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ВСТУП
Безпілотні літальні апарати та дрони стають все більш популярними
завдяки своїй універсальності та дивовижній технології зйомки. Вони можуть
використовуватися у різних аспектах цивільного та військового життя: від
доставки побутових товарів, зйомки фото та відеоматеріалів, до постачання
боєприпасів у зону бойових дій та розвідки. Вони вільно знаходяться у повітрі
та можуть бути пілотовані за допомогою пульта дистанційного керування, і
можуть досягати значних висот та відстаней.
Слово «безпілотник», яке масово увійшло в наше життя в останні пару
років, насправді бере початок ще у середні XIX століття. Тоді, під час
бомбардування Венеції, були використані безпілотні повітряні кулі, які
автоматично скидали бомби над повстанцями. Хоч і вражаючий ефект був
мінімальним, але цією технологією зацікавилися та почали розвивати.
Сьогодні ж, після досвіду кількох світових війн та сотень збройних
конфліктів по всьому світі, безпілотна бойова техніка стала одним із
найефективніших

видів

зброї. Таким

чином,

система

автоматичного

керування дроном із можливістю слідкування за ціллю набуває актуальності
та може бути використана у цілях армії задля ураження цілі, поліції задля
слідкування за підозрювальним, або ж у громадських цілях. Також дана
система може набути популярності і у повсякденному житті – дана система
допоможе знімати відео із спортивних змагань, знаходити людину, яка
загубилась, або ж відслідковувати дітей, щоб вони не втікли з поля зору.
Мета дипломного проєкту: проєктування та розробка алгоритму, що
дозволить дрону рухатися та визначати траекторію руху самостійно,
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базуючись на даних із камери, слідувати за об’єктом спостереження. Для
даного дипломного проєкту прийнято взяти за об’єкт спостеження – людину.
Завдання дипломного проєкту: провести аналіз технічного завдання та
наукових статей по темі димломного проєкту. Згідно з отриманою
інформацією,

обрати

алгоритм

обробки

зображень,

що

дозволить

ідентифікувати об’єкт спостереження із гарною точністю. Створити систему
отримання відеоданих із БПЛА, з’єднання із сервером задля обробки даних,
визначення необхідного напрямку руху та передачі команд управління на
дрон.
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ВИСНОВКИ
В даному проєкті було досліджено предметну область і розроблено
автоматичну систему керування безпілотним літальним апаратом, що
базується на результаті алгоритму обробки зображення із розпізнаванням
об’єкта та його положення на ньому. Даний проєкт включає в себе розробку
усіх частин цієї системи: прийняття зображення із БПЛА, його обробка та
передача команд управління на керуючу плату дрона.
Для реалізації усіх модулів було використано низку технологій та
програм, що значно розширило навички роботи із дронами та алгоритмами
обробки зображень. Наприклад, для передачі відеоданих із дрону – DJI Go 4,
для зберігання даних – технологія RTMP серверу на базі Nginx, передача
команд управління на дрон – платформа DrokeKit. Було проведено аналіз
кількох алгоритмів машинного навчання по розпізнаванню об’єкта на
зображенні та обрано той, що найкраще підходить для даного дипломного
проєкту по низці критеріїв – алгоритм You Only Look Once (YOLO).
Базуючись на досягнутих результатах, я планую розвивати даних
проєкт, використавши справжній БПЛА компанії DJI та додавши можливість
слідувати за певним об’єктом, якщо їх буде декілька та уникати перешкоди по
заданому напрямку руху.
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