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Abstract  

Technological development is advancing rapidly with drones, and therefore the technology for drones 

is constantly improving. However, research shows that the control of drones has been primarily in 

the form of keyboard and joystick. With this project, we want to challenge the current control of 

drones to a control through hand gestures and - movements using MediaPipe and OpenCV. We will 

test the program’s hardware and software in several tests with methods like acceptance- and black-

box testing. The program will be tested on anonymous people that will give us data on further 

programming possibilities for the future. In addition, it gives us an insight into if our program meets 

the goals of our Minimum Viable Product. 
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1. Introduktion 

På globalt plan er den teknologiske udvikling i hastig fremgang. I den forstand har blandt andet 

udviklingen af droner og den ubemandede teknologi fået vind i ryggen, og flere end 400 nye 

dronemodeller udkommer hvert år på verdensplan. Samtidig findes der mere end 2.000 dronevarianter 

og 29.000 patenterede opfindelser, der har relation til brug af droner (Klein, 2018, s. 1). Teknologien 

for den ubemandede droneteknologi bliver hele tiden forbedret og anvendelsesmulighederne vil i 

samme stil udvikle sig. Anvendelsesmulighederne har allerede godt fat i erhvervslivet, da mange 

brancher gør brug af den ubemandede droneteknologi. Her taler vi for eksempel om sø og 

redningstjenesten, jordbrug, og optagelser af ufremkommelige steder (Klein, 2018, s. 1).  

Her i Danmark er droneteknologien ikke gået ubemærket hen. Flere virksomheder gør brug af 

teknologien til blandt andet overvågningsteknologi og vanding af store arealer såsom marker. Mange 

af de droner har det samme styresystem tilfælles, som er baseret på GPS koordinater, så de flyver en 

given rute og/eller bliver manuelt betjent. Vores research på området viser, at styringen af de 

ubemandede droner primært har været med en form for tastatur eller joystick. Vi ønsker med dette 

projekt at udfordre den gængse styring af droner til en styring gennem håndbevægelser. Dette kan 

være anvendeligt til givne situationer, hvor tastatur eller joystick kontrol ville være upraktisk at bruge, 

eller bare som et anderledes bidrag til dronestyring.  

Vi har derfor sat os for at udvikle et program, der gennem brug af maskinlæringsmodeller kan 

detektere en hånd fra en computers webkamera. Herved designer vi et program, der kan navigere og 

gøre en drone interaktiv igennem håndbevægelser. Dette sker i en brugergrænseflade, hvor en bruger 

kan interagere med dronen ved at bruge forskellige håndbevægelser foran webkameraet. Ved at 

benytte os af bestemte computermodeller kan vi kortlægge hænderne på en bruger, der står foran en 

computers webkamera og bruge den information til dronens interaktionsmuligheder. Det vil sige, at 

når dronen for eksempel modtager en besked om, at brugeren har hånden åben, så skal programmet 

sende en UDP-besked til dronen, om at den skal lette og svæve i luften. 

Vi vælger at skrive i højniveauprogrammeringssproget Python, der er populært, og som bliver brugt 

meget i erhvervslivet (Code Institute, 2021, s. 1). Derudover skal vi registrere hænder ved brug af en 

computers webkamera, hvortil vi anvender biblioteket MediaPipe. Mere om dette i afsnit 3.1.1 

Mediapipe og 3.1.1.1 Mediapipe Pipeline og Solutions – Mediapipe Hands. 
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1.1 Problemfelt 

Styring af en drone kan udføres lige fra en teenager, der leger hjemme i haven til en uddannet 

droneoperatør, der styrer en militærdrone. Vi har startet et projekt, hvor vi ønsker at udvikle et 

program, der kan styre en drone ved brug af håndbevægelser. Ideen om at bruge sine hænder eller 

hele sin krop interaktivt og dermed være i bevægelse er sundt, så alene for børn og unge vil denne ide 

med dronestyring med hænderne være gavnligt (Kristensen, Høgstedt, & Pedersen, 2009, s. 5).  

Herudover har vi interesse i at afprøve drone kontrol gennem håndbevægelser, da droner mere 

normalt er kontrolleret gennem joysticks og fjernbetjening. Det er et interessant problemfelt at skulle 

overdrage til håndbevægelser og herfra undersøge, hvordan styring gennem håndbevægelser kan 

udføres. 

I dette projekt arbejder vi udelukkende med styring af en drone ved brug af hænder, dette giver stadig 

utallige måder at styre dronen på. Hver måde bringer sine egne problematikker og fordele, som vi 

forsøger at udrede for. Når vi arbejder med droner, så kommer de ofte med et Software Development 

Kit (SDK), som tillader programmører at skrive programmer til at interagere med dronen. Når vi 

arbejder med Tello droner, som vi gør i dette projekt, så kommer de med et Software Development 

Kit med over 34 kommandoer som beskrevet i afsnit 3.2 Tello SDK 2.0, der giver flere muligheder 

for programmøren, men det kan også indebære sine problematikker (Tech, 2018). Her udreder vi for, 

hvilke kommandoer der er gode at have, og hvilke kommandoer der ikke gavner programdesignet. 

Herfra finder vi ud af, hvordan vi samarbejder mellem kommandoer, vi inddrager, og hvilke 

håndbevægelser der er intuitive og kan udføres af den brede befolkning. 

Håndbevægelser er et bredt og generelt begreb, hvorpå ethvert menneske har deres egne forestillinger 

om, hvad det kan indeholde ud fra deres hænders begrænsninger. Hertil inddrager vi som 

baggrundsviden, hvordan stress forringer hukommelsen. Ting der læres, kan hurtigt blive glemt eller 

husket anderledes i stress situationer, såsom første gang man skal afprøve ny viden (Vogel & 

Schwabe, 2016). Vi kunne godt tænke os at undgå dette sker ved at have opsat et styringssystem, der 

er intuitivt, men hvilket kan have sine problematikker. Hertil ligger der også udfordringer i, hvordan 

programmet skal opbygges, for selvom vi udtænker en god måde at styre dronen på med hænderne, 

så skal det stadigvæk lykkes at implementere designet i selve programmeringen. Det leder os hen til 

vores problemformulering. 
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1.2 Problemformulering  

Hvordan kan vi anvende programmeringssproget Python og biblioteket MediaPipe til at udvikle en 

simpel grafisk brugergrænseflade, hvor det er muligt at styre en Tello drone med håndbevægelser? 

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvilke redskaber kan vi anvende til at strukturere design-, implementerings-, og testprocessen 

af vores program? 

2. Hvordan får vi vores program til at tale sammen med Tello dronen? 

3. Hvad kan MediaPipe bidrage med til projektet, og hvordan anvender vi biblioteket? 

4. Hvilke styringer kan vi bruge til at navigere vores drone, og hvordan kan vi skrive det i 

Python? 

5. Hvordan kan vi udvikle vores grafiske brugeroverflade? 

6. Hvordan kan vi udføre test af programmets funktionalitet? 
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2. Planlægning af projektet 

Vi beskriver i dette kapitel de værktøjer, som vi bruger til at styre og planlægge design-, 

implementerings- og testprocessen af vores program. Vi kommer først ind omkring vores 

udviklingsmiljø, derefter vores anvendelse af GitHub, og til sidst beskriver vi, hvordan vi bruger et 

Kanban board til at planlægge og strukturere projektet.  

2.1 Udviklingsmiljø 

Vi arbejder i projektet alle på Windows computere med Python version 3.8. For at kunne begynde 

med at programmere, skal vi bruge et Integrated Development Environment (herefter kaldet IDE). 

Det er udviklingsmiljø såsom PyCharm eller Visual Studio Code, hvilket er de to IDE’s, vi har brugt 

i projektet. Det er muligt at bruge andre IDE’s såsom IntelliJ, men det vigtigste er at downloade de 

påkrævede biblioteker for at få programmet til at køre.  

Herunder finder du en vejledning i at downloade og installere PyCharm og Visual Studio Code: 

For at installere PyCharm skal du bruge følgende 

link:(Http://www.jetbrains.com/pycharm/download/, 2021) og installere version 2021.0.0, som pr 

dags dato 29 maj 2021 er den nyeste. Det er valgfrit, om der installeres ’Professional’ eller 

’Community’. 

For at installere Visual Studio Code skal du bruge følgende link: 

(Https://code.visualstudio.com/download, 2021) og installere version 1.56, som pr dags dato, 29 maj 

2021, er den nyeste.  

2.2 GitHub 

Vi bruger GitHub i projektet, da det giver projektgruppen mulighed for at samarbejde på samme kode 

fra forskellige computere, samtidig med det giver mulighed for at gå tilbage til tidligere commits 

(Github.com, 2021). Her anvender vi en main branch, hvor vi opbevarer et GitHub repository. Ved 

at vi laver commits, så har vi også mulighed for at vedlægge kommentarer, som giver mulighed for 

at give feedback på andres commits. Det har vist sig at være fordelagtigt at kunne gå tilbage til 

tidligere commits. Det er derfor også vigtigt, at vi udfører commits ofte, skriver gode kommentarer, 

og sørger for ikke at commit halvfærdigt arbejde. Hvis vi alligevel gerne vil lægge noget arbejde op, 

som afviger fra planen eller indeholder ufærdige elementer, så opretter vi et nyt repository, så 
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projektgruppen stadig har mulighed for at følge arbejdet og give feedback. Her kunne vi have arbejdet 

med flere branches, men vi følte ikke, at projektets størrelse krævede dette.  

2.3 Kanban 

Kanban er en projektledelsesmetode, vi gør brug af til planlægning og strukturering af vores projekt 

(Blivprojektleder.dk, 2021). Vi udfører vores kanban på hjemmesiden Trello.com, der tilbyder 

webbaserede kanban platforme for gruppearbejde. Vi gør brug af vores kanban board til at delegere 

arbejdsopgaver, holde overblik over opgavers processer og til at brainstorme nye ideer. Vi 

kategoriserede opgaver i en kronologisk rækkefølge fra ny ide til opgave afsluttet, hvori afsluttet 

enten er ’Done’ eller ’Discarded ideas’. Kategorierne er fremvist her følgende: 1) Backlog, 2) To Do, 

3) Doing, 4) Testing, 5) Done, og 6) Discarded ideas. Disse kategorier giver en visuel præsentation 

af, hvor mange opgaver vi har udført og mangler. Vi fandt dette til at være et værdifuldt redskab til 

vores projekts proces, da det gav mulighed for at strukturere processen. 
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3. Teknisk teori 

Vi gennemgår i det kommende kapitel teorier, der ligger bag de tekniske værktøjer, som vi arbejder 

med i projektet. Vi starter kapitlet ud med baggrunden for, hvorfor vi har afgrænset os til at arbejde 

med MediaPipe til at udvikle vores program i afsnit 3.1.1. Vi beskriver hertil i afsnit 3.1.1.1 pipelines 

og solutions, samt hvilken vi anvender i projektet. Derudover beskriver vi i afsnit 3.1.2, hvorfor vi 

arbejder med en Tello drone, samt hvordan Tello dronen virker. Dette leder os videre til en beskrivelse 

af Tello dronens SDK i afsnit 3.2 Tello SDK 2.0, som vi bruger i projektet. Da vi kommunikerer med 

dronen via UDP-pakker, bliver der i afsnit 3.3 User Datagram Protocol (UDP) også beskrevet, hvad 

dette betyder. Til sidst beskriver vi i afsnit 3.4 Grafisk brugergrænseflade, hvad en grafik 

brugergrænseflade er, og i afsnit 3.5 OpenCV beskriver vi, hvordan vi anvender biblioteket OpenCV 

til at udvikle denne. 

3.1 Afgrænsning 

Vi beskriver nu i de kommende afsnit baggrunden for, hvorfor vi arbejder med MediaPipe og Tello 

dronen i projektet. Andre alternativer til MediaPipe har for eksempel været Dlib, Haar Cascade og 

TensorFlow, der alle er maskinlæringsværktøjer, som vi vil kunne bruge til at detektere hænder ved 

brug af et webkamera. Efter undersøgelse af de forskellige tilgængelige biblioteker valgte vi at 

arbejde videre med biblioteket MediaPipe, da vi efter afprøvning af biblioteket vurderede, at det 

indeholdt de nødvendige funktioner for at kunne arbejde med vores problemformulering. Derudover 

var det også det bibliotek, som alle gruppemedlemmer fandt konsensus om virkede mest interessant 

og tilgængeligt at komme i gang med at anvende. Vi beskriver nu i afsnit 3.1.1 Mediapipe, hvorfor 

vi gik videre med MediaPipe, som bibliotek til at udvikle vores program til håndstyring af dronen. 

3.1.1 MediaPipe 

Mediapipe er et open-sourceframework, der bruges til at udvikle multimodale maskinlærings 

løsninger og - modeller gennem brug af pipelines, hvilket vi beskriver i afsnit 3.1.1.1 MediaPipe 

Pipeline og Solutions – MediaPipe Hands (Mediapipe, 2021). Mediapipe blev udviklet af Google og 

har været open-source siden 2019 (Yong, 2019) med et speciale i modeller og løsninger inden for 

medier, hvor det kan bruges til detektering og sporing på flere operativsystemer. Mediapipe blev 

originalt udviklet til hurtigt at kunne programmere og eksperimentere med Augmented Reality (AR) 

applikationer i mobilmarkedet (Android og IOS) (Lugaresi m.fl., 2019). AR bliver blandt andet brugt 

i nyere biler, hvor der er et head-up display i udstyrspakken. Et head-up display projicerer data fra 

instrumentbrættet op på forruden, så føreren af bilen kan se instrumentbrættets data uden at skulle 
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fjerne blikket fra trafikken (BilGo a/s, 2021). Dermed bliver der lagt et lag reality ovenpå 

virkeligheden.  

Mediapipe indeholder modeller, der kan bruges individuelt og samlet. Mediapipe tilbyder derudover 

prædefineret løsninger, man kan vælge eller sætte modellerne sammen efter eget behov (Google, 

2020b, s. 1). Der findes dog modeller, der ikke virker for alle programmeringssprog og 

operativsystemer. Da MediaPipe som skrevet tidligere oprindeligt er lavet til Android og IOS, er der 

nogle begrænsninger for, hvilke modeller vi kan gøre brug af. Vi har dog fundet ud af, at vi har, hvad 

vi skal bruge i Mediapipe med Python (Google, 2020b). De modeller, der er nødvendige for at møde 

vores Minimum Viable Product, kan nemlig findes i de modeller, vi har adgang til. 

Mediapipe har GPU support, som gør programmers frames per second (FPS) hurtigere gennem GPU-

acceleration og multi-threading (Alavi, 2020, s. 1). Multi-threading betyder, at en person kan køre 

flere programmer samtidig i den samme datastrøm, som hvis der kun kørte et program 

(Tutorialspoint.com, 2021). Mediapipes understøttelse har dog grænser for, hvor godt det kan virke 

ud fra, hvor godt et program er sat op, og hvilke maskiner man programmere på (Alavi, 2020, s. 1). 

Mediapipe sætter håndgenkendelse nemt op, hvor vi ellers uden Mediapipe forventer, at vi ville skulle 

lave andre minimumskrav til projektet eller bruge unødvendig tid på at få det sat op. Ved afprøvelse 

af Mediapipe finder vi, at dets opsætning, samt dets fordele gør det ideelt for os at bruge i projektet. 

Mediapipe giver os utallige muligheder for, hvor projektet kan gå hen, og med dets popularitet er der 

mange ressourcer på internettet til at lære fra. 

3.1.1.1 MediaPipe Pipeline og Solutions – MediaPipe Hands  

Pipeline er en metode til at automatisere arbejdsgangen af alle de processer, der behøves for at oplære 

en maskinlærings model (Valohai, 2021). Solutions er et Mediapipe begreb for flere modeller der er 

sat sammen til at give en løsning på en problematik. Mediapipe har flere fordele, der gør den brugbar 

i projektet. Mediapipe har en løsning kaldet ’Mediapipe Hands’, der indeholder to modeller: Palm 

Detection Model og Hand Landmark Model (Mediapipe, 2021). Denne løsning er udviklet til at kunne 

programmere med håndbevægelses kontrol og med op til 4 hænder i et vindue (handsfree.js, 2021). 

MediaPipe Hand Landmark Model er specielt interessant for os med dets 21 landmarks på hænderne, 

der giver mange muligheder for at programmere kommandoer til en drone. Det er sat op med 3D 

koordinater, som gør det muligt at gøre brug af håndbevægelser såsom lukket -, åben hånd, samt at 

dreje hænderne. ’Mediapipe Hands’ gør det derfor nemt for programmører at identificere og sporer 

hænder (Mediapipe, 2021). 
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1https://google.github.io/mediapipe/solutions/hands.html 

 

 

I vores program gør vi brug af landmark detektion til at finde vores hænder foran et webkamera. 

Ved at vi benytter landmarks, kan vi implementere forskellige hånd tegn, der bliver genkendt af 

programmet. MediaPipe Hands giver mulighed for at bruge flere hænder på samme tid. Dette har 

fordele og ulemper for styringen hvorpå, at programmet blandt andet opfanger to hænder, når 

man kun har behov for en, men samtidigt giver det mulighed for andre funktioner end ved kun 

én hånd.  

3.1.2 DJI Ryze Tello drone 

I dette projekt gør vi brug af en 

DJI Ryze Tello Drone, som 

vises på billedet til højre. 

RUC har udlånt tre DJI Ryze 

Tello droner til projektets 

medlemmer, og derfor er det 

denne drone vores projekt 

omhandler. DJI Ryze Tello 

drone er programmerbar, og 

den giver en bruger mulighed for selv at være kreativ med et IDE (Tech, 2018) . Dronen forudsætter 

dog ikke krav til programmering, da styresystemet kan downloades, og det er muligt at kontrollere 

dronen med en simpel app (Tech, 2018, s. 2).  

Billede 1, taget af Michael Hansen 
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Fordelen ved at bruge Tello droner består i den programmerbare del, da vi kan bruge Python og Tello 

SDK til at opbygge vores kode med henblik på at skabe vores egen styring. Mere om dette i afsnit 

5.2.3. En anden fordel er størrelsen og vægten på dronen, hvad indendørs flyvning angår, da dronen 

er lille og let nok til at manøvre rundt indenfor. 

En af ulemperne ved Tello droner er den ekstreme følsomhed overfor vind, da dronens totalvægt på 

87 gram (Tech, 2018, s. 21) ikke har den modstandsdygtighed, der kræves for at flyve stabilt 

udendørs; selv i let vind. 

3.2 Tello SDK 2.0 

Software Development Kit (SDK) er en samling af softwareudviklings værktøjer, der giver brugeren 

adgang til at udvikle for eksempel apps til en bestemt platform eller styresystem (Afrose & Fayed, 

2015). I projektet anvender vi Tello SDK 2.0, som giver mulighed for forbindelse til dronen gennem 

en Wi-fi UDP-port, hvorved vi kan kontrollere dronen med string kommandoer. SDK’en inkluderer 

tre forskellige kommando typer: 1) Control Commands (xxx), 2) Set Commands (xxx a) to set new 

sub-parameter values, og 3) Read Commands (xxx?) (Tech, 2018). Nedenstående billede er et 

eksempel på nogle af de Control Commands, som SDK’en tilbyder, hvor der vil blive sendt tilbage 

‘ok’ eller 'error’: 

 

(Tech, 2018, s. 3) 

Af Set Commands ses der eksempler på nedenstående billede. Her bliver der også sendt tilbage ‘ok’ 

eller ‘error’: 
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(Tech, 2018, s. 5) 

Af de viste Control Commands og Set Commands benytter vi alle. Der er også Read Commands, men 

dem har vi ikke benyttet meget. Vi bruger dog en Read Command for at få værdien af dronens 

batteriniveau. Eksempler på Read Commands kan ses i nedenstående billede: 

 

(Tech, 2018, s. 5) 

Vi beskriver videre i afsnit 6, hvordan vi bruger Tello SDK 2.0 i vores program.  

3.3 User Datagram Protocol (UDP) 

User Datagram Protocol (herefter kaldet UDP) er en netværksprotokol, der sender data fra en server 

til en anden server over internettet (Matthews, 2020). Når vi snakker om at sende UDP beskeder, så 

bruger vi begreberne IP og port. IP står for Internet Protokol, og er internetadressen på UDP 

netværksprotokollen. IP’en bruges til at identificere din computer på internettet, og det fungerer som 

en slags telefonnummer (Kjær, 2020). En UDP-port er softwarebaseret og har en bestemt funktion på 

computeren alt efter hvilke port nummer, som UDP-porten har (NetinBag, 2021b). For eksempel når 

vi bruger Tello SDK 2.0, er UDP-porten 8889 reserveret til kommunikation med dronen, så vi kan 

sende kommandoer til den. Derudover er UDP-port 8890 er reserveret til at få Tello State, og UDP-

port 11111 er reserveret til at få video fra dronens kamera.  
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3.4 Grafisk brugergrænseflade  

Da de første styresystemer blev lanceret, var der kun udviklet tekstbaserede grænseflader, som vi 

kender fra kommandoprompten fra Windows og Mac. Men senere i 1980érne blev de første grafiske 

brugergrænseflader udviklet, som bruges på flere platforme i dag (NetinBag, 2021a). 

Det er grafiske brugergrænseflader, der kan indeholde objekter såsom ikoner, knapper og andre 

grafiske elementer, brugere kan interagere med (ComputerHope, 2021). I dette projekt gør vi brug af 

en grafisk brugergrænseflade til styring af dronen og brugergrænsefladen kan ses i afsnit 5.1 

Præsentation af brugergrænseflade. 

3.5 OpenCV 

Da vi ønsker at udvikle en grafisk brugergrænseflade, hvor vi kan styre Tello dronen med 

håndbevægelser, så kræver det, at vi har adgang til vores computers webkamera, så vi kan få input til 

at detektere vores hænder. Vi vælger at arbejde med OpenCV til at udvikle vores brugergrænseflade, 

da det er et nemt tilgængeligt bibliotek, der kan arbejde sammen med MediaPipe og Python. OpenCV 

står for ‘Open Source Vision Library’ og bruges til ‘computer vision’ og ‘machine learning’ 

(OpenCV, 2021a), der gør vi kan udvikle applikationer, som arbejder i real-time.  

OpenCV indeholder mere end 2500 optimerede algoritmer, der kan bruges til at detektere og 

genkende hænder, identificere objekter, klassificere menneskelig ageren i videoer, tracke objekter i 

bevægelse, fjerne røde øjne fra billeder og meget mere (OpenCV, 2021a). Derudover kan OpenCV 

bruges til at modtage og fremvise billeder og videoer, som analyserne ofte er baseret på, samt fremvise 

geometriske former og tekst med mere. Når vi bruger biblioteket sammen med Python, så bruger vi 

NumPy til datastrukturer, der arbejder med arrays. Numpy er et Python bibliotek, der tillader 

numerisk databehandling med Python, så komplekse matematiske problemer kan blive løst ved 

simple operationer (The SciPy community, 2020). Vi beskriver videre i kapitel 6 Brugervejledning, 

hvordan vi bruger OpenCV til at udvikle vores grafiske brugergrænseflade. 
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4. Program design 

Da vi designede vores program, gik det igennem flere iterationer. Vi diskuterer og argumenterer i 

dette kapitel for vores designvalg. Vi starter med at præsentere, hvad et ‘Minimum Viable Product’ 

er. Derefter præsenterer vi vores minimumskrav til programmet. Vi har herudover inddraget en anden 

tabel, der ligner vores ‘Minimum Viable Product’, men det inddrager ting, vi gerne ville have 

implementeret som ekstra for at løfte vores projekt. Vi bruger dette til at vise, hvad vores mål for 

projektet er. Herefter diskuterer og argumenterer vi for problematikker, vi har haft i sammenhæng 

med at opsætte vores MVP og ekstra. Derefter kommer vi i afsnit 4.2 Designvalg ind på nogle af de 

valg, som vi har foretaget gennem forskellige iterationer af vores design.  

4.1 Opstilling af kriterier for Minimum Viable Product 

Minimum Viable Product (herefter kaldet MVP) er en teori for de mindste krav et produkt skal have 

for at kunne være set som succesfuldt og blive givet videre til købere (Lenarduzzi & Talbi, 2016). 

Vi gør brug af MVP til at sætte minimumskrav for, hvad vi ser som et succesfuldt program og som 

en del af vores testning i ‘Program afprøvelse’, kapitel 8. 

I dette kapitel opsætter vi kriterier for vores program. Kriterierne er til for at give overblik og finde 

ud af, hvad programmet behøver at kunne for at kunne blive set som succesfuldt. Kriterierne bliver 

opdelt i MVP og ‘Ekstra’. MVP er det absolut nødvendige i programmeringen, hvor ‘Ekstra’ bliver 

kriterier, vi stræber imod for en bedre brugeroplevelse. 

4.1.1 MVP 

I dette afsnit bliver de mest nødvendige funktioner for programmet vist. Vi vil præsentere vores MVP, 

hvori vi opstiller og argumentere for vores valg. 

Kriteriet Hvorfor? 

Kommunikation med drone 

via UDP datapakker 

Vores program skal kunne sende kommandoer til dronen 

Brug biblioteker De nødvendige datapakker skal installeres for at programmet kan 

køre programmeres 
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Drone styring via en 

computers webkamera 

Vi vælger, at dronen skal kunne styres gennem håndbevægelser 

Otte styrings kommandoer til 

dronen: 

Takeoff, lande, op, ned, 

venstre, højre, frem, og tilbage 

For at kunne styre dronen, så vurderer vi, at det kræver de otte 

nedskrevne kommandoer  

 

 

Vise hændernes landmarks Det kan give brugeren en underholdende oplevelse at se sine 

landmarks på hænderne under programudførelse. Samtidig kan 

det skabe en forståelse af, hvordan programmet virker. 

Tabel 1 - MVP 

4.1.2 Ekstra 

Ekstra er en tabel sat op med mål, vi ønsker at implementere efter, vi har opfyldt vores MVP. Disse 

kriterier er ikke nødvendige for at have et succesfuldt program, men er blevet evalueret som at være 

givende for en bedre styring af droner. 

Kriteriet Hvorfor? 

Flip frame for spejl effekt Vi er opvokset med spejlreflekser og afvigelser fra denne 

opfattelse skaber en diskrepans hos en testbruger af vores 

program 

Batteri status indikator  Det ville være nyttigt at se batteri status, da en flyvning varer ca. 

7 min pr. opladet batteri 

Instruktionsvejledning i at 

flyve dronen før programmet 

aktiverer dronen 

En vejledning i at flyve dronen giver en større succes til 

testflyvning 

Tabel 2 - Ekstra 
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4.2 Design valg 

Vi fortæller i dette afsnit om nogle af de beslutninger, som vi har taget igennem forskellige iterationer 

af designet af vores program med henblik på styring af dronen med hænderne. Vores styringssystem 

har været igennem mange iterationer siden projektets begyndelse, og vi præsenterer nu nogle af de 

overvejelser, som vi har gjort os vedrørende MediaPipe Hands og sammensætning af kommandoer i 

brugergrænsefladen. 

4.2.1 Mediapipe hænder 

Igennem projektprocessen har der været diskussioner om hvilke funktioner fra Mediapipe, der vil 

bidrage positivt til projektet. Hertil har vi diskuteret brugen af flere hænder som værende et 

interessant tillæg til styringssystemet. Det kan forventes at flere hænder vil give flere 

styringsmuligheder, som gør vi kan inddrage flere kommandoer fra Tello. Som skrevet tidligere kan 

Mediapipe biblioteket detektere mellem venstre og højre hånd, samt detektere op til fire hænder. Der 

var samtlige ideer og iterationer, der blev testet med brugen af flere hænder; som for eksempel hvis 

højre hånd styrede retningen af dronen og venstre hånd styrede farven ved at bruge tommel og 

pegefinger. 

Ultimativt valgte vi at gå med en enkel hånd af flere årsager. Vi fandt, at inddragelsen af flere hænder 

havde problematikker, der gjorde det mere overskueligt for projektgruppen at bruge en enkelt hånd 

til styring af droner. Som bidrag hertil fandt vi også, at flere kommandoer ikke altid er optimale. Som 

skrevet i vores problemfelt bliver hukommelsen værre, når man er stresset, som for eksempel når man 

skal styre en drone. Derudover oplevede vi også, at det ikke var nødvendigt med mere end en hånd 

for at opfylde vores MVP, og det er nemmere at huske, hvordan kommandoerne skal udføres. Hertil 

fører det os videre til at koordinere sammensætning af kommandoer i brugergrænsefladen. 

4.2.2 Sammensætning af kommandoer i brugergrænsefladen 

Ud fra beslutningen om at bruge en enkelt hånd, blev det forsat til, hvordan styringen skulle foretages. 

Her startede vi ud med et mere traditionelt gitter styringssystem. Illustrationen på nedenstående 

billede viser vores første iteration til, hvordan styringssystemet kunne se ud, og det viser 

problematikker, vi stødte på med dette. Illustrationen viser gittersystemet, hvor A står for ‘deadzone’ 

og B er problematiske zoner, da de indeholder funktioner fra flere kommandoer samtidig og dermed 

sender flere signaler.  
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Gittersystemet skal forestille at være områder på vores 

brugergrænseflade, hvor alt efter hvor hånden er, så skal 

dronen flyve den kommando. I dette gittersystem gik vi 

efter at styre dronen højre, venstre, op og ned gennem 

gittersystemet med en zone i midten af skærmen, der skulle 

fungere som et område uden nogen funktionalitet; fremover 

kaldet deadzone. Det betyder, at det er en neutral position, 

hvor brugere kan have en start position og et sted, hvor 

dronen kun skal svæve.  

Vi fandt problematikker ved vores gittersystem, da der fandtes problematiske områder, hvorpå en 

brugers kontrol af dronen blev usikker. Herudover fandt vi, at ved at bruge denne slags 

styringssystem, fik vi ikke udnyttet MediaPipe optimalt. Gittersystemet gav en intuitiv styring, men 

vi vurderede det som værende for enkelt med begrænset mulighed for kommandoer. Vi valgte derfor 

at omlægge det originale styringssystem. 

Anden iteration af styringssystemet blev opdateret ved at tage flere argumenter, som dronen skulle 

vurdere før den udførte en styring. Det gjorde, at styringerne ikke længere gik hen over hinanden, da 

der skulle opfyldes flere ting, før en styring muliggjordes.   

 

Gittersystemet er blevet ændret således, at det 

ikke længere er et stort gitter, der gælder for alt, 

men nu er omlagt så bestemte områder af 

gitteret bliver aktiveret ud fra bestemte 

håndpositioner. En håndposition der er udviklet 

ud fra hvor mange åbne fingre på en hånd, der 

bliver opfanget, vil have sit eget gittersystem. Et 

eksempel på dette er kommandoerne for op og 

ned, der bliver fremkaldt ved at holde pege-, og 

langfinger oppe. Når kommandoen bliver 

opfanget, vil et gitter, der er usynligt for brugere 

Illustration 1, Gitter Styring – Første iteration 

Illustration 2, Iteration med gitter- og hånd positions styring. 
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være til stede, som illustrationen viser. Der kan læses mere om styringssystemet i afsnit 6.3 

Styringssystem.  

Som illustreret er der ligesom foregående illustration en deadzone, der er uændret og navngivet ’A’. 

Hertil er der en sort linje, der fungerer som et skels punkt for, hvornår den opfangede håndposition er 

op eller ned. Ud fra håndpositionen og dens position vil det blive opfanget og herfra kommunikeret 

til en drone, om hvorvidt den skal flyve op eller ned. Vi har sat skels punktet op, da vi har evalueret, 

at det findes intuitivt, at op og ned kommandoer bliver udført ved at føre en hånd i samme retning. 

Den samme tankegang kan ses i de andre kommandoer til styring af dronen; med undtagelse for 

’rotation’, der ikke gør brug af gittersystemet.  

Det nye styringssystem er ikke lige så intuitivt som første iteration, men det har flere fordele. Det nye 

system har flere kommandoer, hvor de ikke går ind og afbryder hinanden. Ved at udnytte MediaPipe 

Hands funktion med landmarks, har vi programmeret fem hånd positioner, der arbejder sammen med 

gittersystemet. Hver hånd position refererer til en bestemt kommando, for eksempel vil en hånd med 

pege- og langfinger oppe fortælle systemet, at nu bliver kommandoen med flyv op og flyv ned 

aktiveret. Det betyder, at hvis brugeren har hånden fremme med pege- og langfinger, så når vi 

bevæger hånden ned i den nederste kvadrant, så vil dronen få en besked om at flyve nedad. Hvis 

hånden tværtimod flyttes op i den øvre kvadrant, så vil dronen flyve opad under forudsætning, at det 

er den rigtige håndposition. 
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5 Beskrivelse af programmet 

I dette kapitel beskriver vi vores endelige programkode, samt vi kommer ind på de forskellige 

iterationer, vi har været igennem, og de valg vi har foretaget.  

5.1 Præsentation af brugergrænseflade 

Programmet indeholder en grafisk brugergrænseflade, der kører i et OpenCV vindue kaldet 

‘DroneGUI’. Det er muligt at få vinduet til at vise forskellige ting. Når vi kører programmet, så starter 

vi med at se instruktioner til, hvordan vi styrer dronen. Dette bliver vist på nedenstående billede to, 

og styringerne bliver også nærmere beskrevet videre gennem dette kapitel og i afsnit 7.3 Test af drone 

oplevelse.  

 

Billede 2, Første brugergrænseflade af vores program 
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Når programmet starter op, viser den første brugergrænseflade sig, hvor instruktionerne til styringen 

fremgår. Når man er klar til at styre dronen, skal du venstre klikke med musen på skærmen for at se 

den næste skærm. 

Når der klikkes med venstre museknap, skriftes brugergrænsefladen til billede tre, som ses her 

forneden. Der startes med at vises en besked, hvor du bedes vise din hånd for at starte styringen.  

 

På dette tidspunkt har Mediapipe ikke detekteret nogen hånd og dronestyringen er ikke blevet 

aktiveret endnu. Før Mediapipe har detekteret en hånd, vil programmet ikke gå videre med resten af 

koden. Når du sætter en hånd op foran webkameraet, vil programmet fortsætte og flere 

valgmuligheder toner frem på skærmen, se nedenstående billede. 

Billede 3, anden brugergrænseflade af vores program. 
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Billede 4, Hånd detekteret i programmet. 

Du kan nu vise de angivne kommandoer til webkameraet for at navigere dronen og programmet 

lukkes ved at trykke ‘q’ på keyboardet, når ‘DroneGUI’ viser instruktioner 

5.2 Program udformning 

Vores program er opbygget af fem filer: main.py, interface.py, handDetector.py, droneControls.py, 

og navigateDrone.py. Vi beskriver i de følgende afsnit vores programkode i den rækkefølge, som den 

bliver læst, når programmet kører. Vi gør dog den undtagelse for læsevenlighedens skyld at beskrive 

handDetector.py filen først, da det var den fil, som vi først skrev, og som gør, at vi kan detektere 

hænder og se landmarks. Derefter beskriver vi vores main.py fil og vores interface.py fil, som starter 

vores brugergrænseflade op. Når vi kan se landmarks, så kan vi blandt andet programmere ud fra 

disse, hvilket vi blandt andet kommer ind på, når vi beskriver vores droneControls.py fil. Til sidst 

beskriver vi vores navigateDrone.py fil, som bruges til at navigere dronen. Indimellem vil der være 

afsnit, der beskriver vores interface.py, da vi som sagt i store dele beskriver koden i den rækkefølge, 
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som den bliver læst. Der vil være screenshots af vores kode i afsnittet, der stammer fra vores GitHub: 

https://github.com/ControlledDrone/droneProgram. 

5.2.1 handDetector.py - Class HandDetector() 

Vi beskriver i dette afsnit vores handDetector.py fil, der indeholder vores HandDetector() klasse. 

Denne klasse bruger vi til at detektere hænder, da det er det første, som vi skal have styr på for at 

arbejde med vores problemformulering. Til at oprette vores model er vi inspireret af MediaPipe 

Hands, se afsnit 3.1.1.1 MediaPipe Pipeline og Solutions – MediaPipe Hands, da det giver 

konfigureringsmuligheder for ens hånddetektionsmodel. Vi er også inspireret af de eksempler, de 

giver for Python kode under overskriften ‘Python Solutions API’ (Google, 2020a). 

Når vi anvender MediaPipe Hands, så har vi forskellige konfigureringsmuligheder. Dette ser vi i 

nedenstående billede, hvor vi har vores konstruktør for klassen. Vi har brugt meget tid på at angive 

værdier for parametrene. Vi havde en stor del af projektet sat maxHands til to, da vi ønskede, at vi 

kunne detektere to hænder samtidigt. Det viste sig senere, at det ikke var til gavn for vores projekt, 

så vi valgte i stedet for at sætte maxHands til 1, da vi alligevel ikke skal bruge to hænder til styringen 

af vores program. Ved at lave denne ændring så havde vores program ikke mulighed for at detektere 

to hænder samtidigt, når vi kørte programmet. Her oplevede vi en større stabilitet, hvor landmarks 

ikke sprang frem og tilbage mellem vores hånd og en genstand i baggrunden (Google, 2020a). Da vi 

ikke ønsker, at vores program skal tage fejl af, hvad der er hænder, og hvad der ikke er, så har vi også 

justeret på detectionCon gennem flere iterationer, som har betydning for, hvor sikker modellen skal 

være på, at det er en hånd, som den har detekteret. Her finder vi, at alt mellem 0.5-0.8 giver 

forholdsvist stabile resultater, hvor vi dog evaluere 0.7 til at være den mest stabile. Vi ønsker 

derudover, at programmet skal være i stand til at følge med hånden, når vi bevæger den. Her finder 

vi, den mest korrekte og stabile sporing af hånden i bevægelse er 0.6 (Google, 2020a). 

https://github.com/ControlledDrone/droneProgram
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Fra MediaPipe solutions henter vi ‘hands’ og ‘drawing_utils’ ned, som vi bruger i metoden 

findHands() på næste billede. Her gøres et BGR-billede input gjort til et RGB-billede input, hvorefter 

der ledes efter hænder på billedet. Hvis der findes hænder på billedet, så får vi en liste af detekterede 

hænder, hvor hver hånd er repræsenteret som en liste af 21 landmarks (Mediapipe, 2021). Derefter 

tegnes alle de detekterede landmarks- og forbindelserne imellem dem på billede inputtet, som derefter 

bliver returneret. Vi ønsker kun at finde én hånd. 

 

I den sidste metode findPosition() i vores HandDetector() klasser laver vi en liste, lmList, over 

landmarks id, x-, og y-koordinat. Derudover tegner vi endnu engang landmarks, hvilket ikke er 

nødvendigt, men vi ønskede at give dem en sølvfarve, hvilket vi gør med en af OpenCVs tegne 

funktioner. Mere om dette i afsnit 5.2.3.2 Instruktioner – instructions().  
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5.2.2 main.py  

Vores main.py fil bruger vi som en gateway til resten af programmet. Det betyder, at vi starter med 

at importere fra modulet interface, som er vores interface.py fil, klassen GUI. I vores main() metode 

kalder vi herefter startGUI() metoden fra GUI klassen, og skriver ud i terminalen, at vores 

brugergrænseflade bliver startet op. 

 

5.2.3 interface.py 1.0 - Class GUI 

Vi beskriver i det kommende afsnit vores interface.py fil, som bliver brugt til at køre vores grafiske 

brugergrænseflade, og dermed også den fil, der holder styr på meget af programmet. Derfor 

importerer vi først klasserne fra vores andre tre filer, da vi bruger disse klassers metoder i denne fil. 

Mere om dette, når vi når til deres anvendelse i programmet. Derudover importerer vi også ‘Tello’ 

fra ‘djitellopy’ samt ‘cv2’ se afsnit 3.5 OpenCV og ‘time’. Dette kan ses i nedenstående billede: 



Page 27 of 61 

 

 

DJITelloPy er en Python indpakning (eng. wrapper) for Tello af Damiá Fuentes, hvor biblioteket 

tillader Tello dronen at bruge den officielle Tello SDK 2.0 (Escoté, 2021a), som blev beskrevet i 

afsnit 3.2 Tello SDK 2.0 Derudover har biblioteket en indbygget funktionalitet til at forbinde dronen 

og computeren, så der kan sendes UDP-beskeder frem og tilbage. Derfor skal der laves et objekt af 

klassen Tello () fra tello modulet, som DJITelloPy tilbyder, hvorefter vi kalder metoden connect(), 

der giver os adgang til SDK’en (Escoté, 2021b). Dette skal kaldes for at dronen kan styres.   

Herefter opretter vi en boolean variable, der er sat til ‘False’, når vi kender instruktionerne for styring 

af dronen. Variablen bliver brugt, når vi opretter en metode til at registrere et venstreklik fra musen. 

Dette bruger vi senere i vores OpenCV vindue, hvor vinduets indhold afhænger af, om man kender 

instruktioner og vil styre dronen (knowInstructions==True), eller man ikke kender instruktioner og 

har brug for at læse dem (knowInstructions==False). Mere om dette i afsnit 5.2.6 interface.py 2.0 – 

startGUI(). 

 

5.2.3.1 Venstreklik med musen - ifClicked() 

Herefter opretter vi vores GUI () klasse, som bliver brugt til at køre vores grafiske brugergrænseflade 

i OpenCV, hvorfra vi kan styre dronen. Den første metode i klassen er ifClicked (), som manipulerer 

knowInstructions() variablen. Her bruger vi en if sætning (eng. statement), der ser om et begivenhed 

(eng. event) er lig med et venstreklik fra musen (PyImageSearch, 2021). Ved hvert klik vil variablen 

skifte værdi.  



Page 28 of 61 

 

 

5.2.3.2 Instruktioner - instructions() 

I vores instructions() metode skriver vi instruktioner i OpenCV vinduet ‘DroneGUI’, når 

knowInstructions==false. Instruktionerne beskriver hvilke håndbevægelser, der navigerer dronen og 

hvordan. Derudover indsætter vi billeder af håndbevægelserne for at gøre vores brugergrænseflade 

mere brugervenlig.  

I metoden anvender vi OpenCV’s tegne funktioner. Vi kan tilgå dem, da vi importerer cv2 til vores 

fil. Af tegnefunktioner indeholder cv2 blandt andet cv2.line(), cv2.circle(), cv2.rectangle(), og 

cv2.putText() med flere. I funktionerne skal vi give dem argumenter for img, som er hvilket billede, 

vi ønsker at tegne på. Derudover skal vi angive den ønskede placering i et x- og y-koordinatsystem, 

en tuple for den ønskede BGR-farve, samt en værdi for tykkelsen (OpenCV, 2021b). Det er også 

muligt at angive cv2.FILLED i stedet for tykkelse for at udfylde den geometriske form med farven, 

som der kan ses i nedenstående billede på linje 36. Vi har brugt følgende hjemmeside som redskab 

til at finde koder fra RGB-farver, som vi har omsat til BGR: 

https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html. Derudover giver cv2 også muligheden for 

at skrive tekst på et billede, hvortil vi også angiver en string for, hvad vi ønsker at skrive ud, 

skrifttypen og skriftstørrelsen. De tilgængelige Hershey skrifttyper, som cv2 arbejder med, kan findes 

på følgende link: 

https://docs.opencv.org/master/d6/d6e/group__imgproc__draw.html#ga0f9314ea6e35f99bb23f2956

7fc16e11. Det har været nødvendigt at eksperimentere med forskellige skrifttyper for at opnå en 

brugergrænseflade, som vi var tilfredse med udseendet af. De fleste skrifttyper så for store ud i vores 

vindue; selv med skriftstørrelse 1. Ved brug af ovenstående link fandt vi skrifttyperne 

cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL or FONT_HERSHEY_PLAIN, der ser mindre ud i 

vinduet, hvilket for eksempel kan ses i linje 31 og linje 33 på nedenstående billede: 

https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html?fbclid=IwAR0mEaKozwri_lIGqRykpmzXFBtEzvjhHeMSAdDei0zCNS9j40XbxrVKQi8
https://docs.opencv.org/master/d6/d6e/group__imgproc__draw.html#ga0f9314ea6e35f99bb23f29567fc16e11
https://docs.opencv.org/master/d6/d6e/group__imgproc__draw.html#ga0f9314ea6e35f99bb23f29567fc16e11
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Derudover giver cv2 også muligheden for cv2.imread() og cv2.reize. Vi bruger her cv2.imread() til 

først at indlæse et billede fra en fil, og derefter bruger vi cv2.resize() til at manipulere billedet til 

bestemte dimensioner. Billederne skal bruges til at vise instruktionerne til brugere af programmet, så 

det er nødvendigt, at de har de rigtige størrelser, så de kan ses. Derefter bruger vi udskæring (eng. 

slicing) til at putte billederne, der hvor vi ønsker i vinduet.  

 

Da vi ønsker at gøre vores grafiske brugergrænseflade intuitiv, så skriver vi med cv2.putText(), 

hvordan brugerne starter programmet. Hvis de følger kommandoen på skærmen, så vil de 

venstreklikke med musen, og ‘DroneGUI’ vinduet vil ændre sig, da knowInstructions bliver True. Så 

længe knowInstructions==False, så bruger vi en anden cv2 funktion cv2.imshow() til at vise 

DroneGUI i ‘DroneGUI’ vinduet. 
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5.2.3.3 Takeoff og land – insideRectangle() 

Vi bruger også metoden insideRectangle() til at lette og lande vores dronen. Vi starter med at bruge 

OpenCV’s tegne funktion til at lave rektangler i bestemte dimensioner. 

 

Derefter bruger vi cv2.putText() til at skrive ovenpå dem, hvad rektanglerne kan. Bagefter undersøger 

vi om et givent x- og y-koordinat er indeni en af rektanglerne, hvorefter dronen enten vil lande eller 

lette, hvis det vurderes True. 

 

5.2.3.4 Skriv retning – printDirection() 

Vi finder det også fordelagtigt, at der kan skrives ud på img, hvilken retning dronen flyver. Hertil har 

vi metoden printDirection(), der tager imod argumenter for, hvor mange fingre brugerne holder op 

samt ‘vals’, der indeholder værdier for farten, dronen skal flyve til højre, venstre, op, ned, frem, 

tilbage og yaw. Argumenterne bliver evalueret i if sætninger for at skrive den rigtige retning ud på 

img med cv2.putText(). De negative værdier bliver ganget med –1 for at farten bliver skrevet rigtigt 

ud på img, da det ikke er muligt at flyve med negativ fart, så vi frygter, at dette ville forvirre brugere 

af vores program. 
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5.2.4 startGUI() 

Vi når nu til beskrivelse af vores startGUI() metode, som var den metode, at der blev kaldt, når main() 

metoden for programmet blev kørt. Metoden har til formål at starte vores grafiske brugergrænseflade 

op, hvorfra vi kan styre Tello dronen med håndbevægelser. For at metoden skal kunne køre 

brugergrænsefladen og styringen af dronen, så skal vi bruge klasserne, der bliver vist i nedenstående 

billede: 

 

Da vi importerede ’time’ i starten af filen, så sætter vi nu variablerne pTime og cTime til 0, da vi skal 

bruge disse variabler senere til at udregne, hvor mange frames per sekund, at vores program kører.  

Mere om dette i afsnit 5.2.8 Interface.py 3.0 – startGUI() Derudover bruger vi cv2 VideoCapture() 

til at modtage video fra webkameraet, og vi sætter kameraet højde, bredde og lysstyrke. 
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Derefter bruger vi cv2.namedWindow() til at oprette et nyt OpenCV vindue kaldet ‘DroneGUI’. Dette 

vindue bruger vi lige bagefter til at bruge cv2.setMouseCallback(), der bruges til at sætte en “mouse 

handler” for det angivne vindue. Her vil metoden ifClicked() registrerer et venstreklik i vinduet.  

 

Vi opretter også en baggrund for brugergrænseflade, som vi bruger, når vi skal vise instructions(). 

Denne bliver sat til de samme dimensioner som webkameraet.  

 

Derefter ønsker vi at oprette en variabel til at holde værdien af dronens batteri. Det kræver, at vi 

kalder metoden tello_battery() fra DroneControls klassen, hvor den får tello objektet ‘me’ som 

argument.  

   

Inden vi beskriver vores startGUI() metoder videre, så gennemgår vi, hvad DroneControls klassen 

indeholder. 

5.2.5 droneControls.py 

Til at udregne FPS (se afsnit 5.2.8 Interface.py 3.0 – startGUI()), som vi skal bruge variabler cTime 

og pTime til at styre vores drone, som i høj grad er baseret på, hvor mange fingre, at brugere holder 

op, er vi inspireret af  Murtaza’s Workshops video om ‘Finger Counter using Hand Tracking” fra 
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YouTube (Murtaza, 2021). Derudover har Murtaza’s Workshop flere videoer indenfor vores 

projektområde, hvor vi har været inspireret af hans tilgang til at arbejde med at spore håndbevægelser.  

Vores DroneControls() klasse indeholder beregninger, som vi bruger til at kontrollere drone, og vi 

kan vi få information om dronen. Vi kan få info om dronens batteri status ved at bruge metoden 

tello_battery(), der returnerer en integer værdi. Derudover har vi metoden createDeadZone(), der 

opretter en zone i den grafiske brugeroverflade, og returnerer False, hvis et angivet x- og y-koordinat 

fra en landmark er i zonen. Vi bruger også metoderne findVeloFromCenter(), findDistanceLms(), 

findMiddleXYofLms(), findXYofLm(), og findScreenCenter(). Disse metoder bliver alle brugt, men 

vi henviser til programkoden i droneControls.py for nærmere beskrivelse. Den sidste metode i klassen 

beskriver vi nærmere her, da vi her har været inspireret af YouTube video af Murtaza’s Workshop 

som nævnt først i afsnittet. 

Metoden findNoOfFingers() bliver brugt til at finde antallet af åbne fingre på img og returnerer denne 

værdi. Vi bruger ikke plads her med at gå i dybden med metoden, men den tjekker om tipIds er større 

end landmarket under sig, hvilket betyder, at fingeren er åben. Derefter går vi alle åbne fingre 

igennem på nær tommelfingeren, da den altid vil være åben for at finde antallet af noOfFingers, der 

i alt er åbne. Vi returnerer dette tal af antal åbne fingre, som vi senere bruger i vores programkode til 

at styre dronen baseret på antal viste åbne fingre.  
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5.2.6 interface.py 2.0 - startGUI() 

Vi starter nu i startGUI() i vores GUI klasse i interface.py filen et while loop, der kører, mens det er 

True, hvilket betyder indtil, det møder et break sætning eller bliver sat til False. I vores tilfælde, når 

det møder break. Her bruger vi read() funktionen, der læser om inputtet fra webkameraet kan læses. 

Hvis det ikke kan, så skriver det ud, ellers forsætter programmet til næste if sætning. Her bruger vi 

boolean variablen knowInstructions til at tjekke, når den er False, som er der, hvor cv2 vinduet skal 

vise instruktionerne til programmet. Derfor kalder vi instructions() metoden, som blev beskrevet i 

afsnit 5.2.3.2 Instruktioner – instructions(). 
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Hvis knowInstructions() ikke er False, så har vi en else sætning, der bruger cv2.flip() til at spejlvende 

et 2D array, i vores tilfælde et webkamera. Argumentet 1 betyder, at der bliver spejlvendt på x-aksen 

(GeeksforGeeks, 2020). Derudover bruger vi metoden findsHands() fra HandDetector() klassen til at 

finde hænder på billedet og tegne landmarks samt forbindelserne mellem dem på img. Bagefter bruger 

vi igen HandDectector() klassen, hvor vi bruger metoden findPostion() til at oprette en variabel til at 

opbevare positioner af landmarks på img. Herudover opretter vi tipIds til at opbevare landmarks for 

fingerspidserne. Disse skal bruges, når vi kalder metoden findNoOfFingers() fra DroneControls() 

klassen.  

 

Vi kører heri også en if sætning, der er True, når lmList ikke er tom; det vil sige, at der bliver 

detekteret en hånd foran webkameraet. Her finder vi først midten af to landmarks (9 og 0) for at finde 

midten af håndfladen. Derefter opretter vi en variabel til at finde distance fra dette punkt til midten af 

vinduet, hvor brugergrænsefladen kører. Det betyder, at vi sætter variablen lig med 

findVeloFromCenter() fra DroneControls() klassen, hvis funktion blev beskrevet i afsnit 5.2.5 

droneControls.py. Derudover bruger vi også metoden createDeadZone() fra DroneControls() klassen, 

som giver et område på skærmen, hvor kommandoer ikke bliver sendt.  

 

Derefter bruger vi igen en metode fra DroneControls(), nemlig findXYofLm() for at finde x- og y-

koordinaterne for landmark 0, 8 og 9. Vi bruger x- og y-koordinaterne fra landmark 9 og 0, når vi 

bruger cv2.line til at tegne en linje på img, som skal repræsentere en dybde linje. Derudover bruger 
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vi fra samme klassen metoden findDistanceLms() for at finde distancen mellem landmark 9 og 0. 

Herefter bruger vi metoden noOfFingers() for at se, hvor mange fingre, der bliver holdt oppe på 

billedet.  

 

Nu bruger vi værdien af noOfFingers til først at tjekke med en if sætning, om hånden er lukket. Hvis 

hånden er lukket, så skal dronen roterer med uret i 9 grader. Derefter tjekker vi med en anden if 

sætning, om værdien af noOfFingers er 1, hvor dronen vil bruge stop kommandoen, som vi kender 

fra SDK’en, og det betyder, at dronen vil holde sig svævende i luften. Herefter ønsker vi også, at 

vores drone kan flyve i andre retninger, hvortil vi opretter værdien ‘vals’ som skal opbevare værdierne 

for højre, venstre, op, ned, frem, tilbage og yaw, som der bliver returneret, når metoden 

navigateDrone() fra DroneControls bliver kørt. Her giver vi metoden dens argumenter, når vi kalder 

den, hvilket er værdier, vi allerede har fundet til at styre dronen.  

  

5.2.7 navigateDrone.py 

Vi bruger NavigateDrone() klassen for at få dronen til at flyve i bestemte retninger. Her har vi oprettet 

metoden navigateDrone(), der returnerer værdier for op, ned, højre, venstre, tilbage og frem og yaw. 

Metoden tager mod en række argumenter, der muliggør dronens styring. Derudover bruger vi 

metoden findScreenCenter() fra DroneControls klassen til at finde midten af img’s højde og bredde. 

Før vi begynder at give værdierne for styringerne nye værdier, så initialisere vi dem til 0. 
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På nedenstående billede viser vi, at hvis du holder to fingre oppe, og y-værdien af midten af hånden 

er større eller mindre end værdien af midten af højden, så skal dronen enten flyve til op eller ned. Her 

bliver up angivet med positiv værdi for at navigere dronen op og negativ værdi for at navigere dronen 

ned. Vi bruger her værdien af distancen af håndens midte til skærmens midte (center_dist) for at 

justere den værdi, der bliver sendt til dronen om at navigere til højre eller venstre. 

 

Relateret hertil, så bliver der vist i nedenstående billede, at hvis du holder tre fingre oppe, og x-

værdien af midten af hånden er større eller mindre end værdien af midten af bredden, så skal dronen 

enten flyve til venstre eller højre. Her bliver lr angivet med positiv værdi for at navigere dronen til 

højre og negativ værdi for at navigere dronen til venstre. Vi bruger igen her også værdien af distancen 

af håndens midten til skærmens midte (center_dist) for at justere den værdi, der bliver sendt til dronen 

om at navigere til højre eller venstre.  

 

I nedenstående bliver dronen navigeret baglæns, hvor der med if sætninger tjekkes, om hånden er 

åben og om distance1, som er den grå linje på hånden, er indenfor nogle bestemte parametre. For at 
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navigere dronen baglæns, så må distance1 ikke være høj. Hertil kan dronen navigeres fremad ved at 

bevæge hånden tættere på webkameraet, så distance1 bliver større. For at navigere dronen baglæns, 

så sætter vi fb til negativ speed og for at få dronen til at navigere fremad, så sætter vi i stedet fb til 

positiv speed. 

 

Metoden afrundes med, at jeg returnerer værdierne for lr, fb, ud, yaw.  

5.2.8 interface.py 3.0 - startGUI() 

Når vi så vender tilbage til vores startGUI() metode, hvor vi er i gang med at styre dronen, så sender 

vi nu lr, fb, up, og yaw værdierne til dronen ved at bruge Tello SDK’ens mulighed for at styre dronen 

gennem fire kanaler. Vi opbevarer lr, fb, up, og yaw som et array. Derefter når vi nu kan navigere 

dronen, så udskriver vi også, hvilke retninger dronen flyver, på vores img, 

Dronen skal dog have mulighed for at kunne lette og lande, som vi har programmeret i 

insideRectangle() til at skulle ske, når landmark 8 bevæger sig ind i en af rektanglerne. Derfor kalder 

vi nu metoden, som skal se, om landmark 8’s x- og y-koordinat bevæger sig ind på en af rektanglerne 

i img.  

Derudover laver vi også her i linje 233 og linje 234 et rektangel, der skal komme frem, når hånden 

bliver vist. Den skal fortælle, at vi kan venstreklikke med musen igen for at se instruktioner i vinduet. 
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Det er nu, at vi benytter os af biblioteket time, som vi har importeret, samt vi gør brug af variablerne 

cTime og pTime til at beregne, hvor mange frames, som vores program kører per sekund. Når fps 

værdien er større end 15, så skriver vi fps på img med grøn skrift, som indikerer, at fps er acceptabel. 

Når fps er mindre end 15, så skriver vi fps på img med rød skrift, som indikerer, at fps ikke er optimal. 

Derudover skriver vi også værdien af dronens kamera på vores img med en grå farve ved brug af 

cv2.putText(), der ikke skal tage for meget opmærksomhed. 

 

Til sidst i startGUI() metoden bruger vi igen cv2.imshow(), men denne gang bruger vi den til at vise 

webkameraet. Derudover benytter vi os af cv2.waitKey(), hvilket først fungerer som en sikkerhed for, 

at dronen kan lande ved at trykke ‘l’ på keyboardet. Bagefter bruger vi en anden cv2.waitKey(), så vi 

kan lukke programmet ned, når vi trykker ‘q’ på keyboardet, hvis instruktionerne bliver fremvist i 

vinduet. Cv2.waitKey() fungerer nemlig på en sådan måde, at den i vores tilfælde venter 1 

millisekund på, at der bliver presset den angivne tast på keyboardet. Vi har sat waitKey() o op med 

en if sætning, der gør, at vi hvis ‘q’ bliver trykket på keyboardet, så bryder vi ud af while loopet. 

Herefter bruger vi SDK’en til at slutte forbindelse med dronen, lukke forbindelse til webkameraet 

samt lukke alle OpenCV vinduer ned.  
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6. Brugervejledning 

I dette kapitel gennemgår vi, hvordan en bruger kan tilgå vores program. Hertil gennemgår vi 

opsætningen af vores software og hardware, der sikrer at programmet virker efter hensigten.  

6.1 Hardware 

For at kunne bruge programmet skal der bruges:  

- En DJI Ryze Tello drone 

- Batteri til DJI Tello drone 

- En computer med webkamera 

Vi anbefaler at have flere batterier tilgængelig, da et enkelt opladet batteri bliver drænet på cirka 7 

minutter. 

6.2 Software 

Der er tidligere i afsnit 2.1 Udviklingsmiljø beskrevet, hvordan en bruger kan downloade den nyeste 

version af PyCharm og Visual Studio Code. Vi beskriver i de kommende afsnit, hvordan vi opsætter 

vores udviklingsmiljø, så en bruger kan køre vores program. 

6.2.1 Installation af nødvendige biblioteker 

I de kommende to korte afsnit forklarer vi, hvordan en bruger får de nødvendige biblioteker, som vi 

bruger i projektet. Vi giver mulighed for, at der både kan arbejdes i PyCharm og Visual Studio Code. 

De anvendte biblioteker kan derudover findes i vores requirements.txt file i vores GitHub repository. 

6.2.1.1 PyCharm 

Når PyCharm er installeret kan du åbne programmet og begynde at downloade de påkrævede 

biblioteker. Du finder de rigtige biblioteker ved at åbne PyCharm og klikker på ’File’ → ’Settings’ 

→ ’Project: droneProgram → ’Python Interpreter’ → ’+’. Når vi har anvendt PyCharm, så indtaster 

vi følgende datapakker efter at havde klikket på ’+’: 
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Efter at have fundet hvert bibliotek, så klikker vi på ’Install Package’, og når vi har installeret alle 

bibliotekerne, så klikker vi ud ad vinduet, hvortil en liste med overblik over de installerede biblioteker 

kommer frem. Herfra klikker vi på ’Apply’, og derefter klikker vi på ’Ok’, hvilket lukker vinduet 

ned. PyCharm er nu konfigureret korrekt. 

6.2.1.2 Visual Studio Code  

Når vi anvender Visual Studio Code, har vi anvendt en anden tilgang, hvor vi starter ud med at bruge 

Windows PowerShell til at bruge kommandoen ‘mkdir’ til at oprette en ny folder og kommandoen 

‘cd’ folderens navn for at tilgå folderen. 

Så vi starter ud med at bruge kommandoen ‘python -m pip install –upgrade pip’ for at sikre, at vi 

anvender den nyeste version af PIP, som er version 21.1.2. Herefter laver vi nu et virtual miljø for 

projektet med kommandoerne ‘python -m venv .venv’ og derefter ‘.venv/scripts/activate’ for at 

aktivere det nyoprettede virtual miljø. 

Nu kan vi lave pip installationer af de biblioteker, som vi anvender. Det vil sige pip install mediapipe, 

pip install opencv-python, pip install djitellopy. Nu kan vi i Windows PowerShell bruge kommandoen 

‘code.’, som starter Visual Studio Code op. Herefter kan vi vælge vores Python interpreter fra vores 

virtual miljø, og Visual Studio Code er nu konfigureret korrekt. 

6.2.2 Download GitHub repertoiret 

Som det næste åbner vi den medfølgende ZIP-fil til projektrapporten og kører filen ’main.py’, eller 

vi går til https://github.com/ControlledDrone/droneProgram og downloader filen. Vi downloader 

https://github.com/ControlledDrone/droneProgram
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filen ved at klikke på den grønne ’Code’ knap og derfra vælger vi ’Download ZIP’. Herfra udfolder 

vi ZIP-filen, hvor vi ønsker i vores valgte IDE, og kører filen ‘main.py’. 

6.2.3 Opret forbindelse til dronen 

Det sidste du skal gøre at tilslutte dronen. 

Inden du starter med at tilslutningen, 

anbefaler vi, at du finder ud af, hvad din 

drones navn er for at få forbindelse til den 

rigtige enhed. 

Dronens navn kan findes i bagenden af 

dronen, når batteriet er taget ud. Den røde ring 

på billedet til højre viser, hvor dronens navn 

kan findes, og samtidig viser billedet, hvor 

dronens batteri skal indsættes: 

 

På næste billede viser vi dronen, hvor 

billedet fungerer som en vejledning 

til. hvor de forskellige funktioner på 

dronen kan lokaliseres: 

Gul venstre pil: Tænd / Sluk knap 

Gul lille ring: LED indikator 

Rød højre pil: Opladerstik USB-A 

Rød stor ring: Kamera 

Dronen skal tændes ved at trykke på 

tænd/sluk knappen med den gule pil 

mod sig, hvorfra dronens indikator med den gule ring om sig begynder at blinke. Dronen bruger cirka. 

15 sekunder på at starte op, og når LED indikatoren blinker gult, så er dronen klar til at blive tilsluttet 

Wi-fi. 

Billede 5 Tello drone taget af Michael Hansen 

Billede 6 Tello drone taget af Michael Hansen 
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Herfra skal du på din computer åbne dit netværk og vælge din drones navn. Det kan tage op til 1 

minut før at dronen er koblet på din computer. Inden du starter dit program, skal du være sikker på at 

dit webkamera er tilsluttet og ikke er tildækket.  

Du kan starte programmet op på forskellige måder. I PyCharm er mulighederne: 

• Klik på ’Run’ i toppen af PyCharm og derefter klikke på ’Run ’main’  

• Hold trykket på Shift + F10 på dit tastatur 

• Klik på spil ikonet oppe i højre hjørne 

I Visual Studio Code: 

• Klik på den grønne knap i øverste højre hjørne for at køre programmet i terminalen 

Programmet skulle nu starte op uden problemer. Sæt dronen ned på en jævn overflade i et lyst område 

og ophold dig gerne 1 meter fra dronen af sikkerhedshensyn. Når programmet starter, vil dronen lette 

af sig selv og svæve i cirka. 1 meters højde.  

6.3 Styringssystem 

Vores program indeholder fem visuelle kommandoer til at styre dronen ved brug af håndbevægelser 

fremvist til webkameraet. Styringerne er vist herunder: 

1) Hold en lukket hånd op foran webkameraet, der gør, dronen roterer med urets retning. 

2) Hold pegefinger op for ikke at sende kommandoer til dronen. Dronen vil nøjes med at svæve i 

luften, indtil den får en ny kommando. Du kan vælge at bevæge pegefingerens fingerspids op i takeoff 

for at lette eller op i land for at lande.  

3) Hold pege- og langfinger op. Flyt derefter hånden op for at få dronen til at flyve op. Flyt hånden 

ned for at få dronen til at flyve ned. Farten bliver reguleret af den sorte streg fra midten af skærmen 

fra midten af din hånd. Desto længere den er, desto hurtigere flyver dronen den valgte retning. 

4) Hold pege-, lange-, og ringfinger op. Flyt derefter hånden til venstre for at få dronen til at flyve til 

venstre. Flyt hånden til højre for at få dronen til at flyve til højre. Farten bliver reguleret af den sorte 

streg fra midten af skærmen til midten af din hånd. Desto længere den er, desto hurtigere flyver dronen 

den valgte retning. 
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5) Hold åben hånd op foran webkameraet. Flyt derefter hånden frem for at få dronen til at flyve frem. 

Flyt hånden tilbage for at få dronen til at flyve tilbage. Farten bliver reguleret af den grå streg på 

hånden. Desto længere den er, desto hurtigere flyver dronen den frem. Desto kortere den er, desto 

hurtigere flyver dronen baglæns. Der er en zone herimellem, hvor du hverken flyver frem eller tilbage.  

Derudover kan du ved at venstreklikke på vinduet med musen skifte mellem at se instruktionerne og 

styring af dronen. 

 

6.4 Brugergrænseflade 

Når du kører programmet, ser du følgende i vinduet, der udgør vores brugergrænseflade: 

 

 Venstreklik med musen på skærmen for at se følgende i vinduet: 
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Vis venstre hånd for at se følgende i vinduet: 

 

Du kan nu vise de angivne kommandoer til webkameraet for at navigere dronen og programmet 

lukkes ved at trykke ‘q’ på keyboardet, når ‘DroneGUI’ viser instruktionerne.  
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7. Program afprøvelse 

I dette kapitel beskriver vi, hvordan vi har testet vores hardware og software. Kapitlet starter ud med 

at beskrive testningsmetoder, der vil blive gjort brug af i afsnit 7.3 Test af drone oplevelse. Herefter 

vil kapitlet belyse de tre test, vi udførte i kronologisk rækkefølge. De første test, vi udførte, var 

kameraet på dronen og et computer webkamera for at finde ud af de bedste forhold for at kunne bruge 

dronen og programmet. Den sidste test fulgte op på de tidligere nævnte test, hvor vi tog, hvad vi 

havde lært og brugte det til at teste en drone og programmet med forsøgspersoner. 

7.1 Tilgang til testning  

Her introducerer og redegøre vi kort for to testningsmetoder, der bliver gjort brug af i afsnit 7.3 

Testning af drone oplevelse. De to testningsmetoder hænger sammen i den grad, at black-box testning 

hører under acceptance testning og bidrager til udførelsen af rapportens spørgeskema. 

7.1.1 Acceptance testing 

Acceptance testing er en fase i software testning, der bliver udført for at teste om et program eller 

system møder opsatte minimumskrav. I denne rapport er minimumskravene vores MVP, der blev 

beskrevet i afsnit 4.1.1 MVP, hvor vi ønsker at teste, om programmet accepteres af forsøgspersoner, 

og om det lever op til minimumskravene (Dondeti, 2012, s. 30). 

7.1.2 Black-box testing 

Black-box testing er funktionel testning, hvor forsøgspersonerne ikke får information om, hvordan et 

programs kode virker eller fungerer, men det har udelukkende fokus på et programs output. Koden, 

der kører bag brugergrænsefladen, har ikke betydning for forsøgspersonerne, og de får blot at vide, 

hvad de skal forvente af programmet og teste det (Dondeti, 2012, s. 29–30). I denne rapport tester 

forsøgspersoner om en drone virker ud fra det program, de får til rådighed; hvilket vil sige vores 

program. Det gør vi for at undersøge, om vores drone styringsprogram kan opfylde minimumskravene 

for testen. 

7.2 Test af programmet 

Vi beskriver i dette afsnit tests af vores webkamera og dronekamera i forskellige miljøer. Vi starter 

med at teste den optimale afstand fra webkameraet hen til en hånd, der skal vise en håndbevægelse. 

Herefter bruger vi resultaterne som tillæg til test af dronekameraet for at finde de optimale flyve 

omstændigheder. 
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7.2.1 Webkamera 

I dette afsnit finder vi ud af, hvad der er den optimale afstand fra et 720p HD webkamera til vores 

hånddetektion med landmarks. Vi definerer den optimale afstand til at være det, der giver længst 

afstand fra webkameraet samtidig med, at webkameraet kan opfange hånden og dets landmarks 

korrekt. Vi finder denne afstand for at afklare, hvor meget bevægelsesfrihed en bruger vil have til at 

navigere dronen.  

Vi starter vores program i et oplyst rum med kommandoerne til dronen ud kommenteret. Testen bliver 

afviklet af to forsøgspersoner (en kvinde og en mand). Da vi skal bruge vores venstre hånd til testen, 

og størrelsen på hænder kan variere, har vi undersøgt den gennemsnitlige størrelse for en hånd. Vi 

har undersøgt, at den gennemsnitlige håndstørrelse for en mand er 19.3 cm, mens en kvindes hånd er 

17.2 cm i længden (Healthline.com, 2019). Forsøgspersonerne har en håndlængde på 21 cm (mand) 

og 17 cm (kvinde). Vi målte håndlængden for at finde ud af, om personers håndstørrelse ændrer, hvad 

den optimale længde fra webkameraet er, og om det er noget, vi skal tage forudsætning for, når vi 

laver testning i afsnit 7.3 Test af drone oplevelse.  

De to forsøgspersoner skiftes til at holde et målebånd fra deres højre hånd hen til webkameraet, og 

de bruger venstre hånd til at se, om deres hånd bliver opfanget af vores program. Den ene person 

tjekker afstand, mens den anden person holder øje med deres hånd i computerens program. Det er 

personen, der viser hånden, der derfor er den subjektive, vælger af, hvornår landmarks på hånden er 

til at skelne fra hinanden.  

Vi finder, at den korteste afstand fra hånd til webkamera, hvor alle landmarks bliver opfanget, er 22 

cm, og den længste afstand fra hånd til webkamera er 185 cm, men på denne afstand er det svært at 

skelne landmarks fra hinanden. Den bedste afstand for at kunne skelne landmarks og stadig have 

mobilitet til at udføre kommandoerne til dronen er fra 65 cm til 110 cm.  

7.2.2 Drone 

Dronens kamera er blevet testet i forhold til at kunne dirigere sig selv. Her har vi haft fokus på at 

finde de mest optimale forhold til at kunne teste dronen med forsøgspersoner i afsnit 7.3.3 

Spørgeskema. Det optimale bliver defineret som at kunne flyve efter kommandoer uden at blive 

distraheret af vejrforhold såsom regn, overskyet eller andet. Vi afgrænser ned til at teste drone i 

forhold til vejrforhold og lys/mørke. 
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Vi ønsker at teste, hvordan dronens ydeevne bliver påvirket af lydniveauet i dets omgivelser. Vi tester 

dette praktisk i forskellige miljøer, før vi tester med forsøgspersoner. Vi testede dronens kamera 

udenfor, under et halvtag, hvor den ikke kunne blive våd, men kunne på et mindre niveau blive udsat 

for forskellige vejrforhold og lys niveauer. Vi fandt, at udenfor mister dronen ikke sine 

omstændigheder medmindre, det bliver betydeligt mørkt. Vejr såsom regn og overskyet har derfor 

mindre betydning, og dronen kan stadig flyve som forventet. Sollys skabte dog en mere præcis 

navigering. Det eneste vejr, der betydeligt gjorde en forskel, er vind, der fik dronen til at flyve væk 

fra os.  

Vi testede også dronens kamera indendørs. Vi afprøvede dronen i et rum, hvor vi skiftede lyset fra 

oplyst til mørklagt. Vi erfarede, at Mediapipe i vores kode er meget fintfølende, og det har problemer 

med spejle. Dette tog vi op til revision, men ellers gik programmets detektering kun ned i kvalitet, 

når det blev betydeligt mørkt. 

7.2.3 Delkonklusion 

Vi kan konkludere, at som forventet har mørke en betydning for dronens navigering, men vi har 

fundet, at dronen ellers fungerer nok til at kunne blive benyttet i de fleste miljøer. Sollys er det 

optimale miljø for drone flyvning, der sammenlagt med en afstand på 65 til 110 cm fra hånd til 

computerens webkamera giver de optimale anstændigheder for at teste med forsøgspersoner og 

generelt bruge vores program. 

7.3 Test af drone oplevelse 

Dette afsnit er opdelt i flere kategorier. Første afsnit handler om Corona tiltag, vi har opsat til test 

med forsøgspersoner. Andet afsnit handler om, hvordan vi har designet vores spørgeskema ud fra 

black-box testning, og hvad vi forventer at få ud af det. Sidste afsnit handler om testning af dronen 

med forsøgspersonerne, og empirien vi fik indsamlet. Testningen skal forestille at være i acceptance 

testning fasen, hvor vi som udviklere af programmet vil se, om programmet møder vores 

minimumskrav, som sat i vores MVP i afsnit 4.1.1. 

7.3.1 Corona tiltag 

For at minimere Corona smitte vil forsøgspersonerne blive underrettet om, at det ikke er tilladt at røre 

ved dronen eller computeren før og under testforsøget. Forsøgspersonens funktion er udelukkende at 

styre dronen ved at holde en hånd op foran computerens webkamera. Vores forudsætninger består i 

og med, at det kun er projektmedlemmer, der får lov til at røre computer, drone og eventuelt andet 
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tilbehør. Det betyder, at der vil være projektmedlemmer til stede ved hver testflyvning. Ved at 

udelukke forsøgspersonens adgang til drone og testcomputer elimineres flere eventuelle fejlkilder, da 

uerfarne personer kan komme til at slukke for dronen, ændre i programmet eller andre utilsigtede 

hændelser, der vanskeliggør en succesfuld test. 

7.3.2 Spørgeskema 

Vi tester i dette kapitel, hvor godt vores program er gennem et spørgeskema baseret på black-box 

testning. Spørgeskemaet er udviklet på Google Form, som kan ses i Bilag D2 ’Spørgeskema’. Dette 

gør vi for at undersøge, hvad almindelige mennesker tænker om programmet med henblik på, om det 

opfylder vores MVP. Spørgeskemaet vil særligt have fokus på, hvad forsøgspersonen tænker om 

kommandoerne og programmet. Hertil får vi dem til at udføre kommandoerne og derefter en mindre 

opgave, hvor vi spørger ind til, hvor svært eller nemt, de fandt det. Vi gør det en del af testen, om det 

kan lade sig at gøre at styre dronen udelukkende gennem håndbevægelser. Vi ønskede at finde ud af, 

om en hånd er nok, og om der er behov for flere kommandoer. 

Som skrevet i 8.3.1 Corona tiltag er testen udført mundtligt. Vi forklarer herudover også mundtligt, 

hvordan forsøgspersonerne kan navigere dronen ved at følge instruktionerne givet i afsnit 6.3 

Styringssystem. Nedenstående illustrationer er taget fra vores spørgeskema, hvor de anonyme 

forsøgspersoner har svaret, og vi har derefter analyseret svarene. Forsøgspersonerne har afprøvet 

dronen med programmet og udført en øvelse, hvori de skulle flyve cirka to meter frem og derefter 

igennem en hulahopring. Spørgeskemaet er baseret på seks spørgsmål med mulighed for at uddybe 

sine svar. 

For at evaluere de givne svar overskueligt, samler vi empiri fra resultatet af spørgeskemaet online, 

samt krydsrefererer med data fra et tilhørende autogenereret Excel regneark, med informationer fra 

hver enkelt deltager, som findes i Bilag D3 ’Svar på spørgeskema’. Spørgeskemaerne blev udført 

over to dage fra d. 27-29 maj 2021 og indeholder resultater fra ti forsøgspersoner. Testens varighed 

og antal forsøgspersoner er skåret ned, da vi var presset på tid til at afslutte projektet, før det skulle 

afleveres. Vi påstår dog, at ti personer gav nok data til at kunne få et overblik over om vores MVP 

var opfyldt, og om dronens styring kunne forbedres. Indholdet af spørgeskemaet er vist herunder. 

Spørgeskema ID (Givet af projektmedlem) – ID er givet til testpersonerne af projektmedlemmerne 

efter tal og alfabet fordelt i gruppen, således at det kun er personen, der testede med 

forsøgspersonerne, der ved, hvem de er. 
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Alder – Den gennemsnitlige alder er 35 år, som er fordelt på ti forsøgspersoner. 

Hvor teknisk kyndig er du? – Forsøgspersonerne har her skulle krydse af fra ’Meget lidt’ (0) til 

’Ekspert’ (5). Illustrationen nedenunder viser, at forsøgspersonerne har meget forskellige baggrunde 

indenfor teknologi. Dette giver spørgeskemaet en bred vifte af deltagere, der kan give et generelt 

indblik. 

 

Har du fløjet med droner før? – 80% af forsøgspersonerne har aldrig fløjet med en drone før. Dette 

fortæller os, at styringssystemet er helt nyt for forsøgspersonerne, og derfor passer ideelt under black-

box testning, som blev beskrevet i kapitel 7.1.2. 

 

Instruktioner: Du vil nu få at vide, hvordan man kontrollerer dronen (Fortæl ud fra kapitel: 6.? 

Styringssystem). Forsøg at flyve med dronen ud fra kommandoerne givet. 

Hvor nemt/svært er det at flyve med dronen? – Forsøgspersonerne har her skulle krydse af fra ’Rigtig 

nemt’ (0) til ’Rigtig svært’ (5). Illustrationen nedenunder viser, at forsøgspersonerne havde 

forskellige oplevelser af at navigere dronen. Ud fra Excel regnearket kan vi se, at der ikke er en 

relation mellem alder. og hvor nemt forsøgspersoner fandt det at flyve med drone, hvilket findes i 

Bilag X1 ’Excel´. 
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Hvordan føles det at udføre kommandoerne? (Er der nogen der er besvær med?) – Her har 

forsøgspersonerne haft mulighed for at skrive deres oplevelse ned. 40% skrev om styring og at huske 

kommandoer. Meninger var lige opdelt, om det generelt var nemt eller svært at aktivt styre dronen, 

men der var det til fælles, at ingen synes, at styringssystemet var nemt første drone flyvning. 

Herudover var der feedback om dronens reaktionerne, når den modtog kommandoer, hvor der var 

forskellige meninger. 70% af forsøgspersonerne havde meninger om dronens reaktion til at tage imod 

kommandoer. Der var delte meninger om dronens hastighed, reaktionstid og enkelte skrev, at fremad 

og roter funktioner gav dem problemer.  

Instruktioner: Vi vil nu bede dig om at lave en øvelse. Vi har opsat dronen og du skal nu forsøge at 

få den til at flyve igennem en hulahopring. 

Hvor svært fandt du øvelsen? - Forsøgspersonerne har her skulle krydse af fra ’Rigtig nemt’ (0) til 

’Rigtig svært’ (5). Som kan ses i nedenstående illustration, har forsøgspersonerne delte meninger, 

men 80% er enten neutrale eller hælder mod at øvelsen var rigtig nemt/nem. Dette viser, at fra 

spørgsmål Hvor nemt/svært er det at flyve med dronen? Føler forsøgspersonerne, at styringen er 

blevet nemmere, eller at øvelsen var for nem.  
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Skriv her hvis du har nogen kommentarer til øvelsen: - Forsøgspersonerne blev bedt om skrive en 

kommentar, efter de havde lavet øvelsen. Den almene holdning til øvelsen med hulahopringen var, at 

det var svært at komme i gang. Reaktionen fra dronen var generelt for langsom, da flere kommentarer 

omhandlede emner som, at dronen var lang tid om at tage imod kommandoer. Vi finder dog, at 

samtlige forsøgspersoner har udtrykt deres glæde og beundring for droneprogrammet. 

7.3.3 Delkonklusion 

Der var ti forsøgspersoner, der deltog i vores test, og de besvarede vores spørgeskema over en periode 

på to dage. Den samlede gennemsnitsalder var 35 år, og flertallet af forsøgspersonerne kunne, ifølge 

svarene fra spørgeskemaet, kontrollere dronens flyvning efter testen. Resten af forsøgspersonerne fik 

ikke styr på styringen af dronen i forhold til at huske, hvilke håndbevægelser der fik dronen til at gøre 

hvad. Forsøgspersonerne fandt, at styringen havde nogle mangler, men generelt set havde de alle en 

god oplevelse.  
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8. Refleksioner til videreudvikling 

Ud fra vores delkonklusion i afsnit 7.3 ‘Test af drone oplevelse’, har vi gjort refleksioner over ting, 

vi kunne havde udført bedre i vores programudformning. Siden vi startede projektet, har vi stødt på 

flere elementer, der kunne videreudvikles på for at optimere programmet. Vores design af 

programmet har startet med at gå ud fra en MVP, hvorefter vi har sat ekstra kriterier på. Dette er 

kriterier, vi godt kunne tænke os at have implementeret, hvis projektet havde haft en længere 

tidshorisont. Herunder fortæller vi om de ting, vi ville implementere i programmet for at skabe en 

bedre brugeroplevelse. 

Først og fremmest ville vi have foretaget en bredere test af programmet. Hvis vi havde haft mere tid 

til flere test af programmet, havde vi valgt at udvide vores testkapacitet med flere øvelser og 

spørgsmål omkring forbedring af vores brugergrænseflade. Derudover havde vi også ønsket mere tid 

til at foretage ændringer i programmet mellem tests.  

Vores program er sat op til kun at virke med venstre hånd, og vi var klar over, at det kunne blive en 

mindre udfordring for brugere, der er højrehåndet. Grundet tidspres valgte vi at nedprioritere ændring 

af koden. For at imødekomme højrehånds brugere, ville en implementering af højre hånd i 

programmet være en god ide. 

Vi har igennem test af programmet opdaget, at styringen af dronen bliver ustabil ved høj fart. Når 

dronen når en vis fart, og får en kommando om for eksempel. at vende om, skal dronen først ned i 

fart, før den kan tage imod den nye kommando. Det sænker reaktionstiden på dronens styring, og der 

er uhensigtsmæssigt. Vi har derfor diskuteret at justere dronens hastigheder. På nuværende tidspunkt 

er vores hastighed sat ud fra områder, hvor hvis ens hånd for eksempel er 20 til 30 cm væk fra 

webkameraet, så flyver den tilbage med en bestemt hastighed. Vi har diskuteret at ændre dette til en 

mere flydende proces, hvor en hånd i stedet sætter hastigheden ud fra håndposition.  

Når programmet starter op, vil det første vindue vise en instruktion i, hvordan man skal styre dronen 

med hænderne. Under testfasen kunne vi ud fra forsøgspersoners data evaluere, at der er behov for 

ændringer. Brugergrænsefladen havde uforudsete problematikker med sollys, hvori baggrundsfarven 

og billeder blev utydelige, og instruktionernes tekststørrelse viste sig at være for lille. Vi fik rettet 

billederne, der viste hånd tegn til at være større og mere tydelige, men havde for lidt tid til at rette de 

andre problematikker. Disse ændringer kan ses i kapitlerne 5.1 Præsentation af brugergrænseflade 

og 6.4 Brugergrænseflade, hvor vi med baggrund i spørgeskemaerne har ændret fra det oprindelige 
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design til en nyt design. Derfor hvis vi havde haft mere tid, ville vi inddrage data fra 

forsøgspersonerne og ændre på baggrund, font og størrelse. 

En anden detalje vi stødte på i vores tests med forsøgspersonerne, var deres reaktioner til at flyve 

dronen. Når en forsøgsperson de første par gange forsøgte at flyve med dronen, lavede de mange 

ansigtsudtryk og bevægelser, der gav os ideen til en opgave, der ville høre under Ekstra i kapitel 4.2.2 

Ekstra. Da programmet kræver, at en person står foran webkameraet, kunne vi implementere i 

programmet, at webkameraet skulle optage hele seancen, når en ny session starter. På den måde kunne 

brugeren få en sjov optagelse af sig selv med hjem som et kært minde. I samme stil kunne dronens 

livefeed programmeres til at blive vist i brugergrænsefladen, så en mere erfaren bruger kan flyve 

dronen ude af synsvidde og stadigvæk styre dronen ved brug af livefeed fra dronens kamera. 

 

9. Konklusion 

Vi har under projektet udviklet en simpel grafisk brugergrænseflade med OpenCV i Python, hvor vi 

med en computers webkamera kan detektere forskellige håndbevægelser, som bliver oversat til 

kommandoer og sendt over UDP beskeder til en drone. For at vi kan detektere de forskellige 

håndbevægelser, gør vi brug af biblioteket Mediapipes Hands, som har været et centralt element for 

at styre dronen. Her har vi haft mulighed for at arbejde med 21 forskellige landmarks, hvor vi blandt 

andet har kunne bruge deres x- og y-koordinater til at programmere kommandoer til dronen. Et 

centralt bidrag til styring af dronen er, at vi undersøger, hvor mange fingre, at en bruger af 

programmet har åben på samme tid. Dette argument for antal fingre, før en styring bliver udført, gør, 

at styringerne ikke går ind og forstyrrer hinanden. Vi bruger venstre hånd til at styre vores drone, 

hvor vi får opfyldt vores MVP.  

Til videre iterationer kunne det være interessant at lege mere med, hvordan en styring, hvor man 

bruger to hænder kan implementeres på en optimal måde. Derudover finder vi det også interessant, 

hvis vi kunne modtage dronens livefeed kamera, så ens orientering, om hvor dronen flyver hen ikke 

bliver mistet, når man kigger på skærmen. Ved projektets afslutning kunne vi derudover også have 

ønsket os en bedre stabilitet af vores program, da dronen ikke i alle tilfælde udfører UDP-beskederne 

som forventet; trods de rigtige kommandoer bliver sendt til dronen. Vi vurderer på baggrund af dette, 

vores testning af programmet, samt vores refleksioner, at vores styring af dronen kræver finjustering. 
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På nuværende stadie kan børn for eksempel ikke styre vores drone, og vi kan også selv opleve 

problemer. Indenfor projektets tidsramme vurderer vi stadig programmet succesfuldt, da det opfylder 

vores MVP og mere til, samt forsøgspersoner og gruppemedlemmer finder det interessant at bruge.  
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