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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem bezpilotního systému, jež by měl sloužit k nahrazení 

některých úkonů prováděných při generální vizuální prohlídce letadla leteckými mechaniky. 

V teoretické části je rozebráno dosavadní použití bezpilotních systémů a možnost použití 

mnou navrženého UAS. Dále je v práci zdokumentována stavba a použité vybavení 

navrženého bezpilotního systému, jeho možné funkce, jejich propojení a návrh trasy okolo 

letounu. Pro zvýšení bezpečnosti bezpilotního systému je v práci zdokumentováno použití 

lidaru a jeho antikolizní funkce. V praktické části je popsána stavba UAS a jeho odzkoušení. 

V závěru práce je pak zhodnocení dosažených výsledků, návrhy vylepšení vybudovaného 

systému a návrhy zpracování získaných podkladů a jejich další případné zpracovaní.  

Klíčová slova 
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Abstract 

The diploma thesis is about design of unmanned aerial system, which should be used to 

replace some of the tasks of aircraft mechanics during general visual inspection of an aircraft. 

In the theoretical part there is a description of current usage of these systems in aircraft 

maintenance and proposal of usage of my UAS. Further, the building process and equipment 

used and its usage for UAS, its possible functions and their possible connections is described. 

A proposal of autonomous trajectory around an aircraft is documented afterwards. To increase 

safety of the UAS, Lidar usage and anti-collision function is documented in the thesis. In the 

practical part there is a description of construction of proposed UAS and its testing. Evaluation 

of the works done and acquired data from UAS as well as proposal of upgrading UAS, together 

with proposal of further usage of the data is written in the conclusion of the work. 

Key words 

UAS, unmanned aircraft, quadcopter, general visual inspection, aircraft maintenance, lidar, 

autopilot 

 

 



 
 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka Anglický význam Český význam 

AD Airwothness Directive 
Příkaz k zachování letové 

způsobilosti 

AOG Aircraft on Ground  

BEC Battery Eliminating Circuit Ochrana před nízkým napětím 

CAD Computer aided design Navrhování s podporou počítače 

CCW Contra Clock Wise Proti směru hodinových ručiček 

CW Clock Wise Po směru hodinových ručiček 

DET Detailed Visual Inspection Detailní vizuální prohlídka 

EKF Extended Kalman filters Rozšířený Kalmanův filtr 

ESC Electronic Speed Controller Regulátor 

FAA Federal Aviation Authority Federální úřad pro letectví 

GCS Groud Control Station Pozemní řídící stanice 

GPS Global Positioning System Globální polohový systém 

GVI General visual inspection Generální vizuální prohlídka 

HUD Head-Up display  

LIDAR Light Detection And Ranging  

MRO Maintenance Repair Overhaul  

PPM Pulse-position modulation Pulzně polohová modulace 

PWM Pulse Width Modulation Pulzně šířková modulace 

PLA Polylactic acid Polymléčná kyselina 

PETG 
Polyethylene terephthalate 

glycol-modified 
Polyethylentereftalát modifikovaný 

glykol 

RC Remote control Dálkové řízení 

RTL Return to launch  

SB Service Bulletin Servisní bulletin 

SDI 
Special Detailed Visual 

Inspection 
Speciální detailní vizuální prohlídka 

SLAM 
Simultaneous localization and 

mapping 
 

UA Unmanned aircraft Bezpilotní letadlo 

UAS Unmanned aerial system Bezpilotní systém 

ÚCL Czech Aviation Authority Úřad pro civilní letectví 
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1. Úvod 

Stejně jako v jiných odvětvích průmyslu je i v letectví kladen čím dál tím větší důraz na nové 

pokročilé technologie, automatizaci a efektivitu. Větší důraz na automatizaci v letectví započal 

s příchodem autopilota, dnes je již většina letu automatizovaná. Vzhledem k velkému tlaku na 

co nejvyšší efektivitu provozu se nové technologie a postupy uplatňují obory napříč celým 

letectvím, obor údržby tudíž není výjimkou.  

Letecká údržba je součástí letecké dopravy již od jeho začátku, kdy piloti vyhodnocovali stav 

letadla podle svých zkušeností. S postupným zakládáním leteckých společností se společnost 

rozhodla pro zavádění jednotných předpisů. Zlomovým bodem bylo založení Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví, jejichž hlavním zájmem je bezpečnost, tedy i rozvinutější údržba 

letadel. Příchodem proudových letadel začali výrobci letadel vyvíjet programy údržby, stanovili 

intervaly a postupy údržby, které se vyvíjí až do současné doby. Od plánované údržby se dnes 

čím dál tím častěji přechází k progresivní údržbě a nově také k údržbě prediktivní, založené 

na souvislém monitorování různých celků letadla a vyhodnocování parametrů získaných 

různými senzory. 

Náklady na údržbu se pohybují mezi 10 – 13 % celkových nákladů leteckých dopravců. Jejich 

velikost se odvíjí od počtu nalétaných hodin a cyklů (počet cyklů je roven počtu nalétaných 

úseků). Vliv na výši těchto nákladů má také druh letadlového parku a jeho stáří. Letecký 

dopravce provozující velká letadla musí počítat s delší dobou na údržbu a opravy svých letadel 

a k tomu mít i početný personál. Zefektivnění údržby a zkrácení doby AOG je pro dopravce 

čím dál tím důležitější [4]. 

Obor bezpilotních systémů zažívá obrovský rozvoj a prosazuje se v mnoha průmyslových 

odvětvích, ať se jedná o vojenskou technologii, sledovací systémy nebo zemědělství. Zároveň 

se také hledají nové způsoby při nasazování těchto strojů nebo následného využití údajů 

získaných z bezpilotních systémů, jako umělá inteligence, autonomní navigace a jiné. 

Využití bezpilotních systémů pro některé oblasti vizuálních prohlídek je jedním 

z možných kroků, jak zefektivnit obor údržby letadel. Velké nasazení bezpilotních systému na 

různé práce nastalo zejména za poslední dekádu, dnešní dostupnost různého vybavení pro 

UAS již dovoluje jejich nasazení i v uzavřených prostorech.  

Důkaz, že obor údržby letadel nezůstává v inovacích pozadu je zavádění dalších novinek jako 

chytrých pomocníků do oblasti údržby, například společnosti JetBlue a MRO organizace SR 

Technics zavedly tablety pro mechaniky s aplikací TRAX pro snadnější přístup k příručkám 

a seznamu úkonů. Dle SR Technics je zavedení mobilních aplikací dobrý krok, vzhledem ke 

stále většímu výskytu počítačových aplikací a monitorovacích dat z letadel u nových typů. Do 
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budoucna se firma Airbus také bude zabývat zavedením konceptu „Hangár budoucnosti“, kde 

by nebyly zastoupeny pouze bezpilotní systémy, ale také kooperující roboti nebo rozšířená 

realita a na tomto konceptu pracuje i s univerzitním prostředím. 
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2. Analýza současného stavu v oblasti využití UAS pro údržbu 

letadel 

Cílem této kapitoly je analýza současného využití UAS; zjištění, kde se této technologie 

využívá, jaké jsou její schopnosti, vybavení a omezení. 

2.1 Automatizované prohlídky letadel dle společností Airbus a Boeing 

Boeing 

Mezi prvními jsem nalezl patent od společnosti Boeing, který si pohrává s myšlenkou 

autonomní prohlídky letadla. Jednalo by se o systém kamer a senzorů, který by letoun 

nasnímaly při stání v hangáru. Na základě těchto obrázků by se poskládal celkový obraz 

letounu. Na základě vyhodnocení nerovností nebo nesouladů povrchu s referenčním obrazem 

a následně by došlo k vyhodnocení, jak a kde je letoun poškozen a z toho by následně bylo 

odvozeno, jaké úkony jsou potřeba provést. Na koncept si firma Boeing nechala udělat patent, 

nicméně projekt prozatím není realizován. 

 

Obrázek 1 Návrh provedení dle firmy Boeing 
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Obrázek 2 Systém kamer 

V roce 2018 pak společnost Boeing podepsala memorandum o spolupráci se společností 

Robotic Skies, na vývoj UAS, který by měl sloužit MRO organizacím. Hlavním cílem této 

spolupráce je zefektivnění provozu těchto organizací. 

Koncepct Hangar of Future 

V roce 2018 na leteckém veletrhu v Singapuru společnost Airbus představila koncept Hangar 

of the Future (HoF), kde se mimo jiné předpokládá využití UAS v údržbě letadel. Tento koncept 

je v současnosti zpracováván Singapurskou univerzitou Temasek. Vše započalo tím, že 

zákazníci Singapurských MRO organizací odcházeli do jiných zemí jako Thajsko a Filipíny, 

kde údržba vycházela finančně lépe. Proto se singapurská vláda rozhodla pomoci tamním 

MRO organizacím a pobídla je k vývoji nových technologií, aby si singapurské MRO 

organizace udržely konkurenceschopnost. 

Koncept je založen na kompletním skenování letadla při vjezdu do hangáru. Následně roboti 

a bezpilotní systémy provedou detailnější prohlídku letadla a následně jsou všechna data 

převedena do systému, kde jsou naplánovány jednotlivé úkony údržby. Po naplánování úkonů 

se pak technikům zobrazí na jejich mobilních zařízení úkony, jež je třeba provést. Po provedení 

údržby jsou pak všechny záznamy automaticky uloženy a na základě získaných dat lze poté 

optimalizovat prediktivní údržbu letadel. 
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Obrázek 3 Koncept Hangar of the Future 

Na konceptu Hangar of Future společnost Airbus usilovně pracuje. Na konci roku 2018 si 

společnost nechala schválit svůj bezpilotní systém sloužící pro generální vizuální prohlídku 

letadel. V tuto chvíli také pracuje na automatizovaném nedestruktivním testování letadel a ve 

spolupráci s leteckými společnostmi se snaží zavádět pomocné technologie pro techniky jako 

rozšířenou a virtuální realitu, díky které by si technici a mechanici mohli živě promítat jednotlivé 

úkony údržby letadlových součástí a celků. 
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2.3 Vyvinuté UAS 

RAPID 

Jako první společnost, která uvažovala o zapojení UAS se stala společnost EasyJet, která ve 

spolupráci s univerzitou v Bristolu vyvinula UAS nazývající se Rapid. UAS poprvé použila 

v roce 2015 na londýnském letišti Luton a jedná se o upravený UAS Riser, který byl určený 

pro inspekce komínů jaderných elektráren. Používá se pro inspekci po zásahu bleskem nebo 

pro inspekci po průletu kroupami. Inspekce za pomoci tohoto UAS se zkrátí až o 90 %, což 

přispívá k lepší ekonomice provozu, díky snížení času AOG. Peněžní úspora na jednu inspekci 

pomocí UAS může být až 10 000 euro.  

RAPID je kvadrotokoptéra s krytými motory o ploše zhruba 1 m2. Je vybavený lidarem, kvůli 

nedostupnosti GPS v uzavřených halách, silným světlem, kamerou s vysokým rozlišením 

a protisrážkovým systémem. 

UAS Rapid poskytuje obraz ve vysokém rozlišení, rozlišovací schopnost je až pro objekty 

s plochou 1mm2. Personál používající zařízení nemusí být nijak speciálně kvalifikovaný, celý 

proces je automatizován.   

 

Obrázek 4 UAS Riser 

UAS od společnosti Donecle 

Další společností, která již využívá UAS ve svých službách je AirFrance Industries – KLM, 

která UAS vytvořila společně s francouzskou společností Donecle. Hlavním důvodem, proč se 

společnost rozhodla využít UAS je časová náročnost některých prohlídek, které zabírají 

kvalifikované pracovníky, jež mohou pracovat v mezičase na jiných úkolech při uzemnění 
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letadla. Využívá je zejména na kontrolu laku po jeho obnově, kontrolu polepů na letadlech 

a jiné časově náročné kontroly, které mohou být automatizované. UAS pro svůj let a navigaci 

okolo letadla využívá nahraného 3D modelu letounu a lidaru. Tímto krokem se doba kontroly 

letadla Airbus A320 z 5 hodin snížila na pouhých 20 minut. Jako cíl do budoucnosti si 

společnost vytyčila kontrolu motorů po generální opravě. Dále pak s univerzitou pracuje na 

programu automatického srovnávání defektů dle databáze, na jejímž základě se automaticky 

vytvoří zpráva o nutných úkonech k odstranění zjištěných problémů. 

 

AscTec Falcon 8 

Dalším příkladem této technologie je AscTec Falcon 8, jenž byl představen ve spolupráci firem 

Airbus a Intel na leteckém salonu ve Farnborough přímo jako ukázka inspekce letadla Airbus 

A350. UAS měl předem definovanou dráhu a za pomoci kamer s vysokým rozlišením vytvořil 

sérii obrázků, které jsou složeny dohromady do 3D modelu a za pomoci databáze jsou 

analyzovány škrábance, promáčkliny nebo nedostatky nátěru. 

 

Obrázek 5 3D model z AscTec Falcon 8 
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Obrázek 6 AscTec Falcon 8 

 

Airbus’ Advanced Inspection Drone 

Systém na automatizovanou prohlídku letadla, konkrétně pro A320 představila i společnost 

Airbus. Systém provádí prohlídku uvnitř hangáru a je vybaven LIDAR a protisrážkovým 

systémem zároveň se pohybuje po předem definované trase poblíž letadla a udržuje si 

dostatečný odstup. Pořizuje obrázky ve vysokém rozlišení, které pak bezdrátovým zařízením 

posílá v reálném čase do koncových zařízení, kde jsou pak obrázky analyzovány oproti 

strukturálnímu modelu ve 3D nebo přímo technickým personálem. Celý software pak dokáže 

vygenerovat na konci prohlídky zprávu o veškerých zjištěných problémech. 

Rozvoj vizuální prohlídky pomocí UAS u společnosti Airbus byl dán zejména díky schválení 

tohoto druhu prohlídek úřadem EASA (poslední čtvrtletí roku 2018) jako jednoho 

z alternativních postupů při generální vizuální prohlídce (GVI). Dle společnosti Airbus toto 

umožní zvýšit efektivitu práce, zpřesní lokaci poškození, zvýší opakovatelnost a zlepší 

trasabilitu prohlídek. Celkový čas prohlídky podle Airbusu pak bude trvat 3 hodiny z toho 

30 minut pouze focení, zbytek času pak připadá na analýzu a zpracování. 

Celý tento koncept je pak součástí nové strategie pro MRO organizace od společnosti Airbus, 

zmíněné výše, Hangar of Future (HoF), kde se taktéž předpokládá, že všechna získaná data 

budou přístupna jedním kliknutím pomocí platformy otevřených dat – Skywise. 
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Obrázek 7 Systém od společnosti Airbus 

Mimo využití UAS k účelům samotné údržby se také uvažuje, že v budoucnu by mohly UAS 

také například přenášet některé nářadí anebo náhradní díly, které by bylo potřebo při různých 

úkonech údržby, tak aby zaměstnanci mohli využít svůj čas efektivněji. 

Dle Christiana Suttnera, zakladatele start-upu Starburst, došlo v roce 2019 k odhalení několika 

nových dronů pro údržbu letadel a v roce 2020 pak předpokládá masivní nasazení těchto 

pomocníků do MRO organizací. 
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3. Návrh propojení UAS se systémem údržby 

Cílem této kapitoly je návrh propojení se systémem údržby, a to konkrétně zjistit, které úkony 

prováděné lidskou silou, bude možné převést na UAS. V této kapitole vycházím z podkladů od 

FAA a EASA. Všechny případy použití UAS v současné době spadají do úkonů v rámci 

vizuální prohlídky, z této aplikace tedy budu vycházet i ve své práci. 

3.1 Rozdělení vizuálních prohlídek letadla 

Vizuální prohlídka letadla je obvykle nejekonomičtější a nejrychlejším způsobem, jak posoudit 

stav letadla a jeho komponent. Nejvíce defektů je nalezeno právě při vizuální prohlídce letadla, 

z tohoto důvodu výrobci letadel a provozovatelé lpí na jejím dodržování, aby zajistili plnou 

letuschopnost. [17] 

Vizuální prohlídky se dělí do 4 kategorií dle náročnosti a stupně efektivnosti prohlídky: 

• Prohlídka při obchůzce letadla (walkaround inspection) 

• Generální vizuální prohlídka 

• Detailní vizuální prohlídka 

• Speciální detailní vizuální prohlídka 

Walkaround inspection 

Jedná se o obecnou prohlídku prováděnou ze země za účelem zjištění stavu a případných 

nesrovnalostí stavu letadla. Cílem této prohlídky je zjistit, jestli existují na letadle nálezy, které 

by ovlivnily jeho výkonnost. Příprava na tuto inspekci spočívá v pročtení technického 

záznamníku letadla, dále by letadlo nemělo být znečištěné, aby bylo možné prohlídku provést.  

Prohlídka začíná u přídě letadla a prohlížet by se měly zejména prvky, které ovlivňují 

bezpečnost, legálnost, efektivitu a pohodlí letu. Od přídě letadla se pak pokračuje doleva, 

kontroluje se stav laku a celkový stav potahu letadla, statické porty, pitotovy trubice a jiné. Poté 

je třeba prohlédnout příďový podvozek. Dále se pokračuje k motorům a pylonům. U motorů se 

pak kontrolují lopatky nebo listy vrtule a oblast výstupních trysek. Dále je třeba zkontrolovat 

náběžné hrany křídla a řídící prvky letadla.  

Na kontrolovaných površích by neměly být žádné vrypy nebo promáčkliny. Potah nesmí být 

zvlněný nebo delaminovaný. Žádné prvky nesmějí být ohnuté. Dále je třeba zkontrolovat, že 

nýty nechybí nebo nejsou poškozeny jako například korozí. Z letadla by neměly unikat 

provozní kapaliny a všechny trubice a přívody musí být čisté a bez překážek. 

Všechny nálezy by měly být zaznamenány. 
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Obrázek 8 Trasa obchůzky letadla 

Generální vizuální prohlídka letadla 

Generální vizuální prohlídka (dále GVI) spočívá v kontrole exteriéru letadla společně 

s kontrolou některých otvorů a míst pod jinak zakrytými částmi letadla nebo také vnitřku letadla, 

pokud je třeba. Ke GVI se přistupuje, pokud je podezření na poruchu s cílem zjistit její původ. 

Ke GVI také dochází, pokud jsou panely otevřeny kvůli jiným úkonům. Kontrolované prvky by 

měly být čisté, aby umožnily snadnou kontrolu. Pro prohlídku lze použít některé pomůcky jako 

baterku, zrcátka, žebříky a jiné. 

Cílem této vizuální prohlídky není jen zjistit v jakém stavu je letadlo, ale také zda je tento stav 

v pořádku. Kontrolované prvky by se měly zkusit zatížit nějakým silovým působením, například 

zahýbat s některými prvky, zjistit, zdali mají dostatečnou vůli, nebo zdali se mají vůbec hýbat, 

porovnávat je se stejnými prvky, pokud jsou umístěny v párech. Na kontrolované prvky je 

dobré se koukat z více úhlů. Dále je třeba zkontrolovat kabeláž, rozvody, nýty.  

Všechny nálezy musí být zaznamenány a případně podrobeny detailnější prohlídce. 

Detailní vizuální prohlídka 

Detailní vizuální prohlídka (DET) je intenzivní kontrola specifické oblasti, součásti nebo 

systému. Dochází k ní, pokud byl při GVI bylo zjištěno podezření na specifický problém a je 

tedy třeba další, detailnější prohlídky. Detailní vizuální prohlídky se také pravidelně provádějí 

na součástech navržených dle filosofie damage tolerance, aby byla zajištěna letová 

způsobilost celku. 

Pro tento druh prohlídky lze použít rozličných nářadí včetně penetrantů pro NDT. Dále je třeba 

projít všechny SB a AD uplatněné na konkrétním letadle a technický záznamník letadla. 
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Při této prohlídce je třeba brát na zřetel, z jakého důvodu byla prohlídka vyvolána. Při DVI je 

většinou snaha najít problém, který vyvolal její potřebu. Na základě této prohlídky je třeba 

vydat doporučení, jak postupovat dále, například podstoupit ještě detailnější prohlídku nebo 

díl vyměnit, opravit a jiné. 

Speciální detailní visuální prohlídka 

Speciální detailní vizuální prohlídka (SDI) je intenzivní prohlídka součásti s využitím 

speciálních postupů a vybavení. Detailní vizuální prohlídky se pravidelně provádějí na 

součástech navržených dle filosofie damage tolerance, aby byla zajištěna letová způsobilost 

celku. Dále se používají při vydání nových AD. Požadavky na SVI jsou popsány v požadavcích 

na jejich provádění.  

Pro tuto prohlídku lze opět použít různých druhů nářadí a přípravků včetně boroskopu, 

penetrantů pro NDT a jiných. Všechny úkony jsou specifikovány v postupech pro SVI. Místa, 

která mohou být podrobena SVI se mohou nacházet kdekoliv na letadle, včetně obtížně 

přístupných míst. 
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3.2 Druhy poškození draku letadla 

Poškození draku letadla může být mnoho druhů, v následujícím přehledu uvádím nejčastější 

z nich: 

• Delaminování (delamination)  

K delaminování dochází u kompozitových konstrukcí, jedná se o rozlepení materiálu.  

 

• Díra (hole)  

Poškození velké oblasti skrz celý potah. 

 

• Oděr (abrasion)  

Jedná se o oblast zdrsněných škrábanců nebo stop mezi pohyblivými částmi nebo 

povrchy. 

 

• Promáčklina (dent)  

Při promáčklině je materiál vmáčkly s ohledem na jeho obvyklý obrys. 

 

• Přehyb (crease)   

Dochází ke zvlnění potahu letadla například po tvrdém přistání. (obr 11.) 

 

• Rozlepení (disbond)  

Jedná se o poškození lepených částí, kvůli ztrátě adhezních vlastností lepidla. 

 

• Rýha (gouge) 

Je poškozená oblast (obr. 9) 

 

• Škrábanec (Scratch)  

Škrábanec je druh liniového poškození. 

 

• Trhlina (crack)  

Jedná se o částečné nebo celkové porušení materiálu. 

 

• Vymílání (erosion)   

Vymílání nátěru vlivem vysoké rychlosti nebo tlaku – na náběžných hranách nebo 

radonu. 
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• Zářez (nicks)   

Dochází k úbytku materiálu po okrajích dílu. 

 

• Zásah bleskem (lighting strike) 

Na potahu může projevit malými jamkami, spáleným potahem nebo kruhovými dírami. 

Může také poškodit kompozitové konstrukce, pokud nejsou dostatečně chráněny. (obr. 

10)  

 

 

Obrázek 9 Příklad rýhy 
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Obrázek 10 Poškození bleskem 

 

Obrázek 11 Příklad přehybu  
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3.3 Návrh využití navrhovaného UAS v systému údržby 

Na základě rešerše v současné době používaných systémů pro vizuální prohlídku letadel jsem 

vytvořil možnou trasu bezpilotního systému tak, aby nasnímaná plocha letadla v prohlídce byla 

co největší a trasa zároveň efektivní. Vzhledem k velikosti letadla a možnostem umístění 

snímacího zařízení na bezpilotním systému je však zřejmé, že není možné nasnímat celou 

plochu prohlíženého letadla – zejména spodní část letadla, a to zejména prostor pod křídly, 

stejně tak není možné nasnímat spodní část trupu a prostory podvozku. Tyto prostory bude 

nutné i nadále kontrolovat za pomoci techniků. Za předpokladu, že snímací zařízení bude 

umístěno v poháněném gimbalu, bude možné kontrolovat spodní plochy výškových kormidel, 

ovšem za podmínky dostatečného osvětlení a také upravené dráze letu oproti mnou navržené 

v odstavci níže. 

I tak lze předpokládat, že během vizuální prohlídky letadla pomocí bezpilotního systému dojde 

ke značné úspoře času a ruku v ruce s tím dojde ke snížení nákladů za AOG situace. Výhoda 

použití bezpilotního systému spočívá zejména ve schopnosti nasnímat těžce dostupná místa, 

která jsou za normálních okolností přístupná pouze za pomoci lešení nebo jiných prostředků, 

jehož příprava a přistavení je časově náročné.  

Na obrázcích níže je nakreslena možná trasa bezpilotního letadla okolo letadla procházejícího 

prohlídkou. Pro přehlednost je trasa nakreslena ve třech pohledech: v pohledu shora, 

v pohledu ze strany a v pohledu zepředu. Červeně je vyznačena startovací pozice bezpilotního 

letadla a černě pak cílová pozice. V bodě 1 dochází ke stoupání bezpilotního letadla, aby se 

dostal nad úroveň výškového kormidla a pokračuje dále v letu. V bodě 2 se bezpilotní letadlo 

otočí proti směrovému kormidlu a nastoupá do celé jeho výšky, aby ho celé nasnímal. Posléze 

opět sklesá a otočí se zpět do původní polohy a pokračuje v letu až do bodu 3, kdy tento krok 

opakuje ale na opačné straně letadla. V bodě 4 opět sklesá na stejnou úroveň letu jako před 

dosažením bodu 1. Navržená trasa vychází z trasy obchůzky letadla před letem 

a z bezpečnostních důvodů nevede nad letadlem samotným. Díky kameře s vysokým 

rozlišením a širokým úhlem záběru by měla být kvalita snímání i tak dostatečná. 
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Obrázek 12 Prostorová dráha letu UAS 

Zavedení do systému údržby lze udělat dvěma způsoby. Při prvním způsobu bude obsluha 

následovat stroj po dobu vizuální prohlídky, aby měla dobrý přehled, kde se stroj nachází. 

Druhý způsob lze provést tak, že obsluha stroje bude na místě mimo vizuální kontakt se 

strojem a pomocí zjednodušeného řízení stroje a snímacího zařízení bude bezpilotní systém 

obsluhovat. První způsob je jednoduší z technického hlediska, náročnější ovšem na pilotáž. 

Druhý způsob je pak náročný na potřebné vybavení UAS, vyžaduje dalšího člověka na obsluhu 

UAS a je také výrazně náročnější po technické stránce. 

V praxi se systém využívá tak, že buď MRO organizace – AF/KLM Industries, ST engineering, 

nebo specializovaná firma – Integra DK, RAPID, Donecle, NLS, vlastní tento stroj a při potřebě 

vizuální inspekce je stroj připraven k letu. Na místě, kde dochází k vizuální kontrole, je zřízeno 

stanoviště, odkud je řízeno veškeré operování s bezpilotním systémem. Na toto stanoviště se 

živě přenáší obraz z UAS. Podle způsobu navigace bezpilotního systému jsou případně okolo 

letadla rozestavěny majáky, pomocí kterých se UAS navádí. UAS následně buď provede 

automatický let, nebo je řízen pilotem, který je držitelem Úřadu civilního letectví dané země. 

Pomocí počítačového vybavení je možné UAS kontrolovat případně vydat povel k ukončení 

prohlídky. V Evropě je tento způsob GVI schválený jako alternativa ke klasickému procesu GVI 

organizací EASA od konce roku 2018. Po ukončení prohlídky letadla je pak obraz dále 

zpracován. Zpracování obrazu buď provádí samotní technici, kteří ho zkontrolují a v případě, 

že naleznou poškození, tak je přistoupeno k opravám. Případně je obrazový záznam 

vyhodnocen pomocí programů, které případné poškození naleznou pomocí porovnání 

s referenčními obrazy a na konci inspekce vytvoří technikům zprávu o tom, kde se poškození 
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nachází a jak vypadá. Případy, na které lze tedy UAS využít a nahradit tak práci techniků 

zahrnují: 

• Zásah bleskem – letadlo je uzemněno, dokud nejsou nalezeny vstupní a výstupní body 

po zásahu bleskem 

• GVI – v současné době nejrozšířenější způsob využití v rámci systému údržby 

• Kontrola označení – Z důvodu požadavků leteckých úřadů je třeba, aby letadla měla 

v pořádku všechna označení různých otvorů a míst, jinak hrozí dopravcům vysoké 

pokuty od leteckých úřadů. Výhoda inspekce pomocí UAS je ta, že lze přesně 

definovat, kam má UAS letět, podle toho, kde se jaká značka nachází. 

• Kontrola nového laku – kvalita laku ovlivňuje aerodynamiku letadla a jakékoliv chyby 

v nátěru tak mohou negativně ovlivnit spotřebu letadla. Je tedy vhodné po provedení 

lakování provést kontrolu nového laku na všech místech letadla. 

• Zvýšení trasability – Moderní systémy tvoří elektronické zprávy, díky kterým lze 

sledovat vývoj defektů v čase. To usnadňuje prediktivní údržbu letadel, na kterou se 

snaží díky nižším nákladům dopravci přecházet v co nejvyšší možné míře.  

Navrhovaný bezpilotní systém bych tedy využíval stejně, jako je zmíněno výše. V případě 

řízeného letu by bylo třeba trasu obhlídky rozdělit na dvě části a to na obhlídku levé a pravé 

strany letadla, tak aby měl řídící vizuální kontakt s bezpilotním systémem a musel by během 

letu bezpilotní systém doprovázet nebo mít asistenci druhé osoby. V případě automatického 

letu by stačil dohled obsluhy z řídícího stanoviště.  
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4. Návrh UAS využitelného pro údržbu letadel 

4.1 Požadavky na výběr vybavení 

V této kapitole je přiblížen návrh kvadrokoptéry. Na počátku navrhování byla na základě 

rešerše současných systémů vytvořena základní vize, podle které jsem při detailnějším návrhu 

kvadrokoptéry postupoval. Vize obsahovala následující požadavky: 

• dobrá stabilita během letu, 

• vybavení Lidarem z důvodu antikolizní funkce a pohybu ve vnitřních prostorech, 

• kompatibilita jednotlivých prvků, 

• dlouhá výdrž – zhruba 30 minut letu, 

• snadné programování řídícího systému. 

Na základě těchto požadavků jsem postupoval při výběru vybavení na bezpilotní systém. 

Postup výběru pohonné jednotky 

Pro správné letové vlastnosti je třeba správně zvolit pohonné jednotky bezpilotního systému. 

Abychom mohli zvolit správnou motorovou jednotku je třeba vědět, jaký tah bude motor 

potřebovat vyvinout. Přibližnou tahovou sílu na jeden motor, sloužící k výběru motorů pak 

můžeme spočítat dle následující rovnice: 

𝐹𝑇𝑎ℎ =
[(𝑚𝑈𝐴𝑆 ∙ 𝑔) ∙ 2.2]

𝑛
, 

Rovnice 1 Přibližná potřebná tahová síla 

kde g se rovná gravitačnímu zrychlení a mUAS je hmotnost bezpilotního systému. Veličina n 

značí počet motorů, které budeme na bezpilotním systému mít. Výsledek násobíme 2,2 ze 

dvou důvodů. Tím prvním je, že je potřeba aby se bezpilotní letadlo vznášelo při menším něž 

100 % výkonu motoru, optimální hodnota je zhruba 50 %, která zajistí, že bezpilotní letadlo 

bude mít dostatek tahu pro další letové úkony. Z této úvahy tedy pramení číslo 2. Druhým 

důvodem je fakt, že tahová křivka motorů není lineární a motory nemusí být vždy schopné 

dosáhnout udávaného tahu, proto je k číslu 2 ještě připočteno číslo 0,2, které nám dává 

rezervu, že bezpilotní letoun bude skutečně schopen vznášení při 50 % tahu. Pokud se stane, 

že bezpilotní letoun bude mít více tahu, než bylo předpokládáno, nic se neděje, letoun bude 

pouze rychlejší. 
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Důležitým koeficientem, který se u motorů používaných na bezpilotní letadla udává je KV: 

 

𝐾𝑉 =  
𝑁0

𝑈
, 

Rovnice 2 Veličina KV 

 

kde N0 se rovná počtu otáček motoru za minutu a U se rovná napětí ve voltech. Pokud je tedy 

u motoru udán koeficient například 1200KV znamená to tedy, že pokud motor běží bez zátěže 

tak při proudu 1 V udělá 1200 otáček za minutu. Obecně lze říct, že motory s nižším KV 

protéká méně proudu, mají větší kroutící moment a hodí se tak k větším průměrům vrtulí. Ty 

vyvozují větší tah a hodí se tedy pro větší a těžší stroje. Motory s vysokým KV se naopak volí 

pro malé závodní bezpilotní letadla nebo stroje, pro něž je požadavek na skvělou obratnost 

a hbitost. Pokud bychom dali na motor s velkým KV vrtuli o velkém průměru, docházelo by 

k přehřívání motoru, neboť by se snažil velký průměr vrtule roztočit na vysoký počet otáček za 

minutu. Koeficient KV nám tedy slouží k orientaci, jaký motor využít pro danou aplikaci. 

Návrh vybavení 

Pro předpokládanou aplikaci navrhovaného bezpilotního systém bylo nutno do úvah zahrnout 

způsob navigace a ovládání bezpilotního systému v uzavřeném prostoru. Protože 

předpokládána aplikace předpokládá vnitřní použití UAS v hangáru, nelze se spoléhat na 

příjem signálu GPS z nejméně 6 satelitů. V uzavřených prostorech nelze zachytit GPS signál 

s požadovanou přesností a dostupností a navigace pomocí GPS by tak nebyla spolehlivá 

a bezpečná. Z tohoto důvodu je možné využít například lidaru, což je přístroj, vysílající 

světelné paprsky a pomocí měření časového nebo fázového posunu měří vzdálenost, ať již 

uletěnou nebo případně od překážek. Samotný lidar ale nemůže sloužit k navigaci stroje. 

K tomu je třeba využít ještě jiných senzorů, které jsou popsány v kapitole 7. Bohužel jejich 

dostupnost není velká a samotné senzory nebo vybavení jsou poměrně drahé. Lidar nám ale 

může posloužit k udržování stálé výšky nad zemí a také může sloužit k antikolizní aplikaci, 

kterou zkusím využít i v této práci. 

Princip fungování lidaru lze vidět na obrázku níže. Vysílač vyšle světelný paprsek – červeně, 

ten se odráží od objektu a přijímač paprsek posléze zachytí. 
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Obrázek 13 Princip lidaru 

Vzdálenost s mezi objektem a lidarem pak můžeme spočítat podle jednoduchého vzorce: 

𝑠 =  
𝑐 ∙ 𝑡

2
, 

Rovnice 3 Vzdálenost objektu od lidaru 

kde c se rovná rychlosti světla, t je doba, za kterou světelný paprsek z vysílače dojde do 

přijímače. 

Kompatibilita používaných prvků 

Pro zajištění hladkého provozu a obsluhy bezpilotního letounu je zapotřebí, aby jednotlivé 

prvky byly kompatibilní. Jedná se zejména o dvojice: motor – regulátor, motor – akumulátor, 

případně prvky, které budou zapojeny do autopilota – navigační přístroje, datové spoje a jiné.  

V případě dvojice motor-regulátor je třeba dbát na maximální proud, který může regulátor 

procházet. Pokud zvolíme regulátor pro příliš nízký proud, při větším proudu by se regulátor 

mohl nenávratně zničit. Velikost proudu, jaký regulátorem poteče lze zjistit podle proudu, který 

teče motorem při 100 % výkonu. Je vhodné k němu připočítat rezervu ve výši zhruba      20 %, 

abychom měli jistotu, že proud nebude skutečně překročen.  Některé regulátory jsou ale 

schopny nárazově vydržet i větší proud – nazývaný špičkový proud. Je tedy třeba dané 

informace zjistit při výběru výrobku. 

Pro kompatibilitu motoru a akumulátoru je třeba dbát na rozsah provozních napětí motoru 

a napětí baterie odvíjející se od počtu článků baterie. Pokud je provozní napětí motoru 

v určitém rozmezí a provozní napětí baterie by bylo nižší, pohon by neměl dostatečný tah. 

Důležitá je také kompatibilita ostatních prvků, které plánujeme použít. Je dobré se ujistit jakou 

telemetrii, senzory a jiné podporuje jednotka autopilota.  
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Výběr akumulátoru 

Výběr akumulátoru, jež bude sloužit k napájení bezpilotního letadla není nikterak jednoduchý. 

Do výběru nám vstupuje několik veličin, které je třeba při výběru zvážit. Na bezchybný a přesný 

výpočet neexistuje vzorec, podle kterého jde postupovat. Pokusím se alespoň nastínit obecný 

postup, který lze použít pro výběr nejvhodnějšího zdroje energie. 

Jako první je vhodné určit, jaký typ baterie nebo akumulátoru chceme použít pro naši aplikaci. 

Pro bezpilotní letadla se nejčastěji používá technologie Li-Pol (Lithium Polymer) akumulátorů. 

Lze se také setkat s LiHV (Lithium Polymer High Voltage), které se vyznačují velkým napětí 

a využívají se zejména u malých závodních koptér. Dříve se používaly zejména Li-Ion zdroje 

energie. Od těch se ale upouští, protože Li-Pol akumulátory mají lepší poměr hmotnosti 

a kapacity. Nově se také na trhu začínají objevovat grafénové Li-Pol akumulátory, které jsou 

lehčí, mají lepší životnost a dokážou dodat více energie. 

Nejdříve je nutné znát, jaký přebytek tahu máme k dispozici. Na základě zbývající váhy, kterou 

je schopné bezpilotní letadlo unést můžeme vybrat kapacitu baterie. Čím vyšší kapacita 

baterie, tím bývá vyšší i váha. Pokud bychom vybrali baterii, která má sice vyšší kapacitu, ale 

je těžší, než kolik zvládne bezpilotní letadlo unést, nebude nám vznikat benefit v podobě delší 

výdrže bezpilotního letadla, protože bude příliš těžké a bude spotřebovávat více proudu než 

s baterií lehčí ale s menší kapacitou. Jakmile vybereme vhodnou baterii z pohledu váhy 

a kapacity můžeme přistoupit k dalšímu kroku. 

Jako další informaci potřebujeme znát celkový průměrný odběrný proud bezpilotního letadla. 

Tuto informaci lze získat například z dokumentace od výrobce k jednotlivým komponentám, 

které plánuje na bezpilotním letadle využít. Další možností je experimentální měření pomocí 

multimetru nebo jiného zařízení. Největší proud budou pravděpodobně spotřebovávat motory. 

Jakmile stanovíme hodnotu odběrného proudu bezpilotního letadla, můžeme přistoupit 

k dalšímu kroku. Ten spočívá v určení, jakou vybíjecí proud baterie potřebujeme. Ta se 

anglicky nazývá „Discharge Rate“ a jednotka se značí písmenem C. Díky němu můžeme zjistit, 

jaký maximální proud bude akumulátor schopný dodávat.  

𝐼𝑀𝐴𝑋_𝐵  [𝐴] = 𝐶𝐴𝑃 [𝐴ℎ] ∙ 𝐷𝑅 [𝐶],   

Rovnice 4 Maximální odběrný proud 

kde CAP značí kapacitu baterie v ampérhodinách a DR značí vybíjecí proud baterie.  

Když zjistíme tuto informaci pro vybranou baterii, musíme se podívat, že proud bude skutečně 

stačit. To zjistíme tak, že se podíváme do dokumentace nebo experimentálně zjistíme, kolik 
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bude činit odběrný proud motorů pro 100 % tahu s námi vybranou vrtulí. Pakliže součet proudu 

u všech motorů a vybraného vybavení bude menší, lze tuto baterii vybrat. 

Důležitým faktorem u akumulátorů je také počet článků baterie – značí se písmenem S „Serial“ 

nebo P „Paralel“, podle toho, jak jsou články uspořádány, tedy sériově nebo paralelně. To nám 

určuje, jaké napětí máme k dispozici. Platí, že čím vyšší napětí baterie, tím těžší baterie, 

protože je v ní více článků. Zároveň je ale baterie schopna dodat více výkonu. Nejlepší způsob, 

jak vybrat správné napětí baterie, je podívat se do dostupné dokumentace k motorům a zjistit, 

při jakých napětí je motor nejúčinnější. Je ale třeba dát si pozor, aby počet článků baterie byl 

dostatečný, poněvadž některé motory pracují pouze v určitém rozsahu napětí. Dále je třeba 

dát si pozor, aby vyšší hmotnost baterie nepřekročila možnosti bezpilotního letadla. 

V následující tabulce lze vidět, jak klesá napětí akumulátorů s různým počtem článků společně 

s vybíjením baterie. 

 

Obrázek 14 Závislost napětí na vybíjení 

Další věcí, na kterou nesmíme zapomenout je fakt, že baterie se během letu nesmí zcela vybít, 

ale je potřeba držet bezpečnou hranici zhruba 20 %. Důvody jsou následující; prvně ne vždy 

se nám podaří baterii nabít na plnou kapacitu, za druhé baterie časem stárne a nemá tak dobré 

vlastnosti jako na začátku a za třetí se baterie nemusí vybíjet, takovým tempem, jaké 

očekáváme a mohlo by se stát, že nám během letu dojde energie a bezpilotní letadlo by 

spadlo. Na základě informací, které máme nyní k dispozici, lze přibližný letový čas, který je 

baterie schopna poskytnout, spočítat podle následujícího vztahu, kde kapacitu baterie 

násobím číslem 0.8, právě z důvodu zachování rezervy. 

𝑡 [𝑚𝑖𝑛] =
𝐶𝐴𝑃 ∙ 0.8

𝐼𝑃𝑅[𝐴ℎ]
∙ 60, 

Rovnice 5 Letová doba bezpilotního letadla 
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kde CAP značí kapacitu baterie, IPR značí celkový průměrný odběrný proud a celkový výsledek 

je vynásoben 60, abychom dostali letovou dobu v minutách. Tento čas, který dostaneme je 

průměrná doba, po kterou můžeme létat a nemůžeme se na něj plně spoléhat. Výdrž, po kterou 

nám bezpilotní letadlo může letět, je při provozu ovlivněna několika faktory, které nejsou 

v následujících rovnicích obsaženy. Tyto faktory jsou zejména: 

• hmotnost kvadrokoptéry před letem 

• počasí  

• mód letu 

Při výběru akumulátoru je důležitou součástí podívat se jaký konektor využívá. Přehled 

nejčastějších konektorů je na obrázku níže. 

 

Obrázek 15 Typy konektorů 

Způsob ovládání bezpilotního letadla 

Způsob ovládání bezpilotního letadla můžeme realizovat více způsoby. Nejčastější způsob 

a pro začátečníka i nejjednodušší způsob ovládání je ruční. RC soupravou, tedy přijímačem 

umístěným na bezpilotním letadle a vysílačem, pomocí kterého realizujeme ruční řízení, 

musíme být vybaveni, ať již plánujeme využívat automatické řízení plně nebo jen z části nebo 

vůbec. Základní způsoby uspořádání, tedy módy, jsou dva. Liší se podle uspořádání ovládání 

tahu a podélného klonění. V módu 1 je tah ovládán pohybem pravou pákou směrem svislým 

a podélný náklon je ovládán levou pákou pohybem svislým.  V módu 2 je tah ovládán levou 

pákou pohybem svislým a podélný náklon je ovládáno pravou pákou pohybem svislým. 

Otáčení kolem svislé osy je u obou módů ovládáno levou pákou a příčný náklon pravou pákou 

pohybem vodorovným. Pro přehlednost je rozdíl mezi módy znázorněn na následujícím 

obrázku. 



24 
 

 

Obrázek 16 Rozdíl ovládání v módu 1 a 2 

Existují i módy 3 a 4, nicméně tyto módy nejsou příliš využívané.  

Pokud se nechceme spoléhat pouze na ruční řízení, připojíme bezpilotní systém k autopilotovi 

a můžeme tak využít algoritmů usnadňujících řízení, popřípadě můžeme létat zcela 

automaticky. Pokud chceme využít tohoto způsobu řízení, samotný autopilot v drtivé většině 

případů nebude stačit. Pokud chceme využít možnosti automatického letu ve venkovním 

prostředí je potřeba vybavit bezpilotní systém modulem GPS. Pro potřeby automatického letu 

ve vnitřním prostředí je pak nezbytné vybavit bezpilotní systém senzory jako sonar, lidar nebo 

senzory optického toku. Samotné možnosti automatických programů je možné zkoušet 

s mnoha open source platformami jako Ardupilot nebo dronekit.io.  

4.2 Rozdělení bezpilotních letadel 

V následující kapitole jsou uvedeny druhy bezpilotních letadel, s jakými se lze na nebi potkat. 

Rozdělení bezpilotních letadel je rozsáhlé a rozdělit bezpilotní letadla můžeme podle funkce, 

hmotnosti, uspořádání křídel nebo pohonu a dalších. V této kapitole tedy shrnu pouze ty, které 

jsou pro tuto práci důležité. 

V následujícím přehledu jsou doslovně převzaté definice z Doplňku X, který se věnuje 

problematice bezpilotních letadel. 

• Autonomní letadlo 

Bezpilotní letadlo, které neumožňuje zásah pilota do řízení letu. 

 

• Bezpilotní letadlo (UA) 

Letadlo určené k provozu bez pilota na palubě. 
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• Bezpilotní systém (UAS) 

Systém skládající se z bezpilotního letadla, řídicí stanice a jakéhokoliv dalšího prvku 

nezbytného k umožnění letu, jako například komunikačního spojení a zařízení pro 

vypuštění a návrat. Bezpilotních letadel, řídicích stanic nebo zařízení pro vypuštění 

a návrat může být v rámci bezpilotního systému více. 

 

• Model letadla 

Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, 

sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím 

automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově 

řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného 

modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním 

dohledu. [3] 

Bezpilotní systémy můžeme dále dělit podle uspořádání křídel na: 

• vrtulníky 

• bezpilotní letoun 

• multikoptéry 

• vzducholodě 

• balóny 

Vzhledem k vlastnostem, které jsou požadovány od mnou navrhovaného bezpilotního 

systému se dále budu v práci zaměřovat pouze na multikoptéry. Důvod, proč je v této práci 

zvolena právě multikoptéra jako UAS vhodný k využití při údržbě letadel, je zejména schopnost 

kolmého startu, velikost a schopnost pomalého letu a vznášení. 
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Podle nejběžnějšího uspořádání pohonu pak můžeme multikoptéry rozlišovat následující: 

 

Obrázek 17 Rozdělení multikoptér dle uspořádání pohonu  

Každý způsob uspořádání má svoje klady a zápory, v následujících odstavcích je drobné 

shrnutí.  

• Trikoptéra  

Má 3 ramena, která jsou umístěna po 120°. Jedná se o poměrně jednoduchý typ 

konstrukce, zadní motor však musí být umístěn na loži se servomotorem, aby jím mohl 

otáčet. Z tohoto důvodu je konstrukce takové multikoptéry poměrně náročná. 

 

• Kvadrokoptéra 

Jedná se o multikoptéru, která je poháněná čtyřmi motory na čtyřech ramenech. Může 

být ve 2 uspořádáních, a to buď X nebo plus. Uspořádání do X je jednoduché na 

konstrukci a je nejvšestrannější. Nevýhodou kvadrokoptér je, že pokud dojde k selhání 

motoru, stává se multikoptéra neřiditelnou.  
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• Hexakoptéra 

Jedná se o multikoptéru se šesti motory umístěnými na šesti ramenech. Opět se 

můžeme setkat stejně jako u kvadrokoptér se dvěma možnými konfiguracemi X a plus. 

Výhodou oproti kvadrokoptéře je možnost většího zatížení vzhledem k většímu počtu 

motorů a při ztrátě jednoho motoru je možné s hexakoptérou bezpečně přistát. 

Nevýhoda této konstrukce je složitost a finanční náročnost. 

 

• Oktokoptéra 

Jedná se stroj s osmi motory na osmi ramenech. Z pohledu konstrukce se jedná 

o nejsložitější a finančně nejnáročnější stroj. Tento stroj se hodí zejména pro piloty, jež 

plánují jeho profesionální využití.  

Na následujícím obrázku můžeme vidět rozdělení multikoptér podle počtu motorů, které byly 

evidovány ÚCL k listopadu roku 2017. Lze vidět, že kvadrokoptéry jsou zastoupeny téměř 

75 %. 

 

Obrázek 18 Zastoupení multikoptér podle počtu motorů 
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4.3 Návrh UAS  

Pro návrh UAS jsem se rozhodl využít program Autodesk Inventor 2017 vzhledem k faktu, že 

jsem ho již dříve v rámci studia využíval. 

 

Obrázek 19 Prvotní návrh 

Jako první jsem započal návrh základovou deskou, na níž budou naistalovány následující 

součásti: lidar, autopilot, Li-Pol akumulátor s rozvodovou deskou, kamera s HD rozlišením 

v gimbalu. Oproti původní myšlence výše, že základní deska bude tvořena dvěma deskami 

z uhlíkového kompozitu, volím tužší konstrukci z uhlíkových profilů, na které bude připevněna 

uhlíková deska s vybavením koptéry, aby nedocházelo k průhybu a ohybu jednotlivých 

součástí dronu. 

Konstrukce rámu 

Nová konstrukce je tedy tvořena čtyřmi čtvercovými uhlíkovými profily 10 x 10 mm s vnitřním 

kruhovým průřezem o průměru 8 mm a délce 200 mm, jež vloženy do spojek vytisknutých na 

3D tiskárně a slepeny epoxidovým lepidlem. Na čtvercovou konstrukci je pak přišroubována 

základní deska z okume překližky. Tento materiál byl zvolen z důvodu nedostupnosti uhlíkové 

desky v požadovaném termínu. Na uhlíkový rám je také přišroubováno přistávací zařízení, 

vyrobené také pomocí 3D tisku. Vizualizace (bez gimbalu a kamery) finálního návrhu vypadala 

následovně. 
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Obrázek 20 Finální návrh 

Těžiště multikoptéry bylo určeno pomocí programu Autodesk Inventor na základě vložených 

hmotností jednotlivých komponentů. Na základě těchto údajů pak bylo zvoleno umístění 

jednotlivých komponent, aby bylo těžiště v geometrickém středu – tedy ve středu desky 

z překližky. 

 

Obrázek 21 Umístění těžiště 

Přistávací zařízení 

Pro přistávací zařízení jsem se rozhodl pro jednoduchost konstrukce zvolit výrobu pomocí 3D 

tisku, jelikož v modelářských internetových obchodech jsem nenašel vhodné přistávací 

zařízení pro stroj tohoto typu. Výroba pomocí 3D tisku umožnila relativně lehkou konstrukci 

z plastu a zároveň ušetřila čas při jeho výrobě. Finální výrobek na obrázku níže se skládá ze 

dvou částí, vzhledem k tvarové složitosti nešel vytisknout jako jeden kus. Metoda 3D tisku 

obecně umožňuje velmi pružné přizpůsobení rozměrů přistávacího či jakéhokoliv jiného 

zařízení podle skutečných rozměrů kvadrokoptéry. 
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Obrázek 22 Přistávací zařízení 

Motor, regulátor otáček a vrtule 

Motory jsem volil podle očekávané hmotnosti kvadrokoptéry, jež byla 1200–1300 g. Podle 

rovnice 1 tedy potřebuji přibližně mezi 660-715 g tahu na jeden motor. Motory jsem po úvaze 

a zvážení hmotnosti a velikosti kvadrokoptéry zvolil od německého výrobce Graupner/JS, typu 

ULTRA 2812 KV 920.  

Předností při jejich výběru byla dostupnost v českých obchodech a nízká cena. Negativum při 

nákupu motorů byla neznalost jejich tahu, která nebyla k dispozici, na rozdíl od jiných motorů. 

V obchodech byly doporučeny pouze rozměry (330-500 mm), pro které jsou tyto motory 

vhodné, což odpovídá i mnou navrženým rozměrům. 

 

Obrázek 23 Motor Graupner ULTRA 2812 -920KV 

Jako alternativu k těmto motorům jsem měl vybrán motor od firmy T-MOTOR Air Gear 350, 

protože jsem již dříve s motory od této značky pracoval. Výhodou oproti vybranému motoru 

byla existence dokumentace, která lze použít pro výběr baterie a uchycení motoru. Velkou 
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nevýhodou ale v současné době byla doprava ze zahraničí, neboť v českých obchodech 

nebylo zboží skladem a nešlo objednat. 

Regulátor otáček, v angličtině nazývaný ESC, byl k těmto motorům dodán společně v balíčku, 

konkrétně se jedná Ultra Control 20A 3D bez BEC od firmy Graupner, kde 20 A značí trvalý 

proud, který může regulátorem procházet. Hmotnost regulátoru je 15 g a jeho rozměry jsou 

25 x 21 x 6 mm. Tento regulátor je programovatelný. Jak lze na obrázku níže vidět, do 

regulátoru vstupují 3 černé vodiče – ty slouží pro připojení k motoru, dále vystupují černý (-) 

a červený (+). Pro spojení jednotlivých regulátorů, kterých je stejný počet jako motorů, 

s akumulátorem je přidána rozvodová deska, na kterou jsou jednotlivé výstupy z regulátoru 

připájeny. Jedná se o regulátor bez 5 V ochrany napětí. Oranžový drát je pro signál a hnědý 

drát značí uzemnění.  

 

Obrázek 24 Regulátor 

Vrtule také byly dodány společně s motory, konkrétně se jedná o vrtule o rozměrech 9 palců 

(230 mm) Graupner COPTER Prop 9x4. Jedná se o plastové vrtule plněné skelnými vlákny. 

Tyto vrtule byly doporučeny výrobcem vzhledem k veličině KV u zvolených motorů a byly 

dodány společně s motory. 
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Obrázek 25 Vrtule Graupner C Prop 9x4 

Výběr jiných vrtulí je samozřejmě možný, na zvolený typ motoru se hodí dle koeficientu KV 

vrtule s průměrem mezi 8 – 10 palci (20 - 25 cm). Důležité ale je, aby průměr závitu vrtule byl 

5 cm, to je rozměr závitu pro nasazení vrtule u motoru. 

Li-pol akumulátory 

Při volbě akumulátoru byl v mém případě problematický fakt, že nebyly k dispozici informace 

ohledně spotřeby proudu u motorů, a tudíž šlo špatně odhadnout, jaký bude odběr proudu 

z motorů, který je ale největší na celém bezpilotním letadle. U vybavení, které je dále na 

kvadrokoptéře použito tyto informace k dispozici byly, součet proudu u vybavení však 

nepřevyšuje 1 A. 

Proto bylo třeba udělat další rešerši ostatních motorů s podobnými parametry, u kterých jsou 

tyto informace k dispozici a udělat aproximaci odhadem a tím zjistit, jaký by mohl být odběr 

proudu z motorů. Odběr proudu by bylo také možné změřit pomocí multimetru. Tímto 

vybavením ale nedisponuji, a proto jsem zvolil odhad na základě podobných výrobků 

a informacích o nich. Motory, které se velikostí a veličinou KV podobaly, byly AIRGEAR 2213 

920KV a T-Motor MT2216-11/900 KV. Na základě dostupných údajů jsem průměrný celkový 

odběrný proud stanovil na 12,5 A.  

Poněvadž potřebuji pro plánované využití poměrně dlouhou letovou dobu, je třeba zvolit baterii 

s velkou kapacitou a zároveň lehkou, aby bylo nedocházelo k velké spotřebě proudu vlivem 

vyšší hmotnosti. Z tohoto důvodu jsem zvolil 2S Li-Pol akumulátor od firmy Big Hobby v tvrdém 

obalu s kapacitou 7600 mAh a vybíjecím koeficientem 35C. Podle rovnice 5 tak můžeme 

vypočítat přibližnou dobu letu, která by pro tuto baterii měla činit zhruba 29 minut. Podle 

rovnice 4 je maximální proud, který můžeme z baterie dostávat v jeden okamžik 366 A, což je 

více než dostačující. 
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Obrázek 26 Vybraný akumulátor  

Jako alternativu jsem zvažoval koupit od stejného výrobce 3S baterii o stejné kapacitě, její 

váha však byla o 120 g vyšší, proto jsem se rozhodl, že bude lepší létat s menším napětím – 

méně tahu, ale také s lehčím strojem.  V původní rozvaze jsem navíc plánoval využít dva 

akumulátory s celkovou hmotností 600 g. Na základě použití pouze jednoho akumulátoru 

o hmotnosti 307 g by však stroj měl být schopen bez problému létat i s akumulátorem o nižším 

napětí. 

Pro testování kvadrokoptéry a její zálet jsem zvolil ještě druhou, levnější baterii o menší 

kapacitě 2200 mAh od společnosti Turnigy. Jedná se o tří článkovou baterii s vybíjecím 

proudem 30C, rozměry činí 105 x 35 x 26 mm a hmotnost je 185 g. 

Vzhledem k faktu, že stavím kvadrokoptéru, ale mám k dispozici pouze jeden akumulátor, je 

k rozvodu elektrické energie z akumulátoru použita rozvodová deska, která napájí všechny 

čtyři motory skrze regulátory. Rozvodovou desku můžeme vidět na obrázku níže. 
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Obrázek 27 Rozvodová deska 

Kamera 

Jako kameru, která bude použita k snímání videa, je použita kamera od výrobce SJCAM verze 

SJ7 STAR. Jedná se o kameru se schopností nahrávat video až ve 4K rozlišení a stabilizací 

obrazu. Je také vybavena širokoúhlým objektivem až do 166°. Video lze přenášet buď pomocí 

Wi-Fi, jímž je kamera vybavena, nebo lze video ukládat na SD kartu. Baterie má kapacitu 

1000 mAh. Její rozměry jsou 60 x 41 x 24,7 mm a váha 84 g.  

 

Obrázek 28 Použitá kamera 

Alternativou k této kameře může být akční kamera GoPro Hero 5, která nabízí lepší kvalitu 

videa, o 4° větší zorný úhel a o 45 minut delší výdrž baterie. Její cena je však téměř 

dvojnásobná, a vzhledem k tomu, že SJ7 STAR má pro moji aplikaci dostatečnou výdrž baterie 

i zorný úhel, rozhodl jsem se pro ekonomičtější volbu. Dalším důvodem, proč jsem vybral tuto 

kameru je fakt, že jsem ji měl už před psaním práce doma a toto je jedna z možností, jak ji 

dále využít. 
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Aby bylo možné kameru na bezpilotní letadlo připevnit, je nutné mít gimbal nebo držák. Ten 

také dokáže tlumit vibrace stroje díky protivibračním kuličkám. Vzhledem k typu vybrané 

kamery nebyl výběr gimbalu/držáku velký problém, protože vhodný typ byl na trhu jen jeden. 

Jedná se o odpružený držák na SYMA X8 pro kamery o velikosti 60 x 42 x 25 mm. Zároveň je 

odpružený, tudíž dokáže tlumit vibrace kvadrokoptéry a také má nastavitelný úhel záběru. To 

je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl upřednostnit držák oproti poháněnému gimbalu 

s motory. Dalšími důvody byla cena a odpadla nutnost zapojení s jednotkou autopilota 

a seřizování PID regulátoru. Do budoucna je ale samozřejmě možné držák vyměnit za 

poháněný gimbal, čímž dojde k lepším snímacím schopnostem. Vyžádá si to však větší 

náročnost řízení a také nutnost vybrat jiný vysílač.  

 

Obrázek 29 Držák akční kamery 

 

Hmotnost a cena stroje 

V následující tabulce je skutečná hmotnost jednotlivých komponent. Tyto údaje jsou pak 

využity dále k ověření správnosti výpočtu potřebné kapacity akumulátoru a potřebného tahu 

motorů, jež byla prvotně udělána na základě předpokladu dle vypočtené hmotnosti v programu 

Inventor. 

Očekávaná hmotnost kvadrokoptéry na základě předpokládaných hmotností jednotlivých 

komponent, které jsem vkládal do CADu během návrhu, je mezi 1200–1300 g. 
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Komponenta 
Hmotnost 

(g) 
Cena (Kč) 

Deska s nástavbou 140 g 270 

Spojka (4x) 32 g 300 

Uhlíkový profil 10x10 (4x) 38 g 350 

Uhlíkový profil 8x8 (4x) 16 g 150 

Lože motoru (4x)  32 g 500 

Motor a ESC (4x) 164 g 5500 

Vrtule (4x) 32 g 640 

Kamera a gimbal 84 g 3500 

Lidar 6 g 950 

Autopilot Pixhawk PX4 

vč. telemetrie 
85 g 3900 

Akumulátor 307 g 1100 

Rozvodová deska 10 g 200 

Přistávací zařízení 44 g 500 

Spojovací materiál a 

ostatní 
150 g 400 

 

Tabulka 1 Hmotnost a cena kvadrokoptéry 

Konečná celková váha je tedy 1170 g 

Spojovací materiál zahrnuje oboustranné lepící pásky, epoxidová lepidla, stahovací pásky 

a šrouby M3. Finální cena včetně RC soupravy v ceně 1 650 Kč je 19 910 Kč. Náhradní díly 

a další materiál na opravy ale rozpočet navýšil zhruba o 3 000 Kč.  
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5. Přístrojové vybavení a návrh řídícího programu pro UAS 

V této kapitole přiblížím zvolené vybavení určené k ovládání kvadrokoptéry a způsob jejího 

řízení a možnosti automatického letu. 

5.1 Přístrojové vybavení bezpilotního letadla 

Autopilot, jež budu používat je Pixhawk PX4 verze PIX 2.4.6. Jedná se o jeden 

z nejoblíbenějších autopilotů, které se na platformě Ardupilot používají. K autopilotu bude 

připojená různá řada vybavení, které je popsáno v následujících podkapitolách. 

5.1.1 Pixhawk PX4 Autopilot PIX 2.4.6 

Původně byl tento autopilot vyráběn firmou 3DR. Tento autopilot jsem zvolil zejména z důvodu, 

že podporuje poměrně snadné připojení lidaru, který využiji k tvorbě antikolizního programu 

a do budoucna umožňuje zapojení dalších sensorů, které mohou podporovat plně autonomní 

let i ve vnitřním prostředí. Také jsem zohlednil, že autopilot spadá do podporovaných řídících 

jednotek na platformě Ardupilot a je tudíž k dispozici mnoho schémat, jak autopilot správně 

zapojit s ostatními prvky, které budu využívat na tomto UAS. Rozměry jednotky jsou 81,5 x 50 

x 15,5 mm a váha je 38 g. Napájení jednotky je primárně přes napájecí modul přímo z našeho 

zdroje energie, pokud ale chceme zvýšit bezpečnost, jednotku lze napájet také přes ESC, 

pokud má zabudovaný BEC. 

Procesor v jednotce autopilota je 32-bit ARM Cortex M4 core vybavený FPU obsahuje 

následující: 

• 168 MHz 

• 256 KB RAM 

• 2 MB Flash 

• 32 bit STM32F103 failsafe co-processor  

Autopilot má v sobě celkem 6 sensorů – 2x gyroskop (G), 2x akcelerometr (A), magnetometr 

(M) a barometr (B), rozdělených do 4 zařízení, a to konkrétně: 

• ST Micro L3GD20 (G) 

• ST Micro LSM303D 14 bit (A, M) 

• MEAS MS5611 (B) 

• InvenSence MPU6000 (A, G) 

 

 

 



38 
 

Jednotka dále obsahuje rozhraní typu: 

• 5x UART (sériové porty), 1 na vysoké proudy, 2 s HW kontrolou toku proudu 

• 2x CAN (1 s vnitřním 3,3 V with internal 3.3V transceiver, 1 na expanzním konektoru)  

• Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X® pro připojení přijímače satelitního signálu 

• PPM sum signal input sloužící k převádění signálu z PWM na PPM 

• RSSI (PWM nebo vstup ve V) vstup 

• I2C 

• SPI 

• 3.3 a 6.6V ADC vstupy 

• Interní micro USB port and externí micro USB rozšíření portu  

• Slot na SD kartu 

Slot na SD kartu slouží k ukládání dat jednotky autopilota. Díky tomu lze zpětně přehrát 

zaznamenané údaje z jednotky autopilota, například při hledání příčiny nehody nebo zkoumání 

vibrací stroje. 

Jednotka autopilota je také vybavena sérií kontrol před spuštěním motorů nazývaných  

„pre-arm safety checks“, kdy v případě poruchy nějakého systému vydává zvuková a vizuální 

upozornění. Pokud je bezpilotní systém vybaven telemetrií, chyby se také zobrazí v Mission 

Planner. Tato upozornění mohou být rozdělena podle světelných signálů následujícím 

způsobem: 

• Blikající červená a modrá – spouštení gyroskopu, v tuto chvíli se nesmí UA hýbat 

• Blikající modrá – vypnuté motory bez zachyceného GPS 

• Trvale svítící modrá – připraveno ke spuštění motorů bez GPS 

• Blikající zelená – připraveno ke spuštění motorů, GPS zachyceno 

• Rychle blikající zelená – připraveno ke spuštění motorů – SBAS zachycen 

• Trvale svítící zelená – spuštěné motory, GPS zachyceno 

• Dvojitě blikajicí žlutá – kontroly před spuštěním neúspešné 

• Blikající žlutá – mód Radio failsafe 

• Blikající žlutá a modrá – chyba GPS modulu nebo aktivován mód GPS failsafe 

• Blikající červená a žlutá – chyba EKF nebo inerciální navigace 

• Trvale svítící červená – chyba 

• Blikající modrá, červená, zelená – mód kalibrace ESC 
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Na následujícím obrázku převzatého ze stránek platformy Ardupilot je popis celé jednotky 

a jednotlivých portů. 

 

Obrázek 30 Pixhawk PX4 
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5.1.2 Další přístrojové vybavení 

Lidar TFmini 

Tento lidar nabízí všesměrové řízení s dostupností až 12 m pro vnitřní aplikace a 7 m pro 

venkovní aplikace a je určen k vnitřnímu i venkovnímu použití. Jeho přednosti jsou nízká cena, 

malá velikost a hmotnost. Hmotnost lidaru činí 6 g a vstupní napětí lidaru je 5 V. Maximální 

proud je 800 mA. Jeho rozměry jsou 42 x 16 x 15 mm. Jedná se o 1D lidar, to znamená, že 

vysílá paprsek pouze v jednom směru.  

Tento lidar pracuje na principu měření fázového nebo časového rozdílu mezi vyslaným 

a přijmutím světelným paprskem. Vlnová délka světelného paprsku činí 850 nm a citlivost je 

5 mm. Minimální velikost předmětu, který je lidar schopen rozlišit je 20 mm.  

Do jednotky Pixhawk lze zapojit do portu SERIAL4/5, I2C nebo Telem2. Do základové desky 

je lidar připevněn pomocí oboustranné lepící pásky, alternativně lze použít také šrouby M2. 

Lidar samotný směřuje horizontálně ve směru letu a je uchycený na jednoduché konstrukci ve 

tvaru písmene L. 

Lidar se nastavuje pro jednotku autopilota pomocí aplikace TFmini Updater, která je 

poskytnutá výrobcem, bližší informace ohledně naprogramování lidaru pro jednotku autopilota 

jsou uvedeny v kapitole 5.3.1.   

 

Obrázek 31 Benewake TFMINI LIDAR module 
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Fly Sky FS-I6 2.4GHz AFHDS vysílač 6CH a přijímač iA6B – Mode2 

Jedná se o RC soupravu se šesti kanály pracující v módu 2, součástí balení je také Fly Sky 

FS-IA6B V2 6CH AFHDS 2A telemetrický přijímač s výstupem typu PMW, který lze snadno 

připojit k jednotce autopilota Pixhawk. Dosah vysílače je přes 700 m a lze na něm nastavit až 

20 frekvenčních pásem. Pro mnou plánovanou aplikaci je tedy dostačující. 

Přijímač má rozměry 47 x 25 x 13 mm, váhu 17 g a spotřebu proudu 240 mA. 

 

Obrázek 32 Přijímač a vysílač Fly Sky 

Pro řízení kvadrokoptéry jsem měl původně vybranou soupravu CADET 4 PRO 2,4 GHz 

v módu 2. Nicméně u této soupravy nebyl součástí přijímač, který lze samozřejmě dokoupit, 

ale samotný výstup z přijímače nedává signál typu PPM ale PWM. Jednotka Pixhawk ale není 

schopná signál typu PWM přeložit a k tomu tedy slouží ještě další součástka – PPM Sum 

přijímač (receiver), která dokáže signál typu PWM přeložit na PPM, který Pixhawk zpracovat 

umí. Nebyl jsem si však jistý, zdali balení autopilota bude tuto jednotku obsahovat, a proto 

jsem raději zvolil přijímač, který signál typu PPM umí vytvářet rovnou. Odpadlo tím hledání 

místa na základové desce kvadrokoptéry na další součástku a zjednodušilo se také zapojení 

prvků. 
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Telemetrie  

Telemetrie slouží k propojení autopilota a pozemní řídící jednotky, tak, aby spolu mohly během 

letu bezdrátově komunikovat. Pro moji aplikaci jsem zvolil Radio Telemetry Module od 

neznámého výrobce nabízeného v internetovém obchodě jako doporučená a kompatibilní 

výbava, vysílající v pásmu 433 MHz. Telemetrická souprava se skládá ze dvou kusů – jeden, 

který je na bezpilotním letadle zapojen do jednotky autopilota přes UART rozhraní a druhý kus 

s USB rozhraním, který je zapojen do pozemní stanice – tablet, počítač. Přednosti, kvůli kterým 

jsem zvolil tento systém byly zejména nízká cena, údajná podpora autopilota Pixhawk (tato 

informace ale byla nesprávná) a aplikace Mission Planner, snadné připojení a konfigurace 

a nízká hmotnost. 

 

Obrázek 33 Vybraná telemetrie 

5.2 Volba aplikace pro komunikaci s jednotkou autopilota a její funkce 

Aby bylo možné používat jednotku autopilota plnohodnotně, je nutné jednotku spojit pomocí 

aplikace s pozemní řídící stanicí – GSC. Pro jednotku Pixhawk se nabízejí dvě nejrozšířenější 

řešení. První je aplikace Mission Planner, která je dostupná pouze na zařízeních s operačním 

systémem Windows. Druhou možností je QGroundControl, která je kompatibilní s více 

operačními systémy a s bezpilotními letadly komunikuje pomocí protokolu MAVLink.  

Pro potřeby diplomové práce jsem po úvaze a studiu dostupné dokumentace zvolil možnost 

využít Mission Planner ze dvou důvodů. Prvním důvodem je možnost Mission Planner používat 

v neautomatizovaných módech ve vnitřních prostorech, kde není dostatečná přesnost 

a dostupnost GPS, pokud dojde k vypnutí funkce přijímání GPS signálu, druhým důvodem je 

fakt, že jsem Mission Planner již v minulosti používal a je k němu dostupná rozsáhlá 

dokumentace. Výstup z Mission Planner lze vidět na obrázku níže.  V této aplikaci také probíhá 
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veškerá kalibrace autopilota a dalších přístrojů a senzorů, které plánujeme na bezpilotním 

systému používat. 

 

Obrázek 34 Prostředí Mission Planner 

Instalace firmware na jednotku Pixhawk 

Pro správné fungování jednotky autopilota je nutné na ní nainstalovat firmware. Pod pojmem 

firmware si můžeme představit program, který je nezbytný k chodu nějakého koncového 

zařízení, v našem případě tedy jednotky autopilota [13]. Firmware se do jednotky nahrává přes 

mikro USB port umístěný na straně jednotky. Dále je třeba v GCS zvolit připojení na správný 

port a zvolit „Baud rate“ na 115 200, poté přes možnost „INITIAL SETUP“ nastavit o jaký typ 

bezpilotního systému se jedná a poté jen vyčkat nahrání firmware. 

V mém případě ale nahrání firmware nebylo snadné, protože Mission Planner nerozpoznal 

správně jednotku autopilota. Z tohoto důvodu se firmware do jednotky nahrál špatně 

a jednotka nic neměřila a nešlo k ní připojit ani žádné vybavení. 

Z tohoto důvodu bylo třeba v Mission Planner použít možnost „load custom firmware“ na 

záložce „INITIAL SETUP“, přes kterou šlo nahrát správnou verzi firmware, kterou bylo třeba 

nejdříve stáhnout do PC. Původ tohoto problému s nahráním spočíval v nejasné verzi 

autopilota, který Mission Planner nebyl schopen rozpoznat, a proto nahrál špatnou verzi 

odpovídající jinému druhu autopilota Pixhawk. Po nahrání již jednotka autopilota měřila 

veličiny, jak lze vidět na obrázku níže. 
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Obrázek 35 HUD s funkční jednotkou autopilota 

Letové módy jednotky Pixhawk 

Jednotka autopilota Pixhawk má naprogramovaných 23 letových módů. Množství těch, které 

ale nepotřebují GPS k provedení letu je pouze omezený počet. Tyto módy jsou: 

• Acro – pro akrobatické lety 

• AirMode – určený pro stabilizaci 

• Alt Hold – držení stále letové hladiny 

• Stabilize – autopilot sám vyrovnává náklon a sklon 

• Sport – kombinace Alt Hold a Stabilize 

• SysID – pokročilé nastavení 

• Land – tento mód umožňuje koptéře přistát na základě zvolených parametrů 

Pro moje potřeby využiji letové módy AltHold, Stabilize a Land. Nastavení jednotlivých módů 

lze vidět na obrázku níže. Lze vidět, že v nabídce je možnost nastavit až šest letových módů. 

Moje RC souprava ale dokáže v požadovaném pásmu bez aktualizace firmware používat 

pouze tři letové módy – konkrétně módy 1, 4, 6. Letové módy se přidělují na záložce „INITIAL 

SETUP“ v položce „Flight Modes“. Přesné hodnoty nastavení jednotlivých módů jsou uvedeny 

v příloze 4. 
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Obrázek 36 Nastavení letových módů 

Kalibrace jednotky autopilota Pixhawk 

Před používáním jednotky autopilota je nutná její kalibrace, aby autopilot věděl, v jaké poloze 

se právě nachází a mohl tak poskytovat do QCS správné informace. Tato kalibrace se provádí 

také přes záložku „INITIAL SETUP“. Na levé straně programu je pak třeba vybrat „Mandatory 

Hardware“. Dále postupovat přes položku „Frame Type“, kde vybereme, jaký typ rámu náš 

bezpilotní systém má. V dalším krok je položka „Accel Calibration“, kde podle pokynů aplikace 

Mission Planner postupně kalibrujeme jednotku autopilota, přesněji přístroje v něm, pomocí 

obracení na různé strany – na levý, pravý bok, přední, zadní stranu a rovně nebo vzhůru. 

5.3 Návrh antikolizního systému 

Pro antikolizní systém je využito lidaru. Antikolizní funkce je do řízení zabudována 

z bezpečnostních důvodů, aby zamezila pilotovi se příliš přiblížit k překážkám. Lidar, který je 

k dispozici v této práci je 1D lidar, to znamená, že paprsky vysílá pouze jedním směrem pod 

maximálním rozptylovým úhlem, v mém případě 2,3°. Na trhu jsou k dispozici i 2D 

a všesměrové lidary, jejich cena je však velmi vysoká. Pomocí lidaru by bylo také možné 

nastavit funkci držení výšky nad povrchem. K tomu by ale bylo třeba, aby byla kvadrokoptéry 

vybavena dvěma lidary, z nichž jeden by mířil dopředu ve směru letu a druhý pak kolmo k zemi. 

Spojit tuto funkci do jednoho lidaru, který by byl otočený do úhlu 45° mezi horizontální 

a vertikální rovinu – tak, aby vysílal paprsky i směrem k zemi i do roviny letu, není bohužel 

možné, protože by nešlo rozeznávat zem od překážek, pokud bychom měli nastavené různé 

prahové hodnoty pro jejich maximální možné vzdálenosti. Instalace dvou 1D lidarů na jednotku 

Pixhawk ale do budoucna není možné, protože jednotka nepodporuje připojení dvou stejných 

senzorů. Proto bude nutné pořídit buď všesměrový lidar – nejlevnější všesměrové lidary 

podporované autopilotem se pohybují od 9 000 Kč výše, nebo sonar umístěný na spodní 

straně bezpilotního systému – ty lze sehnat levněji. 



46 
 

Po uvážení jsem zvolil umístění lidaru ve dopředu ve směru letu, neboť udržení bezpečné 

vzdálenosti od překážek považuji za obtížnější pro pilota a zároveň důležitější pro bezpečnost 

stroje, neboť navržená dráha okolo letadla stejně nevede přes letadlo samotné.  

5.3.1 Naprogramování lidaru pro jednotku Pixhawk 

Jako první krok je třeba nastavit lidar na správnou jednotku autopilota. To se provádí 

zapojením přes FTDI adaptér. Ten slouží ke konverzi UART rozhraní – lidar, na USB – počítač, 

díky čemuž se snadno připojím a mohu tak přes staženou aplikaci TFmini Updater nastavit 

lidar na připojení k jednotce autopilota. Problém v tomto spojení spočíval v nekompatibilních 

konektorech lidaru a FTDI adaptéru. Bylo tedy třeba vytvořit dupont konektor, aby bylo možné 

vzájemné propojení. Propojení a schéma lze vidět na obrázku níže. Jak lze vidět na schématu 

níže, zelený drát z lidaru Tx vede do FTDI adaptéru Rx a stejně tak Rx z lidaru vede do 

konektoru Tx na FTDI, země a 5V dráty pak vedou na stejné pozice jako z lidaru.  

 

Obrázek 37 Schéma zapojení 

 

 

Obrázek 38 Zapojení lidaru do PC 
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Po zapojení lze takto lidar spojit s počítačem a nastavit. K tomu je určený software od 

společnosti Benewake a k dispozici je i návod a příkazy, jaké je třeba v softwaru zvolit, aby byl 

lidar kompatibilní s jednotkou autopilota. Prostředí programu a měření vzdálenosti lidarem lze 

vidět na obrázku níže. 

 

Obrázek 39 Prostředí aplikace na nastavení lidaru 

 

K nastavení lidaru mi stačily pouze tři příkazy: 

• 42 57 02 00 00 00 01 02 – spuštění příkazového módu 

• 42 57 02 00 00 00 04 06 – nastavení výstupních veličin lidaru pro jednotku Pixhawk 

• 42 57 02 00 00 00 00 02 – opuštění příkazového řádku 

Poté je možné lidar připojit k jednotce autopilota a začít ho používat. Lidar mám do jednotky 

autopilota zapojený do portu I2C. V případě zapojení do SERIAL4/5 nebo Telem2 bych musel 

předělat 4 pinové zapojení konektoru na 6 pinové. 

5.3.2 Antikolizní funkce 

Vyhýbaní překážkám u jednotky autopilota lze využít pouze u dvou módů, konkrétně AltHold 

a Loiter. Kvůli absenci GPS signálu lze využít této aplikace pouze v módu AltHold, který lze 

použít i bez GPS signálu. Mód AltHold upravuje tah bezpilotního systému tak, aby držel 

konstantní výšku podle tlaku vzduchu. Tlak měří barometr umístěný v jednotce autopilota. 

Pokud se tlak v prostředí mění, například vlivem větru, bude dle změny tlaku měnit výšku 

i autopilot. Z tohoto důvodu je dobré mít ještě druhý přístroj – lidar nebo sonar, který bude 

směrovat k zemi a dávat jednotce přesnější údaje o výšce. Pro zapnutí funkce AltHold je 



48 
 

potřeba nastavit ovládání tahu na hodnotu mezi 40-60 %. V tomto módu může pilot nadále 

kontrolovat sklon, náklon a otáčení kolem svislé osy.  

Samotný algoritmus vyhýbání se překážkám funguje v módu AltHold velice jednoduše. 

Vzdálenost od překážky je převáděna na úhel, pod kterým se multikoptéra nachází od 

překážky. Takto je vytvořen vektor, který určuje, jakým směrem by měla multikoptéra letět, aby 

do překážky nenarazila. Tento vektor je poté převeden na úhly náklonu a sklonu, které se poté 

promítají do řízení od pilota v podobě řídících vstupů a snaží se tak předejít střetu s překážkou. 

Pilot má na rozdíl od módu Loiter možnost tyto vstupy anulovat a teoreticky do překážky i tak 

narazit. 

Naprogramování autopilota, aby rozeznal lidar je jednoduché. Lidar zapojíme do autopilota do 

portu I2C, zapojíme autopilota do PC a připojíme k Mission Planner. V Mission Planner si 

otevřeme záložku „CONFIG/TUNING“ a vybereme „Full Parameter List“. Najdeme 

a přepíšeme tyto hodnoty. 

• RNGFND1_TYPE = 25 – pro připojení lidaru do SERIAL4/5 nebo Telem2 použijeme 

20 

• RNGFND1_ADDR = 16 

• RNGFND1_ORIENT = 0 

• RNGFND1_MIN_CM = 10 

• RNGFND1_MAX_CM = 1200 

• RNGFND1_GNDCLEAR necháme, jak je – tento parametr určuje vzdálenost mezi 

bezpilotním systémem a zemí, když je systém na zemi, my ale lidar nemáme použitý 

pro přistání 

Dále přepíšeme hodnoty: 

• AVOID_ENABLE = 7 

• AVOID_DIST_MAX = vzdálenost, ve které chceme, aby antikolizní funkce fungovala 

• AVOID_ANGLE_MAX = pod jakým maximálním úhlem se má bezpilotní systém 

vzdalovat 

Hodnoty pro AVOID_DIST_MAX se pohybují od 1 do 30 metrů. Pro můj lidar ale mám 

maximální dosah 12 metrů, takže volím hodnoty mezi 1-12. Tím mám antikolizní funkci 

nastavenou a lze ji tedy vyzkoušet při použití módu AltHold. Prostředí, kde se nastavují 

parametry v Mission Planner je uvedeno v příloze. 
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6. Stavba a zkoušky navrženého UAS 

6.1. Stavba a programování UAS 

V této podkapitole je popsána stavba kvadrokoptéry a schéma zapojení řídících, prvků 

sloužících k navigaci a doplňkových prvků. Dále je v kapitole popsán postup seřízení RC 

soupravy, motorů a zařízení před zkušebním letem. Stavební výkres UAS je přiložen jako 

příloha číslo 1. Dále je v této kapitole popsáno testování kvadrokoptéry ve vnitřním i venkovním 

prostředí. 

Plánovaná versus skutečná časová náročnost prací je zaznamenána v následující tabulce. 

Práce 
Plánovaná náročnost 

(h) 

Skutečná časová náročnost 

(h) 

Návrh v CAD 20 42 

Konstrukce rámu 10  5 

Uložení a zapojení motorů 

s ESC 

8 30 

Přepájení konektorů na 

XT60 

10 5 

Seřízení rádio vysílače 2 10 

Seřízení motorů s ESC 3 8 

Zapojení + nastavení 

autopilota 

20 55 

Zapojení lidaru 3 40 

Seřízení řízení 5 10 

Zálet 1 1 

Tvorba antikolizní funkce 20 4 

Zkouška antikolizní funkce 1 0 

Montáž kamerového 

zařízení 

1 2 

Testovací lety 1 50 

Opravy kvadrokoptéry 0 30 

 

Tabulka 2 Časová náročnost stavby kvadrokoptéry 
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6.1.1 Stavba konstrukce 

Jako první část jsem zkonstruoval podle návrhu v CADu konstrukci rámu. Z CADu jsem pak 

vygeneroval stavební výkresy s danými rozměry kvadrokoptéry, podle kterých jsem zahájil 

stavbu. Tyto výkresy jsou přiložené jako příloha práce. 

Jako první jsem započal s konstrukcí rámu. Spojky rámu byly vytisknuty na 3D tiskárně 

z odolného plastu v zelené barvě (viz obrázek 40 vpravo). Rám je dále tvořen uhlíkovými 

profily dvou různých rozměrů, hlavní konstrukce je tvořena vnějším čtvercovým uhlíkovým 

profilem 10 x 10 mm s vnitřním kruhovým profilem o průměru 8,5 mm. Tyto díly mají každý 

délku 200 mm. Tvoří tedy čtvercový rám, aby byla konstrukce co nejjednodušší – jednak 

z důvodu umístění těžiště a také kvůli symetrii. Ze spojek pak pod úhlem 135° vůči vystupují 

úchyty pro čtvercový uhlíkový profil druhé velikosti, a to 8 x 8 mm s vnitřním kruhovým profilem 

o průměru 7 mm.  

             

Obrázek 40 Čtvercový rám a detail spojky 

Na tento rám je poté epoxidovým lepidlem nalepena překližka o rozměrech 234 x 234 mm 

s vybranými kraji v okolí plastových spojek a o tloušťce 4 mm, jež slouží jako základna pro 

připevnění vybavení – akumulátor s rozvodovou deskou, autopilot, lidar, gimbal s kamerou 

a další. Překližka byla do požadovaného tvaru navrženého v CADu vyřezána a obroušena 

ručně, z původního rozměru 625 x 400 mm, což mírně zvýšilo časovou náročnost konstrukce. 

Původně měla být základní deska navržena z jiného materiálu a měla být vyřezána na CNC 

stroji. Abych ale nemusel předělávat návrh na jednodušší tvar, vzhledem ke změně materiálu, 

desku jsem zhotovil ručně.  Celková váha konstrukce rámu je 170 gramů.  

Dále jsem do spojek přilepil, opět epoxidovým lepidlem, 4 čtvercové uhlíkové profily 8x8 mm 

s vnitřním kruhovým profilem o průměru 7 mm a o délce 85 mm. Tyto profily slouží k upevnění 
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motorového lože, jež je pro jednoduchost opět vytisknuto na 3D tiskárně. Motorové lože slouží 

k upevnění motorů. 

Motorové lože bylo potřeba nakonec oproti polotovaru z 3D tiskárny upravit. Problém spočíval 

v předdefinovaných otvorech pro připevnění motoru. Tyto otvory nebyly vytisknuty přesně, 

částečně kvůli absenci přesných výkresů motorů od výrobce. Otvory tak byly naměřeny ručně 

posuvným měřítkem a na finálním výrobku tudíž nebyly úplně přesně, což znemožňovalo 

montáž motorů. Jediné řešení tak bylo uříznout špatně vyrobenou část a nahradit ji novou částí 

z překližky. To výrazně zvýšilo časovou náročnost konstrukce vzhledem k dobám tuhnutí 

lepidla a výrobě nových dílů. 

   

Obrázek 41 Modernizované a původní lože motoru 

Samotné motory jsou pak k motorovému loži připevněny šrouby M3x12. Na motory jsou 

přišroubovány vrtule devíti palcové vrtule se stoupáním čtyři palce. Vzhledem k závitům 

maticových čepiček vrtule je třeba dbát na směr otáčení motorů. Pokud by byl směr otáčení 

opačný, než je indikováno na závitu, závit by povolil a vrtule by spadla. Výrobce sice dodává 

tyto závity barevně odlišené, pro směr otáčení podle hodinových ručiček (CW) je červený – 

levý závit, pro směr opačný (CCW) je pak černý – pravý závit. Mohu ale říct, že najít správný 

směr otáčení mi zabralo mnoho času, protože směry neznačí, jakým směrem se má otáčet 

motor, ale jakým směrem je vyrobený závit na motoru. Po montáži autopilota a rozvodové 

desky byla kvadrokoptéra připravená ke kalibraci jednotlivých zařízení. Proces kalibrace je 

popsán v kapitolách níže. Vzhledem ke středovému umístění rozvodové desky, která je na 

obrázku níže již zakrytá, bylo potřeba vytvořit nástavbu, na které bude umístěn autopilot 

a menší akumulátor. To také usnadní montáž držáku na kameru, pro který by jinak nebylo 

místo. 
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Obrázek 42 Nástavba pro autopilota 

Samotné vybavení je pak k desce připevněné pomocí oboustranné modelářské lepící pásky 

a baterie pomocí suchého zipu. Oboustranná lepící páska byla zvolena jednak kvůli široké 

dostupnosti a také proto, že díky své elastičnosti dokáže tlumit vibrace, které mohou negativně 

ovlivňovat například senzory v autopilotovi a data z autopilota. Detail celé konstrukce rámu je 

pak na obrázku 43, základní deska s veškerým vybavením je pak na obrázku 44.  
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Obrázek 43 Celá konstrukce  

 

Obrázek 44 Vybavení kvadrokoptéry 
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Pro kontrolu jsem také hotovou konstrukci po montáži zvážil, abych zkontroloval, že odpovídá 

plánované hmotnosti a kvůli případnému odlehčení. Hmotnost celé konstrukce s vybavením 

mimo akumulátor byla 716 g. S akumulátorem o menší kapacitě konstrukce váží 1013 g 

a s akumulátorem o větší kapacitě 1140 g. Konstrukce je tedy zhruba o 200-300 g lehčí, než 

bylo původně plánováno. Důvodem je fakt, že místo dvou zdrojů energie jsem se rozhodl 

použít pouze jeden ale o vyšší kapacitě. Z prostorových důvodů bude větší akumulátor umístěn 

na spodní straně kvadrokoptéry. Menší akumulátor, který používám k testování, je umístěn na 

nástavbě spolu s autopilotem. Oba jsou zajištěny suchým zipem. 

Jako poslední montážní úkol na kvadrokoptéře zbývala montáž držáku na kameru. Ten je 

umístěn na spodní straně základové desky a k desce je připevněn pomocí stahovacích pásek, 

které mají dostatečnou pevnost a dokážou držák s kamerou držet ve správné poloze. Toto 

upevnění také umožňuje v případě potřeby měnit polohu záznamového zařízení. 

6.1.2 Rozvod energie a zapojení prvků UAS 

Kvadrokoptéra je napájena pomocí akumulátoru o kapacitě 7600 mAh nebo 2200 mAh. 

Vzhledem k faktu, že z tohoto akumulátoru je napájeno více motorů a přístrojů, bylo potřeba 

vytvořit rozvod energie. Základem je rozvodová deska, která slouží k napájení všech čtyř 

motorů. Mezi rozvodovou desku a napájení akumulátoru bylo ale potřeba ještě vložit napájecí 

modul jednotky autopilota.  

Bohužel můj autopilot byl dodaný bez tohoto napájecího modulu, ale podařilo se mi sehnat 

jeden ze školní laboratoře. Problém spočíval v tom, že ani akumulátor o větší kapacitě ani 

napájecí modul neměly konektory typu XT60, jako rozvodová deska. Proto bylo třeba nejprve 

konektory vyměnit a přepájet na konektory správné. To sice nebylo jednoduché ani na 

zručnost ani časově, ale napájecí modul nebyl v česku dostupný v obchodech a objednání ze 

zahraničí by za současné situace trvalo příliš dlouho.  

Pro lepší redundanci systému by bylo možné také napájet jednotku autopilota z regulátorů, 

pokud mají BEC – drát, kterým lze vést napětí o hodnotě 5 V. Přes jednotku autopilota jsou 

napájeny všechny přístroje, které používám – lidar, telemetrie, přijímač a další. 
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Obrázek 45 Napájecí modul jednotky autopilota s předělanými konektory 
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Na obrázcích níže je schematicky zaznamenáno propojení jednotlivých prvků mezi sebou na 

bezpilotním letadle a také přímo do jednotlivých portů autopilota. 

 

Obrázek 46 Celkové zapojení prvků 

Vzhledem k problémům při seřízení RC soupravy je do tohoto schématu ještě přidán PPM sum 

přijímač, který je vložený mezi přijímač a jednotku autopilota. 
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Obrázek 47 Zapojení prvků do portů autopilota 

6.1.3 Seřízení RC soupravy, motorů a vybavení 

Před prvním letem je třeba seřídit RC soupravu a motory, tak aby byl stroj ovladatelný. 

Teoreticky mělo být spojení mezi přijímačem a autopilotem možné pouze na základě jednoho 

drátu spojující PPM výstup na přijímači a RC vstup na autopilotovi. V aplikaci Mission Planner 

ale nebylo možné najít spojení mezi přijímačem a autopilotem. Spojení přijímač-vysílač ale 

fungovalo bez problémů podle LED indikace na přijímači. Po dlouhém hledání problému jsem 

zkusil přijímač spojit přes PPM sum přijímač – zařízení, které signál typu PWM překládá do 

PPM, který je jednotka autopilota schopna rozpoznat a teprve poté se podařilo RC soupravu 

zkalibrovat. Důvod tohoto problému mi není znám, našel jsem však spekulace, že tato RC 

souprava není přes proklamovanou kompatibilitu jednotkou autopilota podporována 

z finančních důvodů. Prostředí záložky kalibrace lze vidět na obrázku níže, kde červené čárky 

znamenají nejnižší a nejvyšší hodnoty. 
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Obrázek 48 Prostředí kalibrace RC 

Po seřízení RC soupravy je nutné seřídit motory a regulátory, abychom zajistili, že jednotka 

autopilota bude reagovat na pokyny z přijímače ohledně tahu motorů reagovat tak, jak má.  

Předpokladem pro kalibraci je seřízení RC soupravy a zapojení regulátorů do jednotky 

autopilota a sejmutí vrtuli z motorů kvůli bezpečnosti. Na obrázku níže lze vidět konfiguraci 

kvadrokoptéry pro kalibraci. 

 

Obrázek 49 Konfigurace pro kalibraci 
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Postup kalibrace regulátorů je teoreticky jednoduchý: 

1. Zapnout vysílač a nastavit maximální tah 

2. Zapojit napájecí modul jednotky do akumulátoru 

3. Vyčkat, než jednotka autopilota bude vydávat světelný signál červená, modrá, žlutá 

(zelená) 

4. Vypojit napájecí modul 

5. Znovu zapojit napájecí modul 

6. Bezpečnostní tlačítko (switch) držet tak dlouho, dokud nebude svítit nepřerušovaně 

červeně 

7. Podle počtu článků se ozve stejný počet pípnutí 

8. Nastavit tah na minimum 

9. Po dlouhém pípnutí je kalibrace hotová 

10. Nyní lze měnit tah a motory by se měly začít otáčet 

V mém případě ale tento postup kalibrace regulátorů nefungoval. Po prvních pěti krocích sice 

autopilot vstoupil do režimu kalibrace – svítí střídavě červená, modrá a zelená, ale kalibrace 

neproběhla. 

Nejprve jsem tedy v Mission Planner ověřil správnou kalibraci RC soupravy, speciálně 

ovládání tahu, které bylo v pořádku a fungovalo správně. Zkusil jsem tedy kalibraci znovu 

autopilot přešel opět do módu kalibrace. V módu kalibrace jsem tedy zkusil nastavit maximální 

a minimální polohu tahu vícekrát a po dvou nastavením minima a maxima kalibrace proběhla. 

Oproti návodu však proběhla bez daných zvukových indikací, ale motory fungovaly správně. 

Nyní již bylo pouze třeba nastavit správný směr otáčení u motorů. Pravděpodobný důvod, proč 

kalibrace podle návodu neproběhla, může být, že regulátory Graupner občas s jednotkou 

autopilota vůbec nekomunikují a dokumentace k výrobkům kvůli krachu společnosti Graupner 

není nikde k nalezení. 

Pokud by kalibrace pomocí toho návodu nefungovala, je možné zkalibrovat regulátor po 

jednom přímo přes přijímač signálu, kdy by bylo ale lepší mít regulátory se zabudovaným BEC, 

který by napájel přijímač. Jako třetí možnost je zkusit poloautomatickou kalibraci přes Mission 

Planner. 

Aby bylo možné motory znovu spustit, bylo nutné vypnout „pre-arm safety checks“ - kontroly 

před zapnutím motorů. To je sada kontrol, které jednotka autopilota sama provádí před každým 

spuštěním motorů, aby se zajistil bezpečný let a případné problémy byly objeveny před 

vzletem. Tyto kontroly jde vypnout v aplikaci Mission Planner na záložce „CONFIG/TUNNING“ 

v oddíle „Standard Params“. Standardně je zaškrtnuta možnost „All“ pro seřízení je nutné ji 

odškrtnout. 



60 
 

 

Obrázek 50 Vypnutí ARMING_CHECK 

Po vypnutí bezpečnostních kontrol jsem se sejmutými vrtulemi začal zkoušet směr otáčení 

jednotlivých motorů. Aby se multikoptéra pohybovala vpřed, je nutné dodržet, který motor se 

bude otáčet proti směru hodinových ručiček a který po směru. Uspořádání směrů otáčení 

můžeme vidět na obrázku níže. Zajistit, aby se motory otáčely námi požadovaným směrem je 

velice jednoduché. Z motoru do regulátoru vedou tři vodiče. Různým zapojením vodičů tak 

dokážeme měnit směr otáčení. V mém případě jsem tedy pro dané směry otáčení motorů 

zapojil motory s regulátory následovně – na obrázku jsou jednotlivé vodiče motorů a regulátorů 

zobrazeny barevně, ve skutečnosti jsou ale všechny vodiče černé, pro přesnost je tedy levý 

vodič oranžový, prostřední modrý a pravý je zelený.  

       

Obrázek 51 Směr otáčení motorů a schéma zapojení regulátorů 
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Po otestování bezpilotního systému je ale vhodné funkci kontrol před startem motorů opět 

spustit, abychom tak měli možnost udělat kontrolu před startem a vyhnuli se případným 

problémům během letů. 

Po naprogramování lidaru pro komunikaci s jednotkou autopilota Pixhawk je možné pomocí 

Mission Planner ověřit, že lidar je správně zapojený a že jednotka autopilota z něj zpracovává 

signál. 

6.2 Zálet a testovací lety 

Před prvním záletem bylo třeba kvadrokoptéru seřídit, a to zejména jednotku autopilota, 

radiové spojení a také seřídit motory, jak je popsáno v kapitole 6.1.4. Bohužel ještě před 

prvním letem došlo k poškození kvadrokoptéry. Došlo ke zlomení plastové spojky z důvodu 

pádu multikoptéry na zem a to v poměrně kritickém místě. Opravu jsem provedl slepením 

epoxidovým lepidlem a pro zpevnění jsem na spodní a horní stranu spojky přilepil obdélníky 

z překližky a celý zlom ještě obvázal skelnou tkaninou napuštěnou epoxidovým lepidlem. 

Jedná se však pouze o provizorní řešení, které umožnilo alespoň zálet kvadrokoptéry. Do 

budoucna je nutné provést celkovou výměnu rámu, která zajistí odpovídající pevnost celé 

konstrukce. Všechny další opravy jsou uvedeny v příloze 3 – letový deník. V letovém deníku 

jsou také zaznamenány všechny provedené lety. Nastavení parametrů pro testovací lety 

kvadrokoptéry je pak zaznamenáno v příloze 4, například parametry PID jsem ale v průběhu 

testovacích letů měnil.  

Pro zálet a testování jsem na základě doporučení mého vedoucího práce sestavil následující 

harmonogram, ve kterém je udáno, které funkce je třeba ověřit. 

Let Cíl 

Zálet Ověřit schopnost letu a ovládání 

1.-3. Zvládnutí řízení 

4.  Letový mód Stabilize 

5. Letový mód Alt Hold 

6. Letový mód Land 

7. Zkouška všech 3 funkcí 

8. Ověření antikolizní funkce 

9.  Zálet s kamerou 

10. Zálet s kamerou a větší baterií 

11. Sběr letových údajů s veškerým vybavením 

12.  a dále Zkouška použití pro GVI 

Tabulka 3 Harmonogram testování 
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6.2.1 První testovací lety a ověření schopnosti letu 

Při záletu bylo hlavním cílem zjistit, jak se kvadrokoptéry chová, zdali je správně vyvážená a je 

schopná letu. Pro zálet jsem zvolil akumulátor o menší kapacitě 2200mAh. Po zapnutí motorů 

jsem postupně přidával tah, abych zjistil, jak se kvadrokoptéra chová. Při zhruba 40 % tahu, 

kdy kvadrokoptéra pomalu začínala vzlétat, však došlo k oddělení levé zadní vrtule od motoru 

a odlétla. Po inspekci jsem zjistil, že smysl otáčení motorů je nastaven správně, stejně tak 

směr závitů pro vrtule. Zkusil jsem tedy vrtule pořádně utáhnout a zkusil vzletět znovu. 

Tentokrát jsem byl již úspěšný a kvadrokoptéra odstartovala. Let trvalou necelou půl minutu 

a došlo při něm pouze k ověření ovladatelnosti kvadrokoptéry.  

 

Obrázek 52 První vzlet kvadrokoptéry 

Druhý let proběhl také bez problémů a podařilo se dosáhnout výšky zhruba 3 metry. Během 

třetího letu ale došlo k fatální nehodě z důvodu uvolnění vrtule ze závitu. Ta následně uletěla 

a došlo ke ztrátě řiditelnosti, jež měla za následek náraz do křoví a destrukci dvou ramen 

s motory. 

Naštěstí bylo možné tato ramena opravit, oprava pomocí překližky se ukázala jako odolná, 

neboť při nehodě rameno opravené tímto způsobem vydrželo neporušené. Horší následek 

nehody byla ale ztráta čepičky vrtule, která odletěla neznámo kam a nebyl jsem schopný ji 

nalézt. Poškození rámu lze vidět na obrázku níže.  
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Obrázek 53 Poškození po nehodě 

Po provedené opravě konstrukce jsem se rozhodl, že čepičky vrtulí budou před dalšími lety 

zajištěné přidáním lepidla pro šroubové spoje, které zajistí dostatečnou tuhost spoje. Také 

jsem vyztužil přistávací zařízení, aby nebylo tolik pružné. Po opravě jsem také zkusil připojit 

jednotku autopilota k Mission Planner a podle pohybů umělého horizontu vypadalo vše 

v pořádku. Bohužel jsem neměl na testovací lety připravenou SD kartu pro jednotku autopilota, 

tudíž nebylo možné zpětně analyzovat, jak přesně se stroj choval v době pádu. Největší 

problém ale představovalo nahrazení chybějící matice kvůli levému závitu, které není běžně 

dostupné v obchodě. Po dlouhém hledání v obchodech a železářstvích jsem nalezl novou 

sadu čepiček na vrtuli přesně od zkrachovalého výrobce. Jediný problém byla delší časová 

lhůta dodání. V mezičase tak byla chybějící čepička nahrazena maticí M5 s levým závitem. 

Pravděpodobná příčina nehody je dle mého názoru příliš krátký závit po nasazení vrtulí, které 

jsou poměrně vysoké kvůli vyššímu stoupání a který vlivem vibrací stroje snadno povolí, pokud 

není použit další způsob jištění (například pomocí lepidla k jištění šroubových spojů). 

Před dalšími lety jsem se rozhodl v Mission Planner nastavit menší citlivost na pohyby řízení 

pomocí PID regulátorů, aby kvadrokoptéra reagovala na změny řízení jemněji. Také jsem 

instaloval SD kartu do autopilota, aby bylo možné po letu stáhnout data a podívat se, jestli jsou 

parametry v normě nebo je potřeba udělat nějaké úpravy v řízení nebo konstrukci.  
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6.2.2 Zkouška letových módů 

Dále jsem na RC soupravě připravil kanál pro automatickou funkci Stabilize, Land a Alt Hold, 

abych si řízení mohl ulehčit. Nastavení těchto módů se musí provést prvně přes vysílač, kdy 

musíme přidělit ve vysílači letovým módům ovladač, který chceme používat. V mém případě 

jsem pro letové módy autopilota přidělil ovladač s názvem SWC se 3 polohami, tudíž mohu 

používat 3 letové módy.  Dále se musí nastavení provést opět přes Mission Planner a podle 

pásma signálu PWM, na kterém pracuje daný ovladač na vysílači, se musí přidělit letový mód. 

Týden po incidentu a opravě jsem začal s dalšími testovacími lety, jejich cílem bylo zejména 

vyzkoušet automatické funkce. Nejprve jsem zkusil ovládání kvadrokoptéry po opravě pouze 

s módem Stabilize. Tato funkce fungovala bezchybně a kvadrokoptéra se po změně náklonu 

nebo sklonu vždy vrátila do původní polohy. Poté jsem vyzkoušel ještě jeden let pro ověření. 

Celková doba těchto letů byla zhruba 2,5 minuty. Důležitým poznatkem ale je, že funkce 

Stabilize mi kvadrokoptéru nestabilizuje po dokončení zatáčení a je tak nutné provést korekci 

řízení ručně, což zvyšuje zátěž zejména nezkušeným pilotům. 

Poté jsem ověřil mód Alt Hold, která už tak dobře nefungovala. Kvadrokoptéra se v jedné 

hladině nedržela, ale neustále ji měnila. Regulaci změny výšky v tomto módu jsem měl ale 

nastavenou na malou hodnotu, aby kvadrokoptéra neměnila letovou hladinu rychlým tempem, 

ale pozvolna. To se ukázalo jako správný krok po shlédnutí údajů zaznamenaných na SD 

kartu. Výškoměr totiž neustále měnil hodnotu o zhruba 0,2 m i pokud byl v klidu v místnosti, 

pouze připojený k PC, kde se nevětralo, tak výška neustále oscilovala. Důvod tohoto problému 

mi není jasný. Řešením je dovybavit kvadrokoptéru buď sonarem nebo dalším barometrem. 

Oscilace výšky je patrná ze získaných letových parametrů, graf je přiložen níže.  
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Graf 1 Oscilace výšky 

Pro další testovací lety jsem se rozhodl nespouštět při letu mód AltHold. Po absolvování 

testovacích letů jsem se ještě rozhodl vyzkoušet, zdali, případně jak moc, mohou být údaje 

o výšce ovlivněny nabíhajícím proudem vzduchu od vrtulí. Zalepil jsem tedy domnělé vstupy 

barometru – informace, kde se vstupy na jednotce autopilota nacházejí není k dispozici 

a provedl testovací let v rámci monitorování stavu baterie. Po nahlédnutí do datalogu jsem 

zjistil, že ani toto opatření nezabralo, tudíž si skutečně myslím, že barometr uvnitř jednotky 

nepracuje správně. 

Jako poslední jsem zkoušel mód Land. Opět jsem vzlétl v módu Stabilize a po dosažení výšky 

zhruba 2 metry jsem zapnul mód Land. Rychlost klesání byla nastavena na 30 cm/s. Bohužel 

při dosednutí kvadrokoptéry došlo ke zlomení jedné podvozkové nohy, která praskla v rohu, 

pravděpodobně vlivem únavy materiálu nebo špatné technice 3D tisku. Oprava po nehodě je 

zaznamenána v letovém deníku kvadrokoptéry.  

Po opravě podvozku a úpravě uložení autopilota následoval ten samý den sedmý let. Při tomto 

letu se kvadrokoptéře podařilo vzlétnout asi 1 m nad zem, bohužel se ale převážila na pravou 

stranu a vrtulí zachytila o zem, načež došlo ke zlomení ramena u motoru číslo 4 (poslední 

nepoškozené) a rozštípnutí motorového lože u motoru číslo 1. Oprava byla provedena jako 

u předchozích nehod a je zaznamenána v letovém deníku kvadrokoptéry. Po opravě jsem se 

snažil zjistit příčinu nehody. Po otevření dat stáhnutých z jednotky autopilota se ukázalo, že 

regulátory vysílaly velmi rozdílné hodnoty signálu do autopilota oproti minulým letům 

a zejména motor číslo 4. Po ohledání vrtulí jsem zjistil, že vrtule u motoru číslo 4 prokluzovala 
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a motor tak neměl dostatečný tah, a proto při módu Stabilize šel tak vysoký signál právě do 

motoru číslo 4, aby kompenzoval nedostatečný tah. Vrtule jsem tedy ještě jednou pořádně 

utáhl a zajistil druhou vrstvou lepidla na šrouby.  

Po opravě jsem následující den vyzkoušel chování kvadrokoptéry. Při prvním pokusu o vzlet 

se opět hodně snášel na pravou stranu, po přemístění některých prvků na základní desce už 

nebyl snos velký a dalo se s ním bezpečně vzlétnout. Proto jsem se rozhodl, že připevním 

držák a kameru. Po montáži prvků jsem zkusil opět vzlétnout, tentokrát byla kvadrokoptéra 

těžká v přední části, proto jsem se rozhodl přemístit akumulátor více dozadu a na spodní 

stranu základové desky. Tento vzlet již proběhl bez větších výchylek kvadrokoptéry. Při letu 

v módu Stabilize byla kvadrokoptéra snášena ke kraji letové plochy a vzhledem k tomu, že se 

zde nacházeli lidé, rozhodl jsem se urychleně přistát. Bohužel jsem ale tah snížil příliš rychle, 

takže došlo k tvrdému přistání a zlomení provizorní podvozkové nohy. Zároveň došlo 

k ulomení již opravených spojek. 

Učební lety s Micro Q4 a Mavic Air 2 

Protože se pro mě jako největším problémem ukázalo ovládání kvadrokoptéry, rozhodl jsem 

se před dalšími lety zkusit natrénovat řízení na jiném stroji. Jedná se o Micro Q4, který patří 

mezi levné modely a je určen pouze pro rekreační účely. Výhoda tohoto modelu ale spočívala 

v tom, že lze řízení dát také do módu 2, takže je identické s mnou zvoleným ovládáním, a tudíž 

jsem doufal, že řízení tak natrénuji. 

Také jsem se rozhodl zajít na kurz od společnosti DronPro s názvem první vzlet, abych 

vyzkoušel svojí kvadrokoptéru pod dohledem instruktora a vyzkoušel i komerční modely. Na 

kurzu jsem si nejdříve vyzkoušel půjčený stroj DJI Mavic Air 2, který oproti mnou postavenému 

má neporovnatelně snazší a hladší řízení. Největší rozdíl spočíval v plynulosti ovládání a ve 

stabilizaci zmíněné multikoptéry, při stabilizaci Mavic Air 2 vůbec nedriftoval pryč a bylo tak 

možné se plně věnovat letu. U mého stroje je na základě této zkušenosti dle mého názoru 

největší problém, že stabilizace zejména při startu kvadrokoptéru příliš nestabilizuje a pro mě 

jako řídícího je tak velký problém se věnovat i jiným úkolům než udržet kvadrokoptéru ve 

visení. Poté jsme zkoušeli mojí kvadrokoptéru, která jak je zmíněno výše má velké problémy 

se stabilizací podařilo se nám úspěšně vzlétnout a viset ve vzduchu, nicméně řízení reagovalo 

poměrně hekticky a při změně směru letu a případně zatáčení bylo velmi obtížné udržet stroj 

ve stejné letové hladině. Je pro mě záhadou, že mód Stabilize nyní nepracoval jako na počátku 

testovacích letů, protože při prvních letech pracoval, dle mého názoru lépe, než pracuje nyní. 

Na základě tohoto letu mi bylo doporučeno znovu zkalibrovat RC spojení mezi vysílačem 

a kvadrokoptérou, která může odstranit některé problémy s řízením. 
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6.2.3 Monitorování vibrací a výdrže akumulátorů 

Jednotka autopilota umožňuje také měření vibrací během letů. Tento parametr je velice 

důležitý, protože vibrace mohou negativně ovlivnit chod inerciálních měřících jednotek uvnitř 

autopilota a tyto přístroje tak mohou dávat nesprávné informace. Zvýšené vibrace také mají 

dopad na rozšířené Kalmanovy filtry, čímž klesá správnost měřených dat. Vibrace můžeme se 

datalogu zjistit pomocí 2 položek: 

• Záložka IMU – políčka AccX, AccY, AccZ 

• Záložka VIBE – políčka VibeX, VibeY, VibeZ 

Pro moje potřeby používám monitorování druhým způsobem, při tomto způsobu monitorování 

jsou únosné meze vibrací do 60 m/s2. Doporučené hodnoty jsou do 30 m/s2. Na grafu níže 

jsou vibrace z jednoho z prvních letů. 

 

Graf 2 Vibrace při prvních letech 

Lze vidět, že vibrace přesahují hranici 60 m/s2. Bylo tedy třeba udělat opatření, která mohou 

vibrace snížit. Z toho důvodu jsem se na základě zkušeností a rad ostatních uživatelů rozhodl 

uložení autopilota vyztužit druhou vrstvou oboustranné lepící pásky, neboť je to první z kroků, 

který může pomoci utlumit vibrace. Pozitivní zlepšení skutečně nastalo a vibrace snímané 

během letu po úpravě lze vidět na grafu níže. 
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Graf 3 Měření vibrací po úpravě uložení AP 

 

Před testováním výdrže baterie jsem znovu zkalibroval RC spojení mezi kvadrokoptérou 

a vysílačem, jak mi bylo předtím doporučeno. Také jsem instaloval na zadní část multikoptéry 

červené vrtule, aby se mi usnadnila orientace v prostoru. K testování výdrže akumulátorů jsem 

musel přistoupit prakticky, neboť napájecí modul, který je využit v této práci z neznámého 

důvodu nepropisuje stav akumulátoru do data logu a je tedy nemožné zpětně zkontrolovat jeho 

hodnoty. Jako první jsem testoval akumulátor s menší kapacitou a to 2200 mAh. Bohužel při 

testování akumulátoru bohužel došlo po 2 minutách k fatální nehodě, která byla způsobena 

únavou opravené konstrukce, konkrétně došlo k opětovnému prasknutí plastové spojky. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl provést větší konstrukční změny v modelu po dodělání 

zkoušek, které by měly zajistit vyšší odolnost těchto kritických dílů pro další lety. Tyto změny 

jsou popsány v kapitole 6.2.10. Po provizorní opravě jsem pokračoval v testování akumulátorů.  

Testovací let s prvním akumulátorem proběhl již bez incidentu a čas, který bezpilotní systém 

vydržel viset – s většími korekcemi směru, ve vzduchu byl 10 minut a 30 sekund. Tento čas je 

v mém případě doba od plného nabití baterie do poklesu tahu u motorů, které se projevilo 

změnou jejich zvuku. Jakmile k tomu došlo okamžitě jsem přistál a nechal doběhnout motory. 

Správně by se mělo podle nastaveného napětí v Mission Planner aktivovat Battery failsafe 

mód, ale protože monitorování parametrů baterie u mě nefunguje, musel jsem zvolit tento 

postup. Využitelný čas baterie je tedy po odečtení bezpečnostní hodnoty baterie zhruba 

8 minut. Na základě známé kapacity baterie – 2200mAh můžeme tedy podle rovnice 5 zjistit 

průměrný odběrný proud kvadrokoptéry, který je zhruba 13,2 A.  

Na základě hodnoty průměrného odběrného proudu z testování prvního akumulátoru mohu 

přesněji odhadnout dobu letu s větším akumulátor. Vzhledem k větší hmotnosti akumulátoru 
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o větší kapacitě očekávám zvýšený odběrný proud zhruba 14 A, podle rovnice 5 tak odhaduji 

dobu letu na 20 minut.  

Při zkoušení druhé baterie jsem zapomněl přenastavit hodnoty u Battery failsafe a proto se mi 

ihned při zvýšení tahu motorů tento mód aktivoval. Po přenastavení na správnou hodnotu 

napětí jsem ve zkoušce pokračoval. Při letu jsem dvakrát se strojem přistál, protože ztrácel tah 

a do aktivace Battery failsafe uplynulo od spuštění motorů 12,5 min. Po bližším ohledání dat 

z datalogu jsem zjistil, že důvody pro tak krátký čas letu mohou být pravděpodobně tři. První 

z nich je, že baterie nebyla nabita na 100 % ale na zhruba 90 % - napětí při spuštění motorů 

bylo 8,27 V. Druhý důvod je patrný ze záznamu níže, ten jest, že v prvních dvou minutách letu 

došlo k nenadálému poklesu napětí o více jak 0,3 V. Třetím důvodem pro kratší, než 

předpokládanou výdrž je fakt, že vzhledem k vyšší váze stroje a nižšímu napětí jsem musel 

udržovat tah nad 80 %, u druhého akumulátoru mi pro visení pohodlně stačí 40-50 % tahu. 

Rozhodl jsem se tedy po opětovném nabití baterie znovu vyzkoušet výdrž. Napětí akumulátoru 

ale vykazovalo stejné cyklické výchylky i na druhý pokus s podobnou výdrží. Do budoucna je 

tedy třeba ověřit, jak se bude napětí vyvíjet u 3 článkového akumulátoru se stejnou kapacitou, 

aby se zjistilo, zdali je navržená kvadrokoptéra schopna splnit požadavek letu okolo 30 minut. 

 

Graf 4 Průběh napětí u 2S akumulátoru 
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Graf 5 Průběh napětí 3S akumulátoru 

6.2.4 Zkouška telemetrie a lidaru 

Před vyzkoušením telemetrie bylo zapotřebí nastavit jednotku autopilota, aby přijímala signál 

z jednotky telemetrie. Nastavení probíhá v záložce „Config/Tuning - Full Parameter List“. 

Protože na jednotce autopilota používám port TELEM 1 a k přenosu informací chci používat 

protokol MAVLink 1, je nutné nastavit parametr SERIALx_PROTOCOL na hodnotu 1. Dále je 

zapotřebí nastavit parametr SERIALx_BAUD na přenosovou rychlost 115. Tento parametr 

záleží na použitém systému telemetrie. Já měl od výrobce danou hodnotu 115, respektive 

tento údaj se jako první propsal do záložky v Mission Planner. Při spojení vypadala konfigurace 

PC – telemetrie – kvadrokoptéra následovně. 

 

Obrázek 54 Testování telemetrie 
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Bohužel se při pokusu o telemetrické spojení nezdařilo kvadrokoptéru s PC připojit z důvodu 

hlášení „No heartbeat packets received“. Stejně tak nebylo možné nahrát a tím pádem 

přepisovat hodnoty telemetrického spojení z důvodu chyby „Failed to enter command mode“. 

Obě zařízení ale svítila nepřerušovaným zeleným světlem, což značí že zařízení není nejspíš 

vadné. Cílem nastavení je ale obě zařízení ještě rozblikat červeným světlem, kdy je možné 

pak obě zařízení spojit. Pří rešerši chyby se ukázalo, že se jedná o poměrně častý problém, 

na který uživatelé při používání nepodporovaných systémů narážejí, a ne vždy se jej podaří 

odstranit, neboť některé postupy někdy fungují a jindy také ne.  

První chybovou hlášku lze odstranit instalací starší verze Mission Planner (.30 a níže). Provedl 

jsem tedy reinstalaci na verzi 1.3.30 oproti původní 1.3.72. V této verzi se mi ale nepodařilo 

ani nahrát hodnoty telemetrického spojení opět s hlášením „Failed to enter command mode“. 

Rozhodl jsem se tedy nainstalovat zpět původní verzi, ve které bylo možné nahrát alespoň 

údaje telemetrie, ale nebylo možné je upravovat nebo se spojit. Rozhodl jsem se tedy zároveň 

spojit autopilota i telemetrii s PC, tento postup se ukázal jako jediný zbývající, pokud nezabere 

postup předešlý [31]. Při tomto postupu ale nebylo možné identifikovat ani druh rádia, takže 

hodnoty se nedařilo ani načíst ani konfigurovat a stejně tak nešlo navázat spojení mezi PC 

a telemetrií. Na obrázku níže přikládám hodnoty, které se automaticky nahrály při prvním 

pokusu o telemetrické spojení.  

 

Obrázek 55 Načtené hodnoty telemetrie 

Pro zprovoznění telemetrie v budoucnu bude potřeba celý systém telemetrie vyměnit za 

podporovanou verzi přímo od výrobce jednotky Pixhawk, například od firmy 3DR. Vedlejším 
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důsledkem této anabáze také bylo kompletní rozhození aplikace Mission Planner, která nyní 

nemohla navázat spojení ani s jednotkou autopilota. 

S nastavením lidaru a autopilota jsem v této práci dlouho bojoval. Jeho funkce je důležitá 

z důvodu zajištění antikolizní funkce kvadrokoptéry. Samotný lidar se povedlo nastavit 

poměrně snadno a rychle, jako problém se ukázalo, že lidar a autopilot spolu nekomunikují ani 

po nastavení správných parametrů. Po ověření, že lidar připojený do PC pracuje správně jsem 

zjistil, že příčina, proč autopilot nenachází lidar spočívá v tom, že lidar TFmini není kompatibilní 

s portem I2C, ale lidar TFmini PLUS s ním kompatibilní je. Instrukce ale na stránkách Ardupilot 

nebyly přesně napsané a tudíž jsem o tomto problému nevěděl. Jako řešení jsem tedy zkusil 

přepojit lidar do portu CAN a změnit nastavení parametrů. Tento způsob také nefungoval, proto 

tedy bylo nakonec třeba přepracovat spojení mezi lidarem a jednotkou autopilota tak, aby bylo 

možné spojení s portem SERIAL4/5, to znamenalo vyměnit 4 pinový konektor za 6 pinový. 

Schéma přepojení do 6 pinového konektoru je na obrázku níže. 

 

Obrázek 56 Schéma zapojení konektorů 

Dále bylo potřeba přepsat parametry v listu parametrů následovně. 

• SERIAL4_PROTOCOL = 9 

• SERIAL4_BAUD = 115 

• RNGFND1_TYPE = 20 

Ani po tomto kroku jsem ale v Mission Planner neviděl údaj o funkci lidaru, která měří 

snímanou vzdálenost lidarem. Do datalogu se ale nově propsala záložka RNGF, do které se 

během letu zaznamenávají údaje o měřené vzdálenosti a správnosti měření. Po rozkliknutí 

položky se ale v údajích neobjevují žádné údaje. Po rešerši problému jsem nalezl, že chyba 

může být v neaktuální verzi firmware lidaru. Program na update lidaru ale odmítal nainstalovat 

novou verzi. I s tímto problémem se jeden uživatel podle rešerše setkal. Řešením bylo změnit 



73 
 

verzi FTDI, která musela být konstruovaná na napětí 5V [32]. Já však 5V verzí disponuji a i tak 

nelze problém odstranit. Z online podpory výrobce se mi prozatím nedostalo odpovědi. 

Odstranění problému komunikace mezi lidarem a jednotkou autopilota tak musí být 

předmětem dalšího zkoumání. 

6.2.5 Zkouška failsafe systémů 

V této aplikaci kvadrokoptéry využívám 4 failsafe módů a to konkrétně: Radio failsafe, Battery 

failsafe, Vibration failsafe a EKF failsafe.  

EKF failsafe a Vibration failsafe probíhají automaticky bez nastavování parametrů pilotem. 

Tyto failsafe módy také neuvedou bezpilotní systém do módu Land. 

Radio failsafe se zapíná při ztrátě signálu z RC soupravy. Při ztrátě signálu RC soupravy mám 

nastaveno, aby kvadrokoptéra vždy přešla do módu Land. Zkouška toho failsafe módu 

proběhla ve dvou krocích. V prvním jsem simuloval ztrátu signálu při vzletu, a to tak, že jsem 

jednoduše vypnul RC vysílač. V tomto případě kvadrokoptéra zůstala na zemi a po ověření že 

je skutečně na zemi – kontrola vertikálních rychlostí z jednotky autopilota, vypnula motory.  

Druhý krok bylo vyzkoušet, jak se kvadrokoptéra zachová při ztrátě signálu za letu. Podle 

zadaných parametrů do Mission Planner by měla při ztrátě signálu nedělat nic, pouze vydat 

zvukový signál, že došlo ke ztrátě spojení. Vzhledem k nepříliš dobré zkušenosti se zkoušením 

módu Land, kdy došlo k polámání podvozku jsem se tedy rozhodl pro tento postup s tím, že 

pokud se mi nepodaří obnovit radiové spojení, kvadrokoptéru chytnu a počkám, než se aktivuje 

Battery failsafe nebo jí nedojde energie. Nebyl jsem si totiž jistý, zda se v módu Radio failsafe 

mohou spustit i další failsafe módy. Po uvedení kvadrokoptéry jsem tedy vypnul vysílač 

a kvadrokoptéra vydala příslušný zvukový signál a zůstala v rámci možností ve stabilizovaném 

visení. Poté jsem vysílač opět zapnul a přistál. Pro aplikaci Radio failsafe v prostředí hangáru 

bude třeba dát si pozor, jakým způsobem se má koptéra po ztrátě spojení zachovat. Pokud ji 

nastavíme do módu Land, je třeba se ujistit, že v plánované trati se nenachází žádné překážky 

na zemi, neboť se současným vybavením koptéra neví, co se nachází pod ní. 

Pro zkoušku Battery failsafe je první podmínka mít multikoptéru vybavenou napájecím 

modulem. Jako druhá podmínka je nastavení prahového napětí. Pokud dojde k poklesu napětí 

pod tuto hodnotu alespoň po dobu 10 s, dojde k sepnutí Battery failsafe mód. V tomto módu 

mám nastaveno, aby kvadrokoptéra přistála. Při zkoušce výdrže prvního akumulátoru – 

3 článkového, jsem tuto hodnotu nastavil podle obrázku 14 na hodnotu 11,1 V – tak by mělo 

být zaručeno, že v baterii zůstane alespoň 20 % její kapacity. Při zkoušení tohoto akumulátoru 

se ale failsafe nezapnul pravděpodobně z důvodu, že nebylo zprovozněno monitorování stavu 

baterie. 
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Před zkoušením druhého akumulátoru jsem ovšem v záložce „Full parameter list“ nalezl 

parametr BATT_MONITOR, která byla nastavena na hodnotu 0, proto jsem zkusil její 

nastavení změnit doufajíce, že se monitorování stavu akumulátoru zprovozní. Pro akumulátor 

o větší kapacitě ale pouze 2 článcích by hodnota napětí podle obrázku 14 pro Battery failsafe 

neměla být menší něž 7,4 V. Při zkoušce tohoto akumulátoru jsem se o funkčnosti Battery 

failsafe přesvědčil okamžitě, neboť jsem zapomněl přepsat hodnoty z 3 článkového 

akumulátoru a Battery failsafe se tak spustil okamžitě po přidání tahu motorů. Spuštění Battery 

failsafe došlo k rychlému pípaní bzučáku a také rychlému blikání žlutého světla na jednotce 

autopilota. Poté došlo k vypnutí motorů. Funkce Battery failsafe tedy funguje správně. Nutno 

také podotknout, že pokud necháme zapnuté pre-arm safety checks, multikoptéra nebude 

moci spustit motory, pokud hodnota napětí bude menší, než jsme v Battery failsafe nastavili. 

Na obrázku níže je vidět spuštění Battery failsafe při zkoušce. 

 

Graf 6 Aktivace Battery failsafe 

Více informací o dalších možných failsafe módech podporovaných jednotkou autopilota je 

uvedeno v kapitole 7.1. 

6.2.6 Lety se záznamovým zařízením 

Při některých testovacích letech jsem také zkoušel záznamové zařízení. Při testovacích letech 

s mnou vybraným zařízením se ukázala jedna nevýhoda, která zvyšuje časovou náročnost 

letů s tímto zařízením. Tím je, že ač samotná kamera jde zapnout nebo vypnout bez nutnosti 

vyjmutí z držáku, pro záznam videa je nutné ještě zmáčknout tlačítko záznamu na vrchní 

straně zařízení. Z tohoto důvodu je tak nutné před každým letem koptéru obrátit na vzhůru 

nohama, vyjmout kameru z držáku a opět ji uložit a zajistit. Tento proces trvá zhruba dvě 

minuty, řešením tohoto problému je pořízení samospouště. Záběr z prvního letu se 

záznamovým zařízení lze vidět na obrázku níže. 
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Obrázek 57 Ukázka záběru z kamery 

Postup při zkoušení vizuální prohlídky automobilu byl následující. Po zapnutí kamery 

a umístění do držáku jsem spustil motory a vzlétl. Moje pozice byla u pravého předního 

nárazníku. Dále jsem stabilizoval koptéru, aby visela v klidu bez výrazných změn výšky. 

Začínal jsem u přední části automobilu a zahájil jsem oblet točením doprava o 90° a pokračoval 

směrem k zadní části automobilu po jeho pravé straně, tedy z pohledu koptéry doleva. Po 

opětovné stabilizaci koptéry jsem zahájil její otáčení doprava a provedl opět kratší let doleva. 

Následovalo opět otáčení o zhruba 90° a poté jsem opět pokračoval v pomalém letu doleva. 

Tím byly nasnímány všechny strany automobilu. Nutno ale říct, že během celého letu, zejména 

v poslední fázi při snímání levé strany automobilu bylo potřeba vylučovat snos větru, který byl 

poměrně silný. Zároveň ale s vylučováním snosu docházelo k mírnému poklesu tahu a koptéra 

tak na této straně často měnila výšku, vzhledem k nefunkčnosti módu AltHold. V případě jeho 

funkčnosti by byl let o poznání hladší a také kratší. Celková doba snímání automobilu asi 2 

minuty. S jistotou mohu ale konstatoval, že provést let za účelem pořízení fotografií nebo video 

záznamu patří mezi nejsložitější úlohy pilotáže. 

Původně jsem se vzhledem k použití levného držáku obával, že získaný obraz bude velmi 

rozklepaný od vibrací stroje a budou nutné další úprav držáku. Obraz byl ale překvapivě klidný 

bez třepání. Nevím, jestli je to způsobeno stabilizací obrazu kamery, nebo zdali tak účinně 

tlumí vibrace použitý držák. Letů se záznamovým zařízením bylo provedeno více, největší 

problém se mi prozatím jeví, že bez živého přenosu obrazu, jako je tomu například u DJI Mavic 

Air 2, který jsem zkoušel, pilot přesně nevidí, jestli dobře snímá objekt, který má za cíl 

nasnímat. Používané obrazové zařízení je ale vybaveno také Wi-Fi, prozatím jsem ale 
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nezkoumal, zdali jde přenášet obraz například na mobilní telefon, který bych měl opřený na 

vysílači a mohl tak kontrolovat, jak přesně snímám obraz a zdali se na něm nachází vše, co 

potřebuji. Mírná nevýhoda umístění kamery také je viditelnost motorů v horních rozích obrazu. 

Ve spodní části obrazu je pak vidět v rozích obrys držáku, neboť byla kamera zasunuta příliš 

vzadu v rámečku. Tyto skutečnosti lze vidět na obrázku níže, který byl pořízen při zkoušení 

vizuální kontroly u automobilu. Testovací lety se záznamovým zařízením byly provedeny 

vícekrát, nejprve z jedné strany automobilu, poté jsem postupně zkoušel obletět celý 

automobil. To se také povedlo a byly pořízeny jak snímky, tak i video záznam. Bohužel při 

posledním letu za účelem natočit video záznam automobilu z co největší blízkosti došlo krátce 

po startu k uvolnění opravovaného lepeného spoje koncovky motoru, motor se rozpojil 

z regulátoru a došlo k nekontrolovatelnému pádu vlivem ztráty tahu daného motoru a došlo k 

destrukci koptéry. Naštěstí bez úhony vyvázlo vybavení a kamera. 

Po dokončení testovacích letů se záznamovým zařízením mohu konstatovat, že navržená 

kvadrokoptéra je nevhodná k použití pro vizuální prohlídku letadel, s navrženým držákem 

kamery je navíc velmi obtížné pořídit snímky v odpovídajících polohách. Pro celkové 

usnadnění letu a procesu snímkování by tedy bylo vhodnější vybavit koptéru poháněným 

gimbalem s ovládáním. 

 

Obrázek 58 Zkouška prohlídky automobilu 
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6.2.7 Vyhodnocení testovací letů 

Při testovacích letech navržené kvadrokoptéry jsem se bohužel setkal s řadou problémů, které 

bylo třeba odstranit nebo překonat. Nehody kvadrokoptéry byly způsobeny zejména únavou 

opravovaného materiálu nebo nevhodným navržením a také chybnou montáží vrtulí a svoji roli 

jistě sehrála i má nezkušenost s řízením multikoptér. Za společný jmenovatel těchto nehod lze 

označit přílišné uspěchání testování kvadrokoptéry a také nízká spolehlivost některých dílů. 

Do budoucna je určitě vhodnější lépe rozvrhnout jednotlivé úkoly testování a začít raději 

malými krůčky, nežli testovat co nejvíce systémů při jednom letu. Částečně se také během 

testování projevily chyby některých komponent jako lidar, telemetrie nebo barometr. I přes tyto 

okolnosti se mi podařilo vyzkoušet všechny systémy, které jsou na kvadrokoptéře použity a 

z testovacích letů lze vyvodit doporučení, která mohou sloužit pro další práci s tímto strojem, 

tak aby byl v budoucnu využitelný pro potřeby snímkování, nikoliv však pro vizuální prohlídku 

letadel. Navržený stroj bude možné po implementaci použít případně i pro jiné účely, kde je 

žádoucí využít bezpilotní systémů. Provedené testování také může sloužit ostatním pro 

vyvarování se chyb při zavádění jiných bezpilotních systémů do provozu.  

Pro úplnost testování byl navržený UAS vyzkoušen také ve vnitřních prostorech. Jeho 

ovladatelnost je stejně dobrá se stejným PID seřízením, jako ve venkovním prostředí navíc byl 

vyloučen snos větru, tudíž je ovládání ještě přesnější. Vyvozená doporučení na zlepšení 

navrhovaného systému lze rozdělit do dvou kategorií, a to konstrukční a hardwarová. 

Konstrukční 

Instalace ochranných oblouků motorů  

Tento krok by pomohl ochránit jednak listy vrtule při nehodě, dále by při nehodách zabránil 

zachycení vrtulí o zem na následné poškození rámu. V případě nefunkčnosti lidaru a tím 

pádem nefunkčnosti antikolizní funkce by také zabránily zachycení vrtulí o překážku, případně 

její poničení. Při zkušebních letech se jedna nehoda stala právě kvůli zachycení vrtule o zem 

a tato instalace by pomohla ochránit stroj před poškozením. 

 

Použití lepšího uložení autopilota  

Pro autopilota by bylo možné použít speciální proti vibrační lože, které je doporučeno na 

platformě Ardupilot v případě, že se konstruktérům nepodaří účinně tlumit vibrace jinými 

způsoby, například oboustrannou lepící páskou jako v mém případě. 
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Využití 3D tisknutých dílů z odolnějšího materiálu  

Místo materiálu PLA jsem pro upravené náhradní díly zvolil PETG, konkrétně pro podvozkové 

nohy a spojky rámu, které se ukázaly jako nejcitlivější místo kvadrokoptéry.  

 

Výměna regulátoru  

Bohužel při jednom z letů byl vrtulí poškozen regulátor, který byl přeseknut. Pro zajištění 

bezpečného chodu kvadrokoptéry bude potřeba regulátor vyměnit buď za stejný typ nebo 

vyměnit kompletně všechny čtyři regulátory za jiné. 

 

Úprava a celková oprava konstrukce 

Na základě poznatků z provedených letů jsem také provedl redesign podvozkové nohy, které 

jsem doplnil o vzpěry a odstranil všechny ostré hrany a nahradil je rádiusy tam, kde to bylo 

konstrukčně možné. Důvod, proč jsem tak učinil je, že díly s rádiusy přenášejí zatížení lépe 

než díly s ostrými hranami, kde se snáze kumuluje napětí. U plastových spojek jsem taktéž 

dodělal rádiusy v kritických místech – výstup spojky pod úhlem 135°, v místech, kde se při 

nehodách objevily nejčastěji praskliny jsem doplnil materiál o další 3 mm na každou 

z vodorovných ploch a vytvořil hladké náběhy na tyto přídavky. Upravené a vytisknuté díly jsou 

na obrázku níže. Po havárii při posledním testovacím letu je také při celkové opravě potřeba 

dbát na kvalitu prováděných oprav a použití kvalitních lepidel nebo jiných přípravků. 

 

Obrázek 59 Pozměněný design dílů 
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Z původní konstrukce tak zbyl pouze uhlíkový rám, deska z okume překližky a držák 

přistávacího zařízení. Uhlíkové profily jsou nově zasazeny do odolnějších spojek – jednak 

z pohledu materiálu – PETG, a za druhé z pohledu designu. Konstrukční změny také doznaly 

koncovky, které slouží jako motorové lože. Ty se ukázaly jako odolné, ale původně měly 

špatně vytvořené díry pro uchycení motorů a také kvůli nepřesnosti výroby nebylo možné 

motory jednoduše uložit. Díl jsem celkově zjednodušil a navrhl jsem ho více univerzální 

s ohledem na možné výměny motorů v budoucnu, kdy bude stačit pouze vyjmout destičku 

z materiálu dle volby uživatele, na které budou uloženy motory a vyměnit za jinou s jinými 

motory. Tato úprava umožní nasazovat například motory s větším tahem, pokud bude žádané 

vybavit stroj novými sensory nebo novým vybavením a bude tak potřeba vyššího tahu. Tím se 

také zajistí lepší využití navrženého bezpilotního systému, který tak bude více univerzální. 

Vizualizace upraveného CAD modelu bez motorů a vybavení je na obrázku níže. 

 

Obrázek 60 Nový design konstrukce 

Hardwarová 

Zajištění telemetrického spojení 

Ač je navržená kvadrokoptéra vybavena telemetrií, vzhledem k nekompatibilitě a absenci 

dokumentace k telemetrii se mi nepodařilo spojení zprovoznit. Základní nedostatek je 

nemožnost přepsat parametry telemetrie, tak jak je vyžaduje jednotka autopilota, tudíž spolu 

nedokážou pomocí protokolu MAVLINK1 komunikovat. Bylo by vhodné na stroji vyzkoušet 

telemetrii z jiného stroje, kde již byla úspěšně vyzkoušena a poté zkusit obdobný postup 

i současné telemetrie. 
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Instalace dalšího barometru 

Na základě získaných parametrů z výškoměru se ukazuje, že data z barometru autopilota 

nejsou spolehlivá. To je dle mého zkoumání a testování dáno buď vadným nebo rozbitým 

barometrem v jednotce autopilota. Řešením je instalace dalšího barometru, který by zajistil 

lepší hodnoty tlaku, který je používán na přepočet výšky kvadrokoptéry, případně 

výměna/reklamace stávajícího autopilota. 

 

Vyladění řízení  

V tuto chvíli je řízení seřízeno tak, aby byly všechny změny směrů co nejpomalejší. To 

znamená PID regulátor je nastaven na malé hodnoty, vzhledem k mým dosavadním 

zkušenostem s řízením. S postupným získáváním zkušeností s řízením mi ale někdy změny 

směru nebo výšek přišly již příliš pomalé. Myslím, že správně vyladit řízení je tak potřeba podle 

zkušeností pilota, který plánuje se strojem létat. Také jsem zaznamenal jednu nehodu při 

vzletu, která byla způsobena tím, že do jednoho z motorů nepřicházel žádný signál a 

kvadrokoptéra se na tento motor převážila. Tento problém se ale neobjevuje při každém letu, 

a proto by pro další práci bylo vhodné provést další analýzu získaných dat, případně získat 

další a zkusit zjistit příčinu, kterou jsem nebyl schopen se svými znalostmi odhalit. 

 

Seřízení lidaru 

Bylo by vhodné zkusit a použít zakoupený lidar i na jiné kvadrokoptéry a zjistit, zdali vykazuje 

stejný problém, tedy že nekomunikuje s jednotkou autopilota, ač sám o sobě funguje. Při 

rešerši tohoto problému jsem bohužel od ostatních uživatelů tohoto lidaru nebyl schopen 

problém rozpoznat a opravit. Problém se zapojením lidaru do jednotky autopilota je v tuto chvíli 

řešen společně s výrobcem a jeho techniky. 
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7. Zhodnocení využití UAS pro leteckou údržbu 

I přes komplikace v průběhu návrhu, stavby a zkoušek navrhovaného bezpilotního systému se 

podařilo zdárné nastavení, provést zálet multikoptéry a testovací lety. Provedené testovací lety 

ukázaly, že uvedení kvadrokoptéry do provozu není snadná věc a musel jsem se potýkat 

s řadou problémů a nehodami. Nehody pramenily částečně z chybějících zkušeností 

s ovládáním multikoptér, dále z chybné montáže vrtulí. Na tyto nehody se bohužel nabalily 

další nehody způsobené únavou opravených částí, protože mnou navržená konstrukce není 

navržena jako rozebíratelná. Celková spolehlivost navrženého a postaveného systému je 

nízká. Vzhledem k nízké spolehlivosti navrženého systému tak není tento systém vhodný pro 

použití při vizuální prohlídce letadel. Po provedených pracích a odlétání testovacích letů je 

zřejmé, že na vývoji takového systému je nutná účast firem, jež se dlouhodobě věnují 

podobným projektům v oblasti bezpilotních systémů nejlépe v oblasti vizuálních prohlídek 

letadel. 

Mimo navržená řešení v kapitole 6.2.7 lze v budoucnu na kvadrokoptéře provést i následující 

úpravy a vylepšení, aby byla využitelná alespoň pro letecké snímkování. V následujících 

kapitolách jsou návrhy na úpravy bezpilotního systému, které do budoucna zajistí, že jeho 

nasazení bude spolehlivější. Eliminuje se tak riziko ohrožení majetku a osob a jeho provoz 

bude co nejefektivnější. 

7.1 Rozšířené využití failsafe systémů 

Jak bylo již v práci zmíněno, jednotka autopilota provádí před startem motorů bezpečnostní 

kontroly „pre-arm safety checks“. To ale nejsou jediné bezpečnostní prvky této jednotky. 

Nabízí také tyto failsafe módy, které se konfigurují na záložce „INITIAL SETUP“ v možnosti 

„FailSafe“. Failsafe módy jsou následující: 

• Radio Failsafe 

Tato funkce nabízí několik konfigurovatelných možností, jak se má bezpilotní systém 

zachovat, pokud dojde ke ztrátě signálu z vysílače. Tato funkce se zapne, pokud dojde ke 

ztrátě signálu na více jak 0,5 s. Pokud dojde ke spuštění tohoto failsafe systému bezpilotní 

systém může provést následující: nedělat nic, přistát nebo vrátit se na místo vypuštění 

Platforma Ardupilot používá termín RTL – Return To Launch, jiné platformy používají 

zkratku RTH – Return To Home, princip je ale stejný. Pokud po zapnutí failsafe módu dojde 

k obnově spojení mezi systémem a vysílačem, systém i nadále zůstává ve failsafe módu 

a pilot tam musí ručně změnit mód, aby se systém vrátil do módu původního.  
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• Battery Failsafe 

Tato funkce nabízí pilotovi možnosti, co má bezpilotní systém provést, pokud dojde 

k poklesu napětí baterie nebo její kapacity pod minimální definovanou hodnotu po dobu 

nejméně 10 s. Pro tento mód je třeba, aby byl bezpilotní systém vybaven napájecím 

modulem. V tomto failsafe módu se může bezpilotní systém vrátit na místo vypuštění (RTL) 

nebo přistát. 

• GCS Failsafe 

Tento mód nabízí možnosti, jak se bezpilotní systém zachová, pokud dojde ke ztrátě 

spojení s pozemní řídící stanicí (GCS). Tento mód se aktivuje pouze tehdy, jsme-li 

připojeni ke GCS a po dobu minimálně 5 s autopilot neobdrží žádný signál z GCS. Pokud 

ke ztrátě spojení dojde, bezpilotní systém může provést následující: nedělat nic, přistát 

nebo se vrátit na místo vypuštění. Tento mód lze nakonfigurovat v možnosti „Adv 

Parameter List“. 

• EKF Failsafe 

Tato funkce monitoruje, zda rozšířené Kalmanovy filtry (EKF) v jednotce autopilota, 

používané na zpřesnění údajů o pozici a výšce, pracují správně. Tato funkce by měla tak 

zabránit bezpilotnímu systému, aby letěl, kam nemá na základě špatných údajů o pozici. 

EKF failsafe se zapne kdykoliv, pokud bude překročena prahová hodnota chyby. Tato 

chyba se udává mezi 0 a 1. Pokud se číslo blíží 0, jsou udávané hodnoty z EKF 

důvěryhodné. Pokud se číslo blíží 1 jsou hodnoty z EKF zatížené velkou chybou. Hodnoty 

Kalmanových filtrů si můžeme zobrazit i na HUD displeji v průběhu letu, pokud používáme 

telemetrii. V případě, že dojde ke spuštění failsafe módu při manuálním letu bez GPS, pilot 

nebude moci zapnout automatické řízení, dokud chyba nezmizí. V případě automatický 

módů pak bezpilotní systém přejde do přistávacího módu, ale pilot musí kontrolovat náklon 

a sklon, autopilot bude udržovat pouze konstantní rychlost klesání. 

• Vibration Failsafe 

Tento mód se zapíná, pokud je přesnost senzorů autopilota ohrožena vysokými vibracemi. 

Spuštění tohoto módu závisí na datech přicházejících z rozšířených Kalmanových filtrů. 

Tento failsafe mód nezmění na rozdíl od ostatních letový režim, ale upraví způsob řízení 

výšky na méně přesný ale odolnější proti vibracím. Pokud používáme telemetrii, na HUD 

se nám objeví hlášení „Vibration compensation ON“ 
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• Terrain Data Loss Failsafe  

Tento mód se spouští, pokud autopilot nedostává aktuální informace o okolním terénu. To 

může být způsobené chybou sensoru nebo chybou v GCS, která nedodává data. V případě 

spuštění tohoto módu se bezpilotní systém vrací zpět na místo vypuštění, pokud data 

nedostává během letu. V případě, že je na zemi, vypne motory. 

• Crash Check 

Tato funkce se zapíná, pokud bezpilotní systém havaroval a má za cíl zabránit dalším 

škodám na UAS nebo zabránit zraněním. Tato funkce je spuštěna, pokud jsou splněny 

následující podmínky po dobu alespoň 2 s: motory jsou spuštěny, UAS nepřistál, UAS není 

v módu Acro nebo Flip, zrychlení UAS není větší než 3 m/s2 a nachází se v úhlu alespoň 

30° od roviny. V případě, že následující podmínky jsou splněny, dojde k vypnutí motorů. 

Na HUD se zobrazí hlášení a také se údaje zapíšou do záznamu letu. 

• Parachute 

Tento mód zajišťuje vypuštění padáku, pokud je jím bezpilotní systém vybaven. Tento mód 

se zapíná, pokud jsou splněny podmínky failsafe módu Crash Check. 

• Independent Watchdog 

Tento mód kontroluje, zdali autopilot pracuje správně, konkrétně jeho centrální 

procesorová jednotka (CPU).  Zjistit, zdali tato funkce byla spuštěna lze pouze během 

kontroly dat ukládaných na SD kartu. 

 

Obrázek 61 Nastavení failsafe módů 
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7.2 Zpracování obrazového záznamu 

Osobně mohu říct, že kvalitou obrazu ze záznamového zařízení z navrženého stroje jsem až 

na ovládání kamery velmi spokojený. Původně jsem čekal, že obraz bude díky levnému držáku 

velmi roztřepaný a bude potřeba provádět nějaké tlumení. Obraz se ale vůbec neklepe a je 

dostatečně ostrý. Obrazový záznam se v kameře ukládá na SD kartu, případně může být také 

k dispozici online přes spojení pomocí sítě Wi-Fi. Do budoucna je ale možné, aby místo 

strohého obrazového záznamu měli mechanici nebo obsluha tohoto stroje další možnosti, jak 

využít a zpracovat obrazový záznam z tohoto zařízení.  

Jako první zlepšení oproti současnému stavu může být vybavení kvadrokoptéry poháněným 

gimbalem se stabilizací. Tento krok zlepší možnosti snímání, protože kamera nyní bude 

pohyblivá v osách X, Y, Z, místo dosavadní jedné osy. Odstraní se tím částečně potřeba měnit 

směry letu kvadrokoptéry za účelem pořízení správného záběru, čímž dojde ke zjednodušení 

pilotáže. Na základě provedených testovacích letů považuji dovybavení koptéry tímto 

zařízením považuji pořízení gimbalu za téměř nezbytnou věc. 

Jednou z možností, jak dále naložit s obrazovým záznamem, je možnost využít strojového 

učení, konkrétně počítačového vidění. Jednoduše lze říct, že by se vytvořil dataset – knihovna 

obrázků, která by obsahovala velký počet obrázků, řádově stovky, v našem případě s různými 

druhy poškození draku letadla z kapitoly 3.2. Dále se systém musí natrénovat pomocí 

zadaných parametrů. Poté je možné již programu ukazovat reálné záběry, které zvládne sám 

vyhodnotit a zjistit, zdali se na dané fotce nachází nějaké poškození, které jsme definovali 

v datasetu nebo ne. Příklad strojového učení lze vidět na obrázku níže. Na tomto příkladu 

trénovaný stroj zjišťoval přítomnost osoby v online kamerovém záznamu. Stejný princip by šel 

tedy použít i při záběrech z mnou navrženého systému pomocí online streamu videa, které 

mnou použité záznamové zařízení disponuje. O možnostech zpracování obrazového záznamu 

získaného například z vizuálních prohlídek pomocí bezpilotních systémů se zabývá například 

Holandské Centrum Letectví (NLS). 
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Obrázek 62 Příklad rozpoznávání obrazu 

Bezpilotní systém od společnosti RAPID dokáže mimo zpracování obrazu ještě obsluze 

znázornit, které segmenty letadla již byly nasnímány a které ne, oproti naprogramované trasy 

letu. Tento způsob komunikace mezi UAS a obsluhou tak přidává ještě více efektivity do celého 

procesu vizuální prohlídky. Příklad lze vidět na obrázku níže. 

 

Obrázek 63 Ukázka nasnímání letadla 
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7.3 Implementování možností pro automatizovaný let 

Sensor optického toku 

Senzor optického toku je přístroj s vysokým rozlišením, který směřuje na bezpilotním letadle 

směrem dolu. Tímto zařízením lze kontrolovat polohu bezpilotního letadla ve směru X a Y 

a pomocí odhadu výšky z barometru a dalších senzorů lze získat polohu ve všech třech osách 

v prostoru X, Y, Z a díky znalosti těchto poloh lze bezpilotní letoun automatizovaně ovládat 

[15]. Zařízení pracuje na principu snímání textury povrchu a viditelných prvků povrchu a na 

základě rychlosti změny těchto prvků spočítá rychlost a směr pohybu. Výhoda měření 

optického toku spočívá zejména ve velmi malém zpoždění samotné informace o rychlosti. V 

praktických aplikacích nám optický senzor umožňuje vytvářet snadné ale robustní algoritmy, 

které lze použít například pro funkci přistání nebo stabilizace. 

Ve spolupráci s dalším vybavením, například lidarem, dokážeme zlepšit odhad výšky a ze 

senzoru optického toku se stává velmi zajímavým doplňkem. Další vybavení, které lze přidat 

k senzoru může například být sonar. Senzor optického toku lze samozřejmě používat i s GPS, 

kdy tento senzor dokáže zvýšit přesnost našeho letu.  

 

Obrázek 64 Senzor optického toku 

  

Využití metody SLAM 

Zkratka SLAM v angličtině znamená Simultaneous Localisation And Mapping – tedy simultánní 

lokalizace a mapování. Tento způsob navigace spočívá v tom, že bezpilotní letadlo nebo robot 

odhadují svoji pozici v prostoru a zároveň mapují okolní prostředí, aby si vytvořili svoji mapu, 

kterou zpětně využívají ke svoji navigaci. Při použití této metody lze využít několik typů sensorů 

a to zejména: stereoskopické kamery, monokulární kamery nebo všesměrové lidary.  

Proces navigace lze shrnout následovně. Existují dvě možnosti, jak přikročit k tvoření mapy – 

metoda přímá nebo metoda založená na tvorbě významných prvků. U metody významných 
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prvků dochází ze vstupního obrazu přicházejícího z kamery k extrakci významných bodů, a to 

buď hran nebo povrchů. Na základě pohybu samotného přístroje – bezpilotního letadla nebo 

robota pak skládáme abstraktní obraz prostředí složený z těchto bodů v prostoru a vzniká 

prostorová mapa těchto prvků. V případě metody přímé dochází na základě vstupních obrázků 

a pohybu k odhadu hloubky pixelů těchto obrázků na základě pohybu stroje. Spolu s tvořením 

mapy prostředí se stroj pohybuje prostorem a svoji mapu na základě informací o okolí neustále 

zpřesňuje. Jedná se tak o velmi dobrou volbu pro automatizovanou navigaci pro různé 

aplikace, včetně bezpilotních systémů. Nevýhodou této metody je poměrně náročné 

programovaní a také potřeba mít stroj vybaven výkonným počítačem, neboť tvoření map a 

odhod polohy v prostoru jsou výpočetně velmi náročné. Dalším problémem této metody je 

takzvaný „slepice nebo vejce“ problém, tedy jestli jako první má systém lokalizovat stroj 

v prostoru nebo jako první tvořit mapu prostoru, kterou ale neví, jak tvořit, pokud není 

lokalizován v prostoru. 

 

Obrázek 65 Mapa v metodě SLAM 
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8. Závěr 

V mojí diplomové práci jsem se zabýval tématem návrhu využití a praktické stavby 

bezpilotního systému, který by mohl být využit při některých úkonech údržby letadel, zejména 

pak při generální vizuální prohlídce letadla. V současné době je tento úkon poměrně časově 

náročný a použití bezpilotních systémů se ukazuje jako jedna z cest, jak lze tuto časovou a 

tím pádem i finanční náročnost snížit. 

V této práci jsem se snažil navrhnout a postavit bezpilotní systém, který by byl využitelný pro 

některé úkony při vizuálních prohlídek letadel. Po důkladné rešerši současných systémů, které 

se stále vyvíjejí, jsem zvolil vybavení, které je v práci použito a dále jsem navrhl design 

v programu Autodesk Inventor, tak aby nebyl příliš komplikovaný a byl realizovatelný 

v domácích podmínkách. Po konstrukčních návrzích jsem přistoupil, k samotné stavbě, která 

probíhala až na nedostupnost některých dílů hladce. Po stavbě přišlo na řadu uvádění 

bezpilotního systému do provozu, které již tak hladce neprobíhalo. Některé použité přístroje 

nereagovaly tak, jak jsem očekával nebo bylo udáváno výrobcem. Z tohoto důvodu se stal 

proces uvádění do provozu časově náročný. Po zprovoznění základního vybavení jako 

jednotka autopilota, regulátory, motory a vysílač s přijímačem jsem započal s testováním. 

Testování bylo v počátcích velmi obtížné a bylo provázeno řadou problémů a nehod. I přes to 

se mi podařilo nasbírat důležité údaje jako vibrace nebo spotřebu energie kvadrokoptéry. 

Během testování se ukázalo, že některé použité přístroje nekomunikují s jednotkou autopilota 

a není možné je zprovoznit. Například zprovoznění lidaru stále řeším s výrobcem a jeho 

techniky. Kvadrokoptéra byla zkoušena zejména ve venkovním prostředí, ač je její účel pro 

použití ve vnitřním prostředí, pro jistotu byla vyzkoušena i ve vnitřním prostředí pro ověření, 

že je její chování stejné. Jako poslední část testovacích letů byla doporučena vizuální 

prohlídka některých objektů, aby bylo možné posoudit, zda je navržená kvadrokoptéra 

využitelná pro její navrhovaný účel. Tyto lety byly velmi složité na pilotáž, ale podařilo se mi 

pořídit velké množství obrazového materiálu. Bohužel při posledním letu došlo k nehodě 

vlivem únavy opravované konstrukce a došlo ke zničení kvadrokoptéry. Vzhledem 

k opakovaným lehčím i těžším nehodám navrhovaného bezpilotního systému musím 

konstatovat, že navržený bezpilotní systém není vhodný pro využití při vizuálních prohlídkách 

letadel, vzhledem k jeho nízké spolehlivosti. Pro vývoj takového systému je potřeba účasti 

profesionální firmy, jež se orientuje na tyto oblasti a je třeba využít spolehlivých komponentů, 

zejména v oblasti konstrukce.  

Jako první část diplomové práce je část rešeršní, kde jsou vyjmenovány a popsány systémy 

používané v současné době. Z rešeršní části diplomové práce jsem poté zformuloval 

požadavky na letové schopnosti a vybavení na bezpilotní systém, které jsou aplikovány při 
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výběru zařízení a jeho výbavy. Nejzákladnější z nich byla potřeba provozovat bezpilotní 

systém v uzavřených prostorech bez dostupnosti GPS. Důležitý požadavek byl také na dobu 

letu, která by měla být okolo 30 minut. Z tohoto požadavku plynula potřeba akumulátoru 

s velkou kapacitou. Jako typ bezpilotního systému jsem se rozhodl pro multikoptéru – 

konkrétně kvadrokoptéru. 

Po rešeršní části následuje kapitola o možném propojení s údržbou letadel. V této kapitole 

jsou vyjmenovány druhy vizuálních prohlídek podle dokumentů vydaných FAA a EASA. Dále 

jsou v kapitole vyjmenovány druhy poškození draku letadla, se kterými je možné se v provozu 

setkat a mohly by být detekovatelné pomocí bezpilotního systému. Dále je v kapitole popsána 

a načrtnuta možná trasa bezpilotního systému okolo letadla během vizuální prohlídky. 

Dále je v práci popsán obecný postup výběru jednotlivých zařízení použitých na bezpilotním 

systému a možnosti řízení bezpilotních systémů. Dále je uveden drobný přehled o rozdělení 

bezpilotních letadel dle Doplňku X vydaný ÚCL. Poté následuje samotný návrh kvadrokoptéry 

v aplikaci Autodesk Inventor, ze kterého jsou vygenerovány výkresy podle, kterých jsem 

kvadrokoptéru stavěl. 

Pátá kapitola se věnuje přístrojovému vybavení – konkrétně jednotce autopilota Pixhawk, 

lidaru, přijímači a vysílači a telemetrii. Jako autopilot je vybrána jednotka s poměrně širokým 

spektrem funkcí, který umožňuje při vhodném přístrojovém vybavení velkou automatizaci letu 

a při použití failsafe systémů i vysokou bezpečnost. Dále je v kapitole rozebráno, jakým 

způsobem se nastavuje lidar, jež zde slouží jako antikolizní přístroj a má za cíl omezit možnost, 

že bezpilotní systém v uzavřeném prostoru naletí do překážky – nastavení a princip antikolizní 

funkce je vysvětlen také.  

V šesté kapitole je popsán proces stavby kvadrokoptéry, jakým způsobem je řešen rozvod 

energie z akumulátoru a jak jsou prvky zapojené. Dále je zde popsán proces seřízení 

kvadrokoptéry a jejího vybavení – RC soupravy, motorů a dalších. Dále je zde rozsáhle 

zpracováno testování kvadrokoptéry, jejího ovládání, použitých módů a testování vybavení 

kvadrokoptéry. Jsou zde uvedeny získané parametry stroje a také je zde uveden jejich vývoj 

v případě konstrukčních změn. Celkem bylo provedeno přes 50 zkušebních letů. 

V závěrečné kapitole se věnuji možnostem, jak v budoucnu zlepšit bezpečnost kvadrokoptéry 

pomocí nabízených failsafe systémů, dále je zmíněno, jak lze v budoucnu nakládat se 

získaným obrazovým záznamem, například strojovým učením, nebo jak zlepšit jeho kvalitu, 

dále je zmíněno, jak by šel využít senzor optického toku, který by umožňoval větší automatizaci 

letu a také je zmíněn systém zcela autonomní navigace, konkrétně metoda SLAM. 
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Do budoucna je zcela jistě žádoucí, aby se nad inovativními možnostmi využití bezpilotních 

prostředků zabývalo více lidí. Ač jsou bezpilotní systémy v dnešním světě poměrně rozšířené, 

myslím, že nejsou zcela naplno využity možnosti nově vznikajících technologií nebo metod 

navigace. Vzhledem k velmi rychlému pokroku technologií v oblasti nových senzorů, možností 

počítačů jako například počítačového vidění nebo strojového učení bude ve velmi brzké době 

možné tvořit bezpilotní systémy s větší automatizací letu nebo zcela autonomní za nižší 

náklady a snadněji než doposud a možnosti jejich uplatnění tím ještě více vzroste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Seznam zdrojů 
 

[1] HOHENLOHE, Stephan zu. Drony: stručně a přehledně: výběr vhodného modelu,     

     ovládání, foto a video, legislativa. Přeložil Richard KŘÍŽ. Frýdek-Místek: Alpress, 2016.  

     ISBN 978-80-7543-234-6. 

[2] ABSOLON, Stanislav. Malé dálkově ovládané bezpilotní letadlo pro výzkumné a komerční   

     využití. Praha, 2015. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta    

     Dopravní. Vedoucí práce Ing. Peter Vittek, Ing. Tomáš Duša. 

[3] https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf 

[4] SAHAY, Anant. Leveraging information technology for optimal aircraft maintenance, repair  

     and overhaul (MRO). 1st pub. Cambridge: Woodhead, 2012. ISBN  

     9781845699826;1845699823 

[5] BAICHTAL, John. Building your own drones: a beginner's guide to drones, UAVs, and  

      ROVs. Indianapolis: Que, 2016. ISBN 078975598X;9780789755988;. 

[6] KROES, Michael J., James R. RARDON a Michael S. NOLAN. Aircraft: basic science. 

     8th. New York: McGraw-Hill, 2013. 

[7] KROES, Michael J. Aircraft: maintenance and repair. 7th. New York: McGraw-Hill, 2013.  

     ISBN 9780071801508;0071801502;. 

[8] https://towardsdatascience.com/train-image-recognition-ai-with-5-lines-of-code-

8ed0bdd8d9ba 

[9] https://www.slideshare.net/AXISCADES/structural-repair-of-aircraft 

[10] https://ardupilot.org/dev/docs/code-overview-object-avoidance.html 

[11] https://www.mro-network.com/airlines/jetblue-goes-mobile-line 

[12] http://www.rcdronegood.com/quadcopter-battery-calculator-flight-times/ 

[13] https://www.lifewire.com/what-is-firmware-2625881 

[14] https://www.rambus.com/blogs/researchers-eye-optical-flow-for-drone-navigation-2/ 

[15] https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/opus4-

wuerzburg/frontdoor/deliver/index/docId/9636/file/Gageik_56813.pdf 

[16] https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/2012_q4/4/ 

[17] https://sassofia.com/blog/considering-easa-maintenance-inspection/  

https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf
https://towardsdatascience.com/train-image-recognition-ai-with-5-lines-of-code-8ed0bdd8d9ba
https://towardsdatascience.com/train-image-recognition-ai-with-5-lines-of-code-8ed0bdd8d9ba
https://www.slideshare.net/AXISCADES/structural-repair-of-aircraft
https://ardupilot.org/dev/docs/code-overview-object-avoidance.html
https://www.mro-network.com/airlines/jetblue-goes-mobile-line
https://www.lifewire.com/what-is-firmware-2625881
https://www.rambus.com/blogs/researchers-eye-optical-flow-for-drone-navigation-2/
https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/opus4-wuerzburg/frontdoor/deliver/index/docId/9636/file/Gageik_56813.pdf
https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/opus4-wuerzburg/frontdoor/deliver/index/docId/9636/file/Gageik_56813.pdf
https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/2012_q4/4/
https://sassofia.com/blog/considering-easa-maintenance-inspection/


92 
 

[18] https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA_REP_RESEA_2007_3.pdf  

[19] https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-systems/article/21835356/design-

essentials-for-uavs-and-drones-batteries-are-included  

[20] https://www.getfpv.com/learn/new-to-fpv/all-about-multirotor-fpv-drone-battery/  

[21] https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf 

[22] https://www.aerosociety.com/news/inspector-gadget/ 

[23] https://oscarliang.com/propeller-shaft-adapter-nuts-cw-ccw/ 

[24] http://airlinebasics.com/aircraft-maintenance-line-base-and-defects/ 

[25] https://ardupilot.org/copter/docs/common-prearm-safety-checks.html#common-prearm-

safety-checks 

[26] https://github.com/ArduPilot/ardupilot/pull/11245 

[27] https://ardupilot.org/copter/docs/radio-failsafe.html 

[28]https://www.opentx.cz/index.php/Z%C3%A1kladn%C3%AD_pojmy:_PPM,_CPPM,_PW

M,_PCM_a_S.BUS 

[29]https://www.researchgate.net/post/What_are_different_SLAM_methods_for_robotic_navi

gation_and_what_are_their_pros_and_cons 

[30] https://www.ceva-dsp.com/ourblog/how-are-visual-slam-and-lidar-used-in-robotic-

navigation/ 

[31] https://discuss.ardupilot.org/t/telemetry-cant-load-settings-fails-to-enter-command-

mode/29879 

[32] https://github.com/iNavFlight/inav/issues/4507 

[33] https://www.donecle.com/use-cases/ 

  

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA_REP_RESEA_2007_3.pdf
https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-systems/article/21835356/design-essentials-for-uavs-and-drones-batteries-are-included
https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-systems/article/21835356/design-essentials-for-uavs-and-drones-batteries-are-included
https://www.getfpv.com/learn/new-to-fpv/all-about-multirotor-fpv-drone-battery/
https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf
https://www.aerosociety.com/news/inspector-gadget/
https://oscarliang.com/propeller-shaft-adapter-nuts-cw-ccw/
http://airlinebasics.com/aircraft-maintenance-line-base-and-defects/
https://ardupilot.org/copter/docs/common-prearm-safety-checks.html#common-prearm-safety-checks
https://ardupilot.org/copter/docs/common-prearm-safety-checks.html#common-prearm-safety-checks
https://github.com/ArduPilot/ardupilot/pull/11245
https://ardupilot.org/copter/docs/radio-failsafe.html
https://www.opentx.cz/index.php/Z%C3%A1kladn%C3%AD_pojmy:_PPM,_CPPM,_PWM,_PCM_a_S.BUS
https://www.opentx.cz/index.php/Z%C3%A1kladn%C3%AD_pojmy:_PPM,_CPPM,_PWM,_PCM_a_S.BUS
https://www.researchgate.net/post/What_are_different_SLAM_methods_for_robotic_navigation_and_what_are_their_pros_and_cons
https://www.researchgate.net/post/What_are_different_SLAM_methods_for_robotic_navigation_and_what_are_their_pros_and_cons
https://www.ceva-dsp.com/ourblog/how-are-visual-slam-and-lidar-used-in-robotic-navigation/
https://www.ceva-dsp.com/ourblog/how-are-visual-slam-and-lidar-used-in-robotic-navigation/
https://discuss.ardupilot.org/t/telemetry-cant-load-settings-fails-to-enter-command-mode/29879
https://discuss.ardupilot.org/t/telemetry-cant-load-settings-fails-to-enter-command-mode/29879
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/4507
https://www.donecle.com/use-cases/


93 
 

Seznam a zdroje obrázků 
Obrázek 1 Návrh provedení dle firmy Boeing ......................................................................... 2 

https://patents.google.com/patent/US8982207 

Obrázek 2 Systém kamer ...................................................................................................... 3 

https://patents.google.com/patent/US8982207 

Obrázek 3 Koncept Hangar of the Future ............................................................................... 4 

https://www.mroglobal-online.com/hangar-future-getting-closer-enhance-aircraft-

maintenance/ 

Obrázek 4 UAS Riser ............................................................................................................. 5 

https://www.aerosociety.com/news/inspector-gadget/ 

Obrázek 5 3D model z AscTec Falcon 8 ................................................................................ 6 

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/drones/falcon-8.html 

Obrázek 6 AscTec Falcon 8 ................................................................................................... 7 

https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2018/04/innovation-takes-aircraft-visual-

inspections-to-new-heights.html 

Obrázek 7 Systém od společnosti Airbus ............................................................................... 8 

https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2018/04/innovation-takes-aircraft-visual-

inspections-to-new-heights.html 

Obrázek 8 Trasa obchůzky letadla ....................................................................................... 10 

http://mcdu.equicom.net/blog20150714.php 

Obrázek 9 Příklad rýhy ........................................................................................................ 13 

https://www.reddit.com/r/aviation/comments/f87b4/damage_from_baggage_handling_vehicle

_hitting_a320/ 

Obrázek 10 Poškození bleskem .......................................................................................... 14 

https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/2012_q4/4/ 

Obrázek 11 Příklad přehybu ................................................................................................ 14 

http://avherald.com/h?article=47071eb1&opt=0 

Obrázek 12 Prostorová dráha letu UAS ............................................................................... 16 

https://www.skybrary.aero/index.php/File:B738_3D.jpg, upraveno 

Obrázek 13 Princip lidaru ..................................................................................................... 20 

Autor 

Obrázek 14 Závislost napětí na vybíjení .............................................................................. 22 

Učební prezentace, Univerzita IPSA, Jamy CHAHAL 

Obrázek 15 Typy konektorů ................................................................................................. 23 

https://www.dronetrest.com/t/lipo-batteries-how-to-choose-the-best-battery-for-your-

drone/1277 

Obrázek 16 Rozdíl ovládání v módu 1 a 2 ........................................................................... 24 

Autor 

Obrázek 17 Rozdělení multikoptér dle uspořádání pohonu .................................................. 26 

https://www.mydronelab.com/accessories/quadcopter-motors.html 

https://patents.google.com/patent/US8982207
https://patents.google.com/patent/US8982207
https://www.mroglobal-online.com/hangar-future-getting-closer-enhance-aircraft-maintenance/
https://www.mroglobal-online.com/hangar-future-getting-closer-enhance-aircraft-maintenance/
https://www.aerosociety.com/news/inspector-gadget/
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/drones/falcon-8.html
https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2018/04/innovation-takes-aircraft-visual-inspections-to-new-heights.html
https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2018/04/innovation-takes-aircraft-visual-inspections-to-new-heights.html
https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2018/04/innovation-takes-aircraft-visual-inspections-to-new-heights.html
https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2018/04/innovation-takes-aircraft-visual-inspections-to-new-heights.html
http://mcdu.equicom.net/blog20150714.php
https://www.reddit.com/r/aviation/comments/f87b4/damage_from_baggage_handling_vehicle_hitting_a320/
https://www.reddit.com/r/aviation/comments/f87b4/damage_from_baggage_handling_vehicle_hitting_a320/
https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/2012_q4/4/
http://avherald.com/h?article=47071eb1&opt=0
https://www.skybrary.aero/index.php/File:B738_3D.jpg
https://www.dronetrest.com/t/lipo-batteries-how-to-choose-the-best-battery-for-your-drone/1277
https://www.dronetrest.com/t/lipo-batteries-how-to-choose-the-best-battery-for-your-drone/1277
https://www.mydronelab.com/accessories/quadcopter-motors.html


94 
 

 

Obrázek 18 Zastoupení multikoptér podle počtu motorů ...................................................... 27 

https://www.egovernment.cz/soubor/dronovani-podle-pravidel/, Opraveno 

Obrázek 19 Prvotní návrh .................................................................................................... 28 

Autor 

Obrázek 20 Finální návrh ..................................................................................................... 29 

Autor 

Obrázek 21 Umístění těžiště ................................................................................................ 29 

Autor 

Obrázek 22 Přistávací zařízení ............................................................................................ 30 

Autor 

Obrázek 23 Motor Graupner ULTRA 2812 -920KV .............................................................. 30 

https://www.rcprofi.cz/motor-ultra-2812-920kv-brushless-1-ks-levotocivy 

Obrázek 24 Regulátor .......................................................................................................... 31 

Autor 

Obrázek 25 Vrtule Graupner C Prop 9x4 ............................................................................. 32 

https://www.rcprofi.cz/graupner-copter-prop-9x4-pevna-vrtule-2ks.-bila 

Obrázek 26 Vybraný akumulátor .......................................................................................... 33 

https://www.bighobby.cz/BH-Power-7600-mah-2S-35C-70C-HC-A-AKCE-d2008.htm 

Obrázek 27 Rozvodová deska ............................................................................................. 34 

Autor 

Obrázek 28 Použitá kamera ................................................................................................. 34 

Autor 

Obrázek 29 Držák akční kamery .......................................................................................... 35 

https://www.rcmodely.org/rc-nahradni-dily/drzak-akcni-kamery-na-drony-syma/ 

Obrázek 30 Pixhawk PX4 .................................................................................................... 39 

https://docs.px4.io/v1.9.0/en/flight_controller/pixhawk.html 

Obrázek 31 Benewake TFMINI LIDAR module .................................................................... 40 

https://www.robotshop.com/en/benewake-tfmini-micro-lidar-module-12-m.html 

Obrázek 32 Přijímač a vysílač Fly Sky ................................................................................. 41 

Autor 

Obrázek 33 Vybraná telemetrie ........................................................................................... 42 

https://www.banggood.com/cs/3DR-Radio-Telemetry-Kit-With-Case-433MHZ-915MHZ-For-

MWC-APM-PX4-Pixhawk-for-FPV-RC-Airplane-p-1326078.htm 

Obrázek 34 Prostředí Mission Planner ................................................................................. 43 

Auor 

Obrázek 35 HUD s funkční jednotkou autopilota .................................................................. 44 

Autor 

 

https://www.egovernment.cz/soubor/dronovani-podle-pravidel/
https://www.rcprofi.cz/motor-ultra-2812-920kv-brushless-1-ks-levotocivy
https://www.rcprofi.cz/graupner-copter-prop-9x4-pevna-vrtule-2ks.-bila
https://www.bighobby.cz/BH-Power-7600-mah-2S-35C-70C-HC-A-AKCE-d2008.htm
https://www.rcmodely.org/rc-nahradni-dily/drzak-akcni-kamery-na-drony-syma/
https://docs.px4.io/v1.9.0/en/flight_controller/pixhawk.html
https://www.robotshop.com/en/benewake-tfmini-micro-lidar-module-12-m.html


95 
 

Obrázek 36 Nastavení letových módů ................................................................................. 45 

Autor 

Obrázek 37 Schéma zapojení .............................................................................................. 46 

Autor 

Obrázek 38 Zapojení lidaru do PC ....................................................................................... 46 

Autor 

Obrázek 39 Prostředí aplikace na nastavení lidaru .............................................................. 47 

Autor 

Obrázek 40 Čtvercový rám a detail spojky ........................................................................... 50 

Autor 

Obrázek 41 Modernizované a původní lože motoru ............................................................. 51 

Autor 

Obrázek 42 Nástavba pro autopilota .................................................................................... 52 

Autor 

Obrázek 43 Celá konstrukce ................................................................................................ 53 

Autor 

Obrázek 44 Vybavení kvadrokoptéry ................................................................................... 53 

Autor 

Obrázek 45 Napájecí modul jednotky autopilota s předělanými konektory ........................... 55 

Autor 

Obrázek 46 Celkové zapojení prvků .................................................................................... 56 

Autor 

Obrázek 47 Zapojení prvků do portů autopilota.................................................................... 57 

Autor 

Obrázek 48 Prostředí kalibrace RC ...................................................................................... 58 

Autor 

Obrázek 49 Konfigurace pro kalibraci .................................................................................. 58 

Autor 

Obrázek 50 Vypnutí ARMING_CHECK ................................................................................ 60 

Autor 

Obrázek 51 Směr otáčení motorů a schéma zapojení regulátorů ......................................... 60 

https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html a autor 

Obrázek 52 První vzlet kvadrokoptéry ................................................................................. 62 

Autor 

Obrázek 53 Poškození po nehodě ....................................................................................... 63 

Autor 

Obrázek 54 Testování telemetrie ......................................................................................... 70 

Autor 

Obrázek 55 Načtené hodnoty telemetrie .............................................................................. 71 

Autor 

https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html


96 
 

Obrázek 56 Schéma zapojení konektorů ............................................................................. 72 

https://ardupilot.org/copter/docs/common-benewake-tfmini-lidar.html 

Obrázek 57 Ukázka záběru z kamery .................................................................................. 75 

Autor 

Obrázek 58 Zkouška prohlídky automobilu .......................................................................... 76 

Autor 

Obrázek 59 Pozměněný design dílů .................................................................................... 78 

Autor 

Obrázek 60 Nový design konstrukce .................................................................................... 79 

Autor 

Obrázek 61 Nastavení failsafe módů ................................................................................... 83 

Autor 

Obrázek 62 Příklad rozpoznávání obrazu ............................................................................ 85 

Autor 

Obrázek 63 Ukázka nasnímání letadla ................................................................................ 85 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=byhQatfR8Bg&feature=emb_title 

Obrázek 64 Senzor optického toku ...................................................................................... 86 

https://store.cuav.net/index.php?id_product=52&rewrite=cuav-px4flow-21-optical-flow-

sensor-&controller=product 

Obrázek 65 Mapa v metodě SLAM ...................................................................................... 87 

http://www.smartroboticsys.eu/?p=2158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ardupilot.org/copter/docs/common-benewake-tfmini-lidar.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=byhQatfR8Bg&feature=emb_title
http://www.smartroboticsys.eu/?p=2158


97 
 

Seznam tabulek, rovnic, grafů a příloh a jejich zdroje 

Tabulky: 

Tabulka 1 Hmotnost a cena kvadrokoptéry .......................................................................... 36 

Tabulka 2 Časová náročnost stavby kvadrokoptéry ............................................................. 49 

 

Rovnice: 

Rovnice 1 Přibližná potřebná tahová síla ............................................................................. 18 

https://www.dronetrest.com/t/how-to-choose-the-right-motor-for-your-multicopter-drone/568/2 

Rovnice 2 Veličina KV .......................................................................................................... 19 

https://www.quora.com/What-is-Kv-for-motor-of-drone 

Rovnice 3 Vzdálenost objektu od lidaru ............................................................................... 20 

Převzato z dokumentace k lidaru 

Rovnice 4 Maximální odběrný proud .................................................................................... 21 

https://www.dronetrest.com/t/lipo-batteries-how-to-choose-the-best-battery-for-your-

drone/1277 

Rovnice 5 Letová doba bezpilotního letadla ......................................................................... 22 

http://www.rcdronegood.com/quadcopter-battery-calculator-flight-times/ 

 

Grafy: 

Graf 1 Oscilace výšky .......................................................................................................... 65 

Graf 2 Vibrace při prvních letech .......................................................................................... 67 

Graf 3 Měření vibrací po úpravě uložení AP ........................................................................ 68 

Graf 4 Průběh napětí u 2S akumulátoru ............................................................................... 69 

Graf 5 Průběh napětí 3S akumulátoru .................................................................................. 70 

Graf 6 Aktivace Battery failsafe ............................................................................................ 74 

 

Přílohy: 

Příloha 1 Stavební výkres UAS (vytvořeno v programu Autodesk Inventor) 

Příloha 2 Výkres základní desky (vytvořeno v programu Autodesk Inventor) 

Příloha 3 Letový deník 

Příloha 4 Nastavení letových módů 

https://www.dronetrest.com/t/how-to-choose-the-right-motor-for-your-multicopter-drone/568/2
https://www.quora.com/What-is-Kv-for-motor-of-drone
https://www.dronetrest.com/t/lipo-batteries-how-to-choose-the-best-battery-for-your-drone/1277
https://www.dronetrest.com/t/lipo-batteries-how-to-choose-the-best-battery-for-your-drone/1277
http://www.rcdronegood.com/quadcopter-battery-calculator-flight-times/


1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1 
A2

Celá kvadrokoptéra
Stav Změny Datum Jméno

Nakreslen

Zkontrolován

Norma

Datum Jméno

10.04.2020 Pavel Němeček

230

230
230
 

230
560

444

120°

12
016
018
6

205

135°

LEPENO

LEPENO

LEPENO

ČVUT v Praze
Fakulta Dopravní

385

10
2

1

5

7

8

3

4

6

9

12

5

11

6

Kusovník

Položka KS Číslo
součásti

Popis

1 4 Trubka nosníku 10x10 mm, vn. d = 8,5 mm, 
délka 200 mm

2 1 Základní deska Překližka

3 4 Spojka 3D tistěno

4 4 Trubka k motoru 8x8 mm, vn. d = 7 mm, 
délka 85 mm

5 4 Lože motoru 3D tištěno

6 2 Přistávací 
zařízení 3D tištěno

7 1 Autopilot Pixhawk

8 1 Akumulátor  

9 1 Lidar TFmini

10 4
Vrtule Graupner 

C- Prop 23x10 cm

11 4
Bezkartáčové 

motory Graupner ULTRA 2812 - KV920

12 4 Regulátor Graupner

13 16 Šroub M3 Připevnění motorů

14 1 Telemetrie

15 1 Přijímač

8

13

MĚŘÍTKO 1 : 5

14

15



1 
A4

Deska
Stav Změny Datum Jméno

Nakreslen

Zkontrolován

Norma

Datum Jméno

15.03.2020 Pavel Němeček

156,00

234,00
196,00

19,00

20,00

4,
00

23
4,
00

19,00

20,00

ČVUT v Praze
Fakulta dopravní

Příloha 2



Příloha 3 

Letový deník – kvadrokoptéra DP 

Datum + 
čas 

Místo Počet 
letů 

Doba 
letů 

Poznámka 

8.5. 14:00 Hostivice – zahrada 1 1 min Zálet – malá baterka 
14:05 Hostivice – zahrada 1 1 min  

15:00 Hostivice – zahrada 1 2 min 
Nehoda – uvolněný 
závit vrtule 

16.5. 
14:15 

Bílá Hora 2 2 min Zálet po opravě 

14:20 Bílá Hora 1 1 min Zkouška Stabilize 
14:20 Bílá Hora 1 2 min Zkouška Alt Hold 

14:30 Bílá Hora 1 1 min 
Zkouška Land – praskla 
podvozková noha – 
únava materiálu 

20:00 Hostivice – rybník 1 5 min Nehoda – převážení  
17.5. 
9:15 

Hostivice – zahrada 1 2 min Zálet po opravě 

9:35 Hostivice – zahrada 1 1 min Upravení vyvážení 
11:30 Hostivice – zahrada 1 1 min Zkouška s držákem 
14.00 Hostivice – zahrada 1 2 min Zálet s kamerou 

15.00 Hostivice – rybník 2 2 min 
Let s kamerou – nehoda 
přistání 

22.7. 16.00 Hostivice rybník 1 4 min Zálet po opravě 

23.7. 16.00 
Smíchov – Na 
Knížecí 

2 7 min Konzultace DronPro 

24.7. 16.00 Hostivice – rybník 1 4 min 
Zálet po seřízení ESC + 
RC 

25.7. CD Hostivice – rybník 3 30 min Zkouška akumulátoru 
26.7. CD Hostivice – rybník 4 45 min Zkouška akumulátorů 
27.7. 16.00 Hostivice – rybník 2 15 min Zkouška nastavení PID 
28.7. 16.00 Hostivice – rybník 2 15 min Běžný let 
29.7. 16.00 Hostivice – rybník 1 8 min Běžný let 
30.7. 16.00 Hostivice – rybník 2 15 min Běžný let 

2.8. 11.00 Úhonice – pole 1 4 min 
Ztráta PWM signálu do 
motoru č.3 

5.8. 17.00 
Divoká Šárka – 
Džbán 

5 17 min 

Prohlídka automobilu – 
problémy s PWM 
signálem do všech 
motorů 

5.8. 19.00 Hostivice – Zahrada 10 20 min Seřizování PID + RC 

6.8. 16.30 
Divoká Šárka – 
Džbán 

6 20 min 
Při posledním letu 
přeseknutí ESC 

7.8. 18.00 Chýstovice 1 2 min 
Zkouška ve vnitřních 
prostorech 

7.8. 18.45 Radětín 1 8 min Oblet automobilu 



8.8. 10,00

8.8, 13.00 Vlásenice - pole Natáčení y;6§6 - 1p51"
poloru - fatální nehoda

Celkem letů:56

Celkem čas: 256 min = 4 h 16 min



Deník nehod a oprav: 

1.5. Zlámané rameno s motorem č. 3 – oprava epoxidem a překližkou 

 

8.5. Zlámaná ramena s motory č. 1 a č. 2 – ztráta závitu motor 4 

 

 

 



16.5 Oprava podvozku – nehoda při přistání – výměna podvozku za karton + polystyren – 
dočasná oprava 

 

16.5. Oprava po převážení při vzletu – epoxid, překližka, skelná tkanina 

18.7. Oprava po tvrdém přistání – lepení motorové koncovky, základní desky 

2.8. Oprava rozštíplého motorového lože 

5.8. Oprava rozštíplého motorového lože 

8.8. Kompletní renovace 

 



Příloha 4  

Nastavení parametrů lidaru, letových módů a dalších 

 

Obrázek 1 Nastavení antikolizní funkce 1 

 

Obrázek 2 Nastavení antikolizní funkce 2 



 

Obrázek 3 Nastavení typu senzoru 

 

Obrázek 4 Nastavení rychlosti klesání 

 



 

Obrázek 5 Nastavení rychlosti klesání v prvotní fázi 

 

Obrázek 6 Nastavení módu PID a Alt Hold (červeně) 



 

Obrázek 7 Nastavení "pre-arm safety checks" pro další fázi testovacích letů 

 

Obrázek 8 Nastavení telemetrie 


