Jak fungují a k čemu nám jsou drony
Označení dron je zlidovělý termín, který se v současné době pomalu stává termínem
oficiálním. V nejširším slova smyslu dron označuje bezpilotní letadlo, neboli taky letadlo bez
posádky. Mezi nejznámější drony patří bezesporu různé vojenské bezpilotní prostředky,
které umožňují činnosti na velkou vzdálenost i nad nepřátelskou oblastí bez nutnosti riskovat
život pilota. Přesto se v posledních letech také začínají čím dál tím více objevovat drony
určené pouze pro zábavu, nebo pro profesionální práci fotografů a filmařů. Přestože
nejznámější jsou kvadrokoptéry se čtyřmi vrtulemi, tak bezpilotní prostředky mohou mít
mnoho podob. Mezi tři hlavní kategorie v rámci modelů, které jsou dnes využívány, jsou
letouny (ať již v podobě letadel či takzvaných samokřídel), vrtulníky (klasický s jedním
hlavním rotorem či dvourotorový s koaxiálním uspořádáním) a multikoptéry. Rozdíl mezi
multikoptérou a vrtulníkem spočívá nejen v konstrukci a vzhledu, ale také v principu toho,
jak je stroj ovládán. Na rozdíl od vrtulníků nemají multikoptéry nastavitelné listy rotoru a
upravují svůj pohyb pomocí změny rychlosti otáčení jednotlivých rotorů. Nejznámější jsou
kvadrokoptéry se čtyřmi vrtulemi, ale můžeme se setkat i s hexakoptérou (šest vrtulí),
oktokoptérou (osm vrtulí), atd.
Pokud jde o užívání multikoptér, můžeme se ptát, proč už jejich koncept není používán
dávno. Důvodem je, že systém pohonu je ve svém principu nestabilní a je třeba velmi rychle
a přesně reagovat na změny chování stroje ve vzduchu. Rotory na stroji musejí spolupracovat
a udržovat stroj v rovnováze, jakmile jeden zabere víc - ostatní musí kompenzovat tak, aby se
stroj ve vzduchu nepřevrátil. To je navíc komplikováno působením vnějších vlivů – řídícími
pokyny pilota, počasím či například nákladem, který stroj nese. Z tohoto důvodu se rozvoj
multikoptér rozjel až s rozvojem výpočetní techniky a miniaturizací senzorů - akcelerometrů
a gyroskopů. Až současné technologie jsou schopny vybavit dron dostatečně výkonným
počítačem, resp. řídící jednotkou. Ta umí sledovat polohu stroje a upravit otáčky motorů tak,
aby se dron pohyboval stabilně a pomáhal uživateli s vlastním letem. Toto vše pak
v kombinaci s polohováním přes GPS a komplexními řídícími algoritmy umožňuje využití i
laiky s velmi dobrými výsledky.
Pro využití bezpilotních prostředků v České republice - pro aktivity jiné než je rekreace či
zábava - hraje velmi důležitou roli legislativa. Tu má na starosti Úřad pro civilní letectví, u
kterého jsou jednotlivé stroje registrovány a u kterého jednotliví piloti musejí skládat
zkoušky pro získání povolení k létání. Legislativa také definuje limity a podmínky toho, jak
mohou být bezpilotní prostředky používány. Například stanovuje, že není možné z dronu
shazovat žádné předměty nebo že není povoleno létat nad nezúčastněnými osobami, ve
městech či kolem významných památek. Je nutné se také držet v bezpečné vzdálenosti od
oblačnosti. Zvláštní režim platí i pro létání v prostorech letišť.

Dron na Fakultě dopravní ČVUT
Děčínské pracoviště Fakulty dopravní ČVUT vlastní dron PHANTOM 4PRO. Stroj byl pořízen
s úmyslem seznámení studentů s bezpilotními prostředky a výukou různých možností jejich
využití. Stroj je schopen pořizovat obrazové záznamy - snímky s rozlišením až 20 Mpx, video
záznam v rozlišení až 4k a možností vysokorychlostního záznamu FHD při 120 snímcích za
vteřinu (například pro potřeby crash-testů organizovaných fakultou). Studentům je
ukazována celá řada měřicích metod, které mohou být se stroj používané. Například
fotogrammetrické měření v nízkých výškách, na základě kterého je možná zpětná prostorová
rekonstrukce zájmových oblastí či objektů. Výstupem těchto měření mohou být jak velmi
podrobné digitální ortofta (podobné jako je například na googlemaps nebo mapy.cz, jen s
mnohem vyšším rozlišením), prostorové modely určité oblasti (předmětů) či podklady
zobrazující reálné prostředí pro potřeby vozidlových simulačních softwarů.
Následující snímky zachycují prostorovou rekonstrukci konečných poloh crashtestu při střetu
do boku vozidla. Jedná se o husté bodové mračno, které bylo vytvořeno ze snímků
pořízených z bezpilotního prostředku (modré obdélníky zachycují polohy snímků, vlaječky
potom vlícovací body zaměřené za pomoci GNSS stanice).

Popis jednotlivých výstupů je např. zde.

