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CZTEROWIRNIKOWY ŚMIGŁOWIEC INSPEKCYJNY 

Streszczenie. Artykuł przedstawia wstępne założenia, dotyczące projektu 

czterowirnikowego latającego pojazdu obserwacyjnego. Projekt jest realizowany jako 

praca dyplomowa na Wydziale Mechatroniki PW. W artykule przedstawiono wstępne 

założenia, dotyczące projektowanego śmigłowca, przyjęty schemat i algorytm 

przetwarzania sygnałów sterujących. 

Słowa kluczowe: latający pojazd elektryczny, sterowanie z wykorzystaniem sygnałów położenia  

DESIGN OF SURVEILLANCE QUADROCOPTER 

Summary. The paper presents brief foredesign of a surveillance quadrocopter.  

The  project is realized as a master thesis of Mr. Piotr Skałowski, a student of the Faculty 

of Mechatronics of the Warsaw University of Technology. There are described the basics 

of  a quadruple structure of the rotorcraft as well as the idea of steering and signal 

processing.  

Keywords: electric flying vehicle, position signal based control 

1. WPROWADZENIE 

Założeniem przedstawianego projektu jest opracowanie, zbudowanie i oblatanie małego 

czterowirnikowego śmigłowca inspekcyjnego. Jest on przedmiotem pracy dyplomowej 

magisterskiej p. Piotra Skałowskiego realizowanej na Wydziale Mechatroniki Politechniki 

Warszawskiej w ramach specjalności mikromechanika. Śmigłowiec taki, którego schemat 

przedstawia rys. 1, składa się z krzyżowej ramy nośnej, na końcach której zamocowane są 

zespoły napędowe złożone z silnika i sprzęgniętego z nim wirnika nośnego. Środkową część 

ramy można wykorzystać do umieszczenia tam układów sterowania i ewentualnego ładunku 

użytecznego.   Założono zbudowanie śmigłowca zdolnego do latania wewnątrz budynków, co 

ogranicza jego maksymalną rozpiętość do 700 milimetrów. Do napędu śmigłowca założono 

wykorzystanie silników elektrycznych, źródłem energii będą akumulatory litowo-polimerowe. 
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Sterowanie będzie się odbywało za pomocą modelarskiej aparatury do zdalnego sterowania 

pracującej w paśmie 35 MHz i dysponującej maksymalnie 8 kanałami. 

 

Rys. 1. Schemat budowy śmigłowca czterowirnikowego (1 – silniki z wirnikami nośnym, 2 – blok 

elektroniki i zasilania, 3 –  rama nośna) 

Fig. 1. Schematic view of quadrocopter (1 – motors with rotors, 2 – electronic and power suplly,  

3 – frame) 

 

Zastosowany układ czterowirnikowy, mimo że jest niespotykany we współczesnych 

śmigłowcach załogowych [1], był z powodzeniem wykorzystywany w latach dwudziestych 

XX wieku do budowy obiektów eksperymentalnych (konstrukcje Bleriota, de Bothezata  

i Oehmichena). Zarówno stosunkowo prosta budowa, dostępność lekkich silników 

elektrycznych o mocach rzędu setek watów oraz akcelerometrów wykonywanych  

w technologiach MEMS, jak i wtórnych ogniw litowych o dużych prądach rozładowania 

powoduje, że w wielu ośrodkach akademickich budowane są obecnie podobne obiekty 

(rys. 2). 

 

 

 

Rys. 2. Przykład śmigłowca czterowirnikowego opracowanego na niemieckich uczelniach 

technicznych -TU Darmstadt [2] 

Fig. 2. Example of quadrocopter developed at german universities - TU Darmstadt  [2]) 
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2. UKŁAD STEROWANIA ŚMIGŁOWCEM 

W przyjętym układzie śmigłowca czterowirnikowego (rys. 1) ruch postępowy oraz 

zmiana pochylenia pojazdu względem zewnętrznego układu odniesienia (np. obserwatora na 

ziemi) odbywają się przez zmianę prędkości obrotowej jednego lub kilku silników, co 

powoduje zmianę ciągu odpowiedniego wirnika.  

Zaproponowany został układ przedstawiony schematycznie na rysunku 3, który działa 

jako regulator o zamkniętej pętli sterowania. Zespół czujników inercyjnych daje informację  

o rzeczywistym położeniu obiektu w przestrzeni. Informacje o zadanym położeniu i pozycji 

śmigłowca, odebrane drogą radiową, są porównywane z sygnałem pochodzącym od czujni-

ków. Różnica wskazań stanowi błąd położenia, który niwelowany jest przez odpowiednie 

wysterowanie każdego z czterech silników osobno. Algorytm ten ilustruje schemat na 

rysunku 4. 

Poszczególne procesory realizują następujące funkcje: 

 Procesor pomocniczy 1 - analiza sygnału z czujników inercyjnych, 

 Procesor pomocniczy 2 - analiza poleceń z aparatury zdalnego sterowania, 

 Procesor główny - sterowanie silnikami, zgodnie z poleceniami danymi przez ope-

ratora, z uwzględnieniem poprawek wypracowanych na podstawie danych  

z powyższych procesorów.  

 

 

Rys. 3. Schemat blokowy układu sterowania śmigłowca (dla czytelności pominięto sterowniki 

silników między procesorem a silnikami) 

Fig. 3. Diagram of quadrocopter control units (for clearance motor controllers are omitted) 
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Rys. 4. Algorytm sterowania położeniem śmigłowca 

Fig. 4. Position control algorithm 

3. STEROWANIE RADIOWE 

Ze względu na dostępność i łatwość obsługi, w projekcie wykorzystano do zdalnego 

sterownia aparaturę radiową dedykowaną zastosowaniom modelarskim. Nadajnik wraz  

z odbiornikiem działają na częstotliwości nośnej 35MHz (oficjalne pasmo dla naziemnych 

oraz latających obiektów zdalnie sterowanych). Transmisja odbywa się jednokierunkowo - 

pilot/operator wysyła informacje o: 

• wychyleniu modelu w osi X (pochylenie modelu w lewo/prawo), 

• wychyleniu modelu w osi Y (pochylenie modelu przód/tył), 

• wartości ciągu w zakresie 0-100%, 

• prędkości kątowej obrotu względem osi pionowej (Z). 

Transmitowany sygnał po zdekodowaniu w odbiorniku ma postać przebiegu 

prostokątnego o zmiennym wypełnieniu. Stan wysoki trwa w przedziale 1-2 milisekund. 

Informacja, dotycząca wychylenia lub ciągu, jest zapisana w czasie trwania stanu wysokiego 

sygnału dla poszczególnych kanałów. Zakończenie transmisji jednego kanału automatycznie 

uruchamia wysyłanie informacji na kolejnym kanale. Czas trwania sygnałów sterujących jest 

określany z dokładnością do około 1 µs. Czas trwania jednej instrukcji to około 20 ms, co 

oznacza, że śmigłowiec musi odbierać nowe informacje z częstotliwością około 50 Hz.  

W celu prawidłowej interpretacji odbieranych danych zastosowano sztywne przypisanie 

kanałów do odpowiednich poleceń: 
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• Kanał K1 – to wychylenie przód/tył (wychylenie modelu względem osi Y) w zakresie 

±40°. 

• Kanał K2 – to wychylenie lewo/prawo (wychylenie modelu względem osi X) w zakresie 

±40°. 

• Kanał K3 – to obrót modelu względem osi Z w lewo/prawo w zakresie ±10°/s. 

• Kanał K4 – ciąg/prędkość obrotowa silników, zakres 0 - 100%. 

 

Rys. 5. Następstwo przesyłania informacji na 4 kolejnych kanałach  

Fig. 5. Information sequence for 4 following channels 

 

Drążki sterownicze w nadajnikach zdalnego sterowania przypisane do kanałów 

K1/K2/K3 mają położenie neutralne (stan wysoki przebiegu prostokątnego trwa 1,5 ms), które 

oznacza brak wychylenia lub obrotu, czyli powinny zapewnić utrzymanie przez model 

położenia poziomego. 

Procesor pomocniczy 2 interpretuje sygnały z modelarskiego odbiornika zdalnego 

sterowania i przesyła do procesora głównego żądane wartości kątów wychylenia  

(w stopniach, z dokładnością do 0,1°), kąta obrotu (dokładność 0,1°/s) oraz wartość ciągu  

w procentach (dokładność 1%). 

4. ZESPÓŁ CZUJNIKÓW 

Zaprojektowany wiropłat pozwala na swobodne manewrowanie w powietrzu. Dla 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz intuicyjności jego obsługi wymagane jest śledzenie jego 

położenia w trójwymiarowej przestrzeni przez układ pomiarowy. Funkcję tę realizuje zespół 

czujników inercyjnych (rys. 2): 3 żyroskopy i 3 akcelerometry. Zastosowanie dwóch 

rodzajów czujników wynika z ich odmiennego zachowania w czasie ruchu śmigłowca.  

W stanie spoczynku pojazdu, bez żadnego ruchu obrotowego, sygnały z żyroskopów są 

na tyle zaszumione, że niemożliwe jest dokładne określenie poziomu sygnału. Można jedynie 
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wnioskować, że czujnik wykonuje ruch wahadłowy o dużej częstotliwości. Wraz ze wzrostem 

prędkości kątowej stosunek sygnału do szumu rośnie, powodując wzrost dokładności 

wskazań. 

Zespół trzech akcelerometrów, zorientowanych zgodnie z przyjętymi osiami karte-

zjańskimi obiektu, w czasie spoczynku pojazdu generuje bardzo mało zaszumione sygnały, 

dotyczące kierunku i wartości wektora grawitacji. Natomiast jakakolwiek zmiana położenia 

czujnika, wywołana ruchem śmigłowca, oznacza pojawienie się dodatkowego wymuszenia od 

sił bezwładności, które jest dodawane (z odpowiednim znakiem) do już wskazywanego 

wektora pola grawitacyjnego, powodując zafałszowanie wskazań. 

Połączenie wyników z obu czujników pozwala określać położenie śmigłowca bez 

względu na prędkość i charakter ruchu. Połączenie to realizowane jest przez odpowiedni 

algorytm. W obecnej chwili wybrano kierunkową macierz cosinusów, stanowiącą kompromis 

między dokładnością, szybkością działania i łatwością interpretacji. Macierz ta zawiera 

informacje, jak przekształcić położenie układu współrzędnych związanego (z modelem na 

współrzędne nieruchomego układu związanego z powierzchnią Ziemi. Innym algorytmem 

możliwym do wykorzystania jest rozszerzony filtr Kalmana, który wymaga jednak 

zdecydowanie większej mocy obliczeniowej. Dokładność i rozdzielczość wyznaczania 

wartości położenia modelu zależą również od zastosowanego przetwornika analogowo-

cyfrowego. Obecnie stosowany jest 10-bitowy przetwornik zintegrowany w jednym z pro-

cesorów pomocniczych. 

5. PODSUMOWANIE 

Dalsze prace prowadzone będą nad ukończeniem budowy śmigłowca czterowirnikowego. 

Po jej ukończeniu przeprowadzony zostanie program prób na uwięzi. Ma on na celu 

sprawdzenie algorytmów sterowania i wyliczania pozycji wiropłata. Dopiero po 

potwierdzeniu poprawności ich działania przeprowadzone zostaną próby w locie swobodnym 

wewnątrz pomieszeń. Ze względów bezpieczeństwa loty na wolnym powietrzu przewidywane 

są po zamontowaniu osłon tunelowych dookoła wirników. Po oblataniu śmigłowiec ma służyć 

jako obiekt doświadzczalny do testowania zarówno algorytmów sterowania silnikami,  

jak i różnych sposobów pomiaru położenia i orientacji obiektu w przestrzeni. 
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Abstract 

Following paper presents in brief design of a small surveillance quadrocopter. This 

project is a master thesis of Mr. Piotr Skałowski, student of Faculty of Mechatronics Warsaw 

University of Technology. Quadrocopter is intended to be able to operate indoors so is 

maximal span was limited to 700 millimeters. Thrust will be generated by four rotors (Fig.1) 

driven directly by electric motors, lithium-polymer accumulators were chosen as power 

source. Remote control will be base on commercial eighth channel 35 MHz RC apparatus. 

Internal control unit (Fig.3) is using three accelerometers and three gyros which give position 

information. This signal is compared with signal from RC receiver and on this basis main 

processor calculates thrust value for each motor – rotor unit. Next section 3 explains 

interpretation of radio control commands. Four channels K1-K4 will be used to send 

information about desired roll, pitch, yaw and thrust. Also a need of use of two types of 

sensors to calculate position of rotorcraft is described in section 4. Use of set of three 

accelerometers and three gyroscopic sensors is proposed. Accelerometers will give proper 

information about position against gravity vector when vehicle will be at steady position. Any 

movement will add inertia influence to readings from accelerometers. Set of gyroscopic 

sensors will help to determine this influence and properly calculate position of vehicle. Future 

works are going to include final assembly of a prototype and captive fights tests to confirm 

correctness of control algorithms. After that free flight tests indoor will be taken.  

  


