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MULTIKOPTER A JEHO APLIKACE V PRŮMYSLU
MOTIVACE:
Automatické stroje se schopností pohybu v prostoru přináší ohromné
možnosti a širokou škálu uplatnění. V této sekci se budeme zabývat malými
modely létajících strojů – helikoptérami ve všech známých konfiguracích (s
hlavním a ocasním rotorem, koaxiální modely, a hlavně více vrtulovými
stroji). Helikoptéry jsou velice sofistikované stroje, jejichž automatizace je
náročná. Bezpilotní letouny všeobecně přináší nové možnosti ve využití
leteckých dopravních prostředků. Na druhou ale stranu roste bezpečnostní
riziko, protože lidský pilot se dokáže vyrovnat s nečekanými událostmi lépe
než automat.

CÍL:
Seznámení se základními definicemi a pojmy z oblasti bezpilotních letounů.
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Úvod

Pojmem multikopter se popisuje zařízení těžší než vzduch, které je schopné vzlétnout pomocí
spirálových nosných ploch. Tato definice vychází z obecného popisu helikoptér, dnes již
standardního typu, které mají schopnost vertikálního vzletu i přistání. Slovo helikoptéra je
odvozeno z řeckých slov helix a pteron (spirála a křídlo). Multikopter je v podstatě
zkomolenina původního slova a popisuje zařízení s více vertikálními vrtulemi. Tato zařízení
jsou známá také pod označením quadrotor, quadkopter, hexacopter, octocopter apod.,
v závislosti na použitém počtu svislých rotorů.
Automatické stroje se schopností pohybu v prostoru přináší ohromné možnosti a širokou
škálu uplatnění. V této sekci se budeme zabývat malými modely létajících strojů –
helikoptérami ve všech známých konfiguracích (s hlavním a ocasním rotorem, koaxiální
modely, a hlavně více vrtulovými stroji). Helikoptéry jsou velice sofistikované stroje, jejichž
automatizace je náročná. Bezpilotní letouny všeobecně přináší nové možnosti ve využití
leteckých dopravních prostředků. Na druhou ale stranu roste bezpečnostní riziko, protože
lidský pilot se dokáže vyrovnat s nečekanými událostmi lépe než automat.
Malé bezpilotní letouny přináší nové možnosti aplikací u bezpečnostních složek
(monitorování veřejných prostor, městského provozu, dopravních situací), monitorování
přírodních úkazů (aktivní vulkány, rozsáhlé požáry v lesích), monitorování ovzduší a
klimatických podmínek (čistota ovzduší, prachové částice, teplota, to vše v různých
atmosférických vrstvách), zásahy v nehostinných podmínkách (radioaktivní prostředí, detekce
min v minových polích apod.), monitorování staveb (tepelné ztráty v budovách, vedení velmi
vysokého napětí, větrné elektrárny) a nakonec samozřejmě fotografování a natáčení videa
z ptačí perspektivy.
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Definice

3.1 Letoun

Jde o stroj schopný létat. Pro naše potřeby budeme letounem označovat zařízení všechna
schopná vzlétnout. Mezi letouny lze zařadit autogyro u nás známější pod pojmem virník,
helikoptéry a jejich variace a běžná letadla s pevným křídlem. Mezi letouny lze zařadit i stroje
lehčí než vzduch – horkovzdušné balony, vzducholodě. Vzducholodě jsou na rozdíl od balónů
opatřeny pohonným ústrojím a jsou schopny létat po požadovaných trajektoriích.
V případě, že má letoun možnost vertikálního startu i přistání označuje se jako VTOL
(Vertical Take Off/Landing) nebo také STOL (Short Take Off/Landing )

3.2 Helikoptéra

Jde o stroj schopný vzlétnout i přistát vertikálně. Hlavní rotor je složitý mechanický prvek,
který zajišťuje změnu náběhu listů pomocí desky cykliky. Díky tomu je možné měnit vztlak
v různých fázích natočení hlavního rotoru a tím měnit směr letu. Točivý moment motoru
způsobuje rotaci kolem svislé osy, tento jev je odstraněn přídavnou ocasní vrtulkou.

Deska cykliky

Obrázek 1 Rotorová hlava konvenční helikoptéry.
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Video 1 Ukázka funkce mechanické rotorové hlavy helikoptéry s deskou cykliky.

3.3 Multikopter

Jde o více-rotorové zařízení schopné vzlétnout i přistát vertikálně. Změna směru letu se
provádí změnou tahu jednotlivých vrtulí. Točivý moment motorů je většinou kompenzován
použitím shodného počtu pravotočivých i levotočivých vrtulí. Tato zařízení jsou známá již
z minulosti, avšak teprve nyní je možné je provozovat bezpečně a spolehlivě.
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Video 2 Ukázka pohybu multikopteru v prostoru. Konfigurace hexa -šest ramen.

3.4 UAV

Unmanned Aerial Vehicle je zkratka označující bezpilotní letouny (lze použít i označení
drone), které jsou ovládány vzdáleně nebo autonomně. Tyto stroje se používají v armádách po
celém světě převážně jako špionážní jednotky. Dále se hojně využívají ke snímkování terénu
pro mapové podklady apod.
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Konfigurace rotorů

VTOL letouny lze rozdělit do několika základních kategorií:
1.
2.
3.
4.
5.

Současné helikoptéry
Jedno-rotorové helikoptéry
Dvou-rotorové koaxiální helikoptéry
Dvou-rotorové helikoptéry
Multi-rotorové helikoptéry

4.1 Současné helikoptéry

Nejčastěji se v současnosti setkáváme s helikoptérami v konfiguraci s jedním hlavním
rotorem a jedním ocasním rotorem. Ocasní rotor vyrovnává točivý moment hlavního rotoru.
Ocasní rotor se využívá také ke změně směru letu ve svislé ose.
Hlavní rotor je generátorem vztlaku. Naklápění kolem horizontálních os se řídí změnou úhlu
náběhu listů rotoru. Krouticí moment vzniklý pohonem hlavního rotoru musí být
kompenzován pomocným rotorem, „vrtulkou“. Ten také řídí rotaci kolem svislé osy.
Pomocný rotor je nejčastěji realizován jako vertikální vrtule umístěná na ocase stroje.
Moderní technologie NOTAR (No Tail Rotor) je aplikovaná v běžném provozu zatím pouze
na stroje Hughes. Točivý moment hlavního rotoru je kompenzován proudem vzduchu,
usměrňovaným vertikálními řídicími plochami. Krouticí moment lze také eliminovat použitím
druhého horizontálního rotoru otáčejícího se opačným směrem než první horizontální rotor.
Tento rotor může být umístěn jak v ose prvního rotoru, tak i mimo osu. Jen je třeba zajistit,
aby se listy obou rotorů nestřetly.
Vrtulník se pilotuje z levého i pravého postu. Záleží na smyslu otáčení hlavního rotoru.
Pravotočivé stroje se pilotují zleva a naopak. Tato skutečnost je daná technikou startu takzvaným bočením, při kterém se k rozběhnutí vrtulníku užívá tahu vyrovnávacího rotoru a
pilot musí vidět do osy vzletu. Ovládání vrtulníku - páka cykliky ovládá klopení a klonění.
Páka sdruženého ovládání listů hlavního rotoru - kolektivu, ovládá stoupání a klesání a rovněž
obsahuje řídicí prvky pohonné jednotky (především plynová přípusť), nožní řízení ovládá
úhel nastavení listů vyrovnávacího rotoru.
Na podobném principu pracuje též vírník (autogyro - nepoháněná rotující nosná plocha a
tlačná vrtule).
V souvislosti s letovými vlastnostmi vrtulníku se vyskytuje výraz „autorotace“. Jedná se o
stav, kdy v důsledku vysazení nebo vypnutí pohonné jednotky (motoru) začne vrtulník klesat,
vlivem tlaku vzduchu protékajícího rotorem na listy nosného rotoru se tento roztáčí a pilot je
schopen s vrtulníkem v omezené míře manévrovat a poté úspěšně přistát. To je ostatně i
základní princip fungování vírníku a autogyry. Stroj ale musí mít dostatečnou výšku a letovou
rychlost.
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Obrázek 2 Helikoptéra s jedním hlavním rotorem a vyrovnávací vrtulkou.

4.2 Dvourotorové koaxiální helikoptéry

Tato konfigurace je založena na dvou rotorech shodného průměru, rotujících protiběžně na
jedné hřídeli nad sebou. Vysoká hmotnost rotorů způsobuje vysoký setrvačný moment a tím
pádem i vznik silného gyroskopického efektu. Tyto helikoptéry jsou proto mimořádně stabilní
avšak nelze s nimi manévrovat tak snadno jako s jedno-rotorovými modely. Točivý moment
jednotlivých vrtulí se navzájem kompenzuje a k rotaci kolem svislé osy se využívá změn
rychlosti jednotlivých rotorů.
Konstrukce koaxiálních helikoptér má výhody v kompaktních rozměrech avšak na úkor
vysokých ztrát, které vznikají interferencí mezi rotory.
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Obrázek 3 Helikoptéra s koaxiálním uspořádáním rotorů.

Video 3 Ukázka principu mechanické stabilizace konvenčních helikoptér.
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4.3 Souběžné dvourotorové (tandemové) helikoptéry

Tandemová konfigurace rotorů je známá především z velkých vojenských helikoptér
(Chinook). Oba rotory rotují protiběžně, každý na oddělené hřídeli. Regulace a stabilizace
tohoto konceptu je podstatně sofistikovanější než v případě helikoptér s ocasním rotorem.
Proto nejsou tyto stroje mezi piloty populární. Jejich manévrovací možnosti jsou značně
omezené a jejich celková nosnost je podstatně vyšší než u koaxiálních modelů. Nedochází zde
však k tak výrazným interferencím mez vrtulemi.

4.4 Vícevrtulové helikoptéry

Mezi současné nejznámější vícevrtulové helikoptéry patří malé modely známé jako quadrotor
(quadkopter, X-UFO pod.). Tento typ letounu využívá ke stabilizaci letu změny v tahu na
jednotlivých vrtulích, kterého je docíleno změnou otáček na motorech. Tento koncept
helikoptéry má díky vyššímu počtu rotorů i vyšší nosnost. Dále je díky rychlým odezvám
v pohonných jednotkách schopen provádět velice dynamické manévry a samozřejmě i
vertikální vzlet a přistání. Nevýhodou je vyšší spotřeba energie, díky vysokému počtu motorů.
Malé modely, jsou dnes poháněny elektromotory, které umožňují snadno a rychle měnit
otáčky a tím i statický tah. V případě velkých modelů je nutné vybavit modely vhodnou
převodovkou a systémem s variabilním náklonem listů vrtulí.

Obrázek 4 Čtyř-vrtulová helikoptéra.
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Video 4 Ukázka pohybu quadkopteru v prostoru. Konfigurace quad -čtyři ramena.

4.4.1

Historie vývoje vícevrtulových letounů

Myšlenka na více vrtulový stroj vznikla již počátkem století. V lednu roku 1921 podepsala
armáda spojených států smlouvu s konstruktéry (Dr. George de Bothezat a Ivan Jerome) na
vývoj letounu s vertikálním startem i přistáním.
V roce 1922 tito konstruktéři představili téměř 1,7 tun vážící stroj se čtyřmi vrtulemi
s průměrem 8,1m na 9m dlouhých ramenech. Na koncích ramen byly umístěny ještě dvě malé
vrtule s proměnlivým úhlem náběhu listů pro kontrolu náklonu a celkového tahu. Model byl
vybaven i malým radiálním motorem o výkonu 180 HP umístěným ve středu rámu. Později
však byl tento pohon označen za zbytečný a následně odstraněn.
Každý rotor byl vybaven deskou cykliky, aby bylo možné měnit tah jednotlivých rotorů dle
potřeby pilota. Celková hmotnost zařízení byla 1678 kg a jeho první let byl uskutečněn v říjnu
1922. Motory byly nahrazeny modely Bentley BR-2 v výkonem 220 HP.
Do konce roku 1923 bylo uskutečněno ještě několik desítek letů, při kterých konstruktéři
prokázali schopnost přeletět vzdálenost více jak 100m i s posádkou (při pokusech bylo
vyzkoušeno, že stroj uveze kromě pilota i dva pasažéry). Stroj však nikdy neletěl výš než 5m
od zemského povrchu. Za nemalou částku 200 000 dolarů tak Dr. Bothezat prokázal, že tato
zařízení jsou schopná létat a je možné je využít pro armádní účely. Ačkoliv bylo zařízení
nedostatečně výkonově zajištěno, mechanicky složité a nebylo příliš stabilní ani ovladatelné
sloužilo jako vzor pro další vědce a badatele v této oblasti.
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Obrázek 5 Bothezatova čtyř-vrtulová helikoptéra z roku 1922.

Další zmínky o vývoji vícevrtulových helikoptér se v literatuře objevují až kolem roku 2002.
Po delší odmlce se tyto stoje staly hlavním cílem vývoje stále většího počtu výzkumných
institucí. První vlaštovkou v novodobé historii byla práce [188] DR. Younga, který pod
záštitou NASA zaměřil svůj vývoj na malé vrtulové průzkumné drony, jejichž původním
cílem bylo zkoumat povrch Marsu. V této práci bylo poprvé představeno čtyř rotorové
zařízení, které nazval Quad-Rotor Tail-Sitter.

Obrázek 6 Youngova čtyř-vrtulová helikoptéra z roku 2002.

V tomtéž roce představili Pounds a Mahony z Australské státní univerzity [139] koncept
s názvem X4-flyer. Zařízení bylo čtyř rotorové a využívalo inerciální jednotku k měření
polohy v prostoru. K regulaci použili jako první linearizovaný dynamický model.
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Obrázek 7 Poundsova čtyř-vrtulová helikoptéra z roku 2002 s inerciální stabilizací.

V květnu roku 2002 byl na konferenci ICRA představen systém s vizuální zpětnou vazbou
(visual feedback). S myšlenkou přišel Altuğ z Pensylvánské univerzity v USA (GRASP Lab),
jehož práce vzbudila velký rozruch. K měření polohy a orientace modelu začal využívat
průmyslovou kameru, která snímala reflexní body umístěné na jeho konstrukci. Tímto
systémem bylo možné regulovat výšku a rotaci kolem svislé osy. Další vývoj tohoto systému
přinesl tzv. Flying arény, které jsou dnes celosvětově využívány. Dnešní podoba tohoto
systému se rozrostla z původní jedné kamery na současné desítky kamer, které sledují pohyb
několika kopterů v prostoru současně a to s frekvencí až 250Hz.

Obrázek 8 Altuğova čtyř-vrtulová helikoptéra z roku 2002 s vizuální zpětnou vazbou.
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Seznámení s konceptem

Multikopter je vícevrtulová platforma, která je schopna operovat ve vzdušném prostoru. Pro
účely vývoje a výzkumu nových technologií a regulačních procesů byl sestrojen variabilní
model vícevrtulového vrtulníku. Tento model je založen na hliníkovém modulárním rámu. Je
možné sestavit model s různým počtem ramen a motorů. Každé rameno může nést jeden nebo
dva motory. Současné možnosti multikopteru jsou závislé na konfiguraci jeho jednotlivých
komponent. Mezi základní stavební prvky multikopteru patří:
•
•
•
•

Šasi
Řídicí elektronika
Pohonné jednotky
Komunikační moduly

Obrázek 9 Multikopter se šesti rameny a quadkopter

5.1 Šasi

Základem konstrukce multikopteru je samosvorný středový náboj z hliníku, jehož hlavním
úkolem je pevně držet jednotlivá ramena s motory. Tato střední část má různá provedení
v závislosti na požadovaném počtu ramen multikopteru. V současné době je možné
z dostupných komponent vytvořit platformu se třemi až osmi rameny. Středový náboj v sobě
ukrývá hlavní řídicí jednotku, GPS navigační jednotku, a je také nosičem všech externích
komponent, baterií a komunikačních modulů.
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Obrázek 10 Středový náboj s osmi otvory

Ramena jsou dostupná v různých délkách, čímž je zajištěno bezproblémové osazení více
motory s různými průměry vrtulí.

Obrázek 11 Trubky ramen multikopteru

Držáky motorů jsou opět samosvorné náboje, které v sobě ukrývají frekvenční měniče pro
pohon motorů. Držák má schopnost držet i dva motory současně. Tato možnost se využívá ve
speciálních konfiguracích motorů. Každý držák je vybaven stavovou LED, která mimo jiné
slouží k určení orientace platformy v prostoru – bílá LED je vždy vpředu, červená vždy
vzadu.

Obrázek 12 Držák motoru
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5.2 Řídicí elektronika

Pro všechny nezbytné funkce multikopteru se využívají jednočipové počítače.
Hlavní řídicí jednotka má za úkol stabilizovat model v prostoru. K tomu se využívá
inerciální navigační systém, který je složen z MEMS senzorů (gyroskopy, akcelerometry,
magnetometry, barometr). Tato jednotka se dále stará o příjem signálu z dálkového ovladače,
nebo PC.

Obrázek 13 Hlavní řídicí jednotka

Navigační jednotka je ve spojení s GPS určena k polohování multikopteru v prostoru. Tato
jednotka umožňuje zafixovat model na požadovaných souřadnicích, nebo létat po nastavených
trajektoriích. V současné době se pracuje na vývoji nového navigačního modulu s přesnou DGPS a také s RTK-GPS jednotkou. S jejich přesností je možné polohovat s multikopterem
v prostoru s přesností na 0,8m resp. 0,02m.

5.3 Pohonná jednotka

Zajišťuje správný chod motoru s vrtulí. Pojmem pohonná jednotka je myšlen celek vrtulemotor-řídicí jednotka motoru.

Obrázek 14 Sestavená pohonná jednotka vrtule-motor-měnič

Každý motor má svou vlastní řídicí jednotku, která je umístěna přímo v držáku motoru. Jde o
plně digitální měniče, které jsou s hlavní jednotkou propojeny pomocí obousměrné datové
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sběrnice. Tento způsob řízení motoru výrazně zrychluje odezvy na požadavky ze strany hlavní
řídicí jednotky.

Obrázek 15 Uložení motoru + regulátor motoru

Vlastnosti vrtule výrazně ovlivňují výsledné chování platformy. Hlavními parametry vrtule
jsou průměr a stoupání. Zatímco stoupání ovlivňuje celkové zrychlení (se stoupáním je to
podobné jako u řazení automobilu – první rychlostní stupeň zajistí rychlé odezvy na změny
otáček motoru, zatímco pátý rychlostní stupeň výrazné dynamické změny rychlosti nedovolí),
průměr vrtule ovlivní celkový možný tah.

Obrázek 16 Různé rozměry vrtulí

5.4 Komunikační moduly a další externí doplňky

Multikopter lze ovládat manuálně pomocí dálkového ovládání. Pro komunikaci se používá
obousměrná komunikace na frekvenci 2,4GHz. Modul, který je součástí multikopteru má na
svém výstupu standardní PPM signál.
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Obrázek 17 Dálkový ovladač s obousměrnou komunikací

Dále je možné komunikovat s multikopterem pomocí bezdrátového spojení WiFi přímo
s počítačem. Lze tak zobrazovat telemetrické údaje a operativně navigovat model podle GPS
souřadnic.
O přenos videa se stará 1,2GHz vysílací modul. Výsledný obraz je možné ukládat na různá
média, nebo jej lze použít k ovládání modelu v reálném čase a to s pomocí video-brýlí.

Obrázek 18 Video-brýle pro řízení v reálném čase ve velkých vzdálenostech

Multikopter lze vybavit i moduly pro sběr dat a měření analogových hodnot – tlak, teplota,
vlhkost apod.

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

21

Stand pro měření vlastností vrtulových pohonů

6

Stand pro měření vlastností vrtulových pohonů

Tento stand vznikl pro potřeby výzkumu vlastností pohonných jednotek vícevrtulových
létajících strojů. Základním požadavkem na pohonnou jednotku modelu je vyvinutí
potřebného tahu pro udržení modelu ve vzduchu - visení. Dále musí pohon disponovat
dostatečnou rezervou výkonu pro dynamické změny tahu, potřebné při stabilizaci náklonu
modelu.
F1

F3
Vrtul

Z
Vrtul
θ

M1

M3

X

Fm

Obrázek 19 Schématické znázornění rozložení sil na dvou ramenech kopteru.

Systém řízení stabilizace kopteru musí pracovat ve velice krátkých časových intervalech.
Proto jsou na pohon vrtulí kladeny vysoké nároky. Dynamické vlastnosti vrtulového pohonu
jsou závislé na mnoha faktorech. Nejdůležitějším faktorem je hustota okolního vzduchu, která
je závislá na nadmořské výšce, teplotě a vlhkosti. Volbou vhodné vrtule lze výrazným
způsobem ovlivnit dynamické vlastnosti pohonu. Nejvýznamnější nelinearita je v tomto
případě dopravní zpoždění, které vzniká při změnách statického tahu vrtulového pohonu.
Minimalizací nelinearit se řízení značně zpřesní.
Pro snížení spotřeby energie je důležité zaměřit se na pohonné jednotky a jejich vlastnosti.
Právě proto se zabýváme zlepšováním vlastností celého pohonného systému, který se skládá
z vrtule, motoru a frekvenčního měniče.

1.1. Energie, výkon a síla

K pohybu vozidla, může to být na zemi, ve vodě nebo ve vzduchu, je potřeba využít sílu
k překonání tření, setrvačnosti a vyzvednutí stroje do jiné výšky. Silu můžeme vytvořit
různými způsoby, z různých zdrojů energie. Například lze využít energii uloženou
v kapalném palivu pro spalovací motor, nebo elektrickou energii uloženou v bateriích nebo
solární články. Aby se vozidlo začalo pohybovat, musí na něj působit síla vyvozená určitým
typem motoru. Spalováním benzínu v otevřeném prostoru nevznikne síla, stejně tak stlačený
vzduch v uzavřené láhvi vytvoří sílu působící na stěny láhve, ale nevytvoří žádnou výstupní
sílu. Energie může být statická (palivo, baterie) nebo dynamická (setrvačník). Síla je statická
a výkon je vždy dynamický.
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ENERGIE
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PALIVO

SÍLA

Motor

VÝKON
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TLAK

Píst/klika

TOČIVÝ
MOMENT

Hoření

TLAK

Raketový

TAH
a
RYCHLOST

Proces

Obrázek 20 Proces přeměny uložené energie k pohonu vozidla.

1.2. Motory

Využití přírodních zdrojů energie, jako termické proudění vzduchu, vyžaduje sofistikovaný
letoun, který nebyl na počátku vývoje dostupný. Éra parních strojů přinesla mnoho očekávání,
avšak parní stroje byly příliš těžké pro létání. Motory se stlačeným vzduchem, nebo
napruženou gumou se daly použít pouze k demonstračním účelům. Byly nepraktické
a neschopné uvézt pilota. Až nástup pístových motorů přinesl první základy letectví.
Od prvních pokusů bratrů Wrightových až do roku 1950 byl spalovací motor jediným typem
pohonu létajících strojů. Zdroj síly je jen jedna část pohonu letadla. Součást pohonného
systému je i prvek, který převede krouticí moment na výstupním hřídeli motoru v něco
užitečného. Rotující hřídel je tedy spojen se zařízením, které vytvoří svou rotací sílu, které
rozpohybuje létající stroj.
Myšlenka na použití zakřiveného křídla na rotující hřídeli je velmi stará. Pravděpodobně byly
poprvé použity na větrných mlýnech, nebo vodních pumpách.
První vrtule pro pohon strojů byly poprvé využity na parnících.

6.1 Popis měřených sestav a měřicího standu

Systém řízení stabilizace kopteru musí pracovat ve velice krátkých časových intervalech.
Proto jsou na pohon vrtulí kladeny vysoké nároky. Dynamické vlastnosti vrtulového pohonu
jsou závislé na mnoha faktorech. Nejdůležitějším faktorem je hustota okolního vzduchu, která
je závislá na nadmořské výšce, teplotě a vlhkosti. Volbou vhodné vrtule lze výrazným
způsobem ovlivnit dynamické vlastnosti pohonu. Nejvýznamnější nelinearita je v tomto
případě dopravní zpoždění, které vzniká při změnách statického tahu vrtulového pohonu.
Minimalizací nelinearit se řízení značně zpřesní.
Pro snížení spotřeby energie je důležité zaměřit se na pohonné jednotky a jejich vlastnosti.
Právě proto se zabýváme zlepšováním vlastností celého pohonného systému, který se skládá
z vrtule, motoru a frekvenčního měniče.
Testovací stand je složen z pohonného systému a rámu, který je umístěn na pružném nosníku.
Měřením deformací na nosníku jsme změřili statický tah pohonného systému.
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Air Flow

Ducted fan

Speed controller

Microcontroller

Thrust
Battery 11,1V
Thrust measurement
Obrázek 21 Blokové schéma měřicího standu.

Obrázek 22 Stand pro měření vlastností dmychadla.
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Obrázek 23 Termosnímky z průběhu měření. Zleva: celkový pohled na stand, regulátor rychlosti, motor.

Na pohon jsou kladeny vysoké nároky. Především musí být schopen rychle měnit statický tah.
V drtivé většině dnešních aplikací se využívají střídavé synchronní motory. Otáčky se řídí
změnou frekvence, proto se musí použít frekvenční měnič. V našem případě je používán
měnič s vysokou účinností. Řízení otáček motoru se provádí pomocí datové linky mezi
měničem a mikrokontrolerem. Oproti běžným měničům, které jsou ovládány PWM signálem,
má datová komunikace výhody zpětnovazebního řízení a rychlejších odezev na změny otáček.
Účinnost měniče je přibližně 95%. Dalším prvkem pohonu je motor, který by měl mít
co nejmenší rotující hmotu a vysokou účinnost. Motory, které jsme použili k měření, byly
tyto:
LAU 20-1300
A2825-3600
Hmotnost [g]
25
138
Max. výkon [W]
70
400
Max. otáčky [ot./min]
17 000
50 000
Otáčky na volt (ot./min na V)
1 300
3 600
Optimální provozní proud [A]
4-7
15 - 35
Testovány byly dva pohonné systémy. První pohonná jednotka je sestavena z 6A ESC a 14ti
pólového 3f motoru s rotačním pláštěm (outrunner). Jde o méně výkonný 70 W motor
používaný se 180 mm vrtulí, jejíž tvar je výrobcem optimalizován pro statický tah. Účinnost
této vrtule je přibližně 75 % při provozních otáčkách (pracovní bod závislý na hmotnosti
modelu, jde o otáčky, při kterých model vznáší ve vzduchu).
Druhý pohonný systém je modelářské dmychadlo DF-69. Důvodem výměny vrtule za
dmychadlo je jeho vyšší účinnost způsobená vlivem různých aerodynamických doplňků.
Dmychadlo bylo poháněno výše popsaným motorem s pevným pláštěm (inrunner) Himax
A2825-3600:
Průměr rotoru (mm)
69
Vnější průměr (mm)
73
Počet listů rotoru
5
Počet listů statoru
4
Max. otáčky (ot./min)
46 000
Frekvenční měnič použitý v sestavě je Jeti JES / Advance 40-3P. Oproti běžným měničům
dovoluje nastavení dvou různých hodnot předstihu (časování) pro optimalizaci chodu
dvoupólových a šestipólových motorů.
Baterie použité pro měření byly Hyperion G3 LiPo 2500mA-3S 11.1V.

1.3. Vrtule

Jak řekl Newton, "actio est reactio". V problematice pohonu vrtulových strojů to znamená,
že zařízení urychlující vzduch nebo vodu v jednom směru vytvoří sílu působící ve směru
opačném. Vrtule zrychluje částice vzduchu a odsunuje je za sebe, čímž vznikne síla přímo
působící na lopatce vrtule. Tato síla se nazývá tah. Podíváme-li se na vrtulové pohony
z blízka, zjistíme, že vrtule vytvoří na částicích vzduchu změnu rychlosti ∆𝑣 a nakonec jim
udělí rychlost 𝑣.
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První část tohoto zrychlení se odehrává na vstupu před vrtulí a zbytek zrychlení vznikne
za vrtulí. Protože objem vzduchu procházejícího průduchem kolem vrtule musí být
konstantní, narůstající rychlost částic vede ke zhuštění částic za vrtulí a tím ke zvýšení tlaku,
které vyvolá tah.

𝑣

𝑣+

∆𝑣
2

𝑣 + ∆𝑣

Obrázek 24 Boční pohled na tubu s vrtulí. Kde je proud vzduchu akcelerován a rozvířen.

Vrtule proud vzduchu nejen urychlí, ale také rozvíří. Udělí mu rotaci na výstupu. Velikost
rotace vzduchu závisí na úhlové rychlosti vrtule a spotřebovává energii, která již není součástí
tahu. Běžně dochází ke ztrátám okolo 1%-5% na dobře navržených vrtulích. Rotace
výstupního proudu vzduchu (okolo 1° - 10°) způsobuje nesymetrické proudění výstupu
a ovlivňuje součásti za vrtulí.
1.3.1. Aerodynamické vlastnosti vrtulí
Vrtule se stejným zakřivením listů se budou v různém měřítku velikosti chovat různě. Aby
bylo možné snadněji porovnávat aerodynamické vlastnosti modelářských a běžných vrtulí,
je nutné upravit jednotky, které jsou ve výpočtech zahrnuty. Chceme-li aplikovat výpočty
běžných vrtulí na jejich zmenšené kopie, musíme počítat s bezrozměrnými
(normalizovanými) jednotkami [NACA].
Profil křídla lze popsat úhlem náběhu, koeficientem vztlaku a součinitelem odporu. Profil
vrtule je popsán koeficientem tahu, koeficientem výkonu a koeficientem J. Účinnost lze určit
s pomocí těchto tří koeficientů. Vždy je nutné určovat vlastnosti v pracovním bodě.
𝑇
Tah
𝑐𝑇 =
𝜌 ∙ 𝑛2 ∙ 𝐷 4
𝑃𝑃
Výkon
𝑐𝑃 =
𝜌 ∙ 𝑛3 ∙ 𝐷 5
𝑣
Advance Ratio J
𝐽=
𝑛∙𝐷
𝑣
𝑐𝑇
Účinnost
𝜂=
=
𝑛 ∙ 𝐷 𝑐𝑃
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

26

Stand pro měření vlastností vrtulových pohonů
Kde:
v Rychlost modelu

m/s

D Průměr vrtule

m

n

Otáčky vrtule

1/s

𝜌 Hustota vzduchu

kg/mł

T

N

𝑃𝑃 Výkon – potřebný
Tah

W

V letectví koeficient J (advance Ratio) určuje, jak se vrtule za letu chová. Jde o poměr, který
určuje, o kolik se vrtule posune ve vzduchu během jedné své otáčky v závislosti na jejím
průměru. Pokud se model pohybuje vzduchem rychle, je poměr J vysoký a naopak.
Tato rovnice však není použitelná pro nulovou rychlost modelu, protože účinnost vyjde také
nulová. Pro statický tah se proto využívá jiných postupů, viz další kapitola.
1.3.2. Tah, síla a účinnost – Momentová teorie
Tah vrtule je závislý na nadmořské výšce, na hustotě média a na rychlosti, kterou se vrtule
v médiu pohubuje. Tyto závislosti lze vyjádřit následujícím vzorcem:
𝜋
∆𝑣
(1)
𝑇 = ∙ 𝐷2 ∙ �𝑣 + � ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑣
4
2
Kde:
Tah
[N]
𝑇
𝐷

Průměr vrtule

[m]

𝑣

Rychlost vzduchu na vstupu

[m/s]

∆𝑣

Rychlost dodaná vrtulí

[m/s]

𝜌

Hustota média

[kg/m³]

(vzduch: 𝜌 = 1 225 kg/m³, voda: 𝜌 = 1 000 kg/m³)

Rovnice nám říká, že se tah 𝑇 bude zvyšovat, pokud se zvětší průměr vrtule 𝐷 nebo když se
zvětší hustota média 𝜌. Zrychlení vrtule závisí na rychlosti 𝑣, i když není zcela pravdou,
že zvyšováním rychlosti 𝑣 dojde ke zvýšení tahu 𝑇. Lze však říci, že zvyšováním přidané
rychlosti ∆𝑣 zaručeně dojde ke zvýšení tahu. Pro vrtuli s fixním průměrem, rotující určitou
rychlostí, pracující v určitém médiu je tah závislý pouze na přírůstku rychlosti ∆𝑣.
Výkon vrtule je definován jako práce za jednotku času. Použitím dostupného tahu 𝑇 k pohonu
vozidla určitou rychlosti 𝑣 (rychlost 𝑣 je definována jako dráha za jednotku času) můžeme
vypočítat výkon (také nazývaný „potřebný výkon“) [NACA]:
(2)
𝑃𝑝 = 𝑇 ∙ 𝑣
Tah je jedna věc, výkon potřebný k vytvoření tahu je věc druhá. Samozřejmostí je, že chceme
vytvořit potřebný tah za použití co nejnižšího výkonu. Vztah mezi tahem a výkonem lze
vyjádřit pomocí účinnosti.
Účinnost vrtule je definována jako poměr potřebného výkonu k výkonu motoru:
𝑃𝑝
𝑇. 𝑣
(3)
𝜂=
=
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢
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Tato definice účinnosti používá rychlost 𝑣, což znamená, že účinnost bude nulová, pokud
i rychlost bude nulová. Takže tato definice není použitelná pro speciální případ – statický tah.
Zapomeneme-li na ztráty způsobené vířením vzduchu za vrtulí, lze vyjádřit výkon vrtule
takto:
∆𝑣
(4)
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 = 𝑇. �𝑣 + �
2
Po dosazení:
1
(5)
3
2. 𝑃
𝑣 = 𝜂. �
�
𝜋. 𝜌. 𝐷2 (1 − 𝜂)
Jak již bylo naznačeno, nemůže být tato rovnice použita pro všechny případy. Pro nulovou
rychlost 𝑣 vychází účinnost nulová. Nelze tedy vyšetřit účinnost ve stavu, který je pro visení
(𝑣 = 0) vrtulníků běžný.
Následující výraz vychází z rovnice (2) kdy po úpravě:
𝑇. (𝑣 + 𝑣𝐼 )
(6)
𝐵=
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢
de 𝑣𝐼 je indukovaná rychlost na vrtuli 𝑣 je rychlost stroje 𝑇 tah a 𝑃𝑝 je potřebný výkon.
Abychom vyřešili B, je nutné určit 𝑣𝐼 . Budeme vycházet z analogie 𝐹 = 𝑚. 𝑎:
(7)
𝑇 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 ∙ ∆𝑣
Kde 𝜌 je hustota vzduchu, A vyjadřuje plochu, kterou pokryjí listy vrtule.
0°

45°

90°

100%

40%

0%

A
A

A

Obrázek 25 Vliv úhlu proudění vzduchu na směru pohybu vrtule.
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V proudu vzduchu za vrtulí již nedochází k dalšímu zrychlování částic vzduchu. Z principu
fungování vrtule je jasné, že urychluje jen polovinu částic, které vytváří proud vzduchu
1
za vrtulí (𝑣𝐼 = 2 ∆𝑣) viz. Obrázek 24. Po dosazení:
1
(8)
𝑇 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ �𝑣 + ∆𝑣� ∙ ∆𝑣
2
Úpravou rovnice vznikne kvadratický tvar:
1 2
𝑇
(9)
∆𝑣 + 𝑣∆𝑣 −
=0
2
𝜌𝐴
Řešení této rovnice je:
(10)
1 𝑇
−𝑣 ± �𝑣 2 + 4 2 𝜌𝐴
∆𝑣 =
1
1
Po dosazení 𝑣𝐼 = 2 ∆𝑣 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑒:
(11)
1 𝑇
−𝑣 ± �𝑣 2 + 4 2 𝜌𝐴
𝑣𝐼 =
2
Upravíme rovnici (3):
𝜂 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢
(12)
𝑇=
𝑣
Po substituci:
(13)
1 1 𝜂𝑃
−𝑣 ± �𝑣 2 + 4 2 𝜌𝐴 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢
𝑣
𝑣𝐼 =
2
Nyní mámě tři rovnice, které použijeme pro řešení. Použijeme rovnici (6):
𝑇. (𝑣 + 𝑣𝐼 )
(14)
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 =
𝐵
Dále použijeme substituci s rovnicí (3):
𝑣. 𝐵
(15)
𝜂=
𝑣 + 𝑣𝐼
Substitucí s rovnicí (13) vznikne:
𝑣. 𝐵
(16)
𝜂=
1 1 𝜂𝑃
−𝑣 ± �𝑣 2 + 4 2 𝜌𝐴 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢
𝑣
𝑣+
2
Nyní je možné snadno určit účinnost vrtule.
1.3.3. Statický tah
Statický tah je speciální případ, kdy rychlost 𝑣 a vypočtená účinnost 𝜂 jsou rovny nule.
Použijeme-li koeficient B do rovnice pro výpočet tahu T, získáme následující výraz, který
umožní vypočítat tah i při nulové rychlosti 𝑣:
2
(17)
3
𝑇=⎛

𝐵. 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢

⎞
1 1
�
2 𝜌𝐴 ⎠
⎝
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1.4. Motor

Točivý moment

K pohonu vrtulí kopteru se používají výhradně bezkartáčové DC motory. Jsou složeny
z rotujícího pláště s neodymovými magnety a statoru s vinutím.
Bezkartáčové DC motory (Brushless DC motors, BLDC motors, BL motors) jsou také známé
jako elektronicky komutované motory (ECM, EC motors). Tyto motory jsou napájeny
stejnosměrným proudem DC a používají elektronickou komutaci, zatímco běžné DC motory
používají mechanický komutátor a kartáče. Závislost proudu na točivém momentu i závislost
frekvence ne rychlosti jsou lineární.
BLDC motory svou strukturou připomínají krokové motory s permanentními magnety
a s rozdílným počtem pólů na rotoru a statoru. Avšak krokové motory mají využití zcela jiné
a to především přesné změny polohy rotoru po krocích.
Běžné kartáčové motory byly omezeny mechanickou životností komutátoru a bylo nutné
servisovat kartáče (uhlíky). Byly nahrazeny BLDC motory s příchodem výkonných
a komplexních regulačních obvodů. Oproti komutátorovým motorům mají bezkartáčové
lineárně ubývající točivý moment v závislosti na otáčkách.

Špičkový točivý moment

Nepravidelné
zatěžování

Pravidelné zatížení

Maximální otáčky

Otáčky
Obrázek 26 Charakteristika BLDC motorů.

Bezkartáčové motory jsou složeny z rotujících magnetů na rotoru a ze statoru s vinutím.
Komutátor je nahrazen elektronickým obvodem, který kontinuálně přepíná napětí mezi fázemi
a udržuje motor v chodu. Elektronický obvod tedy pracuje s motorem stejně jako komutátor,
ale není tak náročný na údržbu mechanických částí. Bezkartáčový motor je tedy omezen
pouze životností ložisek.
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Obrázek 27 Schéma vinutí BLDC motoru. [Zdroj: Rother.cz]

BLDC motory nabízí oproti běžným DC motorům lepší poměr krouticího momentu
na hmotnost i krouticího momentu na watt (vyšší účinnost), vyšší spolehlivost, nižší hluk,
delší životnost (žádné kartáče ani korodující komutátor), žádné jiskření a celková redukce
elektromagnetických interferencí (EMI).
Rotor je složen jen z magnetů, díky tomu jsou značně redukovány vibrace, a protože je vinutí
ukryto a lze jej chladit jen vedením tepla, není potřeba řešit chlazení uvnitř motoru.
To znamená, že vnitřní část motoru může být kompletně zakryta a chráněna před prachem
a různými částicemi.
Maximální výkon, který lze aplikovat na BLDC motory je exponenciálně vyšší. Je limitován
pouze teplotou magnetů (při určité teplotě dochází k demagnetizaci, Curierova teplota,
u neodym-železo-bórových magnetů je tato teplota nižší než u jiných typů). Hlavní
nevýhodou BLDC motorů je jejich cena, která je vysoká hlavně díky mikrokontroleru, který
je nezbytný pro běh motoru. Běžný DC motor lze regulovat změnou napětí, nebo pomocí
PWM. Dále je cena navýšena ruční výrobou modelářských motorů, jejichž vinutí nelze
provést stroji.
BLDC motory mají nejvyšší účinnost v nezatíženém stavu a v oblasti nízkého zatížení.
V oblasti vysoké zátěže jsou BLDC a DC motory srovnatelné.
AC motory využívají indukci magnetického pole uvnitř rotoru způsobené rotací magnetického
pole statoru. To způsobí, že magnetická pole jsou fázově posunutá. Fázový skluz má
nevýhodu ve vyšší energetické náročnosti k vytvoření potřebného výkonu. BLDC motory jsou
řízeny mikroprocesorem, který udržuje proudy na statoru ve fázi s rotorem, což je energeticky
méně náročné, a proto je účinnost vyšší.
Běžné DC motory jsou v praxi použity převážně v aplikacích, které vyžadují nízké pořizovací
náklady.
1.5. 3-fázový 14-ti pólový motor (outrunner)
BLDC motory mohou mít různá řešení rotoru a statoru inrunner/outrunner. Inrunner má rotor
s magnety obklopen statorem, tudíž plášť motoru není rotující. Naproti tomu outrunner má
rotující plášť. Každé řešení má své použití. Inrunner má nižší krouticí moment, ale lze jej
bezpečně zakrytovat. Outrunner má vyšší krouticí moment a je snazší jej chladit.
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Výpočet momentu motoru:
Síla mezi statorem a magnetem je:

𝐹 = 𝐴 ∙ 4 ∙ 𝐵2
Neodymové magnety mají 𝐵 = 1𝑇 a plošná síla je 4 𝑁. 𝑐𝑚−2 . Pouze 65% obvodu cívky
je ovlivněna magnetickým polem, proto:
0,65 ∙ 4 𝑁. 𝑐𝑚−2 = 2,6 𝑁. 𝑐𝑚−2
Průměr pláště motoru je 35 mm s 20 mm magnety:
𝐴 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ ℎ = 22 𝑐𝑚2
Síla ve vzduchové mezeře je:
𝐹 ∙ 𝐴 = 57𝑁
Krouticí moment tohoto motoru je:
0,035𝑚
𝐷
= 1 𝑁𝑚
𝑀 = 𝐹 ∙ = 57 𝑁 ∙
2
2
Tento točivý moment je 6x vyšší než u shodného motoru se statickým pláštěm (inrunner) a 10
krát vyšší než u DC motoru.
Výpočet maximální rychlosti motoru:

Obrázek 28 Schéma BLDC motoru. [Zdroj: Rother.cz]

První pracovní bod – Fáze A:
V tomto okamžiku prochází proud cívkou (Fáze A v 3-fázovém systému) a magnet se
severním pólem S se posune. Tato pozice je stabilní.
Fáze A/B - 60° natočení doprava:
Na 12ti slotovém statoru je navinuta pouze každá druhá cívka. Při natočení o 60° doprava
prochází proud třetím slotem s cívkou (není zobrazeno na obrázku). Magnetické pole se také
otočilo o 60°. Na plášti motoru je 14 magnetů a stator má 7 párů cívek na 360° tedy každých
51,42°. Tento pól bude posunut doprava o úhel:
360 360 360
∆𝜑 =
−
=
= 8,57°
6
7
42
Takže magnetické pole se otočí o 60°, ale rotor se pootočil pouze o 8,57° tedy 7 x pomaleji.

6.2 Regulátory rychlosti motorů (ESC)

Bezkartáčové DC motory jsou vhodné do mnoha aplikací díky své nízké hlučnosti, vysoké
účinnosti a kompaktním rozměrům. Donedávna byl rozmach těchto pohonných jednotek
omezen vyšší cenou řídicí elektroniky. Vývoj polovodičových součástek, mikroprocesorů,
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jednočipových počítačů, ale také permanentních magnetů, dosáhl za uplynulých deset let
značného pokroku. Kromě hardwaru se ustálily i algoritmy řízení BLDC motorů, které se tak
staly velmi spolehlivými. K regulaci otáček motoru je zapotřebí elektronický obvod, který
dokáže elektronicky určit úhel natočení hřídele rotoru. Tato zařízení se v případě AC motorů
nazývají frekvenční měniče. K řízení BLDC motorů však využíváme regulátory rychlosti
(ESC), které mají na svém výstupu jen stejnosměrné napětí.
ESC reguluje směr a rychlost rotace motoru. K tomu je nutné znát polohu rotoru, vůči statoru.
Některé měniče využívají Hallovy sondy, jiné optické enkodéry pro přímě měření polohy
rotoru. Dalším možným způsobem měření je snímání elektromagnetického pole (EMF) právě
nevyužívaných cívek na statoru. Tento způsob regulace se běžně nazývá bezsenzorový
(sensorless regulator). Podobně jako u AC motorů má napětí na neřízené cívce sinusový
průběh, ale díky celkové komutaci má výstup lichoběžníkový tvar (také díky DC výstupu z
regulátoru).
Regulátor se skládá ze tří obousměrných výstupů, které jsou spojeny s mikroprocesorem.
Nejjednodušší regulátory využívají komparátory, pro určení okamžiku, kdy má být přepnuta
fáze. Pokročilé regulátory umí regulovat zrychlení, rychlost, brzdu a regulovat účinnost podle
zatížení.
Regulátory, které měří polohu pomocí EMF, naráží na významnou překážku a tou
je nemožnost určení polohy rotoru při nulové rychlosti. Při rozběhu motoru se sepne nahodilá
fáze, a pokud se motor rozběhne jiným, než požadovaným směrem, bude následující fáze
přeskočena. To může způsobit, že motor se rozběhne krátce v opačném směru. Jiné
bezsenzorové regulátory jsou schopné měřit nasycení cívek způsobené polohou rotoru před
rozběhem.
Regulátor BLDC motoru je běžně označován jako ESC – Electronic Speed Controller.

Obrázek 29 Motor použitý na standu. AXI 2212/26 EVP GOLD LINE. [Zdroj: modelmotors.cz]

Technické údaje:
Počet článků baterie
Otáčky/Volt
Max. účinnost
Proud při max. účinnosti
Proud na prázdno / 10 V
Max. zatížitelnost
Vnitřní odpor Ri
Rozměry (prům. x délka)

6 – 10 Ni-MH nebo 3 x Li-Poly
710 RMP/V
78%
4 - 8 A (>72%)
0,4 A
10 A/60 s
345 mohm
27,7x30 mm
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Průměr hřídele
Váha motoru vč. kabelů

3,17 mm
57 g

6.3 Lichoběžníková komutace
BLDC motor je osazen permanentními magnety v rotoru (outrunner) nebo statoru (inrunner).
Ve vinutí vzniká rotací permanentních magnetů lichoběžníkový průběh napětí (takzvaný back
EMF – zpětná elektromagnetická síla). Vinutí motoru je spojeno s polem většinou šesti
tranzistorů, jejichž spínací sekvence je řízena v závislosti na poloze rotoru vůči statoru.

Obrázek 30 Schéma měniče napětí s lichoběžníkovou komutací.

Proudový průběh BLDC motorů má ve většině případů lichoběžníkový tvar a je synchronní
s průběhem napětí, které je generováno elektromagnetickým polem rotujícího motoru.
Synchronizací obou průběhů zajistí konstantní průběh točivého momentu při konstantních
otáčkách.
Mechanický komutátor DC motoru je nahrazen elektronickými spínači, které přivádějí proud
do vinutí v závislosti na jeho pozici. Tento typ AC motoru byl pojmenován jako elektronicky
komutovaný nebo bezkartáčový motor – BLDC motor. Jeho výkon je srovnatelný s DC
motory stejných rozměrů.
Tyto motory jsou řízeny pomocí elektronických tří-fázových regulátorů. Využívají senzory
pro zjištění polohy rotoru vůči statoru, čímž lze přesně řídit spínání jednotlivých fází. Tyto
senzory jsou Hallovy sondy, enkodéry nebo totální optické snímače polohy. Tyto senzory
zvyšují cenu i rozměry celého pohonného systému. Hallovy sondy jsou využívány nejčastěji,
avšak jsou citlivé na teplo, které je motorem přirozeně produkováno. Motor se nesmí zahřát
nad teplotu okolo 75°C, která je pro Hallovy sondy limitující. Navíc existuje mnoho aplikací,
které neumožňují použít přídavné senzory v motoru. Proto bylo bezsenzorové snímání polohy
rotoru v posledních letech podrobeno výzkumu.
Typicky je motor řízen tří-fázovým měničem pomocí šesti kroků komutace. Interval vedení je
120°pro každou fázi. Jednotlivé sekvence se označují jako AB-AC-BC-BA-CA-CB. Každá
sekvence vedení se nazývá krok. Přechod mezi jednotlivými kroky se nazývá komutace. Jak
je vidět, každý krok využívá pouze dvě fáze k vedení proudu. Ve snaze o získání
maximálního točivého momentu je motor měničem komutován po 60°, takže odebíraný proud
je ve fázi se zpětnou elektromagnetickou sílou.
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Obrázek 31 Šest logických kroků při řízení BLDC motoru.

Časování komutace je determinováno pomocí pozice rotoru, která může být detekována výše
zmíněnými způsoby – Hallovy sondy nebo zpětné elektromagnetické impulsy, které jsou
generovány na volné cívce.
V literatuře se lze setkat s dvěma způsoby řízení bezsenzorové komutace. První metoda je již
zmíněné snímání napětí, které vzniká na volné cívce a druhým způsobem je estimace polohy
rotoru, která vyhodnocuje parametry motoru a také celkové napětí a proudy. Druhý způsob
řízení vyžaduje přesné a drahé DSP, které pracuje se složitým algoritmem řízení.

6.4 Sinusová komutace

Sinusová komutace se používá především v případech, kdy je nutný plynulý chod motoru.
Měnič se snaží řídit napětí na fázích tak, aby se motor pohyboval plynule a bez cukání.
V tomto případě je však nutné znát přesnou polohu rotoru, kterou nelze měřit Hallovými
sondami. V tomto případě je nutné použít enkodéry nebo podobné snímače.
Proudový vektor na všech fázích musí být plynule rotující a mít konstantní magnitudu.
Protože je vinutí na statoru posunuto o 120° musí být i fázový rozdíl mezi jednotlivými
fázemi 120°. Informace o natočení rotoru je použitá k správnému posouvání dvou sinusoid
vůči sobě. Amplituda je zesílena dle požadavku na točivý moment. Výsledkem jsou dva
sinusové signály, které jsou odpovídajícím způsobem synchronizovány, aby vytvořily rotující
vektor napětí na statoru.

6.5 Technologie snímání EMF

Svorkové napětí na vinutí je kontinuálně měřeno. Aby bylo možné určit napětí volné cívky, je
nutné jej měřit vůči nulovému potenciálu, který se nachází ve středu vinutí a je nedostupný.
Zpětná elektromagnetická síla (back EMF) se měří vůči středu vinutí. Měří se průchod EMF
nulovým potenciálem (zero crosing).
Nulový bod (bod s nulovým potenciálem) je tedy nutné určit, aby bylo možné měřit zpětné
napětí z volné cívky. V praxi se využívá tzv. virtuální střed, který má teoretický shodný
potenciál s reálným středem Y vinutí. Virtuální střed je vyroben z rezistorů.
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Obrázek 32 Vinutí motoru s přístupným středem vinutí (A) a virtuální střed vytvořený s pomocí rezistorů (B).

Toto schéma není nové ani inovativní. Využívá se již mnoho let.

Obrázek 33 Průběh napětí modulovaného do PWM na zapojení s virtuálním středem.

Protože jsou veškeré signály (lichoběžníkové i sinusové) převedeny do PWM podoby, vzniká
problém s vysokofrekvenčním rušením, které musí být odfiltrováno.
Výkonné motory využívají výhradně PWM modulaci pro veškerý svůj běh – startování,
brzdění, udržování otáček apod.
Řídicí algoritmus musí obsahovat:
•
•
•

PWM modulátor pro napájení motoru.
Mechanismus pro komutaci motoru.
Metodu pro estimaci polohy rotoru, nejlépe pomocí zpětných elektromagnetických
pulsů nebo Hallových sond.

PWM se používá k vytvoření požadovaného napětí na vinutí s pomocí jednoduchých spínačů.
Pokud je motor vhodně komutován, je jeho výkon srovnatelný s DC motorem.
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Obrázek 34 Interface mezi měničem a motorem. Křivky ukazují mnohočetné přechody mezi sepnutým a vypnutým
stavem, aproximace na trapezoid nebo sinusoid, které redukují harmonické ztráty. Obvod kompenzuje indukci vinutí,
reguluje výkon a hlídá teplotu vinutí. [Zdroj: Wikipedia]

6.6 Doba letu

Při snaze o splnění cíle prodloužení doby letu je nutné zaměřit se na maximalizaci účinnosti
každé z komponent pohonného systému. Celkový čas, který je možné s kopterem strávit
ve vzduchu je závislý na spotřebě energie a na kapacitě použité baterie. Velmi důležitým
faktorem ovlivňujícím dobu letu je celková letová hmotnost, jež ovlivňuje množství energie
nutné pro udržení kopteru ve vzduchu.
Celkový letový čas lze prodloužit odlehčením kopteru, zvýšením účinnosti pohonů a použitím
vhodných baterií.
Termínem vhodná baterie je myšlen akumulátor, jehož poměr uložené kapacity na gram
hmotnosti (Wh/kg) je co nejvyšší. Proto jsou používány běžně dostupné Li-Po baterie, které
dosahují kapacity až 600 Wh/kg a dokážou dodávat proud až 25 krát vyšší než je jmenovitá
kapacita článku.
Je-li hmotnost celého kopteru 550g včetně baterie, pak je nutné vyvinout tah přibližně 5,7N
aby se model volně vznášel. Do tohoto čísla jsou zahrnuty i ztráty při pohybu na vzduchovém
polštáři v blízkosti země.

6.7 Ukázková měření

Pro měření bylo použito dmychadlo a vrtule. Pro měření byla použita stejná sestava
komponent (stand, baterie, frekvenční měnič, mikrokontroler, senzory a měřicí přístroje),
změny v měření byly pouze v koncových stupních (motor+vrtule/dmychadlo). V průběhu
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měření byla naměřena teplota laboratoře 18,3°C, vlhkost 51%, tlak 98945.3 Pa, hustota
vzduchu 1,2016 kg/m^3. Měření bylo provedeno pomocí následujících přístrojů:
Otáčky - Laserový otáčkoměr.
Statický tah - Siloměr umístěný na deformačním nosníku.
Proud - Proudové kleště připojené na osciloskop.
Napětí - Osciloskopem.
Průtok vzduchu
- Vrtulkový anemometr.
Výsledky měření je možné vidět na následujících grafech.
Důležitá je závislost statického tahu na otáčkách motoru.
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Obrázek 35 Graf závislosti Tahu a spotřeby energie na otáčkách vrtule.
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Obrázek 36 Graf závislosti, která určuje množství energie W nutné k vyvození 1N (W/N) tahu na otáčkách vrtule.
Méně je lépe.
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Obrázek 37 Graf závislosti Tahu a spotřeby energie na otáčkách dmychadla.
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Obrázek 38 Graf závislosti, která určuje množství energie W nutné k vyvození 1N (W/N) tahu na otáčkách vrtule.
Méně je lépe.
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Obrázek 39 Průběh odebírání proudu z baterie.

1.6. Vhodnost dmychadla

Běžně dostupné modelářské dmychadlo je primárně určeno pro pohon modelů letadel
vyráběných z tvrzené PU pěny. Dmychadlo má podle výrobce nejvyšší účinnost při rychlosti
𝑣 = 130 𝑘𝑚. ℎ−1, proto není vhodné jej používat při pohonu statického modelu kopteru. Také
hmotnost samotného dmychadla (138g) je několikanásobně vyšší než u vrtulového pohonu
(48g).

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

40

Stand pro měření vlastností vrtulových pohonů
Měření však jasně prokázala, že použití dmychadla přináší mnoho výhod, které umožní
prodloužit dobu letu. Především hodnota určující množství energie ve Wattech potřebnou
k vyvinutí 1 Newtonu tahu (P/T).
Z těchto okolností vyplývá, že dmychadlo je svým aerodynamickým tvarem lépe
optimalizováno pro vyšší účinnost pohonu.
V našem případě však nelze dmychadlo použít kvůli jeho hmotnosti, která je příliš vysoká.

1.7. Vhodnost vrtulového pohonu

Z předchozího textu vyplývá, že přidáním aerodynamických prvků kolem vrtule, lze
dosáhnout zvýšení účinnosti celého pohonného systému. Tyto prvky však musí přinést
navýšení tahu, ale zároveň nesmí být tento zisk v tahu ztracen navýšením hmotnosti.
Jednoduchým řešením je doplnění vrtule o prstenec, který usměrní proud vzduchu kolem
okrajů vrtule, kde vznikají turbulence a vzduch za vrtulí se vrazí zpět před ní. Prstenec však
musí být z extrémně lehkého materiálu. Nelze si dovolit přidat prstenec, který zvýší tah
pohonné jednotky o 50g a přitom bude mít hmotnost 70g. Celkem by takto „vylepšený“
pohon přinesl jen dalších +20g hmotnosti a vyšší spotřebu energie.
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7.1 Stabilizace

Matematický popis modelu je značně složitý, protože jde o silně nelineární systém MIMO s
výrazným párovým křížením (tzv. couplingem) a je přímo odvozen z diferenciálních rovnic
popisujících rovnováhu sil v elevaci (vertikální rovina) a azimutu (horizontální rovina).
[McLean 1990]
Při návrhu modelu bylo cílem vyřešit zvlášť část dynamiky pro náklon v osách x a y, a zvlášť
část dynamiky pro rotaci kolem svislé osy z bez uvažování interakcí mezi systémy, navrhnout
regulátory zvlášť a párové křížení kompenzovat až po návrhu regulátorů.
7.1.1

Experimentální seřízení regulátorů

Mezi základní experimentální metody seřizování regulátorů patří metody „pokus-omyl“, které
vycházejí ze Ziegler-Nicholsových postupů. Tyto metody se v praxi často používají, protože
pracují se skutečným uzavřeným regulačním obvodem a nepotřebují žádné znalosti o
vlastnostech regulované soustavy. Aplikují se na existující regulační obvody, které je nutno
seřídit.
7.1.2

Nastavení parametrů regulace stabilizátoru

Nejdůležitější pro stabilizaci modelu je regulace polohy modelu ve vodorovné rovině. Z toho
důvodu je v modelu použita PID regulace, která jako zpětnou vazbu využívá hodnoty
z gyroskopů a akcelerometrů. Regulace náklonu jednotlivých os x a y je nezávislá, avšak
nastavené hodnoty PID složek regulátoru jsou shodné pro osy x i y. Regulovaná soustava je
náklon osy x tedy úhel α[°] a náklon osy y tedy β[°]. Jedná se o integrační soustavu se
setrvačností 2. řádu, kterou lze popsat přenosem:
𝑘1
𝐺𝑠 (𝑠) = 𝑠(𝑇 𝑠+1)
(1)
2
1

Časová konstanta T1 má hodnotu přibližně T1 = 0,2 [s].
Na následujícím obrázku je zjednodušené schéma regulované soustavy.
F1
M1

F3
α

Vrtul

Vrtul

M3

Těžiště modelu –
střed rotace

Obrázek 40 Schéma regulované soustavy.

M1 a M3 je označení jednotlivých motorů, F1 a F3 jsou tahové síly jednotlivých motorů.
Regulační smyčka regulace náklonu jedné osy rotace (α nebo β) vypadá následovně:
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Omezený vstupní
požadavek
náklonu v ose xα(°)

Požadovaný
náklon v α(°)

w(t)

Vstupující poruchy v(t)

e(t) - regulační
odchylka od
požadované

Vstupní
filtr

v(t)

PID

e(t)

u(t)

𝑘1

𝐺𝑠 (𝑠) = 𝑠(𝑇 𝑠+1)2
1

Skutečná hodnota
náklonu osy α(°)
y(t)

Změřený náklon
α(°)
Základní filtrace signálu gyroskopu
0,3Hz

1kHz

Gyrokompas

Gyroskop

ga

1Hz

ga

Akcelerometr

Základní filtrace signálu akcelerometru

Obrázek 41 Schéma regulačního obvodu stabilizátoru osy x.

Zpětná vazba zajišťuje regulátoru potřebné informace o aktuálním stavu regulované soustavy.
Měřením náklonu osy tyto informaci získáme. Čím bude měření přesnější, tím kvalitnější
bude regulační pochod. Pokud bychom měřili náklon pouze pomocí gyroskopu, vznikaly by
výrazné nepřesnosti, protože snímač je náchylný na drift. Výstupem gyroskopu je úhlová
rychlost [ras/s]. Při regulaci se nepracuje s rychlostí rotace kolem osy, ale s polohou osy ve
stupních, proto je výstup gyroskopu integrován. Obrázek 41 obsahuje Gyro-kompas, kde
popsaná integrace výstupu z gyroskopu.
Aby byl odstraněn drift gyroskopu, je zde využíván signál z akcelerometru. Akcelerometr je
v modelu používán k měření statického-tíhového zrychlení. Výsledkem měření ve třech osách
jsou úhly os x a y, které svírá model s vodorovnou rovinou, tedy úhly α a β. Tyto naměřené
hodnoty úhlů jsou použity jako referenční hodnota pro korekci driftů gyroskopů.
Akční zásah regulátoru u(t) je upraven pro dva motory M1 a M3. Na každou osu rotace působí
tahová síla ze dvou motorů – akčních členů. Aby se model naklonil o určitý úhel, je nutné
upravit otáčky obou motorů tak, aby neklesl celkový tah ve svislé ose a zároveň aby došlo
v naklonění modelu. Je to vyřešeno tak, že k současným otáčkám motorů r1(t)a r3(t) se přičte
nebo odečte akční zásah regulátoru u(t). Výstupem z regulátoru je změna otáček motorů
v dané regulované soustavě. Na následujícím obrázku je zjednodušeně naznačen princip změn
otáček na motorech, jde o zpřesnění předchozího schématu (Obrázek 41).
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Prvek pro zásah do
otáček více motorů
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otáček motorů
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Obrázek 42 Schéma akčního zásahu pro regulaci úhlů α a β.

Vstupní filtr je zde vložen před vstup do regulátoru z prostého důvodu. Pohyby páky na
ovladači, které vyvolá pilot, nejsou vždy s hladkým průběhem a mnohdy se skokovitě mění
v malém rozsahu. Tyto male změny mají nepříznivý vliv na stabilitu modelu, proto lze
nastavit citlivost řízení na změny polohy ovládacích pák.
Z mnoha dostupných metod typu „pokus-omyl“ pro nastavení parametrů regulace byla
vybrána následující, která je jednoduchá a velmi účinná [Víteček, Vítečková 2008]:
1. Na sestaveném modelu se nastaví konstantní požadované hodnoty stavů w,
a v ručním režimu se nastaví y = w (V našem případě w = 0). Vyřadí se
integrační složka (I = 250[nastavitelné maximum]) a derivační složka (D = 0).
Zesílení kp se sníží na nízkou hodnotu (kp = 10).
2. Zesílení regulátoru kp se postupně zvyšuje tak dlouho, až při skokové změně
požadované hodnoty w se dostane požadovaný průběh regulované veličiny y.
Model rotace kolem osy x je integrační soustava 1. Řádu, proto nevznikne
regulační odchylka.
Průběh regulace při nastaveném kp = 10, I = 250, D = 0 vypadá následovně:

α [°/10]

t [s/100]

Graf 1 Odezva na skokovou změnu natočení osy x.
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Z grafu je vidět kmitavý průběh při skokové změně natočení osy x. Je patrné kmitání a
neustálená poloha. Průběh regulace po zvýšení nastavení zesílení regulátoru na kp =
120, I = 250, D = 0 vypadá následovně:

α [°/10]

t [s/100]
Graf 2 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 120, I = 250, D = 0.

Z grafu je patrné, že kmitaní soustavy je mnohem mírnější, avšak průběh regulace je
stále nutné doladit.
3. Zesílení regulátoru kp se sníží zhruba na ¾ předchozí hodnoty a pomalu se
začne snižovat hodnota integrační časové konstanty TI a to tak dlouho, až je
odstraněna trvalá regulační odchylka a získá se při skokové změně polohy
žádané veličiny w požadovaný průběh regulované veličiny y. Je vhodné, aby
byl
tento
průběh
mezní,
nekmitavý.
Nastavíme
proto
kp = 100, I = 200, D = 0, průběh regulace je vidět na následujícím grafu:

α [°/10]

t [s/100]
Graf 3 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 100, I = 200, D = 0.

Na předchozím grafu je vidět zlepšení regulačního pochodu z hlediska kmitavosti soustavy. Je
patrný mírný 45% překmit. Postupně se sníží hodnota integrační složky až na TI = 120.
Průběh regulace pak vypadá následovně:
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α [°/10]

t [s/100]
Graf 4 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 100, I = 120, D = 0.

Průběh regulace je opět měně kmitavý. Doba regulace je vyšší, ale překmit se snížil na
přijatelných 10%.
4. V případě použití derivační složky se časová konstanta TD nastaví na počáteční
hodnotu 1/10 TI. Jak je patrné z následujícího grafu, hodnota TD = 12 způsobila
zrychlení regulačního procesu.

α [°/10]

t [s/100]

Graf 5 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 100, I = 120, D = 12.

5. Celkově se regulační proces zlepšil po aktivaci derivační činnosti. Jelikož
došlo ke zrychlení regulačního procesu, hodnota derivační časové konstanty se
zvýší na ¼ hodnoty TI, zesílení regulátoru kp se zvýší o 1/4 předchozí hodnoty
a integrační časová konstanta se sníží o 1/3 předchozí hodnoty. Při zvýšeném
nastavení derivační složky regulátoru na 1/4 hodnoty TI již ale dochází
k nepříznivému chování celé soustavy. Toto chování regulátoru je způsobeno
příliš vysokým šumem snímačů. Akční zásah regulátorů je příliš aktivní
a soustava je značně neklidná, jak je vidět na následujícím grafu Graf 6 kde
kp = 120, I = 90, D = 30.
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α [°/10]

t [s/100]
Graf 6 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kde kp = 120, I = 90, D = 30.

Derivační složku proto snížíme na minimum a postupně zvyšujeme. Na následujícím
grafu je vidět nastavení regulátoru kp = 120, I = 90, D = 15.

α [°/10]

t [s/100]
Graf 7 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 120, I = 90, D = 15.

Z grafuGraf 7 je vidět, že soustava je klidnější a doba regulace je výrazně kratší.
Soustava je však stále mírně rozkmitaná a dochází ke vzniku regulační odchylky.
Vracíme se tedy k téměř původnímu nastaveni kp = 110, I = 100, D = 10. Derivační
složka je nastavena tak, aby nedocházelo k vysokému překmitu, který byl způsoben
příliš rychlým zásahem akční veličiny.
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α [°/10]

t [s/100]
Graf 8 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 110, I = 100, D = 10.

Z grafu Graf 8 je vidět, že soustava při použití malé hodnoty derivační složky klidnější.
Regulační proces s PID regulací je rychlejší než při použití PI regulace.
Výchozí hodnoty nastavené na regulátorech stabilizátorů jsou tedy:
kp = 110, I = 100, D = 10.
Při jiném nastavení není let modelu příliš optimální, protože dochází k několika nežádoucím
jevům. Pokud nedojde k překmitu alespoň o 50% model má tendenci „utíkat“ z místa. Proto je
vhodné nastavit D složku tak, aby došlo k požadovanému překmitu (30-50%).
Regulace náklonu osy x (NICK, α) je shodná s regulací náklonu v ose y (ROLL, β), proto je
nastavení regulátoru zkopírováno.
7.1.3

Nastavení parametrů regulace výšky letu

Regulace výšky pomocí snímače tlaku je jednodušší než stabilizace náklonu. Využívá
regulátor typu PD. Regulační soustava je proporcionální se, setrvačností 1.řádu. Optimálních
hodnot bylo dosaženo podobným způsobem jako u stabilizace naklonění modelu, pomocí
metody pokus-omyl. Tato regulace je náchylná na změnu hmotnosti modelu, proto je vhodné
používat vždy model se stejným ztížením – shodné náhradní baterie apod. Soustava má
dlouhé časové konstanty T = 15 [s]. Proto bylo možné použít vyšší hodnotu D složky. Snímač
absolutního tlaku je citlivý na sebemenší změnu tlaku. Znamená to, že reaguje například i na
otevření dveří v místnosti nebo mírný závan větru. Model proto není velmi výškově stabilní.
Běžně se pohybuje v rozmezí ±15cm od nastavené výšky. Tento problém by se dal odstranit
použitím přesnějšího snímače tlaku, avšak takový v dané kategorii nelze vyrobit.
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v(t)
Vstup poruchových
veličin
Vstupní požadavek na
výšku letu
w(t)

Akční zásah –
změna otáček
všech motorů

Vznik regulační
odchylky

PD

e(t)

u(t)
Naměřená hodnota
tlaku - výšky

Skutečná výška letu

Regulovan
á soustava

y(t)

Snímač
absolutního
tlaku vzduchu

Obrázek 43 Schéma regulačního obvodu výšky letu.

7.2 Nastavení parametrů regulace rotace kolem svislé osy

K regulaci rotace kolem svislé osy z (GIER, γ) je využit PI regulátor. Jedná se opět
o integrační soustavu se setrvačností 1. řádu. Nastavení hodnot proběhlo stejným způsobem
jako v předchozích případech. Soustava má kratší časovou konstantu T = 4 [s]. Požadavkem
je regulace úhlové rychlosti rotace kolem osy z γ[rad/s]. Jako snímač je použit gyroskop,
jehož signál (úhlová rychlost) je upraven pouze pomocí filtrů (nedochází k žádné integraci).
v(t)
Vstup poruchových
veličin
Vstupní požadavek na
rychlost rotace γ[rad/s]
w(t)

Akční zásah –
změna otáček
všech motorů

Vznik regulační
odchylky

PI

e(t)

u(t) = r(t)
Naměřená hodnota rychlosti
rotace kolem osy z, γ[rad/s]

Skutečná rychlost
rotace γ[rad/s]

Regulovan
á soustava

y(t)

Gyroskop

Obrázek 44 Schéma regulačního obvodu rotace kolem osy z.

Akční zásah u(t) zasahuje do otáček všech čtyř motorů. Následující schéma zjednodušeně
popisuje chování regulační smyčky s PI regulátorem.
Vstup aktuálních
otáček motorů
r(t)
Vznik regulační
odchylky
e(t)

PI

r(t)-u(t)

u1(t)

r(t)+u(t)

u2(t)

r(t)-u(t)

u3(t)

r(t)+u(t)

u4(t)

u(t)

Regulovan
á soustava

y(t)

Obrázek 45 Zjednodušené schéma akčního zásahu PI regulátoru do soustavy.

Ke změně polohy modelu kolem osy z, dochází současným změněním otáček všech motorů.
Využívá se nevyvážení v točivém momentu. Otáčky motorů se mění vždy v páru – přední a
zadní motory jsou levotočivé, levý a pravý motor jsou pravotočivé. Má-li se model točit ve
směru hodinových ručiček, pak se zvýší otáčky na dvojici levotočivých motorů, naopak na
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dvojici pravotočivých motorů klesnou otáčky o stejnou hodnotu. To samé, avšak inverzně,
platí pro rotaci v protisměru.
Vstupní
požadave
W (t)
h

Akční zásah –
změna otáček
všech motorů
uh1
uh2
uh (t) uh3
uh4
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wγ(t)

Vstupní
filtr

Skutečná výška letu [m]

Regulovaná soustavadynamika výšky letu

yh (t)
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absolutního
tlaku vzduchu

Vstup aktuálních r(t)
otáček motorů
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r(t)+uγ(t) uγ2(t)
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e(t) - regulační
odchylka od
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Hodnoty aktuálních
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r1(t)

PID

eα (t)

Vstupující poruchy v(t)
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r1(t)-uα(t)
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Změřený náklon
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r3(t)+uα(t)
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náklonu osy xα[°]

uα1(t)

uα3(t)
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yα (t)
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g
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Obrázek 46 Celkový pohled na zjednodušené regulační schéma modelu X-UFO.

7.3 MEMS senzory

Model má čtyři vrtule a každé dvě protilehlé rotují shodným směrem. Přední a zadní vrtule se
otáčejí po směru hodinových ručiček, zatímco se levá a pravá točí proti směru hodinových
ručiček. Aby se model vznášel, rotují všechny vrtule stejnou rychlostí. Při tomto vznášení se
vyrovná točivý moment levotočivých a pravotočivých vrtulí. Toto zajisti ustálení pohybu
modelu kolem osy z.
Aby bylo možné uskutečnit let, některým směrem, musí být model vyveden z rovnováhy. Aby
toho bylo dosaženo, rychlost vrtule, která je v druhá ve směru letu, se zvýší. Toto způsobí
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naklonění modelu v požadovaném směru. Například pro let vpřed se zvýší otáčky zadní
vrtule. Tento náklon bývá označován jako „Nick“, „Pitch“ nebo úhel α a všeobecně se
používá k označení náklonů vpřed a vzad. Náklony vlevo a vpravo jsou nazývány „Roll“ nebo
úhel β. Anglické značení zůstává zachováno kvůli častému použití v obslužném software.
Rotace kolem vertikální osy je označována jako „Yaw“ nebo γ. Aby bylo možné rotovat
modelem kolem svislé osy, je nutné měnit otáčky pření/zadní a levé/pravé vrtule současně.
Například pro rotaci po směru hodinových ručiček přední/zadní vrtule zrychlí a levá/pravá
vrtule zpomalí. Takto dosáhneme rotace kolem svislé osy při zachování stejné výšky.
Pro stabilní let je zapotřebí řídicí jednotka. Hlavním úkolem jednotky je udržet model
v rovině. K tomuto je využito několik snímačů a množství výpočtů, které určují rychlost
jednotlivých vrtulí. V základu jednotka kompenzuje vnější vlivy, jako je například boční vítr.
Regulátory jsou programovatelné pomocí open-source softwaru.
γ

Z
X

α

Y
β

Obrázek 47 Schéma rozložení souřadnicové soustavy na modelu X-UFO.

Pro řízení modelu byla zvolena řídicí jednotka, která se objevila na německém trhu v průběhu
tvorby této práce. Jednotka je zatím pouze pro nekomerční účely a používá volně šířitelný
software šířený pod GPL licencí. K řízení je použit mikroprocesor Atmel ATMEGA644P
s frekvencí 20MHz. Jde o populární 8bit procesor, který má stabilní výkon, nízkou cenu a
dostupnost.
Řídicí jednotka (Flight-Ctrl) je navíc osazena několika snímači, které zajišťují stabilní
a hladký let. Na obrázkuObrázek 42 je vidět schéma použitých elektronických prvků. Další
výhodou je naprosto jednoduché konstrukční řešení, bez složitých mechanických součástí,
které by způsobovaly nelinearity. Model nemá žádné konstrukční vůle ani jiné prvky, které
vytváří nelinearity v řízení.
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M1
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Obrázek 48 Schéma řídicích prvků na modelu X-UFO.

Nejdůležitějšími ze všech snímačů jsou snímače úhlové rychlosti - gyroskopy. Software
využívá jejich signál k určení pozice ve vzduchu a ke kompenzaci všech okolních vlivů.
Měření úhlové rychlosti je důležité ve všech osách (x, y a z), proto jsou tyto snímače tři. Tyto
snímače se slangově označují jako gyroskopy a jejich výstupem je úhlová rychlost v [rad/s].
Dále na desce nalezneme snímače zrychlení, které umožňují měřit zrychlení ve všech osách.
Vertikální akcelerometr je určen k měření úhlu, který svírá model se zemí. Let lze realizovat
i bez těchto snímačů, avšak tyto snímače jsou využity k vyrovnání modelu do roviny. Je tím
zajištěno, že když páky řízení zůstanou bez kontroly, model zůstane ve vodorovné poloze.
Bez těchto snímačů nebude model stále držet polohu v zadaných úhlech. Tento druh létání se
nazývá „heading - hold“.
Dalším snímačem na desce Flight-Ctrl je tlakoměr, který umožňuje regulovat výšku letu.
Jednotka Flight-Ctrl může být připojena k PC pomocí RS232 sběrnice a pomocí softwaru
Mikrokopter-Tool lze nastavovat a číst různé parametry.
7.3.1

Gyroskopy

Na desce jsou nainstalovány tři jednoosé gyroskopy v SMD provedení. Využívají unikátní
technologii bimorfní vibrační jednotky. Jejich cena není vysoká a zároveň mají vysokou
přesnost na rozdíl od tříosých MEMS gyroskopů.

Obrázek 49 Detail jednoho z gyrskopů.
Tabulka 1 Parametry gyroskopu ENC-03J (zdroj: Gyrostar).

Vstupní napětí (Vdc)
Proud(max.)

+2,7 až +5,5V
5mA
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Max. úhlová rychlost

Výstupní napětí při nulové úhlové rychlosti

Chyba linearity
Operační teplota
Hmotnost
Pracovní frekvence

±300°/s
1,35V
5%
-5 až +75°C
1g
Max. 50Hz

Pro dosažení vysoké přesnosti měření musí být potlačen teplotní drift snímače. Toho je
docíleno připojením filtrů - horní a dolní propusti.
Zesilovač
Výstupní napětí
Gyro
ENC03J

Filtr
Dolní propust
1kHz

Filtr
Horní propust
0,3Hz

Obrázek 50 Schéma filtračního obvodu gyroskopu.

y
x
Vytvarované pruhy
*
Obrázek 51 Tvar vibračního elementu. *Piezoelektrická keramika.

Ω hodnota odezvy na změnu směru
α výstupní napětí
směr pohybu
směr
vibrací
způsobených
buzením jádra
Obrázek 52 Schéma operačního principu gyroskopu.

7.3.2

Akcelerometry

Na desce je použit tříosý MEMS akcelerometr LIS344ALH pro měření statického zrychlení
s pracovním rozmezím ±2g až ±6g.
Zesilovač hodnot

Matrice

Samotestovací
obvod

Referenční Nastavován
hodnoty
í hodnot

Časovací
obvod
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Obrázek 53 Blokové schéma akcelerometru.
Tabulka 2 Parametry akcelerometru LIS344ALH (zdroj: STMicroelectronics).

Parametr
Rozsah akcelerace
Citlivost
Změna citlivosti s teplotou
Nelinearita
Hladina
akceleračního
Rezonanční
frekvence
Operační teplota

Rozsah hodnot
±2g ÷ ±6g
5÷10% V/g
±0,01%/°C
při
±0,3% a ±0,6% u osy
50µg/√𝑯𝒛
1,5kHz
-40 až +85°C

Obrázek 54 Akcelerometr použitý v modelu X-UFO a rozložení osového systému.

7.3.3

Snímač atmosférického tlaku

Tento snímač se využívá ke změření výšky modelu. Změny tlaku mohou být veliké a rychlé,
proto je snímač přelepen kouskem izolepy s miniaturním otvorem vytvořeným pomocí jehly.
Fluoro-křemíkový
gelový plášť
Přichycení
drátu

Matrice

Nerezový kryt
Kryt z termoplastu

Olověný
rám

Zapečetěné referenční vakuum

Upevnění matrice

Obrázek 55 Průřez tlakovým snímačem. [Zdroj: Freescale]
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Vstupní napětí

snímač

Tenká vrstva pro
kompenzaci teploty a
zesilovač prvního
stupně

Zesilovač druhého
stupně a nastavení
referenčního
nulového tlaku

Výstupní
napětí

uzemnění

Obrázek 56 Blokové schéma absolutního tlakového snímače. [Zdroj: Freescale]

Přenosová funkce:

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í ∙ (0,009 ∙ 𝑃 − 0,095) ± 𝑐ℎ𝑦𝑏𝑎
𝑇𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎 = 0 ÷ 85°𝐶

Výstupní napětí [V]

Absolutní tlak [kPa]
Graf 9 Závislost výstupního napětí na absolutním tlaku. [Zdroj: Freescale]
Tabulka 3 Maximální hodnoty snímače.

Maximální tlak
Skladovací teplota
Pracovní teplota

400kPa
-40 až +125°C
-40 až +125°C
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8.1 Wifi

S novým firmware pro řídicí jednotku přišla i možnost řídit model pomocí RS232 vstupu.
Tento způsob řízení je mnohem jednodušší než komunikace pomocí PPM signálu (nedochází
ke zkreslení při převodu PPM/RS232). Jednotlivým kanálům, které jsou zapotřebí k řízení
modelu, lze přiřadit hodnoty výstupů z klasického joysticku. Nyní je datová RS232
komunikace mezi modelem a PC zajištěna pomocí kabelu. Aby bylo možné řídit model
vzdáleně, je nutné doplnit systém o bezdrátový datový přenos RS232 signálu.
K bezdrátovému přenosu dat z RS232 je možné použít několik zařízení. Nejdostupnější je
modul BlueTooth s integrovaným RS232 interface. Jeho dosah je však omezený a datová
propustnost je nedostačující. Vhodnějším modulem je ZigBee s RS232 interface. Výhodou je
velký dosah, je ale zapotřebí dvou modulů. Jeden modul pro model UFO a jeden modul k PC.
Nejvhodnějším datovým kanálem pro přenos RS323 je Wifi. Modul Wifi s integrovaným
RS232 portem se snadno připojí k modelu UFO. Data z RS232 jsou „zabalena“ do paketů
TCP a lze je „rozbalit“ na jakémkoliv PC v dosahu Wifi modulu. Není nutné používat další
modul pro PC.

Obrázek 57 Wifi interface pro komunikaci s modelem.

Data, která odesílá Wifi modul do sítě lze získat na kterémkoliv PC, který je do sítě připojen
pomocí LAN nebo WLAN. Je nutné nainstalovat software, který vytvoří virtuální COM port a
„připojí“ do něj data z Wifi modulu. Nastavení modulu se provádí pomocí dodávaného
software – SPA Toolbox. Nastavit se musí hlavně parametry pro připojení k WLAN – IP
adresa a port pro přenos dat z RS232 je nutné nastavit pevně (nikoliv z DHCP serveru).
8.1.1

Nastavení modulu pomocí SPA Toolbox

K modulu se připojí napájení a sériová linka. Otevře se okno SPA Toolboxu a nastaví se
parametry sériové linky, ke které je modul právě připojen - tj. správný COM port a defaultní
nastavení komunikace modulu, tj. 57600 8-N-1, Hardware Flow Control (CTS/RTS).
Záložka Link slouží k nastavení parametrů již existující Wifi sítě.
•
•
•
•
•

SSID - název sítě
Channel - kanál, lze ponechat na 0 (tj. automatická volba)
Operational Mode - Ad Hoc nebo Managed (tj. infrastructure s použitím WiFi
Access Point)
Authentication Mode - vybere se druh zabezpečení
Encryption Mode - způsob šifrování
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

56

Komunikace
•
•
•
•

Data Rate - rychlost WiFi
User Name - zadání jména pro Radius serveru při použití LEAP
Active Key - pořadí aktivního klíče
Index a Key - jednotlivé klíče (pro WPA/WPA2 PSK a LEAP se použije pouze
Index 1)

Obrázek 58 Nastavení Wifi modulu v programu SPA Toolbox.

Záložka Network slouží k nastavení parametrů sítě. Význam je z obrázku jasný.

Obrázek 59 Nastavení Parametrů síte Wifi modulu pomocí SPA Toolbox.

Záložka Service slouží k nastavení portu, na kterém komunikuje modul v síti. Vyplní se
pouze port TCP - v našem případě zadáme 5003.
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Obrázek 60 Nastavení parametrů Wifi Modulu v programu SPA Toolbox.

Nakonec je nutné provést restart modulu, například odpojením napájení.
Existuje několik freeware nebo Open Source možností, poměrně dobrou alternativou je dále
popsaný český program HW VSP3 od HW Group.

Obrázek 61 Nastavení Wifi modulu v programu HW VSP3.

V záložce Virtual Seriál Port je nutné nastavit adresu Wifi modulu a port, na kterém jsou
z modulu odesílána data z RS232. Po vytvoření COM portu je nutné tento nově vytvořený
port nastavit v Mikrokopter Tool.
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Obrázek 62 Nastavení komunikačního portu v programu MikrokopterTool.

V hlavním okně programu MkTool se po kliknutí na Firmware upgrade & Terminal zobrazí
terminál. V okně terminálu se nastaví COM port, který byl vytvořen v předešlém kroku
v programu HW VSP3.

Obrázek 63 Nastavení komunikačního portu v Terminálu MkTool.

Nyní je možné s modelem komunikovat bezdrátově. Lze programovat a upgradovat firmware
bez nutnosti připojovat k modelu kabel.

8.2 Duplex

Původní 35MHz systém komunikace byl značně nedostačující z hlediska počtu kanálů
i dosahu a rušení. Bylo zapotřebí použít systém, který není náchylný na rušení, má dostatečný
počet kanálů a lze jej ovládat za pomocí PC. Byl vybrán systém Duplex 2,4GHz, který nabízí
možnost obousměrné komunikace. Pracuje ve volném pásmu 2,4 GHz.
Hlavní výhody systému DUPLEX:
•
•
•
•
•

bezkrystalový provoz - žádné hlídání kmitočtů
vysoká odolnost proti rušení umožní bezpečný provoz i v zarušeném prostředí
obousměrná komunikace mezi přijímačem a vysílačem
přenos telemetrických dat v reálném čase umožňuje kdykoliv sledovat stav modelu
dvě antény na přijímači zajišťují nepřetržité ovládání modelu v jakékoliv jeho poloze a
zároveň eliminují tzv. hluchá místa vznikající odrazem signálu

Po zapnutí vysílače a přijímače, vysílač akusticky potvrdí nalezení přijímače a následně se
oba „domluví“ na volných kanálech v pásmu 2,4 GHz, které začnou v první fázi přenosu
používat. Pro každý použitý kanál se na základě intenzity signálu, počtu korigovaných chyb,
použité anténě a dalších faktorů vytváří statistika úspěšnosti přenosu dat. Pokud je během
provozu na základě vytvořené statistiky vyhodnocen některý kanál jako nevhodný, je pak
tento kanál nahrazen novým. Před samotným vysláním dat navíc dochází k naslouchání na
daném kanálu, aby se minimalizoval počet kolizí s jiným vysílačem (popř. s jiným systémem
používaným v pásmu 2,4 GHz) čímž je umožněn společný provoz mnoha vysílačů současně.
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8.3 Vysílací modul DUPLEX Tx

Tento modul je (společně s přijímači DUPLEX Rx) základem systému pracujícího v pásmu
2,4GHz, který je určen pro dálkové řízení modelů. Tyto moduly lze instalovat do vysílačů,
které vhodným způsobem (pomocí PPM signálu) dávají k dispozici stav kniplů a dalších
ovládacích prvků.
Modul DUPLEX Tx zpracovává data z ovládacích prvků vysílače a tato data pak zasílá
partnerskému (spárovanému) přijímači. Zároveň si s přijímačem vzájemně předávají servisní
a telemetrické informace a podle nich pak optimalizují svůj provoz.
Pro potřebu ovládání modelu z PC využijeme Tx modul odděleně – bez vysílače. Z toho
důvodu byl vyroben komunikační interface, který je popsán dále (viz 8.5).

Obrázek 64 Tx modul systému DUPLEX 2,4GHz.

8.4 Přijímač DUPLEX Rx

Přijímač DUPLEX Rx umožňuje v základu přenášet aktuální napětí palubního systému tj.
napětí přijímače. Lze nastavit zvukové upozornění, které se aktivuje při poklesu tohoto napětí
pod nastavenou mez.
Ke každému přijímači lze dále připojit jeden telemetrický snímač přímo, nebo až 8 snímačů
pomocí rozšiřujícího modulu.
Tabulka 4 Parametry Duplex Rx modulu.

Základní parametry
Rozměry
Hmotnost
Délka antény
Počet výstupních kanálů
Provozní teplota
Napájecí napětí
Průměrný proud
Max. výstupní výkon

DUPLEX RSat
27x20x4mm
10g
2x 200 mm
PPM 16
10 až + 85° C
3,2 – 8,4V
35 mA
6 dBm
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Citlivost přijímače

-98 dBm

Obrázek 65 Rx modul systému DUPLEX 2,4GHz.

8.5 Komunikační interface

Tento modul byl vyroben jako „náhrada“ pákového ovladače. Na desce tištěného spoje se
nachází jednočipový mikropočítač PIC16 a USB/RS232 převodník. Tento jednoduchý systém
je určen ke komunikaci mezi PC a DUPLEX 2,4GHz. Modul je s PC propojen pomocí USB.
V PC se po připojení vytvoří virtuální port COM5, díky kterému je možné s modulem
komunikovat pomocí klasického RS232 protokolu.

Obrázek 66 Duzi Tx Interface.

Jednočipový počítač převede přicházející data z PC přes RS232 na PPM signál, který dále
posílá do DUPLEX Tx modulu. Celý systém využívá ke komunikaci s modelem 8 kanálů.
Informace o hodnotách na jednotlivých kanálech musí být do Duzi Tx vkládány určitým
způsobem, pomocí textového řetězce. Hodnota každého kanálu je rozdělena na 2000 úrovní
v rozmezí 0 až 2000. Středová poloha má hodnotu 1000, nulová poloha má hodnotu 0 a
koncová úroveň má hodnotu 2000. Jedná se tedy o celkem 8 x 4 byty, které jsou umístěny
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v řetězci za sebou. Na začátku řetězce je umístěn znak „V“, na konci řetězce se nachází dva
byty pro CRC kód a dva byty pro znak „cr“. Koncový znak v ASCII „cr“ [carriage return]
nebo v hexadecimální podobě 0D zajistí, že PIC začne číst další řetězec znovu od začátku.
Celý řetězec vypadá následovně:
V
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 99
<CR>
Jakmile dorazí řetězec do interface, PIC jej převede na odpovídající PPM signál. PIC udržuje
vždy poslední obdržené hodnoty signálu. Dojde-li k přerušení datového toku z PC, pak
výstupní PPM signál zůstane v posledním známém tvaru.

V1000100010001000100010001000100099

<CR

>

V1000100010001000100010001000100099

<CR

>

V1000100010001000100010001000100099

<CR

>

Obrázek 67 Znázornění komunikace mezí PC a modelem.

Obousměrná komunikace je možná, avšak data získaná z modelu nelze zpracovat v PC.
Výrobce používá šifrovaný komunikační protokol, proto lze telemetrická data získaná
z modelu číst pouze speciálním zařízením stejného výrobce. Jedná se o JetiBOX, který se
připevní přímo na dálkový ovladač. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od vývoje aplikace pro
tento typ modulu. Bude dále využíván, jako druhý - záložní komunikační kanál.

8.6 PPM

Vstup do jednotky je řešen pomocí PPM signálu. Vzhledem k použitému přijímači musíme
použít převodník PWM/PPM. PPM signál je dostupný u všech RC vysílačů, ale pouze
u několika je dostupný i uživateli. Většinou je transformován do PWM podoby. PPM využívá
k přenosu pouze jeden vodič se signálem a druhý vodič jako uzemnění. V signálovém vodiči
jsou modulovány hodnoty všech kanálů za sebou.

Referenční

1.kanál
2.kanál

n-tý kanál Referenční

Obrázek 68 Schéma PPM.

PPM signál lze z původního přijímače získat jeho úpravou. Tento signál je standardně
používán ke komunikaci mezi přijímačem a vysílačem. V přijímači je pomocí dekodéru (viz
Obrázek 69) převeden na PWM. Pokud tedy přemostíme tento dekodér, získáme na výstupu
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PPM signál z bodu A viz Obrázek 69. Tato úprava byla provedena na původním přijímači
Zebra FM.
A - signál z demodulátoru
v přijímači. Většinou jde již o
PPM. Na výstupu je vidět
celkem 8 kanálů, což závisí
na výrobci a typu přijímače.
RESET je referenční mezera
pro
oddělení
sekvence
kanálů.

Signál v bodu A

Signál v bodu B

Kanál 1
Kanál 2
Kanál 3
Kanál 4
Obrázek 69 Schéma demodulačního modulu v přijímači. [zdroj: HiTec]
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Aplikace v průmyslové praxi

Multikopter v současném stavu umožňuje létat po předem definovaných trajektoriích. Je
schopen udržovat požadovanou polohu v prostoru s přesností na 4m. Díky tomu je možné
provádět různá měření v požadovaných oblastech. Požadované trajektorie letu se editují a
vytvářejí prostřednictvím osobního počítače. Trajektorie letu se zhotovují na aktuálních
mapových podkladech.
Pokud je multikopter vybaven kamerou, je možné využít navigaci k automatickému
fotografování objektů. Kdy lze v mapě označit focený objekt a požadovanou výšku, ze které
má být vyfocen. Stabilizační mechanizmus pak automaticky nastaví úhel kamery tak, aby byl
objekt v záběru, dle požadavku autora. Tato funkce se využívá pro fotografování historických
budov apod.
Dále je možné doplnit multikopter o nejrůznější senzory, kterými je možné měřit různé
veličiny. Limitujícím faktorem je pouze hmotnost senzorů a měřicí aparatury. Možnosti
využití jsou tedy široké.
Při osazení termokamerou s bezdrátovým přenosem obrazu je možné využít multikopter pří
pátrání po pohřešovaných osobách, při hasičských zásazích při policejních kontrolách apod.
Pokud využijeme senzory pro měření obsahu prachových částic, teploty, vlhkosti a tlaku, pak
je možné měřit kvalitu ovzduší.

9.1 Vzdušný jeřáb

Význam přepravy materiálu vzduchem není nutné zdůrazňovat. Současná koncepce multirotorových helikoptér není předurčena pro přepravu materiálu na velké vzdálenosti. Svými
vlastnostmi jsou tyto malé stroje vhodné pro přepravu nákladu s nízkou hmotností a na krátké
vzdálenosti.
Tyto vlastnosti jsou vhodné pro využití v armádě a to především k přepravě trhavin.
V kombinaci se zpřesněnou D-GPS navigací pak lze takové stroje využít jako naváděné
střely. Cílem výzkumných skupin ve spojených státech amerických (GRASP Lab, MIT apod.)
je, mimo jiné, využít tyto stroje pro transport trhavin do podzemních jeskyní, kde je nutné
provádět rychlé manévry a navíc se orientovat v prostoru pomocí integrovaných senzorů.

Obrázek 70 Konstrukční drony v GRASP LAb, University of Pensylvania. [Zdroj: GRASP Lab]

V civilní sféře je zatím jen málo aplikací, které jsou pro tyto malé stroje vhodné, především je
lze použít jako montážní drony pro sestavování malých konstrukcí – mosty apod. Tímto
výzkumem se zabývají ústavy MIT a GRASP Lab. Při sestavování konstrukcí je nutné znát
velice přesně polohu jednotlivých kopterů a dále je nutné zajistit jejich bezproblémovou
spolupráci – několik dronů pracuje, několik dobíjí energii apod.
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Obrázek 71 Vzdušný jeřáb.

Pro využití v průmyslové praxi je vhodnější současný model zvětšit a změnit koncepci
pohonu. Například centrální pohonná jednotka zvýší účinnost pohonného systému až o 30%. I
přes nutnost použití převodovek a ustrojí k pohonu vrtulí je spotřeba energie nižší než při
současném použití více pohonných jednotek. Takto upravené zařízení s vysokou nosností
bude schopné konkurovat současným vzdušným jeřábům – koaxiálním helikoptérám, které
jsou využívány v případech, kdy je nutné zajistit stabilitu a přesnost navigace. Lze je spatřit
při konstrukci vysílačů nebo umisťování konstrukčních prvků na výškové stavby. Pokud by se
multikopter vybavil přesnou navigační jednotkou, bude těmto zastaralým (konstrukčně a
technologicky) strojům snadno konkurovat. Díky jednoduché konstrukci a možnosti
autonomního řízení pak může být převážený předmět snadno umisťován na místo určení
přímo operátorem na zemi. Odpadne tak problematická část, kdy docházelo k problémům
v komunikaci mezi operátorem a pilotem.

9.2 Sledování pohybujících se objektů

Navigace na pohyblivý cíl je další významnou aplikací multikopteru v průmyslové praxi. Aby
byla tato úloha realizovatelná, je nezbytné mít model vybaven sledovacím navigačním
zařízením.
9.2.1

Navigace na pohyblivý cíl pomocí GPS

Sledovat objekt lze více způsoby. Jako nejjednodušší způsob si uvedeme navigaci na cíl
pomocí GPS. Sledovaný objekt i multikopter jsou vybaveny GPS přijímači se shodnými
vlastnostmi. Jsou-li přijímače shodné, měří se shodnou chybou a jejich relativní poloha
v prostoru je velmi přesná bez nutnosti použití zpřesněných D-GPS jednotek. Aby nedošlo
k nedorozumění ohledně přesnosti navigace, je potřeba objasnit princip navigace.
Sledovaný objekt vybavený GPS přijímačem je propojen s multikopterem pomocí
bezdrátového komunikačního kanálu. Informace o poloze sledovaného objektu jsou vysílána
do navigační jednotky v multikopteru. Tato jednotka na pak již jen porovnává získané
souřadnice sledovaného objektu a informace o vlastní poloze. Pokud jsou oboje porovnávané
souřadnice shodné, je multikopter stále nad sledovaným objektem.
Při sledování jakéhokoliv pohybujícího se objektu není důležité znát přesnou absolutní polohu
v prostoru, ale pouze přesnou polohu vůči sledovanému objektu. Například pokud bude
multikopter použit jako „oko na nebi“ pro sledování okolí pohybujícího se vozidla z ptačí
perspektivy, je nutné znát pouze souřadnice sledovaného vozu. Pokud je sledovaný vůz i
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multikopter vybaven shodným GPS přijímačem dojde při získávání souřadnic ke stejným
nepřesnostem a tyto dva přijímače budou mít nižší odchylku vůči sobě než vůči absolutním
souřadnicím (což je cílem při sledování). Nevýhoda tohoto řešení je, že relativně přesně lze
navigovat pouze v okolí 50m od sledovaného objektu. Při vyšších vzdálenostech je již
přesnost měření nižší vzhledem k rozdílným vlastnostem pro měření polohy na jednotlivých
GPS přijímačích.
9.2.2

Navigace na pohyblivý cíl pomocí zpracování obrazu

Pokud předchozí systém doplníme o kameru se signálovým procesorem, je možné využít
tento komplet navíc i k autonomnímu přistání.
Pro účely zabezpečení rozsáhlých areálů bezpečnostními složkami je multikopter vhodným
doplňkem. Dnes již oblíbená robotizovaná vozidla s kamerovým systémem jsou omezena pro
použití v rovinatém terénu. Tyto mobilní platformy se používají v oblastech, kde je nevhodně
používat rozsáhlý kamerový systém (rozsáhlý prostor – národní parky, pouštní oblasti apod.).
Pokud vybavíme tento robot vhodnou přistávací platformou pro multikopter, značně se rozšíří
pole možného využití. Například pokud narazí robot na nepřekonatelný terén, může operátor
rozhodnout, že použije pro pozorování kameru na multikopteru.
Aby se usnadnila práce operátora, je vhodné doplnit multikopter o jednotku pro zpracování
obrazu, která bude sledovat naváděcí signály na přistávací platformě robota (obvykle IR LED
s modulovanými impulsy). Kromě sledování robota pomocí GPS navigace tak bude možné i
autonomní přistání na mobilní platformě (robotovi). Operátor si ze svého pracoviště zvolí
výšku a pozici, ze které chce pozorovat okolí a multikopter s mobilní platformou se postarají
o vzájemnou spolupráci.
9.2.3

Navigace na statický cíl

Tento způsob využití je vhodný pro průzkumné drony v rukou záchranářů, nebo pro transport
materiálu na větší vzdálenosti. Možné využití lze spatřit také ve službách expresní pošty nebo
u armády. Využití multikopteru v armádě je možné i k transportu trhavin (naváděná střela).
Současné armádních agenturu (např. DARPA) se zaměřuje výzkum aplikace multikopteru
jako nosiče lehkých trhavin. Tyto koptery vybavené laserovými scannery pro orientaci
v uzavřených prostorech mají za úkol dopravit trhavinu do jeskynních komplexů, kde dojde
k odpálení trhaviny. Pro navigaci se využívá nejprve GPS, který navede kopter na vstup do
jeskynního otvoru, a pote se aktivuje navigace pomoci laseru. Cílem laserové navigace je
vyhnout kolizi a dopravit kopter s trhavinou co nejhlouběji do jeskyně.

9.3 Měření kvality ovzduší

Multikopter se svými vlastnostmi přímo nabízí k využití i v této oblasti. K mření kvality
ovzduší se dnes využívá několik různých metod. Patří mezi ně měření pomocí sítě pozemních
stanic, které jsou vybaveny citlivými senzory, které měří změny koncentrace různých plynů a
dále také množství polétavých částic.
Pro měření ve vyšších vrstvách (od 5m do 30m nad zemí) lze využít stožáry, které jsou
vybaveny měřicími bloky v různých výškách. Problém tohoto měření je v časové náročnosti
jeho realizace. Momentálně se v ČR nachází pouze jedno takové zařízení, protože získat
povolení pro takovou stavbu není snadné (několik let).
Použití kopteru se sadou snímačů může být tento způsob měření snadno nahrazen. S použitím
GPS je možné udržovat konstantní pozici v atmosféře a po měření v jedné výškové hladině
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lze snadno přejít k měření v dalších požadovaných výškách. Takto lze měřit na celém území
státu a bez nutnosti vyřizování zdlouhavých legislativních procedur, které by tato měření
povolila.

9.4 Monitorování událostí

Jednou z největších ambicí výzkumných týmů je vyvinout plně autonomní zařízení, které
bude schopné pohybovat se v neznámém prostředí. Pro zmapování svého okolí využívá velké
množství senzorů. Důležitá je přesnost a spolehlivost takového měření. Profesor Claire
Tomlin a jeho student Patrick Bouffard z Berkley University of California, přišli s řešením,
které využívá hotový komerční kamerový systém Kinect společnosti Microsoft. Jejich
zařízení je schopné detekovat objekty v bezprostřední blízkosti kopteru a veškerá řídicí logika
je integrována přímo v multikopteru.

Obrázek 72 Autonomní quadkopter s detekcí překážek. [Zdroj: University of California,
Berkeley]
Tento způsob prostorové orientace se v současné době začíná rozvíjet a přináší velmi
uspokojivé výsledky. Například skupina vědců Robust Robotics Group – CSAIL z univerzity
MIT ve spojených státech využívá takto vybavená zařízení k určení prostorového modelu
vnitřních prostorů v budovách nebo v jeskyních. Tento způsob autonomní navigace je určen
k průzkumu neznámých a nepřístupných oblastí – průzkum prostorů zamořených radiací,
nebo vojenské cíle, což bylo popsáno v předchozím textu.
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Obrázek 73 Ukázka výsledku měření pomocí algoritmů RGBD-SLAM. Kopter je propojen s řídicím počítačem
bezdrátově. Řídicí PC zpracovává výsledný 3D obraz a přeposílá kopteru korekce pro lepší navigaci. [Zdroj: Robust
Robotics Group | CSAIL]

Obrázek 74 Záznam z jednotlivých kamer umístěných na kopteru. Zleva: prostorová hloubka (), barevný obraz,
estimace shodných objektů. [Zdroj: Robust Robotics Group | CSAIL]

9.5 Dopravní prostředek

Využít multikopter jako dopravní prostředek …. Aby byl tento cíl splněn, je nutné podstatně
upravit rozměry celého zařízení. Z historie je známo mnoho variant jednoduchých létajících
platforem, které byly vybaveny proudovými nebo spalovacími motory. Jejich historie začíná
v období 50 let minulého století, kdy bylo představeno hned několik létajících platforem pro
jednu osobu. Které však většinou upadly v zapomnění. Důvod byl buď ve vysokých
pořizovacích nákladech, nebo v bezpečnosti provozu.
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V současnosti bylo představeno několik dalších variant létajících platforem pro osobní
přepravu, jmenujme například osobní koaxiální helikoptéru GEN-H4 japonské společnosti
GEN Corporation, která byla světu představena v roce 2002. Tuto helikoptéru je možné
zakoupit jako stavebnici, po jejímž složení je možné začít okamžitě létat. Bezpečnost byla na
výborné úrovni, model byl vybaven čtyřmi motory, přitom pro bezpečné přistání stačily dva.
Dále model disponoval záchranným padákem. Problém tohoto zařízení však byl v bezpečnosti
jeho provozu, protože nezkušení letci významně ohrožovali své okolí při prvních pokusech o
vzlétnutí.
V roce 2011 představili světu tři němečtí nadšenci (Senkel, Wolf, Zosel) projekt e-volo. Jde o
multikopter ve větším měřítku, který je kompletně elektronicky řízený. Veškeré senzory
použité pro měření jsou založeny na technologii MEMS. Model byl vybaven 16-ti
modelářskými motory, každý motor byl napájen vlastní Li-Po baterií. V říjnu roku 2011
provedli první úspěšný zkušební let. Oproti předchozím konceptům je vícerotorová varianta
zatím jedna z nejbezpečnějších. Velké množství motorů zajistí bezpečnou manévrovatelnost
při výpadku některého z motorů. Asi nejdůležitější je velikost vrtulí - není život ohrožující a
při kolizi tak nehrozí vážná zranění.

Obrázek 75 Vlevo osobní koaxiální helikoptéra De Lackner DH-5 Aerocycle 1955. Vpravo
platforma s proudovým motorem od Williams Research z roku 1960. [Zdroj:
http://www.vectorsite.net/avplatfm.html]

Obrázek 76 První elektronický řízený multikopter schopný přepravit lidskou posádku. [Zdroj: e-volo.com]
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Obrázek 77 Osobní koaxiální helikoptéra GEN-H4. [Zdroj: gen-corp.jp]

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

70

Použitá literatura

10 Použitá literatura
A. Bry, N. Roy. "Rapidly-exploring Random Belief Trees for Motion Planning Under
Uncertainty", Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation
(ICRA),
Shanghai,
China,
2011.
Dostupné
z
WWW:
http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
A. G. Banerjee, M. Ono, N. Roy and B. C. Williams. "Regression-based LP Solver for
Chance-Constrained Finite Horizon Optimal Control with Nonconvex Constraints",
Proceedings of the American Control Conference (ACC), San Francisco, CA, 2011. Dostupné
z WWW: http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
A. Geramifard, F. Doshi, J. Redding, N. Roy, J. How. "incremental Feature Dependency
Discovery", Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning (ICML),
Bellevue,
WA,
2011.
Dostupné
z
WWW:
http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
A. Geramifard, J. Redding, N. Roy, J. P. How, "UAV Cooperative Control with Stochastic
Risk Models", Proceedings of the American Control Conference (ACC), San Francisco, CA,
June
2011.
Dostupné
z
WWW:
http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
A. Huang, A. Bachrach, P. Henry, M. Krainin, D. Maturana, D. Fox, N. Roy. "Visual
Odometry and Mapping for Autonomous Flight Using an RGB-D Camera", Proceedings of
the International Symposium of Robotics Research (ISRR), Flagstaff, AZ, 2011. Dostupné z
WWW: http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
C.L. DeGeorge. Large scale advanced prop-fan (LAP), rok neznámý. Dostupné z WWW:
http://www.nasa.gov
Etheodore Theodorsen.: The theory of propellers, ill-the slipstream contraction with
numerical values for two-blade and four-blade propellers. naca Report nr. 777: 1944.
Dostupné z WWW: http://www.nasa.gov
G. Aoude, J. Joseph, N. Roy, J. How. "Mobile Agent Trajectory Prediction using Bayesian
Nonparametric Reachability Trees", Proceedings of AIAA Infotech@Aerospace (I@A), St.
Louis,
MO,
2011.
Dostupné
z
WWW:
http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
J. C. Ryan, M. L. Cummings, N. Roy, A. Banerjee and A. Schulte. "Designing an Interactive
Local and Global Decision Support System for Aircraft Carrier Deck Scheduling",
Proceedings of AIAA Infotech@Aerospace (I@A), St. Louis, MO, 2011. Dostupné z WWW:
http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
J. Velez, G. Hemann, A. Huang, I. Posner and N. Roy. "Active Exploration for Robust Object
Detection", Proceedings of IJCAI, Barcelona, Spain, 2011. Dostupné z WWW:
http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

71

Použitá literatura

J. Velez, G. Hemann, A. Huang, I. Posner and N. Roy. "Planning to Perceive: Exploiting
Mobility for Robust Object Detection", Proceedings of ICAPS, Freiburg, Germany, 2011.
Dostupné z WWW: http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
Jianwen Shao: Direct Back EMF Detection Method for Sensorless Brushless DC Motor
Drives, 2003, Blacksburg, Virginia, Diplomová práce na Faculty of the Virginia Polytechnic
Institute
and
the
State
University.
Dostupné
z WWW:
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09152003-171904/unrestricted/T.pdf
Joh L. McCloud III and James C. Biggers.: FULL-SCALE WIND-TUNNEL TESTS OF
NONARTICULATED HELICOPTER ROTOR,červenec 1964, Dostupné z WWW:
http://www.nasa.gov
NACA.: Wartime report, Leden. 1946. Dostupné z WWW: http://www.nasa.gov
Renesas: BLDC Motor Control Algorithms, 20. 09. 2011. Dostupné z WWW:
http://www.renesas.eu/applications/motor_control/child_folder/algorithms/bldc.jsp
Richard E. Kuhn: GROUND EFFECTS ON V/STOL AND STOL AIRCRAFT. NASA Langley
Research Center. Dostupné z WWW: http://www.nasa.gov
Rother, P.: Verschiedene Arten der Bewicklung, 16. 07. 2011. Dostupné z WWW:
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/Wickel_arten.html
Rother, P.: Why does the Torquemax rotate so slowly and so forcefully?, 16. 07. 2011.
Dostupné z WWW: http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/Warum_dreht_er_so_eng.
html#Anker1164462
S. Gil, S. Prentice, N. Roy and D. Rus. "Decentralized Control for Optimizing
Communication with Infeasible Regions", Proceedings of the International Symposium of
Robotics
Research
(ISRR),
Flagstaff,
AZ,
2011.
Dostupné
z
WWW:
http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
S. Tellex, T. Kollar, S. Dickerson, M. R. Walter, A. G. Banerjee, S. Teller, N. Roy.
"Understanding Natural Language Commands for Robotic Navigation and Mobile
Manipulation", Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence (AAAI),
San
Francisco,
CA,
2011.
Dostupné
z
WWW:
http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
S.Hemachandra, T.Kollar, N. Roy and S. Teller. "Following and Interpreting Narrated
Guided Tours", Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and
Automation
(ICRA),
Shanghai,
China,
2011.
Dostupné
z
WWW:
http://groups.csail.mit.edu/rrg/index.php?n=Main.Publications#toc3
Wikipedia: Brushless DC electric motor, 15.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brushless_DC_motor
Wikipedia:
Outrunner,
15.
http://en.wikipedia.org/wiki/Outrunner

07.

07.

2011.

2011.

Dostupné

Dostupné

z

z

WWW:

WWW:

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

72

