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Abstract: Project is about an autonomous drone which is able to follow the moving objects based 

on image recognition in real time. Once the image is recognized the drone is allowed to use Mavlink 

libraries and commands to track moving object. The coordinates of the detected object from the 

camera will be transmitted to the Pixhawk control unit, which will follow the required target based 

on these coordinates. 
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1 ÚVOD 

Dron je ovládán řídící jednotkou Pixhawk, která vyhodnocuje informace a na základě nich provádí 

dané manévry. Díky řídící jednotce Pixhawk a dalším zařízením, jako gyroskop, barometr, GPS 

modul, je dron schopen držet jednotnou výšku a díky USB či Raspberry Pi kameře je umožněno držet 

shodnou vzdálenost od země v případě nerovnosti povrchu. Knihovna Mavlink, s řídící jednotkou 

Pixhawk a mikrokontrolerem Raspberry Pi 4, je schopna kompletně ovládat pohyb dronu, ať už 

rychlost motorů či směr letu. Má práce navazuje na práci Jana Kloudy v soutěži EEICT Image 

processing for UAV autonomos navigation, která se zabývá metodou Haarových kaskád, která slouží 

k detekci objektu. 

K zaměření objektu lze použít například ultrazvukový senzor či laser, ale tyto způsoby jen určí 

vzdálenost od něj, ale s pomocí kamery i dron rozpozná o jaký konkrétní objekt se jedná. Pokud se 

jedná o pohybující se objekt, kamera zaznamenává pohyb objektu v zorném poli kamery, 

mikropočítač dále vyhodnocuje tento pohyb a předává řídící jednotce data a informace o pohybu. 

2 KNIHOVNA MAVLINK (MICRO AERIAL VEHICLE LINK) 

Knihovna slouží ke komunikaci mezi pozemní stanicí a autonomním dronem. Přenos informací mezi 

stanicí a letounem lze provést bezdrátově či pomocí USB. Díky knihovně Mavlink lze zjistit stav 

letounu, stav všech připojených senzorů a celkové zadávání příkazů letu. S ní se dron stává 

autonomním letounem a lze si buď na základě obrazu, či souřadnic plánovat dráhu a rychlost letu, 

lze vložit příkazy, jak by se měl dron chovat, při změně povětrnostních vlivů a odchýlení z 

naplánované trasy, lze mu nařídit, kdy a za jaké situace by měl přistát, pokud by na základě 

zpracování obrazu detekoval přistávací plochu. Obrázek 1 ukazuje průběh přenosu signálu při 

zaměření daného objektu. Pro dosažení přesného řízení letounu je nutné zajistit stabilitu kamery [1]. 

Výčet příkazů: 

A. MAV_MODE 

Jedná se o podknihovnu příkazů, kdy dronu nařizujeme, v jakém stabilizovaném módu být. 

Např.: MAV_MODE_MANUAL_ARMED- systém dronu je připraven na ovládání přes RC 

kontrolér. MAV_MODE_AUTO_ARMED- systém dronu je nyní autonomní a rozhoduje se 

na základě předem nastavených nařízení. 

B. HEARTBEAT ( #0 ) 
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Heartbeat signálem informuje buď dron pozemní stanici, nebo pozemní stanice dron, o 

přítomnosti systému. Jestliže dojde k přerušení přenosu (vybití dronu, havárie, vybití 

pozemní stanice) tak pošle zprávu systému a upozorní na daný problém. 

C. MAV_TYPE 

Zpráva o připojení dronu na pozemní stanici, ke které jsou připojeni např.: 

MAV_TYPE_HEXAROTOR. Všechny ostatní komponenty musí vykazovat hodnotu 

odpovídající jejich typu (kamera musí používat MAV_TYPE_CAMERA) 

D. SYS STATUS ( #1 ) 

Jde o nástroj na zjištění stavu systému. Jaké senzory a zařízení jsou připojeny a o stavu 

baterie. 

E. ATTITUDE ( #30 ) 

Zpráva obsahující informace pro stabilizaci letounu. Údaj o poloze je vyjádřen v úhlech, 

které svírají osy x, y, z s osami dronu. Osy se nazývají podélná, příčná a vertikální a shodují 

se s položkami roll, pitch a yaw. 

Na počátku letu dron posílá zprávu HEARTBEAT do mikropočítače o stavu systému k poskytnutí 

zpětné vazby, zda-li je stále aktivní (zpravidla každou vteřinu). Všechny Mavlink zprávy obsahují 

hlavičku připojenou ke každé zprávě. Kontrolní součet slouží k ověření integrity zprávy a neměl by se 

během přenosu měnit. Protokol Mavink má proměnnou velikost, od 11 bajtů (STX, LEN, INC FLAGS, 

CMP FLAGS, SEQ, SYS ID, COMP ID, MSG ID, CKA a CKB) do 297 bajtů. Délka závisí na 

parametrech, které jsou během komunikace odeslány či přijaty [2]. 

 

Obrázek 1: Detekce objektu a odeslání signálu do řídící jednotky. 

 

 

3 VYUŽITÍ AUTONOMNÍHO DRONU 

Autonomní drony mají do budoucna velký potenciál, jelikož se nejedná jenom o sledování objektů, 

ale dron je schopen např.: s termokamerou vypátrat pachatele, pomoct v nepříznivých situacích či 

převážet životu důležité věci do těžko dostupných oblastí. Obrázek 2 zaznamenává dron při 

přistávání na plochu vymezenou kruhem a písmenem H. Dron se vycentruje do středu plochy a 

definovanou rychlostí přistává. 
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1. Sledování pohybujících se objektů 

Pro policejní účely by bylo výhodné zaměření a sledování ujíždějícího auta. Dron by byl 

schopen monitorovat prostor ze vzduchu. Také lze využít drony při obsáhlejší autohavárii, 

kdy zajistí širší pohled na danou situaci, popřípadě mít kontrolu nad počtem a pohybem osob. 

Samozřejmě je dron schopen si záznam z videa ukládat a ponechat na pozdější prověření 

detailů. 

2. Vyhledávání osob v nesnázi pomocí termokamery 

S pomocí termokamery a citlivých senzorů lze vysledovat člověka pod lavinou. Autonomní 

dron je schopen udržovat stále stejnou vzdálenost od země a v případě nalezení člověka 

odeslat informace o své poloze se souřadnicemi. 

3. Rozpoznávání zvířat a pomoc s vyhubením nemoci 

Na základě rozpoznávání obrazu lze detekovat stádo divokých prasat nebo jakékoliv jiné 

zvíře, odeslat informace o poloze a na dané místo může dojet hlídka a prozkoumat, zda-li 

pak je zvíře nakaženo nějakou nemocí či nikoliv. 

 

Obrázek 2: Rozpoznávání objektu na přistání dronu. 

 

4 PŘESNÉ ŘÍZENÍ BEZPILOTNÍHO LETOUNU 

Moje práce spočívá ve vytvoření softwaru pro autonomní ovládání dronu, kdežto práce Jana Kloudy, 

na kterého jsem odkazoval na začátku práce, na detekci a rozpoznávání objektů, na základě, kterých 

probíhá přesné pozicování autonomního dronu. Řešení je realizované v programovacím jazyku 

Python. Po úspěšné detekci objektu mikrokontroler Rasperry Pi vytvoří paket typu Mavlink, který je 

odeslán do řídící jednotky Pixhawk a příkazem def arm_and_takeoff(altitude)=“true“ jsou odemčeny 

motory a dron je připraven k letu. Příkazem vehicle.mode = VehicleMode("GUIDED") je nastaveno, 

že je dron ovládán sérií dalších příkazů s přesnou polohou přes mikrokontroler. Následně, proběhne-

li odemknutí motory (arm_and_takeoff(5)), dron vzlétne do požadované výšky, v našem případě to 

je 5 metrů. Na základě detekce obrazu mikrokontroler vyhodnocuje dráhu letu a rychlost letu vpřed 

a odesílá posloupnost paketů nastavení dalších kroků letu, přistání je zabezpečeno příkazem 

gnd_speed = 0.3 # [m/s], updown = 0.2 # [m/s]. Přistání probíhá na základě detekce přistávací plochy: 

Při detekci se dron vycentruje do středu plochy a přistává, avšak od 1 metru výšky dron jen dosedne 
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bez dalšího manévrování [3]. Obrázek 3 zobrazuje stručný výpis obsahu protokolu Mavlink, avšak 

podrobnější znění lze nalézt na webových stránkách ardupilot.org. 

 

Obrázek 3: Obsah protokolu Mavlink. 

5 ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo navrhnout a v praxi zrealizovat software potřebný pro správné provedení příkazů 

důležitých pro úspěšný let a následné přistávání pomocí mikrokontroleru Raspberry Pi a řídící 

jednotky Pixhawk. Výsledkem je plně funkční autonomní dron řízený skrze mikropočítač 

s minimální potřebou zásahu operátora přes pozemní stanici. Dron je schopen přistávat do zvoleného 

objektu, v našem případě písmeno H v kruhu, s přesností na jednotky centimetrů. Využití dronů je 

rozsáhlé a věřím, že s přibývající technologií se bude lidstvo stále více věnovat i této problematice. 
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