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Examensarbete Drönare på Vidsel test range 
 

Bakgrund 
På provplatsen utanför Vidsel tillhandahåller FMV Test & Evaluering möjligheten för försvarsmakten, 
industri och utländskförsvarsmakt att i en säker miljö testa och utvärdera militära system. 
FMV ansvarar bland annat för projektering, drift, underhåll och utveckling av de provsystem som möjliggör 
denna verksamhet. Provsystemen kan variera i storlek från stora radar, teodolit och telemetristationer till 
målrobotar (UAV) och radiostyrda bilar (UGV) till mindre provsystem som höghastighetskameror, 
störutrustning och geodesiutrustning. 
 
Provplatsen har ett stadigt ökande behov av att ha egna drönare för att lösa olika uppgifter som till exempel 
komplicerade fotouppdrag på rörliga mål, 3D avbildning av skjutfält och kalibrering av baninmätande 
provsystem med hjälp av en RTK modul. Det finns idag ett antal drönare på provplatsen som inte kan 
användas på grund av de nya flygrestriktionerna samt att mjukvaran i dem inte är godkänd ur IT-säkerhets 
synpunkt. För att provplatsen ska kunna använda drönare måste ett större arbete med att designa hård och 
mjukvara för drönare genomföras. Provplatsen söker därför en eller två studenter som vill arbeta med att 
skräddarsy en drönarlösning efter provplatsens förutsättningar och behov. 
 

Uppgift 
Syftet med projektet är att ta fram ett förslag på hårdvara samt mjukvara som är lämplig för provplatsen att 
använda. Ett modulbaserat system är en fördel för att drönarsystemet ska kunna följa den tekniska 
utvecklingen och möta nya specifika behov. Mjukvaran kan utgå från någon öppen källkod och vid behov 
modifieras för att möta behoven som finns i projektet. Ytterligare så bör hänsyn tas till att drönarna ofta 
kommer opereras i riskzon vilket gör att man även bör designa en flexibel markstation som går att fjärrstyra 
via nätverkstrafik. I projektet ingår även att hårdvara inhandlas och implementeras med mjukvara på 
befintliga drönare (DJI s1000, Steadidrone QU4D) för att testas i provområdet. 
 

Leverans 
Utöver själva examensarbetet så skall följande levereras: 

 Källkod 

 Användarhandledning 

 Dokumentation 

 Testprotokoll 

 Intern projektrapport 
 
I projektets inledning skall levereras en projektdefinition med bl.a. en grov tidsplan, metodbeskrivning samt 
en testplan. Om möjligt så skall en demo av systemet köras vid projektets slut.  

 

Din bakgrund 
Lämplig profil på den som skall utföra projektet kan vara civilingenjörsutbildning med inriktning mot data, 
rymd, teknisk fysik och elektroteknik eller liknande. Svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning är ett 
krav. Projektet utförs under 20 veckors heltidsarbete. 
 
Kontaktperson: Tomas Linder, tomas.linder@fmv.se  
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