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Příloha I. Abstrakt a Klíčová slova 

TÉMA: NÁVRH KONSTRUKCE MULTIKOPTÉRY 

ABSTRAKT: Práce komplexně shrnuje proces konstrukce multikoptéry, od jejího koncepčního 

návrhu až po zhotovení funkčního prototypu. V první části se věnuje rešerši existujících kon-

strukčních řešení a jednotlivých komponentů využívaných při stavbách multikoptér. Důraz je 

kladen hlavně na konstrukční řešení rámů. V druhé části následuje popis procesu vzniku hlav-

ních koncepčních návrhů a provedení simulace deformační zkoušky pomocí metody konečných 

prvků. Po kladném zhodnocení druhého koncepčního návrhu rámu bez výměnných ramen ná-

sleduje výroba prototypu a úspěšné softwarové oživení multikoptéry. V následující části se prá-

ce věnuje vyhodnocení experimentu, kdy byla měřena teplota tištěných spojů a dalších součástí 

multikoptéry pomocí termokamery. Posledním tématem, jemuž se práce věnuje jsou návrhy pro 

možné zlepšení konstrukce. 

KLÍČOVÁ SLOVA: dron, multikoptéra, UAV, PCB, FPV  

 

THEME: DESIGN OF A MULTICOPTER  

ABSTRACT: The thesis summarizes the process of designing a multicopter from its conceptual 

design to the creation of a functional prototype. In the first part it deals with the research of the 

existing design solutions and individual components used in the construction of multicopters. 

Emphasis is placed mainly on the design of the frames. The second part describes the process of 

creating the main conceptual designs and the simulation of the deformation test using the finite 

element method. The positive evaluation of the second conceptual design of the frame without 

replaceable arms is followed by the prototype production and the successful software boot and 

settings. In the following part the thesis deals with the evaluation of the experiment, in which 

the temperature of the printed circuits and other parts of the multicopter were measured using 

a thermal camera. The last topic of the thesis is devoted to suggestions for possible improve-

ments in design. 

KEYWORDS: drone, multicopter, UAV, PCB, FPV  
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí UAV, neboli doslova přeloženo nepilotova-

ného vzdušného vozidla. V současné době existují různé typy těchto strojů, od malých komerč-

ních multikoptér určených pro pořizování videozáznamu, po poloautonomní vojenská letadla 

pilotovaná na dálku tisíce kilometrů, stojících na špici technologického vývoje. Už jejich vývoj 

začal především pro vojenské účely po druhé světové válce. Prvně byly na dálku pomocí rádio-

vých vln ovládána celá letadla, postupem času docházelo k jejich zmenšování a s tím, jak se 

měnil charakter požadavků na využití UAV a hlavně jejich přechod do soukromého sektoru, 

došlo ke změně konstrukce na vícevrtulové stroje s vertikálním vzletem, vycházející z koncepce 

vrtulníků. Tolik ke vzniku multikoptér. 

V posledních letech můžeme sledovat rozšíření jejich využití do stále většího počtu růz-

ných odvětví, ať už jde o pořizování záznamů např. ze sportovních utkání, doručování pošty, 

využití u dalších bezpečnostních složek kromě armády, či například ve stavebnictví pro kontrolu 

plášťů budov.  

Hlavním cílem této bakalářské práce je zkonstruovat použitelný lehký rám pro multi-

koptéru s integrovanými vodiči pro napájení motorů, osadit ho potřebnými součástmi a poté 

uvést do provozu. Tato práce může také sloužit jako průvodce pro obecnou konstrukci univer-

zálních multikoptér, jelikož bude její součástí rešerše a výčet jednotlivých částí, jenž jsou nutné 

pro fungující celek a popsán postup výběru těchto součástí, jejich montáž a softwarové oživení. 

Dále budou v práci charakterizovány různé konstrukční řešení rámů, používané materiály 

a jejich základní vlastnosti. 
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2 Rešerše používaných komponentů a konstrukce 

Prvním krokem při vypracovávání této práce byla studie základních komponentů a vari-

ant konstrukčních řešení multikoptér. Charakterizovány byly jednotlivé součásti potřebné 

k sestavení funkční multikoptéry a podrobněji řešeny konstrukční řešení rámů. 

2.1 Rámy 

Základním stavebním prvkem každé multikoptéry je její rám, na němž jsou osazeny 

všechny komponenty a udává tvar a její základní parametry. Těmi jsou počet motorů a vzdále-

nost mezi těmi nejvzdálenějšími, což je hlavní parametr udávající do jaké rozměrové kategorie 

multikoptéra patří [1]. Tyto kategorie jsou nano, mikro, mini, a open. Přesné rozměry jednotli-

vých kategorií jsou ovšem předmětem debaty jak v literatuře, kde J. Glover [1] udává rozměr 

mini kvadrokoptéry 250mm a D. Mcgriffy [2] 400mm. Nejčastěji napříč zdroji a internetovými 

fóry se ovšem objevují rozměry do 100mm pro nano multikoptéry, do 150mm pro mikro a do 

300mm pro mini. Vše nad 300mm je poté označováno jako open. 

Na schématu (obr.1) níže je rozměrový parametr rámu určen vzdáleností mezi motorem 

1 a motorem 2. Ve směru šipky se poté nachází předek multikoptéry. 

 

Obrázek 1:Základní schéma multikoptéry  
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2.1.1 Typy rámů 

Základním a nejrozšířenějším typem rámu je provedení se čtyřmi rameny a čtyřmi mo-

tory, takzvaná kvadrokoptéra. Toto řešení se vyznačuje ideální poměrem mezi váhou celé kon-

strukce a tahem produkovaným motory. Existují dvě varianty tohoto rámu, konfigurace do „X“ 

kdy míří předek kvadrokoptéry mezi ramena, která svírají s osou rámu úhel 45°, tato konfigura-

ce je rozšířenější než druhá konfigurace „+“, kdy jsou dvě ramena v ose předku rámu a v pra-

vém úhlu k nim jsou zbývající dvě ramena. 

 

Obrázek 2: Konfigurace kvadroptéry do X  [4] 

Druhým typem rámu je uspořádání s pouhými třemi rameny, což je minimální počet po-

třebný pro funkci multikoptéry, takzvaná trikoptéra. Ramena jsou uspořádána v rozložení po 

zhruba 120° viz. obrázek. Toto uspořádání je nevýhodné vzhledem k jeho nesymetričnosti. Li-

chý motor, umístěný na pomyslném ocasu trikoptéry, musí mít možnost natáčení v ose předku 

trikoptéry pomocí řízeného servomotoru aby mohl vyrovnávat natáčení v ose kolmé k rámu. Na 

obrázku (obr. 3) motor M1,4. Toto řešení je tedy technicky i ve smyslu softwarového řízení 

náročnější než ostatní konstrukce. 

 

Obrázek 3: Konfigurace trikoptéry [4] 

Třetím a čtvrtým typem rámu běžně využívaným jsou hexakoptéra, v konfiguraci se šes-

ti motory a rameny a oktoptéra s osmi rameny a motory. Tyto dvě konfigurace jsou uváděny 

společně, jelikož se jejich účel a myšlenka skrytá za konstrukcí příliš neliší. Oba typy rámů jsou 

využívány hlavně tam, kde je potřeba zvýšit maximální nosnost pro připojení těžších zařízení, 

například komplexnějších senzorů pro vědecká pozorování přírodních jevů. V poslední době 

jsou ovšem tyto konfigurace rámů využívány k dopravě balíkových zásilek např. společností 

Amazon v jejich službě Amazon Prime Air. Jejich nezanedbatelnou výhodou kromě vysoké 
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nosnosti je také větší bezpečnost při selhání jednoho nebo více motorů, kdy se teoreticky mohou 

udržet ve vzduchu pouze se čtyřmi funkčními motory. Prakticky ovšem není problémem selhání 

jednoho či dvou motorů. 

 

Obrázek 4: Konfigurace hexakoptéry [4] 

 

Obrázek 5: Konfigurace oktokoptéry [4] 

2.1.2 Materiály 

V současné době se pro výrobu rámů multikoptér používá několik materiálů. Požadavky 

na ně jsou hlavně vysoká pevnost za co nejnižší váhy. Jako nejpřijatelnější kompromis mezi 

těmito požadavky se jeví použití kompozitních materiálů založených na matrici z epoxidové 

pryskyřice plněné buď skleněnými vlákny nebo vlákny uhlíkovými. 

V komerčních multikoptérách nižších cenových kategorií se objevují i rámy z běžných 

plastů, které ovšem nejsou vůči kompozitním materiálům dostatečně odolné. Běžné plasty se 

poté vyskytují ve většině případů i u rámů vyrobených 3D tiskem, v tomto případě se jedná 

spíše o rámy menších rozměrů, řádově do 100mm.  

Okrajově se používají i rámy ze dřeva, jelikož jejich výroba je levná a snadná a pro pro-

totypování např. nového rozložení ramen rámu větších rozměrů je to výhodné řešení. Posledním 

používaným materiálem, který stojí za zmínku je jediný zástupce kovů, a tím je hliník a jeho 

slitiny. Jeho použití je výhodné tam, kde vyžadujeme velkou odolnost rámu, spolehlivost 

a ochranu zařízení neseného multikoptérou při havárii, příkladem mohou být multikoptéry ne-

soucí vědecké vybavení, či multikoptéry využívané armádou pro vzdušný průzkum. [1] 
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2.2 Motory 

Pro pohon multikoptér jsou využívány elektromotory ve dvou provedeních, s kartáči 

tzv. brushed a bezkartáčové neboli brushless. Tato práce využívá k jejich dalšímu označování 

anglické termíny brushed a brushless, jelikož jsou ve spojení s multikoptérami obecně používá-

ny. 

Základním parametrem motorů je jejich KV index. KV index udává poměr mezi otáč-

kami a napětím přiváděným na motor. Kdy rozměr KV odpovídá otáčkám za minutu na volt 

[  áč                ]. Pro příklad 7,4V akumulátor je schopen vytvořit na motoru s KV 500 

maximální otáčky                  .  

2.2.1 Brushed 

Prvním typem motorů jsou motory s kartáči. Jejich základní princip a odlišnost od dru-

hého typu spočívá v tom, že pólové magnety jsou umístěny ve statoru, zatímco v rotoru jsou 

umístěna vinutí cívek, na které se dodává proud pomocí kartáčů. Ty jsou hlavní nevýhodou 

kartáčových motorů, jelikož se časem z důvodu tření a průchodu elektrického proudu opotřebo-

vávají a to zapříčiní krátkou životnost motoru. Proto jsou tyto motory často používány pouze 

u nano či mikro multikoptér, kde nehrozí přílišné nebezpečí při jejich selhání a s jejich častou 

výměnou se počítá. 

 

Obrázek 6: Schéma brushed motoru [4] 

2.2.2 Brushless 

Druhým typem motorů jsou brushless, neboli bezkartáčové motory. Princip jejich funk-

ce spočívá v přesném opaku oproti kartáčovým motorům, vinutí cívek se nachází na statoru 

a pólové magnety jsou umístěny na rotoru. Díky tomuto uspořádání nejsou nutné žádné kartáče 

pro přenos elektrického proudu a tím se rapidně zvyšuje životnost těchto motorů. K hlavnímu 

opotřebení dochází v ložiscích na rotoru. Proto jsou tyto motory využívány častěji než brushed 

varianta. 
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Brushless motory se dále dělí na dvě podskupiny tzv. inrunner a outrunner, kde je je-

diný rozdíl pouze v konstrukci, kdy jsou u inrunner motorů cívky umístěny v plášti a točí se 

tedy jádro motoru a u outrunner varianty je toto uspořádání opačné, cívky jsou umístěny v jádře 

a točí se plášť motoru. 

 

Obrázek 7: Schéma brushless inrunner motoru  [4] 
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2.3 Vrtule 

Vrtule, anglicky proppelers, jsou další součástí pohonu multikoptéry. Na jejich listech je 

generován tah, který určuje maximální nosnost multikoptéry. Nejčastějšími provedeními vrtulí 

jsou dvojlisté a třílisté. Kdy se tří a vícelisté provedení uplatňuje u vrtulí s větším stoupáním, 

kde je potřeba kompenzovat menší tah při vzletu. Zatímco dvojlisté se používají pro vrtule 

s menšími stoupáními. Dalšími parametry vrtulí je tedy jejich průměr, udávaný v palcích, 

a stoupání šroubovice vytvořené vrtulí na jednu otáčku udávané také v palcích. Tedy například 

vrtule 3035 má průměr tři palce a stoupání na jednu otáčku tři a půl palce. Vrtule s větším stou-

páním jsou schopny generovat vyšší tah při vyšších otáčkách, zatímco vrtule s nižším stoupáním 

generují vyšší tah v nižších otáčkách. To znamená, že vrtule s vyšší hodnotou stoupání mají 

výhodu v letu při vyšších rychlostech ale horší vzlet, zatímco vrtule s nižším stoupáním mají 

dobré vzletové vlastnosti, ale pokulhávají ve vyšších rychlostech. 

Na obrázku (obr. 8) je ukázka žluté třílisté vrtule s vyšší hodnotou stoupání a oranžové 

dvojlisté vrtule s nižší hodnotou stoupání. 

 

Obrázek 8: Porovnání trojlisté a dvojlisté vrtule  
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Dalším důležitým parametrem vrtulí při jejich výběru je smysl jejich stoupání. A to buď 

proti směru otáčení hodinových ručiček CW, a nebo po směru otáčení hodinových ručiček 

CCW. Směr rotace motorů a smysl stoupání vrtule je parametr důležitý pro stabilitu multikopté-

ry, jelikož pokud bychom měli všechny vrtule se stejným stoupáním, tak by vytvářely převažu-

jící rotační pohyb okolo osy kolmé na rám multikoptéry. Proto se volí smysl jejich stoupání 

a otáčení motorů ve dvojicích. Vždy jednou CW a k tomu opačně CCW. Viz. schéma níže (obr. 

9) kdy je směr otáčení jednotlivých motorů naznačen žlutými šipkami. Vrtule jsou k motorům 

přidělány pomocí šroubů či matic. Matice jsou často samojistící, nebo je volen stav, kdy je směr 

otáčení motoru zvolen tak, aby nedocházelo k povolování matic za rotace, ale k jejich utahová-

ní. 

 

Obrázek 9: Schéma otáčení motorů  

2.4 Řídící jednotka 

Nejdůležitější součástí celé multikoptéry je její řídící jednotka, společně s regulátory 

ESC. Řídící jednotka je realizována jako PCB neboli deska tištěných spojů, kombinujíc v sobě 

několik senzorů potřebných k řízení letu a procesory ke zpracování jimi dodávaných dat.  

Prvním z těchto senzorů je akcelerometr, jeho funkcí je měřit zrychlení ve třech zá-

kladních směrech os X, Y a Z. Tím určuje polohu multikoptéry vzhledem k vodorovné hladině. 

S jeho pomocí dochází ke stabilizaci multikoptéry za letu. V tom mu pomáhá další ze senzorů, 

gyroskop, jenž měří úhlové natočení okolo již zmiňovaných os. Oba senzory jsou často inte-

grovány do jediné součásti označované jako Inertia Measurement Unit. Třetím ze senzorů 

nacházejících se na desce řídící jednoty je digitální kompas, udávající data o směru dronu. 

Hlídá tedy pozici předku dronu. Dalším senzorem jenž se nachází v řídící jednotce je barometr, 

ten na základě měření atmosférického tlaku dodává řídící jednotce data o změně výšky multi-

koptéry. 
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Posledním senzorem, jenž se může nacházet na řídící jednotce, je modul GPS, udávající 

přesnou polohu multikoptéry pomocí globálních souřadnic. Toho se využívá k nastavení předem 

definované trasy pro multikoptéry, kdy jsou zadány pouze body tzv. waypointy, kterými má 

multikoptéra proletět, a ta potom zadaný úkon provede sama. Tento modul se dá také využít 

například v zástavbě, kdy se do řídící jednotky nahrají GPS souřadnice určité oblasti (například 

stojící budovy, bezletové zóny) a řídící jednotka multikoptéru do těchto míst nepustí. Lze toho 

také využít pro autonomní návrat multikoptéry na určené místo při ztrátě signálu ovladače. [2] 

2.5 Přijímače/Vysílače 

Součástí zajišťující komunikaci mezi pilotem a multikoptérou je přijímač. Funguje na 

principu příjmu rádiových vln vysílaných ovladačem. Jejich hlavním parametrem je frekvence 

na které pracují a počet kanálů, jenž jsou schopny využívat. Rozšířeným standardem pro komu-

nikaci s řídící jednotkou je protokol Serial Bus, který pracuje na principu digitálních signálů a je 

schopen využívat až 18 kanálů. V praxi to znamená, že řídící jednotka může pomocí přijímače 

rozeznávat až 18 různých ovládacích prvků ovladače. 

Důležitou součástí přijímače je anténa schopná přijímat signály ze všech směrů. Nejroz-

šířenější je prutová anténa viz. obrázek (obr. 10). 

 

Obrázek 10: Prutová anténa a schéma jejího pole  [1] 
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2.6 Akumulátor 

Posledním komponentem který je potřeba je akumulátor. Akumulátor se používá k na-

pájení všech součástí multikoptéry. Jeho volba je podstatnou fází návrhu, jelikož představuje 

podstatnou složku celkové hmotnosti multikoptéry. Hledáme proto nejlepší kompromis mezi 

hmotností a kapacitou akumulátoru, jelikož právě na něm závisí doba letu, výkonové parametry 

motorů a tím i letové vlastnosti multikoptéry. 

V současnosti se používají převážně moderní Lithium Polymerové baterie (dále ozna-

čované jako Li-Po). Jejich hlavními parametry jsou napětí, kapacita a vybíjecí proud.  

Napětí akumulátoru závisí na počtu jeho článků. Na jeden článek Li-Po baterie připadá 

napětí 3,7V, používají se baterie jedno, dvou, tří nebo čtyřčlánkové. Označují se pomocí velké-

ho písmene S a počtu článků, takže akumulátor označený jako 3S je tříčlánkový s napětím 

11,1V. 

Kapacita akumulátoru je měřena v ampérhodinách. Ampérhodina je jednotka elektric-

kého náboje odpovídající potenciálu dodávat proud 1 ampér po dobu 1 hodiny. Platí tedy, že 

s vyšší kapacitou baterie se prodlužuje doba letu, ovšem za cenu vyšší váhy multikoptéry. 

Vybíjecí proud označuje jaký maximální proud je akumulátor schopen dodávat v urči-

tém okamžiku. Udává se v násobcích kapacity a jeho jednotkou je ampér. Běžným vybíjecím 

proudem modelářských Li-Po akumulátorů je hodnota 15-20C. Pro závodní multikoptéry se 

ovšem tato hodnota může pohybovat i na hranici 160C. V praxi to znamená, že akumulátor 

s charakteristikou vybíjecího proudu 80C a kapacitou C=550mAh je schopen v určitém okamži-

ku schopen dodávat proud I=44 A. 

U Li-Po akumulátorů musíme dbát na správný proces nabíjení a vybíjení, není vhodné 

je podbíjet pod napětí na článku 3,5V, přičemž plně nabitý článek mívá hodnotu napětí 4,2V. 

Z tohoto důvodu často řídící jednotky multikoptér obsahují voltmetr, jenž toto napětí hlídá 

a bzučák, jenž v případě jeho poklesu na nebezpečnou mez vydá varovný zvuk. 
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3 Konstrukce 

3.1 Konstrukční návrhy 

Hlavním problémem řešeným v této bakalářské práci byla konstrukce rámu multikopté-

ry, jenž měl dle zadání obsahovat integrované elektrické obvody pro napájecí rozvody elektro-

motorů. Účelem tohoto konstrukčního řešení bylo snížit celkovou váhu,  zjednodušit sestavení 

multikoptéry a odbourat nespolehlivost kabelů. Ty se můžou mechanicky porušit, při jejich 

uvolnění může dojít ke kolizi s vrtulemi multikoptéry a můžou tak lehce způsobit fatální havárii, 

vedoucí k destrukci celého zařízení. 

3.1.1 Volba konstrukčního provedení rámu 

Zvoleno bylo konstrukční řešení založené na provedení rámu pomocí desky plošných 

spojů. Tato volba byla učiněna v ohledu na požadavek elektrických obvodů integrovaných do 

rámu. Dalšími důvody k volbě byly příznivé materiálové vlastnosti materiálu FR4 používaného 

k výrobě PCB, které byly popsány v části práce s dynamickou simulací pomocí MKP (viz kapi-

tola 3.2). Sklolaminát FR4 vykazuje podobnost se základními sklolaminátovými materiály pro 

výrobu komerčních multikoptér. 

Jako nejvhodnější provedení byla zvolena varianta rámu se čtyřmi rameny a motory, 

kvadrokoptéra, z důvodu nejlepšího poměru mezi výkonem a celkovou váhou multikoptéry. 

Obecně se jedná o nejrozšířenější variantu konstrukčního řešení komerčních rámů. V ohledu 

velikosti rámu byla zvolena menší varianta mikro o velikosti rámu 140mm určená spíše pro 

létání uvnitř budov a nebo za příznivých povětrnostních podmínek.  

3.1.2 První návrh s rameny 

Prvním koncepčním návrhem rámu byla varianta s výměnnými rameny. V této koncepci 

bylo pracováno s návrhem centrálního kříže, na který by byla osazena řídící jednotka, a ke kte-

rému by pomocí šroubovým spojů byla připojena čtyři ramena osazená motory. Základním 

předpokladem vedoucím k tomuto návrhu byl odpozorovaný častý problém s poškozením ramen 

multikoptér během provozu, provedením tohoto řešení by byla tedy zajištěna možnost výměny 

jednotlivých ramen při jejich poškození. 

První překážkou v řešení byla nutnost spojit tištěné spoje v místě napojení ramen na zá-

kladní kříž. Ranou pracovní verzí bylo spojení jednotlivých vodičů pomocí kontaktních ploch 

v místě šroubového spoje, toto řešení bylo ovšem vzhledem k jeho nespolehlivosti vlivem mož-

ných přerušení obvodů během provozu zavrženo. Druhou verzí bylo propojení vodičů pomocí 

šroubových spojů za použití vodivých materiálů, tento způsob spojení byl ovšem také nevyho-
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vující vzhledem k velikosti procházejícího elektrického proudu (řádově 5 a více ampér). Po-

slední koncepcí bylo použití pinových konektorů, ovšem vzhledem k omezeným rozměrům 

základního kříže a nutnosti zajištění dostatečné tuhosti konstrukce ve styku ramen a kříže, díky 

čemuž se už tak malý využitelný prostor ještě zmenšil, bylo i od této koncepce upuštěno a zača-

lo se pracovat s druhým konstrukčnímu návrhem. 

 

Obrázek 11: První koncepční návrh  
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3.1.3 Druhý návrh 

Po posouzení prvního koncepčního návrhu a zhodnocení jeho nevýhod byl vypracován 

druhý koncepční návrh pracující s myšlenkou kříže bez vyměnitelných ramen. Motivací pro 

tento koncept byly zvolené malé rozměry základního kříže a tím menší náročnost a náklady na 

jeho výrobu, jelikož v náročnosti výroby celého kříže a jednotlivých ramen byl už pouze malý 

rozdíl. Další výhodou jednotného kříže byla možnost předejít vlivu vrubů při namáhání kon-

strukce a lepšímu rozložení napětí při nárazu. Významnou výhodou oproti konceptu s vyměni-

telnými rameny bylo také snížení hmotnosti z důvodu úspory materiálu a vypuštění šroubových 

spojů v místech, kde by byla připojena ramena. 

 

Obrázek 12: Konečná podoba rámu  
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Na obrázku níže (obr. 13) je zobrazen konečný koncepční návrh multikoptéry s osaze-

ným rámem ve 3D, vytvořený v programu CATIA V5 R21. 

 
Obrázek 13: Druhý koncepční návrh - realizovaný 
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3.2 Dynamická simulace čelního nárazu pomocí MKP 

Po navržení tvaru rámu bylo rozhodnuto provést pomocí MKP simulaci nárazu multi-

koptéry do pevné překážky za účelem odhalení slabých míst konstrukce rámu a pro lepší odhad 

chování rámu v případě havárie. 

Simulace byla provedena v programu Autodesk Mechanical Simulation v modulu 

Mechanical Event Simulation. Simulována byl nejhorší situace jenž může nastat, to jest vodo-

rovný čelní náraz do pevné překážky (zeď atd.). Model neuvažoval vliv vrtulí v kontaktu s pře-

kážkou, kde lze jejich vlivem předpokládat určité ztlumení nárazu, tzn. v reálných podmínkách 

s nasazenými vrtulemi předpokládejme o něco lepší výsledky než v simulaci. 

Hodnota meze pevnosti v ohybu pro epoxidový sklolaminát FR4 se pohybuje v rozmezí 

450-480MPa.[6] A hodnota meze pevnosti v tahu mědi je 220MPa. [7] 

 

Obrázek 14: Schéma simulace 
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3.2.1 První simulace 

První simulace proběhla za předpokladu rychlosti multikoptéry 30km/h. 

  

Obrázek 15: Okamžik nárazu  

 

Obrázek 16: Snímek největšího  napětí 
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Obrázek 17: Odraz od překážky - odlehčení  

Při rychlosti 30km/h byly pozorovány pouze elastické deformace v ramenech multikop-

téry, jediné viditelné poškození by mohlo nastat v rozích ramen, jenž jsou v kontaktu s překáž-

kou, jak je patrné z obrázku (obr.17), zde jsme museli ovšem vzít v úvahu i možnou chybu 

výpočtu na hranici modelu. U tištěných spojů byla předpokládána mírná deformace, ale vzhle-

dem k tažnosti mědi by nedošlo k jejich přerušení či výraznějšímu poškození. 

3.2.2 Druhá simulace  

Druhá simulace proběhla za předpokladu rychlosti multikoptéry 60km/h. 

 

Obrázek 18: Okamžik nárazu  
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Obrázek 19: Snímek největšího  napětí 

 

Obrázek 20: Odraz od překážky - odlehčení  

Při nárazu v rychlosti 60km/h, což byl reálnější odhad provozních podmínek, lze před-

pokládat plastické poškození rámu v oblasti zúžení ramen, která jsou v kontaktu s překážkou, 

blíže ke středu rámu (obr. 19). Ovšem nemělo by dojít k jeho úplné destrukci, tedy úplného 

oddělení ramen. U měděných vodičů lze uvažovat opět vliv tažnosti na jejich deformaci a mož-

nost dalšího provozu, ovšem podle velikosti napětí v místě jejich výskytu lze uvažovat o jejich 

úplném přerušení.  

Výsledky simulace byly příznivé vzhledem k porovnání s běžně dostupnými komerční-

mi rámy a proto bylo druhé konstrukční řešení přijato. 
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3.3 Volba komponentů 

Prvním komponentem jenž bylo potřeba zvolit, na němž závisí výkon multikoptéry a od 

kterého se poté odvíjela volba dalších komponentů, byl elektromotor. Pro naše řešení byl zvolen 

brushless motor DYS BE1104 - 6500KV. Výrobcem udávaný tah při použití dvoučlánkového 

akumulátoru o napětí 7,4V, vrtulí 3020R a maximálních otáčkách 48100 min
-1

, má hodnotu 

147g, pro výpočty jsme ovšem uvažovali průměrný tah 100g. 

 

Obrázek 21: Parametry motoru udávané výrobcem  [5] 

 

Obrázek 22: DYS BE1104 - 6500KV 

V návaznosti na volbu motorů byly zvoleny třílisté vrtule Gemfan 3035, se kterými se 

teoretický tah motorů oproti dvoulistým vrtulím 3020R zvyšuje. Tato volba byla provedena na 

základě požadavku univerzálního využití multikoptéry, tzn. potřeba zvýšit tah a tím maximální 

únosnost při zachování co nejmenší váhy, aby bylo možné multikoptéru osadit dodatečným 

zařízením, popřípadě baterií s vyšší kapacitou pro prodloužení doby letu. 
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Obrázek 23: Gemfan 3035 

Dalším krokem bylo zvolení vhodné řídící jednotky. Pro náš prototyp nebylo zapotřebí 

volit high-end model, postačila tedy základní řídící jednotka bez GPS modulu a dalších nad-

standardních funkcí. Vzhledem k velikosti rámu a požadavku na kompaktnost a nízkou hmot-

nost byla zvolena řídící jednotka Emax F3 Magnum Mini Tower System s integrovaným 

BLheli_S 12A 4 In 1 ESC. Řídící jednotka ve formě dvoupatrové věže, kdy vrchní patro tvoří 

samotná řídící jednotka a spodní patro ESC s konektorem pro akumulátor a regulátorem napětí. 

Tímto je ušetřeno spousta místa na rámu, které bylo využito pro vedení tištěných spojů. 

 

Obrázek 24: Emax F3 Magnum Mini Tower System  

Následně zvoleným komponentem byl přijímač FrSky Ultralight XM Receiver. Ten 

bylo možné pomocí pinových konektorů připájet přímo na vrchní patro řídící jednotky a tím 

bylo opět ušetřeno další místo na rámu. Výhodou tohoto přijímače je nízká hmotnost (pouze 1g) 

za dostatečného výkonu, výrobcem udávaná vzdálenost na jakou je schopen operovat se pohy-

buje okolo 600m. Praktická je i funkce Failsafe, která zajišťuje bezpečné přistání multikoptéry 

při ztrátě signálu. Na obrázku níže (obr. 25) je vidět kompaktnost rozměrů tohoto přijímače. Na 

obrázku (obr. 26) je vidět už spájená řídící jednotka s přijímačem. 
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Obrázek 25: FrSky Ultralight XM Receiver  

 

Obrázek 26: Sestavená řídící jednotka s přijímačem  

Posledním komponentem je akumulátor, jehož výběr byl ovlivněn původní myšlenkou 

koncipovat multikoptéru jako závodní. Byl tedy kladen důraz na nízkou váhu při vysokém vý-

konu. Z tohoto hlediska byly vybrány dva akumulátory, jeden dvoučlánkový Dualsky EX 7.4V 

2S 400mAh 30C. A druhý vysoce výkonný trojčlánkový Gaoneng GNB 11.1V 550mAh 

80/160C 3S. Kdy dvoučlánkový akumulátor byl vybrán jako hlavní z důvodu nižší hmotnosti 

a univerzálnosti oproti trojčlánkovému, jehož použití by bylo spíše opodstatněno při využití 

multikoptéry jako závodní. 
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3.4 Návrhové výpočty 

V této části práce byly řešeny hlavně výpočty parametrů tištěných obvodů potřebné pro 

jejich návrh. Byl zde pro přehlednost zařazen i výpočet hmotnosti a teoretické únosnosti multi-

koptéry, se kterým bylo pracováno již v předešlé kapitole. 

3.4.1 Výpočet maximální nosnosti multikoptéry 

V souvislosti s výběrem komponentů proběhla také úvaha nad hmotností hotové multi-

koptéry, jelikož celý koncept pracoval s myšlenkou snížení hmotnosti, byla průběžně při výběru 

jednotlivých komponentů přepočítávána celková váha konečného výrobku. Výsledek pro finální 

sestavu ukazuje tabulka 1. Tabulka 2 poté ukazuje výsledek výpočtu teoretické hmotnostní re-

zervy při použití slabšího a silnějšího akumulátoru. Veškeré hodnoty, se kterými bylo počítáno 

jsou uváděny výrobci jednotlivých součástí. 

Tabulka 1: Tabulka hmotností komponentů  

 

Tabulka 2: Hmotnostní rezervy 

 

Komponent Hmotnost [g]

Rám 11

Motory 4x 24

Řídící jednotka 10,13

Baterie 30

Vrtule 5,08

Vysílač 1

Pásek 2

Celkem 83,21

Typ baterie Hmotnost [g] Proud [A] Celkový průměrný tah [g] Hmotnostní rezerva [g]

7.4 30 3,8 400 316,79

11.1 54 4,9 560 452,79
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3.4.2 Výpočet šířky vodiče 

Pro výpočet šířky vodiče na PCB byl použit vztah pro maximální proud procházející 

vodičem podle standardu IPC-2221, sekce 6.2 [3] 

                  (1) 

 

Kde I je hodnota procházejícího proudu v ampérech, k je konstanta, jejíž hodnota pro 

vodič umístěný na vzduchu je k=0,048, A je plocha průřezu vodiče v mils
2
 a    je hodnota 

maximálního dovoleného oteplení vodiče ve stupních Celsia. Úpravou tohoto vzorce (1) byl 

získán vztah pro výpočet potřebné plochy spoje A 

    
 

       

     

   (2) 

 

Další rovnice ze které jsme vycházeli byl vzorec pro výpočet plochy vodiče 

             (3) 

 

Ze vztahu pro výpočet plochy vodiče dosazením tloušťky vrstvy mědi t v mils násobené 

konstantou 1,378 jsme získali rovnici pro výpočet potřebné šířky vodiče w[mil] 

   
 

       
  (4) 

Pro výpočet byl zapotřebí převodní vztah mezi mm a mils (tisícina palce, tato jednotka 

je široce využívána v elektrotechnice a pracuje s ním i námi použitý software EAGLE), jeho 

hodnota je 1 mm = 39,37007874 mil. Pokud budeme vycházet z převodního poměru mezi pal-

cem a 1 milimetrem jehož hodnota je 1 in=25,4 mm. 

Pro konstrukci byla použita oboustranná deska Cuprextit 35 s tloušťkou vrstvy mědi 

35µm, což se rovná 1,37mil. Pro výpočet jsme dále uvažovali hodnotu procházejícího proudu 

o velikosti A=6,4 A a maximální teplotu spoje 30°C při okolní teplotě 24°C, což odpovídá 

      . 

Po dosazení do rovnice (2) pro výpočet potřebné plochy vodiče 

   
   

           

     

              

Vypočtenou plochu spoje jsme dosadili do rovnice (4) pro výpočet šířky vodiče 

  
     

          
                   . 
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3.5 Návrh tištěných spojů 

Pro návrh tištěných spojů byl použit software Autodesk EAGLE 8.5.2, jehož výhodou je 

snadný import geometrie z CAD softwarů pro výrobu libovolných tvarů PCB. Po teoretických 

výpočtech a zvážení využitelného místa na základním rámu bylo rozhodnuto, že bude použita 

deska s oboustrannou vrstvou mědi pro zajištění přenosu potřebného proudu a lepšího prostoro-

vého rozložení vodičů. K zabezpečení přenosu proudu mezi oběma stranami desky byly využity 

měděné nýty, propájené cínovou pájkou v počtu čtyř nýtů na každý vodič. Vzhledem k poža-

davkům na vrtání pro nýty byla zvolena šířka vodiče w=1,6mm, na oboustranné desce tedy 

w=3,2mm. Toto odpovídá návrhovému výpočtu šířky vodičů s rezervou 1,28 mm. Tím byla 

získána dostatečná rezerva pro možné zvýšení průchodu elektrického proudu, jenž nastává na-

příklad při prudším přidání plynu, tedy skokovému zvýšení otáček během letu nebo při použití 

silnějšího akumulátoru.  

 

Obrázek 27: Schéma elektrického zapojení motorů a ESC  
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Schéma (obr. 28) představuje návrh desky tištěných spojů realizovaný v softwaru 

EAGLE, zobrazuje rozložení tištěných spojů a jednotlivých děr přímo na geometrii rámu. Tímto 

způsobem vedení vodičů byla zajištěna nejkratší možná délka jednotlivých spojů za účelem 

snížení odporu a tím i ztrát ve vedení, dále byl brán zřetel na dostatečnou vzdálenost mezi 

vodiči, aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivňování, nebo vyzkratování jednotlivých cest. 

V komerčním produktu bychom také mohli uvažovat nad estetickým přínosem symetrického 

rozložení vodičů.  

 

 

Obrázek 28: Návrh desky tištěných spojů  
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4 Výroba prototypu 

4.1 Výroba rámu 

Po dokončení konstrukčního návrhu bylo přistoupeno k samotné výrobě prototypu rá-

mu, jeho osazení jednotlivými komponenty a softwarovému oživení. Po dokončení výroby 

a sestavení bylo provedeno několik experimentů, jimž se bude věnovat další kapitola této baka-

lářské práce (viz kapitola 5). Prototyp byl brán jako první pracovní verze, neobsahuje tedy 

všechny navrhované úpravy, jimiž se bude zabývat poslední kapitola, pojednávající o možnos-

tech výroby a vylepšeních konečné podoby navrhované multikoptéry (viz kapitola 6). 

Rám byl vyroben pomocí technologie třískového obrábění na frézce pro výrobu tiště-

ných spojů LKPF ProtoMat E33 z Cuprextitu 35 (deska FR4 polepená z obou stran vrstvou 

mědi o tloušťce 35µm), za pomocí softwaru LPKF Circuit pro PM pro konverzi dat ze softwa-

ru EAGLE na data potřebná k obrobení desky. Pro správný přenos dat byl požadován formát 

Excellon-33M, což je v práci uvedeno pro její možné využití jako návodu pro konstrukci po-

dobných multikoptér. 

Výroba obou stran celého kříže pomocí frézky zabrala cca 40 minut. Takto dlouhý vý-

robní čas zapříčiněn nutností ruční změny nástrojů a jejich kalibrace a ručního otočení a ustave-

ní desky pro vyfrézování obvodů na druhé straně. V automatizovaném centru by se tento proces 

dal značně urychlit. K výrobě byly použity dvě frézy, první hrubovací a druhá jemná, a vrták na 

desky plošných spojů k vytvoření otvorů pro nýty a připájení jednotlivých komponentů. 
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Obrázek 29: Frézka LKPF ProtoMat E33 

 

Obrázek 30: Hotový rám 

 

 



39 

 

4.2 Osazení rámu 

Osazení rámu jednotlivými komponenty bylo provedeno pomocí závitových spojů. Spo-

jení motorů a řídící jednotky s tištěnými spoji bylo poté provedeno pomocí pájených spojů. 

V místě děr pro připájení kabelů na PCB byly použity měděné nýty pro lepší rozebíratelnost 

(možnost odpájení) a ochranu spojů, například pro případ poškození nebo přílišné opotřebení 

některého z motorů. Při opakovaném ohřevu na pájecí teplotu potřebou k rozebrání spoje by 

totiž mohlo dojít k uvolnění lepeného spoje mezi vrstvou mědi a základním materiálem. U pro-

totypu bylo spojení desky a komponentů provedeno pomocí kabelů. Toto řešení by ovšem moh-

lo být vylepšeno, více se tomuto tématu věnuje závěrečná kapitola této práce (viz kapitola 6). 

Při pájení na měděném povrchu bylo nutné věnovat pozornost výběru tavidla, jelikož některé 

pájecí kapaliny, které nejsou určeny pro použití s mědí mohou způsobovat oxidaci povrchu 

a tím ho poškodit.  

 

Obrázek 31: Osazený rám 

Vhodným krokem po osazení by bylo zakrytí vodičů lakem z důvodu ochrany před 

vnějšími vlivy a oxidací, ovšem z důvodu možnosti provedení dalších experimentů a náročnosti 

tohoto úkonu nebylo u prototypu toto zakrytí provedeno. Na konečné verzi zařízení by ovšem 

zakrytí pomocí laku provedeno bylo. 
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4.3 Softwarové oživení 

Posledním krokem v celém procesu výroby multikoptéry bylo softwarové oživení. Tedy 

nahrání potřebného firmwaru do řídící jednotky, nastavení základních funkcí, například Failsa-

fe, upozornění na nízkou kapacitu baterie, ztrátu signálu a jiné. Další nezbytností byla kalibrace 

a nastavení správné rotace motorů podle námi zvoleného rozložení multikoptéry. Kalibrace 

letových vlastností poté probíhala pomocí úpravy parametrů PID regulátorů otáček (ESC). 

K oživení řídící jednotky byl použit volně dostupný software Betaflight - Configura-

tor, nastavení probíhalo pomocí PC, kdy byl datový přenos zajištěn pomocí USB konektoru na 

řídící jednotce multikoptéry.  

Prvním krokem bylo nahrání nejnovější verze firmwaru, volně dostupného od výrobce 

řídící jednotky. Poté byla provedena kalibrace akceletometru. Tento proces byl díky softwaru 

Betaflight jednoduchý, proveden byl pouhým položením multikoptéry na vodorovný povrch, 

zahájením kalibrovacího procesu v softwaru a poté provedením co největšího počtu rotací okolo 

os multikoptéry. Stav dat z akcelerometru před a po kalibraci je vidět na obrázcích (obr. 32 

a obr. 33). 

 

Obrázek 32: Kalibrace akcelerometru krok 1.  
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Obrázek 33: Kalibrace akcelerometru krok 2.  

Další fází byla volba konfigurace rámu multikoptéry, tento krok je důležitý pro správné 

fungování komunikace řídící jednotky a ESC. Zvolena byla konfigurace pro čtyři motory podle 

obrázku níže (obr. 34). V návaznosti na tuto volbu je potřeba provést konfiguraci ESC v dalším 

volně dostupném softwaru BLHeli - Configurator, pro konfiguraci regulátorů ESC. Zde bylo 

provedeno pouze nastavení směru rotace jednotlivých motorů odpovídajících schématu na ob-

rázku níže. 

 

Obrázek 34: Nastavení zvolené konfigurace multikoptéry  

Po nastavení motorů bylo nutné spárovat přijímač s ovladačem. Tento proces byl prove-

den v rozhraní ovladače, kde bylo potřeba zadat nový profil a spustit funkci vyhledávání okol-

ních přijímačů. K tomu bylo zapotřebí mít multikoptéru napájenou akumulátorem. Po nalezení 

přijímače, přepnutého pomocí hardwarového tlačítka na režim párování, se ovladač automaticky 
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spároval a přijímač na multikoptéře úspěšné spárování potvrdil pomocí změny barvy diody. 

Proces párování poté automaticky probíhá při každém spuštění ovladače a multikoptéry bez 

nutnosti přepínání režimu přijímače. Po prvním párování bylo pouze potřeba v softwaru Be-

taflight nastavit správný port, ve kterém byl připojen přijímač k řídící jednotce, jinak nemůže 

být zajištěna komunikace přijímače a řídící jednotky. Toto bylo snadno ověřeno pomocí softwa-

ru, kde lze v záložce Receiver po připojení a spárování multikoptéry pozorovat výchylky ovlá-

dacích prvků ovladače v reálném čase. 

Následujícím krokem bylo přiřazení ovládacího prvku pro aktivaci multikoptéry pomocí 

ovladače a nastavení pozice přepínače na ovladači jednotlivým letovým módům. Jedná se 

o módy ANGLE a HORIZON, jenž oba automaticky vyrovnávají multikoptéru do vodorovné 

polohy během letu pomocí akcelerometru a gyroskopu. Rozdíl je v tom, že mód ANGLE nedo-

volí plné přetočení multikoptéry kolem os kříže, zatímco mód HORIZON toto přetočení dovolu-

je. Pro běžný provoz je tedy výhodnější mód ANGLE, který byl v této práci nastaven jako 

výchozí, zatímco mód HORIZON je vhodný pro akrobatický let. Třetím základním módem je 

mód ACRO, jenž nevyužívá akcelerometr pro automatické vyrovnávání do vodorovné roviny, 

pilot tak ovládá veškeré aspekty letu multikoptéry. 

 

Obrázek 35: Přiřazení ovládacích prvků  
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Posledním krokem byla kalibrace regulátorů. Provádí se pomocí zadání parametrů jed-

notlivých složek PID regulátoru (viz obr. 36). V našem případě po zhodnocení letu prototypu 

nebylo nezbytně nutné dělat velké změny, či dokonce provádět výpočet jednotlivých parametrů. 

K výpočtu parametrů a popisu systému bychom museli přistoupit při návrhu nového regulátoru. 

Obrázek níže (obr. 36) je tedy spíše ilustračním, pro představu jak tato kalibrace probíhá v soft-

waru Betaflight. 

 

Obrázek 36: Kalibrace regulátorů  
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4.4 Zhodnocení prototypu 

Po testu základní funkčnosti motorů a komunikace multikoptéry s ovladačem, byly mo-

tory osazeny vrtulemi a byla zajištěna přebývající délka kabelů a anténa, aby bylo zabráněno 

kolizi s vrtulemi během letu. Prototyp byl tedy úspěšně vyroben a připraven k měření a zkoušce 

funkčnosti v letu. 

 

Obrázek 37: Sestavený a oživený prototyp  
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5 Vyhodnocení měření 

V následující části bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení několika experimentů 

souvisejících s provozem multikoptéry, jako první v pořadí bylo měření výdrže akumulátoru. 

Následovalo měření teplot na vodičích a jednotlivých komponentech pomocí termokamery, 

motivací k tomuto experimentu byla obava z možného přehřívání tištěných spojů, což by mohlo 

zapříčinit jejich poškození, poškození rámu, či selhání motorů. 

5.1 Měření výdrže akumulátoru 

Měření výdrže akumulátoru proběhlo za teploty okolí T=24°C, měřeno bylo stopkami, 

za konstantních provozních otáček. Odběr proudu řídící jednotky byl 0,4A. 

Pro teoretický výpočet byl použit vzorec pro výpočet výdrže baterie x v hodinách v zá-

vislosti na kapacitě C v ampérhodinách a odebíraném proudu I v ampérech 

 
  

 

 
 . 

 
(5) 

 

Prvním měřeným byl dvoučlánkový Li-Po akumulátor Dualsky EX 7.4V 2S 400mAh 

30C. Pro výpočet byl uvažován výrobcem udávaný odběr při běžných provozních otáčkách 

3,8A na jeden motor, tzn. I=15,2 A na čtyři motory  

 

  
   

    
           

Námi naměřená výdrž při provozu byla x=3,3 min. Byl zde vidět velký rozdíl mezi teo-

retickým výpočtem a praktickým měřením. Na vině byly nejspíše špatně uváděné hodnoty odbě-

ru proudu od výrobce motorů, jelikož námi naměřená hodnota by odpovídala proudu na jeden 

motor I=1,8A.  
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Druhým měřeným akumulátorem byl výkonnější tříčlánkový akumulátor Gaoneng 

GNB 11.1V 550mAh 80/160C 3S. Pro tříčlánkový akumulátor výrobce uvádí hodnotu odebíra-

ného proudu I=4,9A. Pro čtyři motory je tedy tato hodnota I=19,6A 

  
   

    
          

Námi naměřená výdrž při provozu byla x=3,8 min. Byl zde opět vidět velký rozdíl mezi 

teoretickým výpočtem a praktickým měřením. Na vině byly nejspíše opět  špatně uváděné hod-

noty odběru proudu od výrobce motorů, jelikož námi naměřená hodnota by odpovídala proudu 

na jeden motor  I=1,58 A.  

Byla také pozorována větší výdrž akumulátoru oproti dvoučlánkovému, než bylo oče-

káváno. Příčinou byla nejspíš větší voltáž udávající motorům vyšší otáčky při větší kapacitě 

akumulátoru, na motoru tedy vznikal stejný tah jako u dvoučlánkového akumulátoru při nižším 

odběru proudu z tříčlánkového akumulátoru.  
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5.2 Měření teplot 

Měření proběhlo za konstantních otáček motorů v časovém úseku 100 vteřin. Jednotlivé 

úseky byly měřeny pomocí ručních stopek, jejichž přesnost je pro námi požadovaná data dosta-

čující. K měření teploty byla použita ruční termokamera FLIR i5. Teplota okolí v době měření 

byla T=24°C.  

5.2.1 Zkušební rám 

Pro měření teploty za provozu bylo potřeba multikoptéru ukotvit, k tomuto účelu byl se-

strojen provizorní zkušební rám z ohýbaných tyčí a profilů. Multikoptéra byla ukotvena za ra-

mena pomocí stahovacích pásek. 

 

Obrázek 38: Zkušební rám s multikoptérou 
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Obrázek 39: Multikoptéra v rámu s připojeným akumulátorem  

 

Obrázek 40: Multikoptéra v rámu s motory na volnoběh  

5.2.2 Měření s akumulátorem 7.4V při provozních otáčkách s vrtulemi. 

Tabulka 3: Data měření s vrtulemi  

 

Čas [s] Teplota [°C]

10 27,1

20 26,5

30 25,6

40 24,6

50 24,5

60 25,7

70 25,6

80 25,1

90 24,7

100 25,3
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Obrázek 41: Graf měření s vrtulemi  

Při měření teploty vodičů za provozních otáček s vrtulemi byl viditelný trend (obr. 40) 

ochlazování vodičů vzduchem proudícím od vrtulí. Z počátečních 27°C po náběhu začínal 

vzduch ochlazovat vodiče až na teplotu 24,5°C, okolo které poté hodnota teploty kolísala. 
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5.2.3 Měření s akumulátorem 7.4V při provozních otáčkách bez vrtulí.  

Tabulka 4: Data měření bez vrtulí  

 

 

Obrázek 42: Graf měření bez vrtulí  

Při měření teploty vodičů za provozních otáček bez vrtulí se neprojevil trend ochlazo-

vání vodičů (obr. 41). Teplota vodičů téměř lineárně rostla už od doby náběhu společně s ča-

sem, což byl předpokládaný vývoj. 

Čas [s] Teplota [°C]

10 28,7

20 29,2

30 29,1

40 29,9

50 29,9

60 30

80 30,6

100 30,5
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5.2.4 Měření teploty na začátku a konci provozního cyklu 

V návaznosti na výsledek předešlého měření bylo provedeno měření teploty po celém 

provozním cyklu, daném výdrží akumulátoru od spuštění po jeho vybití na kritickou mez, za 

účelem zjištění, zda by mohlo dojít k přehřívání na některé ze součástí celku. Měření probíhalo 

za stejných podmínek jako měření předešlá. 

Akumulátor 7.4V 

 

Obrázek 43: Snímek po spuštění 7,4V 

 

Obrázek 44: Snímek po vybití akumulátoru 7,4V  
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Akumulátor 11.1V 

 

Obrázek 45: Snímek po spuštění 11,1V  

 

Obrázek 46: Snímek po vybití akumulátoru 11,1V  

Ze snímků termokamery (obr. 42, obr.43, obr.44, obr.45) bylo zřetelně vidět, že k nej-

většímu oteplení docházelo na motorech, a že toto oteplení bylo závislé na procházejícím prou-

du, napětí baterie a otáčkách motoru. Jelikož u silnějšího akumulátoru 11.1V došlo 

k výraznějšímu oteplení motorů, kdy se maximální hodnota teploty vyšplhala na 61°C, než 

u akumulátoru 7.4V, kde maximální teplota dosáhla hodnoty 44,1°C. Dochází zde k přeměně 

elektrické energie na teplo v oblasti cívek vlivem procházejícího proudu a přeměně mechanické 

energie na teplo třením v ložiscích. K přehřátí ovšem nedošlo ani v jednom z případů a z toho 

bylo usouzeno, že zvolené akumulátory nepřetěžovali komponenty ani tištěné spoje multikopté-

ry. 
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6 Návrhy zlepšení konstrukce, využití 

V závislosti na zadání a požadovaném rozsahu bakalářské práce bylo řešeno především 

konstrukční řešení rámu a využití tištěných spojů pro napájení motorů. Což ovšem nechalo dost 

velký prostor budoucím vylepšením a úpravám návrhu.  

Prvním velkým návrhem na úpravu stávajícího řešení byla možnost integrace všech dů-

ležitých součástí řídící jednotky a ESC regulátorů přímo na desku plošných spojů, čímž by byla 

eliminována nutnost výroby řídící jednotky odděleně, snížila by se celková hmotnost a zjedno-

dušila by se montáž. Na obrázku níže (obr. 47) je zobrazen tento návrh, červenou barvou je 

označena zóna pro součásti řídící jednotky a zelenou barvou jsou označeny zóny pro ESC jed-

notlivých motorů. Nevýhodou tohoto návrhu je pouze nutnost výměny celé řídící jednotky 

v případě poškození rámu. To by ovšem nemusel být v případě sériové výroby problém, pokud 

by se celkové náklady na výrobu nového rámu s integrovanou řídící jednotkou rovnaly nákla-

dům na výrobu kompletní řídící jednotky. 

 

Obrázek 47: Koncept integrace řídící jednotky na rám  
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Alternativou k integrovanému řešení byl návrh nové řídící jednotky v podobě věže 

kombinované s regulátory ESC, ovšem s patřičnou úpravou pro připojení k rámu multikoptéry 

pomocí pinových konektorů, což by odstranilo nutnost využití kabelů a pájení při montáži. Ta 

by se realizací tohoto řešení zjednodušila. Výhody by návrh této řídící jednotky přinesl i při 

nutnosti výměny celého rámu, kdy by bylo jednoduché ji demontovat. Nevýhodou by byl ovšem 

vzrůst celkové hmotnosti z důvodu instalace konektorů. 

Oba tyto návrhy by doplňovaly brushless motory nové konstrukce (obr. 48), jenž by by-

ly na statoru opatřeny konektory, vedoucími od jednotlivých vinutí, určenými k přímému připá-

jení na PCB. Tímto bychom úplně zbavili multikoptéru nutnosti využití kabelů pro přenos 

elektrického proudu a veškerý proudový přenos by probíhal pouze po integrovaných cestách 

tištěných spojů. 

 

Obrázek 48: Koncept úpravy motoru  
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6.1 Využití 

Multikoptéra byla koncipována jako univerzální platforma pro různé využití dle přídav-

ného zařízení. Největší vliv na návrh měly konstrukce závodních multikoptér, u kterých může-

me vidět stejnou snahu o zachování co nejnižší hmotnosti při vysokém výkonu, jako 

u konstrukčního řešení v této bakalářské práci. 

Díky této koncepci vznikla opravdu univerzální platforma využitelná v různých odvět-

vích. Instalací tříosého stabilizátoru a akční kamery by našla využití v kinematografii. Instalací 

FPV kamery  (kamera vysílající obraz v reálném čase na monitor pilota) bychom dosáhli prvot-

ně zamýšlené koncepce závodní či akrobatické multikoptéry. Pro více technické využití lze na 

multikoptéru nainstalovat termokameru a využít ji například k tepelné kontrole izolací plášťů 

budov. Přidáním FPV kamery a zároveň kvalitnější kamery pro pořizování záznamu by také 

mohla být využita k průzkumu terénu. Kombinací různých senzorů lze multikoptéru využít na-

příklad k zaměřování pozemků. V této oblasti se díky rozšíření aditivních technologií výroby 

meze opravdu nekladou. Rám multikoptéry byl koncipován tak, aby bylo případné rozšíření 

jakýmkoliv dalším zařízením snadné. Pro představu koncept rozšíření o rám a FPV kameru pro 

závodní konfiguraci, rám by byl vytištěn na 3D tiskárně, viz. obrázek níže (obr. 49). 

 

Obrázek 49: Koncept instalace FPV kamery  
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7 Závěr 

Cílem práce bylo zkonstruovat rám pro multikoptéru, který bude obsahovat integrované 

obvody pro napájení motorů. Tento cíl byl úspěšně splněn a otestován jak během zkoušek 

s multikoptérou upnutou v testovacím rámu, tak během letových zkoušek.  

Tištěné spoje se ukázaly jako správně zvolené řešení. Při zkouškách nevykazovaly pře-

hřívání a zajistily přenos proudu i při použití výkonného 11,1V akumulátoru. Jejich použitím 

bylo eliminováno také možné únavové poškození kabelů a byla snížena celková hmotnost.  

Mechanická odolnost rámu také nijak nezaostává za běžně dostupnými rámy, což bylo 

potvrzeno během letových testů, kdy došlo k několika haváriím, jenž byly zapříčiněny nezkuše-

ností pilota, a ne špatnými letovými vlastnostmi multikoptéry. Ta samotná vykazuje velmi dob-

ré letové vlastnosti, ve kterých hraje hlavní roli velká hmotnostní rezerva, vzniklá úsporou 

hmotnosti na rámu a tištěných spojích společně s vhodnou volbou výkonných motorů. Díky 

tomu je možné multikoptéru použít jako multifunkční platformu pro přidání dalšího zařízení.  

V poslední kapitole práce byly rozebrány různé možnosti vylepšení konstrukčního řeše-

ní prototypu. Nejvýznamnější z nich byla možnost integrace řídící jednotky na samotný rám, 

jenž je ve své podstatě deska tištěných spojů a úprava motorů pro připájení na rám, tím by bylo 

překročeno naplnění cíle pouhé integrace napájecích obvodů pro motory do rámu. Na úplný 

závěr je přiloženo foto multikoptéry během letových zkoušek (obr. 50). 

 

Obrázek 50: Letová zkouška  
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Polo- Název Č. výkresu - č. normy Hmotnost [kg] Množ- 

žka Polotovar Materiál výchozí Jednotka ství 

1 Rám multikoptéry 4-KSA-B2301-02-01        1 

 Deska          Cuprextit             

2 DYS BE1104 - 6500KV         4 

               

3 Gemfan 3035         4 

          

4 Emax F3 Magnum Mini Tower System         1 

          

5 FrSky Ultralight XM Receiver              1 

                   

6 Šroub s půlkulatou hlavou M2x8 DIN 7985        12 

                    

7 Šroub s půlkulatou hlavou M2x5 DIN 7985        16 
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10           
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