
Osnova projektu

1. Název projektu

Dron s řídícím softwarem Ardupilot

2. Autoři

ÚSTAV TEORETICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ELEKTROTECHNIKY, FAKULTA 
ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, VUT V BRNĚ

Ing. Jiří Janoušek 

Ing. Tomáš Kříž, Ph.D.

3. Stručný popis projektu

Studenti si vymodeluji a vytisknou rám dronu dle potřebných parametrů a velikosti, osadí a 
zapojí elektroniku a naučí se konfigurovat řídící jednotku.

4. Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit si plně funkční dron a porozumět základům robotiky.

Vytvořením dronu se studenti naučí jak modelovat jednotlivé části dle dokumentace k 
motorům a vrtulím, porozumí problematice elektronických obvodů a funkce senzorů řídící 
jednotky. Porozumí také způsobu ovládání a přenosu jednotlivých signálů pro řízení dronu. 
Nastaví si řídící jednotku. Porozumí principu akcelerometrů, gyroskopů pro stabilizaci dronu.
Případně také držení přesné pozice pomocí GPS modulu. 

Získají tak plně funkční konfigurovatelný dron vhodný pro další vývoj. Například lze dále 
připojit nejrůznější množství hardwaru jako jsou optické senzory, navigační zařízení, 
komunikační moduly, kamery, nebo mikroprocesory a pod.

 

5. Cílová skupina

Projekt je určený pro studenty středních a vysokých škol. Měli by mít základní znalosti 
elektrických obvodů a zapojování elektroniky. Projekt je také vhodný do kroužků elektroniky 
a robotiky. 

Výsledný dron může snadno sloužit pro další vývoj hardwarových i softwarových aplikací.

 

6. Potřebné znalosti



Pro realizaci projektu je vhodné ovládat základní prvky modelování a čtení výkresů z 
dokumentace k jednotlivým komponentům pro úspěšný návrh dronu a jeho rozměrů. 
Důležité je také porozumět základům elektrických obvodů a pájení pro vytvoření správného 
zapojení elektroniky a modulů dronu. Očekává se také znalost anglického jazyka pro 
konfiguraci řídící jednotky a nastavení parametrů dle dokumentace. 

7. Čas potřebný ke zpracování projektu

 Pro možné vytvoření projektu je nejdříve nutné koupit vhodné komponenty.

 Čas pro modelování dronu 3 hodiny
 Orientační čas tisku - střed rámu 8 h, víko, spodek a podvozek - 15 h
 Osazení elektroniky a její zapojení  cca 2 h
 Konfigurace a kalibrace dronu max 1 h

 

8. Potřebné vybavení

3D tiskárna

pc/notebook se softwarem Mission Planner, Software ke stažení: 
https://ardupilot.org/copter/docs/common-install-gcs.html

běžné vybavení pro pájení a vodiče dle specifikací a velikosti dronu ( pro tento projekt 
doporučujeme AWG16 / AWG 18)

Zvolené komponenty pro dron jsou v příloze 

Možné alternativy řídící jednotky:

Řídící jednotka + GPS například Pixhawk: https://www.amazon.com/Xiangtat-Pixhawk-
Controller-NEO-M8N-Telemetry/dp/B07SQWGZKF/  nebo 
https://www.3dxr.co.uk/product/pixhawk-2-1-here2-combo/ 

V tomto projektu byla použita řídící jednotka Pixracer R15 
https://www.aliexpress.com/item/1005001491308411.html?
spm=a2g0s.9042311.0.0.156b4c4dZOkKVp 

Volitelně je potom možné zvolit formu řízení dronu:

- Wi-Fi telemetrie - ESP8266 2.4G Wireless Wifi Telemetry Module
- 433 Mhz telemetrické moduly
- Ovládání FrSky Taranis Q X7 + Pijímač Frsky XM PLUS

9. Potřebné soubory a dokumenty (seznam příloh)

Seznam komponent pro dron je dostupný v příloze komponenty.xls



Kalkulačka pro výpočet parametrů dronu a jeho letových vlastností, dle velikostí a použitých 
komponent - https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php

Tabulka pro zjištění  možné zátěže na vodiče AWG 
https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm

Všechny části dronu ve formátu .stl a .gcode jsou dostupné v příloze projektu

Konfigurační soubory pro řídící jednotku a její nastavení je v příloze - dron.param

Návod obsahuje:
 Volbu komponent dronu
 Postup modelování dronu
 Nastavení pro tisk dronu
 Osazení elektroniky a její propojení
 Konfigurace softwaru a kalibrace senzorů
 Kontrola nastavení a testovací let

 

10. Postup

1. Výběr komponent dronu, definice rozměrů a letových parametrů



Prvním nutným krokem je volba celkové velikosti a tvaru dronu. Velikost, tvar a rozložení
motorů ovlivňuje letové vlastnosti i celkovou dobu letu. Nejčastěji ovlivňuje rozměry dronu
účel  jeho  použití.  Dle  požadavků  je  také  nutné  správně  vybrat  potřebné komponenty  a
elektroniku. 

Doporučujeme  ověřit  volbu  typu  rámu,  jeho  velikosti  a  komponent  je  možné  v  on-line
kalkulačce.

Dokumentace vhodná k správně volbě tvaru dronu a jeho velikosti
https://ardupilot.org/copter/docs/introduction.html

Zvolené komponenty pro tento projekt jsou dostupné přiloženém souboru “komponenty.xls”

2. Návrh a modelování rámů dronu.

Druhým krokem je návrh a modelování rámu dronu pro 3D tisk. V tomto kroku je důležité
porozumět  dokumentacím  zvolené  elektroniky  jako  jsou  motory,  regulátory,  vrtule,  řídící
jednotka, baterie a komunikační moduly. Zvolit dle jejich velikosti správné umístění na dronu
a navrhnout tak příslušný rám. Při návrhu rámu je vhodné zvolit nějaký z dostupných CAD
programů.  Důležité  je  při  vytváření  rámu  dronu  dodržet  také  aerodynamické  vlastnosti
výsledného tvaru při zachování vysoké pevnosti a nízké hmotnosti celé kostry. 

Popis návrhu modelu dronu, STL soubory rámů s rozložením jednotlivých komponent jsou
dostupné v příloze

Pro volbu tvaru rámu a rozložení motorů je možné se inspirovat v dokumentaci firmwaru
Ardupilot: https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html

3. Tisk rámu

Pro tisk rámu dronu doporučujeme použít PETG materiál z důvodu vyšší tepelné odolnosti.
Doporučujeme  také  nastavit  pro  tisk  vyšší  výplně  tisknutelných  částí  z  důvodu  vyšší
výsledné pevnosti rámu. 

Všechny části dronu ve formátu .stl a .gcode jsou dostupné v příloze projektu

4. Osazení elektroniky na rám dronu a zapojení
 
V této části projektu bude provedeno osazení elektroniky dronu a její propojení. Po vytisknutí
rámu  dronu  je  vhodné  jako  první  umístit  řídící  jednotku,  ke  které  se  následně  připojují
regulátory  otáček a  motory.  Pro  dokončení  silové části  elektroniky  je  také  nutné připojit
napájecí modul. Poté je nutné připojit také zbývající prvky elektroniky k datovým konektorům
řídící jednotky.

Nákres zapojení elektroniky dronu je součástí návodu v příloze



Doporučujeme  před  prvním  spuštěním  také  provést  opakovanou  kontrolu  zapojení
elektroniky. 

5. První spuštění, konfigurace softwaru

Po propojení elektroniky dronu a její následné kontrole následuje připojení řídící jednotky k
softwaru Mission Planner a jeji  konfigurace. Nutné je provést upload správného firmware
řídící jednotky, nastavení tvaru rámu a ověřit funkčnost spojení.

Postup uploadu firmwaru a nastavení je součástí návodu projektu

6. Kalibrace modulů a nastavení

Pro  správný  let  navrhnutého  dronu  je  tato  kapitola  zásadní.  Bude  provedena  kalibrace
akcelerometrů, gyroskopů a kompasu. Také budou kalibrovány regulátory motorů a ověříme
správnou rotaci motorů a jejich rychlost otáček. Nastavíme letové módy a ovládací zařízení.

7. Testovací let

Posledním  krokem  pro  ověření  správné  funkčnosti  navrženého  rámu  a  jeho  letových
vlastností,  zapojení elektroniky a nastavení řídící jednotky provedeme testovací let. Před
testovacím letem provedem také předletovou kontrolu všech částí dronu, nastavení řídící
jednotky a správné funkčnosti kalibrovaných senzorů.


