
 

 

UNIVERZITA PARDUBICE 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

2013      Adam UHLÍŘ  



 

 

Univerzita Pardubice 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Konstrukce a řízení kvadrokoptéry 

Adam Uhlíř 

Bakalářská práce 

2013  



 

 

  



 

 

  



 

 

Prohlašuji, ţe tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a 

informace, které jsem v práci vyuţil, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Byl jsem 

seznámen s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má právo 

na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 

autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude poskytnuta 

licence o uţití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne poţadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaloţila, a to podle 

okolností aţ do jejich skutečné výše. 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.  
 

V Pardubicích dne  

 

Adam Uhlíř   



 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce, Ing. Liboru Havlíčkovi Ph.D., za 

podporu a poskytnuté odborné rady, a své rodině za poskytnutou psychickou i materiální 

podporu v průběhu studia. 

  



 

 

ANOTACE 

Práce se zabývá konstrukcí a stabilizací létajícího robotu s dálkovým ovládáním letu, který 

je realizován na hardwarové platformě typu kvadrokoptéra. Obsahuje teoretický úvod a 

praktické řešení většiny problémů týkajících se dané problematiky. 
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Kvadrokoptéra, Stabilizace, Akcelerometr, Gyroskop, Arduino 

TITLE 

Construction and control of Quadrocopter 

ANNOTATION 

The work deals with the construction and stabilization of a flying robot with remote control 

flight, which is implemented on the hardware platform type of quadrocopter. It contains a 

theoretical introduction and practical solutions to most problems related to the issue. 
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1 Úvod 

Pojmem kvadrokoptéra lze rozumět čtyř-vrtulový letající stroj, jehoţ motory jsou umístěny 

v odstupu 90°, tzv. „do kříţe“. Obecně ho pak lze řadit mezi UAV, v oblasti robotiky mezi 

dálkově řízené, airborn roboty. Koncepcí je velmi podobný klasické helikoptéře. V praxi 

ovšem nejsou zatím moc oblíbené z důvodu sníţené spolehlivosti, právě kvůli vyššímu 

počtu motorů. Naopak pro experimentální účely je velmi vhodný z hlediska konstrukční 

jednoduchosti. Navíc díky rychlému vývoji v oblasti MCU lze tyto stroje poměrně 

jednoduše řídit. 

Cílem této práce je zkonstruovat letuschopnou kvadrokoptéru, která bude schopná být 

ovládána i osobami bez předchozích zkušeností s řízením robotů, nebo dokonce i obecně 

létajících strojů. 
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2 Podobné projekty 

Koncepce podobného typu se těší čím dál větší pozornosti a oblíbenosti, proto lze poměrně 

snadno na Internetu nalézt mnoho projektů zabývajících se tímto tématem. Zde jich pro 

zajímavost několik uvedu. 

2.1 Projekt MikroKopter 

Německý open source projekt, zaměřený na vícevrtulová vznášedla, zejména 

kvadrokoptéry, hexakoptéry a oktokoptéry. Jeho hlavní výhodou je bezesporu široká oblast 

výzkumu řídicích jednotek pro tyto stroje. Tyto jednotky vynikají svojí univerzálností, 

neboť jsou koncipovány tak, aby je mohl pouţít i amatér, který by si chtěl sám postavit 

vícevrtulový létající stroj. K dispozici jsou podklady ke stavbě i zdrojové kódy. 

Řídicí jednotka je tvořena mikrokontrolérem firmy Atmel ATMega644 s oscilátorem o 

frekvenci 20 MHz. Jako inerciální senzory jsou pouţity analogový 3D gyroskop ENC-03J 

firmy Murata Manufacturing a 3D analogový akcelerometr LIS3L02AS4 firmy 

STMicroelectronics. Řízení motorů je realizováno frekvenčními měniči vlastní konstrukce, 

které jsou ovládány po I
2
C sběrnici. Tyto měniče obsahují také mikrokontrolér firmy 

Atmel, a to ATMega8. Dálkové řízení lze realizovat jakoukoliv modelářskou vysílačkou, 

jedinou podmínkou je PPM výstup přijímače. Pro měření letové výšky lze pouţít tlakový 

senzor, ten jiţ ale není podmínkou pro stabilní let. 

Projekt MikroKopter je bezesporu jedním z nejvydařenějších projektů tohoto typu. Vyniká 

jak kvalitou, kterou lze ověřit shlédnutím videí a obrázků na webových stránkách projektu, 

tak i cenovou dostupností a v neposlední řadě i přehledným e-shopem. Za velkou výhodu 

povaţuji i webové stránky, které nabízejí svůj obsah ve třech jazycích. 
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2.2 Projekt AeroQuad 

AeroQuad je open source projekt, zaloţený Tedem Caranchem, zaměřený na řízení 

dálkově ovládaných kvadrokoptér. Řídicí jednotka je realizována buď pomocí vývojových 

kitů Arduino nebo pomocí AeroQuad32 Flight Control Board, coţ je řídicí jednotka 

vyráběná přímo pro projekt AeroQuad. Z kitů Arduino je pouţívána buď varianta 

Mega 2560 nebo Uno. 

AeroQuad32 Flight Control Board obsahuje 32-bitový procesor technologie ARM 

STM32F605VGT6 s taktem 168 MHz, vyráběný firmou STMicroelectronics. Modul dále 

obsahuje 3D gyroskop a 3D akcelerometr MPU6000 od InvenSense, který s hlavním 

procesorem komunikuje přes rozhraní SPI, barometr MS5611-01BA03, vyráběný firmou 

Measurement Specialities, a magnetometr HMC5883L firmy Honeywell. Všechny řídicí 

jednotky umoţňují pouţívat PWM i PPM přijímače, coţ umoţňuje jistou svobodu při 

výběru ovládání. Navíc obsahují několik letových konfigurací pro řízení jiných koncepcí 

vícevrtulových strojů, např. hexakoptér a oktokoptér. 

Projekt AeroQuad nabízí kvalitní systém řízení multikoptér, coţ dokazuje na svých 

webových stránkách řadou videí a podrobnou dokumentací. Ke všem zařízením také nabízí 

kompletní software. 
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3 Konstrukce 

Výběr vhodných konstrukčních komponent je bezesporu jednou z nejdůleţitějších starostí 

kaţdého konstruktéra. Proto byl při hledání vhodných komponent kladen důraz především 

na několik základních předpokladů pro kvalitní a jednoduchý provoz robotu. 

Jedním z nejdůleţitějších předpokladů je nízká celková váha robotu. Proto základní 

konstrukci tvoří Turnigy Talon rám ve tvaru kříţe, vyrobený z uhlíkových vláken, určený 

speciálně pro stavbu kvadrokoptéry, který je zobrazen na obr.1. Přestoţe je tento rám 

široký 500 mm, a obsahuje i nástroje pro připevnění motorů, váţí pouze 240 g.  

Na ploše ve středu konstrukce jsou připevněny všechny součásti řídicí jednotky robotu. 

Jedná se o hlavní řídicí jednotku Arduino Mega 2560, inerciální modul MPU-6050, 

bezdrátový komunikační modul nRF24L01 a MCU ATmega64 s vývojovou deskou pro 

snadné pouţití. Zespodu jsou pak připevněny 4 Li-pol baterie pro napájení motorů, a 

baterie napájející všechny řídicí prvky. Frekvenční měniče pro řízení motorů jsou 

připevněny k tyčím konstrukce, s důrazem na malou vzdálenost od středu konstrukce, 

z důvodu snahy o co největší centralizaci těţiště robotu. 

Jednotlivé komponenty jsou propojeny buď dutinkovými konektory nebo propojovacími 

kabely. 

Obr. 1 – Turnigy Quadrocopter Frame 
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Tabulky 1 a 2 představují celkový seznam komponent, pouţitých pro konstrukci a řízení. 

Tabulka 1 – Seznam komponent konstrukce 

Název Počet ks 

Turnigy Qudrocopter Frame 1 

Baterie G3 RAY Li-Pol 1600 mAh/11.1 V 4 

Střídavý elektromotor BL2215-20 Budget 4 

Střídavý regulátor HTL30A 4 

Plastová dvoulistá vrtule pravá 2 

Plastová dvoulistá vrtule levá 2 

Kleštinový unašeč pro vrtule 3 mm 4 

Dutinkový konektor zlacený 3,5 mm pár 20 

Šroub M3 20 

Matice M3 20 

 

Tabulka 2 – Seznam komponent řídicí jednotky 

Název Počet ks 

Arduino Mega 2560 R3 1 

IMU modul MPU-6050 1 

Komunikační modul nRF24L01 1 

AVRBoard 1 

ATMega328P 1 

Napájecí souosý konektor DCI 2,5 mm 2 

Napájecí konektor DCI 006-PT 2 

Vypínač 2 

Šroub M3 6 

Matice M3 6 

Propojovací kabely Arduino m-m 20 cm 20 

Propojovací kabely Arduino f-f 20 cm 20 
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4 Dynamika letu 

Dynamika letu je velmi blízká konstrukčně podobným vrtulníkům. Všechna dynamika a 

síla je tedy ovlivněna rotory a jejich otáčkami. Rotory produkují tahovou sílu, která musí 

být vţdy větší, neţ vnější síly, které na kvadrokoptéru působí. Existuje několik příčin 

působení vnějších sil. První je síla vznikající pokud je rotor příliš blízko Zemi. Další jsou 

různé momenty vyvolané otáčením vrtulí rotorů a poslední je síla gravitační. Po překonání 

těchto sil musí být kvadrokoptéra schopna vykonávat jak posuvný, tak i sférický pohyb. 

Tento obecný pohyb odpovídá 6 stupňům volnosti.  

Pokud je tahová síla rotorů dostatečně velká, lze k tělu kvadrokoptéry připojit i různé 

předměty, kamery nebo diagnostické nástroje.  

 

4.1 Fyzikální model 

Na obr. 2 je znázorněn základní fyzikální popis koncepce kvadrokoptéry. Je na něm 

zobrazena dvojice souřadných systémů. Souřadný systém E je spojen se Zemí, E = {XE, 

YE, ZE}, souřadný system B se nachází ve středu konstrukce kvadrokoptéry, s níţ je pevně 

spojen, B = {XB, YB, ZB}. Kaţdá z rotujících vrtulí o úhlové rychlosti ωi způsobuje tah FTi 

a reakční moment MRi. Ovládáním těchto dvou veličin lze zajistit jakýkoliv obecný pohyb. 

Pro zajištění celkového nulového momentu je nutné, aby vţdy dvě sousedící vrtule byly 

opačného směru rotace, tedy musí být dvě pravotočivé a dvě levotočivé. 

Obr. 2 – Základní fyzikální model koncepce kvadrokoptéry 



19 

 

4.2 Sférický pohyb 

Sférický pohyb je pohyb v souřadném systému B. Jedná se o rotaci podle os XB a YB, 

jejichţ změna se projeví na náklonu robota vůči vodorovné poloze, a osu ZB, podle které se 

kvadrokoptéra natáčí při změně kurzu.  

 

4.2.1 Rotace podle horizontálních os 

Náklon robota lze přímo ovládat změnou tahů FTi jednotlivých motorů, které vytvářejí 

momenty síly M v dané ose. Vzniklé momenty lze popsat vztahy (1) a (2). 

     (        )    (1) 

 

     (         )    (2) 

 

kde MXB, MYB – momenty sil působících podle os XB a YB, N·m 

FT1, FT2, FT3, FT4 – tahy způsobené jednotlivými vrtulemi, N 

l – délka ramene, m 

 

Při změně tahu vrtulí FTi se mění také reakční moment MRi, coţ můţe způsobit nechtěný 

efekt otáčení podle osy ZB, a tedy i změnu kurzu robotu. Je tedy třeba zajistit, aby výsledné 

momenty protilehlých vrtulí byly stále konstantní, jak popisují vztahy (3) a (4). 

                (3) 

 

                (4) 

 

kde MR1, MR2, MR3, MR4 – reakční momenty jednotlivý vrtulí, N·m 

Změnu náklonu robotu tedy lze snadno provést změnou otáček protilehlých rotorů, přičemţ 

pro zachování rovnováhy momentů na jednom rotoru otáčky zvýšit, a na druhém úměrně 

sníţit.  
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4.2.2 Rotace podle vertikální osy 

Poslední ze tří rotací je pohyb podle osy ZB, která má za následek změnu kurzu. Této 

rotace lze dosáhnout opět změnou reakčních momentů protilehlých vrtulí, jak lze vidět na 

obr. 3. Reakční moment MRi jednotlivých vrtulí způsobuje sílu FMi, působící na konstrukci 

v místě uchycení rotorů. Změnu celkového momentu MZ změnou jednotlivých reakčních 

momentů popisuje vztah (5). Je-li tedy výsledný celkový moment nulový, ke změně kurzu 

nedochází. 

    (                  )    (5) 

 

kde MZ – celkový moment, N·m 

 FM1, FM2, FM3, FM4 – jednotlivé tahové síly rotorů, N 

 

  

Obr. 3 – Rotace podle osy XB změnou momentů protilehlých rotorů 
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4.3 Posuvný pohyb 

Posuvný pohyb je druhou částí obecných pohybů kvadrokoptéry. Je jím myšlen pohyb 

v souřadné soustavě E, tedy pohyb kvadrokoptéry vůči Zemi. Umoţňuje pohyby do stran 

v osách XE a YE pomocí náklonu celé soustavy B, a pohyb vertikální v ose ZE, tedy pohyb 

nahoru a dolů. 

4.3.1 Posuvný pohyb v horizontálních osách 

Jak jiţ bylo řečeno, posuvný pohyb je pevně spjatý s náklonem v soustavě B, tedy 

náklonem podle os XB a YB. Celkový tah rotorů se ve vodorovné poloze nachází pouze 

v ose ZE, ale při náklonu se rozkládá i mezi zbylé dvě osy XE a YE. To způsobí posun 

robota v prostoru podle soustavy E, coţ je znázorněno na obr. 4 vpravo. Rozklad 

celkového tahu pro jednotlivé osy je popsán vztahy (6) a (7). 

               (6) 

 

              (7) 

 

kde FTX, FTY – sloţky celkového tahu rotorů v osách XE a YE, N 

FT – celkový tah rotorů, N 

ϕ, Ψ – úhlová natočení v osách XB a YB, rad 

Při tomto rozkladu celkového tahu FT na tahy FTX a FTY dochází při posunu v osách XE a 

YE k posunu i v ose ZE v záporném směru. Proto je nutné ztrátu výšky kompenzovat 

navýšením celkového tahu FT. 

  

Obr. 4 – Posuvný pohyb robota 
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4.3.2 Posuvný pohyb ve vertikální ose 

Posuvný pohyb v ose ZE je dán celkovým tahem rotorů FT. Rovnoměrnou změnou 

celkového tahu FT lze pohybovat celým robotem nahoru nebo dolů, jak je vidět na obr. 4 

vlevo. Tedy díky zrychlení aZ, které tato změna tahu FT vyvolá, a které je popsáno 

vztahem (8). 

           (8) 

 

kde aZ – zrychlení robota v ose ZE, m·s
-2

 

 FTZ – sloţka celkového tahu rotorů v ose ZE, N 

m – celková hmotnost robota, kg 

Hmotnost robota m hraje velkou roli při jeho řízení, neboť v ose ZE působí ještě tíhová síla 

G, která působí v záporném směru na zrychlení v ose ZE. Tíhová síla je dána vztahem (9). 

       (9) 

 

kde g – tíhové zrychlení, 9,81 m·s
-2

 

 G – tíhová síla, N 

 m – celková hmotnost robota, kg 

Nutná podmínka pro vzlet robota je tedy dána vztahem (10). 

         (10) 

 

kde FTZ – sloţka celkového tahu rotorů v ose ZE, N 

 G – tíhová síla, N 
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5 Řídicí jednotka 

Řídicí jednotka je mozkem celé kvadrokoptéry. Slouţí k vyhodnocení akčních zásahů 

podle vypočteného náklonu a ke komunikaci robota s ovládací aplikací. 

Pro její realizaci byla zvolena deska Arduino Mega 2560 R3 zaloţená na MCU 

ATMega2560 od firmy Atmel, obsahující krystalový oscilátor s taktem 16 MHz, která je 

zobrazena na obr. 5. Obsahuje 54 digitálních vstupně-výstupních pinů, z nichţ 14 je určeno 

pro PWM. Dále obsahuje 16 analogových vstupů s 10-bitovými, 8-vstupými AD 

převodníky, 4 UART porty, SPI a ICSP rozhraní, reset, napájecí konektor a USB 

převodník. 

Programování desky je umoţněno přes USB převodník ve vývojovém prostředím pro 

Arduino. Program je psán v jazyce C++ pomocí knihoven Arduino, které umoţňují snadné 

ovládání všech periferií a sluţeb MCU. Konkrétní zpracování částí řídicího algoritmu bude 

popsáno v následujích kapitolách.  

K řídicí jednotce je připojeno několik komponent. Modul pro získání náklonu a polohy 

robotu a modul pro bezdrátovou komunikaci. Na piny určené pro komunikaci přes rozhraní 

UART je připojena MCU pro řízení motorů.  

Na obr. 6 je zobrazen řídicí algoritmus. Ten se skládá především z načtení a následného 

zpracování dat z inerciální jednotky, úpravy náklonu pomocí poţadavků ovládací aplikace 

a výpočtu adekvátního akčního zásahu. Vypočtený akční zásah je poté odeslán pomocí 

rozhraní UART do MCU, které má na starosti generování PWM signálu na základě 

přijatých dat. 

  

Obr. 5 – Arduino Mega 2560 R3 
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Obr. 6 – Vývojový diagram řídicí jednotky 
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6 Senzorický subsystém 

Senzorický subsystém je nejdůleţitější součástí kaţdého létajícího zařízení, zvláště pak 

kvadrokoptéry. Jedná se o zařízení pro zjištění náklonu robotu, a tudíţ nezbytného pro 

stabilizaci robotu. Pro zjištění úhlu naklonění byl vybrán 3D Akcelerometr a 3D gyroskop 

MPU-6050, který vyniká nízkou spotřebou a snadnou komunikací. Tato kapitola se zabývá 

zpracováním dat ze senzorů a jejich úpravou pro potřeby stabilizace. Při předpokladu 

měření v prostředí velkých teplotních výkyvů se musí teplota čidel zahrnout do výpočtu 

úhlu. V tomto případě bude zanedbána z důvodu předpokladu provozu v laboratorních 

podmínkách. 

6.1 Teoretický úvod 

6.1.1 Princip gyroskopu  

Gyroskop je zařízení, určené k navigaci a určování směru pomocí úhlové rychlosti. Princip 

gyroskopu je znám od roku 1817, kdy jej objevil Johann Bohnenberger. Jako konstruktér 

gyroskopu je však označován aţ Léon Foucault, který na skutečném modelu demonstroval 

roku 1852 rotaci Země.  

Gyroskop je vlastně setrvačník, těţké kolo otáčející se v loţiscích s nepatrným třením. 

Otáčející se setrvačník má moment hybnosti, takţe jeho osa bez působení vnějších sil 

udrţuje stále stejný směr. Pro tuto vlastnost je hojně vyuţíván v letectví, lodní a 

automobilové dopravě.  

6.1.2 Princip akcelerometru 

Akcelerometr je zařízení, které se pouţívá pro měření zrychlení. Podle základních 

mechanických principů vychází akcelerace ze vztahu mezi sílou a hmotou. Akcelerometry 

vyuţívají těchto fyzikálních jevů a jejich vlivu na elektrickou energii. Přesnost je dána 

fyzikálním principem, s kterým pracuje konkrétní akcelerometr a jakou technologií je 

vyroben.  

Všude na Zemi se vyskytuje tíhové zrychlení g o velikosti 9,81 m·s
-2

 kolmé k Zemskému 

povrchu. Jestliţe akcelerometr nezrychluje a je nasměrován právě ve směru tíhového 

zrychlení, naměří hodnotu právě 9,81 m·s
-2

. 
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6.1.3 Technologie MEMS 

MEMS, neboli Micro-Electro-Mechanical-Systéms, je označení samotné technologie i 

produktů z ní vyplývajících. Technologie spočívá v sofistikovaném umístění mikro-

mechanických prvků na křemíkovou bázi pomocí moderních výrobních metod, které mají 

svůj původ ve výrobě integrovaných obvodů. Mezi produkty se řadí zejména gyroskopy a 

akcelerometry, ale i mikročerpadla, mikrocívky aj. V poslední době se jejich pouţití 

značně usnadnilo díky moţnosti integrovat součástky v jednom čipu s MCU a vytvořit tak 

inteligentní senzor, který jeho uţivatelům značně usnadňuje práci. Bývá běţné, ţe data ze 

senzorů jsou přečtena AD převodníky jiţ na modulu a komunikace prostřednictvím běţně 

pouţívaných rozhraní jako jsou I
2
C nebo SPI zajistí předání uţivateli. Data a nastavení 

jsou poté přístupná prostřednictvím registrů v obsluhujícím MCU.  

Moţnosti vyuţití jsou velmi široké, právě díky integraci do čipů, které je moţno 

implementovat i na relativně malé předměty . 

6.2 3D Akcelerometr a 3D gyroskop MPU-6050 

MPU-6050 vyráběný firmou InvenSense je samostatný modul s vlastním procesorem a 

dvěma 3D senzory pro zjišťování náklonu. Jde o gyroskop a akcelerometr technologie 

MEMS, které jsou integrované v čipu společně s Digital Motion Processing Unit (DMP), 

coţ je programovatelný procesor, který zajišťuje zpracování dat ze senzorů v podobě 

elektrického napětí 16-bitovými převodníky, a jejich následné odeslání přes I
2
C rozhraní. 

Obsahuje FIFO buffer s velikostí 1024 bytů, coţ umoţňuje vyvolávat přerušení při 

přetečení a oznámit hostiteli, ţe data jsou připravena k přečtení. Pro potřeby stabilizace 

nebude přerušení vyuţíváno ve smyslu přerušení programu, data se přečtou vţdy při 

Obr. 7 – 3D MEMS akcelerometr a 

gyroskop MPU-6050 
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průběhu smyčky, pokud bude přerušení signalizováno pomocí stavové proměnné. Jak jiţ 

bylo řečeno, MPU-6050 má velmi nízkou spotřebu energie, proto je napájen napětím 

3,3 V. Modul je kalibrován pro pouţití v laboratorních podmínkách při teplotě 20°C. 

Vlastní zařízení je zobrazeno na obr. 7. 

 

Velkou výhodou při pouţití jsou knihovny v jazyce C pro práci s modulem, navrţené 

výrobcem, které jsou volně ke staţení z Internetu. Na uţivateli je pak jiţ jen nastavení 

parametrů gyroskopu a akcelerometru, například rozsahu měřených dat a rychlosti 

komunikace. Přičemţ platí, ţe čím menší rozsah, tím vetší citlivost. MPU-6050 pracuje 

vţdy v reţimu slave. 

6.3 I
2
C komunikace 

I
2
C je sběrnice pro sériovou synchronní poloduplexní komunikaci prostřednictvím dvou 

datových a dvou napájecích kanálů, jak je znázorněno na obr. 8. Jedná se o komunikaci 

typu Master/Slave, kde se nacházejí kanály SDA (Serial Data) a SCL (Serial Clock). Na 

napájecí kanál VCC je přivedeno napětí podle typu zařízení. Pro MPU-6050 je to 3,3 V. 

Druhý napájecí kanál je uzemnění, je tedy připojen na pin GND. 

Slovem Master se zde rozumí řídicí prvek, který zahajuje komunikaci, slovem Slave pak 

podřízený prvek, který musí dostat poţadavek na komunikaci od Mastera, je na něm tedy 

komunikačně závislý. Komunikace probíhá tak, ţe Master zahájí komunikaci vysláním 

signálů přes kanály SDA a SCL, a Slave po vyhodnocení odpoví po těch samých kanálech. 

Proto tedy poloduplexní, protoţe komunikace můţe vţdy v jednu chvíli probíhat pouze 

jedním směrem. Data navíc musí být vyslána prostřednictvím I
2
C protokolu, který je 

zobrazen na obr. 9. 

Kaţdému zařízení, které bude v komunikaci vystupovat v roli Slave, lze nakonfigurovat 

unikátní adresu, pomocí které bude později identifikováno. Teoreticky lze připojit aţ 127 

zařízení díky 7-bitové adrese, prakticky to není tolik, protoţe několik adres je rezervováno. 

Tato adresa se v protokolu uvádí hned za START bitem, který značí začátek protokolu a 

zahájení komunikace. Následuje příznak akce, tedy jestli bude Master číst nebo zapisovat. 

A po něm uţ přicházejí data, doplněná o tzv. ACK bity, coţ jsou kontrolní bity přenosu. 

Paket je ukončen STOP bitem, který značí ukončení komunikace. 
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6.4 Získání dat 

Získání dat ze samotných senzorů je umoţněno pomocí knihoven MPU6050.h, I2Cdev.h a 

na nich postavených funkcích, obsaţených v souborech MPU6050.cpp a I2Cdev.cpp. Pro 

pouţití DMP je však několik dalších knihoven. První z nich je 

MPU6050_6Axis_MotionApps20.h, která obsahuje funkce pro práci s DMP. Ke svému 

chodu potřebuje navíc knihovnu pro práci s 3D grafikou helper_3dmath.h. Všechny tyto 

knihovny jsou volně ke staţení z Internetu i s návodem na pouţití. 

Základní nastavení spočívá v nastavení rozsahu senzorů, rychlosti komunikace a 

komunikačních adres. K nastavení rozsahu slouţí konstanty v souboru MPU6050.h. Na 

výběr je ze čtyř voleb. MPU6050_GYRO_FS_250, MPU6050_GYRO_FS_500, 

MPU6050_GYRO_FS_1000 a MPU6050_GYRO_FS_2000, coţ odpovídá rozsahům 

±250°, ±500°, ±1000° a ±2000°. Rozsah byl explicitně nastaven na rozsah ±250°, coţ 

zároveň odpovídá nejvyšší moţné citlivosti, která je rozsahu nepřímo úměrná. Dále byl 

Obr. 8 – Princip I
2
C komunikace 

Obr. 9 – I
2
C protokol 
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rozsah explicitně nastaven u akcelerometru na hodnotu ±2 g konstantou 

MPU6050_ACCEL_FS_2, coţ také odpovídá nejvyšší moţné citlivosti. Ostatní hodnoty 

byly ponechány na defaultních hodnotách, které jsou pro komunikační adresu hodnota 

0x68, příp. 0x69. 

Pro zahájení komunikace s modulem slouţí funkce void MPU6050::initialize() a pro 

otestování spojení funkce bool MPU6050::testConnection(). K aktivaci DMP je nutno 

zavolat funkci void MPU6050::setDMPEnabled(bool enabled) . Pro práci s FIFO bufferem 

je třeba znát velikost paketů posílaných DMP. K tomu účelu slouţí funkce uint16_t 

MPU6050::dmpGetFIFOPacketSize(). K získání samotných dat je zapotřebí funkce void 

MPU6050::getFIFOBytes(uint8_t *data, uint8_t length), která načte data z FIFO bufferu 

do proměnné data. 

K dalším funkcím DMP patří i zpracování naměřených dat pomocí pokročilých 

matematických metod. Tyto výpočty můţeme s DMP provádět pomocí funkcí void 

MPU6050::dmpGetQuaternion(Quaternion *q, uint8_t fifoBuffer), která vypočítá 

kvaterion ze získaných dat, dále void MPU6050::dmpGetGravity(VectorFloat *gravity, 

Quaternion *q), která z kvaternionu vypočítá úhel z gyroskopu, a nakonec void 

MPU6050::dmpGetYawPitchRoll(float ypr, Quaternion *q, VectorFloat *gravity), která 

z kvaternionu a úhlu gyroskopu vypočítá finální úhlové natočení. 

6.5 Digital Motion Processing Unit 

Digital Motion Processing Unit, neboli DMP je procesor integrovaný na MPU-6050, který 

má na starosti kalibraci a zpracování dat ze senzorů. K tomuto účelu má implementovány 

některé pokročilé matematické funkce pro orientaci ve 3D prostoru. V knihovnách 

MPU6050_6Axis_MotionApps20.h a helper_3dmath.h jsou obsaţeny funkce a struktury 

pro práci s DMP a pro zpracování dat. 

Základní jednotkou pro výpočet náklonu je kvaternion, pomocí něhoţ jsou realizovány 

další výpočty. DMP vypočítá řešení jako kvaternion, protoţe je to nejúčinnější 

reprezentace dat pro matematické aplikace. DMP dále počítá i vektor setrvačnosti, aby poté 

bylo moţno zkombinováním těchto dvou řešení vypočítat celkový náklon jako soubor 

Eulerových úhlů. 
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6.5.1 Kvaternion 

Jako kvaternion se v matematice označuje nekomutativní rozšíření oboru komplexních 

čísel. Od čtyřrozměrných vektorů se liší tím, ţe mezi kvaterniony lze provádět operace 

dělení. Obecně lze kvaternion psát jako uspořádanou čtveřici (s, (x, y, z)), nebo ve 

zkráceném tvaru (s, v), kde s je skalár zastupující úhel rotace kolem třírozměrného vektoru 

v, jak lze vidět na obr. 10. 

 

6.5.2 Eulerovy úhly 

Eulerovy úhly jsou souborem tří úhlů, v modelářství nazývaných Pitch, Roll, a Yaw, které 

jsou zobrazeny na obr. 11. Eulerovy úhly jsou pouţívány pro určení náklonu nebo posunu 

vzhledem k jiné soustavě. Toho lze s výhodou vyuţít právě pro stabilizaci a určení pozice 

robotů, jsou totiţ reprezentovány jako náklon v osách třídimenzionálního prostoru. 

  

Obr. 10 – Grafické znázornění kvaternionu 

Obr. 11 – Eulerovy úhly jako Roll, 

Pitch a Yaw 
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6.5.1 Komplementární filtr MotionFusion 

Nejčastěji pouţívaný filtr při stavbě self-balancing robotů je tzv. komplementární 

(doplňkový) filtr. Tento filtr je implementován v DMP jako MotionFusion. Jedná se o 

horní i dolní propust v jednom, jak lze vidět na obr. 12. Tento algoritmus lze pouţít jak pro 

integraci výstupu gyroskopu, tak pro vytvoření celkového úhlu naklonění, kombinací úhlů 

z akcelerometru a gyroskopu. Díky kombinaci dolní a horní propusti jím je redukováno i 

neţádoucí zrychlení v případech posuvného pohybu robotu, které by mělo velký vliv na 

úhel z akcelerometru.  

Jak je vidět na obr. 12, úhel z akcelerometru prochází dolní propustí, coţ sniţuje vliv 

krátkodobé odchylky při posuvném pohybu robotu. Úhlové zrychlení získané z gyroskopu 

je nejprve integrováno, čímţ je získán úhel náklonu, a poté prochází horní propustí, která 

odstraní dlouhodobý drift.  

Vypočtený úhel je ještě dále zpracován funkcemi DMP, které odstraní šumy a krátkodobé 

odchylky, způsobené vnějšími vlivy, jako je například poryv větru. 

Výsledkem je kombinovaný úhel, který jiţ můţeme pouţít pro výpočet akčních zásahů 

v podobě korekce délky pulsu PWM signálu. 

  

Obr. 12 – Princip komplementárního filtru 
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7 Regulace náklonu 

Regulace náklonu probíhá prostřednictvím softwarového PSD regulátoru, vytvořeného pro 

pouţití na deskách Arduino. Knihovna tohoto PSD regulátoru je volně ke staţení na 

Internetu. Jeden PSD regulátor dokáţe regulovat pouze jednu osu ze souboru Eulerových 

úhlů, proto bude třeba pouţít regulátory tři.  

7.1 PID regulátor 

PID regulátor patří mezi spojité regulátory. Pouţívá se k regulaci veličin v mnoha oborech. 

V systémech řízení se řadí před řízenou soustavu. Do regulátoru vstupuje regulační 

odchylka e(t), která vznikne jako rozdíl výstupní veličiny a její poţadované hodnoty, jak je 

vidět na obr. 13. PID regulátor obsahuje tři sloţky, kterými lze působit na regulaci 

soustavy. První z nich je sloţka proporcionální, druhou sloţka integrační a třetí je sloţka 

derivační. Akční zásah x(t) PID regulátoru lze, dle obr. 13, zapsat vztahem (11). 

 

 

 ( )      ( )     ∫ ( )  

 

 

    
  ( )

  
 

(11) 

 

kde  Kp, Ki a Kd – konstanty regulátoru, – 

 e(t) – regulační odchylka, – 

 x(t) – akční zásah regulátoru, – 

 

  

Obrázek 13 – Schéma PID regulátoru 
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7.2 PSD regulátor 

PSD regulátor je diskrétní varianta spojitého PID regulátoru. Diskretizace spočívá 

v nahrazení integrační a derivační sloţky sumou a diferencí. Diskrétní regulátor také 

nereaguje spojitě v čase, ale ve vzorkovacích intervalech. Vzorkovací interval je v tomto 

případě čas proběhnutí smyčky programu v hlavní řídicí jednotce. 

7.2.1 Softwarový PSD regulátor pro Arduino 

Realizaci PSD regulátoru velmi usnadňuje knihovna PID_v1.h, která implementuje 

základní struktury PSD regulátoru i struktury pro jeho snadnou obsluhu. 

Inicializace regulátoru spočívá ve vytvoření instance objektu PSD podle jeho konstruktoru 

PID::PID(double* Input, double* Output, double* Setpoint, double Kp, double Ki, double 

Kd, int ControllerDirection), kde proměnná Input je veličina, kterou je třeba regulovat, 

Output je akční zásah regulátoru a Setpoint ţádaná hodnota veličiny. Dále je nutné zadat 

hodnoty konstant regulátoru a na poslední poloţku je třeba doplnit konstantu DIRECT. 

Tím vznikne spojení mezi instancí a proudem dat. Nyní jiţ zbývá jen aktualizovat regulátor 

funkcí Compute() v kaţdém proběhnutí smyčky programu.  

Mezi další důleţité funkce této knihovny patří např. funkce SetTunings(double Kp, 

double Ki, double Kd), pomocí které lze nastavovat konstanty za chodu programu, coţ je 

vyuţito pro pohodlné ladění letových vlastností z ovládací aplikace. Velmi uţitečná je také 

funkce SetOutputLimits(double min, double max), která nastaví meze výstupních hodnot 

regulátoru.  

7.3 Nastavení konstant regulátoru Ziegler-Nicholsovou metodou 

Jedná se o metodu zjišťování parametrů regulátoru. Je zaloţena na frekvenční 

charakteristice uzavřeného regulačního obvodu. Metoda slouţí k určování parametrů 

spojitých regulátorů za pomoci hodnot kritického zesílení a periody kritických kmitů.  

7.3.1 Metody zjištění kritických parametrů regulačního obvodu 

První z metod, jak zjistit kritické zesílení a jeho periodu, je zapojení P regulátoru do zpětné 

vazby a postupně zvyšovat zesílení, dokud není dosaţeno hranice stability obvodu. 

Zesílení na této hranici je rovno kritickému zesílení a jeho perioda periodě kritického 

zesílení. Další, podobnou metodou, můţe být zapojení relé do zpětné vazby. Relé vykazuje 

lepší vlastnosti pro měření kritických parametrů.  
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Experimentální zjišťování kritických parametrů regulátoru bylo provedeno pro kaţdou osu 

zvlášť. Tedy tak, ţe robotu byly odebrány všechny stupně volnosti aţ na jediný. Poté bylo 

proporcionální zesílení zvyšováno do té doby, kdy celý robot kmital v dané ose stabilně a 

netlumeně.  

7.3.2 Výpočet hodnot parametrů PSD regulátoru 

Hodnoty parametrů PSD regulátoru lze, dle Ziegler-Nicholsovy metody, vypočítat 

vynásobením kritických parametrů konstantou, podle vztahů (12), (13) a (14). Písmena P, 

S a D v tomto případě představují sloţky regulátoru, nikoli veličiny. 

            (12) 

 

           (13) 

 

            (14) 

 

kde r0k – kritické zesílení, – 

 Tk – perioda kritického zesílení, s 

Hodnoty parametrů regulátoru byly tedy vypočteny pro P = 2,32, S = 0,73 a pro D = 0,175. 

Jelikoţ tyto hodnoty nebyly ideální, byly postupně doladěny. 

7.4 Výpočet akčního zásahu 

Akční zásah v tomto případě znamená odeslání příslušné hodnoty registru OCR pomocí 

rozhraní UART do MCU přímo řídící motory. Tam uţ bude tato hodnota jen přičtena 

k aktuální hodnotě registru OCR. Z toho vyplývá, ţe je třeba vypočítat šest zásahů ze tří 

výstupů regulátorů, přičemţ kaţdý regulátor má za úkol regulovat jednu osu z Eulerových 

úhlů.  

K vypočteným stabilizačním regulačním zásahům se na závěr přičte ještě poţadavek na 

pohyb od řídicí aplikace. Tento úkon způsobí jen malé skokové naklonění nebo otočení 

z důvodu bezpečnosti, proto pro rychlejší pohyb nebo otočení je nutné poţadavek na pohyb 

opakovat. 



35 

 

8 Řízení motorů 

Řízení motorů probíhá prostřednictvím MCU ATMega328P, který byl navrţen speciálně 

pro aplikace vyţadující větší počet pinů, na kterých lze vysílat PWM signál o stejné 

frekvenci. Vyznačuje se také vysokou spolehlivostí. Proto je pro přímé řízení motorů 

vhodnější neţ ATMega2560, kterou obsahuje Arduino Mega 2560 R3. 

V této konkrétní aplikaci je vyuţito externího krystalového oscilátoru o frekvenci 16 MHz. 

Pro pouţité střídavé regulátory je však potřeba frekvence 8 kHz, proto je třeba ještě 

nastavit předděličku na 4 pro 8-bitové čítače. MCU je umístěn na vývojovém kitu 

AVRBoard s SPI rozhraním pro snadné programování. 

Řízení motorů obsluhuje jednoduchý program, který načte hodnoty z hlavní řídicí jednotky 

přes rozhraní UART, a přímo je umístí do 8-bitového registru OCR, podle kterého je řízena 

šířka PWM pulzu. 

8.1 Programování procesorů AVR pomocí Arduino Uno 

Pro naprogramování MCU ATMega328P byla zvolena metoda programování pomocí 

programu ArduinoISP, který je obsaţen v kaţdém Arduino IDE. Předpokládá se, ţe 

program ve formátu hex je jiţ připraven z předchozích kroků, a ţe nezbytná hardwarová 

propojení jsou v pořádku. Postup spočívá v několika jednoduchých krocích. V prvním 

kroku je třeba nahrát program, který lze nalézt v Arduino IDE ve sloţce Examples, do 

paměti Arduino Uno. Druhý krok spočívá v otevření programu avrdude.exe pomocí 

příkazového řádku, nebo pomocí aplikace avrdude-GUI.exe. Nyní je jiţ moţno zadávat 

příkazy, které komunikují s programátorem (Arduino Uno), ale i s připojeným MCU 

ATMega328P. 

Příkazy obsahují několik základních přepínačů. Prvním z nich je –c, kterým se nastaví typ 

programátoru. Zde je třeba zadat hodnotu AVRISP, kterou ArduinoISP očekává. Dále je 

třeba nastavit parametry sériového přenosu, kterými jsou rychlost a název portu, kterým 

bude komunikace probíhat. Pro nastavení rychlosti je přepínač –b, kde je třeba zadat 

hodnotu rychlosti komunikace, např. 19200. Nastavení názvu portu lze provést přepínačem 

–P, např. –P COM3. Nyní uţ zbývá jen nastavit typ MCU, které chceme programovat, a 

parametry programu, který budeme nahrávat. Typ MCU lze jednoduše nastavit přepínačem 

–p, za kterým následuje typ MCU. Cíl a název programu, který se bude nahrávat, 
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nastavíme přepínačem –U, za kterým následuje specifikace paměti, akce a název souboru 

s příponou hex. Program byl do MCU ATMega328P nahrán následujícím příkazem: 

avrdude –c AVRISP –P COM17 –b 19200 –p m328p –U flash:w:pwm.hex .  

Dále pro nastavení externího oscilátoru byla změněna hodnota low fuse na 0xFF příkazem 

avrdude –c AVRISP –P COM17 –b 19200 –p m328p –U lfuse:w:0xFF:m . Fuses jsou 

bytové registry v paměti EEPROM, které slouţí pro nastavení zdroje hodinového signálu, 

kontrolu napětí na vstupu, případně předděličky taktu a dalších. Dělí se na low fuse, high 

fuse a extended fuse. Pro potřeby změny zdroje hodinového signálu na externí krystal je 

zapotřebí změnit hodnotu pouze v registru low fuse. 

K zajímavostem při pouţití programu avrdude.exe patří fakt, ţe program lze z MCU i 

přečíst a zapsat do PC. K tomuto programu bylo také vytvořeno nespočet různých 

grafických rozhraní, které velmi usnadňují programování MCU. Na druhou stranu tato 

grafická rozhraní někdy nemusí obsahovat všechny funkce, které avrdude nabízí. 

8.2 Nastavení parametrů programu 

Program pro generování PWM je psán přímo v jazyce C pro mikrokontroléry AVR. Celý 

kód spočívá pouze ve správném nastavení registrů dvou čítačů/časovačů, které slouţí jako 

čítače pro generování PWM, a nastavení UART komunikace s hlavní řídicí jednotkou.  

8.2.1 Nastavení čítačů/časovačů pro PWM 

Pro generování PWM signálů je třeba aktivovat dva 8-bitové čítače, z nichţ kaţdý 

umoţňuje generovat dva kanály, máme tedy dostatek signálů pro řízení čtyř motorů.  

Nastavení čítačů/časovačů u ATMega328P spočívá v nastavení dvou kontrolních registrů. 

První z nich je TCCRnA, kde je třeba nastavit bity WGM01 a WGM02 pro aktivaci Fast 

PWM módu a bity COMnA1 a COMnB1 pro nastavení chování čítačů/časovačů vzhledem 

k registru OCRnA a OCRnB.  Druhý kontrolní registr je TCCRnB a obsahuje  bity pro 

nastavení předděličky a přerušení. V této aplikaci nebude přerušení vyuţito, stačí tedy 

nastavit pouze bity předděličky. Jedná se o kombinaci bitů CS00, CS01 a CS02, z nichţ 

nastaven bude pouze bit CS01 pro pouţití předděličky 8.  

Po nastavení vlastností PWM signálů jiţ stačí plnit registry OCRnA a OCRnB hodnotami 

od 0 do 255 pro ovládání šířky pulzu. 
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8.2.2 Nastavení UART komunikace 

Rozhraní UART umoţňuje plně duplexní sériovou komunikaci o poměrně vysokých 

rychlostech. Díky tomu nachází uplatnění v celé řadě aplikací. Pro potřebu řízení motorů 

ale nebude duplexnost vyuţita. Pro účely řízení stačí, kdyţ bude MCU hodnoty pouze 

přijímat. 

Pro nastavení parametrů komunikace jsou k dispozici tři kontrolní registry UCSRnA, 

UCSRnB a UCSRnC. Registr UCSRnA slouţí k signalizaci stavů komunikace, např. bity 

RXCn a TXCn slouţí k signalizaci ukončení příjmu či odeslání dat. Registr UCSRnB 

obsahuje bity pro nastavení přerušení a také obsahuje bity, pomocí kterých lze celé 

rozhraní aktivovat. Jedná se o bity RXENn a TXENn. Třetí registr UCSRnC obsahuje bity 

UMSELn0 a UMSELn1 pro nastavení synchronní/asynchronní komunikace, dále bity pro 

nastavení parity a stop-bitu, a trojici bitů pro nastavení délky slova. 

Data jsou předávány do bufferu přes registr UDRn. Z tohoto bufferu jiţ lze číst kompletní 

přenesená data a struktury.  

Pro nastavení rychlosti přenosu slouţí 16-bitový registr UBRRnL a UBRRnH, do kterého 

lze zapsat 12-bitovou hodnotu přenosové rychlosti. Hodnotu, kterou je nutno zadat do 

tohoto registru lze vypočítat z frekvence krystalu a poţadované rychlosti, podle vztahu 

(15). 

 
      

  
      

   
(15) 

 

 

kde  f0 – frekvence oscilátoru procesoru, Hz 

 fBR – poţadovaná frekvence přenosu, Hz  
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9 Akční členy 

Nezbytnou součástí kaţdého robota jsou bezesporu nějaké akční členy, které realizují jeho 

pohyb po okolí. V případě této kvadrokoptéry se jedná o 4 letecké střídavé motory 

BL2215-20 Budget, ovládané pomocí čtveřice střídavých regulátorů HTL30A. Frekvence 

těchto regulátorů je řízena PWM signálem o frekvenci 8 kHz, který je produkován 

samostatnou řídicí jednotkou s MCU ATMega328P. Tato jednotka přijímá řídicí signály od 

hlavní řídicí jednotky pomocí rozhraní UART, kterou tvoří Arduino Mega 2560. 

9.1 Pulzně šířková modulace 

Pulzně šířková modulace, neboli PWM, je diskrétní modulace analogového signálu, 

pomocí dvouhodnotového signálu. Jako dvouhodnotová veličina můţe být pouţito jak 

napětí, tak například proud nebo světelný tok. Signál je přenášen pomocí tzv. střídy, kterou 

je číslo od nuly do jedné, běţně vyjádřeno v procentech, a která znamená poměr mezi 

časovými konstantami impulzu a mezery. Střídě 50% tedy odpovídá poměr 1:1.  

Pro potřeby řízení kvadrokoptéry, kde je zapotřebí čtyř výstupů o stejné frekvenci 8 kHz, 

byla vybrána MCU ATMega64 na vývojové programovací desce, z důvodu moţnosti 

nastavení poţadované frekvence přímo v programu MCU. Dále je moţné dosáhnout 

poţadované frekvence také změnou externího krystalového oscilátoru, coţ je umoţněno 

díky pouţití vývojové desky. Pro generování samotného PWM je potom nutno pouţít také 

tzv. předděličku, coţ je binární hardwarová dělička určená pro sníţení frekvence na 

poţadovanou hodnotu. Hodnoty předděliček jsou dané mocninami dvojky, jak napovídá 

pojem binární. Princip pulzně šířkové modulace je znázorněn na obr. 14.  

  

Obrázek 14 – Princip pulzně šířkové modulace 
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9.2 Střídavý regulátor HTL30A 

Tento regulátor je navrţen speciálně pro řízení střídavých třífázových motorů s odběrem 

do 30 A. Vstup tvoří stejnosměrné napětí z Li-pol nebo NiMH akumulátorů a výstupem 

jsou tři fáze střídavého napětí. Výstupní frekvence je ovládána šířkou PWM pulzu, který je 

generován pomocí MCU ATMega328, na základě poţadavku řídicího signálu, který je 

výsledkem řídicího algoritmu hlavní řídicí jednotky. 

9.3 Střídavý elektromotor BL2215-20 Budget 

Tento elektromotor je třífázový střídavý elektromotor určený pro pohon modelů 

s hmotností aţ 1300 g. Jedná se o bezkomutátorový model s rotačním pláštěm, díky čemuţ 

bylo dosaţeno vysokého výkonu v poměru k relativně nízkému proudovému odběru. Tento 

model je určen pro proudy do 22 A při 11,3 V. 

 

Obr. 15 – Střídavý regulátor HTL30A 

Obr. 16 – Střídavý elektromotor 

BL2215-20 Budget 
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10 Dálkové ovládání 

Dálkové ovládání robotu je řešeno pomocí dvojice bezdrátových modulů nRF24L01, 

vyuţívajíce jejich snadného pouţití pro Arduino. První z modulů je umístěn přímo na 

Arduinu Mega 2560 na tělu kvadrokoptéry, druhý pak na Arduinu Uno, které je připojené 

přes sériový port k PC. Arduino Uno je vlastně pouţito jako jakýsi prostředník mezi řídicí 

jednotkou robotu, a aplikací určenou k ovládání základních posuvných pohybů robotu, 

která běţí na PC. 

10.1 Komunikace prostřednictvím rozhraní SPI 

SPI, neboli Serial Peripheral Interface, je sériové periferní rozhraní, které se pouţívá ke 

komunikaci mezi řídicími procesory, nebo jinými zařízeními, u kterých je předpoklad 

jejich násobnosti. SPI totiţ umoţňuje komunikaci s více zařízeními přes jedno rozhraní.  

Jedná se o komunikaci typu master/slave pomocí čyř základních kanálů. Komunikace je 

realizována po společné sběrnici, přičemţ společné jsou kanály Slave Clock (SCLK), 

Master Out Slave In (MOSI) a Master In Slave Out (MISO). Čtvrtý kanál je tzv. Slave 

Select (SS), který slouţí k adresaci zařízení při logické nule, podle obr. 17. Master 

generuje SCLK signál, podle kterého probíhá komunikace dvěma směry najednou. 

 

  

Obr. 17 – Komunikační schéma SPI 
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10.2 Bezdrátový modul nRF24L01 

nRF24L01 je bezdrátový komunikační modul, pracující na frekvenci 2,4 GHz, který je 

vhodný pro pouţití na projektech tohoto typu. Jeho výhody spočívají v nízkém napájecím 

napětí, vysoké datové propustnosti, velkém okruhu dosahu i v relativně jednoduchém 

ovládání pomocí rozhraní SPI. 

Pro pouţití k řízení kvadrokoptéry je vyuţito hlavně vlastností velkého okruhu dosahu a 

snadného ovládání. Experimentálně byl dosah zjištěn aţ 50 m na volném prostranství, nebo 

aţ 10 m skrz překáţky, konkrétně dvojí betonová zeď. Vzdálenost nebo četnost překáţek je 

samozřejmě odraţena v odezvě, proto bude stanovena maximální vzdálenost pro praktické 

pouţití 20 m nebo jedna betonová zeď.  

Ke komunikaci prostřednictvím rozhraní SPI byla zvolena knihovna RF24.h, která 

implementuje funkce pro snadnou realizaci komunikace mezi dvěma moduly určité adresy. 

Konkrétně se jedná o funkce openReadingPipe(uint64_t adresa) nebo 

openWritingPipe(uint64_t adresa) pro otevření komunikačních rour s danou adresou, 

available() pro ověření, zda existují data k přijmutí a funkce write(const void *buffer, 

uint8_t length) a read(void *buffer, uint8_t length) pro samotnou výměnu dat. Pro přijmutí 

dat je navíc potřeba pouţít funkce startListening() a stopListening() před a po kaţdém 

pouţití příchozí roury. 

 

  

Obr. 18 – Komunikační modul 

nRF24L01 
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10.3 Arduino Uno 

Arduino Uno je další z široké rodiny Arduino desek, tentokrát s MCU ATMega328 od 

firmy Atmel. Obsahuje 16MHz krystalový oscilátor, Flash paměť o velikosti 32 kB a 

SRAM paměť 2 kB. Obsahuje také EEPROM paměť o velikosti 1 kB, ale ta nebude 

vyuţita. 

Pro zpracování dat ovládací aplikací je třeba přijmout data z NRF24L01 modulu a odeslat 

je do PC. Pro tyto účely byla vybrána právě MCU deska Arduino Uno. Jejím úkolem je 

přijmout data přes SPI rozhraní z bezdrátového modulu a přeposlat je do PC pomocí USB 

převodníku, integrovaného na desce, protokolem UART. V PC běţí emulátor sériového 

portu COM na USB. Díky tomu bude velmi snadné data přijmout jednoduchou aplikací. 

Opačný postup pak platí pro odchozí data.  

V této práci sice bude pouţit pouze jednosměrný tok dat pro řízení robotu, v budoucnosti 

ovšem bude moţné funkčnost rozšířit o velmi silný diagnostický nástroj v podobě 

obousměrné komunikace. Obousměrná výměna dat bude sice pouţita uţ v této práci, 

ovšem pouze pro monitorování stavu baterií, měření odezvy a nastavení konstant PID 

regulátoru. 

Pro komunikaci s bezdrátovým modulem platí pro Arduino Uno stejný postup jako 

v případě Arduino Mega 2560. Pro komunikaci s PC je vyuţita knihovna obsaţená přímo 

v bootloaderu Arduino. Jedná se především o knihovnu Serial, a některé její funkce 

begin(speed), kde speed je rychlost UART přenosu, write(buffer, length) a read(). 

Parametr buffer je pole nebo struktura odeslaná na UART, length pak jeho délka v bytech. 

Funkce read() vrátí data obsaţená v příchozím bufferu. O existenci příchozích dat se 

můţeme přesvědčit funkcí available(), která vrátí pravdu, pokud data existují. Celý průběh 

přeposílání dat je znázorněn na obr. 19. 
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Obr. 19 – Vývojový diagram komunikační jednotky 
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11 Ovládání pohybu 

Ovládání pohybu probíhá prostřednictvím aplikace ve Windows, která byla vytvořena 

přímo pro potřeby řízení kvadrokoptéry. Tato aplikace, která je zobrazena na obr. 20, 

komunikuje s Arduino Uno prostřednictvím sériového portu RS-232. Obsahuje 

přednastavené klávesové zkratky pro snadnou manipulaci, nastavení připojení sériového 

portu a konzoli, ve které se zobrazuje historie pouţitých příkazů. Celou aplikaci lze kromě 

tlačítek ovládat také textovými příkazy, které se zapisují do textového pole pod konzolí. 

Cennou funkcí této aplikace je také monitorování stavu a rychlosti spojení 

s kvadrokoptérou. 

Aplikace dále obsahuje pohodlné rozhraní pro nastavení konstant softwarového PID 

regulátoru a záloţku pro sledování stavu baterií. Při napětí menším, neţ 9 V se hodnoty 

zbarví do červena jako varování. 

Program lze ukončit tlačítkem Konec v nabídce Program na horní liště. Na tomtéţ místě 

lez program také zapnout a spustit tím komunikaci tlačítkem Start. 

  

Obr. 20 – Aplikace QuadControl pro ovládání pohybu robotu 
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Závěr 

Cílem práce bylo sestrojit letuschopného robota typu kvadrokoptéra, a příslušné řídicí 

prvky. Byly sestaveny tři řídicí jednotky, z nichţ první je Hlavní řídicí jednotka, druhá 

Vedlejší řídicí jednotka a třetí Komunikační jednotka. 

Hlavní řídicí jednotka má na starosti obsluhu komunikace s Komunikační jednotkou, 

zpracování dat z IMU jednotky a výpočet adekvátního akčního zásahu, který je proveden 

Vedlejší řídicí jednotkou. 

Při návrhu a realizaci robotu se vyskytlo hned několik komplikací. První komplikace byla 

způsobena špatnou podporou modulu Arduino Mega 2560 pro komunikační modul 

RF24L01, coţ bylo vyřešeno výměnou za novější model komunikačního modulu. Další 

z komplikací byla malá vzdálenost děr pro uchycení motorů, coţ bylo vyřešeno vyrobením 

speciálních podloţek ze silonu, které vytvořily přechod mezi vzdálenostmi děr. 

Celá práce byla zhotovena pro ilustraci jednoduchosti konstrukce a řízení vícevrtulových 

létajících robotů při pouţití MCU a modulů pro Arduino. Při pokračování v práci lze celý 

projekt zdokonalit doplněním ultrazvukových senzorů pro pohyb uvnitř objektů, 

rozšířením o GPS modul pro Arduino a doplněním o různé kamery, výškoměry a jiné 

diagnostické nástroje.   
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Příloha A – Tabulka specifikace vlastností gyroskopu 
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Příloha B – Tabulka specifikace vlastností akcelerometru 
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Příloha C – Obrázek kompletního robotu 
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Příloha D – CD 

Obsah adresáře:  

 UhlirA_KonstrukceARizeni_HL_2013.pdf – Bakalářská práce ve formátu pdf 

Sloţka Program: 

 Hlavni_jednotka.ino – program pro Hlavní řídicí jednotku 

 Vedlejsi_jednotka.ino – program pro Vedlejší řídicí jednotku 

 Komunikacni_jednotka.c – program pro Komunikační jednotku 

 QuadControl.sln – program pro Ovládací aplikaci 

Sloţka Ostatni: 

 Obsahuje fotografie z vývoje robotu a datasheety jednotlivých MCU 


