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Sammanfattning 

Projektets syfte är att bryta kopplingen mellan en specifik användare och drönare. Målet 

med projektet är att flera användare ska kunna hantera flera drönare från en central. En 

länk mellan en internetbaserad plattform vid namn Thingworx och en drönare med en 

inbyggd styrenhet, som kallas Pixhawk, sammankopplas med mikrodatorn Raspberry Pi 

3. Sjöräddningssällskapet i Sverige önskar ett interface där flera av deras drönare med 

den inbyggda styrenheten kan hanteras och se dess position och videoström. 

PDSVisions mål är att skapa en demonstrator i en nyutvecklad plattform som förenklar 

uppkoppling med enheter med hjälp av ett begrepp som kallas IoT (Internet of Things).  

 

Resultat har resulterat i en prototyp av Sjöräddningssällskapets drönare ämnad att 

kontrolleras via den internetbaserade plattformen Thingworx. Drönaren startar, lyfter 

från marken och flyger en planerad rutt utan pilot. Slutsatsen visade att projektet kunde 

genomföras samt att det är möjligt att kommunicera med drönare via Thingworx.  
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Abstract 

The purpose of the project is to break the connection between a specific user and the 

drone. The aim of the project is that several users should be able to handle multiple 

drones from a central. A link between an internet-based platform called Thingworx and 

a drone with a built-in controller called Pixhawk is connected to the Raspberry Pi 3 

microcomputer. Swedish Sea Rescue Society wants an interface where several of their 

drones with the built-in controller can be managed and view its position and video 

stream. PDSVision's goal is to create a demonstrator in a newly developed platform that 

simplifies connectivity with devices using a concept called IoT (Internet of Things). 

 

The result led to a prototype of the Swedish Sea Rescue Society drone, intended to be 

controlled with the internet-based Thingworx platform. The drone starts, lifts off the 

ground and flies a planned route completely without an pilot. The conclusion is that 

project is feasible and that it is possible to communicate with the drone through 

Thingworx. 
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Förord 

Tänk dig att påbörja en utveckling av ett projekt som kan rädda människors liv! Årligen 

råkar cirka 1000 människor i sjönöd i Sverige enligt Sjöfartsverket. Under 2016 omkom 

29 personer i fritidsbåtsolyckor. Varje sekund räknas vid ett räddningsuppdrag och 

förberedelser är bland det viktigaste för en frivillig sjöräddare från 

Sjöräddningssällskapet. Genom att ge ytterligare information om olyckan eller 

händelsen som den frivillige sjöräddaren ger sig ut till i alla väder skulle de ha en bättre 

chans att rädda de nödsatta. Jag har fått arbeta med en stor ideell förening och ett 

företag som har givit mig stora fördjupade kunskaper inför mitt framtida arbetsliv. Det 

här har varit ett fantastiskt roligt och lärorikt projekt. 

 

Jag vill tacka min handledare Erik Halvordsson (PDSVision AB), för sitt engagemang i 

min utveckling inom Thingworxsystemet samt hans vägledning genom projektet. Jag 

vill också tacka alla som arbetar på PDSVision i Sisjön för er vänlighet och för att ni 

gjort det här projektet möjligt! Jag vill även tacka Fredrik Falkman (SSRS), som varit 

“beställare” av systemet, för sitt engagemang och sitt idégivande till nya funktioner. 

Dessutom vill jag tacka mina två handledare Naveed Muhammad och Eric Järpe på 

Högskolan i Halmstad för er handledning av de akademiska delarna i projektet.  

 

Rapporten innehåller tekniska uttryck på engelska som saknar direkt översättning till 

svenska, dessa är markerade med kursiv text. I rapporten används källhänvisningen 

“Oxford” som markeras med [x] efter namnet eller förkortningen på källan, där x står 

för en siffra som är dess referens i källförteckningen.  

 

Fredrik Tell 2017-12-06 
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Förkortningar 

Följande förkortningar används i rapporten: 

● SSRS - Sjöräddningssällskapet 

● PDS - PDSVision AB i Sisjön 

● IoT -  Internet of Things 

● PTC - Parametric Technology Corporation 

● BVLOS - Beyond Visual Line of Sight 

● MAVLink - Micro Air Vehicle “Communication Protocol” 

● OS - Operativsystem 

● SDK - Software Development Kit 
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1. Inledning 

Sjöräddningssällskapet (SSRS) [1] är en ideell förening som står för cirka 70% av de 

cirka 1000 sjöräddningar som utförs årligen i Sverige enligt Sjöfartsverket [2]. 

Fritidsbåtar står för den största andelen (73% andelar) sjöräddningar som utförs. Under 

2016 omkom 29 personer i fritidsbåtsolyckor enligt SSRS statistik [1]. SSRS finansierar 

sin verksamhet genom medlemsavgifter, gåvor samt donationer och är helt oberoende 

av den svenska staten. Över 2000 frivilliga sjöräddare har jour 7 dagar i veckan, 24 

timmar om dygnet, året om och utgår från 70 stationer längs hela Sveriges kust.  

 

Med endast återberättad information från larmcentralen lämnar de frivilliga sjöräddarna 

kajen inom 15 minuter oavsett väder. För att ge räddningsbesättningen en överblick och 

mer information för att öka beredskapen, är SSRS i en utvecklingsfas av drönare som 

ska flyga till en angiven plats (waypoint) vid ett larm. I bästa fall innan den frivilliga 

räddningsbesättningen lämnar kajen. SSRS drönare är ett litet flygplan som är 150 

centimeter mellan vingspetsarna och skjuts iväg från en startramp. Prototypen har en 

maxhastighet på cirka trettio meter på sekund. Drönaren är vattentät och klarar en 

landning på havet. 

 

1.1. Bakgrund 

Problemet som SSRS ställdes inför vid utvecklingen av deras befintliga drönare var att 

den endast kunde manövreras och styras från en enhet i taget [Bild 1].  

 
Bild 1: Kommunikationen mellan användaren och drönaren före projektet 

Varje enhet kunde kopplas samman med en drönare vilket ledde till att en enhet krävdes 

för varje uppkopplad drönare. För att hantera informationen från drönarna som är tänkta 
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att placeras kring den svenska kusten och insjöar i första hand, krävs en 

samordningscentral (system) som kan styras från larmcentraler i hela landet.  

 

SSRS och företaget PDSVision AB har sedan tidigare påbörjat ett samarbete där man 

har diskuterat möjligheten att använda Thingworx som en samordningscentral. 

PDSVision AB i Sisjön [3] säljer bland annat licenser och utveckling av den 

internetbaserade plattformen Thingworx [4], som använder sig av IoT (Internet of 

Things) vilket innebär att elektriska apparater kopplas till internet. SSRS beslutade att 

de ville använda plattformen Thingworx. 

 

Parallellt med projektet arbetade SSRS med ett annat system som ska underlätta 

ansökan om flygtillstånd. SSRS system utvecklas tillsammans med luftfartsverket där 

målet är att ta fram ett nytt förslag till lagstiftning för att ansöka om tillstånd för 

BVLOS “Beyond Visual Line of Sight”, flyga drönare bortom synhåll. Målsättningen är 

att systemet ska vara helt automatiskt, vilket innebär att en ansökan görs direkt i 

samband med att drönaren startas. Drönaren får ett godkännande eller avslag för den 

bestämda rutten.  

 

Projektet har en stor potential för den frivilliga bemanningen att öka beredskapen och på 

så sätt förbättra säkerheten för människor som befinner sig i nöd längs kusten eller vid 

insjöar.  

 

1.2. Problemformulering 

1. Den huvudsakliga frågan som projektet har fokuserat på är om det är möjligt att 

skapa en kommunikation mellan SSRS:s drönare och plattformen Thingworx? 

 

Andra frågeställningar som projektet ställts inför är:  

2. Var bör programkod placeras när möjligheterna finns att placera den lokalt på 

drönaren eller i molnet på Thingworx plattform? 

3. Hur definieras ett bra användargränssnitt för SSRS larmcentral? 

4. På vilket sätt ska SSRS använda systemet?  

5. Vilken påverkan har systemet på drönarens flygprestanda? 

6. Vilka funktioner i drönarens styrenhet är viktiga för projektet?  

7. Hur bör rättigheter till dynamiska objekt tilldelas i Thingworx? 

 

För att genomföra projektet och komma fram till resultat krävs det att ovanstående 

frågor besvaras och analyseras. 
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1.3. Syfte 

Syftet med projektet är att påvisa möjligheten att kontrollera flera autonoma drönare 

från SSRS med hjälp av plattformen Thingworx. På så sätt vill man automatisera 

drönarnas flygningar för att ge möjlighet att utföra flera uppdrag samtidigt, utan en 

“aktiv” pilot. Projektet ska ge svar på den ställda problemställningen, presentera 

uppnådda resultat samt nämna några av systemets utvecklingsmöjligheter. 

 

För att besvara problemformuleringen i kapitel 1.2 har några av frågorna följdfrågor 

som måste besvaras innan huvudfrågan leder till en slutsats. Den första och 

huvudsakliga frågan har två viktiga moment som i första hand ska besvara: Hur ska 

kommunikationen mellan drönaren och Raspberry Pi:n implementeras och på vilket sätt 

som programvaran ska programmeras för att kunna kommunicera med drönaren och 

Thingworx servern?  

 

För att mäta drönarens flygprestanda ställs frågorna: Hur beräknas den maximala 

hastigheten för drönaren och hur sätts hastigheten från systemet och i styrenheten? Ett 

moment som har stor påverkan på drönaren är vinden men på vilket sätt påverkas 

drönaren?  

 

1.4. Mål 

Projektets mål är att skapa en kommunikation mellan SSRS drönare och Thingworx för 

att kunna kontrollera och styra drönare via den molnbaserade plattformen. 

 

Samarbetspartners mål med projektet: 

SSRS:s mål är att ta ett steg framåt i sitt projekt. 

PDS:s mål är att lära känna studenten, ta fram en demonstrator byggd i IoT-plattformen 

samt att utvärdera potentialen för kontrollapplikationer. 

 

1.5. Avgränsningar 

Projektet har begränsade tidsramar och resurser som kräver avgränsningar. Projektets 

system avgränsas till att kommunicera med endast en prototyp av SSRS drönare i form 

av en quadcopter som innehar samma typ av styrenhet. Avgränsningen görs för att 

flygtypen är mindre, billigare, enklare att starta och manövrera på en mindre yta. En 

annan avgränsning är att prototypen inte kommer att kommunicera med andra 

drönare/fartyg eftersom SSRS förslag till en ny lagstiftning gällande automatiska 

ansökan om flygtillstånd inte kommer att träda i kraft under projekttiden. Projektet 

avgränsas också för start och landningar där ett parallellt examensarbete arbetat med att 

utveckla startrampen samt SSRS drönares landningar i vattnet.  
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En avgränsning görs för strömning av video på grund av den begränsade tidsramen. 

Under projekttiden var det inte tillåtet att flyga med videoströmmande kamera utanför 

BVLOS. En kort beskrivning framgår i diskussionsdelen på eventuell lösning för 

strömning av video.  

 

Projektets system ska visa hur en flygning utförs och hur kommunikationen fungerar 

mellan drönaren och plattformen.  

 

 

1.6. Specifikationer 

För projektets genomförande krävs en styrenhet vid namn Pixhawk som kontrollerar 

drönarens rörelser och signaler. Enheten kallas även med andra namn för “autopilot” 

eller “flight controller”. Vid projektets utvecklingsfas var Pixhawk 1 och Pixhawk 2 

aktuella för projektet. Pixhawk 1 var monterad på SSRS storskaliga drönare.  

 

SSRS drönare levereras med en Raspberry Pi 3 som utför kommandon vid till exempel 

avfyrning från ramp. Enkortsdatorn ska användas för att exekvera önskad programkod 

lokalt på drönaren, vilket är ett krav från SSRS för att hålla vikten så låg som möjligt. 

SSRS önskemål är att inga ytterligare sensorer eller elektronik ska kopplas till drönaren. 

Systemet skulle kunna fungera som ett helautomatiskt system där larm ges direkt till 

systemet men önskemål från SSRS är att en involverad människa ska reglera systemet 

utifrån larmets karaktär vilket därför anges som ett krav.  

 

Kravspecifikation och testspecifikation som är framtagen tillsammans med SSRS ligger 

som bilaga till rapporten, se avsnitt 11.3 och 11.4. 
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2. Liknande lösningar 

I följande kapitel beskrivs liknande lösningar, vad som jämförts med andra projekt, följt 

av en redovisning av relaterade projekt som har en likartad bakgrund.  

 

Ett projekt vid namn Flytbase [5] är en internetbaserad plattform som fokuserar 

specifikt på styrningen av drönare, som har tagits fram av en grupp yngre ingenjörer 

med huvudkontoret i de amerikanska förenta staterna. Plattformen är utvecklad för att 

binda samman drönare med verkliga affärsapplikationer. Flytbase använder två typer av 

produkter för att binda samman affärsapplikationerna med drönare. Den första 

produkten är Flytbase Cloud som används för att samla data och ge direkt access till 

drönare. Flytbase Cloud har många tredjepartsprogram och implementerade 

integrationer till bland annat sociala medier. Den andra produkten är FlytOS som är ett 

ramverk med ett SDK och API som installeras på en kompatibel mikrokontroller som 

kan anslutas till drönaren. Ett nystartat företag som heter FlyPulse [6] använder sig av 

Flytbase-plattformen. FlyPulse inriktar sig på att transportera hjärtstartare med hjälp av 

drönare till svåråtkomliga platser utifrån delvis förutbestämda rutter. Drönarna 

programmeras med inbyggda “motorvägar” i luften som de följer i största mån för att 

sedan vika av för att nå sitt mål. Vägarna dras oftast över vattendrag och obebyggda 

områden för att minimera risken att drönaren störtar på en plats där människor befinner 

sig. FlyPulse programvara är skriven i Python och kräver mycket konfiguration och 

programmering om en ny drönare ska kopplas till systemet.  

 

En annan internetbaserad plattform som har stor spridning är Microsoft Azure [7]. 

Microsoft Azure använder sig av Microsoft Cloud service för att hosta (ge plats på 

server) plattformen. Plattformen använder sig av moduler för att skapa ett helhetssystem 

man även skapa egna moduler. Microsoft kallar de uppkopplade enheterna för IoT 

hubbar [8]. För att ansluta hubbar till plattformen används ett ramverk, bland annat kan 

ett Java SDK användas. I boken [9] förklaras ett projekt för hur en drönare kan anslutas 

till Azure. I projektet används drönare för att assistera brandmän.   

 

Drone Delivery [10] är ett projekt som syftar till att leverera varor med hjälp av drönare 

vars programvara är skriven i Python. Drone Delivery öppnar en webbserver med hjälp 

av ramverket CherryPy. Genom att ansluta till drönarens webbserver kan drönaren 

kontrolleras via det lokala gränssnittet. Gränssnittet utformas i Python vilket gör 

systemet mycket anpassningsbart men svårt att hantera. Vid uppdatering av 

molnbaserade funktioner krävs att varje drönare uppdateras med den nya programvaran 

för att stödja tjänsten. Ett mycket omtalat projekt som använde sig av Drone Delivery-

tekniken är Mercedes-Benz drone delivery-program [11] som flög en kopp kaffe och 

landade på taket av en Mercedes-Benz i Zürich, Schweiz i september 2017.  
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Ett relaterat projekt vid namn Optimizing Sensor-Cloud Architectures for Real-time 

Autonomous Drone Operation [12] slutfördes på Texas University i Austin, januari 

2017. Projektet utfördes på universitetet för att utvärdera möjligheten att utföra 

realtidsfunktioner direkt från internetbaserade plattformar. I projektet användes en 3DR 

Solo som är en kommersiell drönare som har en inbyggd mikrodator med en ARM 

Cortex-M A9 processor. I molnet användes en server med komponenterna Geforce GTX 

980TI grafikkort med 2816 CUDA-kärnor och en 3.6 GHz Intel i7-processor. Projektet 

visade att det är extremt svårt att uppnå realtid i den här typen av applikationer och att 

det är framförallt begränsat till beräkningskapaciteten på drönaren. Drönarens 

beräkningskapacitet, komprimeringsförmåga och nätverksöverföringshastighet är 

drönarnas flaskhals för att uppnå realtidsmanövrering från en internetbaserad plattform. 

Detta bör beaktas vid utformningen av molnbaserad programvara. Projektet undersöker 

även överföringen djupare av digitala bilder och hur det påverkar systemet.  

 

2.1 Slutsats av bakgrund och tidigare lösningar 

SSRS önskemål är att kontrollera flera drönare från samma enhet. Projektet ska visa om 

det är möjligt att manövrera SSRS prototypdrönare med hjälp av plattformen 

Thingworx. Tidigare lösningar saknar möjligheter att vidareutveckla helhetssystemet i 

den omfattningen som SSRS önskar och som Thingworx erbjuder om det är möjligt att 

kontrollera drönare med hjälp av plattformen.  
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3. Teori 

Följande kapitel beskriver den teori som har använts för att utföra projektet. Kapitlet 

presenterar hur realtidsmanövreringen kan påverkas av en internetbaserade plattformen 

och hur en komponent i SSRS drönare fungerar som haft stor betydelse för projektets 

utformning. Vidare beskrivs teori om programvaran som använts eller som skulle 

utvecklas under projektet. 

 

3.1. Tidsoptimering 

Tid är mycket viktigt för SSRS. Att systemet är snabbt och enkelt att använda är 

avgörande för larmpersonalen, räddningsbesättningen och för den nödställde. I 

rapporten Optimizing Sensor-Cloud Architectures for Real-time Autonomous Drone 

Operation [11] beskrivs en metod för att mäta tidsåtgången av en funktion som utförs i 

molnet på drönaren och hur den fördröjningen påverkar realtidsmanövrering av 

drönaren. Metoden är väldefinierad men bortser från användargränssnitt och 

tidsåtgången för att ange/verifiera destinationen, välja drönare samt skicka iväg lämplig 

drönare. Tidsåtgången som beror på användaren är väsentligen större än tiden som 

systemet använder för att genomföra önskade funktioner. En metod för att mäta 

tidsåtgången av användaren har tagits fram och beskrivs i kapitel 4.2. 

 

3.2. Styrenhet 

Pixhawk [13] är en högpresterande styrenhet som används i Sjöräddningssällskapets 

drönare. Styrenheten kan också användas för att kontrollera diverse fordon till exempel 

bilar, båtar, flygplan och andra typer av drönare exempelvis quadrocopters.  

 

 
Bild 2: Pixhawk, högpresterande styrenhet 

 

Pixhawk har en Cortex M4F processor med en klockhastighet på 168Mhz. 14-

PWM/Servo-utgångar (8-utgångar har failsafe). Styrenheten har möjlighet att 

kommunicera med kringutrustning via UART, I2C eller CANbus. Kommunikationen 

mellan Pixhawk och Raspberry Pi görs enklast via Telem2-anslutningen på 
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Pixhawkenheten och Raspberry Pi:ns GIPO-anslutning enligt Ardupilot [14]. Telem2-

anslutningen är av typen DF13 som är en liten anslutning som är avsedd för 

anslutningar mellan kretskort och kablar där utrymmet är en viktig faktor. 

Kommunikationen sker via UART och kommunicerar med en rekommenderad hastighet 

på 57 600 baud.  

 

Alternativ till Pixhawk är bland annat ArduPilot Mega som ofta förkortas APM som är 

baserad på Arduino Mega plattformen [15] och fungerar på likande sätt som Pixhawk. 

En annan vanligt förekommande styrenhet är DJI Naza [16] som ägs och utvecklas av 

företaget DJI vars drönare använder sig av styrenheten. DJI Naza är av typen closed 

source och saknar av den anledningen dokumentation för hur kommunikationen till 

styrenheten fungerar.  

 

3.3. MAVLink Protokoll 

Pixhawk och APM använder ett kommunikationsprotokoll (språk) som kallas för 

MAVLink. MAVLink är enligt QGround Control [17] ett enkelt och header-baserat 

protokoll. Protokollet komprimerar programkoden och skickar det som meddelanden 

mellan styrenheten och kontrollenheten. Protokollet släpptes 2009 av Lorenz Meie från 

Zürich.  

 

MAVLink meddelanden (paket) består av 8–263 bytes som består av nio delar: 

STX, LEN, SEQ, SYS, COMP, MSG, PAYLOAD, CKA, CKB. Varje index representerar 

en del av meddelandet och hur det ska tydas se [Tabell 1] i [Kapitel 10.2]. MAVLink 

stödjer tolv stycken datatyper: char, integer (unsigned/signed, 8/16/32/64bit), float, 

double och uint8_t_mavlink_version. Syftet med protokollet är att överföra data med en 

hög hastighet och säkerhet. Hastigheten är dock begränsad till 11 5200 baud enligt 

[Tabell 2]. Fördelen med protokollet är att det stödjer kontroll av överförd data, vilket 

medför att ingen data går förlorad. Varje paket skickas med sex bytes för att verifiera 

datan.  
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3.4. Thingworx 

Thingworx erbjuder kurser i utveckling av deras programvara som rekommenderas 

innan påbörjat projekt i Thingworx. Kurserna erbjuder mycket material och information 

samt går igenom hur plattformen är uppbyggd och är tänkt att användas.  

 

Thingworx är en internetbaserad plattform som refereras enligt IBM [18] som ett 

“moln” på internet. Plattformarna används som en samordningscentral för data, 

information och funktioner. Det finns en mängd olika plattformar på internet med olika 

ändamål. Projektet har fokuserat på en plattform som använder sig av konceptet Internet 

of Things (IoT). 

 

Plattformen Thingworx Foundation [19] är en teknologi som utvecklas av PTC [20] som 

är utformad för att sammankoppla elektroniska apparater med internet, även kallat 

Internet of Things (IoT) på engelska. PTC:s koncept bygger på tre olika lager: kärnan 

(core), anslutningen (connection services) och produkten (edge). Systemet är mycket 

användbart vid utveckling och hantering av flera uppkopplade enheter. I framtiden anses 

tekniken kunna utvecklas ytterligare och man är på god väg att ta fram bland annat 

virtuella manualer som använder sig av informationen från produkterna. Thingworx kan 

anslutas till en mängd olika enheter och på en mängd olika sätt. De tre vanligaste 

anslutningstyperna är med hjälp av Thingworx Edge SDK, Thingworx lua-script 

bibliotek eller Thingworx REST API. 

 

 
Bild 3: Anslutningsspråk för Thingworx Edge SDK 
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De olika typerna av anslutningar används i olika scenarion och applikationer. För 

anslutning till Raspberry Pi:n rekommenderas Thingworx Edge MicroServer eller 

Thingworx Edge SDK. Thingworx Edge SDK är något mer modulärt än den 

fördefinierade MicroServern. SDK:t är inte bara bättre för att det kan användas i en rad 

olika typer av programmeringsspråk utan också för dess funktionalitet och 

anpassningsmöjligheter. Thingworx Edge SDK ansluter till Thingworx via en instans av 

en websocket samt använder en verifikationsnyckel för att säkerställa säkerheten.  

 

Projektets syfte är att visa om det är möjligt att ansluta och kontrollera drönaren med 

hjälp av Thingworx. Alternativ till den internetbaserade plattformen Thingworx är bland 

annat plattformen Flytbase och Microsoft Azure som beskrevs i kapitel 2.  

 

3.4.1. Things 

I Thingworx kallas objekt för Things. Att skapa Things i Thingworx kan göras på ett 

flertal sätt. Things skapas av programmeraren i molnet och kan vara av olika typer. 

Nedan förklaras två vanliga typer av objekt: Generic Thing och Remote Thing. Generic 

Thing är en modell av ett objekt som endast finns i molnet. Objektet kan ärva och/eller 

ha egna egenskaper och funktioner som kan exekveras i molnet. Remote Thing har 

samma uppbyggnad som Generic Thing men är en kopia av ett verkligt objekt. 

Egenskaperna och funktionerna i en Remote Thing kan nämligen definieras och 

exekveras från en edge enhet. I Thingworx Java SDK [21] är ett sätt att skapa 

egenskaper och funktioner genom annotationer. Annotationer beskrivs som förklaringar 

för utseendet av egenskapen eller funktionen för objektet. Nedan ges ett exempel på en 

egenskap som definierats med ett namn, förklaring och typ. 

 

@ThingworxPropertyDefinitions(properties = { 

        @ThingworxPropertyDefinition(name="BatteryVoltage", description="Current 

battery voltage of the drone", baseType="NUMBER") 

} 

 

Egenskapen ska föreställa drönarens batterispänning som definieras som ett tal. På 

liknande sätt kan andra aspekter definieras för egenskapen, om den har ett fördefinierat 

värde, hur den ska hämtas från servern, hur den ska cachas med mera. På liknande sätt 

definieras även funktioner för objektet.  

 

3.5. Programmeringskod lokalt eller i molnet 

Brian Hayes beskriver i en nyhetsartikel [22] att ett “stort skifte från lokalt installerade 

program nu programmeras till att bli molnbaserad programvara”. Allt fler mjukvaror 

flyttas från den lokala enheten till att exekveras i molnet. De största fördelarna med att 
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flytta programvara till molnet är att det underlättar underhåll och uppdateringar. En 

annan fördel är att förbättra prestandan eftersom programmet inte blir bundet till den 

lokala enhetens hårdvara. Thingworx Foundation [19] ger möjligheten att placera 

programkod både lokalt på enheten via Thingworx Java SDK samt i molnet i 

plattformen för Thingworx Foundation.  

 

3.6 Användargränssnitt 

Nielsen Heuristics [23] är ett verktyg som används för att mäta användarvänlighet och 

effektivitet för ett användargränssnitt med hjälp av tio regler som nämns nedan. 

Synlighet av systemstatus (systemet bör alltid hålla användarna informerade om vad 

som händer genom lämplig feedback inom rimlig tid), matchning mellan systemet och 

den verkliga världen, användarkontroll och frihet (systemet skall stödja ångra och 

göra om), konsistens och standarder (användarna ska inte behöva fundera över ord, 

situationer eller handlingar som betyder samma sak), förhindrande av fel, erkännande 

snarare än en återkallelse (minimera användarens minnesbelastning), flexibilitet och 

effektivitet i användning, estetisk och minimalistisk design, hjälp användare känna 

igen, diagnostisera och återhämta sig från fel, hjälp och dokumentation.  
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4. Metod 

I följande kapitel redovisas de metoder och tekniker som har använts under projektet för 

att besvara frågeställningen i kapitel 1.  

 

4.1. Projektmetod 

I början av projektet sammanställdes en projektplan där fokus var att strukturera 

arbetsprocessen se [Bilaga 11.6]. Senare sattes en tidsplan som beskrev de viktigaste 

milstolparna för projektet samt en kravspecifikation [Bilaga 11.3] och testspecifikation 

[Bilaga 11.4] gjordes tillsammans med SSRS och PDSVision.  

 

Planerade uppföljningar genomfördes tillsammans med SSRS och handledare på 

högskolan. Uppföljningar gjordes veckovis tillsammans med Erik Halvordsson på 

PDSVision där vi hade kontinuerlig kontakt med Fredrik Falkman på SSRS för att 

stämma av utvecklingen och framtida arbetsprocess.  

 

Projektet har följt projektmodellen LIPS med avvikelse för tester som genomförts under 

hela utvecklingen. Design av gränssnitt skapades sent i projektet för att följa Thingworx 

flöde för utveckling av plattformen.  

 

Systemet är uppdelat i två större delsystem. Dels för att ge en bättre överblick samt för 

att göra det möjligt att testa det första delsystemet innan utvecklingen av det andra 

delsystemet utvecklades vidare. Uppdelningen är att till första hand programmera edge-

enheten och därefter utveckla molntjänsten. Första delmomentet innefattar 

programmering av edge-enheten. Edge-enheten i projektet är mikrokontrollen som ska 

kommunicera med drönarens styrenhet. Mikrokontrollen ska således programmeras så 

att den kan styra kommunikationen mellan Thingworx och styrenheten så att de 

funktioner som utförs via gränssnittet utförs med säkerhet av drönaren. I det andra 

delmomentet ska molntjänsten utvecklas med hjälp av plattformen Thingworx. Ett 

gränssnitt ska utvecklas och de funktioner och parametrar som är lämpliga för enheten 

ska definieras.  

 

För att nå önskade mål med projektet ska: 

1. Styrenheten på drönaren ansluta till internet (IoT).  

2. Ett interface mellan styrenheterna och den internetbaserade plattformen skapas. 

3. Drönarna kunna styras från den internetbaserade plattformen. 

4. Systemet hantera användare och rättigheter till drönarna dynamiskt (kunna 

delegera pilotansvar till inloggade användare i larmcentralen). 

5. Systemet möjliggöra för vidareutveckling av kommunikation för flera drönare. 
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4.2. Manövreringstid  

För att jämföra tidigare lösningar med varandra samt med projektets resultat krävdes en 

metod som mäter kvaliteten av systemet för projektets mål. För att uppnå projektets mål 

var det nödvändigt att flera drönare kunde kontrolleras med hjälp av lösningsförslaget. 

För att mäta systemets kvalitativa användningsområde skulle en metod utvecklas som 

mäter tiden att skicka iväg en drönare med hjälp av systemet till en angiven destination 

inklusive systemets genomförande samt beräkningstid. Metoden skulle också mäta antal 

musklick som var nödvändiga för att användaren skulle skicka iväg en drönare. 

 

Manövreringstiden är den tid som det tar att välja eller ansluta till en drönare, ange dess 

destination och skicka iväg drönaren på sitt uppdrag. Vid användningen av 

beräkningsmetoden skapades en demonstrationsapplikation som kunde utföra beskrivna 

funktioner i programvaran. De viktiga komponenterna för helhetslösningen var 

kommunikationen mellan drönaren och internet samt hur den internetbaserade 

plattformen fungerar som ett verktyg för att manövrera drönare utifrån SSRS önskemål. 

 

4.3. Thingworx 

Den huvudsakliga planeringsfasen innefattade kurser i Thingworx. Under förstudierna 

installerades en demoserver med hjälp av Thingworxs manualer. Ett demo utvecklades 

för att behärska de väsentliga delarna för att sätta upp en kommunikation med den nya 

Thingworx servern.  

 

Den huvudsakliga frågeställningen för projektet är om det är möjligt att ansluta 

drönaren till Thingworx. Under projektet genomfördes en undersökning och 

implementation av en kommunikation mellan drönaren och Raspberry Pi:n. 

Undersökningen baserades på vilket bibliotek som var lämpligt att använda. Följande 

kriterier ställdes upp: 

● Biblioteket ska stödja Pixhawk 

● Biblioteket ska kunna köras från Java 

● Biblioteket bör stödja simulering 

 

För att testa bibliotekets funktioner användes terminalfönstret i Raspberry Pi:n för att 

simulera funktionsanrop. När mjukvaran utvecklades ytterligare, exekverades 

funktionsanropen från Thingworx. Biblioteket tillåter användaren eller programmet att 

skicka kommandon till styrenheten som använder MAVLink protokollet.  

 

Flödesschemat i [Bild 9] visar flödet från Thingworx till drönaren. Enligt flödesschemat 

kan ett funktionsanrop från Thingworx skickas till programvaran på drönaren via ett 

websocket. Funktionen omvandlas sedan till en textsträng som motsvarar funktionen i 
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MAVLink. Strängen skickas till den virtuella “GroundStation”, ett python script som 

skickar strängen som ett meddelande via MAVLink protokollet. Scriptet använder 

biblioteket Ardupilot som konverterar och skickar kommandot till den seriella porten. 

På samma sätt skickar drönaren information till Thingworx, fast omvänt. 

 

4.3.1. Programvara på edge enheten 

För att optimera prestanda och användarvänlighet användes Raspbian Stretch [24] som 

OS på Raspberry Pi:n. Programmet TeamViewer for Raspberry [25] installerades för att 

kunna fjärrstyra operativsystemet vid problem eller felsökning under utvecklingen. För 

att optimera prestandan ytterligare avinstallerades paket/programvara enligt [Tabell 3]. 

 

4.3.2. Gränssnitt 

Användargränssnittet utformas med önskemål utifrån en kontinuerlig kontakt med 

Fredrik Falkman på SSRS. Förutom önskemål från SSRS ska gränssnittet utformas 

utifrån möjligheterna hos Thingworx, rådgivning från Erik på PDSVision samt med 

Nielsen Heuristics [23] verktyg för att uppnå ett resultat som ska tillfredsställa 

användaren på bästa möjliga sätt.  

 

Nedan beskrivs de väsentliga delar som bör ingå i användargränssnittet:  

● Stor och tydlig karta som visar vald drönares rutt och eventuellt andra fartyg 

(SSRS båtar). 

● En lista över alla valbara drönare och eventuellt andra objekt exempelvis SSRS 

båtar. 

● Information från vald drönare/fartyg. 

● Möjlighet att utföra kommandon på vald drönare/objekt. 

 

Att använda systemet och gränssnittet: 

När larmcentralen tar emot en position där en händelse uppmärksammats kan platsen 

antingen markeras med hjälp av musen på kartan eller anges i longitud/latitud.  

 

När användaren har valt drönare för uppdraget kan användaren välja att lägga en rak rutt 

direkt till angiven destination, alternativt lägga en egen rutt. När en rutt är applicerad 

kan användaren starta ett uppdrag. 

 

4.4. Lokalt eller i molnet 

I projektet har en struktur tagits fram som kan användas om möjligheten finns att 

placera programkod både lokalt på drönaren samt i molnet som baseras på följande två 

punkter: 
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● Funktioner som kan användas utan internetuppkoppling och som används av 

drönarens styrenhet för att bibehålla den planerade rutten = Lokalt 

● Funktioner som kräver internetuppkoppling, utförs innan start, beräkningar som 

kräver bearbetning eller där information från flera enheter krävs = Molnet 

Metoden användes kontinuerligt under projektet för att ständigt kontrollera att 

programkoden placerades korrekt.  

 

4.5. Flygprestanda 

I följande kapitel beskrivs de metoder som används för att kontrollera om drönaren 

påverkats eller begränsats negativt av systemet. Drönaren har genomgått två tester där 

strömmen från batteriet mäts samt den maximala hastigheten för drönaren beräknas. 

 

Strömmen från batteriet påverkas av hur systemet belastas [26]. När ytterligare 

funktionalitet implementeras i drönaren ökas användningen av systemet och därmed 

strömmen teoretiskt. För att mäta strömmen av batteriet anslöts en amperemeter i serie 

med drönaren för att mäta hur mycket ström som drogs från batteriet under belastningen 

från systemet.  

 

Hastigheten för drönaren sätts i meter per sekund och är en hastighet relativt till marken. 

Drönaren kan färdas i både med och motvind och kompenserar för att alltid behålla 

konstant hastighet relativt till marken. Hastigheten genom luften behöver således inte 

vara densamma som den relativa hastigheten. En maximal hastighet genom luften 

programmeras in i drönarens styrenhet där drönarens utformning och komponenter 

spelar in. För att avgöra drönarens maximala hastighet genom luften, jämfört med 

marken samt det maximala luftmotståndet utfördes ett test i hårdare vind. Drönaren 

flögs manuellt med hjälp av en radiolänk med en bestämd maximal hastighet mot 

vinden för att besvara frågan.  

 

4.6. Rättigheter och resurser 

Projektet sponsrades av SSRS och PDSVision AB. Genom en diskussion med SSRS 

och PDSVision togs en skiss fram för vilka rättigheter de dynamiska objekten ska 

tilldelades. Anledningen till att rättigheter bör definieras för de dynamiska objekten 

beskrivs ytterligare i kapitel 6.5. 

 

Under början av utvecklingen hostades en Thingworx Foundation server av studenten i 

en nittio dagars provperiod. Senare i utvecklingsstadiet licensierade och hostade 

PDSVision AB servern. Komponenterna som införskaffades i början av projektet som 

SSRS tillhandahöll var en: 3DR Iris+, Pixhawk (autopilot), anslutningskabel - DF13, 

Raspberry Pi 3, Samsung 32GB EVO micro SD, micro USB-kabel. 
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4.7. Simulering 

En virtuell maskin upprättades för att vidga förståelsen att kontrollera drönare och 

hantera de språk som användes av styrenheten. Maskinen installerades med Ubuntu 

17.10 som användes för att simulera protokollet mellan Pixhawk och enkortsdatorn 

Raspberry Pi.  

 

4.7.1 Bibliotek  

För att ta fram ett lämpligt bibliotek för Java exekverades ett Python script med en 

inparameter i form av en XML-fil. För att exekvera Python scriptet som 

rekommenderades för en Windows-enhet krävdes det att Python 2.7 var installerat och 

inkluderat som en systemvariabel. Det krävdes även ett paket som kallades future som 

installerades i terminalen genom att ange: “pip install future”.  Biblioteket som 

användes under simuleringen var ArduPilot. 

 

4.8. Tester 

Kontinuerliga tester genomförs för varje utvecklingsfas och delmoment för att 

säkerställa att kraven för projektet uppfylls. Ett antal sluttester genomförs för att 

säkerställa det faktum att projektets mål, PDSVisions mål samt SSRS mål uppfylls med 

projektet, att kommunicera med en drönare från Thingworx.   

 

De generella tester som utfördes på systemet var att: 

● Aktivera/inaktivera motorerna, skicka kommando från: Terminalen, Python 

script, Java-programmet, Thingworx serven. Testet ska verifiera att hela 

förloppet mellan Thingworx och drönaren fungerar och att motorerna regerar på 

kommandot. Avläsning via drönarens inbyggda övervakningssystem avläses 

under testet kontinuerligt. 

● Läsa av data från drönaren till Thingworx från: Terminalen, Python script, Java-

programmet, Thingworx serven. Testet avser verifiera hela förloppet mellan 

drönaren och Thingworx. Testet visar att det är möjligt att skicka data från 

drönaren till Thingworx. 

● Lyfta från mark till angiven höjd via Thingworx. Testet ska visa att det är 

möjligt att sätta variabler för funktionerna som skickas till drönaren samt att 

dessa exekveras och genomförs på ett betryggande och säkert sätt. 

● Flyga till angiven waypoint som är satt från: Terminalen, Python script, Java-

programmet, Thingworx serven. Testet avser visa att det är möjligt att sätta en 

rutt och kontrollera drönarens bana med hjälp av Thingworx.  

● Säkerhetstesta systemets funktionalitet. Testet genomför genom ett antal 

testflygningar för att verifiera kommunikationen mellan Thingworx och 
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drönaren samt vad som händer när drönaren tappar sin anslutning till servern. 

Till följd av systemets deltester samt att ingen modifikation på drönarens 

kontrollenhet utförs krävs inga annan form av säkerhetstester. 

● Se vad som händer vid lågt batteri. Testet genomförs för att verifiera vad som 

händer när batterinivån blir under rekommenderad nivå. 

● Testa hela systemet för att säkerställa att systemet fungerar i sin helhet och att 

projektets krav uppfylls. 
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5. Val 

I följande kapitel beskrivs kriterier och val som påträffats under projektet. Resultat av 

de val som har gjorts under projektet finns beskrivna i kapitel 6. 

 

5.1. Val av styrenhet 

SSRS drönare kan liknas vid ett stort modellflygplan där drönaren är utrustad med 

elektronik för uppskjutning, navigering och videoströmning. Styrenheten som 

kontrollerar SSRS drönares navigation är av typen Pixhawk. Av den anledningen har 

styrenheten Pixhawk valts att användas i prototypen under projektet. 

 

5.2. Val av drönare 

För att utföra testerna samt analysera och demonstrera resultaten behövdes en drönare 

som använder sig av styrenheten Pixhawk. Ett kriterium var att drönaren skulle vara av 

typen quadcopter. Andra viktiga kriterier för valet av drönaren var: 

● Lätt att manövrera och flyga 

● Klara en last på minst 100g 

● Utrymme för placering av Raspberry Pi 

● Utrymme för SSRS kamera 

● Färdig modell (ej byggsats) 

 

Projektets förstudie visade att följande drönare kunde vara lämpliga för projektet (se 

avsnitt 11.1 för bilder):  

● Tarot Ironman 650 [Bild 4] är en drönare med ganska hög lyftkraft men som 

saknar hölje och levereras isärmonterad. Större komponenter monteras oftast 

under den här typen av drönare.  

 

 
Bild 4: Tarot Ironman 650 - Drönare med hög lyftkraft 

 

 

 

 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 20 av 98 

● Geektastic drone [Bild 5] är en drönare som är snabb, lätt och enkel att 

manövrera men som saknar automatisk kontroll för höjd och har liten bärkraft 

och plats.   

 
Bild 5: Geektastic drone - Liten lättmanövrerad drönare 

 

Efter ett digitalt möte med Jesse Hadaway i Kalifornien som arbetar som säljare av 

bland annat drönare, identifierades två ytterligare alternativ: Yuneec Typhoon Q500 

samt 3DR Iris+ som båda styrs av en Pixhawk.  

 

● Typhoon Q500 [Bild 6] är en avancerad drönare som dock saknar utrymme för 

extra elektronik och levereras med en inbyggd kamera.  

 
Bild 6: Typhoon Q500 - Avancerad drönare med många funktioner 

 

● 3DR Iris+ [Bild 7] har en hög lyftkraft (för sin storlek) och levereras som en 

komplett drönare. 3DR Iris+ har även möjlighet att bära en gimbal (roterbar 

hållare som möjliggör en fjärrstyrd rotering av kameran) med en monterad 

kamera. 

 
Bild 7: 3DR Iris+ - Drönare med simpel konstruktion och 

utvecklingsmöjligheter 
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5.3. Val av bibliotek för protokollkonverteringen  

Under förstudierna av projektet påträffades två potentiella bibliotek för att kunna 

kommunicera med styrenheten Pixhawk. Biblioteket Ardupilot ansågs vara det mest 

utvecklade biblioteket. Det stödjer nödvändiga funktioner för projektet men saknar SDK 

för Java. Ardupilot stödjer simulering vilket var användbart under utvecklingen medans 

komponenter beställdes och levererades.  

 

Det andra biblioteket som lämpade sig för projektet heter Mavlink [27] (utvecklat av 

Lorenz Meier), som var en implementation i C.  I biblioteket medföljer det ett Python 

script som konverterar implementationen till C, C#, Java, JavaScript, Lua och Python 

(2.7+).  

 

5.4. Val av Edge implementation 

Thingworx Foundation Edge [19] erbjuder två alternativ som kan exekveras på 

Raspberry Pi: 

● Edge MicroServer 

● Edge Thingworx SDK 

 

Edge MicroServer är ett kompilerat program som använder sig av Edge Thingworx SDK 

för programspråket C. Edge Microserver programmeras med hjälp av Lua script.  

 

Edge Thingworx SDK finns för fem olika programmeringsspråk: C, Java, .NET, iOS och 

Android. De olika programmeringsspråken lämpar sig för olika enheter samt har sina 

fördelar och nackdelar. De programmeringsspråken som är lämpliga för Raspberry Pi är 

C samt Java. C har sin största fördel i att det är möjligt att minimera CPU- och RAM-

användningen som leder till en minskad energiförbrukning. Nackdelen är att 

programmet blir knutet till systemet och enheten Raspberry Pi. Största fördelen med 

programspråket Java är att programmet är oberoende av vilket system och processer 

som exekverar programmet. Att vara oberoende av vilket system som körs på drönaren 

är mycket viktigt eftersom styrenheten och Edge-klienten längre fram skulle kunna vara 

samma enhet. Det är då viktigt att kunna uppgradera enheterna utan att behöva ändra i 

Edge-konfigurationen.  
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5.5. Val av kamera för prototypen 

På prototypen användes en Mobius HD kamera i läget webbkamera. Kameran valdes 

eftersom SSRS hade kameran att tillgå för projektet. Mobius är en billig och bland de 

minsta sportkamerorna på marknaden som kan spara videon på ett micro-SD kort, vilket 

var ett önskemål från SSRS. Kameran fungerar som en liten webbkamera som ansluts 

och matas med ström via en USB-kabel. Kameran finns med två typer av linser: 116 

graders vidvinkel samt 132 grader.  

 

5.6. Val av tjänster och tillägg för gränssnittet 

Att skapa ett gränssnitt för projektet kan utföras på två sätt. Det ena sättet är att skapa en 

webbsida som använder sig av Thingworx Web API för att hämta och skicka data med 

hjälp av HTTP. Det andra alternativet är att utveckla gränssnittet i Thingworx Mashup 

Builder. I Mashup Builder appliceras och modifieras tillägg. Många tillägg finns 

implementerade i Thingworx Mashup Builder men det går också att hämta ytterligare 

tillägg från Thingworx Marketplace som laddas ner lokalt på datorn. Tilläggen kan 

sedan modifieras eller laddas upp som de är till plattformen. Alternativt kan egna tillägg 

skapas i Java.  

 

Fördelen med att skapa en webbsida som använder sig av Thingworx Web API är att 

sidan blir mycket anpassningsbar utifrån kundens önskemål. Nackdelen är att det kräver 

resurser och mycket tid för att skapa gränssnittet samt att det är komplicerat att 

modifiera och vidareutveckla systemet. Fördelen med Thingworx Mashup Builder är att 

det är enkelt att ändra gränssnittet och vidareutveckla. Nackdelen är att det kräver 

mycket tid om ytterligare tillägg behöver implementeras förutom de som finns 

tillgängliga att använda eller ladda ner. 

 

För att visa en karta i gränssnittet finns två implementerade tillägg [28] att använda. 

Google Maps Extension eller OpenStreetMap Extension. Fördelen med Google Maps är 

den uppdaterade informationen och möjligheten att se trafik, planera rutter och ange 

områden. Nackdelarna är att anpassningsmöjligheterna är minde än för OpenStreetMap 

samt att en verifikationsnyckel måste kopplas till ett utvecklingskonto hos Google, 

vilket däremot kan vara en fördel om systemet vidareutvecklas för att verifiera 

utvecklaren.   
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6. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat som uppnåtts under projektet gång. Delkapitlen 

redovisar resultaten och besvarar frågorna som beskrivs under problemformuleringen i 

kapitel 1.  

 

6.1. Kommunikation mellan drönaren och plattformen 

Undersökningen som gjordes i kapitel 5.2 visade att drönaren 3DR Iris+ lämpade sig 

bäst för projektet. Drönaren hade utvecklats med Pixhawk likt SSRS drönare, hade en 

enkel konstruktion, möjlighet att koppla på extra elektronik samt hade en hög lyftkraft 

för sin storlek. Önskemål från SSRS var att använda den integrerade Raspberry Pi 3 

som fanns i den storskaliga drönaren. I prototypen monterades därför samma enhet. 

Styrenheten på drönaren kopplades samman via Telem2-porten till Raspberry Pi:ns 

GPIO-pinnar enligt kopplingsschemat nedan [Bild 8]. 

 

 
Bild 8: Kopplingsschema mellan Pixhawk och Raspberry Pi 3 

 

För att kommunicera med kontrollenheten från en mikrokontroller ska parametrar anges 

för flygtypen och kommunikationen i kontrollenheten. Hur parametrarna är satta för 

projektet kan ses i [Tabell 4]. Parametrarna påverkar drönarens egenskaper och hur den 

beter sig i luften samt hur den kommunicerar och agerar på kommandon som skickas 

från mikrokontrollen.  

 

Vid implementeringen av Edge-klienten (Raspberry Pin:n) användes Thingworx SDK 

för Java. Utvecklingsverktyget ger även möjligheten att exekvera programmet på andra 

system än Raspberry Pi. Vid implementering av biblioteket Ardupilot som kan användas 

för att kommunicera med drönaren via MAVLink, påträffades möjligheten att exekvera 

kommandon i ett terminalfönster från Java. Komplexiteten hindrade dock utvecklingen 

från att exekvera flera kommandon i samma (nuvarande) terminalfönster från Java. En 

lösning hittades där en dataström kopplas till ett Python script som i sin tur utför 

kommandot i terminalfönstret. Pyton scriptet sätts upp och exekveras av 

huvudprogrammet och är helt oberoende av annan kod.  
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Bild 9: Kommunikationen mellan drönarna och Thingworx 

 

MAVLink protokollet som är markerat med grönt längst ner till vänster på [Bild 9] är av 

MAVLink protokollversionen 1.0 eller med andra ord “--mav10” och är den version som 

drönarens styrenhet använder. Den senaste versionen av MAVLink protokoll var vid 

projektet “--mav20” och användes av nyare Pixhawk 2. Protokollet är bakåtkompatibelt 

så att programmet även går att exekvera på nyare drönare.  

 

6.2. Placering av programkod 

Drönaren kommer i vissa lägen att tappa internetuppkopplingen. Därför finns all 

kommunikation mellan styrenheten och Raspberry Pi:n lokalt. Programmet kommer 

därför kunna ta emot information från styrenheten och kan informera 

användarna/molnet så fort internetförbindelsen är återställd. På samma sätt kan 

programmet skicka event, information och waypoints till drönaren för att bibehålla den 

planerade rutten som bestämdes innan internetförbindelsen bröts.  

 

6.3. Funktioner i styrenheten  

Drönarens styrenhet har många inbyggda funktioner. Biblioteket Dronekit som nämndes 

tidigare stödjer de flesta av styrenhetens funktioner och en handfull av dessa användes 

under projektet. 
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6.3.1. Status 

Drönarens styrenhet skickar normalt ut information om position, batteristatus, event om 

lågt batteri, dålig GPS-signal med mera via den seriella porten. Istället för att hantera 

informationen som matas ut, stängdes alla meddelanden av i styrenheten. Informationen 

pollas (efterfrågas) istället av systemet vilket bidrar till att systemet alltid vet vilken 

information som väntas tas emot.  

 

Ett undantag uppmärksammades under utvecklingen när ett uppdrag plötsligt avbröts 

under en uppvisning och drönaren sattes i ett läge som kallas Failsafe. Det medförde att 

drönaren stannade och hovrade på sin nuvarande position. Vad som ska hända vid en 

hypotetisk Failsafe är programmerat med hjälp av drönarens parametrar. För det här 

projektet valdes att drönaren skulle stanna och hovra för att undvika en eventuell krock 

vid en eventuell Failsafe. Anledningen till att drönaren gick i Failsafe var att drönarens 

batteri hade sjunkit under rekommenderad flygnivå (10.6 volt). Alla larm från 

kontrollenheten var avstängda för att inte förhindra nuvarande process i 

huvudprogrammet. Trots detta avbröts processen. Batterinivån som presenteras i 

procent baseras på bland annat tidigare cykler. Eftersom en fast spänningskälla 

användes under utvecklingen och ett batteri användes under testerna rubbades 

batterinivån. Istället bevakades batterispänningen under flygningarna. Dock underskreds 

den minimala spänningen vid uppvisningen. Problemet som uppstod var att styrenheten 

trots tidigare förklarade inställningar matade ut information om lågt batteri. I manualen 

för Ardupilot [11] i kapitel “Battery Failsafe” kan följande läsas, som beskriver 

anledning till att larmet “lågt batteri” skickades, trots att alla larm var avstängda. “Even 

if the battery failsafe is not enabled (i.e. FS_BATT_ENABLE = 0) the Low Battery 

voltage threshold and Reserved MAH numbers are used to issue a battery warning. The 

only way to disable this warning completely is to set the Low Battery voltage and 

Reserved MAH values to zero”. Den enda möjliga lösningen var att sätta två variabler i 

drönaren till noll. Lösningen medför att drönaren inte längre varnar vid lågt batteri i 

radiomottagaren.  

 

Under utvecklingen av projektet användes Raspberry Pi 3:s inbyggda WiFi-anslutning 

för att ansluta till internet. WiFi-anslutningen tillsammans med den inbyggda 

radiomottagaren som båda använder 2.4Ghz bandet påverkade drönarens GPS, vilket 

resulterade i att drönaren gick i Falsafe med meddelandet EKF Check. Meddelandet 

genereras av drönarens styrenhet som kontrollerar drönarens riktning med hjälp av 

GPS-enheten. Om riktningen förändras sporadiskt genereras meddelandet EKF Check. 

Problemet åtgärdades genom att avaktivera funktionen och sätta variabeln 

EKF_CHECK_THRESH till noll.  

En mer permanent lösning gjordes senare genom att klistra en strålskyddande folie på 

undersidan av GPS-enheten, vilket tog bort problemet helt med störningarna som 
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resulterade i att det skapades en parabol för WiFi-antennen. Parabolen gjorde att WiFi-

signalen nådde en längre distans. 

 

6.3.2. Kommandon 

Förutom att ta emot information från drönarens styrenhet, skickas kommandon till 

styrenheten. Kommandona skickas som en textsträng till den virtuella GroundStation 

som visades i [Bild 9] där strängen omvandlas till ett MAVLink-meddelande via 

Ardupilots bibliotek som sedan skickas till drönaren via den seriella porten.  

 

Kommandona skickas med hjälp av definierade Java funktioner. Funktionerna som 

används för projektet redovisas i Java klassen VehicleTranslations i kapitel 10.7.7.  

 

6.3.3. Uppdrag 

Drönaren utför så kallade Missions (uppdrag). Ett uppdrag består av en eller flera 

destinationer som drönaren ska passera för att nå den slutliga destinationen 

(olycksplatsen). Uppdrag ritas ut på en karta i Google Maps av användaren i Thingworx 

förutom den första punkten (nuvarande position) och den slutliga destinationen som 

även kan sättas automatiskt. Drönarens rutt definieras i en tabell som är av typen 

InfoTable. InfoTable är en av variabeltyperna i Thingworx som används för att lagra 

data.  

 

Tabellen från Thingworx består av en rad information. Nedan redovisas hur en 

InfoTable ser ut i JSON format som innehåller en angiven position i tabellen vilket är 

markerat med fet stil.  

 

{"rows":[{"time":1509482085301,"value":{"rows":[{"Location":{"elevation":0.0,"lati

tude":57.902149,"longitude":11.933424}}],"dataShape":{"fieldDefinitions":{"Locati

on":{"name":"Location","aspects":{"defaultValue":{"elevation":0.0,"latitude":0.0,"long

itude":0.0},"isPrimaryKey":true},"description":"","baseType":"LOCATION","ordinal":

0}}}},"quality":"GOOD"}],"dataShape":{"fieldDefinitions":{"time":{"name":"time","a

spects":{},"description":"time","baseType":"DATETIME","ordinal":0},"value":{"name

":"value","aspects":{},"description":"value","baseType":"INFOTABLE","ordinal":0},"

quality":{"name":"quality","aspects":{},"description":"quality","baseType":"STRING",

"ordinal":0}}}} 

Tabell 1: JSON Text hämtad med Thingworx Java SDK 

 

JSON-texten innehåller fält av typerna: JSON Objekt, JSON Arrayer samt text med 

information. När ett nytt uppdrag startas bryter programmet ner JSON-texten till en 

ArrayList (lista) av Locations (platser). Därefter genomförs en kontroll av drönarens 
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status och altitude. Om kontrollen blir godkänd startas motorerna och drönaren lyfter 

från marken till angiven flyghöjd. När höjden har uppnått nittio procent av angiven höjd 

skickas första positionen i listan till drönaren. Programmet väntar tills destinationen är 

nådd och upprepas sedan tills listan är slut och når sitt slutliga mål där den stannar och 

hovrar.   

 

6.3.4 Simulering 

I början genomfördes en stor del tester i simuleringsmiljön för Ardupilot [11] som 

installerades på en virtuell maskin med operativsystemet Ubuntu 17.10 Desktop. 

 

Simulering gjordes med hjälp av Ardupilot vilket gav kunskap, förståelse och en start 

för att börja utveckla systemet medans komponenter valdes och beställdes. 

Simuleringen bidrog till en bättre förståelse av MAVLink protokollet samt MAVLink 

proxyn, vilka kommandon som kunde köras på drönaren samt hur strukturen för Edge-

programmet skulle implementeras. Under simuleringen gjordes en observation i 

manualen för Ardupilot när en anslutning skulle upprättas. I manualen beskrivs 

kommandot för att ansluta till MAVLink Proxyn på följande sätt: “mavproxy.py --

master=/dev/ttyAMA0 --baudrate 57600 --aircraft MyCopter”. Den seriella 

portangivelsen är förnyad för Raspberry Pi sedan den officiella dokumentationen för 

Ardupilot skrevs och har därför angivits på följande sätt i projektet: “mavproxy.py --

master=/dev/serial0 --baudrate 57600 --aircraft MyCopter”. 

 

6.4. Utformning och gränssnitt 

Gränssnittet är modellerbart där syftet är att visa funktionaliteten av systemet. Systemet 

skulle likvärdigt kunna användas av andra räddningsenheter och samhällsnyttjanden 

som beskrivs i kapitel 7.1. SSRS utvecklingsplan är att placera en drönare vid varje 

station som kan manövreras via larmcentralen eller frivilliga “förare” som ska utbildas i 

systemet för drönarna.  

   

För att demonstrera Thingworx som plattform inför ett möte med SSRS, FlyPulse samt 

handledare implementerades en demonstration av gränssnittet i början av projektet. 

Genom att ange Template för drönaren som en RemoteThing i Thingworx kunde samma 

Template utnyttjas senare i projektet. Detta bidrog till att det krävdes en uppkopplad 

Edge-klient (Raspberry Pi) som genererade en position, vilket var en bra start för att 

analysera hur Thingworx servern kommunicerade med Edge-klienten via gränssnittet.  
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Bild 10: Överblick av gränssnitt som utvecklades under projektet 

 

Gränssnittet som används i systemet utvecklades i Thingworx Mashup Builder eftersom 

målet framförallt för samarbetspartnerna är att skapa en demonstrator som bör vara 

enkel att vidareutveckla. I [Bild 10] visas en överblick över gränssnittet som utformades 

under projektet. Användargränssnittet som är utvecklat för SSRS larmcentral är ett 

gränssnitt som inte följer anvisningar stegvis utan där riktningen på ärendet kan 

förändras drastiskt. Användaren bör alltid ha en konstant bevakning av helheten på 

systemet.  

 

Tilläggen som användes för gränssnittet är Google Maps Extension [28] som användes 

för att visa och använda kartan som visas till vänster i [Bild 10]. HTML5 Video 

Extension [31] användes för att visa videon från drönaren till interfacet. I [Bild 10] ser 

vi en vit tom ruta till höger där videon visas om drönaren flyger i ett konfigurerat 

nätverk med öppnade portar för videoströmning. Twilio Extension [31] användes för att 

utveckla ett tillägg som tog emot SMS med en angiven position och meddelande. Detta 

var en vidareutveckling på projektet för att förenkla mottagning av larm.  

 

När användaren har valt en plats antingen via kartan eller med hjälp av en angiven 

position ger systemet användaren en rekommenderad vald drönare som är den närmsta 

drönaren. Här finns många anpassnings- och utvecklingsmöjligheter för vilken drönare 

som är den “närmsta” på kartan. I projektet har man endast tagit hänsyn till avståndet.  
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6.5. Rättigheter till drönare och andra objekt 

Dynamiska objekt kallas de objekt som definierats på plattformen Thingworx. Alla 

objekt har givits tilldelade rättigheter. Rättigheterna för projektet har definierats till ett 

demokonto men förberedelser har gjorts för att med enkelhet implementera rättigheterna 

för olika drönare och vilka stationer/personer hos SSRS som ska få tillgång till vilka 

objekt.   

 

Bild 11: Dynamiska objekt och rättigheter 

 

I [Bild 11] ser vi en drönare i gult samt huvudkontoret i rött. Ett exempel på hur 

rättigheterna till en drönare skulle kunna se ut är att om drönaren är placerad i Askim, 

ska stationen Askim ha rättighet att manövrera drönaren men inte de i Grötvik. 

Huvudkontoret kan även ge rättigheter åt ett serviceföretag till drönaren så att de kan se 

till exempel analysvärden för drönaren. På samma sätt kan ett utvecklingsföretag som 

till exempel PDSVision ges rättigheter att redigera det dynamiska objektet, drönaren.   

 

6.6. Flygprestanda 

Vidare beskrivs hur batteriet påverkas av systemet samt hur den maximala hastigheten 

beräknas. 
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6.6.1. Batteripåverkan  

Vid en mätning av strömmen från batteriet till drönaren visade amperemetern 0.40 

ampere. Drönarens motorer var under mätningen avaktiverade och programmet kördes 

inte på Raspberry Pi:n. Nästa mätning genomfördes på samma sätt förutom att 

programmet nu var anslutet till Thingworx och ett funktionsanrop gjordes under 

mätningen. Ingen tydlig skillnad kunde urskiljas i mätningarna. Resultatet visade att 

programmet hade minimal påverkan på drönarens batterianvändning, vilket också kunde 

förklaras med den låga CPU-användningen som var under tio procent när programmet 

exekverades.  

 

6.6.2. Maximal hastighet 

Prototypen som användes under projektet har en rekommenderad maxhastighet genom 

luften på tjugo meter per sekund enligt Hadaway i Kalifornien. Den rekommenderade 

relativa hastigheten är femtio procent av den maximala lufthastigheten. Detta betyder att 

om vi flyger med den maximalt rekommenderade hastigheten tio meter per sekund och 

möter en motvind på tio meter per sekund kommer drönaren att stå still i luften.  

 

Ett test visade att drönaren färdades fram och tillbaka eftersom vindstyrkan inte är 

konstant i verkligheten. Drönaren var i stort sett lodrät mot vinden när vinden hölls 

konstant vid tio meter per sekund.  

 

6.7. Kameraströmning 

Användaren kan välja en plats, skicka iväg en drönare till platsen och följa rutten via 

den inbyggda kameran. Ett tillägg för Thingworx är implementerat i gränssnittet och 

anpassat för att ta emot en videoström från kameran. För att strömma video direkt från 

Raspberry Pi:n krävs att en port öppnas i nätverkets brandvägg för att videoströmmen 

ska visas på plattformen. Möjliga lösningar för att kringgå detta diskuteras i kapitel 7.6. 

 

Kamerans vidvinkel är avgörande tillsammans med altituden när en sökning genomförs 

med hjälp av drönaren. Vid en avsökning har ett fördefinierat program skapats som tar 

parametrarna vidvinkel, altitud samt en radie som drönaren ska söka av, utifrån sista 

positionen i den planerade rutten. Programmet beräknar hur långt ifrån det sökta 

området som drönarens kommande varv bör söka av. Tanken är att avsökningen sker i 

en cirkulär eller kvadratisk bana kring den angivna positionen.  

 

För att beräkna avståndet (1) används trigonometrin som beskrivs i [Bild 12]. 

Funktionen för tangens används där vinkeln är halva vidvinkeln och den motstående 

kateten är dubbelt så stor. Den slutliga formen beskrivs på följande sätt: 
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𝑌 = 2 ∗ (𝑡𝑎𝑛 (
𝑉

2
) ) ∗ 𝐴              (1) 

 

Y = Avståndet som drönaren bör förflyttas för varje varv vid en avsökning.  

V = Kamerans vidvinkel 

A = Altituden 

 

 

 
Bild 12: Avsökningsområde är beroende på kamerans vidvinkel 

 

6.8. Jämförelse med liknande system 

Vid analysen av systemens helhetslösningar utvecklades en beräkningsmetod som 

användes för att jämföra de befintliga lösningarna med projektet. Metoden beskrivs i 

kapitel 4.2. Liknande lösningar analyserades, jämfördes och möten anordnades bland 

annat med företaget FlytPulse för att diskutera deras lösning samt använda 

beräkningsmetoden på Flytbase. 

 

Flytbase manövreringstid är under fem sekunder och kräver minst fyra musklick för att 

skicka iväg en vald drönare om gränssnittet utvecklas för att utföra önskade funktioner. 

Utvecklingsmöjligheterna för systemet är små i den bemärkelsen att Flytbase inriktning 

är endast drönare.  

Drone Delivery har en manövreringstid på under femton sekunder och minst sex 

musklick. Manövreringstiden kan optimeras till under åtta sekunder om en extern server 
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används för hanteringen av flera drönare. Utifrån beräkningsmetoden som beskrevs i 

kapitel 4 resulterar projektet i ett liknande resultat som Flytbase på en manövreringstid 

under fem sekunder och kräver minst tre musklick för att skicka iväg en vald drönare. 

De tre klicken som måste utföras av piloten eller larmcentralens personal är att välja 

destination, välja drönare samt starta drönarens rutt.  

 

6.9. Tester 

För att testa funktionen hos systemet genomfördes ett flertal testflygningar inom 

området för tillståndet som gällde under projekttiden. Testerna genomfördes enligt 

testspecifikationen i kapitel 10.4.  

 

En slutlig testflygning genomfördes i Göteborg vid SSRS huvudkontor i Långedrag, där 

en kortare rutt lades och genomfördes tillsammans med involverade samarbetspartner i 

projektet. Testet visade att de kriterier som ställdes för systemet uppfyllts till full 

belåtenhet av alla parter.  

 

6.10. Analys 

Nedan sammanfattas resultaten för projektets frågeställning som finns i kapitel 1 och 

frågeställningen besvaras.   

 

1. Är det möjligt att skapa en kommunikation mellan SSRS:s drönare och 

plattformen Thingworx?  

Resultatet visar att det är möjligt att kommunicera mellan en drönare som använder sig 

av styrenheten Pixhawk eller liknande enhet till plattformen Thingworx. De viktigaste 

paketen för att få kommunikationen att fungera var Thingworx Java SDK, biblioteket 

ArduPilot, python scriptet vehicle.py samt Java klassen SerialLine där de två 

sistnämnda är utvecklade i projektet. 

 

2. Var bör programkod placeras när möjligheterna finns att placera den lokalt på 

drönaren eller i molnet på Thingworx plattform? 

Funktioner som kan användas utan internetuppkoppling och som används av drönarens 

styrenhet för att bibehålla den planerade rutten = Lokalt 

Funktioner som kräver internetuppkoppling, utförs innan start, beräkningar som kräver 

bearbetning eller där information från flera enheter krävs = Molnet 
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3. Hur definieras ett bra användargränssnitt för SSRS larmcentral? 

Ett bra användargränssnitt för SSRS larmcentral är ett gränssnitt som inte följer 

anvisningar stegvis utan där riktningen på ärendet kan förändras drastiskt. Användaren 

bör alltid ha en konstant bevakning av helheten på systemet.  

 

4. På vilket sätt ska SSRS använda systemet?  

SSRS utvecklingsplan är att placera en drönare vid varje station som kan manövreras 

via larmcentralen eller frivilliga “förare” som ska utbildas i systemet för drönarna. 

Användaren ska kunna välja en plats, skicka iväg en drönare till platsen och följa rutten 

via den inbyggda kameran. 

 

5. Vilken påverkan har systemet på drönarens flygprestanda? 

Systemet har minimal påverkan på drönarens flygprestanda. Ingen ytterligare hårdvara 

krävdes för att uppnå önskat resultat vilket inte påverkade drönaren.  

 

6. Vilka funktioner i drönarens styrenhet är viktiga för projektet?  

Exakt vilka funktioner som används finns specificerade i Java klassen 

VehicleTranslaton i [Bilaga 10.7.7]. 

 

7. Hur bör rättigheter till dynamiska objekt tilldelas i Thingworx? 

I [Bild 11] ser vi en drönare i gult samt huvudkontoret i rött. Ett exempel på hur 

rättigheterna till en drönare skulle kunna se ut är att om drönaren är placerad i Askim 

ska stationen Askim ha rättighet att manövrera drönaren men inte de i Grötvik. 

Huvudkontoret kan även ge rättigheter åt ett serviceföretag till drönaren så att de kan se 

till exempel analysvärden för drönaren. På samma sätt kan ett utvecklingsföretag som 

till exempel PDSVision ges rättigheter att redigera det dynamiska objektet (drönaren).   
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och utvärderas delmomenten och resultaten i projektet. 

Prototypen och systemet uppfyller sina mål, förväntningar och de krav som ställts och 

anses därför ha redovisat önskade resultat. På grund av modulariteten och skalbarheten i 

systemet som har skapats finns stora utvecklingsmöjligheter som bland annat diskuteras 

nedan i kapitlet. 

 

7.1. Samhällspåverkan 

Att de frivilliga sjöräddarna kan planera, organisera och förbereda sig inför ett 

räddningsuppdrag är viktigt för att genomföra ett lyckat uppdrag. Med hjälp av det här 

systemet kan sjöräddare få en bild och uppfattning om vad som har hänt på platsen 

innan de lämnar kajen. En avgränsning för projektet är strömningen av videon från 

kameran som kan anslutas till prototypen. Avgränsningen gjordes eftersom 

lagstiftningen vid projektets tidpunkt förbjöd kameraövervakning eftersom tillstånd 

erfordrades av piloten. Förslaget som SSRS arbetar med innebär att ett undantag för 

drönare bör göras i kameraövervakningslagen där bilder istället ska innefattas av 

integritetsskyddslagen i Sverige precis som mobilkameror och digitalkameror gör idag.  

 

Att de kan planera, välja rätt båt och ta med sig rätt material för uppdraget måste vara en 

stor underlättning för besättningen. Med hjälp av systemet kan fler liv räddas och 

miljöpåverkan kan minimeras med hjälp av drönare. Ett exempel är att genomföra 

avsökningar och hitta olycksplatser med hjälp av systemet. Vid den aktuella tidpunkten 

för projektet var det enligt lag inte tillåtet att flyga utom synhåll. Tiden och ytterligare 

tester av SSRS får utvisa hur systemet och drönare kan hjälpa till vid larm och 

utryckningar. 

 

7.2. Prototyp 

Valet att använda 3DR Iris+ var ett mycket bra val för att demonstrera möjligheten att 

kommunicera med Thingworx eftersom den bland annat använde originalversionen av 

Pixhawk vilken är den mest använda och har mycket information. Drönaren var mycket 

lättflugen, reagerade snabbt, startade snabbt och hade många inställningar som gjorde 

det möjligt att anpassa drönaren för ändamålet under utvecklingen. Fördelen med en 

quadrocopter är dess enkla starter, landningar, lyftkraft och förmåga att “stå still” i 

luften.  

 

 

 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 36 av 98 

SSRS är i utvecklingsfasen för att bygga en drönare i form av ett litet flygplan som kan 

landa i havet och som är vattentålig, har längre batteritid och mindre farliga rotorblad än 

prototypen. Ett flygplan som kan glida får längre batteritid. I medvind kan den bli 

nästan försumbar.  

 

Prototypen använder en WiFi-anslutning för att kommunicera med internet. 

Anslutningen valdes för att hålla nere kostnaderna för projektet. SSRS drönare har 

förinstallerade 4G-modem och ansluts direkt till internet när operativsystemet startar. 

Det är därför inga problem att använda programvaran direkt i dessa drönare om 

systemet skulle vidareutvecklas. 

 

7.3. Kommunikationen 

Ett alternativ till att skriva i ett öppet terminalfönster var att använda argparser som är 

ett bibliotek i Java. Metoden var komplex och frågan ställdes om det ens var möjligt att 

genomföras med hjälp av argparser. Beslutet togs på grund av tidsplanen att istället 

utveckla ett Python script som hanterar förfrågningarna. Frågan kvarstår om det är 

möjligt att använda argparser för att kommunicera med Ardupilot.  

 

I kapitel 6.3.1 beskrevs den enda möjliga lösningen för att förhindra varningar om lågt 

batteri. Lösningen medförde att varningar inte lägre presenterades i radiomottagaren 

som användes för att ta över kontrollen av drönaren under utvecklingen och testerna. 

Problemet medförde att det krävdes stor uppmärksamhet av piloten under utvecklingen 

tills dess att systemet utvecklades med varningar som prenumererade på variabler från 

drönare.  

 

7.3. Gränssnitt 

Gränssnittet uppfyller sitt syfte. Att visa möjlighet att kommunicera mellan drönarens 

styrenhet och Thingworx plattformen. Gränssnittet och systemet är skapat för att vara 

användarvänligt och uppfyller kraven för sin funktion. Det viktigaste för SSRS är att de 

ständigt kan ha en överblick av systemet. Systemet bör alltid visa kartan och synliga 

objekt, förutom när ett specifikt fall följs via kameran. Ändringar av ärendet kan 

drastiskt förändras vilket systemet tar hänsyn till. 

 

7.4. Rättigheter 

Rättigheter till de dynamiska objekten visade sig vara mer nödvändigt när flera drönare 

och användare är anslutna till systemet. För demonstrationen krävdes endast en enklare 

uppsättning rättigheter men en diskussion med SSRS har ständigt förts under projektet. 

En plan finns integrerad i systemet om det skulle vidareutvecklas med fler användare 
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och drönare som kopplas till systemet. Vidare utveckling krävs för att anpassa systemet 

ytterligare efter beställarens önskemål om rättigheter till de dynamiska objekten vid en 

vidareutveckling.  

 

7.5. Liknande system 

Det finns många system som skulle kunna utvecklas och användas till den här typen av 

ändamål. Projektet har delgivit läsaren projekt som under projekttiden visade störst 

potential att kunna användas för SSRS drönare. Nedan diskuteras de resultat som givits 

från beräkningsmetoden och några av de utvecklingsmöjligheter som systemet ger. 

 

7.5.1. Beräkningsmetoden 

För att skicka iväg en drönare i systemet krävdes tre musklick. Dessa musklick är 

nödvändiga för att ange vart drönare ska flyga, vilken drönare som ska utföra uppdraget 

samt när den ska starta. Vid en eventuell tillståndssökning om att flyga en planerad rutt i 

flygrummet kan dessa tre klick vara avgörande för bedömningen eftersom det finns en 

pilot som övervakar systemet. Metoden visar att systemet på egen hand mycket snabbt 

kan utse en lämplig drönare för uppdraget samt att det kräver väldigt lite information 

från piloten för att utföra sitt uppdrag.  

 

Systemet är enligt beräkningsmetoden likvärdigt med Flytbase lösning. Det som skiljer 

lösningsmetoderna åt är utvecklingsmöjligheten i Thingworx, där möjligheten att 

ansluta andra objekt än drönare är en mycket viktig del för SSRS. I det här projektet 

finns det möjlighet att till exempel utöka systemet genom att ansluta 

Sjöräddningssällskapets uppskjutningsramper, båtar, andra flygplan och fordon som kan 

kontrolleras eller ge intressant data till systemet. En viktig komponent som bör anslutas 

till systemet är en vindmätare vilket beskrivs ytterligare i kapitel 8.  

 

Inget av de liknande lösningarna tar hänsyn till varandra, andra drönare eller flygplan 

som befinner sig i luften. Systemen är begränsade och utvecklade för att utföra endast 

den specifika uppgiften, att kontrollera drönare. Programmen saknar stöd för att koppla 

samman systemen med andra objekt än drönare. Alternativet för Flytbase är att använda 

deras API för att ansluta till systemet och skicka information som sedan kan användas 

som variabler i drönarmodellerna. Att använda data som variabler i drönarmodellerna är 

inte tillräckligt i en förlängning för SSRS när det blir intressant att ansluta fler objekt till 

systemet. 
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7.5.2. Fler enheter 

Vid utveckling av systemet skulle fler drönare kunna anslutas till systemet men även 

andra enheter som båtar och andra flygplan. I ett möte med Paul Hedrén som är en 

pensionerad pilot inom försvaret diskuterades möjligheten att via Thingworx skapa en 

virtuell AIS-transponder. En virtuell AIS-transponder skulle finnas varje drönare där 

GPS-positionen skickas ut från Thingworx. Detta skulle ge möjlighet att både se 

flygplanens position i luften samt ge flygledartorn information om drönarna och dess 

position.  

 

7.5.3. Ansökan om luftrum 

SSRS har tillsammans med en annan projektgrupp samtidigt som det här projektet 

utvecklat ett system som kan användas för att ansöka om flygtillstånd. Systemet ska 

användas som en demonstration för luftfartsverket när förslag om lagändringen, som 

beskrevs i början av rapporten, lämnas in till luftfartsverket. Syftet är att dessa två 

system ska kunna samköras via ett API från Thingworx, alternativt att deras system 

bakas in i Thingworx efter att lagstiftningen trätt i kraft. Genom att sammankoppla 

systemet finns anpassningsmöjligheter förberedda i systemet som gör det möjligt att ta 

emot områden som inte får passeras med drönaren som systemet sedan kan ta hänsyn till 

vid när en rutt planeras. 

 

7.6. Videoöverföring 

För att videon ska visas på plattformen krävs det att en port öppnas i brandväggen på det 

lokala nätverket. En möjlig lösning är att installera en VPN som dirigerar om trafiken. 

Den optimala lösningen är att använda Thingworx websocket för att ansluta till 

kameran. På grund av avgränsningarna i projektet har ingen djupare efterforskning gjort 

inom området.  

 

7.7. Thingworx 

Plattformen Thingworx förenklar framförallt utvecklingsmöjligheterna för systemet. 

Thingworx gör systemet skalbart och gör det enkelt att ansluta samt kontrollera ett 

flertal enheter på samma gång. Några exempel på ytterligare ramverk som skulle kunna 

anslutas till systemet är Virtuell Reality för att analysera problem som kan uppstå och 

som kräver reparation på enheterna. Ett verktyg för att analysera data är ett annat 

exempel som anslutas på ett enkelt sätt med hjälp av Thingworx. Möjligheterna är stora 

och bör anpassas för användaren/kunden. Testerna [10.4] av systemet visar att projektet 

följer projektspecifikationen och kan användas som en demonstration eller som material 

vid en vidareutveckling av systemet. De visar också stor tillförlitlighet på systemet 

vilket intygas av Erik Halvordsson.  
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Ett projekt som skulle likna projektets resultat om det utvecklades i en större 

utsträckning är Drone Deliviery [7] som är ett program utvecklat i Python. Programmet 

baseras på en integrerad webbserver som exekveras från Raspberry Pi:n. Utan 

PDSVisions resurser, tips och tid för projektet hade Drone Deliviery varit en 

utvecklingsmöjlighet om resultatet skulle vara beroende av endast öppen källkod. Om 

Drone Delivery hade använts skulle det krävts oerhört mycket mer tid för att uppnå ett 

liknande resultat och ett eget system hade behövts utvecklas för att samköra drönarna 

till ett och samma system.  Det på grund av att Drone Deliviery endast exekveras lokalt 

på drönaren. Tekniken för Drone Deliviery är förlegad eftersom fler programvaror idag 

flyttas till molnet. 

 

7.8. Resurser 

Projektet har hållits inom ramarna för de resurser som fanns tillgängliga. Att budgeten 

kunde hållas inom ramarna beror på att studenten gjort sådana val att systemet inte har 

behövt använda ytterligare komponenter eller programvaror. Tack vare Erik 

Halvordsson på PDSVision har material funnits tillgängligt för Thingworx och kurser 

har kunnat genomföras för att utvecklingen skulle slutföras på ett korrekt sätt. 

Thingworx är en licensierad programvara som säljs som en årsprenumeration. Ett 

aktuellt prisförslag för plattformen kan ges av PDSVision AB. Kostnaden för 

komponenter till prototypen framgår i [Tabell 5]. Thingworx anses vara den bäst 

lämpade plattformen för projektet utifrån de tekniska möjligheterna samt ekonomiskt i 

jämförelse med de liknande projekten som nämndes i kapitel 2.  

 

Om ytterligare tid läggs eller utveckling på projektet görs finns där möjlighet att 

konvertera Pythonbiblioteket till ett Javabibliotek. Det skulle kunna användas i 

huvudprogrammet för att direkt kommunicera med drönaren utan att skapa den virtuella 

“Ground Station” i ett externt program.  

 

7.9. Erfarenheter 

Projektet har givit stora erfarenheter för många berörda parter. Allt från tidsplanering, 

budgetering, affärsmöten hos PDSVision men också att skriva rapport och lösa problem. 

En viktig observation gjordes under utvecklingen hur tester genomförs. Projektet 

genomfördes under hösten där tester utfördes utomhus. Vädret växlade mellan hårda 

vindar, regn och iskalla dagar. Systemet testades visserligen till sina gränser men det 

hade underlättat om det hade funnits möjlighet att se drönaren samtidigt som man suttit 

inomhus och haft en stor yta att flyga på utomhus. Vid SSRS kontor fanns möjligheten 

att vistas inomhus innanför stora fönster med stora ytor utanför, dock över havet där 

minsta misstag kunde resultera i en förlorad prototyp.  
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En annan erfarenhet som projektet givit är att aldrig ge upp en lösning på ett problem 

innan lösningen kan avfärdas som omöjlig. Att kommunicera mellan drönaren och Java-

programmet var som bekant, innan projektet påbörjades, en stor del av projektet. Att 

använda ett Pythonbibliotek från Java-programmet kändes från början som en felaktig 

lösning på problemet men visade sig under projektet fungera otroligt bra. Trots att det 

fanns väldigt lite information om liknande lösningar lyckades ett resultat presenteras 

och användas för att styra drönaren via biblioteket.  

 

7.11. Tidsplan 

Projektet har följt den specificerade tidsplanen [Bilaga 10.5] inom den tidsram som 

angavs för projektet. Den beräknade tiden för delmomenten stämde väl överens med 

tidsplaneringen. Mycket övertid lagts på projektet för att uppnå alla parters mål med 

projektet samt för att slutföra och följa upp alla utvecklingsmöjligheter av systemet för 

en vidare utveckling efter projektet tillsammans med SSRS och PDSVision i Sisjön. 
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8. Slutsats 

Detta kapitel besvarar frågeställningen, redovisar utvecklingsmöjligheterna, erfarenheter 

och de slutsatser som gjorts av resultatet.  

 

Projektet har visat att det är möjligt att kontrollera en drönare av typen Pixhawk via den 

internetbaserade plattformen Thingworx. Genom att ansluta flera drönare med samma 

eller liknande programvara till tjänsten, kan en eller flera inloggade användare 

manövrera och styra en eller flera drönare. Projektet har också visat att en 

kommunikation via protokollet MAVLink är möjlig mellan drönaren och ett 

Javaprogram.  

 

En metod har tagits fram som visar hur programkoden bör placeras när möjligheten 

finns att interagera med drönaren direkt via programmet, som finns lokalt på drönaren 

och via den internetbaserade plattformen. Projektet har också visat att ytterst få 

funktioner som finns implementerade i drönarens styrenhet krävs för att planera och 

utföra drönarens rutt.  

 

Projektet har utvecklat ett system för att på ett enkelt och effektivt sätt kontrollera 

drönare utrustade med styrenheten Pixhawk. Systemet kommer i förlängningen att ge 

Sjöräddningssällskapet möjligheten att ge information till sina frivilliga sjöräddare om 

situationen de beger sig ut till när de lämnar kajen.  

 

I projektet har ett mål varit att möjligheten för vidareutveckling ska finnas i alla 

delmoment. Utvecklingsmöjligheten är av stor karaktär för projektet eftersom det inte 

finns en riktig plan för hur drönarna kommer att användas. Ett scenario är den bakgrund 

som projektet speglar men systemet skulle även kunna användas för att bevaka 

skogsbränder eller hitta försvunna människor och djur.  

 

Projektet har varit en start för Sjöräddningssällskapet för att driva vidare tekniken att 

använda drönare för sjöräddning. Det ska även underlätta förslag på ändringar till de 

lagstiftningar som bör förändras för att göra det möjligt för den här typen av 

räddningsuppdrag med hjälp av luftburna drönare. Tack vare den korta 

manövreringstiden kan ett flertal sjöräddningsuppdrag bevakas samtidigt och det är 

enkelt för piloten eller larmcentralen att övervaka systemet och händelser. 

 

En betydande utveckling är att utrusta launchen med en vindmätare som kan stoppa 

uppdrag om vinden är så stark att drönaren inte kommer att hinna till destinationen i tid 

eller om en drönare på en annan position kan hinna snabbare till platsen. En demo 

launcher är uppsatt i systemet som kan ses i [Bild 10] för att demonstrera 

funktionaliteten. Förslag till utveckling eller framtida examensarbete är möjligheten att 
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ansluta en virtuell AIS eller ADS-B till prototypen via Thingworx för att se och ge 

information om drönarna till fartyg eller flygplan och flygledartorn.  

 

Slutsatsen för projektet är att genom ett anpassat interface i systemet kan vi hjälpa 

samhället med små saker som kan ge en stor betydelse.  

 

 

 

 

 

  



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 43 av 98 

9. Referenser 

[1] Om sjöräddningssällskapet - (Online - cited 2017-09-20) available from: 

https://www.sjoraddning.se/om-oss  

 

[2] Sjöfartsverket - Årsstatistik av sjöräddning 2016 - (Cited 2017-12-06) 

 

[3] Om PDSVision AB - (Online - cited 2017-09-20) available from: 

http://www.pdsvision.se/om-oss/foretaget/ 

 

[4] Thingworx - (Online - cited 2017-09-22) available from: 

https://www.thingworx.com/ 

 

[5] Om Flytbase - (Online - cited 2017-10-02) available from: 

https://flytbase.com/about/  

 

[6] FlyPulse - (Online - cited 2017-10-01) available from:  

http://flypulse.se/  

 

[7] Microsoft Azure – Vad är azure - (Online - cited 2018-01-11) available from: 

https://azure.microsoft.com/sv-se/overview/what-is-azure/  

 

[8] Microsoft Azure IoT hub - (Online - cited 2018-01-11) available from: 

https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/iot-hub/iot-hub-java-java-getstarted  

 

[9] Satish, K., and N. Kishan. - Using UAV Technologies for Fire Fighting - F9 Info. 

Technologies (P) Limited – (Cited 2018-01-11) 

http://www.kalamlabs.com/img/using-uavs-for-fire-fighting.pdf  

 

[10] Drone Delivery - by dronekit written in Python - (Online - cited 2017-11-21) 

available from: 

http://python.dronekit.io/examples/drone_delivery.html 

 

[11] Kelly Pleskot - Mercedes-Benz kicks off drone delivery pilot in Zurich (2017) - 

Motor Trend – Conference: Cargo Innovation 2017 -  (Cited 2017-12-01) 

 

[12] Optimizing Sensor-Cloud Architectures for Real-time Autonomous Drone 

Operation - Sensors to Cloud Architectures Workshop (SCAW), Jun. 2017 - (Cited 

2017-12-01) 

 

 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 44 av 98 

[13] Pixhawk AutoPilot (Online - cited 2017-11-20) available from:  

https://pixhawk.org/modules/pixhawk  

 

[14] Ardupilot - Raspberry Pi via MAVLink - (Online - cited 2017-10-04) available 

from: 

 http://ardupilot.org/dev/docs/raspberry-pi-via-mavlink.html  

 

[15] Er, Meng Joo, Shenghai Yuan, and Ning Wang. "Development control and 

navigation of Octocopter." Control and Automation (ICCA), 2013 10th IEEE 

International Conference on. IEEE, 2013 – (Cited 2018-01-12) 

 

[16] Hüseyin Burak Kurt, Erdinç Altuğ - Development of an Autonomous UAV 

Platform for Advanced Research Applications (2017) - (Cited 2018-01-06) 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3045718  

 

[17] QGround Control MavLink - (Online - cited 2017-09-25) availible from:  

http://qgroundcontrol.org/mavlink/start 

 

[18] IBM Cloud Computing - What is cloud - (Online - cited 2017-10-01) available 

from:  

https://www.ibm.com/cloud-computing/learn-more/what-is-cloud-computing/  

 

[19] Thingworx Foundation - (Online - cited 2017-09-25) availible from: 

https://www.thingworx.com/platforms/thingworx-foundation/ 

 

[20] PTC - (Online - cited 2017-09-22) available from: 

https://www.ptc.com/  

 

[21] Thingworx Marketplace - Thingworx Java SDK (Online - cited 2017-09-29) 

available from:  

https://marketplace.thingworx.com/tools/java-sdk  

 

[22] Brian Hayes - Communications of the ACM (2008) - Cloud Computing - (Cited 

2017-11-19) 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30550235/news-cloud-

computing.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1518721

935&Signature=K1W0QFk59j%2Bk5OuJn%2BGs2XWfqfc%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DCloud_computing.pdf  

 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 45 av 98 

[23] Nielsen Heuristics - Nielsen, Jakob, and Rolf Molich. "Heuristic evaluation of user 

interfaces." Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing 

systems. ACM, 1990. NNGroup - Ten usability heuristics - (Cited 2017-10-05) 

 

[24] Raspbian Stretch with desktop - (Online - cited 2017-09-25) availible from: 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/  

 

[25] TeamViewer Host for Raspberry Pi - (Online - cited 2017-09-25) availible from: 

https://www.teamviewer.com/sv/download/linux/ 

 

[26] Analiza Abdilla, Arthur Richards, Stephen Burrow – Power and endurance 

modelling of battery-powered rotorcraft (2015) - IEEE/RSJ International Conference on 

Intelligent Robots and Systems (IROS), Sept 2015 - (Cited 2018-01-06) 

 

[27] Mavlink Libary (Online - cited 2017-10-04) available from: 

https://github.com/mavlink/mavlink  

 

[28] Thingworx Marketplace - Google Maps Extension (Online - cited 2017-09-29) 

available from:  

https://marketplace.thingworx.com/tools/google-widgets 

 

[29] Thingworx Marketplace - Google Maps Extension (Online - cited 2017-09-29) 

available from:  

https://marketplace.thingworx.com/tools/openstreetmap-extension  

 

[30] Thingworx Marketplace - HTML5 Video Extension (Online - cited 2017-09-29) 

available from:  

https://marketplace.thingworx.com/tools/html5-video  

 

[31] Thingworx Marketplace - Twilio Extension (Online - cited 2017-09-29) available 

from:  

https://marketplace.thingworx.com/tools/twilio  

 

 

 

  



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 46 av 98 

 

  



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 47 av 98 

10. Bilagor 

Nedan specificeras de bilagor som hänvisas i rapporten.  

 

10.1. Bilder  

Bild 1: Kommunikationen mellan användaren och drönaren före projektet 

 
 

Bild 2: Pixhawk, högpresterande styrenhet 
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Bild 3: Anslutningsmöjligheter för Thingworx Edge [3] 

 
 

Bild 4: Tarot Ironman 650 - Drönare med hög lyftkraft 

 
 

Bild 5: Geektastic drone - Liten lättmanövrerad drönare 

 
 

Bild 6: Typhoon Q500 - Avancerad drönare med många funktioner
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Bild 7: 3DR Iris+ - Drönare med simpel konstruktion och utvecklingsmöjligheter 

 
 

Bild 8: Kopplingsschema mellan Pixhawk och Raspberry Pi 3 

 

 
 

Bild 9:  Kommunikationen mellan drönarna och Thingworx 
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Bild 10: Överblick av gränssnitt som utvecklades under projektet 

 
 

Bild 11: Dynamiska objekt och rättigheter 
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Bild 12: Avsökningsområde är beroende på kamerans vidvinkel 
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10.2. Tabeller 

Tabell 1: Index representationer för MAVLink 

Index Content Value Explanation 

0 Packet 

start sign 

v1.0: 0xFE 

(v0.9: 0x55) 

Indicates the start of a new packet. 

1 Payload 

length 

0 - 255 Indicates length of the following payload. 

2 Packet 

sequence 

0 - 255 Each component counts up his send sequence. Allows to detect packet 

loss 

3 System ID 1 - 255 ID of the SENDING system. Allows to differentiate different MAVs on the 

same network. 

4 Componen

t ID 

0 - 255 ID of the SENDING component. Allows to differentiate different 

components of the same system, e.g. the IMU and the autopilot. 

5 Message 

ID 

0 - 255 ID of the message - the id defines what the payload “means” and how it 

should be correctly decoded. 

6 to (n+6) Data (0 - 255) 

bytes 

Data of the message, depends on the message id. 

(n+7) to 

(n+8) 

Checksum 

(low byte, 

high byte) 

ITU X.25/SAE AS-4 hash, excluding packet start sign, so bytes 1..(n+6) Note: The 

checksum also includes MAVLINK_CRC_EXTRA (Number computed from message 

fields. Protects the packet from decoding a different version of the same packet but with 

different variables). 
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Tabell 2: Transmissionsexempel 

Link speed: Hardware: Update rate: Payload: Float values: 

115200 baud XBee Pro 2.4 GHz 50 Hz 224 bytes 56 

115200 baud XBee Pro 2.4 GHz 100 Hz 109 bytes 27 

57600 baud XBee Pro 2.4 GHz 100 Hz 51 bytes 12 

9600 baud XBee Pro XSC 900 50 Hz 13 bytes 3 

9600 baud XBee Pro XSC 900 20 Hz 42 bytes 10 

 

Tabell 3: Avinstallerade paket 

Nummer: Paketnamn: Ungefärlig storlek (MB): 

1 wolfram-engine 650 

2 bluej  

3 greenfoot  

4 nodered  

5 nuscratch  

6 scratch  

7 sonic-pi  

8 libreoffice 250 

9 claws-mail  

10 claws-mail-i18n  

11 minecraft-pi  

12 python-pygame  
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Tabell 4: Prototypens ändrade parametrar 

Parameter Värde 

FS_BATT_ENABLE  0 

FS_THR_ENABLE 0 

EKF_CHECK_THRESH 0 

 

Tabell 5: Kostnader för komponenter till prototypen (exkl. frakt och tull inkl. moms) 

Komponent Värde (kr) 

3DR Iris+ inkl. kontroll (begagnad) 5300kr 

Raspberry Pi 3 350kr 

Samsung 32GB EVO (micro SD) 130kr 

Micro USB-kabel 10kr 

Anslutningskabel - DF13 30kr 

Totalt:  5820kr 
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10.3. Kravspecifikation 

Under projektet har krav tagit fram till systemet tillsammans med SSRS och PDS. I 

följande kapitel redovisas de krav som tagits fram för helhetssytemet samt för 

delsystemen. I kravspecifikationen rangordnas prioriteringen av kraven i följande 

ordning: 

1 - Mycket viktiga 

2 - Önskemål 

3 - Utvecklingsmöjlighet 

 

10.3.1. Allmänna krav 

Krav nr xx Reviderat Förklaring Prioritet 

Krav nr 01 Original Kommunicera med drönaren 1 

Krav nr 02 Original Ta emot data från drönaren 1 

Krav nr 03 Original Utföra funktioner (services) på drönaren från molnet 1 

Krav nr 04 Orginal Fysisk människa ska reglera systemet utifrån larmets karaktär 1 

Krav nr 05 Original Loggning av aktiviteter/flygningar 2 

Krav nr 06 Original Använd SSL/HTTPS vid överföring av data (säkerhet) 2 

Krav nr 07 Original Dela data (API/URL/Push) till andra tjänster 3 

 

10.3.2. Kommunikation mellan drönare och plattform 

Krav nr xx Reviderat Förklaring Prioritet 

Krav nr 07 Original Ansluta Pixhawk till mikrokontrollen 1 

Krav nr 08 Original Öppna en seriell överföring 1 

Krav nr 09 Original Installera bibliotek 3 

Krav nr 10 Original Köra funktioner i biblioteket 3 

Krav nr 11 Original Installera Thingworx Client 1 

Krav nr 12 Original Köra funktioner från Thingworx Client till Pixhawk 2 

Krav nr 13 Original Läsa av data till Thingworx Client från Pixhawk 2 

 

10.3.3. Tjänster i molnet 

Krav nr xx Reviderat Förklaring Prioritet 
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Krav nr 14 Original Starta drönare 1 

Krav nr 15 Original Flyga drönare till waypoint 2 

Krav nr 16 Original Ändra höjd på drönare 2 

Krav nr 17 Original Se batteristatus på drönare 2 

Krav nr 18 Original Se sträcka till waypoint  2 

Krav nr 19 Original Cirkla kring waypoint (hoovra) 3 

Krav nr 20 Original Flyga drönare till flera waypoints längs vägen till slutdestination 3 

Krav nr 21 Original 
Automatisk ruttplanering baserad på aktuell information från 
väderstation 

3 

Kran nr 22 Original Ta emot position från annan tjänst (sms, url, api) 3 

Krav nr 23 Original Rikta kameran med hjälp av gimbal 3 

Krav nr 24 Original Rikta kameran automatiskt mot waypoint under cirkulering 3 

 

10.3.4. Interface för larmcentralen 

Krav nr xx Reviderat Förklaring Prioritet 

Krav nr 25 Original Se valbara drönare (karta eller lista) 1 

Krav nr 26 Original Se status för aktuell/vald drönare 1 

Krav nr 27 Original Exekvera tjänster på drönaren 1 

Krav nr 28 Original Organisationer och rättigheter för drönare 2 

Krav nr 29 Original Dela data från drönaren 3 

Krav nr 30 Original Se loggar från tidigare flygningar 3 
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10.4. Testspecifikation 

Under projektet har test tagit fram till systemet. Testen ska visa att systemet uppfyller 

kraven och funktionen av systemet. I följande kapitel redovisas de test och resultat från 

de test som genomförts på systemet. 

 

10.4.1. Generella tester 

Tester utförda utan att specifikt delsystem kontrollerats 

Steg Genomfört Förväntat resultat Resultat 

1 Startat drönaren Drönaren ansluter till Thingworx server OK 

2 Flugit till angiven waypoint Drönaren lyfter och flyger till angiven 
waypoint 

OK 

3 Flugit rutt till waypoint Drönaren flyger angiven rutt och anländer till 
waypoint 

OK 

4 Skickat videoström från drönare 
till plattform 

Video visas i Mashupen OK vid 
konfigurerat 
nätverk 

 

10.4.2. Delsystem 1 

Kommunikation mellan drönare och plattform 

Steg Genomfört Förväntat resultat Resultat 

1 Anslutit till Thingworx server Inga oväntade krypteringsfel OK 

2 Tagit emot batteristatus till 
terminalen 

Terminalen visar batteristatus OK 

3 Skickat “Liftoff” via terminalen Drönare lyfter från marken OK 

 

10.4.3. Delsystem 2 

Tjänster i molnet 

Steg Genomfört Förväntat resultat Resultat 

1 Kört servicen “Liftoff” Drönaren lyfter från marken OK 

2 Kört servicen “FlyToWaypoint” Drönaren flyger till angiven waypoint OK 

3 Kört servicen “SetGuidedMode” Drönaren sätt i guidat läge och flyger 
angiven rutt. 

OK 

4 Kört servicen “Land” Drönaren landar  OK 
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10.5. Tidsplan 

Tidsplanen beskriver bland annat viktiga milstolpar under projektet samt redovisar den 

beräknade tidsåtgången för projektet. 

  

Bilaga till tidsplan: https://goo.gl/ZVvMeg  

 

 

 

10.6. Beställare/handledare 

Beställare från SSRS och handledaren på PDS är mycket nöjda med projektets resultat. 
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10.7. Programkod 

I avsnitt redovisas den centrala programkod som utvecklats under projektet. Förutom 

den programkod som presenteras i följande kapitel har mindre kodsnuttar skrivit för att 

koppla samman delar på plattformen i Javascript. Underrubrikerna i kapitlet motsvarar 

programfilens filnamn följt av en kort beskrivning av programkodens placering och 

funktion. Programkoden är skriven i blå text och varje underrubrik startar på en ny sida 

för att förtydliga vad som är programkod.  
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10.7.1. Config.txt 

Config.txt är placerad på edge-enheten och sätter variabler för anslutningen till 

Thingworx plattformen. Denna har valt att placeras utanför huvudprogrammet för att 

förenkla ändring om anslutningen förändras.  

 

THING_NAME=CCUAVDrone1 

TWX_URL=ws://http://tellare.ddns.net:100/Thingworx/WS 

APP_KEY=4e8efbb2-bc77-4c8d-9a19-cf64f6e73e89 
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10.7.2. Vehicle.py 

Vehicle.py är placerad på edge-enheten. Programmets uppgift är att ta emot 

kommandon och utföra dem i Python biblioteket Ardupilot.  

 

from dronekit import connect, VehicleMode, Command, LocationGlobal, 

LocationGlobalRelative 

import time 

import math 

from pymavlink import mavutil 

 

# Connect to the serial vehicle 

vehicle = connect('/dev/serial0', wait_ready=True, baud=921600, source_system=255) 

 

#If connected 

print("CONNECTED") 

 

#Wait for input and execute them. 

while True: 

    try: 

        result = input() 

        exec(result) 

        print("OK") 

    except Exception as ex: 

        print(ex) 
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10.7.3. CCUAVThingClient.java 

Klassen är en del av huvudprogrammet på edge-enheten som definieras som en jar fil 

med namnet output.jar. Det här programmet är huvudtråden i huvudprogrammet och är 

den delen av programmet som sätter upp anslutningen och ansluter mot plattformen.  

 

package main; 

 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.util.Properties; 

import org.slf4j.Logger; 

import org.slf4j.LoggerFactory; 

import com.thingworx.communications.client.ClientConfigurator; 

import com.thingworx.communications.client.ConnectedThingClient; 

import com.thingworx.communications.client.things.VirtualThing; 

 

public class CCUAVThingClient extends ConnectedThingClient { 

 

 private static final Logger LOG = 

LoggerFactory.getLogger(CCUAVThingClient.class); 

 public static final String homePath = "/home/pi/"; 

  

 public CCUAVThingClient(ClientConfigurator config) throws Exception { 

  super(config); 

 } 

  

 public static void main(String[] args) { 

  Properties props = new Properties(); 

   

  //Try to read the file config.txt for settings 

  try { 

   props.load(new FileReader(homePath + "config.txt")); 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   LOG.info("The file config.txt is missing: " + e); 

  } catch (IOException e) { 

   LOG.info("Can't read the file config.txt: " + e); 

  } 

  ClientConfigurator config = new ClientConfigurator(); 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 65 av 98 

  config.setUri(props.getProperty("TWX_URL")); //Set the URI of the 

server that we are going to connect to 

  config.setAppKey(props.getProperty("APP_KEY")); //Set the 

ApplicationKey. This will allow the client to authenticate with the server. 

  String thingName = props.getProperty("THING_NAME"); 

  

  try { 

    

   // Create our client. 

   CCUAVThingClient client = new CCUAVThingClient(config); 

    

   // Start the client. The client will connect to the server and 

authenticate 

   client.start(); 

    

   LOG.info("Wait for connection to Thingworx server..."); 

   // Wait for the client to connect. 

   if (client.waitForConnection(60000*10)) { //30s = 30000 

    LOG.info("The client is now connected."); 

     

    // 

    // Create a VirtualThing and bind it to the client 

    /////////////////////////////////////////////////////////////// 

     

    // Create a new VirtualThing. The name parameter should 

correspond with the  

    // name of a RemoteThing on the Platform. 

    CCUAVThing thing = new CCUAVThing(thingName, 

"Virtual thing", client); 

     

    // Bind the VirtualThing to the client. This will tell the 

Platform that the remote thing is connected.  

    client.bindThing(thing); 

 

     

    // This will prevent the main thread from exiting. It will be 

up to another thread 

    // of execution to call client.shutdown(), allowing this 

main thread to exit. 

    while (!client.isShutdown()){ 
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     //Thread.sleep(0); //Orginal 15000 - Controll CPU 

usage 

     Thread.sleep(15000); 

      

     // Every 15 seconds we tell the thing to process a 

scan request. This is 

     // an opportunity for the thing to query a data 

source, update property 

     // values, and push new property values to the 

server. 

     // 

     // This loop demonstrates how to iterate over 

multiple VirtualThings 

     // that have bound to a client. In this simple 

example the things 

     // collection only contains one VirtualThing. 

     for (VirtualThing vt : client.getThings().values()) 

{ 

      vt.processScanRequest(); 

     } 

    } 

     

   } else { 

    // Log this as a warning. In production the application 

could continue 

    // to execute, and the client would attempt to reconnect 

periodically. 

    LOG.warn("Client did not connect within 30 seconds. 

Exiting"); 

   } 

    

  } catch (Exception e) { 

   LOG.error("An exception occured during execution.", e); 

  } 

   

  LOG.info("ExcavatorClient is done. Exiting"); 

 }} 
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10.7.4. CCUAVThing.java 

Klassen är en del av huvudprogrammet på edge-enheten. I den här klassen har alla 

variabler och funktioner definierats som används i plattformen mot edge-enheten. Här 

styrs också uppdateringsfrekvens samt start och stopp av uppdragstråden. 

 

package main; 

 

import org.slf4j.Logger; 

import org.slf4j.LoggerFactory; 

import com.thingworx.communications.client.ConnectedThingClient; 

import com.thingworx.communications.client.things.VirtualThing; 

import com.thingworx.metadata.PropertyDefinition; 

import com.thingworx.metadata.annotations.ThingworxPropertyDefinition; 

import com.thingworx.metadata.annotations.ThingworxPropertyDefinitions; 

import com.thingworx.metadata.annotations.ThingworxServiceDefinition; 

import com.thingworx.metadata.annotations.ThingworxServiceParameter; 

import com.thingworx.metadata.annotations.ThingworxServiceResult; 

import com.thingworx.types.InfoTable; 

import com.thingworx.types.primitives.IPrimitiveType; 

import com.thingworx.types.primitives.structs.Location; 

 

 

@SuppressWarnings("serial") 

 

/* 

@ThingworxDataShapeDefinitions(dataShapes = { 

  @ThingworxDataShapeDefinition(name = "CCUAVPlannedRoute", 

fields = { 

    @ThingworxFieldDefinition(name = "Location", 

description = "", baseType = "LOCATION") 

        })  

}) 

*/ 

 

@ThingworxPropertyDefinitions(properties = {  

  @ThingworxPropertyDefinition(name="NameDrone", description="", 

baseType="STRING",  

    aspects= {"cacheTime:0", "isReadOnly:FALSE", 

"isPersistent:TRUE", "pushType:NEVER", "dataChangeType:NEVER", 

"defaultValue:Demo"}), 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 68 av 98 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="HomeLocation", 

description="Home location of the vehicle", baseType="LOCATION",  

   aspects={"dataChangeType:NEVER", "cacheTime:0", 

"isPersistent:TRUE", "isReadOnly:TRUE", "pushType:NEVER"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="CurrentLocation", 

description="Current location of the vehicle", baseType="LOCATION",  

   aspects={"dataChangeType:ALWAYS", "cacheTime:-1", 

"isPersistent:TRUE", "isReadOnly:TRUE", "pushType:ALWAYS"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="Mode", description="Current 

vehicle mode", baseType="STRING",  

   aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:TRUE", 

"isPersistent:TRUE", "pushType:VALUE", "dataChangeType:VALUE"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="Status", description="Current 

vehicle status", baseType="STRING",  

  aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:TRUE", "isPersistent:TRUE", 

"pushType:VALUE", "dataChangeType:VALUE"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="Speed", description="Current 

vehicle groundspeed m/s", baseType="NUMBER",  

   aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:TRUE", 

"pushType:VALUE", "dataChangeType:VALUE", "dataChangeThreshold:1"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="Precision", 

description="Mission precision to point in meter", baseType="INTEGER",  

   aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:FALSE", 

"pushType:VALUE", "dataChangeType:VALUE", "dataChangeThreshold:1"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="LiftOfAltitude", 

description="Vehicle liftoff altitude in meters", baseType="NUMBER",  

   aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:FALSE", 

"isPersistent:TRUE", "pushType:VALUE", "dataChangeType:VALUE", 

"dataChangeThreshold:0.1", "defaultValue:20"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="BatteryCurrent", 

description="Current battery current on the vehicle", baseType="NUMBER",  

   aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:TRUE", 

"pushType:VALUE", "dataChangeType:VALUE", "dataChangeThreshold:0.01"}), 
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  @ThingworxPropertyDefinition(name="LogURL", description="The 

URL to the local log", baseType="STRING",  

      aspects={"dataChangeType:NEVER", "cacheTime:0", 

"isPersistent:TRUE", "isReadOnly:TRUE", "pushType:NEVER"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="VideoURL", description="The 

URL to the video stream", baseType="STRING",  

         aspects={"dataChangeType:NEVER", "cacheTime:0", "isPersistent:TRUE", 

"isReadOnly:FALSE", "pushType:NEVER"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="BatteryVoltage", 

description="Current battery voltage on the vehicle", baseType="NUMBER",  

   aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:TRUE", 

"pushType:VALUE", "dataChangeType:VALUE", "dataChangeThreshold:0.1"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="BatteryVoltageLow", 

description="Low battery voltage warning", baseType="NUMBER",  

  aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:FALSE", "pushType:VALUE", 

"dataChangeType:VALUE", "dataChangeThreshold:0.1", "defaultValue:10.5"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="BatteryCurrent", 

description="Current battery current on the vehicle", baseType="NUMBER",  

   aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:TRUE", 

"pushType:VALUE", "dataChangeType:VALUE", "dataChangeThreshold:0.01"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="BatteryLevel", 

description="Current battery level on the vehicle", baseType="INTEGER",  

   aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:TRUE", 

"pushType:VALUE", "dataChangeType:VALUE", "dataChangeThreshold:1"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="Armed", description="The 

vehicle is on", baseType="BOOLEAN",  

  aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:TRUE", "pushType:VALUE", 

"dataChangeType:VALUE", "dataChangeThreshold:1"}), 

   

  @ThingworxPropertyDefinition(name="MissionActivated", 

description="The vehicle is in a mission", baseType="BOOLEAN",  

  aspects= {"cacheTime:-1", "isReadOnly:TRUE", "pushType:VALUE", 

"dataChangeType:VALUE", "dataChangeThreshold:1"}), 
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  @ThingworxPropertyDefinition(name="PlannedRoute", 

description="Planned route for the drone", baseType="INFOTABLE",  

      aspects={"dataShape:CCUAV - PlannedRoute", "isReadOnly:FALSE", 

"cacheTime:-1"}) 

})  

/** 

 * A very basic VirtualThing with two properties and a service implementation. 

 * It also implements processScanRequest to handle periodic actions. 

 */ 

public class CCUAVThing extends VirtualThing { 

 private static final Logger LOG = 

LoggerFactory.getLogger(CCUAVThing.class); 

 public SerialLine vehicleCom = new 

SerialLine(CCUAVThingClient.homePath); 

 public VehicleTranslations vehicleTranslation = new 

VehicleTranslations(vehicleCom); 

 private VehicleMission vehicleMission = new 

VehicleMission(vehicleTranslation); 

 private Thread vehicleMissionThread; 

 

  

 /** 

  * A custom constructor. We implement this so we can call 

initializeFromAnnotations, 

  * which processes all of the VirtualThing's annotations and applies them to the 

  * object. 

  *  

  * @param name The name of the thing. 

  * @param description A description of the thing. 

  * @param client The client that this thing is associated with. 

  */ 

 public CCUAVThing(String name, String description, ConnectedThingClient 

client) { 

  super(name, description, client); 

  this.initializeFromAnnotations(); 

 } 

  

 /** 

  * This is where we handle property writes from the server. The only property 

we want  
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  * to update is the SetPoint.  Temperature and Humidity write requests should be 

rejected, 

   * since their values are controlled from within this application. 

   *  

   * @see VirtualThing#processPropertyWrite(PropertyDefinition, 

IPrimitiveType) 

   */ 

 // Find out which property is being updated 

 @Override 

 public void processPropertyWrite(PropertyDefinition property, 

@SuppressWarnings("rawtypes") IPrimitiveType value) throws Exception { 

  this.setPropertyValue(property.getName(), value); 

 } 

 

  

 /** 

  * This method provides a common interface amongst VirtualThings for 

processing 

  * periodic requests. It is an opportunity to access data sources, update  

  * property values, push new values to the server, and take other actions. 

  */ 

 @Override 

 public void processScanRequest() { //Sets the new property value in memory. 

  try {  

   //this.setProperty("HomeLocation", 

vehicleTranslation.getHomeLocation()); 

   this.setProperty("CurrentLocation", 

vehicleTranslation.getCurrentLocation()); 

    

   this.setProperty("Speed", vehicleMission.getSpeed()); 

    

   this.setProperty("BatteryVoltage", 

vehicleTranslation.getBatteryVoltage()); 

   this.setProperty("BatteryCurrent", 

vehicleTranslation.getBatteryCurrent()); 

   this.setProperty("BatteryLevel", 

vehicleTranslation.getBatteryLevel()); 

    

   this.setProperty("LogURL", vehicleTranslation.getLocalIp() + 

"/output.log"); 
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   this.setProperty("VideoURL", vehicleTranslation.getIp() + 

":8081"); 

    

   this.setProperty("Mode", vehicleTranslation.mode); 

   this.setProperty("Status", vehicleTranslation.status); 

    

   this.setProperty("Armed", vehicleTranslation.checkArmed()); 

   this.setProperty("MissionActivated", 

vehicleMission.getMissionStarted()); 

    

   //vehicleMission.plannedRoute = 

this.getProperty("PlannedRoute").toInfoTable().toJSON(); //Is setted with the update 

    

    

   //Must be longer then the serial timeout (millisec) 

   this.updateSubscribedProperties(10000); 

  } catch (Exception e) { 

   // This will occur if we provide an unknown property name. 

   LOG.error("Exception occured while updating properties. (Is the 

services corrent implemented?)", e); //,e for debug 

    

   //Clear buffer? 

  } 

 } 

  

 //Defined services 

 @ThingworxServiceDefinition(name="SendLine", description="Sending 

command to vehicle") 

 @ThingworxServiceResult(name="SendLine", description="Info from the 

vehicle", baseType="STRING") 

 public String SendLine(@ThingworxServiceParameter(name="Command", 

description="", baseType="STRING") String command)throws Exception{ 

  return(vehicleCom.sendRaw(command)); 

 } 

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="SetVehicleMode", description="Set 

mode") 

 @ThingworxServiceResult(name="SetVehicleMode", description="") 

 public void SetVehicleMode(@ThingworxServiceParameter(name="Mode", 

description="GUIDED, AUTO, RLT", baseType="STRING") String mode)throws 

Exception{ 
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  vehicleTranslation.setMode(mode); 

 } 

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="SetArm", description="Arming the 

vehicle") 

 @ThingworxServiceResult(name="SetArm", description="Info from the 

vehicle", baseType="BOOLEAN") 

 public Boolean SetArm(@ThingworxServiceParameter(name="Start", 

description="Enable/disable", baseType="BOOLEAN") Boolean start)throws 

Exception{ 

  if(start == null) { 

   start = false; 

  } 

  return vehicleTranslation.setArm(start); 

 }  

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="SetTakeOff", description="Arming the 

vehicle") 

 @ThingworxServiceResult(name="SetTakeOff", description="Info from the 

vehicle") 

 public void SetTakeOff(@ThingworxServiceParameter(name="Altitude", 

description="Height to takeof to", baseType="NUMBER") Double altitude)throws 

Exception{ 

  vehicleTranslation.setTakeOff(altitude); 

  while(vehicleTranslation.getAltitudeRelativeHome() < altitude*0.95) { 

   LOG.info("Altitude: " + 

vehicleTranslation.getAltitudeRelativeHome()); 

   Thread.sleep(1000); 

  }  

 } 

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="GotoHome", description="Set mode") 

 @ThingworxServiceResult(name="GotoHome", description="") 

 public void GotoHome()throws Exception{ 

  vehicleTranslation.setMode("RTL"); 

 } 

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="GotoPoint", description="Simple goto a 

point (you have to wait for reaching point)") 

 @ThingworxServiceResult(name="GotoPoint", description="") 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 74 av 98 

 public void GotoPoint(@ThingworxServiceParameter(name="Location", 

description="Point to go", baseType="LOCATION") Location point,  

      

 @ThingworxServiceParameter(name="Groundspeed", description="Speed of 

the vehicle", baseType="NUMBER") Double groundspeed)throws Exception{ 

  vehicleTranslation.gotoPoint(point, groundspeed); 

 } 

 

 @ThingworxServiceDefinition(name="SetStatus", description="Set status of 

vehicle") 

 @ThingworxServiceResult(name="Status", description="") 

 public void SetStatus(@ThingworxServiceParameter(name="Status", 

description="", baseType="STRING") String status)throws Exception{ 

  vehicleTranslation.status = status; 

 } 

  

 //Mission in GUIDED mode 

 @ThingworxServiceDefinition(name="GuidedMissionStart", description="Start 

a new mission") 

 @ThingworxServiceResult(name="Time", description="", 

baseType="NUMBER") 

 public Double GuidedMissionStart() throws Exception{ 

  vehicleMissionThread = new Thread(vehicleMission); 

  vehicleMissionThread.start(); 

   

  while(!vehicleMission.getMissionStarted()); 

  return vehicleMission.getTimeToFlyList(); //Time 

 } 

  

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="GuidedMissionStop", description="Stop 

the current mission") 

 public void GuidedMissionStop() throws Exception{ 

  vehicleMission.setMissionStarted(false); 

  //vehicleMissionThread.join(); 

 } 

  

 //Mission in GUIDED mode 

 @ThingworxServiceDefinition(name="GuidedMissionUpdateRouteList", 

description="Update list before takeoff") 

 @ThingworxServiceResult(name="Time", description="") 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 75 av 98 

 public void 

GuidedMissionUpdateRouteList(@ThingworxServiceParameter(name="NewList", 

description="GuidedMissionListUpdate", baseType="INFOTABLE") InfoTable 

newList) throws Exception{ 

  vehicleMission.updateRouteList(newList.toJSON()); 

 } 

   

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="GuidedMissionSetSpeed", 

description="Set new vehicle groundspeed") 

 @ThingworxServiceResult(name="GuidedMissionSpeed", description="") 

 public void 

GuidedMissionSetSpeed(@ThingworxServiceParameter(name="NewSpeed", 

description="Groundspeed in m/s", baseType="NUMBER") Double newSpeed)throws 

Exception{ 

  vehicleMission.setSpeed(newSpeed); 

 } 

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="GuidedMissionSetPrecision", 

description="Set new vehicle groundspeed") 

 @ThingworxServiceResult(name="GuidedMissionPrecision", description="") 

 public void 

GuidedMissionSetPrecision(@ThingworxServiceParameter(name="NewPrecision", 

description="Precision to next point", baseType="NUMBER") Double 

newPrecision)throws Exception{ 

  vehicleMission.setPrecision(newPrecision); 

 } 

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="GuidedMissionGetDistanceToPoint", 

description="") 

 @ThingworxServiceResult(name="DistanceInMeter", description="", 

baseType="NUMBER") 

 public Double 

GuidedMissionGetDistanceToPoint(@ThingworxServiceParameter(name="Position", 

description="", baseType="LOCATION") Location position)throws Exception{ 

  return 

vehicleTranslation.getDistanceBetween(vehicleTranslation.getCurrentLocation(), 

position); 

 } 
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 @ThingworxServiceDefinition(name="GuidedMissionGetDistanceToPointInLis

t", description="") 

 @ThingworxServiceResult(name="DistanceInMeter", description="", 

baseType="NUMBER") 

 public Double 

GuidedMissionGetDistanceToPointInList(@ThingworxServiceParameter(name="ListP

osition", description="", baseType="INTEGER") Integer i)throws Exception{ 

  return vehicleMission.getDistanceToPointInList(i); 

 } 

  

 /* 

 //Mission in AUTO mode 

 @ThingworxServiceDefinition(name="missionAutoAddLocation", 

description="Add point to mission") 

 @ThingworxServiceResult(name="Time", description="", 

baseType="BOOLEAN") 

 public Boolean 

missionAutoAddLocation(@ThingworxServiceParameter(name="Location", 

description="Point to go", baseType="LOCATION") Location point)throws Exception{ 

  return vehicleTranslation.missionAutoAddLocation(point); 

 } 

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="missionAutoClearAll", 

description="Remove all points at the mission") 

 @ThingworxServiceResult(name="Cleared", description="", 

baseType="BOOLEAN") 

 public Boolean missionAutoClearAll() 

 throws Exception{ 

  return vehicleTranslation.missionAutoClearAll(); 

 } 

  

 @ThingworxServiceDefinition(name="powerOff", description="Turn off the 

vehicle") 

 @ThingworxServiceResult(name="powerOff", description="Turn off the 

vehicle") 

 public void powerOff()throws Exception{ 

  vehicleTranslation.powerOff(); 

 } 

 */ 

} 
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10.7.5. SerialLine.java 

SerialLine.java är en del av huvudprogrammet på edge-enheten. Klassen startar och 

sköter all kommunikation med Vehicle.py som i sin tur kommunicerar med drönaren. 

Här skapas en separat tråd för ingående data samt data skickas med hjälp av en ström av 

data (stream). Funktioner har skrivits för att förenkla hanteringen av kommandon. 

 

package main; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.OutputStreamWriter; 

 

public class SerialLine { 

  

 private static Process p = null; 

 private static String newSerialLine; 

 private static OutputStreamWriter streamWriter; 

 private static boolean connected = false; 

 private static boolean messageOK = false; 

 private static boolean messageSending = false; 

 private static String SerialBuffer = ""; 

  

 public SerialLine(String homePath) { 

  openProcess(homePath); 

   

   //Reading serial events 

        Thread readSerial = new Thread() { 

         public void run() { 

             InputStreamReader streamReader = new 

InputStreamReader(p.getInputStream()); //Reads data from Python 

             BufferedReader reader = new BufferedReader(streamReader); 

                  

             try { 

              newSerialLine = reader.readLine(); 

     while(newSerialLine != null){ 

      newSerialLine = reader.readLine(); 
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      if(!connected) { 

      

 if(newSerialLine.equals("CONNECTED")){ 

        connected = true; 

       }else { 

       

 System.out.println(newSerialLine); 

       } 

                     }else { //Is connected 

                      if(newSerialLine.equals("OK")){ 

                       messageOK = true; 

                      }else { 

                       SerialBuffer = SerialBuffer + newSerialLine + '\n'; 

//Make something with the output? 

                      } 

                       

                     } 

                 } 

    }catch (IOException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    } 

            } 

          

        }; 

       

        readSerial.start(); 

        openConnection(); 

 } 

  

  

 //Return status message 

 public String getStatus(String command){ 

  return sendRaw("print(vehicle." + command + 

")").trim().toLowerCase(); 

 } 

  

 //Send command 

 public String sendCommand(String command){ 

  return sendRaw("vehicle." + command); 

 } 
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 public String sendInfo(String command){ 

  return sendRaw(command); 

 } 

  

 //Example: vehicle.armed = True 

 public String sendRaw(String command){ 

  while(messageSending) { 

   try { 

    Thread.sleep(100); //Relay delay 

   } catch (InterruptedException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  if(connected){ 

   messageSending = true; 

   BufferedWriter writer = new BufferedWriter(streamWriter); 

   try { 

    writer.write("\"" + command + "\"\n"); //Write command 

to serial 

    writer.flush(); 

   } catch (IOException e) { 

    System.err.println("Error - Can't send command,  missing 

connection?"); 

    e.printStackTrace(); 

   }  

    

   waitForMessage(); 

   String outputMessage = SerialBuffer; 

   SerialBuffer = ""; 

   messageSending = false; 

   return outputMessage;   

  }else { 

   System.err.println("Error - No connection to vehicle"); 

   return null; 

  } 

 } 

  

  

 private boolean waitForMessage() { 

  for(int test = 0; test <= 100 && !messageOK; test++) { 

   try { 
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    Thread.sleep(100); //Relay delay 

   } catch (InterruptedException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  if(!messageOK) { 

   System.err.println("Error - No anser,  missing connection?"); 

   messageOK = false; 

   return false; 

  }else { 

   messageOK = false; 

   return true; 

  } 

 } 

  

  

 private void openProcess(String homePath) { 

  ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("python", "-u", "vehicle.py"); 

//-u makes python print to stream 

        pb.directory(new File(homePath)); 

        pb.redirectErrorStream(true); 

         

  try { 

   p = pb.start(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

 } 

  

 private void openConnection() { 

        streamWriter = new OutputStreamWriter(p.getOutputStream()); //Write data to 

Python 

        System.out.println("Wait for connection to vehicle..."); 

        while(!connected){} //Wait for serial connection to drone 

         

        /* What happend if no connection? */ 

         

        messageOK = false; 

        System.out.println("Connected to the vehicle :)"); 

 } 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 82 av 98 

 

  

 

  

 public void powerOff() throws IOException { 

  ProcessBuilder terminalPower = new ProcessBuilder("sudo", 

"shutdown", "-h", "now"); 

  terminalPower.start(); 

 } 

  

  

} 

 

  

 

 

 

  



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 83 av 98 

10.7.6. VehicleMission.java 

VehicleMission.java är en klass i huvudprogrammet på edge-enheten som kontrollerar 

och utför ett uppdrag. Uppdraget körs som en egen tråd och kan kontinuerligt följas via 

plattformen. Här sätt variabler för hastighet, noggrannhet med mera som även kan 

ändras via plattformen.  

 

package main; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

import com.thingworx.types.primitives.structs.Location; 

 

public class VehicleMission implements Runnable { 

 private VehicleTranslations vehicleTranslation; 

 private ArrayList<Location> destinationList = new ArrayList<Location>(); 

 private Integer destinationListPosition = 0; 

 private Double precision = 6.0; 

 private Double distanceToPoint = precision + 1; 

 private Double speed = 5.0; 

 private Boolean missionStarted = false;  

  

 public VehicleMission(VehicleTranslations newVehicleTranslation) { 

  vehicleTranslation = newVehicleTranslation; 

 } 

  

 @Override 

 public void run() { 

  Double currentAltitude = 0.0; 

  while((currentAltitude = vehicleTranslation.getAltitudeRelativeHome()) 

<= vehicleTranslation.altitudeByUser*0.9) { 

   System.out.println("Vehicle -> TakeOff -> Current altitude: " + 

currentAltitude); 

   try { 

    Thread.sleep(500); //Check altitude every 500ms 

   } catch (InterruptedException e) { 

    e.printStackTrace(); 
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   } 

  } 

  vehicleTranslation.status = "Hovering"; 

  //The drone dosen't go to next point. Distance?  

   

  //Running throw the list (don't take the current position) 

  for(destinationListPosition=1; 

destinationListPosition<destinationList.size() && checkBeforeGuidedMission(); 

destinationListPosition++) { 

   setMissionStarted(true); 

   System.out.println("Mission: " + destinationListPosition + " Pos:" 

+ destinationList.get(destinationListPosition).toString() + " DestSize: " + 

destinationList.size()); 

    

   distanceToPoint = 

vehicleTranslation.getDistanceBetween(vehicleTranslation.getCurrentLocation(), 

destinationList.get(destinationListPosition)); 

   if(distanceToPoint >= precision) { 

   

 vehicleTranslation.gotoPoint(destinationList.get(destinationListPosition), 

speed); 

    while(distanceToPoint >= precision) { 

     distanceToPoint = 

vehicleTranslation.getDistanceBetween(vehicleTranslation.getCurrentLocation(), 

destinationList.get(destinationListPosition)); 

     System.out.println("Mission - DistanceToPoint: " 

+ distanceToPoint); 

     try { 

      Thread.sleep(1000); 

     } catch (InterruptedException e) { 

      // TODO Auto-generated catch block 

      e.printStackTrace(); 

     } 

      

     if(!getMissionStarted()) { 

      break; 

     } 

    } 

    if(!getMissionStarted()) { 

     break; 

    } 
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   }else { 

    System.out.println("Close to: " + distanceToPoint); 

   } 

    

  } 

  System.out.println("Mission completed"); 

  setMissionStarted(false); 

 } 

  

 private Boolean checkBeforeGuidedMission() { 

  if(vehicleTranslation.getMode().equals("GUIDED")) { 

   return true; 

  } 

  System.out.println("Can't fly this mission. Please follow description for 

take of in GUIDED mode."); 

  return false; 

 } 

  

 public Integer getDestinationListPosition() { 

  return destinationListPosition; 

 } 

  

 public void setPrecision(Double newPrecision) { 

  precision = newPrecision; 

 } 

  

 public void updateRouteList(JSONObject plannedRoute){ 

  try { 

   destinationList.clear(); 

   JSONArray plannedRouteJSONArray = 

plannedRoute.getJSONArray("rows");//.getJSONObject(0).getJSONObject("value").get

JSONArray("rows"); //Breake down the JSON 

   for(int i=0; i<plannedRouteJSONArray.length(); i++){ 

    JSONObject plannedRouteJSONObject = 

plannedRouteJSONArray.getJSONObject(i); 

    JSONObject plannedRouteJSONObjectConverted = new 

JSONObject(plannedRouteJSONObject.toString()); 

     

    Location newDestination = new Location(); 
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 newDestination.setElevation(plannedRouteJSONObjectConverted.getJSONObje

ct("Location").getDouble("elevation")); 

   

 newDestination.setLatitude(plannedRouteJSONObjectConverted.getJSONObjec

t("Location").getDouble("latitude")); 

   

 newDestination.setLongitude(plannedRouteJSONObjectConverted.getJSONObj

ect("Location").getDouble("longitude")); 

    

    destinationList.add(newDestination); 

   } 

   System.out.println("VehicleMission -> UpdateRouteList -> The 

list was updated"); 

  } catch (JSONException e) { 

   System.out.println("VehicleMission -> UpdateRouteList -> Was 

not able to add in list"); 

   System.out.println(plannedRoute.toString()); 

   vehicleTranslation.status = "No points in list"; 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

  

 public Double getDistanceToPointInList(Integer i) { 

  return 

vehicleTranslation.getDistanceBetween(vehicleTranslation.getCurrentLocation(), 

destinationList.get(i)); 

 } 

 

 public Double getTotalDistance() { 

  //Count total distance 

  Double totalDistance = 0.0; //m 

  if(destinationList.size() > 0) { 

   totalDistance = 

vehicleTranslation.getDistanceBetween(vehicleTranslation.getCurrentLocation(), 

destinationList.get(0)); 

  } 

  for(int i=1; i<destinationList.size(); i++) { 

   totalDistance = totalDistance + 

vehicleTranslation.getDistanceBetween(vehicleTranslation.getCurrentLocation(), 

destinationList.get(i)); 
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  } 

   

  return totalDistance; 

 } 

  

 public Double getTimeToFlyList() { 

  return getTotalDistance() * speed; 

 } 

  

 public Double getSpeed() { 

  return speed; 

 } 

  

 public void setSpeed(Double newSpeed) { 

  speed = newSpeed; 

 } 

  

 public Boolean getMissionStarted() { 

  return missionStarted; 

 } 

 

 public void setMissionStarted(Boolean missionStarted) { 

  this.missionStarted = missionStarted; 

   

  if(!missionStarted) { 

   vehicleTranslation.setMode("LOITER"); 

  } 

 } 

} 

10.7.7. VehicleTranslation.java 

Den här klassen tillhör huvudprogrammet på edge-enheten. Programmets uppgift är att 

översätta kommandon och data till funktioner och variabler som sedan kan hanteras av 

programmet.  

 

package main; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.InetAddress; 
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import java.net.URL; 

import java.net.UnknownHostException; 

 

import com.thingworx.types.primitives.structs.Location; 

 

public class VehicleTranslations { 

 //private SerialLine vehicleCom = CCUAVThing.vehicleCom; 

 private SerialLine vehicleCom; 

 Boolean missionDownloaded = false; 

 public Double altitudeByUser; 

 public String mode; 

 public String status; 

  

 public VehicleTranslations(SerialLine newVehicleCom) { 

  vehicleCom = newVehicleCom; 

  status = "Connected"; 

 } 

  

 public Integer getGPSPoints() { 

  return Integer.parseInt(vehicleCom.getStatus("gps_0.fix_type")); 

 } 

  

 public Location getCurrentLocation() { 

  String currentLat = vehicleCom.getStatus("location.global_frame.lat"); 

  String currentLon = vehicleCom.getStatus("location.global_frame.lon"); 

  String currentAlt = vehicleCom.getStatus("location.global_frame.alt"); 

  if(currentLat != null && currentLon != null && currentAlt != null) { 

   Location currentLocation = new Location(); 

   currentLocation.setLatitude(Double.parseDouble(currentLat)); 

   currentLocation.setLongitude(Double.parseDouble(currentLon)); 

   currentLocation.setElevation(Double.parseDouble(currentAlt)); 

   return currentLocation; 

  } 

  //Set status 

  return null; 

 } 

  

 public Location getHomeLocation() { 

   

  if(!missionDownloaded) { //Download data before get home position! 

   missionGetList(); 
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  } 

   

  String homeLat = vehicleCom.getStatus("home_location.lat"); 

  String homeLon = vehicleCom.getStatus("home_location.lon"); 

  String homeAlt = vehicleCom.getStatus("home_location.alt"); 

  System.out.println("HomeLAT: " + homeLat); 

   

  Location homeLocation = new Location(); 

  homeLocation.setLatitude(Double.parseDouble(homeLat)); 

  homeLocation.setLongitude(Double.parseDouble(homeLon)); 

  homeLocation.setElevation(Double.parseDouble(homeAlt)); 

  return homeLocation;  

 } 

  

 public Double getDistanceBetween(Location point1, Location point2) { 

     double theta = point1.getLongitude() - point2.getLongitude(); 

     double dist = Math.sin(deg2rad(point1.getLatitude()))  

                     * Math.sin(deg2rad(point2.getLatitude())) 

                     + Math.cos(deg2rad(point1.getLatitude())) 

                     * Math.cos(deg2rad(point2.getLatitude())) 

                     * Math.cos(deg2rad(theta)); 

     dist = Math.acos(dist); 

     dist = rad2deg(dist); 

     dist = dist * 60 * 1.1515 * 1.609344 * 1000; //1.609344, for km, 1000 for 

meters 

      

     //Adding distance in altitude 

     //dist = dist + Math.abs(point1.getElevation()-point2.getElevation()); 

      

     return (dist); 

 } 

  

 public Double getBatteryVoltage() { 

  return Double.parseDouble(vehicleCom.getStatus("battery.voltage"));

  

 } 

  

 public Double getBatteryCurrent() { 

  return Double.parseDouble(vehicleCom.getStatus("battery.current")); 

 } 
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 public Integer getBatteryLevel() { 

  return Integer.parseInt(vehicleCom.getStatus("battery.level")); 

 } 

  

 public Integer getHeading() { 

  return Integer.parseInt(vehicleCom.getStatus("heading")); 

 } 

  

 

 public String getIp(){ 

        URL whatismyip; 

  try { 

   whatismyip = new URL("http://checkip.amazonaws.com"); 

   BufferedReader in = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(whatismyip.openStream())); 

   String ip = in.readLine(); 

   in.close(); 

   return ip; 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

   return null; 

  } 

    } 

  

 public String getLocalIp() throws UnknownHostException { 

  InetAddress addr = InetAddress.getLocalHost(); 

  return addr.getHostAddress(); 

 } 

  

 public Double getAltitudeRelativeSea() { 

  return 

Double.parseDouble(vehicleCom.getStatus("location.global_frame.alt")); 

 } 

  

 public Double getAltitudeRelativeHome() { 

  return 

Double.parseDouble(vehicleCom.getStatus("location.global_relative_frame.alt")); 

 } 

  

 public Boolean checkArmed(){ 
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  String isArmed = vehicleCom.getStatus("armed"); 

  return Boolean.valueOf(isArmed); 

 } 

  

 public Boolean setArm(Boolean armed) { 

  if(armed) { 

   vehicleCom.sendCommand("armed = True"); 

   for(int test = 0; test <= 10; test++) { //Try to wait for answer 

    if(checkArmed()) { 

     status = "Armed"; 

     return true; 

    } 

    try { 

     Thread.sleep(500); //Relay delay 

    } catch (InterruptedException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

   return false; 

  }else { 

   vehicleCom.sendCommand("armed = False"); 

   for(int test = 0; test <= 10; test++) { //Try to wait for answer 

    if(!checkArmed()) { 

     status = "Disarmed"; 

     return false; 

    } 

    try { 

     Thread.sleep(500); //Relay delay 

    } catch (InterruptedException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

   return true; 

  } 

 } 

  

 public Double getGroundSpeed() { 

  return Double.parseDouble(vehicleCom.getStatus("groundspeed")); 

 } 

  

 public Boolean setGroundspeed(Double speed) { 
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  vehicleCom.sendCommand("groundspeed=" + speed); 

  if(getGroundSpeed() == speed) { 

   return true; 

  }else { 

   return false; 

  } 

 } 

  

 public String getMode() { 

  return vehicleCom.getStatus("mode").toUpperCase().substring(12); 

 } 

  

 public Boolean setMode(String mode) { 

  vehicleCom.sendCommand("mode = VehicleMode('" + mode + "')"); 

  mode = getMode(); 

  return getMode().equals(mode); 

 } 

  

 public void setTakeOff(Double altitude) { 

  status = "Initializing"; 

  altitudeByUser = altitude; 

  vehicleCom.sendCommand("simple_takeoff(" + altitude + ")"); 

  status = "Taking off"; 

 } 

  

 public void gotoPoint(Location point, Double groundspeed) { 

  vehicleCom.sendInfo("newPoint = LocationGlobalRelative(" + 

point.toString() + ")"); 

  vehicleCom.sendCommand("simple_goto(newPoint, groundspeed=" + 

groundspeed + ")"); 

  status = "Flying forward"; 

 } 

  

  

 //Set current position as home location 

 public Boolean setNewHome() { 

  missionGetList(); 

 

 vehicleCom.sendCommand("home_location=vehicle.location.global_frame"); 
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  return 

vehicleCom.getStatus("location.global_frame").equals(vehicleCom.getStatus("home_lo

cation")); 

 } 

  

 //Set position at to new homeposition 

 public Boolean setNewHome(Location newHome) { 

  missionGetList(); 

  vehicleCom.sendCommand("home_location = LocationGlobal(" + 

newHome.toString() + ")"); 

  missionGetList(); 

  Location currentHome = getHomeLocation(); 

  if(newHome == currentHome) { 

   return true; 

  }else { 

   return false; 

  } 

 } 

 

 private Boolean missionCheck() { 

  if(!vehicleCom.sendCommand("flush()").equals("None")) { 

   return true; 

  }else { 

   return false; 

  } 

 } 

  

 public void powerOff() { 

  try { 

   vehicleCom.powerOff(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

  

 public Boolean missionGetList() { 

  missionDownloaded = true; 

  vehicleCom.getStatus("commands.download()"); 

  for(int test = 0; test <= 100; test++) { //Try to wait for download 
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 if(Boolean.parseBoolean(vehicleCom.getStatus("commands.wait_ready()"))) { 

    return true; 

   } 

    

   try { 

    Thread.sleep(100); //Relay delay 

   } catch (InterruptedException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return false; 

   

 } 

  

 //Missions in GUIDED mode 

  

  

  

  

  

 //Missions in AUTO mode 

 public Integer missionAutoGetNextInList() { 

  return Integer.getInteger(vehicleCom.getStatus("commands.next")); 

 } 

 

  

 public Boolean missionAutoAddLocation(Location point){ 

  missionGetList(); 

  vehicleCom.sendCommand("commands.add(Command(0, 0, 0, 

mavutil.mavlink.MAV_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT, 

mavutil.mavlink.MAV_CMD_NAV_WAYPOINT, 0, 0, 0, 0, 0, 0, " + 

point.getLatitude().toString() + ", " + point.getLongitude().toString() + ", " + 

point.getElevation().toString() + "))"); 

  if(missionCheck()) { 

   vehicleCom.sendCommand("commands.upload()"); 

   return true; 

  }else { 

   return false; 

  } 

 } 
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 //This function is not ready, find another solution here 

 public Boolean missionAutoModifyList() { 

  missionGetList(); 

  return true; 

 } 

  

 public Boolean missionAutoClearAll() { 

  vehicleCom.sendCommand("commands.clear()"); 

  vehicleCom.sendCommand("commands.upload()"); 

  missionDownloaded = false; 

  return missionCheck(); 

 } 

  

 public void missionAutoGoToPointInList(int next) { 

  vehicleCom.sendCommand("commands.next=" + next); 

 } 

  

  

 //Calculations for distances 

 private double deg2rad(double deg) { 

     return (deg * Math.PI / 180.0); 

 } 

 

 private double rad2deg(double rad) { 

     return (rad * 180.0 / Math.PI); 

 } 

  

  

  

} 
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10.7.8. GetLaunchersAndDrones.java 

Programmet är en funktion skriven i Thingworx som har en central funktion för att 

hämta alla startramper och drönare till systemet som finns tillgängliga. Funktionen 

ligger i en egen Thing som är en del av ett Utility (verktyg) som är utvecklat under 

projektet och används på plattformen.  

 

var params = { 

 infoTableName : "InfoTable", 

 dataShapeName : "CCUAV - Location" 

}; 

 

// CreateInfoTableFromDataShape(infoTableName:STRING("InfoTable"), 

dataShapeName:STRING):INFOTABLE(DronesAndLaunchers) 

var result = Resources["InfoTableFunctions"].CreateInfoTableFromDataShape(params); 

 

var newEntry = new Object(); 

 

 

//GetDemoData 

// result: INFOTABLE dataShape: RootEntityList 

var demoDrone = Things["CCUAVDroneDemo"]; 

newEntry.NameHuman = "Demo online"; // STRING 

newEntry.NameThing = demoDrone.name; // STRING 

newEntry.Location = demoDrone.CurrentLocation; // LOCATION 

newEntry.NameMashup = demoDrone.name; 

newEntry.Mode = demoDrone.Mode;//row.Status; // STRING 

newEntry.Status = demoDrone.Status;//row.Status; // STRING 

newEntry.Connection = demoDrone.isConnected; // LOCATION    

newEntry.Type = "Drone"; 

newEntry.Launcher = false;  

newEntry.Drone = false;  

newEntry.VideoURL = demoDrone.VideoURL; 

newEntry.PlannedRoute = demoDrone.PlannedRoute; 

result.AddRow(newEntry); 

 

//Get all drones 

var drones = ThingTemplates["CCUAV - Drones"].GetImplementingThingsWithData(); 

 

for each (row in drones.rows) { 

    newEntry.NameHuman = row.NameDrone; // STRING 



Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 

Box 823, 301 18 HALMSTAD 

 

Sida 97 av 98 

    newEntry.NameThing = row.name; // STRING 

    newEntry.NameMashup = row.name; 

 newEntry.Mode = row.Mode;//row.Status; // STRING 

    newEntry.Status = row.Status;//row.Status; // STRING 

 newEntry.Connection = row.isConnected; // LOCATION 

 newEntry.Location = row.CurrentLocation; // LOCATION 

    newEntry.Type = "Drone"; 

    newEntry.Launcher = false;  

    newEntry.Drone = true;  

    newEntry.VideoURL = row.VideoURL; 

    newEntry.PlannedRoute = row.PlannedRoute; 

         

    result.AddRow(newEntry); 

     

} 

 

//Get all launchers 

var launchers = ThingTemplates["CCUAV - 

Launcher"].GetImplementingThingsWithData(); 

for each (row in launchers.rows) { 

    newEntry.NameThing = row.name; // STRING 

    newEntry.NameHuman = row.NameLauncher; // STRING 

    newEntry.NameMashup = row.name; 

 newEntry.Status = row.Status; // STRING 

 newEntry.Connection = row.isConnected; // BOOLEAN 

 newEntry.Location = row.HomeLocation; // LOCATION 

    newEntry.Type = "Launcher"; 

    newEntry.Launcher = true;  

    newEntry.Drone = false;  

 

    newEntry.PlannedRoute = null; 

     

     

    result.AddRow(newEntry); 

} 
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