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Abstrakt 

Tato práce vznikla za účelem řešení návrhu pohonné soustavy soutěžního modelu 

letadla s kolmým startem a přistáním určeného pro soutěž New Flying Competition 2022. 

Cílem bylo analyzovat pravidla soutěže a navrhnout pohonnou soustavu řečeného modelu. 

Rešeršní část obsahuje rozbor pravidel se stanovením aspektů klíčových pro návrh 

úspěšného letadla následovanou rozborem charakteristik jednotlivých pohonných 

komponent. Následuje základní analýza parametrů letounu za účelem splnění cílů soutěže. 

Na základě rešerše a základní analýzy parametrů letounu je navržena a použita metoda volby 

prvků pohonné soustavy. Výstupem práce je pohonná soustava vhodná pro použití 

v navrhovaném soutěžním modelu. 

Klíčová slova 

Pohonná soustava, elektromotor, vrtule, akumulátor, VTOL, UAV, spotřeba energie, výkon, 

tah 

Abstract 

This bachelor’s thesis was written in order to design the propulsion system for a 

vertical takeoff and landing competition model airplane intended to participate in the New 

Flying Competition 2022. The task of the thesis was to analyze the rules of the competition 

and design the propulsion system. The research section includes an analysis on the 

competition’s rules followed by a review of the propulsion system components. In the next 

section, a basic analysis of the parameters of the airplane is performed for the purpose of the 

airplane fulfilling the competition requirements. In the last part of the thesis, a propulsion 

system components selection method is proposed and carried out. The output of the thesis is 

a propulsion system suitable for use in the designed airplane. 

 

Keywords 

Propulsion system, electric motor, propeller, battery, VTOL, UAV, energy consumption, 

power, thrust 
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1. Úvod 

Obsahem této bakalářské práce je návrh pohonné soustavy soutěžního modelu 

letadla s kolmým startem a přistáním pro soutěž New Flying Competition 2022. Práce 

je součástí projektu letadla zpracovávaného studentským týmem Chicken Wings. 

Řešené letadlo je prvním soutěžním modelem s kolmým startem a přistáním, kterým 

se tým od svého vzniku v roce 2014 zabývá. Výsledky této práce napomohou 

úspěšnému řešení tohoto projektu a podpoří další rozvoj schopností týmu Chicken 

Wings. 

Bezpilotní létající prostředky jsou rychle se rozvíjejícím odvětvím letectví. 

Varianty v podobě letounu s pevným křídlem se schopností kolmého startu a přistání 

poskytují relativně vysokou vytrvalost spolu se schopností startu z lokací s omezeným 

prostorem pro vzlet. Stroje tohoto typu jsou používané při provádění průzkumných, 

sledovacích a snímkovacích úkolů, kde poskytují základní schopnosti pilotovaného 

prostředku za mnohem nižších finančních nákladů. 

Letadlo je vyvíjeno za účelem účasti v soutěži NFC 2022, v první části práce 

jsou tedy rozebrána pravidla soutěže za účelem identifikace požadavků na pohonnou 

soustavu z nich vyplývajících. 

Pohonný systém se skládá z komponentů jako jsou motory, regulátory, 

akumulátory a vrtule. Ve druhé části práce je proto nutné seznámit se s těmito prvky a 

jejich charakteristikami. Jedná se o druhý druh vstupů, které je potřeba mimo pravidel 

soutěže uvážit pro nalezení vhodného řešení zadaného úkolu. 

Protože jedním z hodnotících kritérií soutěže je míra spotřeby energie, je 

součástí práce výpočtová analýza vedoucí ke stanovení parametrů letadla pro dosažení 

tohoto cíle. Z této analýzy poté vychází výpočty a volba komponent pohonné soustavy, 

jakož i návrh ostatních částí letadla mimo tuto práci. 

Stěžejním bodem je volba vhodných komponent pohonné soustavy a jejich 

kombinace. Tato část práce vychází z částí předešlých v kombinaci s poznatky dalších 

již proběhlých výzkumů. 
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V závěru práce je sumarizováno výsledné řešení pohonné soustavy vhodné 

k aplikaci do soutěžního modelu, jenž bude schopný použití při soutěži v rámci 

zadaných pravidel a požadavků.  
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2. Soutěž New Flying Competition 

New Flying Competition je mezinárodní modelářská letecká soutěž pro týmy 

složené ze studentů vysokých škol. Byla založena roku 2014 asociací Neues Fliegen při 

Univerzitě aplikovaných věd v Hamburku. Jejím cílem je přinášet nové myšlenky a 

inovace do letectví [1]. 

Týmy mají za úkol vyvinout a vyrobit letoun podle zadaných požadavků a 

pravidel soutěže. Tyto jsou pro všechny týmy stejné a vrcholem soutěže je prezentace 

letounů a jejich porovnání v letových disciplínách. Mimo schopnosti letadla jsou 

hodnoceny též technické zprávy, předběžná a závěrečná, které prezentují postup a 

schopnosti týmu při plnění zadaného úkolu [2]. 

2.1 Pravidla soutěže 

Pro každý ročník vydává organizátor soutěže novou sadu pravidel, která 

specifikuje parametry navrhovaného letadla a úkoly soutěžní mise. Ta jsou předem 

známá a dostupná z webových stránek organizátora. Požadavky pravidel jsou [3]: 

2.1.1 Obecné požadavky 

• návrh bezpilotního letounu schopného kolmého vzletu a přistání, 

• vizuální identifikace a zaměření polohy cílových objektů, 

• schopnost operovat v „nordických povětrnostních podmínkách“, lety 

budou probíhat až do rychlosti větru 10 m/s, 

• letadlo musí v rámci soutěžního letu uletět vzdálenost minimálně 

10 000 m, 

• mimo senzorického vybavení nese letadlo užitečnou zátěž stanovené 

hmotnosti a rozměrů, 

• koncepce letadla je zcela libovolná, 

• letadlo musí být navrženo a postaveno týmem, nesmí jít o komerčně 

dostupné řešení, 

• vybavení letadla systémem pro autonomní let, 

• je povolen pouze jeden soutěžní let. 



16  

2.1.2 Parametry letadla 

• maximální rozpětí 3 m, 

• maximální vzletová hmotnost 15 kg, 

• schopnost manévrů o násobku zatížení minimálně 2,5 g. 

2.1.3 Parametry pohonu 

• elektrický pohonný systém, 

• zdrojem energie jsou Li-Po akumulátory s konektorem XT, 

• napájení motorů je odděleno od napájení ostatních systémů letadla, 

• přívod energie do motorů musí být možno mechanicky odpojit z vnějšku 

letounu. 

2.1.4 Letový profil 

• kolmý vzlet ve vymezeném prostoru tvaru čtverce o straně 8 m, 

• přechodová fáze, tj. zapojení dopředného pohonu, může započít ve výšce 

10 m, 

• minimální výška letu je stanovena na 50 m, 

• cíle se nacházejí v oblasti tvaru obdélníku o rozměrech 1200 a 400 m, 

• přistání je kolmé do vymezeného prostoru shodného se vzletovým 

prostorem. 

2.1.5 Bodování 

• předběžná technická zpráva (PDR) a závěrečná technická zpráva (FDR): 

každá 25 bodů, 

• prezentace business plánu: 15 bodů, 

• prezentace letounu: 15 bodů, 

• lokalizace cíle (celkový počet 5) s přesností do okruhu 1 m: 10 bodů, 

• spotřeba energie: 50 bodů, 

• celkový maximální výsledek: 200 bodů. 
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Bodování spotřeby energie je prováděno na základě energetického faktoru [3]: 

 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑎𝑚

𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑎𝑚
 (2.1) 

Tým s nejnižší spotřebou energie získává 50 bodů, další týmy na podle jejich 

energetického faktoru poměrně nižší hodnotu. Vidíme, že na letovou část připadá 

maximální hodnocení 100 bodů. Schopnost vyhledání cílů a spotřeba energie spolu 

nicméně přímo nesouvisí, tedy není možné sestavit vztah a provést matematickou 

analýzu pro maximalizaci bodového zisku.  

Z podmínek bodování tedy pro návrh pohonu vyplývají dva úkoly, a to vybavit 

letoun takovým pohonným systémem, aby byl schopný bezpečně pokrýt celou cílovou 

oblast, a zároveň při tom dosáhnout minimální spotřeby energie. Je povolen pouze jeden 

soutěžní let, proto je zásadní, aby bylo možné let úspěšně vykonat, a to v libovolných 

podmínkách připuštěných stanoveným zadáním. Od této skutečnosti se odvíjí celkově 

konzervativní návrhová strategie. 

 

Obr. 1 - Základní schéma profilu soutěžního letu [3] 
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3. Komponenty pohonu 

Pravidla specifikují, že pohon musí být elektrický, v této části se tedy 

zaměřujeme pouze na prvky elektrické pohonné soustavy, a to motor, regulátor, 

akumulátory a vrtuli. 

 

Obr. 2 – Schématické zobrazení pohonné soustavy [4] 

3.1 Motor 

Elektrický motor je stroj sloužící k přeměně elektrické energie na mechanickou 

v podobě rotačního pohybu. Oproti motoru s vnitřním spalováním nemá přímý vliv na 

životní prostředí v místě provozu, má nižší hlučnost a je pro aplikace malého měřítka 

v mnoha dalších ohledech vhodný [4].  

Je možné rozlišit stejnosměrné a střídavé motory, vzhledem k povaze 

uvažovaného zdroje energie, tedy akumulátorů, přichází v úvahu pouze motory 

stejnosměrné. Ty se dále dělí na kartáčové a bezkartáčové [5]. 

3.1.1 Kartáčový stejnosměrný motor 

Princip funkce tohoto motoru je postaven na interním mechanickém komutátoru. 

Je tvořen rotorem a statorem, přičemž na rotoru se nacházejí cívky elektromagnetů 

a na statoru permanentní magnety přivrácené do osy motoru opačnými póly. 

Působením komutátoru dochází k přepínání polarity elektromagnetů, které jsou 

střídavě přitahovány k jednotlivým statickým magnetům. Tato magnetická síla má 

za následek rotační pohyb. Rychlost rotace je řízena úrovní napětí [6]. 

Výhodou je jednoduchost, jednoduchá regulace a nízká cena. Problémem tohoto 

typu motorů je samotný mechanický komutátor, na jehož kartáčích dochází 

k opotřebení, a tedy ke zkrácení životnosti. Tření na kartáčích dále snižuje 

účinnost motoru a zvyšuje hlučnost. [6]. 
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Obr. 3 - Schéma komutátorového stejnosměrného motoru [6] 

3.1.2 Bezkartáčový stejnosměrný motor 

Bezkartáčový stejnosměrný motor, též BLDC, z anglického brushless direct 

current, eliminuje potřebu mechanického komutátoru. Komutátor je nahrazen 

elektronickým řízením. Regulátor konvertuje stejnosměrný vstupní proud na 

střídavý a řídí fázi napětí, a tedy polaritu na jednotlivých cívkách. Tím vzniká 

točivé magnetické pole vedoucí k rotaci rotoru. Není možné provozovat motor bez 

regulátoru [5]. 

Základní strukturu opět tvoří rotor a stator, elektromagnety jsou v tomto případě 

součástí statoru. Rozlišujeme typy inrunner a outrunner, kdy v prvním případě je 

rotorem vnitřní část motoru, v druhém případě vnější [4]. Vzhledem k rozložení 

hmoty rotujícího prvku bývají motory typu inrunner voleny pro vyšší otáčky, 

motory outrunner jsou provozovány při otáčkách nižších [7]. Z důvodu nižších 

ztrát ve vinutí a nižších výrobních nákladů je konfigurace outrunner u motorů pro 

letecké modely upřednostňována [4]. Počet cívek musí být při třífázovém systému 

násobkem tří. Na rotoru najdeme permanentní magnety v sudém počtu. Taková 

konfigurace zabrání tomu, aby nastal rovnovážný stav, kdy by nedošlo k roztočení 

motoru po připojení napájení [6]. 

Vzhledem k nižšímu tření dosahují BLDC motory vyšších otáček a vyšší 

účinnosti. Při stejné hmotnosti dosahují také vyšších výkonů než komutátorové 

motory [6]. Odebráním kartáčů se snižují nároky na údržbu a prodlužuje životnost. 

Nevýhodou je vyšší cena motorů i regulátorů. Pro leteckou aplikaci jsou 
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bezkartáčové motory vzhledem vyššímu poměru výkonu k hmotnosti a rychlejší 

odezvě vhodnější než komutátorové [8]. Proto budou dále uvažovány pouze tyto 

motory. 

 

Obr. 4 - Schéma elektronicky komutovaného motoru [6] 

3.1.3 Parametry BLDC motoru 

Bezkartáčový motor je popisován třemi základními parametry: 𝑅𝑚, 𝐼0, a 𝐾𝑉, kde 

𝑅𝑚 je vnitřní odpor motoru, 𝐼0 je proud při nulové zátěži a 𝐾𝑉 představuje vztah 

mezi zpětným elektromotorickým napětím a otáčkami motoru [4]. 𝐾𝑉 bývá 

udáváno v jednotce [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛𝑉]. Platí:   

 𝑛 = 𝐾𝑉 ⋅ 𝑈𝑒 (3.1) 

Kde 𝑈𝑒 [𝑉] je zpětné elektromotorické napětí. 

Dalšími důležitými charakteristikami jsou přípustné napájecí napětí a maximální 

proudová zátěž. Z hlediska volby motoru a provozních podmínek je pak zajímavá 

také účinnost 𝜂, která je dána odporovými, mechanickými a magnetickými 

ztrátami. 

𝐾𝑉 je někdy interpretováno jako dosažitelné otáčky při nulové zátěži na jeden volt 

napětí. Toto zjednodušení je možné provést, protože proud 𝐼0 a vnitřní odpor jsou 

nízké, nezpůsobují tedy výrazný pokles napětí vlivem odporu vinutí a zpětné 

elektromotorické napětí je blízké napětí zdroje. Při zátěži skutečné otáčky dosahují 

nižších hodnot. Příčinou je, že při zátěži roste moment, a tedy i proud podle vztahu 
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(3.2), na hodnoty vyšší než 𝐼0. Na vnitřním odporu vinutí poté dochází k úbytku 

napětí (3.3), zpětné elektromotorické napětí je nižší a v důsledku tedy i otáčky na 

něm závisející podle vztahu (3.1). 

  𝑀 = 𝐾𝑇 ⋅ 𝐼 (3.2) 

 𝑈𝑒 = 𝑈 − 𝐼 ⋅ 𝑅𝑚 (3.3) 

Obecně bývají voleny motory s nižším 𝐾𝑉 pro napájení nižším napětím a 

v kombinacích s vrtulemi menších průměrů. 𝐾𝑉 nemá příčinnou souvislost 

s výkonem motoru. 𝐾𝑉 přímo souvisí s momentovou konstantou 𝐾𝑇, závislost lze 

lehce odvodit na základě vztahů pro obě konstanty porovnáním rovnic pro 

elektrický a mechanický výkon.  

 𝑃𝐸 = 𝑈𝑒 ⋅ 𝐼 (3.4) 

 𝑃 = 𝑀 ⋅ 𝜔 = 𝑀 ⋅ 2𝜋 ⋅
𝑛

60
 (3.5) 

Porovnáním rovnic (3.4), (3.5) a dosazením vztahů (3.1) a (3.2) dostáváme: 

 𝑈𝑒 ⋅ 𝐼 = 𝐾𝑇 ⋅ 𝐼 ⋅ 2𝜋 ⋅
𝐾𝑉⋅𝑈𝑒

60
 (3.6) 

Úpravou získáme vztah mezi konstantami: 

 𝐾𝑇 =
60

2𝜋⋅𝐾𝑉
 (3.7) 

Toto je možné interpretovat tak, že motory s vysokým 𝐾𝑉 jsou vhodné pro provoz 

za vyšších otáček, motory s nízkým 𝐾𝑉 naopak při vysokých momentech. Hodnota 

𝐾𝑉 závisí z konstrukčního hlediska na počtu vinutí cívek motoru. S nižším počtem 

vinutí 𝐾𝑉 roste. Je běžné, že se motory jedné řady vyrábějí ve více variantách 

s různým číslem 𝐾𝑉. 

Na obr. 5 jsou znázorněny závislosti mezi významnými charakteristikami BLDC 

motoru. Průběhy závislostí moment-otáčky a moment-proud odpovídají vztahům 

popsaným výše v této kapitole. Maximální výkon je dosahován v polovině 

maximálních otáček a zároveň v polovině maximálního proudu i momentu. Toto 

je možné odvodit dosazením rovnice pro elektromotorické napětí (3.3) do rovnice 

pro elektrický výkon (3.4), nalezením hodnoty napětí v maximu vzniklé funkce 

pro výkon a zpětným dosazením do (3.3). Maximum účinnosti je oproti maximu 
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výkonu posunuto. Diagram je vykreslen pro napájení plným napětím zdroje, tedy 

při nastavení regulátoru 100 %. Motor je schopný pracovat pouze v části tohoto 

diagramu omezené maximálním proudovým zatížením, respektive maximální 

hodnotou točivého momentu. Do režimů s nižšími otáčkami přejdeme snížením 

úrovně nastavení regulátoru. 

 

Obr. 5 – Křivky závislostí BLDC motoru [9] 

Limitujícími provozními podmínkami motoru je vysoká teplota, k jejímuž zvýšení 

dochází vlivem odporových tepelných ztrát při průchodu vysokých hodnot proudu. 

Při překročení kritických hodnot proudu a kritické teploty může dojít ke spálení 

izolace drátů cívek [6]. 

3.2 Regulátor 

Regulátor neboli ESC, electronic speed controler, je zařízení, jehož účelem je 

převádět stejnosměrné napětí z akumulátorů (odtud je BLDC motor považován za 

stejnosměrný) na třífázové napětí pro cívky motoru [6]. Toto je realizováno 

třífázovým střídačem [8]. Na základě řídícího PWM (pulse width modulated – pulzní 

šířková modulace) signálu z řídící jednotky regulátoru je vždy na dvě cívky motoru 
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přiváděn proud, který způsobuje vznik magnetického pole a pohyb rotoru, jak je 

popsáno výše. Tento signál je určen nastavením regulace (plynu) motoru a jeho tvar 

reguluje otáčky motoru. Řídící jednotka měří zpětné elektromotorické napětí, které 

vzniká v cívkách vlivem pohybu magnetů a reguluje průměrné napětí na cívkách, za 

účelem udržení rychlosti při změně zátěže [6]. 

Z hlediska volby regulátoru nás zajímá přípustné napájecí napětí a primárně nejvyšší 

dovolená proudová zátěž. Bývá rozlišováno mezi hodnotou trvalého a špičkového 

dovoleného proudu. Tyto údaje poskytuje výrobce. Při překročení těchto limitů dojde 

k přehřívání a pravděpodobnému zničení elektroniky regulátoru. 

3.3 Akumulátor 

Akumulátor je druh zdroje stejnosměrného elektrického napětí, který může být na 

rozdíl od primárního článku opakovaně nabíjen. Energie je uchovávána v podobě 

chemických vazeb. 

Mezi běžně používané akumulátory pro modelářské aplikace patří ty na bázi niklu 

(Ni-Mh, dříve Ni-Cd) a na bázi lithia (Li-Po, Li-Ion, Li-Fe). Olověné akumulátory 

jsou pro svou vysokou hmotnost již okrajovou záležitostí [10]. U bezpilotních 

prostředků převažují akumulátory typu Li-Po, Li-Ion a Li-SoCl2 [11]. Vzhledem 

k tomu, že pravidla požadují výhradně Li-Po akumulátory, budeme se zabývat 

výhradně jimi. 

Li-Po (lithium-polymer) akumulátory se vyznačují vysokou specifickou hustotu 

energie (uložená energie na jednotku hmotnosti média), která je spolu s Li-Ion 

nejvyšší ze všech typů akumulátorů [10], vysokou účinností, dlouhou životností a 

nízkým samovybíjením. Lithiový článek má napětí 3,7 V, akumulátory bývají 

tvořeny sérií článků podle požadovaného napětí. Např. akumulátor o třech článcích 

je označován jako 3s. Li-Po článek má příznivou vybíjecí charakteristiku, kdy se 

napětí po významnou část procesu příliš neliší od napětí jmenovitého. Využitelná 

kapacita závisí na vybíjecím proudu [12]. Tyto dvě skutečnosti lze pozorovat na obr. 

6. Zásadními parametry pro volbu akumulátoru jsou napětí, kapacita a maximální 

trvalý vybíjecí proud. Vybíjecí proud bývá udáván v násobku kapacity 

v ampérhodinách, označíme jej jako 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒. Akumulátor označený jako 2000 

mAh 45 C má maximální trvalý vybíjecí proud o hodnotě 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 2 ⋅ 45 =
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90 𝐴. Bývají také udávány hodnoty špičkového vybíjecího proudu, který bývá 

výrazně větší. Akumulátory lze spojit sériově pro zvýšení napětí nebo paralelně pro 

zvýšení kapacity a vybíjecího proudu. 

 

Obr. 6 - Vybíjecí charakteristika Li-Po článku [12] 

Pravidla vyžadují konektor typu XT [3]. Důvod lze hledat v potřebě měření 

spotřebované energie po skončení letu, kdy budou organizátoři připojovat 

akumulátor ke svému zařízení. Konektor XT je vyráběn ve verzích XT30, XT60 a 

XT90, kde číslo znamená maximální trvalý proud. Je tedy třeba zvážit, jaký proud 

bude naše sestava odebírat. XT není jediným typem konektoru, v případě, že je 

zvolený akumulátor vybaven jiným konektorem, je možné konektor vyměnit. 

 

Obr. 7 - Konektor XT60 [12] 
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3.4 Vrtule 

Vrtule je zařízení přeměňující výkon motoru na tah. Lze ji považovat za dvojici 

rotujících malých křídel, které mají svůj profil (není konstantní napříč průměrem) a 

ostatní geometrické charakteristiky křídla a vztahují se na ni stejné principy a vztahy 

[10]. Za letu konají body vrtule pohyb po šroubovici. Existují vrtule pravotočivé i 

levotočivé. 

3.4.1 Parametry vrtule 

Základními parametry z hlediska volby vrtule je průměr, stoupání, dále pak účinnost 

v závislosti na rychlosti letu.  

Se zvětšujícím se průměrem vrtule roste tah, jestliže teoreticky zachováme stejné 

otáčky, respektive roste zátěž motoru a klesají otáčky, zachováme-li motor stejných 

parametrů [13]. Obdobně se projevuje i rostoucí stoupání vrtule. Stoupání vrtule 

představuje vzdálenost uraženou bodem vrtule ve směru osy rotace (letu) za jednu 

otáčku. Pro popis vrtule se používají součinitel tahu 𝑐𝑇, součinitel výkonu 𝑐𝑃 a 

součinitel kroutícího momentu 𝑐𝑄. Dále se zavádí rychlostní poměr 𝐽 (anglicky 

advance ratio) [14]. Pro tah, výkon potřebný pro pohon vrtule a moment na vrtuli 

platí, že [14]: 

 𝑇 = 𝑐𝑇 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑛2 ⋅ 𝐷4 (3.8) 

 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑐𝑃 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑛3 ⋅ 𝐷5 (3.9) 

 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑐𝑄 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑛2 ⋅ 𝐷5 (3.10) 

Rychlostní poměr: 

 𝐽 =
𝑣

𝑛⋅𝐷
 (3.11) 

Účinnost: 

 𝜂𝑃 = 𝐽 ⋅
𝑐𝑇

𝑐𝑃
 (3.12) 

Vzhledem k tomu, že tah vrtule závisí stejně jako vztlak křídla na úhlu náběhu listu 

vrtule a ten klesá s rostoucí rychlostí letu (skládání rychlostí letu a rychlosti rotace 

vrtule můžeme vidět na obr. 8), je rozhodující vlastností pro volbu stoupání 

požadovaná cestovní, respektive maximální rychlost. Pro každé stoupání existuje 
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rychlost letu, kdy bude tah vrtule nulový, tedy teoretická maximální rychlost dané 

vrtule. Při této rychlosti je také účinnost nulová. To je znázorněno na obr. 9, pouze 

rychlost je nahrazena rychlostním poměrem. Optimální účinnosti vrtule s pevným 

nastavením je dosaženo pouze při určité rychlosti a otáčkách [15]. Tento problém řeší 

vrtule stavitelné. V modelářských aplikacích se však z důvodu složitosti stavitelné 

vrtule téměř nepoužívají. 

 

Obr. 8 - Skládání vektorů rychlosti na vrtuli a stoupání vrtule [16] 

 

Obr. 9 - Účinnost vrtule pro různá stoupání v závislosti na J [17] 

Dále lze vrtule popsat podle počtu listů. Vrtule s nižším počtem listů jsou efektivnější, 

avšak poskytují při stejném průměru nižší tah [15]. 
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4. Koncepce letounu 

Během předběžného návrhu letounu bylo zvažováno velké množství 

konfigurací. Z těchto byl zvolen letoun v podobě hornoplošníku dvoutrupové 

konstrukce s gondolou, s ocasními plochami typu obrácené V [18]. 

 

Obr. 10 - Nákres letounu – pohled shora [18] 

Co se pohonné soustavy týče, byla zvolena konfigurace se čtyřmi motory pro 

vertikální let a tlačným motorem pro horizontální let. Tato konfigurace vertikálních 

pohonných jednotek byla zvolena zejména z důvodu jednoduchosti, z toho vyplývající 

spolehlivosti, a také z důvodu odlišných požadavků na charakteristiky vrtulí a motorů 

pro kolmý vzlet a pro efektivní vodorovný cestovní let. Tlačná orientace hlavní pohonné 

jednotky byla zvolena z důvodu potřeby vhodného umístění senzorického vybavení 

letounu v kombinaci s poznatky o účinnosti rozebranými v kapitole 6 této práce. 

Z důvodu požadavku na autonomní řízení daného pravidly bude letoun vybaven 

systémem autopilota sestávajícího se z řídicí jednotky autopilota vybavené open-source 
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softwarem ArduPilot. Systém ArduPilot podporuje různé konfigurace VTOL letounů 

včetně zvolené. V režimu QuadPlane umožňuje mimo běžných funkcí autopilota 

provádět plně automatizované vertikální vzlety a přistání [19]. 

Zapojení elektroniky letounu, mimo snímací zařízení, je uvedeno na blokovém 

schématu na obr. 11. 

 

Obr. 11 - Schéma elektroniky letounu 
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5. Analýza parametrů letounu 

5.1 Hlavní pohon 

Na počátku návrhu je třeba stanovit základní parametry letounu na základě 

požadavků na jeho výkony. Těmito parametry je myšlena hmotnost, rozpětí, plocha 

křídla atd. Vzhledem k tomu že na této volbě závisí požadavky na pohonnou soustavu a 

výsledná spotřeba energie, která je jedním z hlavních hodnotících kritérií této soutěže, 

tato analýza k této práci jednoznačně náleží. 

Analýzu značně usnadňuje fakt, že letoun je dle požadavků soutěže do jisté míry 

jednoúčelový a stejná jednoduchost se týká i jeho letových režimů. Během prakticky 

celého letu s výjimkou startu a přistání se bude pohybovat v ustáleném horizontálním 

letu. Další výjimku tvoří obrátky na koncích snímkovacích průletů, ty však ve výpočtu 

zanedbáme. Dále je nutné provést jeden manévr o násobku zatížení 2,5 g, jak bylo 

zmíněno v rozboru pravidel, nicméně toto přímo nestanovuje požadavek na rychlost 

letadla v horizontálním letu, neboť tohoto přetížení je možné dosáhnout například při 

vybírání střemhlavého letu nebo utaženou zatáčkou, jde tedy pouze o návrh pevnosti 

konstrukce. 

Snažíme se tedy minimalizovat spotřebu energie při horizontálním letu. K tomu 

je vhodné použít vztah pro potřebný výkon, který lze odvodit z rovnováhy sil působících 

na letoun při ustáleném horizontálním letu [20]: 

 𝑃𝑝 =
1

2
⋅ 𝑐𝐷0

⋅ 𝜌 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑣3 +
2⋅𝐺2

𝜌⋅𝑆⋅𝑣⋅𝜋⋅𝑒⋅𝐴𝑅
 (5.1) 

Při rozboru tohoto vztahu je zřejmé, že zvýšení součinitele odporu 𝑐𝐷0
 a 

hmotnosti letounu 𝑚 povede vždy k nárůstu potřebného výkonu a v důsledku ke zvýšení 

spotřeby energie. Jako proměnné byly uvažovány rozměrové charakteristiky letounu a 

rychlost letu, jejíž rozsah byl v pozdějších iteracích omezován přípustnými hodnotami 

součinitele vztlaku, viz níže. 

Pro stanovení vhodných parametrů letounu použijeme jednoduchý numerický 

výpočet v programu MATLAB. Parametry 𝑐𝐷0  a 𝑚 volíme na základě předchozího 

odstavce jako konstantní hodnoty. Při opětovném pohledu do vzorce (5.1) zjistíme, že 

rozměry letounu jsou zde charakterizovány veličinami 𝑆 a 𝐴𝑅. Odhadovat plochu křídla 
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je poměrně nepraktické. Pravidly je navíc definována maximální hodnota rozpětí, 

nikoliv plochy. Tyto veličiny spolu souvisí skrze vztah [20]: 

 𝐴𝑅 =
𝑏2

𝑆
 (5.2) 

Dosazením vztahu (5.2) do (5.1) tak, aby proměnnými bylo rozpětí a štíhlost 

dostáváme podobu vztahu pro potřebný výkon, kterou použijeme k výpočtu. 

 𝑃𝑝 =
1

2
⋅ 𝑐𝐷0

⋅ 𝜌 ⋅
𝑏2

𝐴𝑅
⋅ 𝑣3 +

2⋅𝐺2

𝜌⋅𝑣⋅𝜋⋅𝑒⋅𝑏2
 (5.3) 

Nyní potřebujeme odhadnout vstupní hodnoty parametrů. Hmotnost byla 

odhadnuta na základě maximální vzletové hmotnosti povolené pravidly, hrubého 

odhadu hmotnosti jednotlivých komponent a zkušeností týmu se stavbou samotného 

draku. Rozsah štíhlosti na základě běžných hodnot u existujících letadel. Požadovaná 

rychlost byla odhadnuta částí týmu věnující se návrhu snímkovacího zařízení na základě 

možností navrhovaného snímače. Maximální rozpětí je definované pravidly.  

Do výpočtu jsou zahrnuty účinnosti motoru a vrtule. Jedná se o hrubé odhady 

podle údajů výrobců vytipovaných komponent zanesené do výpočtu v podobě 

konstantní hodnoty. Účinnosti nemají vliv na porovnání konfigurací mezi sebou, slouží 

k provedení předběžného odhadu potřebné kapacity akumulátoru 

Oswaldovo číslo představuje korekci odporu křídla oproti ideálnímu křídlu se 

stejnou štíhlostí s eliptickým rozložením vztlaku. Existuje více empirických vztahů pro 

odhad, podle Raymera [14] pro křídlo s nulovou šípovitostí: 

 𝑒 = 1,78 ⋅ (1 − 0,045 ⋅ 𝐴𝑅0,68) − 0,64 (5.4) 

Problém nastává při odhadu 𝑐𝐷0
, neboť koncepce VTOL letounu s pevnými 

křídly je poměrně atypická. Je zřejmé, že VTOL motory se svými vrtulemi budou 

vytvářet další odpor. Vrtule mohou být za letu blokovány nebo se mohou volně protáčet 

vlivem nabíhajícího proudu vzduchu. Jestliže se vrtule mohou protáčet, vytvářejí 

významný odpor. Je žádoucí vyvinout řešení ustavující VTOL vrtule ve směru letu. 

Nalezené zdroje se věnují odhadu 𝑐𝐷0  pro vrtule zablokované. Existující práce na toto 

téma zmiňují hodnoty 0,04 [21], 0,035-0,04 [22], 0,0447 [23], resp. 0,051 [24]. 

V prvním případě je hodnota získaná CFD analýzou, ve druhém případě jde o převzatou 
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hodnotu z literatury. Hodnotu CD0 je také možné přibližně spočíst dle rovnice (5.5) [24], 

[14], tento výpočet používají poslední dva výše zmíněné odhady: 

 𝑐𝐷0
= 1,1 ⋅ (

∑ 𝑐𝑓𝑖
⋅𝐹⋅𝐹𝑖⋅𝑄𝑖⋅𝑆𝑤𝑒𝑡𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑆𝑟𝑒𝑓𝑖

+ 𝑐𝐷𝑀𝑅
) (5.5) 

Jedná se o výpočet využívající tzv. Component buildup method, kdy je výpočet 

rozdělen na jednotlivé části letounu. Vzhledem k tomu, že výpočet je přibližný a k jeho 

provedení je potřeba znát relativně podrobně geometrii letounu, což v tomto kroku není 

možné, není výpočet v této práci proveden. Další možnou metodou odhadu koeficientu 

je zpětný dopočet z údajů existujících letounů prostřednictvím vyjádření ze vztahu pro 

potřebný výkon (5.1). K tomu je však potřeba kompletní sada údajů figurujících ve 

zmíněné rovnici. Z pochopitelných důvodů většina výrobců letounů tyto údaje 

nezveřejňuje. Dostatečně kompletní údaje byly nalezeny pouze k jednomu letounu, 

Beoavia OSA [25], pro který byl vypočten 𝑐𝐷0
= 0,041. Vzhledem k tomu, že letoun 

disponuje zatahovacími rameny s vertikálními pohonnými jednotkami a zatahovacím 

podvozkem, a tedy má v horizontálním letu konfiguraci odpovídající klasickému 

letounu, je nepravděpodobné, že je tato hodnota přesná a nebude tedy brána v potaz, ač 

nominálně odpovídá dalším zjištěním. 

Jako konzervativní hodnotu 𝑐𝐷0
 pro počáteční analýzu volíme na základě výše 

zmíněného 𝑐𝐷0
= 0,06. Tato volba může vést k předimenzování celého návrhu, 

nicméně v případě, že budou VTOL vrtule ponechány během horizontálního letu volné, 

snižuje riziko nefunkčnosti návrhu. 

Vstupní hodnoty pro výpočet zvolené podle výše zmíněného jsou uvedeny 

v tab.1. Samotný skript v programu MATLAB je napsán tak, že počítá potřebný výkon 

podle vzorce (5.3) pro všechny variace vstupních údajů. Ke každému výsledku 

dopočítává spotřebu energie na základě rychlosti, potřebného výkonu a odhadu dráhy 

letu dle vzorce: 

 𝐸 =
𝑃𝑝

𝜂
⋅

𝑠

𝑣
⋅

1000

3600
⋅

1

𝑈
 [𝑚𝐴ℎ] (5.6) 

 Na základě této spotřeby jsou jednotlivé výsledky seřazeny a zapsány do 

tabulky. 
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Po prvotním spuštění skriptu vyvstala potřeba dalších omezení. Výsledkem byly 

součinitele vztlaku zcela nereálné při běžných úhlech náběhu. Výsledky jsou tak 

filtrovány podle hodnoty součinitele vztlaku 𝑐𝐿 potřebného pro udržení takového 

horizontálního letu. Ten je dopočítáván podle vztahu [20]: 

 𝑐𝐿 =
2⋅𝐺

𝜌⋅𝑆⋅𝑣2 (5.7) 

Mezní hodnota byla stanovena částí týmu zabývající se vývojem křídla jako 

𝐶𝐿 = 0,8. Druhým omezením je potřeba zachovat dostatečnou stavební výšku pro návrh 

vnitřní struktury dostačující pevnostním požadavkům. Profily křídla mají maximální 

tloušťku vyjádřenou v % tětivy křídla 𝑐. Průzkumem profilů na webové databázi Airfoil 

Tools [26] bylo zjištěno, že běžná maximální tloušťka profilu se pohybuje okolo 10 % 

𝑐. Na základě tohoto byl stanoven požadavek na hloubku křídla, který pro dané rozpětí 

omezuje štíhlost, vyjádřený vztahem: 

 
𝑆

𝑏
≥ 0,3 (5.8) 

Z výsledných dat je poté manuálně vybrána některá z vhodných konfigurací. 

Finální volbou tohoto kroku byl návrh s parametry uvedenými v tab. 1. Skript a 

kompletní výstup je dostupný v přílohách A a B. Rozborem výsledků můžeme vidět, že 

pro minimální teoretickou spotřebu je vhodný co nejvyšší součinitel 𝑐𝐿. 

Tab. 1 - Stanovené parametry letounu 

  Vstupní hodnoty Zvolená konfigurace 

𝑐𝐷 [−] 0,06 0,06 

𝑐𝐿  [−] - 0,77 

𝐴𝑅 [−] ⟨8; 12 ⟩ 10 

𝑏 [𝑚] ⟨1,5; 3⟩ 3 

𝑆 [𝑚2] - 0,9 

𝑣 [𝑚/𝑠] ⟨14; 20⟩ 16,7 

𝑚 [𝑘𝑔] 12 12 

𝑃𝑝 [𝑊] - 215 

𝐸 [𝐴ℎ] - 2,86 

Jestliže chceme vyhodnocovat účinnost celého procesu volby parametrů, je 

vhodné posuzovat pouze výsledky s 𝑐𝐿 v určitém rozsahu kolem hodnoty náležející 
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zvolené konfiguraci. Zvolíme-li okolí s 5% odchylkou 𝑐𝐿, získáváme největší 

procentuální rozdíl v teoretické spotřebě energie: 

 
𝐸𝑚𝑎𝑥−𝐸

𝐸
⋅ 100 =

3,15−2,86

2,86
⋅ 100 = 10,1 % (5.9) 

Uvážíme-li, že poměrná změna skutečné spotřebované energie oproti teoretické 

vypočtené by byla stejná pro všechny konfigurace, docílili jsme touto analýzou 

teoretické úspory přibližně 10 % oproti nevhodně náhodně zvolené konfiguraci. Je třeba 

zmínit, že získané hodnoty spotřeby energie nejsou nutně vhodné pro stanovení velikosti 

akumulátoru, neboť výpočet popisuje let zjednodušeně. 

Při znalosti parametrů letounu si můžeme vykreslit křivky závislosti potřebného 

výkonu a potřebného tahu na rychlosti. Potřebný výkon vypočítáme pomocí vztahu 

(5.1). Potřebný tah získáme ze znalosti potřebného výkonu a rychlosti letu podle vztahu 

[20]: 

 𝑇𝑝 =
𝑃𝑝

𝑣
 (5.10) 

 

Obr. 12 - Závislost potřebného výkonu na rychlosti 
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Obr. 13 - Závislost potřebného tahu na rychlosti 

5.2 Vertikální pohon 

Základ návrhu pohonu pro vertikální let je možné zjednodušit na silovou 

rovnováhu, respektive silový poměr tíhy letounu a statického tahu vertikálních 

pohonných jednotek. Tento přístup je v tomto případě výhodnější než výkonový použitý 

v předchozím bodě.  

Dle poznatků z webových stránek a fór zabývajících se multikoptérami je 

typické TWR, poměr výkonu a tíhy, pro multikoptéry obvykle větší než 2, tedy tah 

letadla je dvojnásobkem jeho váhy. Aplikovat tuto poučku pro náš VTOL letoun 

s pevnými křídly by mohlo být poněkud kontraproduktivní. Fáze svislého letu 

představuje minoritní část letového profilu a start a přistání nevyžadují žádné náročné 

manévry. Výkonnější pohonné jednotky zvyšují hmotnost letounu a tím nejen 

energetickou náročnost překonávání zemské přitažlivosti při startu, ale i během celého 

letu, viz člen tíhy ve vztahu (5.1). 

Zdroje věnující se VTOL letounům doporučují rozsah TWR 1,2 až 1,5 [14], za 

požadovanou hodnotu budeme považovat TWR = 1,5. 

 𝑇𝑊𝑅 =
4⋅𝑇𝑉𝑇𝑂𝐿

𝐺
≥ 1,5 (5.11) 
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Vyjádřením z této rovnice získáme při návrhové vzletové hmotnosti modelu 

12 kg požadovaný tah vztažený na jednu pohonnou jednotku: 

 𝑇𝑉𝑇𝑂𝐿 =
1,5⋅𝑚⋅𝑔

4
=

1,5⋅12⋅9,81

4
= 44,15 𝑁 (5.12) 

Můžeme stanovit i minimální potřebný tah podle zmiňovaného kritéria: 

 𝑇𝑉𝑇𝑂𝐿𝑚𝑖𝑛 =
1,2⋅𝑚⋅𝑔

4
=

1,2⋅12⋅9,81

4
= 35,32 𝑁 (5.13) 

Dalším uvažovaným silovým účinkem je odporová síla ve vertikálním letu. 

Hypotéza je, že je vzhledem k nízkým rychlostem v tomto letovém režimu malá a bude 

možné ji pro volbu pohonných jednotek zanedbat. Pro ověření provedeme výpočet. 

Letoun modelujeme jako plochou desku kolmou k proudění o ploše odpovídající ploše 

křídla a ocasních ploch. Předpokládáme turbulentní proudění. Pro tuto situaci nezávisí 

součinitel odporu na Reynoldsově čísle, neboť odtržení proudu nastává vlivem 

geometrie desky [27]. Součinitel odporu 𝐶𝐷 uvažujeme 1,28 [28]. K výpočtu využijeme 

vztah pro odporovou sílu při turbulentním proudění: 

 𝐷 =
1

2
∙ 𝐶𝐷 ∙ 𝜌 ∙ 𝑆𝑃 ∙ 𝑣𝑣

2 (5.14) 

 

Obr. 14- Závislost odporu na rychlosti stoupání při vertikálním letu 
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V momentě, kdy odpor vyrovná přebytek tahu motorů, je další akcelerace 

nemožná. Přebytek statického tahu činí pro hodnotu podmínky (5.12) přibližně 59 N. 

Při nárůstu rychlosti se bude hodnota tahu měnit. Jestliže předpokládáme, že při nízkých 

rychlostech nebude tato změna výrazná, můžeme odhadnout maximální rychlost při 

kolmém vzletu na cca. 8 m/s.  Této rychlosti pravděpodobně nebude při provozu 

dosaženo, a tedy tato skutečnost nepřináší další podmínku pro volbu pohonných 

jednotek, nicméně se ukazuje, že odpor v tomto režimu není zcela nevýznamný a je 

vhodné na něj pamatovat při stanovení potřebné kapacity akumulátoru a doporučení 

vhodného letového profilu vzletu.  
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6. Vliv interference vrtule a trupu 

Vrtule jako součást letounu neoperuje ve volném proudu vzduchu. Její účinnost 

je ovlivněna přítomností trupu. Zvýšená rychlost proudu vzduchu interagujícího 

s trupem způsobuje zvýšení odporu, což má za důsledek snížení celkové efektivity 

pohonné jednotky [15].  

6.1 Metodika vyhodnocení 

Míra tohoto efektu závisí na poměru nazývaném v anglické literatuře jako 

blockage ratio [29]: 

 𝐵 =
𝐷𝑓𝑢𝑠

𝐷
 (6.1) 

Vzhledem k značným rozměrům pravidly specifikovaného nákladu, a tedy 

potřebě trupu velkého průřezu lze očekávat vysoké hodnoty 𝐵, proto není v našich 

úvahách možné tyto vlivy jednoduše zanedbat. 

Problémem je definice poměru 𝐵, která uvažuje charakteristický rozměr 𝐷𝑓𝑢𝑠, 

který představuje průměr trupu kruhového průřezu. Nabízí se otázka, jak přistoupit 

k vyhodnocení trupu, jehož průřez je spíše obdélníkový. Toto je i případ navrhovaného 

letounu, který vlivem tvaru nákladu daného pravidly a snahy udržet velikost trupu 

minimální možnou bude mít trup takového průřezu. 

Podstata problému je znázorněna na obr. 15. Je zde zobrazena kružnice vytyčená 

konci listů vrtule, trup kruhového průřezu, trup obdélníkového průřezu odpovídající 

navrhovanému a extrémní případ, který je možné si představit například jako centroplán 

samokřídla. Všechny trupy mají stejný největší rozměr 𝐷. Z této úvahy by mělo být 

intuitivně zřejmé, že vliv efektu interference proudu od vrtule s trupem nebude ve všech 

případech stejný, tedy není možné prohlásit rozměr 𝐷 za 𝐷𝑓𝑢𝑠 bez výrazné ztráty 

přesnosti. Je tedy pravděpodobné, že definice parametru 𝐵 je pouze srovnávacím 

kritériem a nevystihuje fyzikální podstatu jevu. 
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Obr. 15 - Znázornění problému s kritériem B pro různé průřezy trupu 

Na základě skutečnosti, že velká část jevů v elementární aerodynamice závisí 

spíše na čelní ploše, navrhneme náhradní srovnávací kritérium pro nekruhové průřezy. 

Dalšími vstupními předpoklady jsou předpoklad o závislosti míry daného jevu na ploše 

průřezu trupu a předpoklad, že pro trup kruhového průřezu a trup obdélníkového průřezu 

s hladce zaoblenými rohy není vliv samotného tvaru na míru rozrušení proudu 

významný. S těmito předpoklady zavedeme náhradní průřez kruhového tvaru o stejné 

ploše. Jeho průměr pro odhadovaný průřez trupu stanovíme dle vztahu: 

 𝐷0 = √𝑆𝑓𝑢𝑠 ⋅
4

𝜋
= √52800 ⋅

4

𝜋
= 259,3 𝑚𝑚 (6.2) 

Tento průměr prohlásíme za 𝐷𝑓𝑢𝑠 a aplikujeme jej do výpočtu poměru 𝐵 podle 

(6.1), který použijeme pro vyhodnocení míry vlivu trupu navrhovaného letounu. 

Rozměry veličin tvořících poměr zůstaly zachovány, a tedy je možné použít jej 

k vyhodnocení vlivu v rámci závislostí dostupných v literatuře. Pro vrtuli navrhovaného 

průměru 18“: 

 𝐵 =
𝐷0

𝐷
=

259,3

18⋅25,4
= 0,57 (6.3) 
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Jedná se o hypotézu, jejíž platnost je omezena platností vstupních předpokladů. 

Ověření by vyžadovalo rozsáhlé měření, jež nepřísluší této práci. Byla navržena na 

základě nutnosti provést srovnání tohoto atypického případu, ke kterému nebyla 

nalezena odpovídající data, s daty dostupnými. Neklade si za cíl přesně vystihnout 

podstatu řešené závislosti, pouze navrhuje korekci přístupu, který je v řešené situaci 

nepřesný zcela zjevně. 

6.2 Současný stav výzkumu 

Je zřejmé, že efekt závisí též na konfiguraci vrtule letounu ve smyslu tažné nebo 

tlačné vrtule. Umístění vrtule do tlačné konfigurace může dle dostupných zdrojů 

významně negativně ovlivnit její výkony [15]. Rešeršní práce [30] přináší graf závislosti 

poklesu účinnosti vrtule v závislosti na 𝐵 pro obě konfigurace, kde naznačuje, že tlačná 

konfigurace je mírou poměru 𝐵 negativně ovlivněna významněji než tažná. Původní 

zdroj, a tedy metodika získání dat, nejsou dostupné. Kupříkladu není uvedeno, pro jakou 

hodnotu rychlostního poměru je závislost vykreslena, přičemž následující zmíněné 

práce ukazují, že na něm míra efektu závisí. 

 

Obr. 16 - Součinitel poklesu účinnosti vrtule vlivem přítomnosti trupu v závislosti na B [30] 

Další zdroj naznačuje opačnou míru vlivu tažné a tlačné konfigurace, ale bez 

dalšího podložení tohoto tvrzení [29]. Tato práce se pak dále věnuje pouze tažné 

konfiguraci, kde ukazuje, že pokles účinnosti vrtule blokované tělesem trupu je 

významně závislý na hodnotě B, tedy pro vrtule menších průměrů nastává při stejném 

průměru trupu, 𝐷𝑓𝑢𝑠 = 130 𝑚𝑚, výraznější pokles při růstu rychlostního poměru. Naší 

situaci se nejlépe podobá měření s vrtulí 9x9 s prakticky stejným poměrem 𝐵 = 0,57.  
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Obr. 17 - Účinnosti pro různé vrtule bez přítomnosti trupu (vlevo) a s trupem (vpravo) [29] 

Na Purdueově univerzitě byl proveden výzkum [31], který porovnával účinnost 

tažné a tlačné konfigurace při dvou různých průřezech trupu poskytujících poměry 𝐵 =

0,35 (na obr. 18 závislosti označené „small“) a 𝐵 = 0,61 (označeno „large“). Pro 

celkem čtyři konfigurace bylo provedeno měření v aerodynamickém tunelu a 

vyhodnocena účinnost v závislosti na rychlostním poměru. Nutno podotknout, že 

účinnost není očištěná o vliv účinnosti motoru, v následujícím grafu se tedy jedná o 

celkovou účinnost pohonné jednotky, nikoliv vrtule. Také nebylo provedeno měření bez 

přítomnosti trupu. Z těchto důvodů nejsou data vhodná ke kvantitativnímu odhadu vlivu 

trupu. 

 

Obr. 18 - Vliv přítomnosti trupů různých průměrů na účinnost pro tažnou a tlačnou konfiguraci [31] 

 

Výsledky ukazují, že tlačná konfigurace vykazovala při obou velikostech trupu 

vyšší efektivitu než konfigurace tažná. Tento závěr odporuje poznatkům výše uvedených 
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zdrojů i teoretickým předpokladům uvedeným v úvodu dotyčné práce. To by mohlo být 

způsobeno například velmi čistým aerodynamickým tvarem kapkovitých modelů trupu 

použitých v experimentu, který může minimalizovat rozrušení proudění kolem trupu, které 

pokles účinnosti způsobuje. Jedná se nicméně o doložitelné měření na sestavě rozměrově 

a s podmínkami řádově srovnatelnými s navrhovaným letounem, a tedy budou jeho 

výsledky pro účely této práce upřednostněny před předchozími zdroji. 

Faktorem, který nebyl ve zmíněných studiích uvažován, je vzdálenost vrtule od 

největšího průřezu trupu. Lze předpokládat, že nepůjde o jednoduchou závislost, která bude 

závislá na konkrétním tvaru, a tedy aerodynamických vlastnostech trupu. Ověření by 

vyžadovalo rozsáhlá měření, která překračují rozsah této práce.  

Jediná data použitelná k odhadu poklesu účinnosti vrtule jsou poskytnuta zdrojem 

[29]. Omezením je, že dané měření bylo prováděno pro tažnou konfiguraci a dále, že 

rozměry experimentu jsou výrazně odlišné navrhovaného letounu. Při analýze prováděné 

v kapitole 7.1.3 bylo zjištěno, že se hodnota rychlostního poměru při cestovním letu bude 

pohybovat kolem hodnoty  𝐽 = 0,55. Když ze závislostí na obr.17 odečteme účinnosti pro 

měření bez trupu i s trupem při takovémto rychlostním poměru, zjistíme, že pokles 

účinnosti je zanedbatelný. Nicméně přenositelnost tohoto výsledku do navrhované 

konfigurace je vlivem značných rozdílů v experimentu sporná. 

6.3 Závěry a doporučení 

Výsledkem této úvahy je upřednostnění tlačné konfigurace a snaha vytvořit 

aerodynamicky čistý přechod od nejširšího místa trupu k místu uložení vrtule. Vlivem 

nedostatku dat nebude možné přesně vyčíslit efekt na spotřebu, což by bylo žádoucí při 

stanovení kapacity akumulátoru. Tento problém bude vyřešen celkovou konzervativností 

návrhu, kdy bude bezpečnost dostatečná, aby pokryla tyto nejistoty. Do výpočtu vhodné 

vrtule nebude vliv trupu pro nemožnost odhadu z existujících dat bez provedení 

experimentu zahrnut.  
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7. Stanovení vhodných komponent 

7.1 Hlavní motor a vrtule 

Tato kapitola se věnuje volbě motoru i vrtule současně, neboť tyto spolu velmi 

úzce souvisí a cílem je navrhnout jejich vhodnou kombinaci. 

Prvním vstupem je potřebný výkon při cestovní rychlosti. Ta byla oproti hodnotě 

stanovené analýzou zvýšena na 19 m/s, neboť z následných aerodynamických výpočtů 

křídla se tato rychlost neukázala jako vhodná pro zajištění dostatečně velkého rozsahu 

ovladatelnosti letounu. Potřebný výkon proto oproti hodnotě uvedené v tab. 1 vzrostl. 

Potřebný výkon reprezentuje mechanický výkon vrtule přenášený na vzduch. Může být 

využit pro odhadnutí elektrického příkonu motoru po uvážení účinností motoru, vrtule 

a vlivu přítomnosti trupu v proudu vzduchu od vrtule. Součinitele účinnosti motoru a 

vrtule 𝜂𝑀 a 𝜂𝑃 jsou závislé na odebíraném proudu, respektive rychlosti letu, ale pro 

odhad příkonu motoru je budeme uvažovat konstantní, přičemž využijeme odhady 

použité při analýze v kapitole 5.1. Vyžadovaný příkon motoru stanovíme jako: 

 𝑃𝑀 =
𝑃𝑝

𝜂𝑀⋅𝜂𝑃
=

281,3

0,85⋅0,8
= 413,7 𝑊 (7.1) 

Je třeba počítat s tím, že hodnota je vlivem nejistoty návrhových odhadů 

účinnosti velmi přibližná. Také není vhodné volit motor tak, aby cestovní rychlost byla 

rychlostí maximální, a to z důvodů pilotáže a skutečnosti, že BLDC motor nedosahuje 

v krajním režimu své nejvyšší účinnosti, viz obr.5. Jinak ovšem není pro účel 

navrhovaného letounu maximální rychlost příliš důležitá. 

7.1.1 Motory a jejich parametry 

Motory jsou vybírány se sortimentu firmy AXi Model Motors [32]. Tato firma 

nabízí kvalitní modelářské BLDC elektromotory a s týmem Chicken Wings 

dlouhodobě spolupracuje. 

Motory jsou rozděleny do několika řad podle výkonu a velikosti. Na stránkách 

společnosti AXi můžeme nalézt pro každý motor sadu parametrů, jejíž příklad je 

uvedený na obr. 19.  
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Obr. 19 – Udávané parametry motoru AXi 4120/18 ze stránek výrobce [33]  

Počtem článků Li-Po je stanoveno maximální přípustně napětí. Parametr 𝐾𝑉 

je zde uveden jako otáčky/volt. Dále je zde uvedena maximální proudová 

zatížitelnost (krátkodobé zatížení) a maximální účinnost. Podstatnějšími parametry 

jsou proudový rozsah pro dosažení maximální účinnosti a příslušná účinnost, se 

kterými budeme dále pracovat. Zásadní je i hmotnost motoru. Maximální výkon 

reprezentuje výkon při maximálním přípustném napětí a zatížení maximálním 

proudovým odběrem. 

7.1.2 Volba motoru 

Na základě předběžného průzkumu sortimentu společnosti AXi a zkušeností 

týmu Chicken Wings je výběr prováděn mezi motory řad 41 a 53. 

Za krajní hodnotu napětí stanovíme napětí 𝑈 = 22,2 V. Jedná se o napětí 6s Li-

Po akumulátoru. Tato hodnota vychází z praktické zkušenosti, že akumulátory vyšších 

napětí jsou na trhu obtížně dostupné. Tento problém je možné obejít sériovým 

zapojením více akumulátorů, což by ovšem mimo jiné přineslo zásadní navýšení 

hmotnosti. Také většina motorů ve zmíněných řadách je navrhována na maximální 

napětí přibližně odpovídající 6s akumulátorům. 

Vzhledem k tomu, že společnost AXi neposkytuje měřené kompletní 

charakteristiky svých motorů, jeví se jako rozumné uvažovat jako přípustný proudový 

odběr v cestovním režimu horní mez intervalu maximální účinnosti motoru. Spolu s ní 
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budeme počítat s minimální účinností ve zmíněném intervalu, přičemž se bude jednat o 

konzervativní odhad.  

Maximální příkon motoru při maximální účinnosti 𝑃ηmax vypočítáme podle 

vztahu pro elektrický výkon: 

 𝑃ηmax = 𝑈 ⋅ 𝐼𝜂𝑚𝑎𝑥 (7.2) 

Maximální příkon: 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑈 ⋅ 𝐼𝑚𝑎𝑥 (7.3) 

Dále stanovíme teoretické maximální otáčky podle vztahu (3.1): 

 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑈 ⋅ 𝐾𝑉 (7.4) 

Následující tabulka shrnuje rozhodující parametry uvažovaných motorů. Data 

jsou získána z internetových stránek AXi. 𝑃ηmax a 𝑛max jsou dopočítány podle vztahů 

(7.2) a (7.4). Maximální příkon 𝑃𝑚𝑎𝑥 je přepočítán pro 6s akumulátor prostřednictvím 

vztahu (7.3). 

Tab. 2 – Parametry uvažovaných motorů (vypracováno na základě údajů z [32]) 

Označení 4120/18 4120/20 4130/20 5320/18 

𝐾𝑉 [ot/minV] 515 465 305 370 

𝐼𝑚𝑎𝑥 [𝐴] 59 53 56 79 

𝐼𝜂𝑚𝑎𝑥 [𝐴] 40 37 40 55 

𝐼𝜂𝑚𝑖𝑛 [𝐴] 15 13 18 25 

𝜂𝑀 [−] 0,82 0,82 0,84 0,85 

𝑃ηmax [W] 888 821 888 1221 

𝑃𝑚𝑎𝑥  [W] 1310 1177 1243 1754 

𝑛𝑚𝑎𝑥 [min−1] 11433 10323 6771 8214 

𝑚 [g] 315 315 410 515 

Jako vhodné se jeví motory 4120/18 a 4130/20. Oba poskytují obdobný příkon 

Pηmax, který je při porovnání s požadovaným příkonem (7.1) dostatečný. Motor 4120/18 

poskytuje vyšší maximální příkon a nižší hmotnost, 4130/20 mírně vyšší účinnost. 

Motor 4120/20 má ve srovnání s 4120/18 obecně horší parametry, tedy jej dále 
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neuvažujeme. Motor vyšší řady 5320/18 poskytuje vyšší příkony a mírně vyšší 

teoretickou účinnost, ale je výrazně těžší. Zároveň takový přebytek výkonu není pro 

účel navrhovaného letounu nutný a jeho cena je výrazně vyšší.  

K následujícímu párování s vhodnou vrtulí je zvolen motor AXi 4130/20 pro 

svůj postačující výkon, deklarovanou kompatibilitu s vrtulemi větších rozměrů, 

relativně nízkou hmotnost a relativně nízkou cenu. Účinnost pro další výpočty 

uvažujeme  𝜂𝑀 = 0,84.  

7.1.3 Volba vrtule 

Vrtule jsou voleny ze sortimentu společnosti APC. Je to z toho důvodu, že APC 

poskytuje ke svým vrtulím rozsáhlé sady dat získaných počítačovým analytickým 

výpočtem [34] při různých otáčkách a rychlostech. 

Data jsou dostupná na stránkách společnosti [35]. Ukázková data pro jednu vrtuli 

a jedny otáčky jsou zobrazena na obr. 20. Data jsou udávána v imperiálních jednotkách, 

je tedy třeba provést přepočet. Toto se netýká součinitelů vrtule, které jsou udávány 

podle jejich definic (lze vyjádřit ze vztahů (3.8) a (3.9)), tedy kompatibilní s metrickou 

soustavou. 
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Obr. 20 - Příklad části udávaných dat pro vrtuli APC 17x10 E [36] 

Vrtule jsou voleny z řady pro elektrické motory značené E. Oproti vrtulím pro 

spalovací motory mohou mít tyto vrtule nižší hmotnost, neboť plynulejší chod a nižší 

intenzita vibrací elektrického motoru snižuje nároky na pevnost vrtule [37]. 

Orientační volbu průměru vrtule provedeme na základě vztahu, který udává 

přibližnou vhodnou velikost vrtule na základě výkonu motoru v daném letovém režimu 

[14]: 

 𝐷 = 𝐾𝑃 ⋅ √𝑃𝑘𝑊
4 = 0,56 ⋅ √0,3475

4
= 0,43 𝑚 = 16,93" (7.5) 

kde:  𝑃𝑘𝑊 = 𝑃𝑀 ⋅ 𝜂𝑀 = 0,4137 ⋅ 0,84 = 0,3475 𝑘𝑊 

 a 𝐾𝑃 = 0,56 pro dvojlistou vrtuli. 

Dalším vodítkem mohou být stránky výrobce motoru, který udává vhodné 

sestavy kompatibilní s daným motorem. Tento ukazatel nastiňuje průměr vrtule 
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přibližně 17“ až 18“. Z důvodu vlivu průměru vrtule vzhledem k velikosti trupu, 

kterému se věnuje kapitola 6, není žádoucí směřovat volbu do nižších průměrů. 

K dalšímu posouzení bylo tedy vybráno několik vrtulí průměrů 17“ a shora blízkých 

s různými hodnotami stoupání. Jedná se o vrtule APC 17x8E, 17x10E, 18x8E, 18x10E, 

18x12E, 19x8E, 19x10E a 19x12E. 

Pro každou vrtuli byly z důvodu usnadnění zpracování dat vybrány tři úrovně 

otáček, v rámci kterých byl předpokládán provozní bod, a které byly poté základem pro 

výpočet. Odhad byl proveden na základě porovnání velikosti tahu poskytovaného vrtulí 

v daných otáčkách při cestovní rychlosti s tahem potřebným. Pro tyto hodnoty byly 

vykresleny závislosti důležitých parametrů na rychlosti, a to účinnost, moment odporu 

vrtule a příkon vrtule. Tah a příkon byly dopočítány z příslušných konstant podle vztahů 

(3.8) a (3.9).  

Následně byly provedeny interpolace, nejprve lineární pro určení hodnot pro 

cestovní rychlost při každých jednotlivých otáčkách. Tato data byla následně 

interpolována Newtonovým polynomem druhého stupně za účelem přibližného 

stanovení otáček pro dosažení potřebného tahu při cestovní rychlosti. Po nalezení těchto 

otáček byly stejnou metodou zpětně stanoveny hodnoty účinnosti a dalších veličin. 

Soubor s výpočty v programu Excel je možné nalézt v příloze C. 

Je třeba ověřit, že je zvolený motor schopný pracovat s danou vrtulí při 

požadovaných otáčkách. To znamená, že moment, který je motor schopný poskytovat 

musí dostačovat očekávanému momentu na vrtuli, to stejné musí platit i pro výkon 

motoru a příkon vrtule. Pro určení krouticího momentu motoru je třeba vypočíst 

momentovou konstantu podle vztahu (3.7), hodnota momentu pro danou hodnotu 

proudu je poté vypočtena podle (3.2). Maximální teoretické otáčky motoru musí být 

vyšší než provozní otáčky. Vzhledem k požadavkům zadání soutěže je žádoucí, aby 

motor pracoval v intervalu své nejvyšší účinnosti. Proto je maximální i minimální 

moment a maximální příkon motoru tímto intervalem omezen. Protože hodnota napětí 

ve vztahu pro elektrický výkon/příkon (3.4) může být efektivně omezována 

regulátorem, spodní hranice příkonu není uvažována. 

Sada obrázků 21 až 23 ukazuje průběhy významných veličin v závislosti na 

rychlosti, očekávané hodnoty veličin při cestovní rychlosti získané interpolací a 
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omezující podmínky pro vrtuli APC 18x10E. Na obr. 23 jsou poté zobrazeny vypočtené 

účinnosti při cestovním letu pro jednotlivé vrtule. Zdrojová data, výpočty a grafy pro 

všechny zkoumané vrtule jsou dostupné v příloze C. 

 

Obr. 21 - Graf účinnosti vrtule APC 18x10E 

 

Obr. 22 - Graf momentu na vrtuli APC 18x10E 
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Obr. 23 - Příkon vrtule APC 18x10E 

 
 

Obr. 24 - Účinnosti při cestovní rychlosti pro uvažované vrtule 
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zdrojová data jsou hodnotou určenou výpočtem, nikoliv praktickým experimentem, a 

také nepřesností stanovení provozních otáček interpolací. 

Vrtule průměru 19“ byly z finální volby vyřazeny z rozměrových důvodů, kdy 

nastával problém s výškou přistávacího zařízení. Na základě této analýzy byly zvoleny 

dvě vrtule, které budou použity během letových zkoušek – 18x12E jako primární volba 

s vysokou účinností a 18x10E jako volba konzervativní, neboť tato vrtule patří zároveň 

k vrtulím doporučeným výrobcem motoru. Všechny zvolené vrtule by měly být schopné 

fungovat v kombinaci se zvoleným motorem při navrhovaných parametrech cestovního 

letu. Pro další výpočty uvažujeme účinnost vrtule APC 18x12E při cestovní rychlosti 

𝜂𝑃 = 0,83. 

7.2 Vertikální motor a vrtule 

Zvolená metodika volby motoru pro kolmý let se liší od té použité pro hlavní 

pohon. Výrobci těchto motorů poskytují rozsáhlá data naměřených výkonů motorů 

v různých sestavách, co se týká vrtulí a napětí. Tato naměřená data budou upřednostněna 

před výpočtovou metodou využitou v kapitole 7.1, protože lze očekávat, že se budou 

více blížit reálným provozním výkonům. 

Základní požadavky, co se týká tahu motorů, byly stanoveny v kapitole 5.2. Na 

základě úvahy se dále snažíme, aby bylo potřebného tahu dosaženo s co možná 

nejmenšími vrtulemi. Odpor volně se protáčejících vrtulí pro vertikální let roste s jejich 

průměrem [38]. Účelem je tedy snížit odpor vrtulí během horizontálního letu pro případ, 

že by se nepodařilo vyvinou konstrukční řešení pro jejich zarovnání ve směru letu. 

Menší vrtule též umožňují umístění motoru na kratších nosných tyčích blíže křídlu, což 

snižuje ohybové namáhání, a tedy požadavky na pevnost zmíněných tyčí. 

Uvažovanými výrobci, kteří takovéto sady dat poskytují, jsou KDE Direct a T-

Motor. KDE je americká společnost, jejíž motory jsou po stránce kvality velmi dobře 

hodnoceny, nicméně jejich dostupnost v Evropě je problematická a ceny bývají vyšší. 

Existují také zdroje v komunitě zabývající se drony, které naznačují, že údaje o tahu a 

příkonu poskytované KDE jsou oproti realitě mírně nadhodnocené, zatímco ty od T-

Motor odpovídají lépe skutečnosti [39].  Z těchto důvodů je volba prováděna mezi 

motory od T-Motor. 
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Výrobce nabízí své motory pro multikoptéry v několika řadách s odlišnými 

parametry a určením. Jejich popis a parametry lze nalézt na oficiálních stránkách 

výrobce [40]. Předběžným vyhodnocením uváděných dat bylo zjištěno, že řady V Type 

a P Series jsou zcela nevhodné, neboť jsou určeny pro UAV vyšších hmotností, napájení 

vyššími napětími a kombinaci s většími vrtulemi. Obdobně FPV Series je určená naopak 

pro lehké závodní multikoptéry, tedy je též nevhodná. Z řad U Series, Navigator Series 

a Antigravity Series bylo vybráno po několik motorů, které by mohly nejlépe splňovat 

vznesené požadavky a tyto byly dále porovnány mezi sebou. Kvůli požadavku na malý 

průměr vrtule byly voleny jejich varianty s vysokými hodnotami 𝐾𝑉, zvažovány byly 

průměry vrtulí 15“ a 16“.  

Pro vrtule v kapitole 7.1.3 jsme uvažovali závislosti veličin na rychlosti letu. Zde 

se jedná vzhledem k malým rychlostem pohybu ve vertikálním směru v podstatě o 

problém statického tahu. Podle toho i data pochází ze statického měření a jsou udávána 

pouze v závislosti na úrovni regulace výkonu motoru. Můžeme si povšimnout, že 

účinnost vrtule definovaná vztahem (3.12) je pro statický případ nulová, a tedy je 

potřeba využít jiné srovnávací kritérium. Vzhledem k tomu, že se v rámci měření 

hodnotí soustava vrtule-motor, běžně se využívá kritérium účinnosti s jednotkou [g/W], 

tedy poměr generovaného tahu a příkonu motoru, které je uváděno i v rámci výrobcem 

uváděných dat. Toto kritérium využijeme, nicméně pro názornost vyhodnocení 

pohonných jednotek pro určitou hodnotu tahu je v tomto případě vhodnější vynést 

závislost příkonu na poskytovaném tahu. 

Jestliže nyní vykreslíme tuto závislost pro uvažované motory (obr. 25), některé 

z nich splňují pouze podmínku minimální (5.13), nikoliv požadovanou (5.12). Takový 

stav omezuje manévrovatelnost, a tedy schopnost letu ve ztížených podmínkách, což je 

v rozporu se zadáním soutěže a s celkově konzervativním přístupem. Proto byly tyto 

motory z volby vynechány. Jako vhodné se pak ukazují motory U7 [41] a MN4116 [42] 

v kombinaci s vrtulí 16x5,4. Z grafu na obr. 25 zjistíme, že pohonná jednotka s motorem 

MN4116 vykazuje nižší odebíraný příkon pro námi požadovaný tah. Zároveň má nižší 

hmotnost a pořizovací cena je nižší. 
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Obr. 25 - Vyjádření účinnosti VTOL motorů (vypracováno na základě [40]) 

Pro navrhovaný letoun je zvolen motor T-Motor MN4116 s vrtulí o průměru 16“. 

Z vrtulí dostupných na našem trhu se výrobcem používané vrtuli základními rozměry a 

určením pro multikoptéry nejlépe blíží APC 16x5,5MR. Další možností jsou vrtule 

Mejzlik 16x5,5 2B MC. Před osazením na letoun bude provedeno statické měření tahu 

pro použitelnosti dané sestavy a získání dat o provozu s mírně odlišnou vrtulí. 

7.3 Regulátory 

Faktory pro volbu ESC jsou provozní napětí a maximální trvalý proud, který je 

regulátor schopný motoru dodávat. Je zásadní, aby proudový odběr motoru tuto hodnotu 

dlouhodobě nepřekračoval, neboť by mohlo dojít k selhání regulátoru a tím i celé 

pohonné soustavy.  

Z průzkumu webových stránek výrobců regulátorů bylo zjištěno, že výrobci 

obvykle neudávají údaje o účinnosti nebo udávají pouze teoretickou maximální 

hodnotu, tedy není možné regulátory podle účinnosti prakticky porovnávat. Účinnost 

ESC je možné odhadnout jako 𝜂𝐸𝑆𝐶 = 0,85 [23]. 
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Vzhledem k tomu, že je volba regulátoru prováděna dříve, než jsou k dispozici 

výsledky testů pohonné jednotky, je rozumné řídit se maximálním udávaným 

proudovým odběrem motorů a doporučením výrobce. Pro motor AXi 4130/20 je 

udávaný maximální proudový odběr 56 A, výrobce doporučuje regulátor s hodnotou 

trvalého proudu 77 A [43]. Pro T-Motor MN4116 je maximální výrobcem naměřená 

hodnota proudu ve zvolené konfiguraci 44,88 A, motor je navržen na maximální odběr 

54 A a výrobcem doporučený regulátor má specifikaci 60 A [42]. 

Regulátory volíme z nabídky společnosti JETI Model [44], se kterou má tým 

Chicken Wings dlouhodobé vztahy. Pro hlavní motor je volen regulátor SPIN 75 PRO 

OPTO [45], pro vertikální motory regulátory SPIN 66 PRO OPTO [46]. Číslo v názvu 

označuje hodnotu trvalého proudu.  

7.4 Akumulátory 

Z hlediska volby akumulátoru jsou zásadní jeho napětí, kapacita a maximální 

vybíjecí proud. Napětí se odvíjí podle počtu článků a bylo pevně stanoveno již 

v dřívějších krocích návrhu podle požadavků motorů, aby bylo možné provést jejich 

volbu, a také podle dostupnosti na trhu, jako 22,2 V, tedy se jedná o 6s akumulátor. Dále 

je třeba provést výpočet potřebné kapacity jednotlivých akumulátorů. 

7.4.1 Výpočet kapacity hlavního akumulátoru 

Při výpočtu vyjdeme ze znalosti potřebného výkonu při cestovní rychlosti. 

Kapacitu ve watthodinách můžeme jednoduše stanovit pomocí vztahu: 

 𝐶𝐹𝑊 = 𝑃 ⋅
𝑡𝐹𝑊

3600
 [𝑊ℎ] (7.6) 

kde 𝑃 je příkon pohonné soustavy, který lze stanovit jako:  

 𝑃 =
𝑃𝑝

𝜂𝑀⋅𝜂𝑃⋅𝜂𝐸𝑆𝐶
=

281,3

0,84⋅0,83⋅0,85
= 474,7 𝑊 (7.7) 

a 𝑡𝐹𝑊 [𝑠] je celková doba letu v módu letounu. 

Doba letu závisí na celkové dráze, kterou je potřeba urazit, a na cestovní 

rychlosti. Celková dráha je definována rozměry cílové prohledávané plochy a šířkou 

pásu snímaného při jednom průletu a přeletovými vzdálenostmi z místa startu do 

počátku snímkování. Informace o pozici snímané oblasti vůči startovací ploše budou 

organizátory poskytnuty až před letem, přeletové vzdálenosti tedy není možné určit. 
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Šířka snímaného pásu byla na základě vlastností snímkovacího zařízení stanovena na 

63 m. Snímkované oblasti má rozměry 1200x400 metrů a uvažujeme průlety ve směru 

většího rozměru obdélníku. Potom počet průletů je: 

 𝑁 =
𝑙2

63
=

400

63
= 6,35 ≐ 7 (7.8) 

Základní dráha je: 

 𝑠0 = 𝑁 ⋅ 𝑙1 = 7 ⋅ 1200 = 8400 𝑚 (7.9) 

Vzhledem k tomu, že pravidla soutěže požadují uletět dráhu minimálně 10 000 

m, je uvažována hodnota 𝑠 = 10000 𝑚, která zároveň obsáhne i potřebné přelety a 

obrátky. Doba letu při cestovní rychlosti a základní kapacita akumulátoru jsou: 

 𝑡𝐹𝑊 =
𝑠

𝑣
=

10000

19
= 526 𝑠 (7.10) 

 𝐶𝐹𝑊 = 474,7 ⋅
526

3600
= 69,36 𝑊ℎ (7.11) 

Přepočteno na miliampérhodiny při daném napětí: 

 𝐶𝐹𝑊 =
1000⋅𝐶𝐹𝑊[𝑊ℎ]

𝑈
=

1000⋅69,36

22,2
= 3124 𝑚𝐴ℎ (7.12) 

Je také nutné zvážit vliv větru, který je zmíněn v zadání soutěže. Jako nejhorší 

možný případ je uvažována situace, kdy dosáhne vítr maximální povolené rychlosti 10 

m/s. Uvažujeme, že má vítr konstantní směr ve směru snímkovacích průletů a konstantní 

intenzitu, letoun je vybaven pitotovou trubicí a pilot udržuje konstantní rychlost vůči 

okolnímu vzduchu o velikosti cestovní rychlosti. V takovéto situaci by teoreticky 

nedošlo ke změně spotřebované energie vůči základnímu případu. Mohlo by však dojít 

k tomu, že by kvůli nárůstu rychlosti vůči zemi při průletech ve směru větru nebylo 

snímkovací zařízení schopno zaznamenat a identifikovat cíle. Poté by bylo k pokrytí 

celé oblasti nutné proletět každý snímaný pruh dvakrát, kdy ke snímkování by docházelo 

pouze při přeletech proti větru. Protože dráha v takovém případě přesáhne 10000 metrů, 

spočteme potřebnou kapacitu akumulátoru pomocí vztahů (7.6), (7.10) a (7.12) za 

použití dráhy 𝑠 = 2 ⋅ 𝑠0 jako: 

 𝐶𝐹𝑊 = 𝑃 ⋅
1000⋅2⋅𝑠0

𝑣⋅3600⋅𝑈
=  474,7 ⋅

1000⋅2⋅8400

19⋅3600⋅22,2
= 5252 𝑚𝐴ℎ (7.13) 
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Byla zvažována možnost úspory energie létáním kolmo na směr větru. Tato 

možnost byla vyhodnocena jako nevhodná z hlediska náročnosti na pilotáž, uvážíme-li 

rychlost větru 10 m/s a dopřednou rychlost 19 m/s. Mimo to, v reálné situaci je praktické 

létat pouze ve směru některé ze stran obdélníka cílové oblasti, přičemž vítr bude mít 

obecný směr. Proto byl preferován konzervativní výpočtový model použitý výše.  

V rámci konzervativního přístupu budou použity akumulátory o výrazně větší 

kapacitě, než je kapacita vypočtená. Celkovou kapacitu hlavního akumulátoru volíme 

8000 mAh. Toto výrazné navýšení oproti vypočtené hodnotě vyplývá zejména ze 

skutečnosti, že akumulátory nebudou umístěny v těžišti letounu, a tedy by změna 

kapacity a hmotnosti akumulátorů až na základě letových zkoušek byla problematická. 

7.4.2 Výpočet kapacity akumulátoru vertikálních pohonných jednotek 

Pro výpočet kapacity akumulátoru modelujeme letový profil vzletu jako dva 

úseky, a to úsek akcelerace „a“ a úsek letu konstantní stoupací rychlostí „b“. Pokles 

potřebného tahu vlivem postupného přechodu do horizontálního letu zanedbáváme. 

Potom lze spotřebu energie při vzletu stanovit jako: 

 𝐶𝑡𝑎𝑘𝑒𝑜𝑓𝑓 = (𝑃𝑎 ⋅ 𝑡𝑎 + 𝑃𝑏 ⋅ 𝑡𝑏) ⋅
4

3600
 [𝑊ℎ] (7.14) 

K řešení použijeme následující vztahy: 

 𝑡𝑏 =
ℎ−

𝑎⋅𝑡𝑎
2

2

𝑣𝑣
 (7.15) 

 𝑡𝑎 =
𝑣𝑣

𝑎
 (7.16) 

 𝑎 =
4⋅𝑇𝑉𝑇𝑂𝐿𝑚𝑎𝑥−𝑚⋅𝑔−𝐷

𝑚
 (7.17) 

Ve vztahu (7.17) je zahrnut aerodynamický odpor při vertikálním letu, jak bylo 

zmíněno v kapitole 5.2, vztah (5.14). Dosazením (5.14), (7.15), (7.16) a (7.17) do (7.14) 

a úpravou vztahu získáme energii potřebnou pro vzlet jako funkci rychlosti 𝑣𝑣: 

𝐶𝑡𝑎𝑘𝑒𝑜𝑓𝑓 = [
𝑚

4⋅𝑇𝑉𝑇𝑂𝐿𝑚𝑎𝑥−𝑚⋅𝑔−
1

2
⋅𝐶𝐷⋅𝜌⋅𝑆⋅𝑣𝑣

2
⋅ (𝑃𝑎 − 𝑃𝑏 ⋅

1

2
) ⋅ 𝑣𝑣 + 𝑃𝑏 ⋅ ℎ ⋅

1

𝑣𝑣
] ⋅

4

3600
 

  (7.18) 

Pro určení hodnot příkonů motoru při akceleraci a při stoupání konstantní 

rychlostí provedeme proložení naměřených dat výrobce pro zvolenou konfiguraci 
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motoru vhodnou regresní funkcí. K tomu využijeme vestavěnou funkci programu Excel 

fungující na principu metody nejmenších čtverců. Použitou regresní funkci v podobě 

polynomu druhého stupně můžeme vidět včetně její rovnice na obr. 26. 

 

Obr. 26 - Regrese závislosti příkonu na tahu pro zvolenou konfiguraci motoru 

Regresní funkce má tvar: 

 𝑃 = 0,2612 ⋅ 𝑇𝑉𝑇𝑂𝐿
2 + 10,085 ⋅ 𝑇𝑉𝑇𝑂𝐿 − 16,304 (7.19) 

Příkon pro maximální tah odpovídající tahu ve fázi zrychlení získáme přímo 

z původních dat: 

 𝑃𝑎 = 1044,25 𝑊 (7.20) 

Pro příkon při ustáleném stoupání využijeme získanou regresní funkci (7.19), 

přičemž dosadíme tah rovnající se tíze letounu vztažené na jeden motor: 

𝑃𝑏 = 0,2612 ⋅ (
𝑚⋅𝑔

4
)

2

+ 10,085 ⋅
𝑚⋅𝑔

4
− 16,304 = 0,2612 ⋅ (

12⋅9,81

4
)

2

+

+10,085 ⋅
12⋅9,81

4
− 16,304 = 506,73 𝑊 (7.21) 

Poté můžeme vykreslit závislost spotřeby energie. Závislost je zobrazena na 

obr. 27. 
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Obr. 27 - Spotřeba energie při vzletu 

Závislost má až do značně vysokých rychlostí stoupání klesající trend, teoreticky 

je tedy výhodné stoupat spíše vyšší. Po konzultaci s pilotem týmu Chicken Wings, který 

má zkušenosti s létáním s multikoptérami, byla nicméně stoupací rychlost omezena na 

𝑣𝑣 = 2 𝑚/𝑠. Pro tuto rychlost dle vztahu (7.18): 

𝐶𝑡𝑎𝑘𝑒𝑜𝑓𝑓 = [
12

4⋅47,225−12⋅9,81−
1

2
⋅1,28⋅1,225⋅1,087⋅22

⋅ (1044,25 − 506,73 ⋅
1

2
) ⋅ 2 +

+506,73 ⋅ 50 ⋅
1

2
] ⋅

4

3600
= 14,38 𝑊ℎ = 648 𝑚𝐴ℎ (7.22) 

Pro zjednodušení odhadneme celkovou spotřebu energie ve VTOL režimu jako 

dvojnásobek 𝐶𝑡𝑎𝑘𝑒𝑜𝑓𝑓: 

 𝐶𝑉𝑇𝑂𝐿 = 2 ⋅ 𝐶𝑡𝑎𝑘𝑒𝑜𝑓𝑓 = 2 ⋅ 648 = 1296 𝑚𝐴ℎ (7.23) 

Výsledná kapacita je zvolena 3600 mAh. Akumulátor bude složen ze dvou 

akumulátorů o kapacitě 1800 mAh z důvodu dovolených hodnot proudu na konektorech 

XT požadovaným zadáním soutěže. Toto navýšení oproti vypočtené hodnotě bylo 

učiněno, aby byly pokryty nejistoty v modelování spotřeby při vertikálním letu a možná 

nepřesnost dat poskytovaných výrobcem. Jestliže budou vypočtené hodnoty odpovídat 

reálným výsledkům, přinese vyšší kapacita akumulátoru rozšíření operačních možností 
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letounu i mimo podmínky soutěžního letu, kdy bude možné v rámci jednoho letu provést 

více startů přistání, případně na krátkou dobu přejít do visu na místě. 

7.4.3 Vybíjecí proud 

Je nutné, aby trvalý vybíjecí proud akumulátoru byl větší nebo roven 

maximálnímu trvalému proudovému odběru motorů. Ten pro motor AXi 4130/20 činí 

56 A, pro motor T-Motor MN4116 54 A. Vertikální motory MN4116 budou paralelně 

zapojeny po dvojicích k jednomu akumulátoru. Požadovaný vybíjecí proud akumulátorů 

pro vertikální pohonné jednotky tedy činí: 

 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑉𝑇𝑂𝐿 = 2 ⋅ 54 = 108 𝐴 (7.24) 

Pro horizontální pohonnou jednotku: 

 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝐹𝑊 = 56 𝐴 (7.25) 

Trvalý vybíjecí proud lze v označení akumulátoru nalézt ve formě uvedené 

v kapitole 3.3. Pro akumulátory vertikálních pohonných jednotek zvolené kapacity 1800 

mAh činí hodnota tohoto parametru 60C. U akumulátoru hlavní pohonné jednotky je to 

pak při celkové kapacitě 8000 mAh 7C. 

Výpočet byl proveden pro maximální přípustné hodnoty proudů motorů. 

Skutečné hodnoty v použitých konfiguracích pohonných jednotek budou nižší. Hodnoty 

proudových odběrů vertikálních motorů z testů provedených výrobcem je možné nalézt 

v příloze D. Očekávané hodnoty proudového odběru motoru MN4116 s vrtulí 16“ se 

pohybují okolo 45 A při nejvyšším nastavení regulátoru, respektive 25 A při ustáleném 

stoupání nebo ve visu. Tyto hodnoty pro danou kapacitu akumulátoru odpovídají 50C, 

respektive 28C. V kombinaci se skutečností, že se jedná o krátkodobé zatížení, toto vede 

k možnosti zvolit akumulátory o nižším trvalém proudovém odběru, než byl stanoven 

v předchozím odstavci. 

7.5 Kabely 

Navržená konfigurace pohonné soustavy pracuje s relativně vysokými 

hodnotami proudu. Je proto nutné zvolit takové elektrické kabely mezi akumulátory a 

regulátory, které budou schopné tyto proudy bezpečně vést. 
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Reálné elektrické vodiče mají odpor daný rezistivitou materiálu 𝜌𝑤, délkou 

vodiče 𝑙𝑤 a průřezem 𝑆𝑤. Tento odpor je možné stanovit jako: 

  𝑅𝑤 =
𝜌𝑤⋅𝑙𝑤

𝑆𝑤
 (7.26) 

Vlivem tohoto odporu dochází na vodiči k úbytku napětí 𝑈𝑤 a k maření 

ztrátového výkonu 𝑃𝑍. 

 𝑈𝑤 = 𝐼𝑊 ⋅ 𝑅𝑤 (7.27) 

 𝑃𝑍 = 𝐼𝑊
2 ⋅ 𝑅𝑤 =

𝑈𝑊
2

𝑅𝑤
 (7.28) 

Tento ztrátový výkon se projevuje zahříváním vodiče, které může v krajním 

případě vést až k požáru izolace. Na vlastnostech izolace závisí dovolený proud daným 

vodičem. V modelářských aplikacích jsou běžně používány kabely se silikonovou 

izolací. Výrobci elektrických kabelů pro modelářské použití uvádí tyto hodnoty pro 

různé velikosti kabelů [47]. Tyto velikosti jsou běžně udávány podle amerického 

standardu AWG, kde menší číslo značí kabel vyššího průměru. 

Tab. 3 - Charakteristiky kabelů [47] 

AWG Průřez [mm2] Odpor [Ω/m] Dovolený proud [A] Lineární hustota [g/m] 

16 1,27 0,0145 35 19 

15 1,5 0,0125 40,3 21 

14 2,07 0,0095 55,6 27 

13 2,5 0,0075 78,4 34 

12 3,4 0,006 88,4 45 

11 3,77 0,005 110,5 51 

10 5,3 0,0036 140,6 67 

8 8,3 0,0022 190 100 

Výtah z parametrů kabelů podle výrobce je uveden v tab. 3. Jestliže uvážíme 

maximální hodnoty proudového odběru motorů, tedy 56 A, respektive 54 A, vidíme, že 

nejmenší přijatelná velikost kabelu je AWG 14 s dovolenou hodnotou proudu 55,6 A. 

Je tedy možné použít kabel tohoto nebo většího průřezu. 

Přesnější volbu by bylo možné provést výpočtem vlivu na spotřebu energie. Na 

spotřebě energie se projeví ztráty na vodičích a rozdílné hmotnosti kabelů různého 

průměru. Orientačním výpočtem však bylo zjištěno, že se rozdíly ve spotřebě pro 
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uvažované velikosti kabelů pohybují v řádu desítek miliampérhodin, vliv tedy není 

příliš velký. Proto nebyl tento výpočet dále podrobněji rozpracován. 

7.6 Rekapitulace provedené volby 

Pro hlavní pohon byl zvolen motor AXi 4130/20 s vrtulí APC 18x12E. Je použit 

regulátor JETI SPIN 75 PRO OPTO. Akumulátor je složen ze dvou paralelně 

zapojených akumulátorů GENS ACE 4000 mAh 22,2V 60C. 

Vertikální pohonné jednotky jsou tvořeny čtyřmi motory T-Motor MN4116 

450KV s vrtulemi Mejzlik 16x5,5 2B MC. Jsou použity regulátory JETI SPIN 66 PRO 

OPTO a dva akumulátory GENS ACE 1800 mAh 22,2V 45C.  
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8. Závěr 

Účelem této bakalářské práce bylo navrhnout pohonnou soustavu pro soutěžní 

model letadla s kolmým startem a přistáním konstruovaný v rámci studentského týmu 

Chicken Wings pro soutěž New Flying Competition 2022. Jednalo se o první model 

takovéto koncepce, který byl v týmu Chicken Wings řešen, proto bylo nutné 

problematiku správně analyzovat a nalézt vhodnou metodu řešení daného zadání. 

Na úvod byla rozebrána pravidla soutěže, jejichž přesná interpretace z hlediska 

přímých i nepřímých požadavků na pohonnou soustavu je zásadní pro nalezení 

vyhovujícího řešení dané problematiky. Následně byla provedena teoretická rešerše 

komponent pohonné soustavy, která umožnila seznámit se základními principy funkce 

a zákonitostmi těchto komponent. Na základě získaných znalostí mohla být 

vypracována metoda volby jednotlivých prvků pohonného systému. 

Ze zadání soutěže vyplynula potřeba počáteční analýzy parametrů letounu 

vycházející od parametrů pohonné soustavy. Tato analýza byla provedena z hlediska 

horizontálního i vertikálního letu a jejím výsledkem byly vstupy do návrhu ostatních 

částí letounu i základní představa o podobě pohonné soustavy a podmínkách jejího 

návrhu. 

V průběhu řešení práce vyvstala otázka ovlivnění účinnosti vrtule přítomností 

trupu. Tato problematika byla zpracována formou rešerše současných poznatků 

výzkumu. Z té byly vyvozeny závěry dostatečné pro účely řešeného problému, nicméně 

se zde ukázala potřeba podrobnějšího zpracování této tématiky, zejména experimentální 

formou. 

Stěžejní částí práce se týkala volby vhodných komponent pohonu a jejich 

kombinace na základě provedené rešerše a analýzy parametrů. Byla navržena a použita 

metoda volby a párování motoru a vrtule pro dosažení vyhovující účinnosti při plnění 

soutěžní mise. Volbu doplnilo stanovení vhodných regulátorů a akumulátorů pro 

zajištění bezpečné funkce celého systému a splnění cílů soutěže. Za použití vhodných 

přístupů byly takto zpracovány části pohonné soustavy zajišťující horizontální i 

vertikální let. 
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Tato práce významně přispěla k řešení celého projektu soutěžního modelu 

letadla. Výsledkem je kompletní návrh pohonné soustavy pro letoun s kolmým startem 

a přistáním. Výsledky tohoto návrhu budou v rámci projektu dále ověřovány a pohonná 

soustava bude aplikována ve výsledné podobě letounu použité týmem Chicken Wings 

na soutěži NFC 2022. Dosažené poznatky spolu s výsledky praktických testů letounu 

rozšíří schopnosti týmu Chicken Wings a poslouží jako základ pro další projekty 

podobného typu. 
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

AWG American Wire Gauge 

BLDC Bezkartáčový stejnosměrný elektromotor 

ESC Regulátor 

FDR Závěrečná technická zpráva 

GPS Globální polohový systém 

Li-Fe Lithium-železový akumulátor 

Li-Ion Lithium iontový akumulátor 

Li-Po Lithium-polymerový akumulátor 

Li-SoCl2 Lithium-thionylchloridový akumulátor 

Ni-Cd Nikl-kadmiový akumulátor 

Ni-Mh Nikl-metal hydridový akumulátor 

PDR Předběžná technická zpráva 

PWM Pulzní šířková modulace 

TWR Poměr tahu k hmotnosti 

UAV Bezpilotní letadlo 

VTOL Kolmý start a přistání  
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Seznam veličin a jednotek 

𝑎 [m/s2] Zrychlení při vzletu 

𝐴𝑅 [-] Štíhlost 

𝑏 [m] Rozpětí křídel 

𝐵 [-] Poměr blokace vrtule 

𝑐 [m] Tětiva křídla 

𝑐𝐷0
 [-] Součinitel odporu při nulovém vztlaku 

𝐶𝐹𝑊 [mAh] Potřebná kapacita akumulátoru pro horizontální let 

𝑐𝐿 [-] Součinitel vztlaku 

𝑐𝑃 [-] Součinitel výkonu 

𝑐𝑄 [-] Součinitel momentu 

𝑐𝑇 [-] Součinitel tahu 

𝐶𝑡𝑎𝑘𝑒𝑜𝑓𝑓 [mAh] Potřebná kapacita akumulátoru pro vzlet 

𝐶𝑉𝑇𝑂𝐿 [mAh] Potřebná kapacita akumulátoru vertikálního pohonu 

𝐷 [N] Aerodynamický odpor 

𝐷𝑝𝑟𝑜𝑝 [m] Průměr vrtule 

𝐷0 [-] Náhradní kruhový průřez trupu 

𝑒 [-] Oswaldovo číslo 

𝐸 [mAh] Spotřeba energie 

𝐸𝑚𝑎𝑥 [mAh] Maximální hodnota spotřeby energie 

𝐹𝑝 [N] Potřebný tah 

𝑔 [m/s2] Gravitační zrychlení 

𝐺 [N] Tíha letounu 

ℎ [m] výška vzletu 

𝐼 [A] Proud 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 [A] vybíjecí proud akumulátoru 

𝐼𝑚𝑎𝑥 [A] Maximální proud motorem 

𝐼𝜂𝑚𝑎𝑥 [A] Maximální proud motorem při maximální účinnosti 

𝐼𝜂𝑚𝑖𝑛 [𝐴] [A] Minimální proud motorem při maximální účinnosti 

𝐼0 [A] Proud při nulové zátěži 

𝐽 [-] Rychlostní poměr 



68  

𝐾𝑃 [-] Součinitel počtu listů vrtule 

𝐾𝑉 [ot/minV] Rychlostní konstanta motoru 

𝐾𝑇 [Nm/A] Momentová konstanta motoru 

𝑙𝑤 [m] Délka kabelu 

𝑙1 [m] Větší rozměr cílové oblasti 

𝑙2 [m] Menší rozměr cílové oblasti 

𝑚 [kg] Hmotnost letounu 

𝑀 [Nm] Točivý moment 

𝑀𝑝𝑟𝑜𝑝 [Nm] Moment odporu vrtule 

𝑛 [1/min] Otáčky 

𝑁 [-] Počet snímkovacích průletů 

𝑛𝑚𝑎𝑥 [1/min] Maximální teoretické otáčky motoru 

𝑃 [W] Příkon pohonné jednotky 

𝑃𝑎 [W] Příkon při fázi akcelerace při vzletu 

𝑃𝑏 [W] Příkon při ustálená fázi vzletu 

𝑃𝐸 [W] Elektrický výkon 

𝑃𝑘𝑊 [kW] Výkon motoru v kilowatech 

𝑃𝑀 [W] Příkon motoru 

𝑃max [W] Maximální příkon motoru  

𝑃𝑝 [W] Potřebný výkon 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝 [W] Příkon vrtule 

𝑃ηmax [W] Maximální příkon motoru při maximální účinnosti 

𝑃𝑍 [W] Ztrátový výkon 

𝑅𝑚 [Ω] Vnitřní odpor vinutí motoru 

𝑅𝑤 [Ω] Odpor kabelu 

𝑠 [m] Délka dráhy letu 

𝑆 [m2] Plocha křídla 

𝑆𝑓𝑢𝑠 [mm2] Odhad průřezu trupu 

𝑆𝑃 [m2] Půdorysná plocha letounu 

𝑆𝑤 [m2] Průřez kabelu 

𝑈𝑤 [V] Úbytek napětí na kabelu 
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𝑇 [N] Tah 

𝑡𝑎 [s] Doba akcelerace při vzletu 

𝑡𝑏 [s] Doba ustálené fáze při vzletu 

𝑡𝐹𝑊 [s] Doba horizontálního letu 

𝑇𝑉𝑇𝑂𝐿 [N] Tah vertikální pohonné jednotky 

𝑇𝑉𝑇𝑂𝐿𝑚𝑖𝑛 [N] Minimální hodnota tahu vertikální pohonné jednotky 

𝑇𝑊𝑅 [-] Poměr tah-hmotnost 

𝑈 [V] Napětí 

𝑈𝑒 [V] Zpětné elektromotorické napětí 

𝑣 [m/s] Rychlost letu 

𝜂𝑃 [-] Účinnost vrtule 

𝜂𝑀 [-] Účinnost motoru 

𝜂𝐸𝑆𝐶  [-] Účinnost regulátoru 

𝜌 [kg/m3] Hustota vzduchu 

𝜌
𝑤
 [Ωm] Rezistivita 

𝜔 [rad/s] Úhlová rychlost 
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