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Práce se zabývá konstrukcí a nastavením vícevrtulové helikoptéry UFO. Cílem práce je 

seznámení s modely UFO, dále popis matematických modelů potřebných k řízení a návrh 

regulace. Velká část práce je věnována popisu snímačů potřebných k vytvoření regulačních 

smyček. Jsou zde popsány všechny regulační obvody a jejich nastavení. Veškerá nastavení 
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This work deals with design and setup of four propeller helicopter - UFO. Target of the work 

is to introduce models like the UFO and formulate description of mathematical models 

needed to design management and control. A large part is devoted to a description of sensors 

needed to set up control loops. There is description of all the regulation circuits and their 
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equipment used for communication. The conclusion describes particular control system. 
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Úvod 

Cílem této práce bylo sestavit model UFO a navrhnout řídicí a stabilizační systém. Jde 

o rádiem ovládaný vrtulový typ vznášedla. V úvodu práce je popsána konstrukce modelu a 

jeho elektronické vybavení a technické nedostatky. Teoreticky jsou zde popsány základní 

vlastnosti jednotlivých komponent modelu. V další části práce jsou popsány problémy 

s konstrukcí a vlastnostmi modelu a realizace úprav pro jejich odstranění. Je popsána jeho 

nosnost a možnosti rozšíření a zlepšení jednotlivých parametrů. V následující části práce je 

popsán stabilizační systém, jeho možnosti a nutné prvky pro udržení modelu v rovnovážném 

stavu. Poslední část práce se věnuje datové komunikaci mezi PC a modelem pro sledování 

telemetrických údajů. Je zde popsáno několik možných řešení. Závěr práce popisuje možnosti 

tohoto systému, další možná řešení a rozšíření modelu. 

 

  



 

Diplomová práce  VŠB – TU Ostrava 2010 

12 Sestavení modelu helikoptéry UFO 

1 Sestavení modelu helikoptéry UFO 

Pro realizaci diplomové práce jsem zvolil model Y-UFO českého výrobce LaHeli. Jde o 

třívrtulovou helikoptéru, řízenou čtyř-kanálovým ovladačem Zebra 4 FM. 

1.1 Mechanická část 

Model je zhotoven z karbonových a duralových součástí. Trup je tvořen třemi 

duralovými rameny, vzájemně otočenými o 120°. Konce ramen jsou upnuty mezi dvě 

karbonové základové desky. Na volných koncích ramen 

se nacházejí motory s vrtulemi, které zabezpečují 

dostatečný tah pro let modelu. Pro rozpoznání polohy je 

jedno z ramen v jiné barvě než ostatní. Přední část je 

tvořena dvěma červenými rameny. Ta jsou pevně upnuta 

k základové desce. Zadní část je tvořena jedním 

ramenem, které je k základové desce upnuto s jedním 

stupněm volnosti. Je otočné v podélné ose. To umožňuje 

řídit rotaci celého modelu kolem svislé osy. 

 

Obrázek 1 3D model Y-UFO se zapojenou elektronikou (zdroj: LaHeli) 
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Obrázek 2 Detail mechanismu na ovládání rotace řídícího ramene pomocí serva 

 

Nulová poloha (0°) Natočení (-45°) Natočení (+45°) 

Obrázek 3 Znázornění natáčení řídicího ramene 

 

Obrázek 4 Pohled na spodní část modelu určenou pro připevnění pohonného akumulátoru 
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1.2 Elektronika 

Ovládání modelu umožňuje několik elektronických modulů. Celkem je zapotřebí 

4 kanálů. Tři pro ovládání motorů a jeden pro náklon řídicího ramene. 

 

Obrázek 5 Schematické zapojení jednotlivých komponent (zdroj: LaHeli) 

 

Obrázek 6 Celkový pohled na zapojenou elektroniku 
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1.2.1 Vysílač 

K ovládání je použita modelářská souprava klasické konstrukce. Jde o proporcionální 

systém pracující v pásmu 35MHz. Ovladač je vybaven dvěma pákovými ovladači. Každý 

ovladač lze naklánět ve dvou osách, tedy dohromady 4 nezávislé kanály. Každý kanál je navíc 

vybaven trimem pro korekci středových poloh jednotlivých kanálů. Posuvné trimy v každém 

kanálu jsou určeny pro nastavení reálné neutrální polohy při zalétávání modelu.  

 

Obrázek 7 Celkový pohled na vysílač 

 

Obrázek 8 Detail prvků vysílače 

Základní technické údaje: 

• Proudový odběr 170mA 

• Napájení 7,2V – 6xAA NiMH 

Trimy nulové polohy 
jednotlivých kanálů 
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• Modulace FM (PPM) 

1.2.2 Přijímač 

Přijímač zpracovává signál vyzařovaný vysílačem a transformuje jej je na digitální 

impulsy (PWM) sloužící pro ovládání jednotlivých serv nebo elektronických regulátoru 

otáček. 

 

Přijímač se skládá ze tří základních částí: 

• Vysokofrekvenční část obsahuje krystal párovaný s krystalem vysílače. 

• Mezifrekvenční část filtruje užitečný signál. 

• Nízkofrekvenční vytváří řídící signál pro jednotlivá serva. 

 

V přijímači se přijímaný signál o kmitočtu zvoleného kanálu převádí na tzv. 

mezifrekvenční kmitočet (přijímač typu heterodyn). Buďto se používá jednoho 

mezifrekvenčního kmitočtu (single conversion - jednoduché směšování) zpravidla 455 kHz 

nebo dvou mezifrekvenčních kmitočtů (dual conversion - dvojí směšování) obvykle 10.7 

MHz v prvním stupni a 455 kHz ve druhém stupni. Přijímače s dvojím směšováním jsou 

obecně odolnější proti rušení. Jsou však složitější a tedy dražší a vyžadují jiný krystal. 

V modelu je zapotřebí přijímač vždy chránit před otřesy a vibracemi, protože vibrace a 

chvění nepříznivě ovlivňují chod přijímače. 

K napájení se používají 4xAA baterie. Při použití elektronického regulátorů s BEC 

obvodem není zapotřebí napájení řešit AA bateriemi.  



 

Diplomová práce 

Každý uživatel pot

Nejnižší frekvence je 35.010MHz a nejvyšší 35.200MHz.

krystalů pro každý kanál.

1.2.3 Servomotor

Servomotor (dále jen servo) p

výstupního hřídele nebo ra

napájení serva (červený a 
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Obrázek 9 Detail přijímače 

Každý uživatel potřebuje vlastní frekvenci, protože jinak by mohl ovládat jiný model.

Nejnižší frekvence je 35.010MHz a nejvyšší 35.200MHz. V praxi e

 pro každý kanál. 

Servomotor 

ále jen servo) převádí signál z přijímače na rota

ídele nebo ramene). Do serva je zaveden tří-žilový vodič

ervený a černý/hnědý vodič) a řídicí signál (bílý/žlutý vodi

Obrázek 10 Detail servomotoru 
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ebuje vlastní frekvenci, protože jinak by mohl ovládat jiný model. 

V praxi existuje 20 různých 

e na rotační pohyb (otáčení 

lový vodič, který v sobě zahrnuje 

ídicí signál (bílý/žlutý vodič).  
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Řídicí signál má tvar obdélníkových pulsů různé šířky (0,9-2,1 ms) o stálé frekvenci. 

Šířka pulsů určuje polohu výstupní páky serva. Běžné modelářské servomotory jsou 

konstrukčně omezeny na rotaci páky v rozmezí od 0° do 180°(někdy až 210°). Středové 

poloze ovládací páky odpovídá neutrální poloha serva cca signál o šířce 1,51 ms. 

Obrázek 11 Zjednodušené schéma servomotoru 

Prvky serva: 

• Motor -tah serva je úměrný velikosti motoru a zvolenému převodu. 

• Deska elektroniky - dnes většinou zhotovena technikou plošné montáže (SMD). 

• Převody - převodový poměr určuje poměr mezi rychlostí a tahem serva. Převody jsou 

nejčastěji plastové, pro větší zatížení a větší spolehlivost pak kovové. 

• Potenciometr - snímá polohu výstupního hřídele a uzavírá tak zpětnovazební smyčku 

zajišťující správnou činnost serva. U menších a levnějších serv je potenciometr 

připojen přímo na výstupní hřídel, u serv vyšších kategorií je připojen přes zvláštní 

převod (tzv. nepřímý náhon), který velmi účinně chrání před přenosem vibrací. 

Poškození odporové dráhy potenciometru se může projevovat jako zaškubávání serva 

v určité poloze nebo chvění v neutrální poloze. 

• Výstupní hřídel - přenáší pohyb mechanismu serva na ovládací páku.  

 

Hlavní parametry udávané pro servo:  

• Síla tahu - udává se převážně v kg/cm (např. tah běžných serv standardní velikosti 

bývá 3-3,3 kg/cm) 

• Rychlost - udává se jako doba, za níž páka serva opíše určitý úhel - např. 0,18 s/60°. 

 

M Převodovka 

 

Potenciometr 
Tvorba chyby řízení 

+ 

- 

Výstupní hřídel 

Převodník PWM/napětí[V] 

PWM vstup 
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Dle způsobu zpracování signálu se serva rozdělují na klasická analogová a digitální. 

Digitální zpracování řídících impulsů je až pětkrát rychlejší, než analogové - odezva serva je 

proto rychlejší. 

Serva všeobecně nekonají pohyb zcela plynulý, ale výchylka serva je rozdělena na určitý 

počet kroků - digitální serva pracují s mnohem vyšším počtem kroků a mohou tak pracovat 

přesněji, na hranici mechanických možností serva a jeho převodů. Navíc analogová serva jsou 

schopna vyvinout plnou sílu až při určité velikosti výchylky, zatímco digitální serva vykazují 

i pro nejmenší možný krok plný tah. To také znamená, že digitální serva mají až třikrát vyšší 

schopnost udržovat určitou polohu ovládací páky. 

Mikroprocesor v servu navíc nabízí možnost programování smyslu a velikosti 

výchylky serva, polohy neutrálu, rychlosti a šířky pásma necitlivosti a nouzového (fail-safe) 

režimu. K tomu účelu slouží speciální programátory/testery serv. Digitální serva jsou 

rychlejší, silnější a přesnější než analogová serva stejné velikosti. 

Provozní napětí serv bývá udáváno v rozmezí 4,8 až 6 V. To odpovídá nominálnímu napětí 

čtyř respektive pětičlánkové sady NiCd nebo NiMH akumulátorů. 

1.2.4 Motory 

Model Y-UFO disponuje třemi šesti-pólovými střídavými motory s rotačním pláštěm. 

Tyto motory disponují, i přes své miniaturní rozměry, dostatečným výkonem. Dosahují 

15 000ot/min.při maximálním odběru 15A(2500 otáček/volt). Jedná se o třífázové motory, 

které musí být poháněny speciálním elektronickým regulátorem (frekvenčním měničem). 

Frekvenční měnič zpracovává signál o poloze pákového ovladače vysílače a převádí jej na 

rotační pohyb magnetického pole elektromotoru. Maximální proud je dán průřezem vinutí, 

které se nesmí přehřívat, rozměry magnetů a otáčkami na Volt. Skutečné otáčky motoru jsou 

o něco menší, než je součin otáček na Volt a napětí baterie. 
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Obrázek 12 Detail jednoho z motorů 

 

Obrázek 13 Detail jednoho z motorů s nainstalovanou vrtulí 

 

Obrázek 14 Schematické znázornění 3 fázového 6ti pólového synchronního motoru – zapojení do Y 

F1  F2  F3 
Rotující plášť 

Stator 

Vstup z 3 fázového generátoru 
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1.2.5 Elektronický frekvenční měnič 

Jednou z výhod elektromotoru pro pohon modelu je, možnost plynulé regulace otáček, 

k čemuž slouží právě elektronický frekvenční měnič. Podle způsobu ovládání se rozdělují na 

jednosměrné (pro letadla, helikoptéry, závodní auta a lodě) a obousměrné (auta, lodě), které 

mají i zpětný chod. Elektronický frekvenční měnič se připojuje na místo serva a kromě 

základní funkce regulace otáček obvykle zvládá i další funkce. Obsahuje obvod BEC (Battery 

Eliminator Circuit), neboli stabilizátor napájení. Ten zajišťuje, že kromě motoru jsou 

i přijímač a další serva napájeny společně z pohonného akumulátoru a odpadá tak nutnost 

používat pro ně zvláštní akumulátory. Frekvenční měniče bývají dále vybaveny „brzdou“, 

která dovolí sklopné vrtuli u modelu letadla se zastavit a sklopit. U modelů aut potom brzdění 

motorem nahrazuje obvyklé mechanické brzdy. Brzda bývá často vypínatelná (pro letadla 

s pevnou vrtulí) nebo různě nastavitelná (pro modely aut). Dalším důležitým obvodem je 

obvod hlídající napětí pohonného akumulátoru (PCO – Power Cut-Off) – při poklesu pod 

určitou (u některých typů nastavitelnou) hodnotu se odpojuje napájení motoru, přičemž 

napájení přijímače a serv zůstává zachováno. Kromě výše uvedených bývají frekvenční 

měniče vybaveny celou řadou ochranných obvodů, kterými se brání např. proti proudovému 

nebo tepelnému přetížení. V modelu Y-UFO se nacházejí tři jednosměrné frekvenční měniče 

s nominální hodnotou napájecího proudu 6A(max. 12A na 2sec.). Všechny jsou vybaveny 

obvodem BEC avšak ochrana pohonného akumulátoru (PCO) chybí (je nutné kontrolovat 

délku letu). 

 

Obrázek 15 Detail regulátoru otáček (žluté kabely slouží k napájení motoru) 

Technické parametry 

• Rozměry 20x15x6mm 
• Hmotnost 16g 
• Provozní teplota -10 – 100°C 
• Max. trvalý proud 6A (12A 2sec) 
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Obrázek 16 Schematické znázornění regulátoru otáček 

1.2.6 LaMIX 1 

Pro usnadnění ovládání je k dispozici modul LaMIX 1 (dále jen mix). Toto zařízení je 

zapojeno mezi přijímačem a regulátory. Mix zpracovává 3 signály z přijímače, které 

přetransformuje na změny otáček jednotlivých motorů. Při požadavku na dopředný let pohne 

pilot pákovým ovladačem směrem nahoru. Tímto pohybem aktivuje změny pouze v jednom 

kanálu. Mix tento signál převede na změny otáček všech tří motorů a to následovně – přední 

dva motory své otáčky sníží a zadní motor otáčky zvýší. Model se nakloní v horizontální ose 

a začne se pohybovat směrem dopředu. Obdobně se mix chová při požadavku na let do 

ostatních stran. 

Pro zvýšení komfortu řízení je mix vybaven dvojicí gyroskopů, které nahrazují 

klasický mechanický stabilizátor (Bell-Hiller) známý z modelů helikoptér. Pilot se tedy 

nemusí tolik soustředit na stabilizaci modelu do klidové polohy. K nastavení mixu slouží 

potenciometry ATV (nastavení výchylek řízení) a Gain (nastavení zisku stabilizace). 

Potenciometrem Gain lze nastavit zisk stabilizace tak, aby byla dostatečně účinná, ale 

nedocházelo k nežádoucím zákmitům. Potenciometr ATV slouží k nastavení velikosti 

výchylek. 
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Obrázek 17 Detail mixovací jednotky 

Technické parametry 

• Rozměry 40x20x10mm 
• Hmotnost 8,2g 
• Provozní teplota 5 – 45°C 

 

Obrázek 18 Schéma mixovací jednotky 

1.2.7 Gyroskop 

Gyroskop je zařízení, určené k navigaci a určování směru. Princip gyroskopu je znám 

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

označován až Léon Foucault, který na skutečném modelu předváděl v roce 1852 rotaci Země.  

Gyroskop je vlastně setrvačník, těžké kolo otáčející se v ložiscích s nepatrným třením. 

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

stále stejný směr. Je hojně využíván např. v letectví (tzv. umělý horizont), také na lodích atd. 
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V modelářské technice se mechanické gyroskopy zastupují piezo-gyroskopem. Ty 

většinou rozpoznají rotaci pouze kolem jedné osy. Princip jejich fungování je následující - 

malý trojhran vyrobený z piezo materiálu je rozkmitán na určitou frekvenci, jakákoli změna 

pohybu se promítne do chování rozkmitaného krystalu (trojhranu) a měřením těchto změn 

jsme schopni určit směr otáčení tělesa nebo změnu směru pohybu(viz kapitola 2.1.2). 

 

Obrázek 19 Detail gyroskopu 

Technické parametry 

• Rozměry 20x15x6mm 
• Hmotnost 3,5g 
• Provozní teplota 5 – 45°C 

 

Obrázek 20 Schéma filtračního obvodu gyroskopu 

 

  

Gyro 

ENC03J 

Filtr 
Horní propust 

0,3Hz 

Zesilovač 

Filtr 
Dolní propust 

1kHz 

Výstupní napětí 



 

Diplomová práce  VŠB – TU Ostrava 2010 

25 Sestavení modelu helikoptéry UFO 

1.3 Nosnost modelu 

Znalost možného zatížení modelu je nezbytně nutná pro navrhování řídicí elektroniky. 

S rostoucí hmotností modelu roste i stabilita, naopak dynamika klesá. Pro řízení modelu je 

zvýšení jeho hmotnosti vítaným jevem. Bez zatížení je model velice dynamický (časové 

konstanty v řádu milisekund). 

Pro zjištění možné únosnosti byl model zatěžován závažími umístěnými v těžišti. 

Zatížení bylo navyšováno postupně o hmotnost 35g až na konečných 455g. Zvyšování 

hmotnosti modelu s sebou přináší i vyšší nároky na spotřebovanou energii. Experimentem 

bylo zjištěno, že hmotnost závaží nemůže překročit 430g. Při této zátěži je model vytížen na 

100% a jen s obtížemi se s ním manévruje. Pří snížení zátěže na 400g je již model dobře 

ovladatelný avšak doba letu je omezena z původních cca 12 minut na cca 7 minut. Měření 

doby letu probíhalo pro každé zatížení zvlášť. 

 

Graf 1 Přibližná závislost doby letu modelu na zatížení Y-UFO 

1.4 Úpravy modelu 

Model nabízí mnoho možností pro různorodé úpravy jak mechanické tak i elektronické 

části. Pro zvýšení nosnosti bude nutné zvýšit tah jednotlivých motorů. Toho lze dosáhnout 

změnou vrtulí. Současné vrtule jsou svou konstrukcí atypické. Pro nasazení klasických vrtulí, 

které jsou využívány u modelů letadel, je nutné upravit systém upínání. Toho lze dosáhnout 

snadno pomocí několika jednoduchých mechanických upínek v hodnotě desítek korun. 

Samotné vrtule pak bude možné zaměnit za vrtule s vyšším stoupáním a větším průměrem. 
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Změnu tahu lze upravit také výměnou motorů. Současné 60W motory však poskytují 

dostatečnou rezervu výkonu a tak nebude jejich výměna nutná. 

Případná výměna vrtulí bezesporu zvýší spotřebu energie a sníží dobu letu modelu. 

Zvýšený tah vrtulí umožní přidat i další baterii, jejíž hmotnost je přibližně 85g. S rostoucí 

zátěží modelu rostou i otáčky motorů a tím i reakční momenty. Znamená to, že řídicí rameno 

je s rostoucí zátěží, nebo výškou natočeno stále více proti směru rotace modelu. Tento jev je 

nepříjemný, protože aby model neustupoval vzad (nepropadal se dozadu vlivem sníženého 

tahu motoru) je zapotřebí na něm udržovat vyšší otáčky nebo jej osadit vrtuli s větším 

stoupáním, než mají vrtule vpředu. 

Nepříjemný efekt rotace ramene by se dal odstranit přidáním 4. Motoru na řídicí 

rameno. Odpadl by problém s propadáním ramene, protože rameno by bylo pevné. 4. Motor 

by byl umístěn zrcadlově pod stávající motor a měl by opačné otáčky. Točivý moment by se 

vyrovnal, ale vznikl by další problém – hmotnost na jedné straně by vzrostla o hmotnost 

motoru s vrtulí. Takový model opět vykazuje nelineární vlastnosti. 

Pokud by se přidal motor s protichůdnými otáčkami do každého ramene, vznikl by 

model Y-UFO se šesti motory. Nevýhodou by byla nutnost použít šest frekvenčních měničů 

pro motory a relativně složitý řídicí algoritmus. Takový model je značně energeticky náročný 

a neefektivní. 

Daleko přijatelnější úpravou modelu je přepracování cele mechanické koncepce Y-

UFO na čtyřramenné X-UFO. Přidáním ramene odstraníme nutnost řešit komplikované řízení 

ramene pomocí serva. X-UFO má 4 motory, z toho 2 levotočivé a 2 pravotočivé. Odpadá 

nerovnoměrné rozložení točivých momentů. Rotace celého modelu ve svislé ose se řeší 

současnou změnou otáčení všech 4 motorů. Model této koncepce je stabilnější a má vyšší 

nosnost. 

Změna na X-UFO si vyžádá dokoupení komponent celého ramene a navíc výrobu nové 

středové desky. Ta musí udržet 4 ramena a měla by mít dostatek prostoru pro novou řídicí 

jednotku a větší baterii. 

1.5 Transformace modelu na X-UFO 

Nezbytným krokem při výrobě nového modelu bylo vytvoření středové platformy, která 

bude schopna držet 4 ramena. Byla vyrobena dvojice desek z 2mm tlustého PVC. Dále byla 
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provedena úprava délky ramen (zkrácení) na 220mm. Čtvrté přidané rameno je bez laku, aby 

byla dobře rozpoznatelná orientace modelu v prostoru. Po sestavení kostry modelu přišlo na 

řadu osazení řídicí jednotkou (viz str.36) a regulátory motorů. 

Středová deska má tvar písmene „x“. Výrobě desky předcházelo navržení tvaru s pomocí 

CAD software. Pro tento účel byl zvolen Autodesk® Inventor. Výroba desky byla zajištěna 

firmou Duzi Model.  

   

Obrázek 21 Návrh středové desky X-UFO v Autodesk®Inventor 

Po oživení elektroniky a prvních zkušebních letech vyšlo najevo, že úprava byla dobře 

zvoleným krokem ve vývoji. Model se po seřízení chová naprosto stabilně a jeho ovládání je 

mnohem méně náročné. 

Nová elektronika je jinak energeticky náročná. Přidáním jednoho motoru se zvýšil 

celkový odběr energie. Z toho důvodu byl model vybaven novou baterií s vyšší kapacitou. 

Doba letu modelu bez zátěže je přibližně 18 minut. Měření závislosti doby letu na zatížení 

modelu jsem provedl shodným způsobem jako u původního modelu. Nosnost modelu se 

nepatrně zvýšila z důvodu zvýšeného tahu všech motorů. 

 

Obrázek 22 Graf závislosti doby letu na zatížení modelu X-UFO 
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Obrázek 23 Pohled na středovou desku ze spodní strany 

 

Obrázek 24 Nová středová deska po osazení elektronikou  

Plastový „suchý zip“ 
pro uchycení baterie 

Původní přijímač 
upravený z PWM 
na PPM výstup 

Flight-Ctrl – řídicí 
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frekvenčních 
měničů 



 

Diplomová práce  VŠB – TU Ostrava 2010 

29 Návrh řídicí jednotky 

2 Návrh řídicí jednotky 

Řídicí jednotka pro původní koncept Y-UFO byla řešitelná, avšak nákladná. Z toho 

důvodu se začalo hledat jiné řešení. Jednotka, která splňovala veškeré požadavky, se objevila 

na trhu v průběhu tvorby práce. Její cena byla velice přijatelná a po domluvě s výrobcem se 

podařilo pro vývoj získat jeden předprodejní kus. V následující části textu se nejprve 

seznámíme s původním řešením řídicí jednotky pro Y-UFO a poté s jednotkou pro X-UFO. 

2.1 Senzory pro řízení a ovládání modelu Y-UFO 

Řízení Y-UFO modelu se bude skládat celkově ze dvou systémů, které budou vzájemně 

propojeny. Jde o stabilizační systém a systém zaznamenávající pohyb modelu. 

2.1.1 Stabilizace polohy modelu 

Model UFO je nestabilní systém s jedním rovnovážným stavem. Tento rovnovážný 

stav je ve vodorovné poloze modelu. Jakákoli výchylka způsobí pohyb modelu do strany 

a destabilizaci polohy. Pro stabilizaci modelu je zapotřebí znát přesný úhel odklonu ramen od 

vodorovné polohy. Nabízí se několik možností jak tento problém vyřešit. 

2.1.2 Stabilizace pomocí gyroskopu 

Gyroskopy jsou zařízení, jejichž výstup je ovlivněn úhlovou rychlostí rotace v určité 

ose. Existuje několik základních typů gyroskopů. Mechanický gyroskop je založen na 

inerciálních vlastnostech rychle rotujícího rotoru. Využívá vlastnosti úhlové hybnosti rotoru, 

díky které si zachovává orientaci v prostoru. Optické gyroskopy využívají Sagnacův efekt. 

Piezoelektrický gyroskop funguje na principu detekce Coriolisovy síly. 

Piezoelektrický jev, se projevuje u středově nesymetrických krystalů. Důsledkem 

mechanického namáhání vzniká na plochách krystalu elektrický náboj. Tato vlastnost 

umožňuje materiál použít jako senzor. Obrácený piezoelektrický jev (elektrostrikce) vzniká 

při mechanické deformaci materiálu způsobené přiloženým elektrickým polem. Umožňuje to 

například využití přesného a stálého kmitu krystalu křemene k řízení elektrických kmitů 

v elektrických obvodech. 

Coriolisova síla je zdánlivá síla působící na pohybující se hmotný bod v rotující 

soustavě. Uplatňuje se, je-li směr pohybu hmotného bodu jiný, než je směr osy rotace.  
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�� = – 2�� × 
   ( 1 ) 

Kde: m hmotnost tělesa (kg) 

ω vektor úhlové rychlosti otáčení soustavy (���) 

v vektor pohybu tělesa 

Je-li těleso v rotační soustavě v klidu, nebo pohybuje-li se ve směru rovnoběžném 

s osou rotace, je vektorový součin nulový a Coriolisova síla nepůsobí. Síla je orientovaná 

kolmo k rovině tvořené osou rotace a směru pohybu hmotného bodu.  

Senzory, které na povrchu hranolu snímají analogovou hodnotu napětí, podle fázového 

rozdílu a amplitud napětí vyhodnocují velikost úhlové rychlosti otáčivého pohybu. Výstup 

z gyroskopů nemá konstantní offset (vzniká drift). Výstupní hodnota se pro nulovou úhlovou 

rychlost v čase mění. Offset je proto zapotřebí určit před každým použitím snímače. 

Gyroskop umístěný v těžišti je výhodný z hlediska jednoduchosti měření odchylek. 

Výstupem je úhlová rychlost rotace kolem osy. Použitím tříosého gyroskopu dokážeme změřit 

odchylku v osách x, y, z. Vstupem do systému by tedy byly odklony od jednotlivých os. 

Výstupem pak otáčky jednotlivých motorů a natočení řídicího ramene. Jde tedy o MIMO 

(multiple input multiple output) systém. Nevýhodou tohoto systému je složitost realizace 

řídicího algoritmu na modelu Y-UFO, kde je nutné transformovat kartézský souřadnicový 

systém do tříosého systému ramen modelu. Naklonění v jakékoliv ose znamená ovlivnění 

všech akčních členů. Například rotaci v ose z, lze kompenzovat pouze natočením řídicího 

ramene ovládaného servem. Při naklonění ramene se rozloží tahová síla do dvou složek. 

Tahová složka t zmenší svoji velikost na úkor složky manipulační m. To ve výsledku způsobí 

požadovanou rotaci modelu v ose z, ale také pohyb celého modelu v rovině xy (vodorovná 

rovina). Pohyb musí být kompenzován tak, aby byl zachován tah motoru v ose tahové síly. 

Realizace proběhne zvýšením otáček (tahu) motoru na řídicím rameni. Na modelu X-UFO se 

rotace ve svislé ose zajistí jednoduše změnou otáček dvou motorů.  

2.1.3 Stabilizace pomocí akcelerometrů 

Akcelerometr je senzor, který využívá setrvačnosti hmoty pro měření rozdílu mezi 

kinematickým zrychlením a gravitačním zrychlením. V současné době se v elektronice 

využívají především MEMS (mikro-elektro-mechanický-systém) akcelerometry. Vynikají 

mnohem menší rozměry, nižší energetickou spotřebou a podstatně nižší cenou, než jejich 

předchůdci. 
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Kapacitní snímání pohybu na rozdíl od piezo-odporového nebo piezo-elektrického má 

několik výhod, k nimž patří teplotní stabilita, opakovatelnost, CMOS obvodová kompatibilita 

a schopnost měření zrychlení o nízkých kmitočtech. 

Výstupy akcelerometrových modulů jsou různé (rychlost, zrychlení, dráha) 

v závislosti na využití. Pro stabilizaci modelu je výhodné využít tříosé akcelerometry, jejichž 

výstupem bude posun v jednotlivých osách. Umístění jednotlivých akcelerometrů do každého 

ramene zajistí vhodné měření odchylek. Prakticky je možné využít signály o posunu 

jednotlivých ramen v ose z pro stabilizaci modelu a posun v ose x a y pro kontrolu rotace 

kolem osy z. Posun v osách x a y lze využít také ke stabilizaci polohy v rovině xy. Stejně jako 

u stabilizace pomocí gyroskopů, je i zde zapotřebí vytvořit MIMO řídicí algoritmus. 

Další možný způsob využití je v nasazení jednoho tříosého akcelerometru pro kontrolu 

pohybu ve všech osách. Při pohybu v osách x a y je jasné, že model není ve vodorovné poloze 

a je nutné provést akční zásah k zastavení tohoto pohybu. Při pohybu v ose z dojde ke změně 

výšky modelu. Tuto změnu může vyvolat přechodná porucha působící na model (poryv větru 

apod.). Jakmile přestane působit porucha, model se opět vrátí do původní výšky (jedná se 

o autoregulační vlastnost modelu). Pro zachování výšky i přes působení poruch je zapotřebí 

uchovávat v paměti vzdálenost, kterou model urazil od země a dodržovat požadovanou výšku. 

Druhým akcelerometrem je možné kontrolovat natočení v ose z a regulovat tak rotaci celého 

modelu. 

2.1.4 Realizace stabilizace pomocí akcelerometrů 

I když bude systém v naprosto vodorovné poloze, nevyhneme se jeho pohybu ve 

vodorovné rovině xy. Senzory pro stabilizaci polohy zajistí, že model ustálí v rovnovážném 

stavu, avšak pohyb po vodorovné rovině nerozeznají. Měření tohoto pohybu nám umožní jej 

následně i ovlivnit. Nejvhodnější způsob měření je pomocí akcelerometrů, které pohyb 

zaznamenají s dostatečnou citlivosti a přesností. Jak již bylo naznačeno v kapitole 2.1.3, je 

možné využít dvou akcelerometrů jak pro stabilizaci polohy, tak pro stabilizaci (a následné 

řízení) pohybu modelu. 

Výstupním signálem akcelerometru je dynamické nebo statické zrychlení v dané ose. 

Integrací zrychlení získáme rychlost, následnou integrací rychlostí získáme posuvy 

v jednotlivých osách. Tento vztah lze popsat následující rovnicí: 

� = �(
)�� → �(�(�)��)�� ( 2 ) 



 

Diplomová práce  VŠB – TU Ostrava 2010 

32 Návrh řídicí jednotky 

 

 

Obrázek 25 Navzorkovaný signál akcelerometru 

Navzorkovaný signál akcelerometru lze zpracovat pomocí následujících rovnic: 

� �(�)�� = lim�→� ∑ �(��)∆�  ��   ∆� =
!�"

�
�
�#

!

"
 ( 3 ) 

Vzorkovací chyba způsobí nepřesné určení polohy a muže zapříčinit chybu v určení 

polohy. Nepřesnostem se lze vyhnout pomocí aproximace signálu. 

Chyba oblasti 

 

Obrázek 26 Chyby vznikající vzorkováním 

Aproximace lichoběžníkem je z hlediska přesnosti měření zřejmě nejlepší volbou. 

 

Oblast 1 

Oblast 2 

Vzorek n Vzorek n-1  

Obrázek 27 Aproximace lichoběžníkovou metodou 

Pro aproximaci použijeme následující rovnici: 
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2.1.5 Stabilizace kombinací akcelerometrů a gyroskopů 

Každý objekt, který má možnost se volně pohybovat v prostoru má šest stupňů 

volnosti. K jejich snímání je zapotřebí soustava tří gyroskopů a tří akcelerometrů, kde každá 

dvojice (gyroskop, akcelerometr) je schopna zaznamenat rotaci či zrychlení ve směru jedné 

osy kolmé na ostatní. Z šesti stupňů to jsou tři lineární stupně volnosti a to posun v ose 

x, y a z, tři stupně volnosti rotace a to otočení kolem osy x, y a z (pro potřeby tohoto 

dokumentu α, β, γ). Pokud je známo těchto šest proměnných, je známá i poloha objektu. Jsou-

li tyto údaje sledovány po určitou dobu, je z nich možné určit dráhu a rychlost pohybu 

objektu.[Portland State Aerospace Society, 1999]  

V modelu UFO je nutné vytvořit tzv. bezkardanový inerciální navigační systém. Využívá 

plošinu pevně spojenou s modelem a levné senzory, tedy akcelerometry a gyroskopy 

v podobě integrovaných obvodů MEMS. 

2.2 Řízení původního modelu Y-UFO 

Pro úplnost dokumentace je popsáno i řízení původního konceptu. 

Řídicí jednotka bude zpracovávat vstupy v podobě požadovaných hodnot pro náklon, elevaci, 

výšku a rotaci modelu. Dále bude zpracovávat signály jednotlivých snímačů. Na výstupu bude 

komunikovat s jednotlivými akčními členy modelu. 

Model Y-UFO má motor řídicího ramene trvale natočený doleva. Kompenzuje se tak 

reakční moment vrtulí (přední vrtule mají protiběžné otáčky a kompenzují se navzájem, zadní 

vrtule musí být nakloněna). Protože klidového stavu modelu prakticky není možné dosáhnout, 

je cílem práce navrhnout způsob řízení, který by tento nedostatek odstranil a zautomatizoval 

udržení ustáleného stavu modelu v různých povětrnostních podmínkách. 

S rostoucí zátěží modelu rostou i otáčky motorů a tím i reakční momenty. Znamená to, 

že řídicí rameno je s rostoucí zátěží, nebo výškou natočeno stále více proti směru rotace 

modelu. Tento jev je nepříjemný, protože aby model neustupoval vzad (nepropadal se dozadu 

vlivem sníženého tahu motoru) je zapotřebí na něm udržovat vyšší otáčky. 

S ohledem na současnou nosnost modelu je možné jej trvale zatížit přibližně 200g 

zátěží. Zachová se tak dostatek energie motorů pro rychlé dynamické změny tahu. 
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Prvotním návrhem bylo řešení pomocí dvou řídicích jednotek. Jedna by obstarávala 

řízení zadního ramene a druhá stabilizaci modelu. 

Řízení zadního ramene je založeno na jednoduchém principu. Požadavkem je 

dosáhnout konstantní svislý tah nezávisle na natočení ramene. Toho dosáhneme změnou 

otáček na motoru v závislosti na natočení ramene.  

 

Obrázek 29 Síly na vrtuli 

Tahová síla F je závislá na otáčkách motoru (RPM). Jednoduchým výpočtem určíme 

závislost změny síly na změny úhlu natočení α. Řídicí jednotka zpracuje dva vstupy. První 

vstup je natočení ramene, druhý vstup je rychlost otáčení zadního motoru. Výstupem budou 

otáčky zadního motoru. Zapojení této řídicí jednotky popisuje Obrázek 30 Schéma vstupů a 

výstupů pomocné řídicí jednotky. 

 

 

Obrázek 30 Schéma vstupů a výstupů pomocné řídicí jednotky Y-UFO 

• (RJ) Pomocná řídicí jednotka. 

• V1 až V4 jsou PWM výstupy z RC přijímače. 

• X,Y – výstup z řídicí jednotky (naklonění v horizontální rovině). 

• RPM požadované otáčky motorů (také výška modelu nad zemí). 

• LaMIX převede signály z os x,y a RPM do systému tří ramen modelu. 

• LaGYRO vyhodnocuje rotaci modelu ve svislé ose. α je signál pro servo, jde 

o hodnotu natočení zadního ramene. ŘJ pomocná řídicí jednotka. 

• RPM Zu – upravené otáčky zadního motoru v závislosti na natočení zadního ramene. 
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Hlavní řídicí jednotka zajišťuje stabilizaci modelu pomocí akcelerometrů, gyroskopů, 

elektronického kompasu a tlakoměru. 

 

Obrázek 31 Schéma vstupů a výstupů řídicí jednotky 

Nevýhodou řešení řízení pomocí dvou řídicích jednotek je jejich cena. Ruční výroba by 

byla náročná a nákladná. Na trhu se nachází vhodné řešení pouze pro pomocnou řídicí 

jednotku. Hlavní jednotku by bylo nutné vyrobit. Tyto úvahy vedly ke změně konstrukce 

modelu na X-UFO. Celkové náklady na konstrukční úpravu modelu a změnu řídicí jednotky 

jsou menší než původní koncept. 

2.3 Řízení X-UFO 

Model má čtyři vrtule a každé dvě protilehlé rotují shodným směrem. Přední a zadní 

vrtule se otáčejí po směru hodinových ručiček, zatímco se levá a pravá točí proti směru 

hodinových ručiček. Aby se model vznášel, rotují všechny vrtule stejnou rychlostí. Při tomto 

vznášení se vyrovná točivý moment levotočivých a pravotočivých vrtulí. Toto zajisti ustálení 

pohybu modelu kolem osy z. 
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Aby bylo možné uskutečnit let, některým směrem, musí být model vyveden z rovnováhy. 

Aby toho bylo dosaženo, rychlost vrtule, která je v druhá ve směru letu, se zvýší. Toto 

způsobí naklonění modelu v požadovaném směru. Například pro let vpřed se zvýší otáčky 

zadní vrtule. Tento náklon bývá označován jako „Nick“ nebo úhel α a všeobecně se používá 

k označení náklonů vpřed a vzad. Náklony vlevo a vpravo jsou nazývány „Roll“ nebo úhel β. 

Anglické značení zůstává zachováno kvůli častému použití v obslužném software. 

Rotace kolem vertikální osy je označována jako „Yaw“ nebo γ. Aby bylo možné rotovat 

modelem kolem svislé osy, je nutné měnit otáčky pření/zadní a levé/pravé vrtule současně. 

Například pro rotaci po směru hodinových ručiček přední/zadní vrtule zrychlí a levá/pravá 

vrtule zpomalí. Takto dosáhneme rotace kolem svislé osy při zachování stejné výšky. 

Pro stabilní let je zapotřebí řídicí jednotka. Hlavním úkolem jednotky je udržet model 

v rovině. K tomuto je využito několik snímačů a množství výpočtů, které určují rychlost 

jednotlivých vrtulí. V základu jednotka kompenzuje vnější vlivy, jako je například boční vítr. 

Regulátory jsou programovatelné pomocí open-source softwaru. 

 

Obrázek 32 Schéma rozložení souřadnicové soustavy na modelu X-UFO 

Pro řízení modelu byla zvolena řídicí jednotka, která se objevila na německém trhu 

v průběhu tvorby této práce. Jednotka je zatím pouze pro nekomerční účely a používá volně 

šířitelný software šířený pod GPL licencí. K řízení je použit mikroprocesor Atmel 

ATMEGA644P s frekvencí 20MHz. Jde o populární 8bit procesor, který má stabilní výkon, 

nízkou cenu a dostupnost. 

Řídicí jednotka (Flight-Ctrl) je navíc osazena několika snímači, které zajišťují stabilní 

a hladký let. Na obrázkuObrázek 33 je vidět schéma použitých elektronických prvků. Je 

zřejmé, že jde o podstatně jednodušší řešení, než u modelu Y-UFO(viz Obrázek 30), protože 
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odpadla nutnost použití více řídicích jednotek. Další výhodou je naprosto jednoduché 

konstrukční řešení, bez složitých mechanických součástí, které by způsobovaly nelinearity. 

Model nemá žádné konstrukční vůle ani jiné prvky, které vytváří nelinearity v řízení. 

 

Na obrázku je vidě značné zjednodušení konstrukce modelu oproti řešení Y-UFO. 

Nejdůležitějšími ze všech snímačů jsou snímače úhlové rychlosti - gyroskopy. 

Software využívá jejich signál k určení pozice ve vzduchu a ke kompenzaci všech okolních 

vlivů. Měření úhlové rychlosti je důležité ve všech osách (x, y a z), proto jsou tyto snímače 

tři. Tyto snímače se slangově označují jako gyroskopy a jejich výstupem je úhlová rychlost 

v [rad/s].  

Dále na desce nalezneme snímače zrychlení, které umožňují měřit zrychlení ve všech 

osách. Vertikální akcelerometr je určen k měření úhlu, který svírá model se zemí. Let lze 

realizovat i bez těchto snímačů, avšak tyto snímače jsou využity k vyrovnání modelu do 

roviny. Je tím zajištěno, že když páky řízení zůstanou bez kontroly, model zůstane ve 

vodorovné poloze. Bez těchto snímačů nebude model stále držet polohu v zadaných úhlech. 

Tento druh létání se nazývá „heding - hold“. 

Dalším snímačem na desce Flight-Ctrl je tlakoměr, který umožňuje regulovat výšku 

letu. 

Jednotka Flight-Ctrl může být připojena k PC pomocí RS232 sběrnice a pomocí 

softwaru Mikrokopter-Tool lze nastavovat a číst různé parametry. 

2.3.1 Gyroskopy 

Na desce jsou nainstalovány tři jednoosé gyroskopy v SMD provedení. Využívají 

unikátní technologii bimorfní vibrační jednotky. Jejich cena není vysoká a zároveň mají 

vysokou přesnost na rozdíl od tříosých MEMS gyroskopů. 
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Obrázek 33 Schéma řídicích prvků na modelu X-UFO 
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Obrázek 34 Detail jednoho z gyrskopů 

Tabulka 1 Parametry gyroskopu ENC-03J (zdroj: Gyrostar) 

Vstupní napětí (Vdc) +2,7 až +5,5V 

Proud(max.) 5mA 

Max. úhlová rychlost ±300°/s 

Výstupní napětí při nulové úhlové rychlosti 1,35V 

Chyba linearity 5% 

Operační teplota -5 až +75°C 

Hmotnost  1g 

Pracovní frekvence Max. 50Hz 

Pro dosažení vysoké přesnosti měření musí být potlačen teplotní drift snímače. Toho 

je docíleno připojením filtrů - horní a dolní propusti. 

 

Obrázek 35 Schéma filtračního obvodu gyroskopu 

 

Obrázek 36 Tvar vibračního elementu. *Piezoelektrická keramika. 
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Obrázek 37 Schéma operačního principu gyroskopu 

2.3.2 Akcelerometry 

Na desce je použit tříosý MEMS akcelerometr LIS344ALH pro měření statického 

zrychlení s pracovním rozmezím ±2g až ±6g. 

 

 

Obrázek 38 Blokové schéma akcelerometru 

 

Obrázek 39 Akcelerometr použitý v modelu X-UFO a rozložení osového systému 

Tabulka 2 Parametry akcelerometru LIS344ALH (zdroj: STMicroelectronics) 

Parametr Rozsah hodnot 

Rozsah akcelerace ±2g ÷ ±6g 

Citlivost 5÷10% V/g 

Změna citlivosti s teplotou ±0,01%/°C  při  ∆+25°c 

Nelinearita ±0,3% a ±0,6% u osy z 

Hladina akceleračního šumu 50µg/√FG 

Rezonanční frekvence snímače 1,5kHz 

Operační teplota -40 až +85°C 
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2.3.3 Snímač atmosférického tlaku 

Tento snímač se využívá ke změření výšky modelu. Změny tlaku mohou být veliké 

a rychlé, proto je snímač přelepen kouskem izolepy s miniaturním otvorem vytvořeným 

pomocí jehly. 

 

 

Obrázek 40 Průřez tlakovým snímačem (zdroj: Freescale) 

 

 

Obrázek 41 Blokové schéma absolutního tlakového snímače (zdroj: Freescale) 
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Graf 3 Závislost výstupního napětí na absolutním tlaku (zdroj: Freescale) 

 

Tabulka 3 Maximální hodnoty snímače 

Maximální tlak 400kPa 

Skladovací teplota -40 až +125°C 

Pracovní teplota -40 až +125°C 

2.3.4 Pulzně polohová modulace – PPM vstup 

Vstup do jednotky je řešen pomocí PPM signálu. Vzhledem k použitému přijímači 

musíme použít převodník PWM/PPM. PPM signál je dostupný u všech RC vysílačů, ale 

pouze u několika je dostupný i uživateli. Většinou je transformován do PWM podoby. PPM 

využívá k přenosu pouze jeden vodič se signálem a druhý vodič jako uzemnění. V signálovém 

vodiči jsou modulovány hodnoty všech kanálů zasebou.  

 

 

 

Obrázek 42 Schéma PPM 

Výstupní napětí [V] 

Absolutní tlak [kPa] 

H-IJ = H+KJIL�í ∙ (0,009 ∙ < − 0,095) ± �ℎS%� 

6 9&$�� = 0 ÷ 85°W 

Přenosová funkce: 

Referenční mezera 
1.kanál 

2.kanál n-tý kanál Referenční mezera 
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PPM signál lze z původního přijímače získat jeho úpravou. Tento signál je standardně 

používán ke komunikaci mezi přijímačem a vysílačem. V přijímači je pomocí dekodéru (viz 

Obrázek 43) převeden na PWM. Pokud tedy přemostíme tento dekodér, získáme na výstupu 

PPM signál z bodu A viz Obrázek 43. Tato úprava byla provedena na původním přijímači 

Zebra FM. 

 

Obrázek 43 Schéma demodulačního modulu v přijímači [zdroj: HiTec] 

2.3.5 Ostatní obvody na ŘJ 

• I2C sběrnice - Tato datová sběrnice je použita ke komunikaci s regulátory motorů 

BL-ESC. Tato komunikace zajistí oproti běžnému PWM propojení několikanásobně 

rychlejší reakční časy motorů. Standardní regulátory otáček od LaHeli tedy nejsou 

vhodné a budou nahrazeny. 

• Sériová linka – Slouží k propojení jednotky s PC. 

• IPS interface (synchronní) – Tento obvod slouží k programování Atmel procesoru 

a lze jej využít i k rychlé komunikaci s dalším procesorem. 

• Kompas – K jednotce lze připojit elektronický kompas. Slouží k tomu univerzální 

PC4 vstup. 

A - signál z demodulátoru 
v přijímači. Většinou jde již o 
PPM. Na výstupu je vidět 
celkem 8 kanálů, což závisí na 
výrobci a typu přijímače. 
RESET je referenční mezera pro 
oddělení sekvence kanálů. 

Signál v bodu A  

Signál v bodu B 

Kanál 1 

Kanál 2 

Kanál 3 

Kanál 4 
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2.4 Frekvenční měniče „regulátory“ 

K Flight-Ctrl jednotce jsou připojeny čtyři frekvenční měniče, slangově označované jako 

regulátory. Na desce těchto regulátorů se nenachází snímače. Jde o jednotku určenou pro 

převod DC vstupu na výkonový tří-fázový výstup. 

 

 Deska regulátoru je obsahuje: 

• Šest 60A MosFet tranzistorů, zatížitelné trvale 10A bez chlazení 

• Procesor Atmel ATMEGA8 

• Snímač a omezovač napětí a proudu na DC vstupu 

• Dvě LED (fce: „porucha“ a „bez poruchy“) 

• Snímání napětí baterie s alarmem při nízkém napětí 

• 5V výstup pro napájení elektroniky Flight-Ctrl 

• PWM vstup pro standardní ovládání 

• I2C sběrnice pro rychlou regulaci 

 

Fázové napětí na motoru (fázové napětí má podobu PWM) je úměrné otáčkám, protože 

motor produkuje záporné napětí, způsobené vlastním pohybem. Takto vzniklé napětí působí 

proti výstupu z regulátoru. Rychlost motoru je úměrná rozdílu mezi nastaveným napětím 

a zpětným napětím, které vytváří proud odpovídající točivému momentu motoru. K napájení 

cívek motoru jsou zapojeny vždy dva MOSTETy. Okamžik přechodu (přechodu k napájení 

další fáze) je určen snímáním napětí na fázi, která není právě využívána. Využívá se k tomu 

analogový komparátor na ATMEGA8. Proud je určen poklesem napětí pro danou stopu. 

Tento proces je dostatečně precizní pro blokování nadproudu. 

2.5 Software pro práci s jednotkou Flight-Ctrl – Mikrokopter Tool 

Jde o jednoduchý nástroj pro ověření a nastavení parametrů jednotky. S jeho pomocí lze 

zobrazit 16 analogových veličin do křivkových grafů a také jej lze použít pro update software 

v jednotce. 

Pro komunikaci je nezbytně nutné použít sériový komunikační port COM, do kterého je 

připojena řídicí jednotka. Pokud je použít převodník z USB na RS232 pak nemusí fungovat 
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správně. Proto je výrobcem dodáván upravený převodník, který odstraňuje problémy 

s komunikací. 

 

Obrázek 44 Vzhled programu Mikrokopter - Tool 

V levé části programu se neustále zobrazují aktualizované hodnoty jednotlivých 

snímačů na řídicí jednotce. Pomocí tlačítek START a STOP lze aktivovat graf těchto hodnot. 

Ve střední části se nachází display (4x20 znaků), který zobrazuje různé parametry – chyby 

I2C sběrnice, napětí akumulátorů apod. 

Nabídka „Settings“ je přístupná, pouze pokud je zařízení připojeno. Zobrazuje 8 

panelů s různými parametry. 

2.5.1 Nastavení parametrů kanálů 

Panel „Channels“ slouží k nastavení vlastností vysílače. Pro správnou činnost řídicí 

jednotky je nutné minimum 7 kanálů. Optimum je 8 kanálů. Ke každému kanálu můžeme 

přiřadit některou činnost. Na výběr jsou 4 základní – plyn(GAS), náklon(ROLL), 

výškovka(NICK), směrovka(GIER také YAW) a 4 rozšířené – POTI 1,2,3,4. Kanály POTI lze 

přiřadit k různým funkcím modelu, dostaneme se k nim později. Tyto kanály lze použít 

například k ovládání osvětlení, aktivaci stabilizátoru kamery, aktivaci GPS modulu apod. 
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Obrázek 45 Nastavení vlastností jednotlivých kanálů vysílače 

Původní vysílač umožňoval komunikaci pomocí 4 kanálu, což značně omezovalo 

funkčnost celého zařízení. Díky tomuto omezení nebylo možné použít rozšířená nastavení 

gyroskopů ani výškovou regulaci. 

V řídicí jednotce je vymezená paměť pro uložení 5ti nezávislých nastavení, která se 

dají měnit pomocí vysílače při zapnutí jednotky. Tato nastavení se dají pojmenovat např. 

vysoka_zatez, akrobaticke_letani apod. Pokud je program spuštěn poprvé, kliknutím na 

tlačítko READ, získáte informace o aktuálním nastavení z jednotky. Po provedení úprav 

v nastavení se tlačítkem WRITE odešlou do jednotky. 

2.5.2 Všeobecná nastavení 

V záložce “Configuration“ lze nastavit funkce jednotky. 

• Altitude control – regulace výšky pomocí snímače tlaku. 

• GPS – aktivuje nové záložky, které umožní nastavovat parametry GPS modulu. 

• Compass – Pokud je k dispozici el. kompas je využit k orientaci modelu. 

• Sensitive receiever signal validiation – ŘJ kontroluje počet kanálů. Při rušení 

kontroluje každých 500ms vstupující datový paket a při chybě použije paket 

předcházející. 
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• Axis-(de-)coupling –  

• Rotationrate limiter – omezovač rychlosti náklonů (Nick a Roll). Tuto funkci 

využijí začátečníci, protože se omezí rychlost rotace modelu ve všech osách. 

• Heading hold – slouží pro aktivaci funkce, která umožňuje létat pokročilé 

akrobatické prvky, např. lopingy. Model se automaticky nerovná do nulové polohy. 

 

Obrázek 46 Nastavení všeobecných možností jednotky 

2.5.3 Nastavení pákových ovladačů 

Záložka „Sticks“ umožňuje nastavení vlastností jednotlivých pákových ovladačů na 

vysílači. Lze nastavit hodnoty 0 až 255. Jde o nastavení citlivosti reakcí modelu na pohyby 

pák. 

• Nick/Roll P – je proporcionální hodnota zesílení reakce páky. Čím vyšší 

hodnota, tím větší bude reakce modelu na pohyb páky. Tímto nastavením lze 

omezit úhly natočení modelu. 

• Nick/Roll D – je derivační hodnota. Reakce modelu na rychlost změny polohy 

páky je úměrná nastavení této hodnoty. 

• Gier – P – je zesílení polohy páky pro rotaci ve svislé ose (YAW). 

• External Control – tomuto poli lze přiřadit volný kanál POTI. 
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Obrázek 47 Možnosti nastavení pákových ovladačů 

2.5.4 Nastavení výškové regulace 

Záložka „Altitude“ slouží k nastavení vlastností tlakového snímače. K dispozici jsou dva 

typy regulace. 

a) Limitace výšky – Pokud není tato funkce aktivní, pak jsou otáčky motorů závislé na poloze 

pákových ovladačů. Omezovač výšky zpomalí motory, když je dosaženo nastavené 

hodnoty výšky dále jen setpoint. Model může přesáhnout nastavenou výšku (setpoint), ale 

pouze když je tah vrtulí větší než celková hmotnost a model se snaží dodržet výšku. Takže 

stabilní výška modelu je vždy o málo větší než nastavená. Odchylka je úměrná poloze 

pákového ovladače. Výšku (Setpoint) lze nastavit několika způsoby. Například lze nastavit 

pevnou hodnotu, která bude brána jako limit výšky. Také je možné nastavit jeden 

z volných kanálů POTI pro změnu hodnoty výšky v průběhu letu. Položka Gain/Rate pak 

slouží k nastavení poměru polohy páky plynu k výšce letu. Další možností je aktivace pole 

„use switch for setpoint“, díky čemuž lze přiřadit volný kanál POTI k nastavení výšky 

(setpoint). Za letu tak lze přepnutím spínače na ovladači nastavit aktuální výšku, kterou 

nebude model překračovat. 
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b) Variabilní kontrola výšky – Tato volba umožní plné řízení plynu pomocí výškového 

snímače. Takže otáčky motoru již nebude možné kontrolovat pomocí páky na ovladači. 

Pokud je variabilní řízení výšky aktivní, je plynová páka použita k nastavení výšky. 

Rychlost, se kterou se model pohybuje v okolí nastavené výšky, se nastavuje pomocí pole 

(gain/rate). Dosažení nastavené výšky lze indikovat zvukovým signálem – Acoustic beep. 

Funkci lze zapnout volným kanálem POTI na ovladači. 

 

• Setpoint – nastavení požadované výšky modelu. Do této kolonky se obvykle vybere jeden 

z volných kanálů POTI. Nízké hodnoty slouží pro malé výšky. Pro piloty začátečníky je 

vhodné nastavit toto pole na 0 a aktivovat tak regulátor výšky. Nevhodné nastavení může 

způsobit úraz, protože ihned po zapnutí modelu se pokusí dostat do nastavené výšky 

pomocí maximálního akčního zásahu. Proto je vhodné použít raději nastavení pomocí 

vysílače. 

• Min Gas – nastavení minimálních otáček, kterých lze dosáhnout při překročení dosažené 

výšky. 

• Altitude – P proporcionální hodnota regulace výšky. Pokud nastavíte vysokou hodnotu, 

nebude možné příliš přesáhnout nastavenou hodnotu maximální výšky. 

• Barometric – D nastavuje citlivost na změny tlaku. Vyšší hodnota znamená rychlejší 

reakce a zrychlení modelu při změně v tlaku. 

• Z – ACC - nastavuje citlivost regulace na výstup ze snímače zrychlení v ose z. 

• Switch for setpoint – pokud je na vysílači jeden z kanálu pouze jako spínač, lze mu přiřadit 

zapnutí nebo vypnutí regulace výšky i v průběhu letu modelu. 
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Obrázek 48 Záložka nastavení snímače tlaku 

2.5.5 Nastavení stabilizačních regulátorů 

Záložka „Gyro“ pro nastavení vlastností gyroskopů. Zde zle nastavit PID složky 

regulátorů pro náklon (Nick a Roll).  

• Gyro P – nastavení proporcionální složky 

• Gyro I – nastavení integrační složky 

• Gyro D – nastavení derivační složky 

• Dynamic stability – nastavení dynamiky letu, rychlosti odezvy na změny polohy. 

Hodnota 100 a vyšší je pro pokročilé uživatele, kteří dokážou reagovat rychle na změny 

směru letu modelu. 

• ACC/Gyro - Faktor – Zde lze nastavit korekce chyb gyroskopů pomocí hodnot 

z akcelerometrů. 

• ACC/Gyro – Comp – Míra fůze mezi korekcí gyra pomocí akcelerometrů. Čím větší 

hodnoty tím rychlejší odezvy.  

• Main – I  - kompenzuje celkovou chybu úhlů natočení, která vzniká hlavně při zapnutí 

funkce Heading – Hold. 
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• Drift-Compensation – Nastavení kompenzace driftu gyroskopů. Zadáním čísla se nastaví, 

kolik hodnot se má použít pro výpočet klouzavého průměru. 

• Gier P – Nastaveni proporcionální složky regulátoru natočení kolem osy z (YAW) 

• Gier I – Nastaveni integrační složky regulátoru natočení kolem osy z (YAW) 

 
Obrázek 49 Záložka nastavení gyroskopu 

2.5.6 Nastavení stabilizace kamery 

Záložka „camera“ umožňuje nastavit vlastnosti stabilizátoru kamery. Pokud bychom 

opatřili model kamerou, je možné ji umístit na platformu stabilizovanou pomocí dvou 

klasických modelářských serv. V této záložce můžeme nastavit vlastnosti těchto serv. 

• Servo Control – můžeme nastavit ručně nebo pomocí volného kanálu vysílače. Jedná se 

o výchozí pozici jednotlivých servomotorů. 

• Nick compensation – nastavení kompenzace naklonění modelu. 

• Servo min,max – nastavení koncových poloh serv. 

• Refresh rate – rychlost odezvy na změnu polohy. 
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Obrázek 50 Záložka vlastností stabilizátoru kamery 

2.5.7 Nastavení výstupních signálů 

Záložka „output“ slouží k nastavení výstupních akustických a optických signálů z LED. 

Lze nastavit blikání LED při nízkém napětí na baterii apod. 

 

Obrázek 51 Nastavení výstupních signálu z LED  
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3 Matematický popis částí potřebných k řízení modelu 

Matematický popis modelu je značně složitý, protože jde o silně nelineární systém MIMO 

s výrazným párovým křížením (tzv. couplingem) a je přímo odvozen z diferenciálních rovnic 

popisujících rovnováhu sil v elevaci (vertikální rovina) a azimutu (horizontální rovina). 

[McLean 1990] 

Při návrhu modelu bylo cílem vyřešit zvlášť část dynamiky pro náklon v osách x a y, 

a zvlášť část dynamiky pro rotaci kolem svislé osy z bez uvažování interakcí mezi systémy, 

navrhnout regulátory zvlášť a párové křížení kompenzovat až po návrhu regulátorů.  

Při řešení řídicích algoritmů pro původní model Y-UFO bylo nutné uvažovat, že 

neexistovala zpětná vazba mezi modelem a přijímačem. Tento fakt značně komplikoval 

realizaci zpětnovazební regulace. Šlo tedy vždy jen o otevřenou smyčku a tedy ovládání. 

Při volbě nové jednotky byla nutnost hledat takovou, která vyhovuje požadavku na 

uzavřenou řídicí smyčku. Jednotka MikroKopter takové možnosti přinesla. Veškeré řízení je 

integrováno přímo na desce jednotky. Zpětná vazba je zajištěna mnoha snímači viz. 2.3. 

Znalost přesného matematického modelu tedy není nezbytně nutná. Identifikace a následné 

nastavení parametrů jednotlivých regulátorů na jednotce bylo provedeno experimentálně. 

3.1 Experimentální seřízení regulátorů 

Mezi základní experimentální metody seřizování regulátorů patří metody „pokus-omyl“, 

které vycházejí ze Ziegler-Nicholsových postupů. Tyto metody se v praxi často používají, 

protože pracují se skutečným uzavřeným regulačním obvodem a tedy nepotřebují žádné 

znalosti o vlastnostech regulované soustavy. Aplikují se na existující regulační obvody, které 

je nutno seřídit. 

3.2 Nastavení parametrů regulace stabilizátoru 

Nejdůležitější pro stabilizaci modelu je regulace polohy modelu ve vodorovné rovině. 

Z toho důvodu je v modelu použita PID regulace, která jako zpětnou vazbu využívá hodnoty 

z gyroskopů a akcelerometrů. Regulace náklonu jednotlivých os x a y je nezávislá, avšak 

nastavené hodnoty PID složek regulátoru jsou shodné pro osy x i y. Regulovaná soustava je 
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náklon osy x tedy úhel α[°] a náklon osy y tedy β[°]. Jedná se o integrační soustavu se 

setrvačností 2. řádu, kterou lze popsat přenosem: 

XK(�) =
03

(Y3KZ)[ ( 2 ) 

Časová konstanta T1 má hodnotu přibližně T1 = 0,2 [s]. 

Na následujícím obrázku je zjednodušené schéma regulované soustavy. 

 

 

M1 a M3 je označení jednotlivých motorů, F1 a F3 jsou tahové síly jednotlivých motorů. 

Regulační smyčka regulace náklonu jedné osy rotace (α nebo β) vypadá následovně: 

 

Zpětná vazba zajišťuje regulátoru potřebné informace o aktuálním stavu regulované 

soustavy. Měřením náklonu osy tyto informaci získáme. Čím bude měření přesnější, tím 

kvalitnější bude regulační pochod. Pokud bychom měřili náklon pouze pomocí gyroskopu, 

vznikaly by výrazné nepřesnosti, protože snímač je náchylný na drift. Výstupem gyroskopu je 

úhlová rychlost [ras/s]. Při regulaci se nepracuje s rychlostí rotace kolem osy, ale s polohou 

Obrázek 53 Schéma regulačního obvodu stabilizátoru osy x 
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Obrázek 52 Schéma regulované soustavy 
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osy ve stupních, proto je výstup gyroskopu integrován. Obrázek 53 obsahuje Gyro-kompas, 

kde popsaná integrace výstupu z gyroskopu. 

Aby byl odstraněn drift gyroskopu, je zde využíván signál z akcelerometru. Akcelerometr 

je v modelu používán k měření statického-tíhového zrychlení. Výsledkem měření ve třech 

osách jsou úhly os x a y, které svírá model s vodorovnou rovinou, tedy úhly α a β. Tyto 

naměřené hodnoty úhlů jsou použity jako referenční hodnota pro korekci driftů gyroskopů. 

Akční zásah regulátoru u(t) je upraven pro dva motory M1 a M3. Na každou osu rotace 

působí tahová síla ze dvou motorů – akčních členů. Aby se model naklonil o určitý úhel, je 

nutné upravit otáčky obou motorů tak, aby neklesl celkový tah ve svislé ose a zároveň aby 

došlo v naklonění modelu. Je to vyřešeno tak, že k současným otáčkám motorů r1(t)a r3(t) se 

přičte nebo odečte akční zásah regulátoru u(t). Výstupem z regulátoru je změna otáček motorů 

v dané regulované soustavě. Na následujícím obrázku je zjednodušeně naznačen princip změn 

otáček na motorech, jde o zpřesnění předchozího schématu (Obrázek 53).   

 

Vstupní filtr je zde vložen před vstup do regulátoru z prostého důvodu. Pohyby páky na 

ovladači, které vyvolá pilot, nejsou vždy s hladkým průběhem a mnohdy se skokovitě mění 

v malém rozsahu. Tyto male změny mají nepříznivý vliv na stabilitu modelu, proto lze 

nastavit citlivost řízení na změny polohy ovládacích pák. Toto nastavení se provádí 

v obslužném programu, viz str. 47 Nastavení pákových ovladačů. 

Z mnoha metod „pokus-omyl“ pro nastavení parametrů regulátoru byla vybrána 

následující, která je jednoduchá a velmi účinná [Víteček, Vítečková 2008]: 

1. Na sestaveném modelu se nastaví konstantní požadované hodnoty stavů w, 

a v ručním režimu se nastaví y = w (V našem případě w = 0). Vyřadí se 

Obrázek 54 Schéma akčního zásahu pro regulaci úhlů α a β 
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integrační složka (I = 250[nastavitelné maximum]) a derivační složka (D = 0). 

Zesílení kp se sníží na nízkou hodnotu (kp = 10). 

2. Zesílení regulátoru kp se postupně zvyšuje tak dlouho, až při skokové změně 

požadované hodnoty w se dostane požadovaný průběh regulované veličiny y. 

Model rotace kolem osy x je integrační soustava 1. Řádu, proto nevznikne 

regulační odchylka. 

Průběh regulace při nastaveném kp = 10, I = 250, D = 0 vypadá následovně: 

 

Graf 4 Odezva na skokovou změnu natočení osy x 

 

Z grafu je vidět kmitavý průběh při skokové změně natočení osy x. Je patrné 

kmitání a neustálená poloha. Průběh regulace po zvýšení nastavení zesílení 

regulátoru na kp = 120, I = 250, D = 0 vypadá následovně: 

 

Graf 5 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 120, I = 250, D = 0 

α [°/10] 

t [s/100] 

α [°/10] 
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Z grafu je patrné, že kmitaní soustavy je mnohem mírnější, avšak průběh 

regulace je stále nutné doladit.  

 

3. Zesílení regulátoru kp se sníží zhruba na ¾ předchozí hodnoty a pomalu se 

začne snižovat hodnota integrační časové konstanty TI a to tak dlouho, až je 

odstraněna trvalá regulační odchylka a získá se při skokové změně polohy 

žádané veličiny w požadovaný průběh regulované veličiny y. Je vhodné, aby 

byl tento průběh mezní, nekmitavý. Nastavíme proto 

kp = 100, I = 200, D = 0, průběh regulace je vidět na následujícím grafu: 

 

 

Graf 6 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 100, I = 200, D = 0 

Na předchozím grafu je vidět zlepšení regulačního pochodu z hlediska 

kmitavosti soustavy. Je patrný mírný 45% překmit. Postupně se sníží hodnota 

integrační složky až na TI = 120. Průběh regulace pak vypadá následovně: 

 

Graf 7 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 100, I = 120, D = 0 
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Průběh regulace je opět měně kmitavý. Doba regulace je vyšší, ale překmit se 

snížil na přijatelných 10%. 

4. V případě použití derivační složky se časová konstanta TD nastaví na počáteční 

hodnotu 1/10 TI. Jak je patrné z následujícího grafu, hodnota TD = 12 způsobila 

zrychlení regulačního procesu. 

 

Graf 8 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 100, I = 120, D = 12 

5. Celkově se regulační proces zlepšil po aktivaci derivační činnosti. Jelikož 

došlo ke zrychlení regulačního procesu, hodnota derivační časové konstanty se 

zvýší na ¼ hodnoty TI, zesílení regulátoru kp se zvýší o 1/4 předchozí hodnoty 

a integrační časová konstanta se sníží o 1/3 předchozí hodnoty. Při zvýšeném 

nastavení derivační složky regulátoru na 1/4 hodnoty TI již ale dochází 

k nepříznivému chování celé soustavy. Toto chování regulátoru je způsobeno 

příliš vysokým šumem snímačů. Akční zásah regulátorů je příliš aktivní 

a soustava je značně neklidná, jak je vidět na následujícím grafu Graf 9 kde 

kp = 120, I = 90, D = 30.  

 

Graf 9 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kde kp = 120, I = 90, D = 30 
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Derivační složku proto snížíme na minimum a postupně zvyšujeme. Na 

následujícím grafu je vidět nastavení regulátoru kp = 120, I = 90, D = 15. 

 

Graf 10 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 120, I = 90, D = 15 

Z grafuGraf 10 je vidět, že soustava je klidnější a doba regulace je výrazně 

kratší. Soustava je však stále mírně rozkmitaná a dochází ke vzniku regulační 

odchylky. Vracíme se tedy k téměř původnímu nastaveni 

kp = 110, I = 100, D = 10. Derivační složka je nastavena tak, aby nedocházelo 

k vysokému překmitu, který byl způsoben příliš rychlým zásahem akční 

veličiny. 

 

Graf 11 Odezva na skokovou změnu natočení osy x, kde kp = 110, I = 100, D = 10 

Z grafu Graf 11 je vidět, že soustava při použití malé hodnoty derivační složky 

klidnější. Regulační proces s PID regulací je rychlejší než při použití PI 

regulace. 
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Výchozí hodnoty nastavené na regulátorech stabilizátorů jsou tedy: 

kp = 110, I = 100, D = 10. 

Při jiném nastavení není let modelu příliš optimální, protože dochází k několika 

nežádoucím jevům. Pokud nedojde k překmitu alespoň o 50% model má tendenci „utíkat“ 

z místa. Proto je vhodné nastavit D složku tak, aby došlo k požadovanému překmitu (30-

50%). 

Regulace náklonu osy x (NICK, α) je shodná s regulací náklonu v ose y (ROLL, β), 

proto je nastavení regulátoru zkopírováno. 

3.3 Nastavení parametrů regulace výšky letu 

Regulace výšky pomocí snímače tlaku je jednodušší než stabilizace náklonu. Využívá 

regulátor typu PD. Regulační soustava je proporcionální se, setrvačností 1.řádu. Optimálních 

hodnot bylo dosaženo podobným způsobem jako u stabilizace naklonění modelu, pomocí 

metody pokus-omyl. Tato regulace je náchylná na změnu hmotnosti modelu, proto je vhodné 

používat vždy model se stejným ztížením – shodné náhradní baterie apod. Soustava má 

dlouhé časové konstanty T = 15 [s]. Proto bylo možné použít vyšší hodnotu D složky. Snímač 

absolutního tlaku je citlivý na sebemenší změnu tlaku. Znamená to, že reaguje například i na 

otevření dveří v místnosti nebo mírný závan větru. Model proto není velmi výškově stabilní. 

Běžně se pohybuje v rozmezí ±15cm od nastavené výšky. Tento problém by se dal odstranit 

použitím přesnějšího snímače tlaku, avšak takový v dané kategorii nelze vyrobit.  

 

3.4 Nastavení parametrů regulace rotace kolem svislé osy 

K regulaci rotace kolem svislé osy z (GIER, γ) je využit PI regulátor. Jedná se opět 

o integrační soustavu se setrvačností 1. řádu. Nastavení hodnot proběhlo stejným způsobem 
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jako v předchozích případech. Soustava má kratší časovou konstantu T = 4 [s]. Požadavkem 

je regulace úhlové rychlosti rotace kolem osy z γ[rad/s]. Jako snímač je použit gyroskop, 

jehož signál (úhlová rychlost) je upraven pouze pomocí filtrů (nedochází k žádné integraci).  

 
Obrázek 56 Schéma regulačního obvodu rotace kolem osy z 

Akční zásah u(t) zasahuje do otáček všech čtyř motorů. Následující schéma zjednodušeně 
popisuje chování regulační smyčky s PI regulátorem. 

 

Obrázek 57 Zjednodušené schéma akčního zásahu PI regulátoru do soustavy 

Ke změně polohy modelu kolem osy z, dochází současným změněním otáček všech 

motorů. Využívá se nevyvážení v točivém momentu. Otáčky motorů se mění vždy v páru – 

přední a zadní motory jsou levotočivé, levý a pravý motor jsou pravotočivé. Má-li se model 

točit ve směru hodinových ručiček, pak se zvýší otáčky na dvojici levotočivých motorů, 

naopak na dvojici pravotočivých motorů klesnou otáčky o stejnou hodnotu. To samé, avšak 

inverzně, platí pro rotaci v protisměru. 

Nastavení vstupních filtrů se provádí v obslužném programu, viz str. 47 
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Obrázek 58 Celkový pohled na zjednodušené regulační schéma modelu X-UFO 
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4 Dálkové ovládání 

Původní 35MHz systém komunikace byl značně nedostačující z hlediska počtu kanálů 

i dosahu a rušení. Bylo zapotřebí použít systém, který není náchylný na rušení, má dostatečný 

počet kanálů a lze jej ovládat za pomocí PC. Byl vybrán systém Duplex 2,4GHz, který nabízí 

možnost obousměrné komunikace. Pracuje ve volném pásmu 2,4 GHz. 

Hlavní výhody systému DUPLEX: 

• bezkrystalový provoz - žádné hlídání kmitočtů 

• vysoká odolnost proti rušení umožní bezpečný provoz i v zarušeném prostředí 

• obousměrná komunikace mezi přijímačem a vysílačem 

• přenos telemetrických dat v reálném čase umožňuje kdykoliv sledovat stav modelu 

• dvě antény na přijímači zajišťují nepřetržité ovládání modelu v jakékoliv jeho poloze a 

zároveň eliminují tzv. hluchá místa vznikající odrazem signálu 

 

Po zapnutí vysílače a přijímače, vysílač akusticky potvrdí nalezení přijímače a následně se 

oba „domluví“ na volných kanálech v pásmu 2,4 GHz, které začnou v první fázi přenosu 

používat. Pro každý použitý kanál se na základě intenzity signálu, počtu korigovaných chyb, 

použité anténě a dalších faktorů vytváří statistika úspěšnosti přenosu dat. Pokud je během 

provozu na základě vytvořené statistiky vyhodnocen některý kanál jako nevhodný, je pak 

tento kanál nahrazen novým. Před samotným vysláním dat navíc dochází k naslouchání na 

daném kanálu, aby se minimalizoval počet kolizí s jiným vysílačem (popř. s jiným systémem 

používaným v pásmu 2,4 GHz) čímž je umožněn společný provoz mnoha vysílačů současně. 

4.1 Vysílací modul DUPLEX Tx 

Tento modul je (společně s přijímači DUPLEX Rx) základem systému pracujícího 

v pásmu 2,4GHz, který je určen pro dálkové řízení modelů. Tyto moduly lze instalovat do 

vysílačů, které vhodným způsobem (pomocí PPM signálu) dávají k dispozici stav kniplů 

a dalších ovládacích prvků. 

Modul DUPLEX Tx zpracovává data z ovládacích prvků vysílače a tato data pak zasílá 

partnerskému (spárovanému) přijímači. Zároveň si s přijímačem vzájemně předávají servisní 

a telemetrické informace a podle nich pak optimalizují svůj provoz. 
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Pro potřebu ovládání modelu z PC využijeme Tx modul odděleně – bez vysílače. Z toho 

důvodu byl vyroben komunikační interface, který je popsán dále (viz 4.3). 

 

Obrázek 59 Tx modul systému DUPLEX 2,4GHz 

4.2 Přijímač DUPLEX Rx  

Přijímač DUPLEX Rx umožňuje v základu přenášet aktuální napětí palubního systému tj. 

napětí přijímače. Lze nastavit zvukové upozornění, které se aktivuje při poklesu tohoto napětí 

pod nastavenou mez. 

Ke každému přijímači lze dále připojit jeden telemetrický snímač přímo, nebo až 

8 snímačů pomocí rozšiřujícího modulu. 

Tabulka 4 Parametry Duplex Rx modulu 

Základní parametry DUPLEX RSat 

Rozměry 27x20x4mm 

Hmotnost 10g 

Délka antény 2x 200 mm 

Počet výstupních kanálů PPM 16 

Provozní teplota 10 až + 85° C 

Napájecí napětí 3,2 – 8,4V 

Průměrný proud 35 mA 

Max. výstupní výkon 6 dBm 

Citlivost přijímače -98 dBm 
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Obrázek 60 Rx modul systému DUPLEX 2,4GHz 

4.3 Komunikační interface Duzi Tx 

Tento modul byl vyroben jako „náhrada“ pákového ovladače. Na desce tištěného spoje se 

nachází jednočipový mikropočítač PIC16 a USB/RS232 převodník. Tento jednoduchý systém 

je určen ke komunikaci mezi PC a DUPLEX 2,4GHz. Modul je s PC propojen pomocí USB. 

V PC se po připojení vytvoří virtuální port COM5, díky kterému je možné s modulem 

komunikovat pomocí klasického RS232 protokolu. 

 

Obrázek 61 Duzi Tx Interface 

Jednočipový počítač převede přicházející data z PC přes RS232 na PPM signál, který 

dále posílá do DUPLEX Tx modulu. Celý systém využívá ke komunikaci s modelem 

8 kanálů. Informace o hodnotách na jednotlivých kanálech musí být do Duzi Tx vkládány 
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určitým způsobem, pomocí textového řetězce. Hodnota každého kanálu je rozdělena na 2000 

úrovní v rozmezí 0 až 2000. Středová poloha má hodnotu 1000, nulová poloha má hodnotu 

0 a koncová úroveň má hodnotu 2000. Jedná se tedy o celkem 8 x 4 byty, které jsou umístěny 

v řetězci za sebou. Na začátku řetězce je umístěn znak „V“, na konci řetězce se nachází dva 

byty pro CRC kód a dva byty pro znak „cr“. Koncový znak v ASCII „cr“ [carriage return] 

nebo v HEX 0D zajistí, že PIC začne číst další řetězec znovu od začátku. Celý řetězec vypadá 

následovně: 

V 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 99 <CR> 

Jakmile dorazí řetězec do interface, PIC jej převede na odpovídající PPM signál. PIC 

udržuje vždy poslední obdržené hodnoty signálu. Dojde li k přerušení datového toku z PC, 

pak výstupní PPM signál zůstane v posledním známém tvaru. 

 

Obrázek 62 Znázornění komunikace mezí PC a modelem 

Obousměrná komunikace je možná, avšak data získaná z modelu nelze zpracovat v PC. 

Výrobce používá šifrovaný komunikační protokol, proto lze telemetrická data získaná 

z modelu číst pouze speciálním zařízením stejného výrobce. Jedná se o JetiBOX, který se 

připevní přímo na dálkový ovladač. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od vývoje aplikace pro 

tento typ modulu. Bude dále využíván, jako druhý-záložní komunikační kanál viz str. 66. 

4.4 Wifi interface 

S novým firmware pro řídicí jednotku přišla i možnost řídit model pomocí RS232 vstupu. 

Tento způsob řízení je mnohem jednodušší než komunikace pomocí PPM signálu (nedochází 

V1000100010001000100010001000100099<CR> 

V1000100010001000100010001000100099<CR> 

V1000100010001000100010001000100099<CR> 

V1000100010001000100010001000100099<CR> 
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ke zkreslení při převodu PPM/RS232). Jednotlivým kanálům, které jsou zapotřebí k řízení 

modelu, lze přiřadit hodnoty výstupů z klasického joysticku. Nyní je datová RS232 

komunikace mezi modelem a PC zajištěna pomocí kabelu. Aby bylo možné řídit model 

vzdáleně, je nutné doplnit systém o bezdrátový datový přenos RS232 signálu. 

K bezdrátovému přenosu dat z RS232 je možné použít několik zařízení. 

Nejdostupnější je modul BlueTooth s integrovaným RS232 interface. Jeho dosah je však 

omezený a datová propustnost je nedostačující. Vhodnějším modulem je ZigBee s RS232 

interface. Výhodou je velký dosah, je ale zapotřebí dvou modulů. Jeden modul pro model 

UFO a jeden modul k PC. 

Nejvhodnějším datovým kanálem pro přenos RS323 je Wifi. Modul Wifi 

s integrovaným RS232 portem se snadno připojí k modelu UFO. Data z RS232 jsou 

„zabalena“ do paketů TCP a lze je „rozbalit“ na jakémkoliv PC v dosahu Wifi modulu. Není 

nutné používat další modul pro PC. 

 

Obrázek 63 Wifi interface pro komunikaci s modelem 

Data, která odesílá Wifi modul do sítě lze získat na kterémkoliv PC, který je do sítě 

připojen pomocí LAN nebo WLAN. Je nutné nainstalovat software, který vytvoří virtuální 

COM port a „připojí“ do něj data z Wifi modulu. Nastavení modulu se provádí pomocí 

dodávaného software – SPA Toolbox. Nastavit se musí hlavně parametry pro připojení 

k WLAN – IP adresa a port pro přenos dat z RS232 je nutné nastavit pevně (nikoliv z DHCP 

serveru). 
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4.4.1 Nastavení modulu pomocí SPA Toolbox 

K modulu se připojí napájení a sériová linka. Otevře se okno SPA Toolboxu a nastaví se 

parametry sériové linky, ke které je modul právě připojen - tj. správný COM port a defaultní 

nastavení komunikace modulu, tj. 57600 8-N-1, Hardware Flow Control (CTS/RTS). 

Záložka Link slouží k nastavení parametrů již existující Wifi sítě.  

• SSID - název sítě 

• Channel - kanál, lze ponechat na 0 (tj. automatická volba) 

• Operational Mode - Ad Hoc nebo Managed (tj. infrastructure s použitím WiFi 

Access Point) 

• Authentication Mode - vybere se druh zabezpečení 

• Encryption Mode - způsob šifrování 

• Data Rate - rychlost WiFi 

• User Name - zadání jména pro Radius serveru při použití LEAP 

• Active Key - pořadí aktivního klíče 

• Index a Key - jednotlivé klíče (pro WPA/WPA2 PSK a LEAP se použije pouze 

Index 1) 

 

Obrázek 64 Nastavení Wifi modulu v programu SPA Toolbox 

Záložka Network slouží k nastavení parametrů sítě. Význam je z obrázku jasný. 
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Obrázek 65 Nastavení Parametrů síte Wifi modulu pomocí SPA Toolbox 

Záložka Service slouží k nastavení portu, na kterém komunikuje modul v síti. Vyplní se 

pouze port TCP - v našem případě zadáme 5003. 

 

Obrázek 66 Nastavení parametrů Wifi Modulu v programu SPA Toolbox 

Nakonec je nutné provést restart modulu, například odpojením napájení. 

Existuje několik freeware nebo Open Source možností, poměrně dobrou alternativou je 

dále popsaný český program HW VSP3 od HW Group. 
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Obrázek 67 Nastavení Wifi modulu v programu HW VSP3 

V záložce Virtual Seriál Port je nutné nastavit adresu Wifi modulu a port, na kterém jsou 

z modulu odesílána data z RS232. Po vytvoření COM portu je nutné tento nově vytvořený 

port nastavit v Mikrokopter Tool. 

 

Obrázek 68 Nastavení komunikačního portu v programu MikrokopterTool 

V hlavním okně programu MkTool se po kliknutí na Firmware upgrade & Terminal 

zobrazí terminál. V okně terminálu se nastaví COM port, který byl vytvořen v předešlém 

kroku v programu HW VSP3. 

 

Obrázek 69 Nastavení komunikačního portu v Terminálu MkTool 

Nyní je možné s modelem komunikovat bezdrátově. Lze programovat a upgradovat 

firmware bez nutnosti připojovat k modelu kabel. 
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4.5 3D myš - Space Navigator 

Aby bylo maximálně usnadněno ovládání, byl zvolen netradiční ovládací prvek, který 

v sobě kombinuje 6 analogových os současně. Jde o zařízení, které se běžně využívá při 

konstrukci 3D modelů v CAD programech. V kombinaci s běžnou myší značně usnadňuje 

manipulaci s virtuálním 3D modelem, odtud také pochází slangové označení 3D myš. 

 

Obrázek 70 Joystick Space Navigator 

Nevýhodou je, že 3D myš není v systému nainstalována pro běžné použití. Pokud 

budeme chtít 3D myš použít jako joystick, bude nutné použít ovladače, které tuto 

funkcionalitu umožní. 

 

Obrázek 71 Možnosti manipulace se šesti osami pomocí  SpaceNavigator 

Skupina programátorů vyvinula neoficiální RBC9 ovladače, které z 3D myši vytvoří 

klasické HID zařízení a vše pod GPL licencí. Díky tomuto software, lze jednotlivé osy 3D 
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myši namapovat jako osy joysticku, se kterými operační systém Windows dokáže pracovat 

a dále je využívat. Tento krok je nutný pro „zviditelnění“ 3D myši v Mikrokopter Tool. 

 

Obrázek 72 Náhled na ovládací panel software RBC9 

Jakmile je každá osa 3D myši nastavena a kalibrována, lze spustit MkTool a nastavit 

tento nový „3D joystick“ jako ovladač pro UFO. 

 

Obrázek 73 Nastavení joysticku v MkTool 
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Po kliknutí na tlačítko „Seriál Channels“ se zobrazí seznam dvanácti použitelných 

kanálů, na které můžeme namapovat nově vzniklý 3D joystick. 

 

Obrázek 74 Nastavení joysticku 

Každý kanál lze ovládat pomocí klávesnice nebo joysticku. Po přiřazení kanálů 3D myši 

ke kanálům UFO je nutné aktivovat ovládání pomocí RS232 a deaktivovat ovládání přes 

PPM. Ve spodní části okna je proto nutné zaškrtnout pole „Transfer of serial channels active“. 

Přenos dat do modelu po sériové lince se však ukázal být nevhodný. Jednočipový počítač 

na řídicí jednotce je na zpracování těchto povelů příliš pomalý – vyšší priority jsou kladeny 

na převod signálu z PPM vstupu. Model je v praxi neřiditelný, je proto vhodné použít 

sériovou linku pouze ke sběru dat, případně k ovládání polohy kamery a nastavování 

parametrů za letu. Pro ovládání pomocí joysticku bude nutné vytvořit software, který bude 

odesílat data o poloze do Tx interface. 
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5 Zhodnocení dosažených výsledků, směr dalšího řešení a závěr 

Sestavil jsem model Y-UFO, na kterém jsem provedl základní měření. Cílem této práce 

bylo získat co nejvíce informací o vlastnostech, chování a možnostech modelu v různých 

povětrnostních podmínkách a při různé zátěži. Dále jsem popsal jednotlivé komponenty 

celého modelu a navrhnul jejich možná vylepšení, pro zlepšení některých vlastností. Tyto 

návrhy jsem realizoval a přepracoval jsem model na čtyřramenné vznášedlo tzv. X-UFO. 

Výhodou tohoto řešení je možnost snazšího řízení, jelikož odpadla problematika nestabilního 

řídicího otočného ramene. Pro běžného člověka bylo velmi obtížné udržet model Y-UFO 

v klidném visu. Bylo to způsobeno především tím, že jedno z ramen modelu je řízeno servem 

pomocí gyroskopu, který se snaží zabránit rotaci modelu kolem svislé osy z. Jakékoliv 

natočení ramene způsobilo snížení svislého tahu motoru a model se na toto rameno 

„propadával“, což okamžitě způsobovalo pohyb modelu dozadu a k zemi. Nový model jsem 

osadil řídicí jednotkou MikroKopter Flight-Ctrl1, která je vybavena potřebnými snímači 

a mikropočítačem. K řízení stabilizace je využita dvojice regulátorů PID v zapojení 

MIMO2x4. Výškovou stabilitu zajišťuje řídicí obvod sestavený z PD regulátoru a tlakového 

snímače ve zpětné vazbě. Regulace rotace kolem svislé osy z je realizována pomocí PI 

regulátoru. Nastavení parametrů všech regulátorů bylo provedeno experimentálně. 

Původně používaný vysílač a přijímač musel být upraven z PWM komunikace na PPM. 

Vyžádalo si to hardwarový zásah do přijímače. Tato úprava je však nedostačující 

a provizorní, protože původní systém byl pouze čtyř-kanálový. K řízení je zapotřebí 

minimálně osmi-kanálový systém. Původní omezení tak umožňovalo pouze základní 

manipulaci s modelem. Nebylo možné použít všechny možnosti stabilizace ani výškovou 

stabilizaci a mnohé další funkce. Tento problém však byl odstraněn použitím nového 

bezdrátového systému komunikace, který využívá 2,4GHz technologii. Ani tento systém však 

není konečný. K získávání dat z modelu jsem použil Wifi modul, který obsahuje RS232 port. 

Data z portu lze získat přes Wifi síť do jakéhokoliv PC v síti. Vyřešil se tak problém se 

získáváním dat z modelu. 

Dále jsem nakonfiguroval software pro možnost použití SpaceNavigator (3D myš) jako 

nového ovládacího prvku, který zjednodušuje zacházení s modelem v letu. 

Po oživení elektroniky a prvních zkušebních letech vyšlo najevo, že úprava byla dobře 

zvoleným krokem ve vývoji. Model se po seřízení chová naprosto stabilně a jeho ovládání je 

mnohem méně náročné. 
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Řídicí jednotka komunikuje s různými moduly pomoci RS232 nebo I2C sběrnice. Nabízí 

se doplnění o systému GPS spolu s GPRS kdy bude možné odesílat a přijímat informace do 

a z modelu pomocí mobilní sítě GSM. Umožní to navigaci v prostoru a dálkové řízení. Možné 

bude také přidání kamerového systému pro monitorování terénu pod modelem. Řídicí 

jednotka je již nyní vybavena výstupy pro realizaci stabilizátoru obrazu. Tento systém by 

mohly využívat civilní i armádní státní složky. Policie nebo hasiči by model použili 

k monitorování různých událostí (povodně, požáry, demonstrace, úniky energie z budov, 

tepelné zatížení vodičů elektrické sítě vysokého napětí apod.). Armáda by jej mohla využít 

pro získávání informací o terénu a rozmístění jednotek bez nutnosti vysílat živého pilota. 

Další kroky ve vývoji budou směřovat k přidání kamery a stabilizátoru kamery. Doplnění 

o více snímačů, které budou sloužit k autonomní navigaci. Prodloužení doby letu pomocí 

nových baterií apod. 
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