylvania State University and Scott D. Hanford, Aerospace 

Engineer at Pennsylvania State University”. 
5 ‟The copyrighted figure is used with permission of Springer”. 
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Sålunda har testanordningen totalt sex frihetsgrader, tre translationsrörelser medelst 

armen och tre rotationsrörelser genom kulleden. Anordningen är även försedd med två 

linjära dragfjädrar som kompenserar vikten hos den rörliga armen med följden att få 

en fjäderbalanserad testanordning. 

 

 
Figur 3: Patent US8353199B16 från United States Patent and Trademark Office7. En testanordning med sex 

frihetsgrader, tre translationsrörelser som ges av armen och tre rotationsrörelser som ges av kulleden. I 

änden av armen finns ett stödrör varvid högst upp ställs UAV och längst ner finns en hydraulisk enhet [16]. 

Bilden är redigerad i Adobe Photoshop CC [17]. 

Under anordningens konstruktion betraktades att det finns en korrelation mellan 

vikten hos den rörliga armen och kvadrokopterns vikt som påverkar UAVs rörelse. 

Det visade sig att när kvoten av vikten hos den rörliga armen och UAVs vikt 

reduceras till cirka 2,5 tenderar UAV att flyga mer fritt. För enkelhets skull väljs att 

kalla kvoten för viktfaktorn λ (egen benämning). Således tillverkning av en 

testanordning med lättare material resulterar i mer realistiska simuleringsförhållanden. 

 

Viktfaktorn λ avgör hur mycket material som ska användas så att en effektiv 

anordning ska kunna konstrueras. Detta kan ge en förklaring till varför Whitemans 

anordning anses av tidigare nämnda Hanford tung för små UAV:er, trots att 

anordningen är balanserad. 

 

Sammanfattningsvis, en testanordning för UAV:er kan simulera fri flygning så 

realistiskt som möjligt om det innefattar, enligt ovanstående information, följande 

egenskaper:  

 

 Den har god stabilitet och förhindrar kvadrokoptern från att flyga iväg. 

                                                           
6 The figure of Patent US8353199B1 is used with permission of Ou Ma, Professor in the Department of 

Mechanical and Aerospace Engineering, New Mexico State University. 
7 http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-

bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/8353199 

 

Kulled 

Stödrör 

Arm 
Hydraulisk 

enhet 

UAV 
Fjädrar 

snurr bas 

Plattform 
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 Den har sex frihetsgrader: tre för translation och tre för rotation. 

 Den har en viktfaktor λ som inte överstiger 2,5. 

 Den är tyngdkraftskompenserad, företrädesvis medelst fjädrar. 

 

2.2 Tyngdkraftskompenserat system 

Ett tyngdkraftskompenserat eller statisk balanserat system hänför sig till ett tillstånd 

där inga friktionskrafter krävs för att hålla systemet i jämvikt oavsett systemets 

konfigurationer. Det finns två enkla sätt att åstadkomma tyngdkraftskompensation: 

antingen med hjälp av motvikt eller med hjälp av fjädrar [18, 19]. 

Tyngdkraftskompensation medelst motvikt tillhandahåller ett system som är 

balanserat för alla positioner, men detta uppnås på bekostnad av vikt och tröghet. 

Däremot, ett system som är tyngdkraftskompenserad genom fjädrar håller 

mekanismen balanserad med mycket mindre total massa och kräver att den totala 

potentiella energin V, nämligen systemets lägesenergi Vg och fjädrarnas elastiska 

energi Ve bibehålls konstant i alla lägen [18, 19, 20]. Detta kan uttryckas som 

 

𝑉 = 𝑉𝑔 + 𝑉𝑒 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡, (1) 

 

vilket i sin tur medför att ändringen av systemets potentiella energi 𝜕𝑉 med avseende 

på systemets möjliga konfigurationer θ är noll, nämligen att 

 

𝜕𝑉

𝜕𝜃
= 0. 

(2) 

 

Enheten för potentiell energi är Joule (J). Fjäderbalanserade mekanismer hittas i till 

exempel rehabiliterings- och belysningsanordningar [20], flygsimulator [19], 

grävmaskiner och även kranar [20]. De fjädrar som används i ett 

tyngdkraftskompenserat system är cylindriska skruvfjädrar som är avsedda för 

dragbelastning och har en ögla eller krok i varje ände. Uttrycket för fjäderenergi 𝑉𝑒 

ges av följande formel 

 

𝑉𝑒 =
1

2
𝑘(Δ𝑙)2, 

(3) 

 

varvid k är fjäderkonstanten (N/mm) och Δ𝑙 är fjäderns förlängning (mm) det vill säga 

dess aktuella längd l minus den ursprungliga längden l0 [21]. Vid beräkning av 

fjäderkonstanten för att balansera en mekanism antas att fjädrarnas naturliga längd är 

noll och att deras massa är försumbar [18]. I ett system med flera fjädrar kan fjädrarna 

vara serie- eller parallellkopplade. Vid parallellkoppling får alla fjädrar samma 

deformation och korrelationen mellan fjädrarnas konstanter är  

 

𝑘𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑘𝑖 , (4) 
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där ktot är den resulterande fjäderkonstanten och ki är konstanten från respektive 

fjädern varvid systemet består av [22]. 

 

2.3 Stabilitet 

När det handlar om en mekanism med rörliga förbindelser uppstår frågan om hur 

mekanismen kan stå stadigt och balanserat medan dess komponenter rör sig. I 

allmänhet gäller att ett föremåls stadighet beror på dess tyngdpunkt och stödyta. 

Tyngdpunkten är en tänkt punkt där föremålets massa är samlad. Medan begreppet 

stödyta är det området på vilket föremålet berör underlaget och stödjer sig [23, 24]. 

Fysikaliskt sett så är ett föremål i balans då tyngdpunkten är innanför stödytan [23]. 

Ju mer i mitten på stödytan tyngdpunkten befinner sig desto bättre balans har objektet. 

Även stödytans storlek avgör om ett föremål välter eller inte. Således ju större stödyta 

och lägre tyngdpunkt ett föremål har desto mindre är sannolikheten att föremålet faller 

omkull. 

 

2.4 Konstruktionsmaterial 

I tabell 1 åskådliggörs en lista på material som kan användas till konstruktion av en 

testanordning. Framförallt är det material med låg densitet såsom aluminium och glas- 

och fiberarmerat material som används inom flygindustri [25]. Aluminium utgör idag 

den mest använda konstruktionsmetallen vid sidan av järn [26]. Med en densitet på 

cirka 2700 kg/m3 väger aluminium endast en tredjedel jämfört med koppar och stål 

[27]. Jämfört med fiberkompositer är aluminium billigare och kan lättare bearbetas 

samt återvinnas ett oändligt antal gånger utan att förlora sina naturliga egenskaper. 

För legeringen EN-AW 6060/6063 (svensk benämning SS-4104/SS-4103) som 

innehåller en kombination av kisel och magnesium har aluminium hög hållfasthet 

med en E-modul på 70 GPa, goda korrosionsegenskaper, lämpar sig för extrudering 

och används mest för aluminiumprofiler [28, 29]. En nackdel med aluminium är att 

den är dyr att framställa och svår att svetsa.  

 

Rostfritt stål kan väljas som följd av aluminiumval. Det som måste beaktas när 

aluminium kommer i kontakt med andra metaller är att undgå galvanisk korrosion 

som kan uppstå vid till exempel kontakt med stål [26]. I sådana fall kan syrafast 

rostfritt stål användas som märks med benämningen "A4 EN 1.4401-klassen" i 

stålbranschen [30]. Stålsorterna EN 1.4401 (SS 2343) och EN 1.4404 (SS 2348) 

tillhör austenitiska stål och kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan försämrad 

kvalitet. Stålets struktur ger god seghet, god svetsbarhet och god formbarhet vilket 

utgör ett bra val i många användningsområden såsom är skruvar, muttrar, brickor, rör, 

tryckkärl samt bärande konstruktioner [31]. 
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Tabell 1: Densitet, pris och sträckgräns för aluminium, syrafast rostfritt stål samt glas-och kolfiberarmerat 

material. De olika materialdata är hämtade från [27, 32]. 

Material Densitet 

(Kg/m3) 

Pris 

(kr/kg) 

Sträckgräns 

(N/mm2) 

Aluminium 6061/6063 2.67e3-2.73e3 15-17 60-170 

Rostfritt Stål A4 7.6e3-8.1e3 45-53 220 

Glasfiberarmerad plast 1.13e3-2e3 20-70 2-48 

Glasfiberarmerad Epoxi 1.5e3-1.8e3 29-32 14-18 

Kolfiberarmerad Epoxi 1.4e3-1.7e3 130-143 69-150 
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3. Metod och genomförande 

I detta kapitel redogörs processen som följdes och metoder som tillämpades för att 

utveckla en testanordning för kvadrokoptern. Produktutvecklingen inleddes med att 

studera kvadrokopterns struktur och rörelse. Därefter, utifrån de teoretiska 

kunskaperna samt kvadrokopterns tekniska egenskaper skapades ett kvalitetshus som 

ledde till en kravspecifikation. Med utgångspunkt i kravspecifikationen genererades 

fyra koncept som utvärderades med hjälp av beslutsmatris. Efter val av koncept 

skapades en virtuell CAD-modell som utgjorde ett underlag för att konstruera en 

modell i trä. I det sista avsnittet beskrivs hur trä-modellen testades för att verifiera att 

det valda konceptet fungerade som önskat. 

 

3.1 Tillhandahållen materiel 

Produktutvecklingen inleddes med att få tillgång till en kvadrokoptern typ Q450-V3 

som används på högskolan för utbildningsändamål, se Figur 4. Kvadrokoptern väger 

0,745 kg och dess propellrar har en längd på 180 mm. Den består av en kvadratisk 

ram i 450 mm och fyra bortslösa motorer som är placerade i varje ända. 

 

 
Figur 4: Kvadrokopter Q450-V3 

Motorerna på farkosten är Baby Beast Afro ESC Combo8 och kan leverera en effekt på 

cirka 120 W. De är klassificerade med ett Kv-värde på 2150 KV vilket betyder att 

motorerna spinner 2150 varv per minut vid en volt. Motorns lyftkraft mättes genom 

att göra ett lyftkraftstest på en testrigg. Lyftkraften spelar en nyckelroll i manövrering 

av kvadrokoptern och kan kontrolleras genom att variera hastighet på de olika 

motorerna. Varje motor med de valda propellrarna genererar en lyftkraft på cirka 3 N 

vilket ger en sammanlagd lyftkraft på 12 N. Detta innebär att teoretiskt kan 

kvadrokoptern lyfta cirka 1,2 Kg. Om kvadrokopterns vikt tas i beaktande blir 

kvadrokopterns verkliga lyftkapacitet 455 gram. Det batteri som används i 

kvadrokoptern har kapaciteten 2200mAh, är av typen Li-Po (Litium-jon polymer) och 

                                                           
8 https://www.hobbyking.com/en_us/multistar-afro-combo-pack-2206-baby-beast-v2-motor-and-12a-afro-esc-set-

of-4-cw-ccw.html 
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levererar en spänning på 7,4 V. Kvadrokopterns tekniska egenskaper sammanfattas i 

tabell 2. 

 
Tabell 2: Tekniska specifikationer för kvadrokoptern Q450-V3. 

Benämning Värde 

Vikt 0,745 kg 

Längd 450 mm 

Propellers diameter 180 mm  

Batterikapacitet 2200mAh - 7,4V 

Borstlös motor Multistar Afro 2150 Kv, 120 Watt 

Lyftkraft 12N  

Nyttolast 455 gram 

 

Kvadrokoptern har sex frihetsgrader, det kan röra sig framåt och bakåt, upp och ner 

och i sidled samt vrida runt kring sina axlar. Dess stabilitet beror på dess förmåga att 

kompensera vridmomentet som skapas av rotorerna. Detta åstadkoms genom att de 

rotorer som sitter mitt emot varandra har samma rotationsriktning medan de 

resterande rotorerna roterar åt andra hållet [2]. Därigenom elimineras det vridmoment 

från motorerna och kvadrokoptern håller sig stabil när propellrarna roterar. 

 

3.2 Kravspecifikation 

Med utgångspunkt den insamlade informationen från kapitel 2 samt förra kapitlet 

strukturerades ett kvalitetshus därifrån en kravspecifikation skapades. Kvalitetshuset 

är en del av kundcentrerad planering (Quality Function Deployment, QFD) som är en 

metod för att generera en produktspecifikation genom att översätta kundkrav till 

mätbara tekniska egenskaper. All information om krav och tekniska 

konstruktionsparametrar struktureras i en matris som kallas kvalitetshus. På så sätt 

skapas en ordnad och tydlig uppsättning av specifikation som bidrar till förståelse av 

problemet som ska lösas vilket utgör en viktig grund för att utforma en 

kvalitetsprodukt [33].  

 

Figur 5 visar kvalitetshuset. Längs matrisens vertikala axel skrevs in de olika 

förutsättningar en testanordning bör uppfylla (VAD), hämtade utifrån 

litteraturstudien. Därefter fick varje förutsättning en viktfaktor. Viktfaktorn kan 

betecknas antingen med ett nummer eller med ett ord och anger kravens betydelse för 

det slutliga konceptet. Här valdes beteckning K (ur ordet krav) för att ange att behovet 

måste uppfyllas och beteckning Ö (ur ordet önskemål) för att ange att behovet vore 

bra om det uppfylls. De ställda förutsättningarna översattes därefter till kvantifierade 

tekniska konstruktionsparametrar och fördes in längs matrisens horisontella axel 

(HUR). 
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I centrala matrisen bedömdes korrelationen mellan ställda förutsättningar och 

konstruktionsparametrar. Följande bedömningsskala användes enligt [33] för att 

bedöma sambandet mellan ett krav och konstruktionsparametrar: 

9 = Mycket stark korrelation. 

3 = Medelstark korrelation. 

1 = Svag korrelation. 

Inget nummer = Ingen korrelation. 

 

 
Figur 5: Kvalitetshuset med förutsättningar och tekniska konstruktionsparametrar samt tekniska mål. 

Nästa steg blev att fylla på raden konkurrentanalys. Konkurrentanalysen förutsätts att 

någon jämförande analys har utförts vilket kräver tillgång till konkurrenternas 

produkter för mätning [33]. Eftersom någon tillgång till konkurrerande produkter var 

omöjligt utfördes konkurrentanalysen genom att hämta data från sekundära källor 

såsom vetenskapliga artiklar, patent och nätkällor. Den konkurrerande produkten som 

valdes för jämförande analys var Whitemans anordning då det verkade vara det endast 

rörlig testanordning som enligt litteraturstudien blivit uppskattad inom UAV-

forskning. I sista raden med namnet Tekniska mål, utvecklades för varje 

konstruktionsparameter målvärden som indikerade de värdena den slutliga produkten 

skulle uppfylla. 
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När samtliga celler i matrisen blev ifyllda beräknades den tekniska betydelsen för 

varje konstruktionsparameter genom att summera korrelationsvärdet som respektive 

konstruktionsparameter hade med varje kriterium. Till exempel, den tekniska 

betydelsen för första konstruktionsparameter antal rotationsfrihetsgrader beräknades 

enligt följande 

1 + 1 + 1 + 9 + 1 = 13. (5) 

 

Samma resonemang följdes för att beräkna den tekniska betydelsen för de andra 

konstruktionsparametrarna. Dessa summor fördes in på raden med namnet Viktad 

summa som ligger under den centrala matrisen. På så sätt skapades en 

specifikationslista som antydde vilka konstruktionsparametrar var viktigast för att 

möta de uppsatta kraven.  

 

Enligt kvalitetshuset ska följande konstruktionskriterier tillmötesgås:  

 Testanordningen ska ha tre frihetsgrader för translationsrörelse och fungera 

inom en cirkel med diameter d på 2,4 meter.  

 Den totala potentiella energin hos testanordning ska vara konstant i alla 

konfigurationer. 

 Infästningen till testanordningen ska vara designad på så sätt så att den medger 

att kvadrokoptern tippar, rullar och girar. 

 Vikten för den slutliga testanordningen får ej understiga 1,2 kilogram.  

 Testanordningen ska ha ett pris som inte överstiger 1500 kronor. 

 Förhållandet mellan testanordningens vikt och kvadrokopterns vikt ska ej 

överstiga viktfaktorn λ. 

Utifrån kvalitetshuset var det totala potentiella energi som ansågs den viktigaste 

funktionen följd av, antal frihetsgrader vid translations- och rotationsrörelse, 

totalvikt och tillverkningskostnader per enhet. Resterande specifikationer såsom 

dragkraft, viktfaktor λ, arbetsområdet (räckhöjd och räckvidd) ansågs mindre 

viktiga. 

 

3.3 Konceptgenerering  

Utifrån kravspecifikationen genererades så många koncept som möjligt. Idégenerering 

gjordes inte med ett specifikt verktyg utan utgick ifrån att behandla det material som 

tagits fram från litteraturstudien, författarens egen erfarenhet inom teknik, 

referensböcker [34], samt patent9. Fyra koncept med sex frihetsgrader arbetades fram. 

Koncepten åskådliggörs i Figur 6. 

  

                                                           
9 Patent söktes ur databaser: patent- och Registreringsverktyg (PRV), EPC-patent (European Patent Convention), 

United States patent and trademark Office (uspto). Följande nyckelord användes: testbed for quadcopter, Training 

stand for helicopter, kopterstativ, UAV anordning, obemannade flygfarkoster, Helicopter training apparatus, 

Multirotor test bed, UAV training stand, UAV test stand och drönare. 
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Koncept 1: Rektangulär bur utrustad med rullhjul 

Konceptet innefattar en bas som är ett fem-stjärnigt fotkryss med stol hjul liknande 

dem som används i ergonomiska arbetsstolar. Basen är kopplad med en rektangulär 

bur där kvadrokoptern förslavas. Buren är tänkt att vara tillverkad av mycket lätta 

material som till exempel aluminium eller kolfiber och vara tillräcklig lång så att 

kvadrokoptern ska ha utrymme att flytta upp och ner samt gira, tippa och rulla. Med 

en sådan konstruktion är kvadrokoptern fri att framföras i sex olika riktningar. Vid 

translation och rotation kommer kvadrokoptern att göra det tillsammans med hela 

anordningen. Figur 6a visar en illustration av koncept 1. 

 

  
a b 

  
c d 

Figur 6: De fyra konceptuella lösningarna. a) Koncept 1, Rektangulär bur med rullhjul. b) Koncept 2, 

Hävarm. c) Koncept 3, Förskjutbar stödplattform på skenor. d) Koncept 4, Förskjutbar stödplattform på 

en kulskruv. 

Koncept 2: Hävarm 

Huvudidén här var att använda en fjäderbalanserad arm som påträffas i bland annat 

arbetslampor samt i stativ för mikrofoner, tv och PC-utrustningar, för att bygga upp 

en testanordning. Konceptet består av en stödbas varvid monteras en mekanisk arm. I 

änden av den mekaniska armen fäst ett stödrör som har ett kulledsfäste vid dess topp. 

Konceptet 2 kan studeras i Figur 6b. 
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Koncept 3: Förskjutbar stödplattform på skenor  

Detta koncept består av en stödplattform som kan glida på skenor. Skenorna 

möjliggör rörelse i vertikal och horisontell riktning i enlighet med Figur 6c. På 

plattformen fästs ett rör som innehåller ett inre rör som kan glida i det yttre röret. 

Både inre och yttre röret hålls tillsammans med ett band. Botten till det yttre röret är 

utrustad med tryckfjäder som fungerar som en stötdämpare. Vid toppen av det inre 

röret är ansluten en mindre kulledsplattform varvid kvadrokoptern monteras. 

 

Koncept 4: Förskjutbar stödplattform på en kulskruv 

Detta koncept efterliknar koncept 3, se Figur 6d. Den endast skillnaden mellan dem är 

att stödplattformen inte glider sig på skenor utan på en kulskruv. 

 

3.4 Konceptval  

Pughs matris eller konceptsållning är en metod som används för att välja det koncept 

som bäst uppfyller de viktigaste kraven i kravspecifikationen [35]. Metoden, precis 

som ordet tyder på, går ut på att sålla bort de alternativa konceptlösningar som inte 

lyckas uppfylla de urvalskriterierna genom att jämföra varje konceptlösning med en 

referenslösning. I princip kan vilket som helst av alternativen väljas som referens 

[33], och i det här fallet valdes Whitemans träningsanordning som referensmodell. 

 

Under jämförelsen betygsattes varje koncept med numret 1, 0 eller -1 där ettan 

betyder att det aktuella alternativet uppfyller det aktuella kriteriet bättre än referensen. 

Nollan betyder att det aktuella alternativ uppfyller det aktuella kriteriet lika bra som 

referensen och minus etta betyder att det aktuella alternativet uppfyller det aktuella 

kriteriet sämre än referensalternativet. De fyra koncepterna sattes in i Pughs matris 

som visas i Figur 7 där de jämfördes mot Whitemans träningsanordning. 

 

Koncepten bedömdes mot stabilitet, antal frihetsgrader, hur mycket flygfarkosten 

skulle bli belastad av anordningen (om anordningens potentiella energi var konstant) 

och hur komplicerade koncepten skulle kunna vara att tillverka. Viktning hos de olika 

urvalskriterierna hämtades från kvalitetshuset.  

 

Kriterium stabilitet bestämdes utefter storleken i stödytan hos de olika koncepten. Det 

ansågs att endast koncept 3 hade bättre stabilitet i jämförelse med referensmodell 

eftersom den hade en större stödyta. De andra ansågs uppfyllde kriteriet lika bra som 

referensen. 

 

Beträffande kriterium antal frihetsgrader ansågs att alla koncept utom 4 hade större 

frihetsgrader än referensmodellen därför poängsattes de med en etta. Koncept 4, trots 

att den hade sex frihetsgrader ansågs begränsade för flygfarkostens rörelse eftersom 

framåt- och bakåtrörelse samt rörelse i sidled skulle ske i samma riktning vilket gav 

en mycket begränsad räckvidd. 
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Energimässigt ansågs att endast koncept 2 uppfyllde kriteriet konstant potentiell 

energi framför allt på grund av att det redan var fjäderbalanserad. I de andra 

koncepten måste flygfarkosten offra en del av sin lyftkapacitet för att framföras med 

anordningen. Konstruktionsmässigt ansågs att koncept 1 och 4 bestod av få antal delar 

och därmed skulle deras tillverkningskostnader bli lägre än referensmodell.  

 

Det slutliga konceptet särskilde sig genom att multiplicera viktning för varje 

urvalskriterium med betyget för respektive koncept och sedan summera produkten för 

respektive koncept. Till exempel, bedömning för koncept 2 gick ut på följande sätt: 

 

31 ∙ 0 + 25 ∙ 1 + 18 ∙ 1 + 10 ∙ (−1) = 33. (6) 

 

Konceptet som fick högst poäng ansågs som det bästa alternativet. Enligt 

beslutsmatris (Figur 7) valdes koncept 2 som slutligt koncept då konceptet utmärkte 

sig ha förmåga att nå de satta kraven, angivna i avsnitt 3.2. 

 

 
Figur 7: Pughs beslutsmatris där konceptet två verkar lovande att uppfylla kravspecifikationen. 

 

3.5 Val av komponenter 

Efter valet av koncept skapades en visualisering av testanordningen med hjälp av 

programvara Autodesk Inventor. Detta var bidragande till att kunna se anordningen i 

olika vinklar för att lättare kunna visualisera hur anordningen bör konstrueras med 

avseende på ställda krav. Först modellerades den mekaniska armen, sedan stödröret 

och till slut stödbasen. När alla komponenter var färdigritade kunde anordningens vikt 

och masscentrums läge erhållas medelst Inventor. Utifrån vikt och masscentrums läge 

specificerades därefter fjäderkonstanten. Resterande komponenter dimensionerades 
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utifrån specifikationskriterier som behandlats i tidigare avsnitt. Nedan beskrivs hur 

testanordningen ritades nämligen motiveras valet av komponenter, rekommenderande 

material samt bearbetningsmetoder för respektive komponent. 

 

3.5.1 Mekanisk Arm 

Den första komponent som ritades upp var den mekaniska armen som illustreras i 

Figur 8. Som grund valdes fyrkantiga aluminiumrör i dimensionen 15x15x1,5 mm 

och längd 600 mm. Tanken var dels att använda så många standardkomponenter som 

möjligt för att hålla kostnaderna nere och dels att använda lätt material för att hålla 

armens vikt nere och därigenom få en låg viktfaktor 𝜆.  

 

Vid fyrkantsrörens ändar borrades ett hål i diameter på 6 mm. De nedre rören 

borrades med ett ytterligare hål i mitten för att möjliggöra infästning för fjäderfästena. 

De främre och bakre rören kopplades ihop med två plåtar av aluminium genom 

syrafasta och rostfria skruvförband M6x30. Plåtarna utformades genom kapning och 

fräsning på så viss för att rören ska upprätthållas parallella.  

 

Enligt kravspecifikation ska anordningen ha förmåga att motverka kraften på grund av 

gravitationen. Detta åstadkoms genom att använda cylindriska skruvfjädrar för drag 

med en normal krok som ändutformning. Fjäderkonstanten beräknades utifrån 

formeln (1). Beräkningarna kan studeras i bilaga 1. Fjädrarna var tänkt att arbeta 

parallellt varför armen utrustades på båda sidor med fästpunkter varvid fjädrarna 

förankrades. 

 

 

 

 

 
Figur 8: Den mekaniska armen bestående av fyra fyrkantsrör, fyra aluminiumplåtar och två plåtfästen. 
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Vid val av fjäder, förutom fjäderkonstanten k, togs även hänsyn till fjädrarnas 

maximala och minimala längd. Poängen med detta var att säkerställa att fjädrarna 

skulle vara tillräckligt långa så att de skulle kunna täcka testanordningens 

arbetsområde. Fjädrarnas maximala och minimala längd kunde erhållas genom 

mätning av avståndet mellan respektive fjäderinfästning i CAD-programmet. Därefter 

valdes passande fjädrarna från Lesjöfors standardkatalog10. Fjädrarna är av rostfritt 

stål och deras tekniska specifikationer kan studeras i bilaga 3. 

 

Den ena änden av armen fästes med syrafast skruv M6x60 på ett plåtfäste. Plåtfäste är 

i aluminium och utgör länken mellan armen och stödbasen. Vid den andra änden av 

armen tillades två plåtar för att möjliggöra infästningen med stödröret som behandlas i 

nästa avsnitt. 

 

3.5.2 Stödrör 

Ett kriterium för stödröret var att fungera som en stötdämpare och samtidigt att 

eliminera risken för kollision mellan kvadrokoptern och armen. Ett aluminiumrör av 

fyrkantsprofil i dimensionen 15x15x1,5 mm och längd 600 mm valdes. Högst upp på 

stödröret fästes kvadrokoptern genom ett kulledsfäste och längst ner, vid stödrörets 

andra ände fästes ett fjäderhjul i enlighet med Figur 9. 

 

 

 
Figur 9: Stödröret med kulledsfäste och fjäderhjul. Till höger ges en förstorad framställning av 

kulledsfästet. Fjäderhjulet är utrustat med tryckfjäder för att absorbera vibrationer under landning. 

För enkel montering av kulledsfästet till stödröret valdes en gängad rörplugg som 

stoppades in i stödröret genom pressning. Kulledsfästet består av en kulledsskruv som 

är limmad med en stoppskruv. På kulledsfästet fästes en rektangulär plattstång i 

aluminium varvid kvadrokoptern monterades med hjälp av fyra stycken buntband. 

Plattstången sattes fast med en låsmutter och en bricka som limmades för att undvika 

mutterlossning under drift.  

                                                           
10 www.lesjoforsab.com/standard-fjadrar/71-78_sv_id892.pdf 
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Fjäderhjulet längst ner röret valdes för att fungera som en stötdämpare. Det är utrustat 

med en tryckfjäder i syftet att absorbera eventuella vibrationer under landning så att 

kvadrokoptern ska landa på ett mjukt sätt.  

 

Stödröret kopplades slutligen till armen genom två infästningsplåttar av aluminium 

som hade till uppgift att upprätthålla stödröret vertikalt i alla lägen. På detta sätt 

kunde risken för kollision mellan kvadrokoptern och armen minimeras. 

 

3.5.3 Stödbas 

Stödbasens uppgift är att hålla anordningen orubblig och i balans oavsett i vilken 

position den mekaniska armen befinner sig. För att säkerställa att stödbasen skulle stå 

stadigt under drift valdes en tung bas med en kvadratisk stödyta som kunde ge till 

anordning en så låg tyngdpunkt som möjligt och därmed en bra stabilitet. Samtidigt 

var det önskvärt att konstruera en stödbas som skulle vara lätt att frakta, varför 

aluminium valdes som tillverkningsmaterial för stödbasen. 

 

Basen valdes att bestå av två plattstänger som placerades på 135 mm avstånd 

mittemot varandra och fästes på en överliggande snurrplatta genom M8 skruvar i 

enlighet med Figur 10. Snurrplattan benämns Lazy Susan och innefattar två fästplattor 

som är kopplade till varandra med ett kullager genom skruvförband. Snurrplattan 

medger friktionsfri rotation. På snurrplatta sammanfogades genom vinkelbeslag två 

plåtfästen varvid den mekaniska armen monterades. För att motverka glidningen 

valdes att förse stödbasen med ett halkfritt material, företrädesvis gummi. Materialet 

kan fodras till basen medelst dubbelhäfte. 

 

 

 

 
Figur 10: Stödbas och dess beståndskomponenter. En snurrplatta som fästs genom skruvar på två 

underliggande plattstänger och två plåtfäste för enkel montering av armen. 

 

 

Plattstänger Plåtfäste 

Snurrplatta 

Vinkelbeslag 
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Armen animerades med hjälp av Inventor och det märktes att varje gång den 

mekaniska armen ändrade position förflyttades anordningens masscentrumsläge. 

Detta ledde till att anta ett värsta falls scenario i syftet att beräkna hur mycket kraft 

som måste utövas på respektive stödben för att testanordningen inte skulle tippa. 

Testanordningen betraktades i det ögonblicket då kvadrokoptern utövade en 

horisontell dragkraft T relativ märken på testanordningen och stödbasen var på 

gränsen att tippa, se Figur 11. 

 

 
Figur 11: Friläggning av testanordningen sett från sidan. Ett överdrivet värsta falls scenario betraktas i det 

ögonblicket då kvadrokoptern utövar en dragkraft T på anordningen och stödbasen är på gränsen att tippa. 

Det har antagits att anordningens masscentrum G i det betraktade ögonblicket befinner sig lite ovanför 

axeln α. Beteckning Ftp är kraften från anordningens egen massa och F är den kraft som krävs längst ut på 

basen för att motverka tippning. Ffr är friktionskraften som motverkar glidningen och N är normalkraften 

från golvet på stödbasen. 

Det antogs att testanordningen skulle tippa i någon av basens ändar och därför 

tillämpades momentjämvikten med avseende på axeln a i enlighet med Figur 12. 

 

 
Figur 12: Måttsättning av stödbasen sett ovanifrån. Den streckade linjen α vid stödbasens ändar avbildar 

axeln där tippning kommer antagen att inträffas. 

Med antagande att Ftp är kraften från anordningens egen massa och T är 

kvadrokopterns lyftkraft beräknades den kraft F som krävdes längst ut på basens 

stödben för att motverka tippning enligt följande 

 

∑ 𝑀𝛼 = 2𝑇 − 2𝐹 ∙ 0,375. (7) 

a 

F 

T 
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Eftersom testanordningens masscentrum G sammanfaller med axeln a blir 

tyngdkraftens moment noll. Även friktionskraften och reaktionskraften sammanfaller 

med axeln α och därför ansågs att de inte hade förmåga att vrida testanordningen. 

Kvadrokopterns maximala lyftkraft T togs i beaktande och sambandet (7) gav den 

kraft som behövdes för att motverka tippning. Lösning ut F ur sambandet (7) gav 

 

𝐹 = 12𝑁. (8) 

 

3.6 Fysiska test 

En förenklad modell av testanordningen i trä byggdes upp och testades för att 

identifiera eventuella problem som inte kunde spåras genom CAD-modellering i 

Inventor. I Figur 13 illustreras trä-modellen tillsammans med kvadrokoptern. 

Testningen inleddes med ett antal rörelseprov som utfördes genom att dra armen åt 

olika riktningar i syftet att: 

1. Verifiera att stödröret står vertikalt i alla positioner och därmed bevisa att 

ingen kollision mellan anordningen och kvadrokoptern uppkommer. 

2. Säkerställa att stödbasen erbjuder en tillräcklig stadighet till testanordningen. 

3. Mäta kraften för att dra armen och därmed jämföra hur anordningen fungerar 

med och utan fjädrar. 

4. Verifiera att testanordningen är fjäderbalanserad. 

 

 
Figur 13: Trä-modellen tillsammans med kvadrokoptern. 

Stödbasens stabilitet verifierades genom att gradvis öka basens vikt med hjälp av 0.5 

kg viktskivor och samtidigt dra armen i sitt yttersta läge. På så vis approximerades 

den minsta tyngd som behövdes för att få en stadig bas. Undersökning utfördes med 

kvadrokoptern monterad på testanordningen. 

 

Mätning av kraften som behövdes för att dra armen gjordes med hjälp av en 

dynamometer som hade en graderad skala från noll till tio Newton. Dynamometerns 

ena ände förankrades i mitten av plattstången ovanför kulledsfästet och armen drogs 
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långsamt i både vertikal och horisontell riktning samt i sidled. Utifrån uppmätt kraft i 

dynamometer skattades initialkraften som behövdes för att dra armen medan fjädrarna 

var monterade till testanordningen. Samma förfarande följdes för att mäta dragkraften 

när testanordningen inte var utrustad med fjädrarna. Testningen, i det här 

sammanhanget, utfördes utan kvadrokoptern monterad på testanordningen. 

  



23 
 

4. Slutresultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet av testmodellen samt det slutgiltiga konceptet. 

Även tillverkningsekonomi av det framtagna konceptet behandlas här.  

 

4.1 Resultatet av testmodellen 

Rörelsetest visade att stödröret förblir vertikalt för alla positioner. Det som bidrar till 

upprätthållning av stödrörets vertikala position är de bakre rören eftersom de är låsta i 

vertikal riktning. Följden av detta blir att stödröret behåller sin vertikala position i alla 

lägen och samtidigt upprätthåller ett respektfullt avstånd mellan testanordningen och 

kvadrokoptern så att ingen kollision förekommer.  

 

Beträffande stödbasens stabilitet visade det sig att en påläggning av fem kilo räcker 

för att stödja testanordningen och förhindra den från att falla omkull.  

 

Rörelsetestning visade även att när testanordningen är utrustad med fjäder kan den 

hållas i jämvikt oberoende av positionen. Däremot utan fjädrarna, kan det märkas att 

kraften för att lyfta armen är starkt beroende av testanordningens massa. När 

testanordningen inte är utrustad med fjädrarna behövs en initial kraft på 6 N för att 

drar armen i horisontal riktning och en kraft större än 10 N för att dra armen i vertikal 

riktning. Däremot, initialkraften som behövs för att dra armen när fjädrarna är 

monterade på testanordningen blir aldrig större än 4 N. Kraften ökas till cirka 8 N 

endast när armen kommer närmare till sitt yttersta läge. 

 

En annan sak som uppmärksammades är att det valda konceptet inte fungerar med 

nästan friktionsfria leder. Testanordningen kan inte balanseras i alla lägen endast med 

hjälp av fjädrarna. De främre fjädrarna förlorar sin bärförmåga när de främre rören har 

en vinkel större än 90 grader och de bakre fjädrarna förlorar sin bärförmåga när de 

bakre rören har en vinkel större än 110 grader. 

 

4.2 Framtaget koncept 

I Figur 14 visas komponentsammansättningen av den slutgiltiga träningsanordningen 

tillsammans med kvadrokoptern. Då flygenheten är monterad uppskattas 

anordningens vikt till 9 kg. Den mekaniska armen tillsammans med stödröret har en 

vikt på cirka 1,5 kg vilket ger en viktfaktor på 1,9. Anordningen ger 2 meter 

räckviddssträcka med starthöjd på 1,1 meter och räckhöjd 0,8 m räknat från 

kvadrokopterns plattform. Testanordningen innefattar fyra långa armar som är 

parallellt kopplade med varandra utformande på så vis en mekanisk arm som tillåter 

rörelser fram och tillbaka samt upp och ner. Armen är självbalanserad genom 

dragfjädrar som är monterade på båda sidor av armen. Den ena änden av armen 

monteras genom två plåtfästen till en stödbas. Stödbasen är en snurrplatta som kallas 

Lady Susan och väger cirka 8 kilo. Därigenom tas det fram en mekanisk arm med tre 

frihetsgrader och en tillräckligt bra stabilitet. Den andra änden av armen är förknippad 
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med ett vertikalt stödrör. Högst upp på stödröret finns en infästning som tillåter 

girning i 360 grader samt rullning och tippning i 15 graders vinkel. Längst ner på 

stödröret finns ett fjäderhjul som ger mjuka och säkra landningar. 

 

 

 
Figur 14: Komponentsammansättningen av den slutgiltiga testanordningen tillsammans med kvadrokopter 

Q450 -V3 

Anordningen är även utrustad med en stoppskruv som har till uppgift att förhindra 

armen från att närma sig sitt yttersta läge där friktionen mellan lederna är högst. Totalt 

har testanordningen sex frihetsgrader vilket möjliggör till UAV att translatera och 

rotera i alla riktningar. 

 

Detaljritningar till testanordningens komponenter kan studeras i bilaga 4. Endast de 

komponenter som behöver vidare bearbetning efter inköp har måttsatts. Information 

om färdiga komponenter såsom fjädrarna, rörplugg, kulledsfäste, fjäderhjulet, Lazy 

Susan och skruvar samt muttrar ges i kostnadskalkyl i bilaga 2. Fjädrarnas tekniska 

specifikation beskrivs i bilaga 3.  

 

4.3 Tillverkningskostnad 

Materialkostnader för testanordning blir cirka 1400 SEK. Den totala uppskattade 

kostnaden för testanordning kan studeras i bilaga 2. I kostnaderna ingår inte 

transportkostnader och kostnader för bearbetning av inköpta material såsom plåtar, rör 

och stänger av aluminium. 
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5. Slutsats och diskussion 

Litteraturstudie visade att det som påverkar kvadrokopterns rörelse är: antalet 

frihetsgrader, typ av kompenseringsmekanism och viktfaktorn λ. Fram till år 2009 

kvarstod problemet med att konstruera en testanordning med sex frihetsgrader olöst. 

De stationära testanordningarna saknade tre frihetsgrader vid translationsrörelse 

medan de rörliga inte gav möjlighet till framåt translation utan påtvingade 

kvadrokoptern att röra sig i en cirkulär bana. Detta innebar att kvadrokoptern inte 

kunde sväva fri och således en testanordning med begränsade frihetsgrader inte kunde 

tillräcklig för att simulera friflygningen. Följaktligen bör testanordningen ha sex 

frihetsgrader för att fullständigt kunna simulera kvadrokopterns rörelse. 

 

När det rör sig om typen av kompenseringsmekanism som kan användas i en 

testanordning visade litteraturstudien att ett effektivt och enkelt sätt att 

tyngdkraftskopensera den är genom fjäder. En fjäderbalanserad testanordning har inte 

stor inverkan på UAVs rörelse. Detta bekräftades även med de fysiska test som visade 

att initialkraften för att drar armen i olika riktningar inte överskred värdet på 4 N. 

Däremot, initialkraften för att dra armen medan fjädrarna inte var monterade på trä-

modellen uppnådde ett värde större än 10 N. Resultatet tyder på att ett system med 

fjädrar ställer verkligen mindre belastning på kvadrokoptern vilket är önskvärt för att 

uppnå en realistisk flygsimulering. 

 

Men en realistisk flygsimulering uppnås inte med att enbart ha en fjäderbalanserad 

testanordning med sex frihetsgrader. Hänsyn måste även tas till viktfaktor λ så att en 

pålitlig testanordning med god simuleringsförmåga ska kunna konstrueras.  

Enligt litteraturstudien förespråkas att testanordningen konstrueras i lätta material, det 

vill säga material som har låg densitet såsom aluminium, kolfiber och liknande. Det 

finns ändå en gräns som avgör hur mycket material det ska användas. Om viktfaktor 

överstiger värdet 2,5 blir testanordningen för tung och belastar kvadrokoptern oavsett 

om testanordningen är tyngdkraftskompenserad.  

 

Trä-modellen som konstruerades har en viktfaktor på cirka 0,9 och är fjäderbalanserad 

vilket teoretiskt innebär att den har en mindre påverkan på kvadrokoptern. Men 

rörelsetest visade att den finns en ytterligare faktor som måste beaktas under 

konstruktionen och detta är friktionen mellan lederna. Det visade sig att det valda 

konceptet inte kan balanseras endast medelst fjädrarna utan det krävs en viss friktion i 

lederna för att fjädrarna inte förlorar sin bärförmåga. Följaktligen, vid val av material 

måste även hänsyn tas till materialets densitet och friktion.  

 

Viktig roll i testanordningens säkerhet spelar stödbasen och infästningen mellan 

kvadrokoptern och testanordningen. Stödbasens uppgift är att hålla testanordningen 

stadig medan armen flyttar sig i förhållande till omgivningen. Ekvation (8) antyder att 

om kvadrokoptern drar anordningen med en kraft på 12 N i horisontellt led, så måste 

en kraft på cirka 32 N (en massa på cirka 3 kg) utövas på respektive stödben för att 



26 
 

anordningen inte ska tippa. Under förutsättning att basen inte alls glider längs marken 

och att verkande kraft från kvadrokoptern är horisontell relativ märken samt att 

anordningens masscentrum sammanfaller på axeln a anses resultatet vara ett 

extremfall. Teoretiskt kan det konstaterats att så länge testanordningens masscentrum 

inte hamnar utanför basens stödyta utan kvarstår nära basens centrum finns det inte 

någon risk för tippning. 

 

Den valda infästningen mellan kvadrokoptern och testanordningen återgår inte till sin 

vertikala position efter flygningen och tillåter inte kvadrokoptern att luta i vinklar 

större än 15 graders. Detta kan anses som en nackdel både när det handlar om 

säkerhet och kvaliteten hos produkten.  

 

Med hänsyftning på resultatet dras slutsatsen att den nuvarande testanordningen 

verkar uppfylla de ställda teoretiska kraven för att inte ha någon stor inverkan på 

kvadrokoptern. Detta under förutsättningen att friktion mellan lederna kan minskas. 

Det krävs dessutom kvalificerade tester för att bekräfta att den här testanordningen är 

lämplig för utformning, testning och utveckling av en flygkontroller med sex 

frihetsgrader. Detta förutsätter att det fortsatta arbetet på testanordningen blir i samråd 

med kvalificerad personal i tester på kvadrokopterns flygkontroller så att en 

fullständig insikt om problemet ska kunna skaffas och därmed få fram mer grundliga 

krav på konstruktionen. 

 

För fortsatt arbete rekommenderas att utforma en bättre infästning med snabbare och 

enklare montering för kvadrokoptern. En kardansk upphängning förespråkas i det här 

fallet men då måste det kontrolleras huruvida en sådan mekanism påverkar 

kvadrokopterns rörelse.  

 

En annan fråga som bör hanteras är friktionen mellan lederna som anses för hög. 

Kraften som behövs för att dra armen är 4 N. Med tanken på att kvadrokoptern har en 

lyftkapacitet på 5 N innebär detta att flygmodellen måste flyga i full fart för att 

framföras med testanordningen. Ett förslag är att reglera eller minska friktion mellan 

lederna genom att antingen använda distansskruvar eller extrudera ett litet området 

kring de hålen där rören fästs i syftet att minska kontaktytan mellan rören och 

infästningsplåtar. Ett annat alternativ kan vara att ändra fjädrarnas position och räkna 

hur mycket friktion som behövs i lederna så att kvadrokoptern inte blir belastad och 

fjädrarna behåller sin bärförmåga.  

 

Till sist bör även stödbasen förbättras. Ifall stödbasens vikt inte räcker för att 

förhindra tippning förespråkas det att fästa basen i marken med exempelvis vikt eller 

sandsäckar. Ett annat alternativ är att förlänga basens plattstänger, nämligen förstora 

basens stödyta. Men, med en sådan lösning finns det risk att fjäderhjulet kolliderar 

med någon plattstång och försvåra landningen. En annan lösning är att ersätta basen 

med en C-klämma på bekostnad av testanordningens arbetsområde. 
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Bilaga 1. Beräkning av fjäderkonstant 

Figur 15 utgör en förenklad framställning av det valda konceptet. Förenklingen blev 

för att underlätta beräkningsprocessen. Längderna AB, BC, DE, EF föreställer de 

fyrkantsrören med längd 𝑙. Avståndet BE avbildar infästningsplåten som förbinder de 

främre rören med de bakre. Beteckning d1 är avståndet mellan punkter O och D 

medan d2 är avståndet mellan punkterna B och E. Beteckning m1 och m2 är massa hos 

rören AB och DE respektive BC och EF. Beteckning 𝜃1 och 𝜃2är vinkel mellan länkar 

OD och DE respektive EB och EF. Massan till element BE betecknas med m12 och 

massa för stödröret GH betecknas som m3. Beteckning x1 och x2 är fjädrarnas 

förlängning. Beräkningar grundar sig på antagande att lederna är friktionsfria och att 

fjädrarnas ursprungslängd är noll samt fjädrarnas massa är försumbar. 

 

 
Figur 15: En schematisk framställning av koncept 2. 

Anordningens totala potentiella energi består av anordningens lägesenergi VG och den 

energi Ve som lagras i fjädrar. Lägesenergi 𝑉𝐷𝐸 för röret DE är: 

 

𝑉𝐷𝐸 =  𝑚1𝑔 (ℎ1 +
𝑙

2
cos 𝜃1). 

(9) 

 

Lägesenergi 𝑉𝐴𝐵 för röret AB är: 

𝑉𝐴𝐵 =  𝑚1𝑔 (ℎ1 + ℎ2 +
𝑙

2
cos 𝜃1). 

(10) 

 

Lägesenergi 𝑉𝐵𝐸 för infästningsplatta BE är: 

𝑉𝐵𝐸 = 𝑚12𝑔(𝑟12 + ℎ1 + 𝑙 cos 𝜃1). (11) 
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Lägesenergi 𝑉𝐸𝐹 för röret EF är: 

𝑉𝐸𝐹 =  𝑚2𝑔 (ℎ1 + +𝑙 cos 𝜃1 +
𝑙

2
cos 𝜃2). 

(12) 

 

Lägesenergi 𝑉𝐵𝐶 för röret BC är: 

𝑉𝐵𝐶 = 𝑚2𝑔 (ℎ1 + 𝑙 cos 𝜃1 + ℎ4 +
𝑙

2
cos 𝜃2). 

(13) 

 

Lägesenergi 𝑉𝐺𝐻 för stödröret GH är: 

𝑉𝐺𝐻 = 𝑚3𝑔(ℎ1 + 𝑙 cos 𝜃1 + 𝑙 cos 𝜃2 + 𝑟3). (14) 

 

Den energi 𝑉𝑒1
och 𝑉𝑒2

 som sparas på fjädrarna OO1 respektive BB2 är 

 

𝑉𝑒1
=

1

2
𝑘1 (𝑑1

2 +
𝑙2

4
− 𝑙𝑑1 cos 𝜃1) 

(15) 

respektive 

𝑉𝑒2
=

1

2
𝑘2 (ℎ4

2 +
𝑙2

4
− 𝑙𝑑2 cos 𝜃2). 

(16) 

 

Anordningens totala lägesenergi VG är summan av sambanden (9), (10), (11), (12), 

(13) och (14), det vill säga att 

 

𝑉𝑔 = 𝑉𝐷𝐸 + 𝑉𝐴𝐵 + 𝑉𝐵𝐸 + 𝑉𝐸𝐹 + 𝑉𝐵𝐶 + 𝑉𝐺𝐻 . (17) 

 

Den totala elastiska energin Ve är summan av sambanden (15) och (16), det vill säga 

att 

𝑉𝑒 = 𝑉𝑒1
+ 𝑉𝑒2

. (18) 

 

Insättning av sambanden (17) och (18) i (1) ger 

 

𝑉 = 𝑉𝐷𝐸 + 𝑉𝐴𝐵 + 𝑉𝐵𝐸 + 𝑉𝐸𝐹 + 𝑉𝐵𝐶 + 𝑉𝐺𝐻 + 𝑉𝑒1
+ 𝑉𝑒2

. (19) 

 

Sambandet (19) måste vara konstant så att anordningen kan hålla sig i jämvikt i alla 

lägen. Detta, utifrån sambandet (2), medför att dess derivata är noll vilket ger två 

lösningar: 

 

(
1

2
𝑘1𝑙𝑑1 − 2𝑚2𝑔𝑙 − 𝑚3𝑔𝑙 − 2𝑚1𝑔

𝑙

2
− 𝑚12𝑔𝑙) = 0  

(20) 

och 

(
1

2
𝑘2𝑙ℎ4 − 2𝑚2𝑔

𝑙

2
− 𝑚3𝑔𝑙) = 0. 

(21) 

 

Sambandet (20) och (21) löses ur k1 respektive k2 och med hänsyn till att 𝑚1 = 𝑚2 =

𝑚 erhålls fjäderkonstanter 
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𝑘1 =
2𝑔

𝑑1

(3𝑚 + 𝑚3 + 𝑚12) 
(22) 

och 

𝑘2 =
2𝑔

ℎ4

(𝑚 + 𝑚3). 
(23) 

 

Samband (22) och (23) ger ett teoretiskt värde av fjäderkonstanten som vidare kan 

användas som underlag till val av en passande fjäder. Det visar sig att 

fjäderkonstanten beror på armarnas och stödrörets massa, gravitationskonstant 𝑔 och 

längder 𝑑1och h4. Parametrar 𝑚, 𝑚3, 𝑚12, 𝑑1 𝑜𝑐ℎ ℎ4 erhölls med hjälp av Inventor och 

deras värden är sammanställda i tabell 3.  

 
Tabell 3: Tabellvärden för de olika parametrar som användes för att bestämma fjäderkonstanter k1 och k2. 

Beteckning Värde 

m 0,131 kg 

m3 1 kg 

d1 96,4 mm 

h4 82 mm 

 

Insättning av parametervärdena i ekvation (22) och (23) ger 

𝑘1 = 0,288
𝑁

𝑚𝑚
 

(24) 

och 

𝑘2 = 0,271
𝑁

𝑚𝑚
. 

(25) 

 

De fjädrar som monteras på respektive arm kommer att arbeta parallellt därför 

beräknades deras fjäderkonstant enligt formeln (4). Fjäderkonstanten k1a och k1b hos 

fjädrar som stödjer de bakre rören blir 

 

𝑘1𝑎 = 𝑘1𝑏 = 0,144
𝑁

𝑚𝑚
. 

(26) 

 

Och fjäderkonstanten k2a och k2b hos fjädrar som stödjer de främre rören blir 

𝑘2𝑎 = 𝑘2𝑏 = 0,136
𝑁

𝑚𝑚
. 

(27) 
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Bilaga 2. Kostnadskalkyl 

I tabell 4 visas den totala uppskattade kostnaden för att konstruera testanordningen, 

exklusive fraktavgift och extra kostnader för bearbetning av inköpta komponenter.  

 
Tabell 4:Komponentlista. 

 
  

Artikelnr Benämning Antal Pris/enhet Belopp Leverantör

306903 AL Rör kvadratisk AW6060-T66 15 x 15 x 1,5 0,655 kg 59,9/kg 39,3 Tibnor

45491 AL Plåt AW6082-T6 2000 X 1000X 2 0,3 kg 67,8/kg 20,34 Tibnor

307196 AL Plattstång AW6060-T66 20 X 5 0,135 kg 63,6/kg 8,6 Tibnor

12752 AL Rundstång AW6082-T6 35 4,156 kg 56.35/kg 234,2 Tibnor

307405 AL Plattstång AW6060-T66 120 X 12 2,792 kg 61,7/kg 172,3 Tibnor

10625 AL Plåt AW6082-T6/T651 2020 X 1020 X 15 0,562 kg 68,3/kg 38,4 Tibnor

7985-4-6X30Z DIN 7985Z Krysspårskruv A4 7 2.86/st 20,02 Marifix

934-4-6 DIN 934 Sexkantsmutter A4 9 0,6/st 5,4 Marifix

125-4-6,4 DIN 125 Bricka A4 9 0,26/st 2,34 Marifix

7985-4-6X60Z DIN 7985Z Krysspårskruv A4 2 5,6/st 11,2 Marifix

7985-4-8X20Z DIN 7985Z Krysspårskruv A4 4 5.94/st 23,76 Marifix

1130605010 P6SS M6x50 A4 DIN 913 Syrafast Stoppskruv Plan 3 1,63/st 4,89 Fastpro.se

1130804010 P6SS M8x40 A4 DIN 913 Syrafast Stoppskruv Plan 1 1,99/st 1,99 Fastpro.se

125-4-5,3 DIN 125 Bricka A4 8 0.14/st 1,12 Marifix

7985-4-5X22Z DIN 7985Z Krysspårskruv A4 8 1.67/st 13,36 Marifix

934-4-5 DIN 934 Sexkantsmutter A4 8 0.36/st 2,88 Marifix

934-4-8 DIN 934 Sexkantsmutter A4 5 1.26/st 6,3 Marifix

125-4-8,4 DIN 125 Bricka A4 6 0.48/st 2,88 Marifix

985-4-8 DIN 985 Låsmutter A4 1 0,40/st 0,4 Marifix

8961 Axiallänk M8 1 143/st 143 Lesjöfors

4660 SS M6 Pinnbult med fjäderfäste 2 23,1/st 46,2 Lesjöfors

3450 Lesjöfors SF-DF 2 65,7/st 131,4 Lesjöfors

3382 Lesjöfors SF-DF 2 59,5/st 119 Lesjöfors

T-02021-B-015015-001-018 Gängad rörplugg 15x15mm M8 Insert 1-2mm 2 0,85/st 0,85 BPF

UPC 705332841139 Rostfritt stål Fjäderhjul 1 67,78/st 67,78 Hand Trucks and Casters. Ebay

776088 SST vinkel syrafast 50x50x35x2.5mm 2 22/st 44 krigsvoll.se

61648 Buntband 1 39,9/st 39,9 Biltema

B00AFUKMOY Lazy Susan, Galvaniserat stål 1 221/st 221 Amazon.com

Summa 1422,81
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Bilaga 3. Fjädrarnas tekniska specifikation 
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