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Abstrakt
Cílem této práce je  vyvinout  inovativní  quadrocoptéru pro studijní  účely.  Inovativní  ve smyslu  
použití  malého počítače - Raspberry Pi - k řízení quadrocoptéry a pro studijní účely ve smyslu 
vytvoření řídícího softwaru od základu. Tato quadrocoptéra je řízena joystickem  prostřednictvím 
Wi-fi a řízení přes Internet použitím 3G modemu je možné také. O přímé řízení quadrocoptéry se  
stará Arduino Uno a Raspberry Pi mu přeposílá povely. K dispozici je zachycování letového videa v 
reálném čase a polohová stabilizace quadrocoptéry jeho zpracováním je vytvořena částečně.
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elektronický  gyroskop,  inerciální  měřící  jednotka,  IMU,  MPU6050,  elektronický  barometr, 
BMP085, Pi Camera, joystick, PID regulátor, zpracování obrazu  

Abstract
The aim of this work is to develop inovative quadcopter for study purposes. Inovative in the sense  
of using small computer - Raspberry Pi - to control quadcopter and for study purposes in the sense  
of creating control software afresh.  This quadcopter is joystick controled using Wi-fi or Internet  
via  3G  modem.  Quadcopter  is  directly  controled  by  Arduino  Uno  receiving  coomands  from 
Raspberry Pi.  There is  realtime flight video capturing available and location stabilisation using 
image processing is partially created.
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ESC Electronic speed controller; elektronický obvod určený k regulování otáček 
elektromotorů
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Kapitola 1 - Úvod

1 Úvod
Téma této diplomová práce vzniklo z mé osobní iniciativy pracovat na něčem zajímavém, v 
čem bych mohl komplexně vyzkoušet své schopnosti a znalosti. Tím se mi stal projekt 
vytvoření quadrocoptéry, který zde prezentuji.
Na dnešním trhu se nachází spousta quadrocoptér a každý má možnost si nějakou hotovou 
koupit, nebo z nabízených komponent sestavit. Proto se zde nabízí otázka, v čem má být zrovna 
ta moje zvláštní. Jednak je to použitým řešením pro její ovládání, které poskytuje širokou škálu 
potencionálních možností pro netradiční vylepšení, protože k tomu používám malý počítač s 
operačním systémem Linux. Ten hlavní důvod je ale ten, že jsem naprogramoval její řídící 
software.
V kapitole 2 se nachází stručný nástin problematiky řízení quadrocoptéry, který je potřebný k 
dostatečnému objasnění postupů při její realizaci. Realizace je popsána v kapitole 3, popisuje 
použité komponenty a principiální popis řídícího softwaru s demonstrativními úryvky z 
programového kódu. Kapitola 4 obsahuje testování použitých řešení v průběhu celého vývoje 
quadrocoptéry. Jak se mi to vše povedlo shrnuje kapitola 5.
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Kapitola 2 - Nástin problematiky quadrocoptér

2 Nástin problematiky quadrocoptér
2.1 Quadrocoptéra jakožto RC model 
2.1.1 Stavební komponenty

Quadrocoptéra je vrtulník se čtyřmí rotory. Ve smyslu RC modelu je nejčastěji složena z 
rámu,  4 motorů a  vrtulí  (tvrořících  4 rotory),  čtyř  regulátorů  otáček (dále  jen  ESC),  řídící  
jednotky (dále  jen  ŘJ)  a  akumulátoru.  Touto verzí  se  zabývám v DP. Systém akumulátoru, 
motorů a ESC se nazývá pohon quadrocoptéry.

2.1.1.1 Řídící jednotka

Stability ve visu je dosaženo korekcí otáček jednotlivých motorů. Tato korekce musí být 
prováděna s dostatečně velkou fekvencí a přesností a toho lze stěží dosáhnout manuálně, kdy 
korekce provádí pilot. Proto je zapotřebí ŘJ, která reguluje otáčky motorů na základě údajů ze 
senzorů.  Elementární  je  pro quadrocoptéru senzor  poskytující  údaje  o rychlosti,  orientaci  a  
gravitačních  silách  (dále  jen  IMU),  které  využívá  údajů  z  elektronického  akcelerometru  a 
gyroskopu,  někdy také  i  z  magnetometru.  Čím menší  quadrocoptéra  je,  tím je  třeba  větší 
korekční frekvence. ŘJ je spojena s ESC a zdrojem napětí.

2.1.1.2 ESC

ESC je připojeno k akumulátoru a ŘJ. Za pomocí PWM signálu posílaného z ŘJ do ESC se 
regulují  otáčky motoru. Zpravidla impulsy o délce 1 ms vyvolávají  nulové otáčky, 2 ms pak 
maximální otáčky, které jsou odvislé od použitých motorů a voltáže akumulátoru. Čím větší je 
frekvence posílání impulsů do ESC, tím rychlejší je dosažení změny otáček motorů. Nejčastěji 
je používána frekvence od 100Hz do 400Hz. Výrobce ESC většinou udává maximální možnou 
frekvenci přijímaného PWM signálu. 

2.1.1.3 Motory

Motory jsou připojeny k ESC. Podstatnými údaji jsou maximální proudové zatížení a počet 
otáček  na  1  volt.  Maximální  otáčky  jsou  dány  voltáží  použitého  akumulátoru.  Motor  s 
1000 ot.min-1/V se označuje jako 1000 KV. V quadrocoptérách se nejčastěji používají motory 
od 300 KV do 1400 KV. Čím nižší KV motor má, tím jsou nutnější větší vrtule. Stejně jako vr
tule musí být i motory vyvážené, aby neházely ze strany na stranu. V opačném případě dochází 
k vibracím, které zkreslují údaje z IMU a snižují účinnost pohonu. 

Nejčastěji se dnes používají třífázové motory. Prohozením dvou fází vstupu se změní směr 
otáčení. S rostoucími otáčkami rotoru roste odebíraný proud z akumulátoru exponenciálně.
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Kapitola 2 - Nástin problematiky quadrocoptér

2.1.1.4 Vrtule

Vrtule se rozlišují pravotočivé (dále jen CW) a levotočivé (dále jen CCW). Je zapotřebí pár  
CW a CCW vrtulí pro dosažení korekce rotace quadrocoptéry okolo své svíslé osy. Zvětšení  
otáček CW vrtulí vyvíjí sílu pro rotaci proti směru hodinových ručiček.

Čím větší vrtule použijeme, tím větší mají tah i odpor vzduchu. S odporem při otáčení roste  
odebíraný proud a motor může být poškozen, pokud nedodržíme jeho mezní hranici. Motory se 
proudem vduchu z vrtulí také chladí.

2.1.1.5 Akumulátor

Nejčastěji  se používají  akumulátory LiPo. Jeden článek LiPo má nominální napětí  3.7  V. 
Akumulátor  ze  3 článků LiPo zapojených v sérii  označujeme zkráceně  3S.  Výrobce  udává 
maximální  vybíjecí  proud  akumulátoru,  který  je  vztažen  k  jeho  kapacitě.  Označení  20C  u 
akumulátoru s kapacitou 1 Ah značí maximální vybíjecí proud 20 A. Samozřejmě s kapacitou 
roste hmotnost akumulátoru. LiPo články jsou velmi choulostivé na podvybití a zkratování a při  
manipulaci s nimi je třeba se držet bezpečnostních pokynů.

2.1.1.6 Rám

Rám by měl být dostatečně pevný a zároveň lehký. Za zvážení také stojí použití silenbloků, 
které tlumí vibrace šířící se z motorů. ŘJ a akumulátor bývá umístěn v těžišti rámu.
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Kapitola 2 - Nástin problematiky quadrocoptér

2.2 Logika řízení quadrocoptéry
2.2.1 Stabilizace

Stabilizací  je  myšleno  setrvání  polohy  quadrocoptéry  v  náklonu,  nejčastěji  definované 
pilotem. K tomu je zapotřebí údaj náklonu quadrocoptéry vzhledem k zemi (získáný z IMU) a 
regulační  člen,  který  změní  otačky  motorů.  Jako  regulační  člen  můžeme  použít 
PID regulátor. [2]

PID regulátor (dále jen PID) realizuje funkci: 

u (t)=K pe (t)+K i∫
0

t

e(t)dt+K d
d
dt

e (t) kde:

• K
p
 je proporcionální konstanta

• K
i
 je integrační konstanta

• K
d
 je derivační konstanta

• e(t) je chyba v čase t; e = žádaná hodnota (např. náklonu) – aktuální hodnota

Konstanty získáme jejich manuálním nastavením. Funkci je možné snadno implementovat 
programově (tedy diskrétně),  neboť derivaci nahradíme rozdílem aktuální a předchozí chyby 
(vydělené Δt), integraci zase nahradíme sumací všech chyb od počátku měření (vynásobených 
Δt).
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Kapitola 2 - Nástin problematiky quadrocoptér

Quadrocoptéra má celkem 3 osy:  označíme-li  motory sever, jih, východ  a západ, potom 
motory sever-jih tvoří jednu osu (dále jen NS osa) a východ-západ druhou (dále jen EW osa); 3.  
osa (dále jen Z osa) je pak poněkud specifická.

Z IMU můžeme získat aktuální hodnotu náklonu pro každou osu relativně k zemi. Chceme-li  
mít sklon SN osy 0° a aktuální je -5°, ubereme výkon na severním motoru a na jižním přidáme.  
Hodnotu manipulovaného výkonu získáme z PID a  budeme tedy potřebovat  jeden  PID pro 
každou osu. 

Zatímco  osy  SN  a  EW jasně  určují  sklon  vůči  zemi,  svislá  osa  je  vztažena  k  rotaci.  
Otočením páky na  ovladači,  např.  joysticku,  chceme  nejčastěji  docílit,  aby  quadrocoptéra  
rotovala. PID svislé osy tedy musí mít na vstupu nejlépe hodnotu úhlové rychlosti okolo osy Z 
(získáme z IMU). Na motorech jedné osy tak dojde k přidání výkonu a jeho ubrání na druhé 
ose. 

Popsaným způsobem pilot vychýlením ovládací páky určuje náklon quadrocoptéry v NS a  
EW ose a jejím otočením (kolem osy Z) určuje rychlost její rotace, avšak rotace kolem její osy 
vždy kolmé k zemi, neboť při pokusu o rotaci v náklonu vlastně měníme sklon osy NS a EW, 
což jejich PID nechce dovolit  a  bude to dorovnávat.  Můžeme tím tedy v náklonu zatáčet  s  
quadrocoptérou otáčením páky, což také vlastně intuitivně očekáváme.

Výše popsané by se dalo klasifikovat jako jeden z možných módů (neakrobatický) řízení  
quadrocoptéry. Použijeme-li joystick jako ovladač, budeme jeho naklápěním určovat absolutní  
naklopení quadrocoptéry (např. v rozsahu od -40° do +40° pro osy NS a EW) a jeho otáčením 
budeme v podstatě zatáčet, resp. rotovat v připadě, je-li quadrocoptéra srovnána vodorovně.
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Kapitola 2 - Nástin problematiky quadrocoptér

2.2.1.1 Ziegler-Nicholsova metoda pro nastavení PID

Jedná se o heuristickou metodu pro nastavení konstant PID regulátoru. [1] Postup nastavení 

probíhá  tak,  že  se  nejprve  zvyšuje  proporcionální  konstanta  K
p
 do  bodu,  kdy  dojde  v 

regulovaném systému k oscilacím, zatímco zbylé dvě konstanty jsou nastaveny na nulu. Tato  

hodnota se pojmenuje jako K
u 
 a nastavení všech tří konstant se pak odvíjí od této hodnoty dle 

této tabulky:

Typ řízení K
p
 K

i
K

d

P 0.50 K
u - -

PI 0.45 K
u

1.20 K
p -

PD 0.80 K
u -

K
p
 / 8

klasické PID 0.60 K
u

2.00 K
p

K
p
 / 8

malý překmit 0.33 K
u

2.00 K
p

K
p
 / 3

žádný překmit 0.20 K
u

2.00 K
p

K
p
 / 3

Tabulka 1: Ziegler-Nicholsova metoda - nastavení konstant v závislosti na hodnotě začínajících  
oscilací.

2.2.1.2 Řízení ESC regulátoru PWM signálem

Rychlost rotace motorů je řízena PWM signálem přijmaným ESC regulátorem. ESC jsou  
zpravidla  řízeny  elektrickými  impulsý  velikosti  1 až 2 ms,  přičemž  1 ms  impuls  přikazuje 
nulový výkon.
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Ilustrace 3: Vzhled PWM signálu pro řízení ESC regulátoru.
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Budou-li impulsy vysílány každých 5 ms, získáme tím frekvenci PWM signálu 200 Hz. U 
každého ESC by měl výrobce udávat, jakou maximální možnou frekvenci PWM signálu může 
příjmat.1

Na ilustraci č.4 je znázorněn výstup z měření velikosti elektrického proudu proudícího do 
motoru v závislosti na frekvenci PWM signálu. PWM impulsy jsou zpočátku vysílány s délkou 
1 ms  a  poté  proběhne  skoková  změna  na  dělku  impulsu  2 ms.  Měření  porovnává  nástup 
elektrického proudu pro frekvenci 100 Hz a 400 Hz.

1 Ze svých zkušeností vím, že s rostoucí frekvencí PWM signálu klesá čas nutný ke změně otáček 
a v případě quadrocoptéry tak mohou být její reakce ostřejší, je-li to žádoucí.
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Ilustrace 4: ESC Turnigy 30A Plush. Výstup z měření změny elektrického proudu proudícího do  
motoru v závislosti na frekvenci PWM signálu.

zdroj: rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1250488
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3 Realizace
V začátcích byl můj model quadrocoptéry sestaven z levných komponent a klasického rámu. 

Jako ŘJ jsem využíval Raspberry Pi (dále jen RPi), se kterým jsem měl propojen IMU přes  
sběrnici  I2C. RPi bylo spojeno s notebookem prostřednictvím Wi-fi  sítě a jako ovladač byl 
použit joystick s tří-osou pákou. V této konfiguraci jsem se dostal do bodu, že bylo možné s  
quadrocoptérou létat. 

Problémy způsobovala  celková  elektronická  nestabilita  celého  řešení,  kdy např.  vibrace 
vyvolávaly ztrátu el. kontaktu Wi-fi modulu v USB konektoru, což zapřičiňovalo restart RPi a 
pád modelu. Jindy zase došlo k zaseknutí RPi s nutností manuálního restartu. Tyto situace byly 
nejhorší,  neboť při  nich často nedocházelo k přerušení  odesílaného PWM signálu do ESC. 
Motory při pádu na zem, s vrtulí zaseklou o překážku (nejčastěji zeminu), měly stále tendenci 
se otáčet, což způsobovalo velký nárust el. proudu a jejich poškozování; pády také poškozovaly 
jejich ložiska.

Po této zkušenosti jsem sestavil novou verzi quadrocoptéry, kterou zde prezentuji. Je použit 
zcela jiný typ rámu z odolného pěnového materiálu (EPP), který chrání motory a vrtule před  
poškozením. Jako ŘJ je použito Arduino Uno, což se ukázalo jako mnohem stabilnější řešení 
než-li RPi. 

Kromě el. stability Arduino poskytuje jemnější rozlišení délky PWM impulsu oproti RPi: z 
500 bodů (tedy od 1 ms do 2 ms s jemností 2 us) na 1000 bodů (tedy s jemností 1 us). Motory, 
ESC a vrtule jsem pořídil v jedné sadě od firmy DJI, která je známým výrobcem quadrocoptér. 
Komponenty jsou spolu výrobcem sladěny a motory i vrtule jsou vyvážené. Vylepšení přinesl i  
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Ilustrace 5: První verze mé quadrocoptéry při testování stabilizace v pomocném stojanu.
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nový LiPo 3S akumulátor s kapacitou 8000mAh, který na jedno nabití  významně prodloužil  
dobu letu  a  testování.  RPi  zůstalo  pro  přeposílání  instrukcí  do  ŘJ  a  letového videa pilotní 
aplikaci.

9

Ilustrace 6: Nová verze quadrocoptéry.
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3.1 Použité komponenty
3.1.1 Uživatelské rozhraní pro ovládání quadrocoptéry

3.1.1.1 Notebook a joystick

Název produktu Lenovo IdeaPad 17"

CPU Core 2 Duo 2.0 GHz

OS Debian Wheezy 32bit, později Ubuntu Utopic Unicorn 64bit
Tabulka 2: Notebook - specifikace podstatných údajů

Název produktu Joystick Cobra M5

Rozhraní USB 2.0 a 3.0

Hmotnost 1650g

Počet tlačítek 7 skutečných tlačítek, dva kloboučkové přepínače (s celkem 
12 tlačítky), dvě tlačítkové spouště, 3-polohový přepínač

Snímané osy 3-osá páka umístěná v magnetickém poli, potenciometr
Tabulka 3: Joystick - specifikace podstatných údajů

3.1.2 Komponenty pro stavbu modelu quadrocoptéry

3.1.2.1 Rám 

Prodejce HobbyKing

Název produktu Extra Large EPP Quadcopter Frame

Hmotnost 330g

Šířka 835mm

Výška 90mm

Vzdálenost proti sobě umístěných motorů 450mm
Tabulka 4: Rám - specifikace

10

Ilustrace 7: Joystick Cobra M5
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3.1.2.2 Motory

Motory jsou  pravotočivé  (s  levým závitem pro  uchycení  vrtule)  a  levotočivé (s  pravým 
závitem). Díky tomuto řešení se na nich vrtule samy při otáčení utahují (tzv. self-tightening).  
Vrtule jsou součástí setu a jejich roměr je 249x109mm.2

Výrobce DJI

Název produktu e300 Tuned Propulsion System

Hmotnost 50 g

Otáčky 920 ot.min-1/V

Maximální proud 15 A (dle výrobcem dodávaných ESC, jinak není udán)

Tabulka 5: Motory - specifikace

3.1.2.3 ESC

ESC mají tři výstupy pro třífázový brushless motor, dva vstupy (kladný a záporný pól) pro 
akumulátor,  jeden  vstup  pro  řídící  PWM  signál,  jeden  5 V  výstup  s  uzeměnín.  Jsou 
předprogramované  výrobcem  a  toto  nastavení  nelze  měnit.  Výrobce  neudává  maximální  

2 Originální rozměr v palcích je 9.4"x4.3".
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Ilustrace 8: Rám quadrocoptéry
Zdroj: hobbyking.com

Ilustrace 9: Motory - DJI e300 Tuned Propulsion System
zdroj: firstpersonview.co.uk
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možnou frekvenci PWM impulsů, běžně však bývá do 400 Hz, což jsem měl možnost potvrdit 
otestováním.  

Výrobce DJI

Název produktu e300 Tuned Propulsion System

Maximální proud 15A OPTO

Doporučené baterie 3S - 4S

Hmotnost 30g
Tabulka 6: ESC - specifikaceŘídící jednotka a periferie

3.1.2.4 Řídící jednotka

Jako řídící jednotka je použita deska Arduino Uno R2. K němu jsou přímo připojeny ESC 
(jejich PWM vstupy) a přes sběrnici I2C senzory. Napájeno je přímo z baterie. Sběrnicí SPI je 
řešena obousměrná komunikace s RPi. 

Výrobce SmartProjects

Název produktu Arduino Uno R2

Mikrokontroler ATmega328

Operační napětí 5 V

Vstupní napětí (mezní) 6-20 V

Vstupní napětí (doporučené) 7-12 V

Taktovací frekvence 16 MHz

Paměť flash (pro program) 32 KB

SRAM 2 KB

EEPROM 1 KB

Hmotnost 25 g

Některá rozhraní I2C, SPI, UART
Tabulka 7: Řídící jednotka Arduino Uno R2 - specifikace
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Ilustrace 10: ESC – DJI e300 Tuned Propulsion System
zdroj: quadcopters.co.uk
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3.1.2.5 Zprostředkování komunikace a videa

Komunikaci  se  zdrojem  povelů  zprostředkovává  Raspberry  Pi  prostřednictvím  Wi-fi  a 
přeposílá je sběrnicí SPI do ŘJ. Je k němu také připojena kamera.

Výrobce Raspberry Pi foundation

Název produktu Raspberry Pi rev.2

CPU BCM2835 z rodiny ARM Cortex-A6 taktovaný na 700MHz

RAM 512 MB

GPU VideoCore IV

Některá rozhraní: USB, UART, I2C, SPI, Ethernet, slot pro micro SD kartu

Hmotnost: 50g
Tabulka 8: Raspberry Pi - specifikace

Tabulka 9: Základní specifikace Raspberry Pi

3.1.2.6 IMU

Jako  IMU  je  použit  elektronický  modul  MPU6050,  který  obsahuje  3-osý  elektronický 
akcelerometr  a  gyroskop  s  automatickou  kalibrací  přímo  za  běhu.  Důležitým  prvkem  je 
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Ilustrace 11: ŘJ - Arduino Uno
zdroj: arduino.cc

Ilustrace 12: Raspberry Pi rev.B
zdroj: raspberrypi.org
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elektronická  jednotka  implementující  algoritmy  pro  spřažení  údajů  z  akcelerometru  a 
gyroskopu, kterou výrobce označuje jako  Digital Motion Processor (DPM) a umožňuje také 
připojení modulu magnetometru.

Gyroskop  i  akcelerometr  má  nastavitelnou  citlivost.  Zmenšováním citlivostí  se  zvětšuje 
maximální rozsah zachycení  měřené veličiny.  Pro akcelerometr je to jednotka 1 G, která by 
měla odpovídat gravitačnímu zrychlení na Zemi. Akcelerometr umístěný v horizontální poloze 
vůči zemi by měl zaznamenat v ose Z velikost zrychlení 1 G, popřípadě je třeba jej manuálně na 
tuto hodnotu dokalibrovat. Při citlivosti nastavené na ±2G představuje zrychlení ±1G naměřená 
hodnota ±16384. Pro citlivost ±16G to by pak měla být změřena hodnota ±2048. (v závislosti 
na orientaci senzoru)

Výrobce InvenSense

Název produktu MPU-6050

Operační napětí 2.375 V - 3.46 V

Rozhraní I2C

Citlivost gyroskopu [°/s] ±250, ±500, ±1000, ±2000

Citlivost akcelerometru [G] ±2, ±4, ±8, ±16

Tabulka 10: MPU6050 - specifikace 

3.1.2.7 Elektronický barometr

Elektronický  barometr  je  realizován  modulem BMP085  a  je  využíván  k  měření  letové 
hladiny.  Nabízí několik režimů přesnosti měření výsledného tlaku, přičemž s rostoucí přesností  
klesá  frekvence  měření.  Pro  přesnější  měření  tlaku  lze  tímto  modulem měřit  také  teplotu.  
Následující tabulka ukazuje vlastnosti jednotlivých režimů měření:
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Ilustrace 13: IMU - 3-osý akcelerometr a gyroskop v modulu MPU6050
zdroj: sparkfun.com
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Parametr 
módu

Interní počet 
měření

Maximální čas konverze 
pro získání tlaku [ms]

Odchylka měření 
tlaku [hPa]3

Odchylka měření 
výšky [m]

0 1 4,5 0.06 0,5

1 2 7,5 0.05 0,4

2 4 13,5 0.04 0,3

3 8 25,5 0.03 0,25
Tabulka 11: Možnosti nastavení přesnosti měření tlaku pro BMP085

Výrobce InvenSense

Název produktu BMP085

Operační napětí 1.8 V - 3.6 V

Rozhraní I2C

Tabulka 12: Základní specifikace BMP085

3 Šum při měření je počítán jako směrodatná odchylka pro 10 měření.

15

Ilustrace 14: Elektronický barometr v modulu BMP085
zdroj:sparkfun.com
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3.1.2.8 Kamera

Výrobce Adafruit Industries

Název produktu Raspberry Pi Camera

Typ senzoru OmniVision OV5647 Color CMOS QSXGA 5MPix

Počet pixelů 2592x1944

Velikost pixelu 1.4x1.4 um

Zorný úhel 54° x 41°

Zorné pole 2x1.33 m na vzdálenost 2 m

Zaostřování 1 m až nekonečno

Video 1080p při 30 fps s kodekem H.264 až do 90 fps 
s VGA

Tabulka 13: Specifikace kamery pro Raspberry Pi [3]

3.1.2.9 Wi-fi modul

Výrobce Edimax

Název produktu EW-7811Un Mini

Podporované standardy IEEE802.11b/g/n, WEP 64/128, WPA, WPA2

Přenosová rychlost 150Mbps

Rozhraní USB 2.0, 3.0

Hmotnost 10g

Tabulka 14: Specifikace Wi-fi modulu Edimax Mini
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3.1.2.10 3G modem

Výrobce Huawei

Název produktu Huawei e303

GSM frekvence [MHz] 850, 900, 1800, 1900

Podporované přenosy dat GPRS, EDGE, UMTS 5.76 MBit/s, HSDPA 
7.2 MBit/s

Podporované sítě GSM/2G, UMTS/3G

Frekvence UMTS [MHz] 900-2100

Rozhraní USB

Hmotnost 40g
Tabulka 15: Specifikace 3G modemu Huawei e303

3.2 Software
Většinu aplikací jsem psal především v jazyce C/C++ za využití knihovny Qt a knihoven pro 

komunikaci se senzory a rozhraními. Nutné bylo také vytvořit skripty pro unixový shell Bash. 
Na Raspberry Pi jsem nainstaloval OS Linux v distribuci Raspbian a na svém notebooku, ze 
kterého quadrocoptéru prostřednictvím joysticku řidím, používám linuxovou distribuci Debian 
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Ilustrace 16: Wi-fi usb modul Edimax
zdroj:alza.cz

Ilustrace 17: 3G modem Huawei e303
zdroj:alza.cz
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a  později  Ubuntu.  Jako  programovací  IDE  jsem  použil  Qt Creator,  Arduino IDE.  Na  RPi 
používám Qt Creator a pokud to není možné, přihlašuji se k němu přes SSH a používám Vim.

3.2.1 Uživatelská aplikace pro řízení letu
Uživatelská aplikace obsahuje základní UI především s možnostmi pro nastavení konstant 

PID regulátorů a zobrazení letového videa v reálném čase. Pro řízení quadrocoptéry figuruje  
jakožto server, na který se RPi z quadrocoptéry připojuje. Má na starost tyto úkony:

• čtení a parsování dat z joysticku

• obsluhu připojení s quadrocoptérou

• odesílání řídících dat do RPi, které zahrnují především řídící povely získané z joysticku 
a konstatnty pro nastavení jednotlivých PID regulátorů

• příjmání videa a jeho zobrazení v UI

• příjmaní ůdajů ze senzorů quadrocoptéry

• ovládání quadrocoptéry v režimu autopilota na základě analýzy příjmaného obrazu

3.2.1.1 Čtení a parsování dat z joysticku

Vzhledem k použití OS Linux jsou data čteny ze souboru /dev/input/js0 a k jejich parsování 
využívám jednoduchou externí knihovnu. U joysticku využívám především údaje o poloze 3 osé 
páky, potenciometru pro ovládání výkonu motorů a přepínače pro změnu letového režimu.

Nová data na výstupu souboru zařízení joysticku se objeví tehdy, došlo-li k jejich změně. 
Jejich čtení provádím ve stejné smyčce, jako odesílání dat do RPi, tedy se stejnou frekvencí.

Velikost 16 bitů Velikost 16 bitů

Číslo instrukce z joysticku (např. potenciometru) Hodnota instrukce
Tabulka 16: Tvar jednotlivé instrukce čtené z joysticku

3.2.1.2 Obsluha připojení s quadrocoptérou

Obsluhu připojení zajišťuji pomocí komponent knihovny Qt pro TCP/IP komunikaci v roli  
serveru. V případě úspěšného připojení se v UI zobrazí aktuální IP adresa připojeného síťového 
zařízení  a  pokud  je  připojení  zrušeno,  údaj  přejde  do  stavu  “disconnected”  a  čeká  se  na 
opětovné navázání.

3.2.1.3 Odesílání řídících dat do RPi

Odesílání  dat  probíhá  na  ručně  nastavené  frekvenci,  většinou  od  50 Hz  do  100 Hz.  Při 
odesílání  dat  dbám  na  optimalizaci  jejich  velikosti,  proto  v  každém  jednotlivém  paketu  
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odesílám jen  ty  hodnoty,  které  prošly  změnou  a  jsou  nejaktuálnější.  Pokud  žádná  změna  
neproběhla, odesílám postupně každou aktuální hodnotu. Vzhledem k možnému zkreslení dat v 
průběhu odesílání  přidávám na konec každého paketu 16 bitový checksum, neboť v případě 
chybného nastavení instrukcí v ŘJ v důsledku zkreslení při  přenosu po síti  by mohla hrozit  
havárie  quadrocoptéry. Jednotlivá řídící instrukce a paket má následující tvar:

Velikost 8 bitů Velikost 16 bitů

Číslo instrukce Hodnota
Tabulka 17: Tvar jednotlivé instrukce v rámci paketu odesílaného do RPi

Velikost 24 
bitů

Velikost 24 
bitů

... Velikost 24 
bitů

Velikost 16 
bitů

Instrukce 0 Instrukce 1 ... Instrukce 
N-1

Checksum

Tabulka 18: Tvar datové části paketu odesílaného do RPi

V případě  režimu  autopilota  dochází  k  nahrazení  odesílání  dat  z  joysticku  daty z  PID 
regulátoru autopilota.

3.2.1.4 Příjem videa a režim autopilota

Režimem autopilota  označuji  možnost  automaticky stabilizovat  pohyb  quadrocoptéry na 
místě. K tomuto účelu potřebuji do uživatelské aplikace získat aktuální letové video pro jeho 
analýzu a zpětné řízení quadrocoptéry.

Ke streamu videa na RPi se připojím příkazem nc a výstup odesílám do pojmenované roury 
vytvořené příkazem mkfifo.

V uživatelské aplikace pak ze souboru čtu použitím knihovny OpenCV, provádím analýzu 
obrazu a video zobrazuji v UI. Aby mělo video minimální latenci, provádím jeho čtení s vyšší  
hodnotou FPS než s jakou ho na RPi streamuji. 

Výstupem z obrazové analýzy je trajektorie pohybu kamery, ze které se vypočítává vektor k 
počátku měření trajektorie.

V analýze obrazu používám nejprve funkci knihovny OpenCV, která v obraze najde vhodné 
body:

void goodFeaturesToTrack( 
        InputArray image, // vstupní obrázek

utputArray corners, // výstupní pole nalezených bodů
    int maxCorners, // maximální počet hledaných bodů

     double qualityLevel, // minimální akceptovatelná kvalita bodů
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      double minDistance) // minimální vzdálenost mezi body

Poté použiji druhou funkci OpenCV, která nalezne v aktuálním obraze body, které odpovída
jí bodům v obraze předešlém:

void calcOpticalFlowPyrLK(
 InputArray prevImg, // předchozí obrázek

       InputArray nextImg, // aktuální obrázek
       InputArray prevPts, // předchozí body zájmu
 InputOutputArray nextPts, // nové pozice předchozích bodů zájmu
       OutputArray status) // status nalezení nové pozice bodů zájmu 

Platné dvojice  předchozích bodů zájmu a  jejich  nových umístění  tvoří  množinu vektorů 
posunu  v  obraze.  Vzhledem  k  tomu,  že  nově  nalezené  body  ne  vždy  odpovídají  těm 
předchozím, je třeba mít množinu dostatečně velkou pro výpočet průměrného vektoru posunu 
obrazu, s vyloučenými zcela nesmyslně umístěnými body. Implementován mám pouze posun 
obrazu v rovině, ačkoliv by teoreticky bylo možné získat trojrozměrný vektor pohybu, který by 
mohl poskytnout sofistikovanější stabilizaci.

Po získání vektoru posunu obrazu v rovině je možné vypočíst vektor mezi aktální pozicí 
quadrocoptéry a výchozí pozicí, ve které měření trajektorie započalo. Protože se kamera naklápí  
spolu s quadrocoptérou, jsou vypočtené vektory posunu naklápěním značně zkreslené. První 
možnost, jak toto vyřešit, je umístění kamery do stojanu se servy, který zajistí, že kamera bude 
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Ilustrace 18: Ukázka výstupu při zpracování obrazu z kamery
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snímat vždy ve stejném náklonu relativně k zemi.  Druhá možnost,  kterou jsem se pokoušel 
realizovat  já,  je  umístit  kameru  ke  quadrocoptéře  napevno  a  odečítat  od  vektoru  pohybu  
získaného z analýzy videa vektor aproximovaný z rozdílu náklonu quadrocoptéry mezi dvěma 
naposledy přijatými snímky.

Bude-li kamera snímat obraz kolmo k zemi a poté dojde k jejímu pozvolnému naklopení o 
90°, vektor posunu získaný analýzou videa bude přibližně stejný jako ten, který by se vypočetl  
na základě znalostí technických parametrů použité kamery:4

• Zorné pole použité kamery (délka x šířka): 2.0x1.33 m na vzdálenost 2 m

• Počet pixelů zachycených senzorem kamery: 2592x1944 

• Délka kruhového oblouku o poloměru 2 m příslušícího úhlu 90°: 

d=
o
4
=

2π r
4

=
2π 2

4
=π [m ]

• Délka jednoho pixelu na vzdálenost 2 m: 

pd=
délka zorného polena 2m

počet podélně zachycených pixelů
=

2
2592

=7.72⋅10−4
[m]

• Přibližný počet pixelů získaný uvedeným zpracováním obrazu při postupném 
naklopení kamery o 90° v podélném směru: 

počet pixelů=
d
pd

= π
7.72⋅10−4 =4069.4

Při naklopení kamery o 90° vzhledem k jejímu podélnému snímanému úhlu by tedy měl být  
analýzou videa, pokud by se snímalo rozlišením o délce 2592 pixelů5, změřen vektor o délce 
přibližně 4096.4 pixelů, což je zhruba 45.52 pixelů na 1° naklopení.

Budu-li  předpokládat,  že  k aktuálnímu a  předchozímu snímku budu mít  zároveň náklon 
quadrocoptéry přesně v době jejich pořízení,  můžu z vektoru posunu snímků odečíst vektor  
vzniklý  v  důsledku  naklopení,  čímž  získám  takřka  přesný  vektor  horizontálního  posunu 
quadrocoptéry.

4 Uvedený postup a výpočty jsem řádně neotestoval a jedná se o mou hypotézu.
5 Použitá kamera a příslušný sofwtare umožňuje  snímání videa v maximálním rozlišení Full HD. 

Rozlišení  2592 x 1944 je dosažitelní při jednotlivé forcení.

21



Kapitola 3 - Realizace

Vzhledem k tomu, že quadrocoptéra, tak jak jsem jí  postavil, má malý rozsah naklápění,  
zanedbávám přitom nepřesnosti vzniklé z důvodu záběru povrchu pod ní z jiného úhlu, které by 
mohly  být  zmenšeny  výpočtem  trojrozměrného  vektoru  posunu  obrazu  namísto 
dvourozměrného, který není schopný zazamenat přibližování a oddalování.

Po získání skutečného vektoru posunu by pak byl pro ovládání quadrocoptéry použit opět 
PID regulátor s vhodně nastavenými konstantami. Jeden PID pro osu NS a jeden PID pro osu 
EW qaudrocoptéry, podobně jako je to zařízeno v ŘJ. Jejich vstupem by byla vzdálenost do 
výchozího  bodu  a  jejich  vstupem by bylo  naklopení  quadrocoptéry  stejně  jako  při  řízení 
joystickem, jehož instrukce by nahradil.

Tuto  část,  výjma  získávání  trajektorie  posunu  z  kamery,  se  mi  bohužel  nepodařilo 
implementovat a není v uživatelské aplikaci obsažena. (viz kapitoly Testování a Závěr) Výše 
uvedené jsou mé hypotézy, které jsem neotestoval.

3.2.2 Programové vybavení na RPi
Programové vybavení na RPi budu brát jako celek vč. konzolových skriptů. Má na starost  

tyto úkony:

• automatické spuštění nutných aplikací při startu RPi

• vystavení připojení k síti Wi-fi a průběžnou kontrolu připojení
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Ilustrace 19: Ukázka měření posunu mezi snímky při naklápění kamery. Počet pixelů určujících  
vzdálenost je odvoditelný ze znalosti zorného úhlu kamery a použitého rozlišení.
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• připojení na uživatelskou aplikaci, popř. jeho opětovné navázání

• přijmání řidících dat z uživatelské aplikace a jejich přeposílání do ŘJ

• přijímání dat z ŘJ a jejich odesílání do uživatelské aplikace

• zachycování videa z kamery a jeho streamování

3.2.2.1 Spuštění nutných aplikací při startu

Při startu RPi dochází nejprve ke spuštění skriptu pro připojení k síti Wi-fi, což zahrnuje 
také skript pro opětovné navázání připojení. Dále je nutné spustit skript pro streamování videa z 
kamery. V první verzi quadrocoptéry, kde jako ŘJ sloužilo RPi, skripty brzdily hlavní řídící  
aplikaci, což se negatovně projevovalo na výsledné stabilizaci. V nové verzi s oddělenou ŘJ už 
problémy nezpůsobují, neboť jsou na ní kladeny malé nároky.

3.2.2.2 Vystavení připojení k síti Wi-fi a průběžná kontrola připojení

Tato  funkcionalita  implementovaná  pomocí  skriptu  má  za  úkol  načíst  do  jádra  Linuxu 
potřebné moduly pro obsluhu Wi-Fi  zařízení.  Průběžně je  také ověřován stav připojení  pro  
případ nutnosti jeho obnovy. Samozřejmě je také možná modifikace pro připojení k Internetu 
pomocí k tomu určeného 3G modemu.

3.2.2.3 Připojení k uživatelské aplikaci, přijímání řídících dat a jejich přeposílání 
do ŘJ

Připojení  k  uživatelské  aplikaci  je  implementováno  klasickým  modelem  klient-server 
pomocí knihovny Qt. Úkolem je připojit se na server pomocí předem definované IP adresy a  
portu. V případě ztráty připojení jsou ve smyčce prováděny pokusy o jeho opětovné navázání.

Po připojení dochází k příjmání dat z uživatelské aplikace, jejich odesílání do ŘJ a přijímání 
dat z ŘJ. Přijmaná data z uživatelské aplikace jsou nejprve ověřena pomocí checksumu, který 
zabírá  dva  poslední  bajty  každé  přijaté  zprávy.  Byla-li  přijata  správně,  odešlou  se  bez  
posledních dvou bajtů do ŘJ.

Odesílání dat do ŘJ je ověřované a probíhá přes sběrnici SPI, kde RPi figuruje v režimu 
master. Každý jeden odeslaný bajt  ŘJ přeposílá pro kontrolu zpět; celá zpráva se odesílá do 
doby úspěšného přijetí řídící jednotkou.

Příjmání  dat  z  ŘJ,  jako  např.  údaje  o  náklonu  quadrocoptéry,  jsou  ověřovány  pouze 
posledním kontrolním bajtem, který obsahuje checksum, a poté odesílány do RPi. V případě 
výpadku připojení k uživatelské aplikace nejsou do ŘJ odesílány žádná data.
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3.2.2.4 Zachycování videa z kamery a jeho streamování

Vzhledem k použití  modulu  kamery přímo určeného pro  RPi,  používám k obsluze  jeho 
oficiální software, který je určen pro Raspbian. Proud dat z kamery poté streamuju konzolovým 
příkazem nc na předem zvolený síťový port, takže je možné se na stream ze sítě připojit a data 
číst.

Pro  dosažení  co  nejmenší  latence  pro  příjemce  videa  nepoužívám pro  jeho  streamování 
záměrně žádný buffer, čímž dosahuju vizuálně neznatelného zpoždění změn v obraze při jeho 
příjmání v řídící aplikaci.

3.2.3 Aplikace řídící jednotky
ŘJ má na starost finální řízení quadrocoptéry a je koncipovaná tak, aby fungovala ať už při  

výpadku připojení k uživatelské aplikaci, tak při zaseknutí RPi. Je připojená k senzorům přes  
sběrnici I2C v režimu master a, jak už bylo řečeno, s RPi přes sběrnici SPI v režimu slave.

Po připojení quadrocoptéry k akumulátoru dojde k inicializaci ŘJ a dále jsou ve smyčce  
vykonávány tyto kroky:

1. Zpracování přijatých dat z RPi do konkrétních povelů a odeslání letových informací do 
RPi.

2. Načtení informací o aktuálním náklonu a rotaci z MPU6050.

3. Načtení informací o tlaku vzduchu a jeho teplotě z BMP085.

4. Aktualizace výkonů motorů na základě povelů a informací ze senzorů.

5. Kontrola stavu pro případné zahájení nouzového režimu.

6. Textové výpisy na sériové lince pro debugging

• Bez  závislosti  na  posloupnosti  hlavní  smyčky  probíhá  čtení  dat  z  RPi  a  zpětné 
odesílání.

Je  důležité  zmínit,  že  frekvence  hlavní  smyčky je  řízená  přerušením z MPU6050,  které 
oznamuje,  že  jsou  připravena  data  ke  čtení.  Frekvenci,  s  jakou  budou  data  z  MPU6050 
připravena  ke  čtení,  je  možné  nastavit  atributem  pro  dělení  frekvence,  který  je  součástí  
obslužné knihovny tohoto senzoru.  Arduino Uno nestíhá dodržovat  maximální  nastavitelnou 
frekvenci pro tento senzor 200Hz a proto používám nejbližší možnou, 100Hz.6

6 Je však možné, že při větší optimalizaci zdrojového kódu, především při počítání s plovoucí 
čárkou, by bylo možné frekvenci 200Hz použít.
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3.2.3.1 Zpracování přijatých dat z RPi do povelů a odeslání letových informací zpět do 
RPi

Komunikace s RPi má dvě části, jednu pro příjem dat, které obsahují povely quadrocoptéře a 
druhou, která slouží k přeposílání informací o quadrocoptéře zpět do RPi.

Proces příjímání dat je dán třemi zahajovacími bajty a rovněž ukončen třemi ukončovacími  
bajty, přičemž každý přijatý bajt je ihned odesílán zpět, aby se v RPi provedla kontrola, že byl 
přijat  správně.  Jsou-li  rozpoznány  tři  bajty  zahájení  zprávy,  dojde  k  inicializaci  příjmání  
řídících  instrukcí.  Celá  zpráva  se  z  RPi  odesílá  tak  dlouho,  dokud  nedojde  v ŘJ  k jejímu 
správnému přijetí. Správně odeslaná data jsou ukončena třemi ukončovacími bajty a jen potom 
je povoleno zpracování dat do povelů.

Začátek zprávy Jednotlivé povely (jeden povel zabírá celkem 3 bajty) Ukončení zprávy

0xfa 0xfb 0xfc flag 
0

hodnota flag 
1

hodnota flag 
n

hodnota 0xfc 0xfd 0xfe

Table 19: Uspořádání řídící jednotkou příjmané zprávy z RPi

Následuje ukázka zdrojového kódu funkce, která je spuštěna pro obsloužení přerušení na 
sběrnici SPI:

ISR (SPI_STC_vect) 
{ 
  byte c = SPDR; // uložení příjatého bajtu
  if(in_process_it == true) { // vyhnutí se chybě R/W, je-li zrovna 
    SPDR = 0; // zpracovávána předchozí přijatá zpráva
    return; 
  } 
  // VÝBĚR MÓDU KOMUNIKACE 
  if(prePrev_c == 0xfa && prev_c == 0xfb && c == 0xfc) {
        mode = 1; 
        process_it = false; // zamezení chybě R/W 
        pos = 0; 
        response = c; 
  } 
  else if(prePrev_c == 0xfb && prev_c == 0xfc && c == 0xfd) {
        mode = 2; 
        pos = 0; 
        response = c; 
        process_it = false; // zamezení chybě R/W 
        pos_read = 0; 
        goto RESPONSE; 
  } 
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  else if(prePrev_c == 0xfc && prev_c == 0xfd && c == 0xfe) {
        mode = 0; 
        response = c; 
        process_it = true; // zprava se může zpracovat 
        if(pos > 2) 
        pos = pos - 2;
        //Serial.println("Rozpoznan konec zpravy"); 
  } 
  // Příjimací procedura 
  if(mode == 1) {      
    response = c; 
    buf[pos] = c; 
    pos++; 
  } 
  // Odesílací procedura 
  else if(mode == 2){ 
    if(pos_read < 8) { // pocet odesílaných bajtů je stanoven ručně 
    response = ((byte*)toRPi_msg)[pos_read]; 
    pos_read++; 
    } 
    else { 
      response = c; 
    } 
  }  
  else if(mode == 0){ 
     response = c; 
  }
  RESPONSE:
  prePrev_c = prev_c; 
  prev_c = c;
  SPDR = response; 
} 

Přijatá  data  jsou  po  úspěšně  rozpoznané  ukončovací  posloupnosti  bajtů  zpracována  do 
povelů při nejblížším možném průchodu hlavní smyčkou, tak jako je to v následující ukázce:

for(int i = 0; i < pos/3 ; i++) { 
switch(buf[i*3+0]) { // rozpoznání příznaku každého povelu
  case 0:   command.x =    (*((short*)&buf[i*3+1]) / 1000.0f; break; 
  case 1:   command.y =    (*((short*)&buf[i*3+1]) / 1000.0f; break; 
  case 2:   command.z =    (*((short*)&buf[i*3+1]) / 1000.0f; break; 
  case 3:   command.pwr = -(*((short*)&buf[i*3+1]) - 32767.0f ) /
65.5536f; break;
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// ...atd. }
// Připrava odesílaných informací
toRPi_msg[0] = ypr[0] * 100; // float ypr[3]; Yaw, Pitch, Roll
toRPi_msg[1] = ypr[1] * 100; 
toRPi_msg[2] = ypr[2] * 100;
toRPi_msg[3] = 0;
// vytvoření kontrolního součtu odesílaných bajtů
for(int i = 0; i < 6; i++) 
  toRPi_msg[3] += ((byte*)toRPi_msg)[i];

Při zpracování dat do instrukcí je znemožněno upravovat proměnnou  byte buf[SIZE], aby 
nedocházelo  k  chybnému  zpracování  jejím  přepisem  při  příjmání  nových  dat  z  SPI. 
Minimalizaci špatně přeposílaných bajtů jsem provedl snížením přenosové rychlosti na sběrnici 
SPI.

3.2.3.2 Načtení informací o aktuálním náklonu a rotaci z MPU6050

Obzlužná knihovna7 pro IMU senzor MPU6050 umožňuje využívat jeho tzv. DMP jednotku, 
která zpracovává informace z akcelerometru a gyroskopu a provádí jejich matematickou fůzi.  
Výstupem z jednotky v tomto modu jsou informace o náklonu a rotaci udané v kvaternionech,  
které  mohou  být  zpracovány do  konkrétních  rotací  a  které  jsou  relativní  vůči  aktuálnímu 
vektoru gravitace působícímu na IMU senzor, resp. na quadrocoptéru. Tyto údaje není následně 
nutné upravovat, např. filtrovat, jako by tomu bylo v případě čtení surových dat z akcelerometru 
a gyroskopu, které tento senzor umožňuje také.8

Při průchodu hlavní smyčkou se zpravidla čeká v cyklu while(!mpuInterrupt) na přerušení z 
MPU6050, které signalizuje připravenost dat pro jejich přečtení. Protože jsou data připravena v 
přesně  daných intervalech,  které  se  dají  nastavit,  využívám toho  k řízení  frekvence  hlavní  
smyčky. Při nedodržení intervalů, tedy frekvence čtení, může dojít k přetečení FIFO zásobníku 
v senzoru a je nutné jej pak restartovat. Pokud nastane taková situce, údaje ze senzoru jsou po 
několik dalších čtení nesmyslné. Špatnou zkušenost mám taky v případě příliš brzkého čtení,  
kdy přijaté hodnoty nejsou úplně korektní.

Následuje úsek kódu čtení ze senzoru:

while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) { } // čekání na 
mpuInterrupt = false;      // přerušení

7 Knihovna I2Cdev library - MPU6050 od Jeffa Rowberga, používaná komunitou Arduina Una k 
obsluze senzoru MPU6050. Portace této knihovny existuje také pro Raspberry Pi. 

8 Údaje sice není třeba upravovat např. filtrováním, nicméně autor knihovny tvrdí, že použití nej
vyšší možné frekvence čtení z DMP, tj. 200Hz, vede k velmi zašuměným hodnotám. Já používám 
frekvenci 100Hz.
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mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
fifoCount = mpu.getFIFOCount();
if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) { 
  mpu.resetFIFO(); // restart v případě přetečení
  Serial.println(F("MPU6050 FIFO overflow!"));
} 
else if (mpuIntStatus & 0x02) {
  while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
  mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
  fifoCount -= packetSize;
  mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer); // získání kvaternionů z
                                        // přijatých dat
  mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q); // získání vektoru gravitace
  mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity); // získání náklonu

  ypr[0] = ypr[0] * 180/M_PI; // uložení náklonů pro další zprac. ve
                              // smyčce
  ypr[1] = ypr[1] * 180/M_PI;
  ypr[2] = ypr[2] * 180/M_PI;

3.2.3.3 Načtení informací o tlaku vzduchu a jeho teplotě z BMP085

Pro čtení z barometru BMP085 je nejprve nutné odeslat požadavek pro čtení teploty nebo 
tlaku, kde pro přepočtení tlaku na relativní výšku9 jsou potřebné obě hodnoty. Samotné čtení 
údaje je možné provést až po určitém čase (v závislosti na zvolené přesnosti). Čtení tedy probí 
há takto:

1. Odeslání požadavku na teplotu nebo tlak.

2. Kontrola, zda uplynul čas nutný ke zpracování (zpravidla několik milisekund). Pokud 
ne, pokračuje se v provádění hlavní smyčky.

3. Přečtení údaje teploty nebo tlaku.

Pro obsluhu senzoru vč. získání výšky je použita obslužná knihovna.10 Při výškové stabiliza
ci neprovádím přepočet na výšku v metrech, ale vystačím si pouze s tlakem, který má PID za  
úkol udržovat korekcí výšky.

9 Výsledná hodnota není výška, ale spíše letová hladina, vzhledem k tomu, že výšku nelze pomocí 
barometru nikdy přesně změřit kvůli jeho neustálým změnám.,

10 Knihovna BMP085 napsaná Limorem Friedem pro Adafruit BMP085.
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3.2.3.4 Aktualizace výkonů motorů na základě povelů a informací ze 
senzorů

V tomto kroku přichází na řadu získání výstupu z PID regulátorů pro aktualizaci výkonu 
motorů. Základní část kódu vypadá následovně: 

// Získání aktuální hodnoty z PID
supp = get_pid(&pid_ns, // reference na strukturu s PID pro osu NS
           command.x +  // požadovaný náklon osy NS
        command.trim_x, // manuální korekce požadovaného náklonu
                ypr[1], // aktuální hodnota náklonu pro NS osu
            1/LOOP_HZ); // doba vykonávání jednoho průchody smyčkou
power_n = command.pwr - supp; // aktualizace výkonu severního
power_s = command.pwr + supp; // a jižního motoru
    
// to samé se provede pro EW osu a obdobně pro Z osu
supp = get_pid(&pid_ew,command.y + command.trim_y,ypr[2],1/LOOP_HZ);
power_e = command.pwr + supp;
power_w = command.pwr - supp;
supp = get_pid(&pid_z, command.z*100, -gyroZ, 1/LOOP_HZ);
power_n += supp;
power_s += supp;
power_e -= supp;
power_w -= supp;

// Hodnota PID pro výškovou stabilizaci
supp = get_pid(&pid_alt, // reference na strukturu s PID pro výšku
               hold_alt, // požadovaná výška
               altitude, // aktuální výška (letová hladina)
             1/LOOP_HZ); 
power_n += supp;
power_s += supp;
power_e += supp;
power_w += supp;
// provedení aktualizace výkonu v motorech
esc_write_all(power_n, power_s, power_e, power_w);
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Aktualizace výkonu motorů je prováděna změnou délky PWM impulsů pro jednotlivé ESC. 
Generování impulsů je softwarové a používám k tomu specializovanou knihovnu.11 Následuje 
úsek kódu pro nastavení délky PWM signálu pro severní, jížní, východní a západní motor:
int esc_write_all(float n, float s, float e, float w) {
  esc_n.writeMicroseconds(1000 + n); // nastavení délky impulsu
  esc_s.writeMicroseconds(1000 + s); // v mikrosekundách.
  esc_w.writeMicroseconds(1000 + w); 
  esc_e.writeMicroseconds(1000 + e);
}

Samotný PID je implementováno takto:

float get_pid(struct PID *pid, float wanted_val, float current_val, 
float diff_time)  {
  // Vypočtení aktuální chyby
  pid->current_error = wanted_val - current_val;

  // přičtení aktuální chyby do integrální složky s již aplikovanou
  // konstantou a časovým rozdílem měření
  pid->sum_error += pid->current_error * pid->i_const * diff_time;

  // vypočtení návratové hodnoty, sčítání P, I a D složky
  ret_var = 
    ( pid->current_error * pid->p_const ) +  // P-složka
                       ( pid->sum_error ) +  // I-složka
    ( ( pid->current_error - pid->last_error)/diff_time ) * 
                              pid->d_const;  // D-složka
  // uložení aktuální chyby pro příští výpočet derivační složky
  pid->last_error = pid->current_error;

  // ujištení, že integrační složka nepřekročila maximální možnou
  // hodnotu
  int const MAX_PID = 400;
  if(pid->sum_error > MAX_PID)
    pid->sum_error = MAX_PID;
  else if(pid->sum_error < -MAX_PID)
    pid->sum_error = - MAX_PID;

  return ret_var;
}

11 Knihovna Servo, která je součást oficiální knihovny pro Arduino. Originálně je určena k ovládání 
serv, nicméně je volně modifikovatelná pro řízení ESC. V knihovně je možné nastavit frekvenci 
odesílání impulsů a také měnit rozlišení jejich délky, které je defaultně nastaveno na 1 us.
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4 Testování
Testování bylo prováděno průběžně s vývojem celého řešení a proto budu popisovat také 

situace,  se  kterými  jsem se setkal,  než řídící  aplikace dosáhly finálního stavu popsaného v  
předchozí kapitole.

Po zprovoznění komunikace uživatelské aplikace s quadrocoptérou bylo nutné nejprve ověřit  
správnou funkci stabilizace náklonu quadrocoptéry pro dosažení cíle s quadrocoptérou volně 
létat. K tomuto účelu jsem sestrojil stojan, ve kterém je quadrocoptéra uchycena na jedné ze 
svých os.

Poté  byla  quadrocoptéra  ve  svém  těžišti  zavěšena  na  lanko,  kdy  se  testovala  souhra  
stabilizace náklonu a rotace. Teprve pak jsem přešel k pokusům o normální let, které se někdy 
neobešly bez pádu s následnou nutností oprav.

V  průběhu  testování  jsem  se  potýkal  s  nedostatečným  provedením  hardwarové  části  
quadrocoptéry,  která  zvětšovala  množinu  možných  příčin  naskytlých  problémů.  Ty  se  mi 
podařilo  alespoň  částečně  vyřešit,  nicméně  lepšího  výsledku  by  bylo  dosaženo  použitím 
profesionálního  hardware,  tedy  komponent  přímo  pro  použití  v  quadrocoptéře  určených, 
především ŘJ. 

4.0.1 Komunikace mezi zařízeními

4.0.1.1 3G modem 

První  pokusy  probíhaly  se  zprovozněním  3G  modemu12 na  RPi  pro  možnost  ovládání 
quadrocoptéry přes Internet. Softwarová základna pro použitý 3G modem je v RPi pro Raspbi
an dobrá a nesetkal jsem se při tom s většími obtížemi

Z následného testování komunikace mezi RPi a notebookem připojeným k Internetu13 jsem 
se zaměřil na její latenci, která se pohybovala přibližně okolo 50ms 14. Zjistil jsem, že k dosa
žení  této  latence  je  nutný  souvislý datový tok,  neboť  jinak  dochází  k jejímu markantnímu  
zvětšení. Z testování také vyplynulo, že komunikaci s RPi nelze iniciovat (např. příkazem ping) 
z notebooku, ale musí být nejprve zahájena z RPi.15 Při dalších pokusech jsem již  z praktických 
důvodů používal pouze připojení Wi-fi. 

12 Připojení O2 Mobilní internet poskytovatele O2 Czech Republic a.s.
13 Připojení O2 ADSL s pevnou IP adresou
14 Latence měřena příkazem ping obousměrně. Podle mapy pokrytí, kterou poskytovatel připojení 

poskytuje, nejspíše nebude stejná na všech územích ČR. Umístění, na kterém testy probíhaly, 
mělo dle této mapy plné pokrytí signálem. 

15 Nejspíše z důvodu blokace poskytovatelem mobilního připojení.
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4.0.1.2 Wi-Fi modul

Nejprve  jsem použil  Wi-Fi  modul,  který  bylo  v  důsledku  větších  rozměrů  a  hmotnosti 
obtížně, vzhledem k vibracím za letu, pevně přichytit v USB konektoru. Samovolné vysunutí 
způsobovalo restart  RPi.  Přešel  jsem proto na velmi  malý Wi-Fi  modul,  se  kterým již  tyto 
problémy nebyly. Oba nebylo problém na RPi zprovoznit.

4.0.1.3 Joystick

Samotné získávání údajů dat z joysticku bylo bezproblémové, nicméně výhrady bych měl k 
jeho  kvalitě.  Joystick měl  problém ukazovat  ve  výchozí  poloze  tomu adekvátní  údaje  (pro  
náklon quadrocoptéry 0° v obou osách) a časem se v něm objevily znatelné vůle. Problématický 
byl taky jeho jediny potenciometr, použitý pro nastavování výkonu motorů, který měl ve svém 
rozsahu otáčení slepá místa, kde po jejich překročení docházelo ke skokové změně výkonu.

Celkově použití běžných joysticků, které většinou slouží pro hraní her, hodnotím z důvodu 
jejich kvality jako nepříliš dobrý nápad.

4.0.1.4 Komunikace mezi RPi, ŘJ a uživatelskou aplikací

Propojení  RPi s  ŘJ přes sběrnici  SPI se potýkalo s chybami přenosu, které jsem vyřešil 
snížením přenosové rychlosti a ověřováním přenesených dat. Quadrocoptéra se potýkala s ob
časnými zvláštním chováním, jako např. náhlým zvýšením výkonu motorů, které bylo znatelně 
zlepšeno ověřování přijímaných dat z uživatelské aplikace prostřednictvím checksumu. Chybně 
přijatá data přes Wi-fi jsem si také přímo potvrdil výpisy špatně přijatých paketů a jejich výskyt  
nebyl malý. Poslední výskyty různých náhlých záškubů quadrocoptéry způsobovalo nevylou
čená chyba Read-Write v ŘJ při přijímání dat z SPI.

Problém, který způsobovalo přerušení připojení k Wi-fi,  tj.  nemožnost dále ovládat letící  
quadrocoptéru, byl částěčně vyřešen v ŘJ vypnutím motorů při zastavení přijmání dat z RPi a je  
tím tedy také řešeno případné zaseknutí RPi, se kterým jsem však v nové verzi quadrocoptéry 
neměl problémy. Tuto situaci by bylo možné sofistikovaněji řešit řízeným volným pádem za po
užití akcelerometru. 

4.0.1.5 Senzory

Trochu problematickou se ukázala práce s modulem MPU6050, kdy příjmané údaje občas 
začnou  ukazovat  naprosto  nesmyslné  hodnoty.  Jeden  z  problémů,  který  toto  vyvolává,  se 
ukázalo být čtení z modulu s nedostatečně velkou frekvencí, neboť pakliže se data nečtou ze 
zásobníku FIFO modulu MPU6050 dostatečně rychle, dojde k jeho přetečení a je restartován. 
Dále  pomohlo  připájení  kabelů  pro  I2C  komunikaci  s  ŘJ  namísto  používání  zasouvacích 
kabelů. Čas od času se chybná data objevují, což připisuji chybám elektronického rázu. 
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Tento modul  měl  také často problémy se  svou inicializací.  V takové případě bylo  třeba 
restartovat ŘJ aby byl proveden další pokus. Z komunitních diskuzí na Internetu vyplynulo, že 
má tyto problémy s modulem více uživatelů. Řešení se mi bohužel nepodařilo nalézt.

MPU6050 bylo třeba nejprve ručně zkalibrovat. Informace o náklonu a rotaci jsou po asi půl  
minutové stabilizaci po zapnutí přesná, na případných nepřesnostech nese podíl problematická  
ruční kalibrace, na kterou by se spíše hodil specializovaný software. 16 Testováním jsem však 
došel  k  závěru,  že  z  důvodu  načítající  se  chyby  nelze  spoléhat  na  informace  ohledně 
horizontlního a svislého pohybu v prostoru využitím údajů z akcelerometru, což mě vedlo k 
využití stabilizace pomocí analýzy obrazu z letového videa.

Modul  BMP085  se  ukázal  být  funkčně  bezproblémový.  Vizuálně  bylo  na  čteném tlaku 
možné jasně zaznamenat rozdíl i v půlmetrové změně výšky, ačkoliv je zde problém s velkým 
šumem příjmaných hodnot.  Za cenu snížení  frekvence pro čtení  tlaku je  možné získat  jeho 
přesnější hodnotu.

4.0.1.6 Motory a ESC

PWM  impulsy  pro  regulaci  otáček  byly  generovány  softwarově  pomocí  specializované 
knihovny17 pro  Arduino  Uno.  Měřením takto  generovaných  impulsů  pomocí  osciloskopu18 
ukázalo velice přesné dodržování stanovené délky impulsů (v řádech nanosekund).

4.0.2 Testování stabilizace

4.0.2.1 Stabilizace ve stojanu a v zavěšení

Quadrocoptéra byla nejprve umístěna ve stojanu (viz ilustrace č.5, str.  8) kde se provádělo 
nastavení PID konstant pro osy NS a EW. Osvědčilo se mi držet se Ziegler-Nicholsovy metody 
pro  nastavování  PID regulátoru  a  poté  jeho  3  konstanty zvětšovat  stejným násobitelem do 
potřebné úrovně ostrosti reakcí quadrocoptéry na povely z joysticku.

Ukázalo se, že vzhledem k nerovnostem v konstrukci modelu, kdy IMU k němu není ideálně 
vodorovně, je třeba přidat do uživatelské aplikace možnost donastavení odchylek náklonu pro 
jednotlivé osy, aby quadrocoptéra samovolně neletěla do boku.

V zavěšení se testovala schopnost quadrocoptéry rotovat a udržovat stanovenou polohu. Při 
nastavení PID regulátoru pro osu Z se mi osvědčilo nastavit jeho derivační konstantu na nulu,  
neboť v opačném případě docházelo k silným vibracím v motorech.19 Proto jsem použil jen 

16 Jako je např. běžně používán v mobilních telefonech a tabletech.
17 Oficiální knihovna Servo pro Arduino Uno.
18 Osciloskop Hantek DSO1060 s pásmem 60MHz.
19 Docházelo k nim nejspíše v důsledku šumu v hodnotě úhlové rychlosti.
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konstantu proporcionální a integrační a výsledky byly dobré.20 Jako vstup do PID z IMU byla 
použita hodnota úhlové rychlosti při rotaci okolo osy Z quadrocoptéry.

4.0.2.2 Stabilizace při letu nízko nad zemí

Při opravdovém letu se projevily věci, které bylo třeba doladit. Protože se quadrocoptéra 
vznesla  od  země  až  v  poslední  třetině  otočení  potenciometru  na  joysticku,  upravil  jsem 
snímanou hodnotu  vymodelovanou exponenciální  funkcí  tak,  aby byl  lépe  využit  celý jeho 
rozsah.  Quadrocoptéra  měla  velice  ostře  nastavené  reakce,  které  způsobovaly  poněkud 
chaotické řízení. Vyplatilo se to vyřešit snížením frekvence PWM signálu z 400Hz na 200Hz.  
Dalším řešením by mohlo být přidání filtru na výstupní hodnoty z joysticku, eventuálně zvýšení  
fekvence pro odesílání řídících instrukcí, aby jejich změny v ŘJ nebyly tolik skokové.

Více než-li akumulátorem Li-pol 8 Ah 3S se mi osvědčil lehčí a výkonější Li-pol 4S 4 Ah a 
to především z hlediska ovladatelnosti quadrocoptéry a její samotné stabilizace. Korekci pro 
vychýlení jednotlivých os, kterou jsem měl implementovanou v uživatelské aplikaci, by bylo 
vhodnější měnit přímo tlačítky joysticku, aby mohla být prováděna za letu.

Vzhledem k tomu, že tah motorů neroste lineárně vzhledem k nastavenému výkonu, tj. délce 
PWM  impulsů,  ale  má  k  němu  spíše  exponenciální  průběh,  dochází  při  pokusu  o  rotaci  
quadrocoptéry k jejímu stoupání. (viz kapitola 3.2.3.4, str.29, zdrojový kód). Jako řešení by se 
mohla použít korekční funkce, která by zajistila, že nastavený výkon skutečně bude odpovídat  
tahu motoru.21

Dále  při  letu  dochází  k  velmi  malým zákmitům,  jejichž  původ  se  mi  nepodařilo  nikdy 
dostatečně  identifikovat  a  tedy  odstranit.  Mohly  by  být  způsobeny rezonancemi  z  motorů 
negativně ovlivňujícími IMU, mohly by být také způsobeny použitou frekvencí pro aktualizaci 
výkonů motorů, kterou mám nastavenou na 100 Hz a vyšší (200 Hz) mi Arduino Uno nestíhá.

4.0.2.3 Stabilizace výškové hladiny

Při stisknutí jednoho z tlačítek na joysticku má dojít k udržování aktuální výšky. Nastavení  
PID regulátoru zde bylo problematické, neboť při nedostatečné výšce došlo k velkému nárustu 
integrační  složky  regulátoru  a  až  poté  začala  quadrocoptéra  stoupat.  Došlo  však  vždy  ke  
značnému  překročení  výchozí  výšky,  velkému  zápornému  nárůstu  integrační  složky a  opět 
rychlý pád.

20 Válná většina PID regulátorů v průmyslu využívá pouze svou integrační a proporcionální složku.
[2]

21 Taková funkce by vyžadovala měření velikosti tahu motoru v závislosti na nastaveném PWM 
signálu a je možné, že by byla relativní k použítým rozměrům vrtule.
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Jako kompromis jsem zvolil  velice mírné hodnoty PID konstant,  což pro právnou funkci 
vyžadovalo precizní nastavení plynu pro alespoň přibližné udržení výšky.

Celkově  regulace  výšky nebyla  tak  jednoduchá,  jako  v  případě  regulace  náklonu,  a  to 
nejspíše v důsledku velkého zpoždění k dosažení její  změny. Řešením by mohlo být použití  
vylepšeného  PID  regulátoru  pro  situace,  kde  se  aplikovaná  nová  hodnota  výstupu  z  PID 
regulátoru projeví s velkým zpožděním.[2]

4.0.3 Stabilizace analýzou letového videa
Zpoždění příjmaného videa z kamery bylo neznatelné, k mírnému zpoždění docházelo až při  

analýze obrazu pro výpočet trajektorie letu, samozřejmě v závislosti na použitém rozlišení.

Získávání  trajektorie  pohybu  kamery  fungovalo  velice  dobře,  a  to  i  nad  relativně 
homogenním povrchem jako je třeba tráva. 

Video bylo odesíláno nejprve do souboru pojmenované roury. Jeho otevírání v uživatelské 
aplikaci trvalo v OS Debian Wheezy asi okolo 5 sekund a bylo bezproblémové. Problém nastal  
při přechodu na OS Ubuntu Utopic Unicorn v závěru tvorby DP, kdy otevírání tohoto souboru 
se prodloužilo na několik minut a ani po množství pokusů a věnovaného času se nepodařilo 
tento problém vyřešit. Pro vytvoření jiné logiky získávání videa z quadrocoptéry už bohužel  
nezbýval čas. Proto finální implementace stabilizace analýzou letového videa není vytvořena.
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5 Závěr
V  této  diplomé  práci  jsem  sestavil  quadrocoptéru  a  napsal  pro  ní  řídící  software.  

Quadrocoptéra je zajímavá hlavně díky použití Raspberry Pi a ovládání z počítače joystickem 
za přitomnosti letového videa, což teoreticky umožňuje quadrocoptéru řídit bez nutnosti mít ji  
na očích. Jako zajímavou inovaci jsem použil stabilizaci použitím analýzy videa, kterou jsem z  
časových a technických důvodů při vývoji plně nedokončil.

Vývoj vlastního softwaru pro řízení quadrocoptéry byl velice náročný a jeho výsledky jsou 
spíše  v  oblasti  mého  vzdělávání,  než  že  by  přinesly  lepší  způsob  řízení  oproti  komerčně 
nabízeným  produktům.  Další  vylepšení,  která  jsem  plánoval,  jako  je  stabilizace  analýzou 
letového videa,  automatického přistání  do doku a  navádění  pomocí  GPS,  se  mi  nepodařilo 
uskutečnit,  především z důvodu náročnosti  samotného obstarání  bezproblémového letu jako 
takového, který jsem musel řešit od začátku až do konce a pořád je na něm co dodělávat.

Kdybych měl dělat projekt na téma quadrocoptéry znovu, použil bych řídící jednotku, která 
v  sobě  již  obsahuje  potřebné  senzory.  Jako  řídící  software  bych  do  této  jednotky  použil  
open source projekt MultiWii, který je už několi let vyvíjen. Na takovémto základu bych se 
teprve pokoušel o inovativní řešení.  Opět bych použil  Raspberry Pi,  pro které je dnes už k 
dispozici   dokumentace pro programování  jeho grafické karty,  čehož by se  dalo využít  pro 
zpracování obrazu z kamery. Komponenty pro stavbu quadrocoptéry bych použil stejné jako 
nyní, především pokud jde o set motorů a regulátorů značky DJI, který je velmi kvalitní a za  
výbornou cenu.

Studijní přínos pro mě byl velice všestranný a z obsahu DP je nejspíše zřejmé, čeho se týká. 
Jednoznačně nejpodstatnější pro mě plynoucí ponaučení je používat co do největší míry hotová 
a hlavně fungující řešení a neztrácet čas zbytečným vyvíjením něčeho, co už existuje a bylo do 
toho již věnováno spoustu úsilí.
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Příloha na DVD
• Složka Raspberry Pi obsahuje zdrojové kódy softwaru běžícího na Raspberry Pi

◦ Složka  Nová verze quadrocoptéry  obsahuje zdrojové kódy a skripty pro novou verzi 
quadrocoptéry, kde Raspberry Pi figuruje jako zprostředkovatel komunikace a videa

◦ Složka  Stará verze quadrocoptéry  obsahuje zdrojové kódy a skripty pro starou verzi 
quadrocoptéry, kde Raspberry Pi figuruje zároveň jako řídící jednotka

• Složka  Řidící  jednotka  -  Arduino  Uno obsahuje  zdrojový  kód  řídící  jednotky psaný  v 
Arduino IDE

• Složka  Uživatelská aplikace obsahuje zdrojový kód uživatelské aplikace napsaný pro OS 
Linux, aplikaci Qt Creator a knihovnu OpenCV v3.0
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