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Tento projekt, se kterým jsme se zúčastnili soutěže školních projektů TOPík 2017 je
realizován na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci (dále jen SPŠ OA FrýdekMístek. Cílem metodického materiálu je nejen popsat výsledný stav, ale také
zdokumentovat dvouletý vývoj, který vlastní stavbě dronu předcházel.

Od Cansatu k dronu
Na konci roku 2015 došlo nezávisle na sobě ke dvěma událostem souvisejícím se zájmovou činností
v oboru automatizace, mechatroniky a robotiky na naší škole.
Podali jsme projekt – žádost o grant adresovanou podniku VÚHŽ Dobrá, a. s. Jako jeden ze sociálních
partnerů školy si tato společnost uvědomovala, že chce-li očekávat vzdělané a motivované
absolventy, je třeba pomoci vyhledávání talentů a ty nalezené dále podpořit. Obdrželi jsme
finanční částku 200 000 Kč na činnost kroužků robotiky pro žáky spádových ZŠ i mechatroniky pro
žáky naší SŠ. Tento obnos byl využit na mzdové prostředky lektorů, na nákup sad obsahujících
mikropočítače Arduino s příslušenstvím a dalších součástek podle potřeby, která vyplynula
z činnosti kroužků. V rámci kroužku pro SŠ se začátečníci seznamovali s vývojem na platformě
Arduina. Otázkou bylo, kam směřovat pokročilejší žáky.
Druhým impulsem bylo vyhlášení nového ročníku mezinárodní soutěže CanSat. Pod záštitou Evropské
kosmické agentury se již několik let v mnoha evropských zemích každoročně koná soutěž
středoškolských týmů v tvorbě malé vědecké „družice“. CanSat sice nedoletí až do vesmíru, ale
jinak jeho vývoj a vědecká mise napodobuje misi skutečného satelitu. Zadání je jednoduché: do
pouzdra o rozměrech plechovky od limonády se musí vejít potřebné měřicí přístroje, řídící
jednotka, baterie, vysílací systém i padáky. Pouzdro je vyneseno do asi půlkilometrové výšky,
shozeno a během sestupu musí měřit zvolené veličiny a vysílat je na pozemní stanici. Jak
samotnou výbavu CanSatu, tak pozemní stanici si musí soutěžící navrhnout, sestrojit
a naprogramovat sami. Od pořadatele dostanou jen základní set – mikropočítač Arduino se
základním obvodem pro měření teploty a tlaku. Měření těchto veličin je tzv. primární (povinná)
mise. Dále si soutěžící musí sami navrhnout a zrealizovat sekundární misi, neboli další
experimenty, které ještě chtějí během sestupu sondy provádět.
Soutěže CanSat 2016 se účastnil tým šesti žáků 2. ročníku oboru IT ze SPŠ OA Frýdek-Místek. Jako
sekundární misi si při své první účasti zvolili technické experimenty: měření akcelerace,
zeměpisných souřadnic a nadmořské výšky během sestupu. Zpracovaným výsledkem jejich
měření byla závislost teploty a tlaku na nadmořské výšce a změny rychlosti a zrychlení během
klesání. Při své první účasti jsme neočekávaně obsadili 2. místo v celostátním kole, což sice
nepřineslo postup do evropského kola, ale důsledkem byla ještě větší podpora této činnosti ze
strany školy i velká motivace samotných soutěžících i jejich následovníků do další práce.
Dalšího ročníku soutěže se v jen částečně obměněné sestavě znovu účastnil tým žáků tentokrát již
třetího ročníku. Jako mentor týmu jsem do výběru jejich sekundární mise nezasahoval, ale
potěšilo mě, že – ač technici – se rozhodli zaměřit se na sledování kvality ovzduší. Nová,
dokonalejší verze sondy CanSat byla vybavena senzory pro měření UV záření, koncentrace CO2
a prachových částic. Samotná sonda měla modulární koncepci s možností snadné výměny
komponent, proto není problém v případě potřeby vyměnit např. senzor CO2 za senzor SO2. Už
v průběhu testování během přípravy na soutěž „doma“ na Ostravsku a potom při vlastním finále
národní soutěže v Plzni získali žáci zajímavé srovnání: podle očekávání byla koncentrace
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prachových částic v našem regionu mnohem vyšší než na Plzeňsku. Záměrem bylo po skončení
soutěže zveřejnit kompletní technickou dokumentaci našeho CanSatu včetně software, aby si
kdokoliv mohl postavit stejnou sondu a měřit kvalitu ovzduší. Uvažovali jsme o tom, že aktivně
podnítíme spolupráci více škol v rámci České republiky i v rámci států EU (prostřednictvím
projektu eTwinning) – porovnávaly by se výsledky měření získaného stejnými CanSaty v různých
lokalitách. Bohužel, opět „jen“ druhé místo pro ambiciózní tým tentokrát přineslo naopak ztrátu
motivace a tyto snahy už nebyly dovedeny do konce. Bude-li nakonec přece jen veškerá
dokumentace zveřejněna, stane se tak na webových stránkách našeho týmu [2]. Činnost kroužků
mechatroniky a robotiky a nákupy potřebných komponent byly tentokrát financovány z projektu
podpořeného společností ArcelorMittal.
Navíc došlo k přesunům priorit. Abychom mohli s pomocí CanSatu provádět další měření i po soutěži,
bylo potřeba vyřešit jeho vynášení do potřebné výšky. Ideálním prostředkem je dron, v tom
případě je ovšem zbytečné shazovat z něj sondu na padáku, protože je možné měření provádět
přímo z dronu. Bývalý tým už v maturitním ročníku v soutěži nepokračuje, ale jeho kapitán
a hlavní konstruktér Rudolf Turoň se rozhodl svépomocí dron postavit. Škola zajistila financování
(viz následující kapitola) a jmenovaný žák se věnuje stavbě dronu v rámci své dlouhodobé
maturitní práce.

Realizace projektu – vývoje dronu
S vývojem dronu začal jeho autor v letních měsících 2017. Nejde o stavbu podle hotové předlohy ale
o tvůrčí činnost. Žák vše navrhnul, zkonstruoval a naprogramoval svépomocí.

Zadání maturitní práce
Návrh a realizace dronu:


řízeného mikropočítačem Arduino,



vybaveného senzory pro měření kvality ovzduší,



vybaveného kamerovým systémem,



ovládaného dálkově ze země,



schopného autonomní činnosti při ztrátě spojení.

Technická specifikace


rám S550 s karbonovými prvky,



6 x 10“ vrtule poháněné motory 620kv DJI,



řídící jednotka CU APM2.8,
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napájení 2 bateriemi 3700 mAh,



vysílač/přijímač RFM69 pro komunikaci s pozemní stanicí na frekvenci 433 MHz,



doba letu přibližně 15 min(je limitována kapacitou baterií).

Výbava dronu
 senzor CO2 v rozsahu 0-5000 ppm,
 senzor SO2,
 senzory koncentrace prachových částic PM2,5 a PM10,
 2 Arduina nano, která budou získávat data ze senzorů, zpracovávat je, odesílat na pozemní
stanici a současně je i zálohovat na SD kartu,
 gimbal s kamerou, který je řízen vysílačkou, kamera komunikuje přes mobilní aplikaci se
smartphonem nebo tabletem,
 GPS modul umožňující mj. při ztrátě spojení s dronem jeho autonomní návrat na místo startu.

Financování projektu
náklady
mechanické a elektronické součásti dronu,
senzory, Arduina, ovladač
kamera

zdroje
15 000 Kč dar soukromého sponzora

2 000 Kč prostředky od VÚHŽ a.s. Dobrá
na činnost zájmových kroužků
robotiky a mechatroniky

Zajímavý a pro žáky motivující byl způsob získání finančního příspěvku od soukromého sponzora. Jako
návštěvník se zúčastnil dne otevřených dveří naší školy, kde soutěžní tým prezentoval svůj
CanSat. Velice jej to zaujalo a slíbil věnovat 15 000 Kč s podmínkou realizace zajímavého projektu,
což stavba dronu zaměřeného na sledování kvality ovzduší splňuje. Žáci tak vidí, že když se o něco
snaží a jsou ve své práci úspěšní, mohou získat finanční prostředky pro svou další činnost.
Většina součástek byla nakoupena v čínských eshopech, čímž došlo ke snížení nákladů. Proto jsme se
s výjimkou kamery vešli do poskytnutého limitu.
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Aktuální stav (prosinec 2017)
Ačkoliv termín odevzdání maturitní práce je až v dubnu, její řešitel má již letuschopný dron a funkční
prototypy výše uvedených senzorů. Senzory zatím nejsou umístěny na dronu, a proto ještě
neproběhlo žádné měření během letu dronu.
Závěrečná informace o realizaci této maturitní práce s ukázkami výstupů bude uvedena na webových
stránkách SPŠ OA Frýdek-Místek [4] po ukončení maturitní zkoušky v květnu nebo červnu 2018.
Dron bude dále využíván pro výukové účely – nejen pro měření kvality ovzduší, ale i pro další fyzikální
a technické experimenty.
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Obrazová příloha
Obrázky jsou publikovány se souhlasem jejich autora Rudolfa Turoně.

Obrázek 1 - CanSat model 2016

Obrázek 2 - CanSat model 2017
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Obrázek 3 - dron

Obrázek 4 - ukázka pokusně naměřených dat
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