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ABSTRAKT
Témou tejto diplomovej práce je design osobnej kvadrokoptéry, ktorá je určená na auto-
nómnu prepravu dvoch pasažierov a batožiny. Diplomová práca zahŕňa analýzu existujúcich 
produktov a zaoberá sa ďalším smerovaním v danej problematike. Cieľom tejto práce je 
vytvorenie koncepčného návrhu s charakteristickým vzhľadom, ktorý rešpektuje technické, 
ergonomické a estetické požiadavky. Samotný návrh ponúka možné smerovanie autonón-
mych osobných kvadrokoptér v budúcnosti.   

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
Osobná kvadrokoptéra, autonómny letúň, elektrický pohon, dopravný prostriedok, preprava  
pasažierov, elektromobilita, koncept, budúcnosť, design, airon

ABSTRACT
The subject of this master‘s thesis is the design of a passenger quadcopter, which is inten-
ded for transporting two passengers and luggage. Diploma thesis includes an analysis of the 
existing products and deals with further direction in the solved topic. The goal of this thesis 
is to create a conceptual design that respects the technical, ergonomic and aesthetic require-
ments. The proposal itself offers possible direction of autonomous passenger quadcopters in 
the future.

KEYWORDS
Passenger quadcopter, autonomous aircraft, electrical power drive, vehicle, passenger trans-
portation, electromobility, concept, future, design, airon
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1   ÚVOD
Ľudia denne využívajú rôzne dopravné prostriedky, doprava sa aj vďaka technologickému 
pokroku stáva jednoduchšou, nie vždy však rýchlejšou. Predovšetkým pohyb vo veľkomes-
tách a dochádzanie veľkého počtu obyvateľov z okrajových častí v kombinácii s neustálym 
rastom počtu osobných automobilov spôsobuje dopravné zápchy na cestných komunikáci-
ách. V posledných rokoch automobiloví výrobcovia čím ďalej tým co väčšej miere vyvíjajú 
autonómne riadené autá, ktoré by čiastočne problém so zápchami vyriešili, prípadne dali 
vodičovi priestor venovať sa iným veciam, než riadeniu vozidla. Vhodným riešením do bu-
dúcnosti je využívanie nielen pozemných komunikácií, ale aj vzdušného priestoru, v ktorom 
budú lietať autonómne riadené letúne.

Nárast popularity dronov s koncepciou kvadrokoptéry, ako malých bezpilotne riadených 
štvorrotorových letúňov, bol umožnený nielen vďaka zvýšeniu dostupnosti a rýchlemu vý-
voju potrebnej elektroniky a súčiastok, ale aj vďaka pokroku v navigačných a ovládacích 
systémoch. Aktuálne môžeme pozorovať postupné transformovanie koncepcie kvadrokoptér 
do osobnej leteckej prepravy v podobe prvých prototypov a konceptov. Od nich si vývojári 
z rôznych regiónov sveta sľubujú uľahčenie prepravy cestujúcich v mestách a v ich blízkom 
okolí. Doposiaľ však neexistuje žiadny sériovo vyrábaný model. Všetky predstavené štúdie 
sú v rovine prototypov, prípadne len koncepčných návrhov, na ktorých sa neustále pracuje. 
Je preto zatiaľ ťažké predpovedať, akým smerom sa tento segment bude uberať. 

Táto diplomová práca diplomová práca sa zaoberá designom osobnej kvadrokoptéry - au-
tonómneho štvor-rotorového letúňa - určeného na prepravu dvoch pasažierov a batožiny, 
ide o ekvivalent osobného vozidla vo vzdušnom priestore. Hlavným cieľom práce je navrh-
núť riešenie, ktoré spĺňa všetky technické a technologické špecifikácie stroja tejto kategórie 
a tiež ergonomické a bezpečnostné potreby pasažierov. Návrh bude vychádzať zo súčasne 
používaných a v blízkej budúcnosti očakávaných technológií. Samotný design bude rešpek-
tovať psychologické a estetické aspekty, nielen samotných používateľov, ale aj ostatných 
ľudí, ktorí s týmto strojom môžu prísť do kontaktu. Tvarovo bude pôsobiť dôveryhodne a nie 
príliš agresívne. Vzhľadom na to, že sa jedná o autonómne riadený lietajúci stroj, nemal by 
v ľuďoch vzbudzovať strach. Design produktu by mal pôsobiť jednotne, kompaktne a dyna-
micky. Splnením daných cieľov bude toto koncepčné riešenie slúžiť ako vízia do budúcnosti 
a určí jedno z možných smerovaní segmentu kvadrokoptér.
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2   PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA
Kapitola sa zaoberá problematikou osobných letúňov, ich pôvod, vývoj a aktuálny stav na 
trhu. V podkapitole technická analýza je bližšie rozobraté technické a konštrukčné  riešenie 
týchto strojov. 

2.1  Historický prehľad

2.1.1 Počiatky letectva

Človek sa od nepamäti túžil vzniesť k oblakom, túto túžbu zachytávali naši predkovia na 
rôznych kresbách a náčrtoch. Aj medzi skicami Leonarda da Vinciho (1452-1519) sa docho-
val ľudskou silou poháňaný lietajúci stroj. Avšak trvalo ešte pomerne dlho, kým človek 
uskutočnil prvý riadený let.

Prvý úspešne zaznamenaný let na motorom poháňanom stroji trval 12 sekúnd, meral približ-
ne 40 metrov a bol uskutočnený pred viac ako 113 rokmi (17. 12. 1903) bratmi Wrightovca-
mi v Severnej Karolíne, USA. [1][2]

Obr. 2-1 Leonardo da Vinci - Aerial Screw [2]

Obr. 2-2 Bratia Wrightovci - prvý let [8]
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2.1.2 Autonómne letúne

Rozmach zaznamenal letecký priemysel, ako aj mnoho ďalších odvetví priemyslu, vďaka 
vojnovým konfliktom. Počas zbrojenia a vojny boli investované prostriedky do vývoja tech-
niky a technológií, čo sa odrazilo na veľkom počte nových objavov. Počas prvej svetovej 
vojny (v roku 1917) bolo úspešne použité americké lietadlo Hewitt-Sperry bez pilota na 
palube ovládané novým vynálezom - mechanickým gyroskopom a umelým horizontom.

Počas druhej svetovej vojny boli už použité lietadlá s rádiovým navádzaním. Postupným 
zdokonaľovaním vznikli autopiloty, ktoré pomáhali pilotom v nepriaznivých poveternost-
ných podmienkach a za zlej viditeľnosti. Aktuálne riadi autopilot 95 % letu lietadla. Z týchto 
systémov sa postupne vyvinuli plne autonómne letúne, ktoré sa používajú na monitorovanie, 
špionáž a prieskumy. [4]

2.1.3 Helikoptéry a kvadrokoptéry

Popri bežných lietadlách s krídlami a pohonom v horizontálnom smere boli vyvíjané aj letú-
ne, ktoré boli schopné letu bez krídel za pomoci pohonu vo vertikálnom smere. Na začiatku 
20. storočia (v roku 1906) začali s experimentami vo Francúzsku, bratia Louis a Jacques 
Bréguetovci. Použili benzínový spaľovací motor s výkonom 33,5 kW a boli schopní vzniesť 
stroj po dobu 1 minúty do výšky 60 centimetrov.

V roku 1909 rus Igor Sikorsky postavil helikoptéru S-1. Drevený stroj vážil 204 kilogramov 
a mal dva koaxiálne rotory, ktoré boli poháňané motorom s výkonom 20 kW. Stroj nedokázal 
zdvihnúť svoju vlastnú hmotnosť. Ďalší rok postavil model S-2 (Obr. 2-3), ktorý mal hmot-
nosť len 181 kilogramov a bol schopný sa vzniesť, avšak bez pasažiera.

Tento ruský konštruktér pokračoval vo vývoji aj ďalej po emigrácii do USA, nazývajú ho 
„otcom helikoptér“ pretože jeho návrh z roku 1940 sa stal prvou sériovo vyrábanou helikop-
térou a taktiež vzorom pre ostatné. Helikoptéra VS-300 (Obr. 2-4) bola poháňaná štvorval-

Obr. 2-3 Igor Sikorsky – S-2 [7]
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covým motorom s výkonom 56 kW a trojlistovou vrtuľou na hlavnom rotore. Na eliminá-
ciu točivého momentu použil pomocnú vrtuľu umiestnenú na chvoste helikoptéry. Niektoré 
z jeho prvkov sú v helikoptérach používané dodnes. [5][6]

Jednou z prvých funkčných kvadrokoptér bola francúzska Oemichen No.2 (Obr. 2-5) (v roku 
1923) navrhnutá Etienne Oemichenom pre americké vzdušné sily. Drží rekord v preletenej 
vzdialenosti pre helikoptéry. V roku 1924 preletela 360 metrov.

Obr. 2-4 Igor Sikorsky – VS-300 [9]

Obr. 2-5 Oemichen No.2 [3]
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Bola poháňaná jedným motorom, ktorý bol uložený v strede rámu v tvare X. Rotory boli 
umiestnené na koncoch ramien. Na svoju dobu bolo toto konštrukčné riešenie veľmi stabilné 
a bolo na nej uskutočnených viac ako 1000 úspešných letov.

Jedným z ďalších pokusov bola kvadrokoptéra Convertawings (Obr. 2-6) navrhnutá Dr. 
Georgeom de Bothezatom a Ivanom Jeromeom v roku 1955. Ako jedna z prvých kvadro-
koptér využívala pre ovládanie letu rôzny ťah motorov, čo bolo pre pilota veľmi zložité na 
ovládanie. Dva motory boli upevnené na stredovom ráme z oceľových trubiek, jeden v pred-
nej časti a druhý v zadnej časti stroja. Výkon motorov bol prenášaný na rotory pomocou 
systému remeňov.

Po úspešnom testovaní prototypov s jedným sedadlom WGM 21, Aerotechnik vyvinul dvoj-
sedadlovú verziu WGM 22 (rok 1975) (Obr. 2-7). Táto kvadrokoptéra mala plne uzavretú 
kabínu so širokým presklením. Výkon motora bol prenášaný priamo na hlavné rotory pomo-
cou remeňov. Ramená boli sklápacie, aby bolo možné odložiť stroj na malej ploche. Odha-
dované parametre stroja sú letová rýchlosť približne 200 km/h a dolet 800 km. [3][10][11]

2.1.4 Kvadrokoptéry a súčasnosť

S postupom času a príchodom nových technológií, prešli kvadrokoptéry veľkou zmenou, 
nie len pre vojenské účely, ale transformovali sa aj na malé, diaľkovo ovládané lietadlá pre 
civilné použitie. Za posledných 10 rokov zaplavilo trh množstvo malých  modelov kvadro-
koptér. Na trhu však absentujú kvadrokoptéry schopné niesť ľudskú posádku. Niektoré firmy 
z rôznych regiónov sveta sa pustili do vývoja osobných kvadrokoptér, ktoré sú určené na 
prepravu ľudí. Zatiaľ sa žiadny z konceptov nevyrába sériovo a nepoužíva v bežnej prevádz-
ke. Stále viac aktuálnou témou je legislatívne ošetrenie prevádzkovania dronov výhradne 
pomocou autopilota bez zásahu človeka. [3]

Obr. 2-6 Convertawings model A [10]
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2.2  Designérska analýza

2.2.1 Súčasný stav trhu

Aktuálne nie je možné nájsť na trhu žiadnu osobnú kvadrokoptéru pre civilné použitie. Tento 
segment v súčasnosti neexistuje, príčinami tohto javu môže byť viacero faktorov. Najprav-
depodobnejším faktom je, že konštrukčne je síce kvadrokoptéra jednoduchšia, avšak vo veľ-
kosti pre osobnú prepravu je energeticky oveľa menej efektívna v porovnaní s helikoptérou. 
Tento fakt však neodradil konštruktérov a designérov z viacerých regiónov vo svete. 

V roku 2016 na svetovom veľtrhu spotrebnej elektroniky a techniky CES predstavila čínska 
spoločnosť EHANG svoj koncept autonómnej kvadrokoptéry, o rok neskôr v roku 2017 
bol predstavený protoyp schopný letu. V roku 2017 odhalila európska letecká spoločnosť 
AIRBUS v spolupráci s renomovaným talianskym designérskym štúdiom ITALDESIGN 
koncept modulárneho vozidla. [12][13][14]

2.2.2 Italdesign x Airbus x Audi - Pop.Up Next

Evolúcia konceptu prvého plne elektrického modulárneho systému s nulovými emisiami, 
navrhnutého pomocť vyriešiť dopravné zápchy. Spolupráca spoločností Airbus, Audi a Ital-
design. Návrh pozostáva z troch samostatných častí: podvozku, kabíny a modulu kvadro-
koptéry. Kabína môže byť pripojená ku podvozku, čím šlúži ako cestné vozidlo, alebo ku 
modulu kvadrokotptéry, kedy sa z neho stane letúň.

Kabína je navrhnutá pre dve osoby a malú batožinu. Modul kvadrokoptéry je vybavený 
štvoricou koaxiálnych rotorov s priemerom vrtúľ 1 780 milimetrov. Osem elektromotorov, 
každý s výkonom 60 kW, poskytuje dokopy 480 kW. Kapacita batérii vzdušného modulu 
je 70 kWh. Dolet na plné nabitie, ktoré trvá 15 minút, je 60 kilometrov. Maximálna letová 
rýchlosť vzdušného modulu - 120 km/h. Výrobca neuvádza použité materiály, ale prisľubuje 
zásadné zníženie hmotnosti voči prvej verzii Pop.Up.

Obr. 2-7 Aerotechnik WGM 22 [11]
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Vozidlo je riadené plne autonómne, systém má slúžiť pre kontinuálny pohyb pasažierov pri 
využití rôznych spôsobov prepravy, či už cestnej alebo vzdušnej. Užívateľ si zvolí cieľ svo-
jej cesty, navigačný a riadiaci systém následne vyhodnotí viacero možných trás ako je možné 
sa do daného cieľa dostať.

Dominantným prvkom varianty pre let je samotný modul kvadrokoptéry, ktorý je samostatne 
schopný letu. Pozostáva z  3-bodového pripojovacieho mechanizmu, tela - vo vnútri ktorého 
sú umiestnené batérie s riadiacim systémom a senzormi. Telo prechádza plynule tvarovo do 
ramien, na ktorých sú upevnené motory s rotormi a ich kryty. Aerodynamicky tvarované 
krytovanie koaxiálnych rotorov v smere pohybu letu umocňuje dynamický výraz a uľahčuje 
pohyb. Koncept využíva trojlistové vrtule. Pre ľahkú identifikáciu vo vzdušnom priestore sú 
na vonkajších rohoch obručí zapracované signalizačné svetlá. Prepojenie modulu kvadro-
koptéry a kabíny tvarovo nenaväzuje. Kompozične je hmotnejšia vrchná časť a tým môže 
celý stroj pôsobiť ťažkopádne a uberať mu tým na vizuálnej ľahkosti.

Obr. 2-8 Italdesign x Audi x Airbus - Pop.Up Next - moduly [15]

Obr. 2-9 Italdesign x Audi x Airbus - Pop.Up Next - let [15]



21

Na druhej strane je však krytovanie príjemným pozitívom, pretože psychologicky pôsobí 
na pasažierov a vyvoláva v nich pocit bezpečia, hlavne pri nastupovaní a vystupovaní. Pri 
prípadnom zlyhaní a následnej kolízii taktiež obruče zamedzia stretu rotujúcich vrtúľ s oko-
litými predmetmi.

Tvarovanie kabíny je jednoduché a minimalistické, nesnaží sa pôsobiť agresívne čo je pre 
autonómne vozidlo rozhodne plusom. Takmer celá bočná plocha kabíny sa otvára a tým 
poskytuje pasažierom dostatočný priestor potrebný pre pohodlné nastupovanie a vystupova-
nie. Veľké čelné sklo, skoro celé presklenné dvere a malé zadné okno zabečujú vynikajúci 
výhľad cestujúcich vôkol seba na všetky strany. Mínusom môže byť absencia výhľadu cez 
prednú spodnú časť a podlahu kabíny. Jednotná svetlá strieborná farba v kombinácii s kon-
trastnou čiernou umocňuje celkový výraz vozidla a zvyšuje vizuálnu hodnotu stroja. Modul 
kabíny má vlastné jednoduché líniové predné biele a zadné červené svetlá, ktoré dodávajú 
kvadrokoptére výrazový charakter, je ťažké posúdiť či majú funkčné opodstatnenie.

Obr. 2-10 Italdesign x Audi x Airbus - Pop.Up Next - moduly [15]

Obr. 2-11 Italdesign x Audi x Airbus - Pop.Up Next - interiér [15]
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Vzdušný modul môže pristáť po vysunutí pristávacích nôh, ktoré sú ukryté v spodnej časti, 
alebo sa pripojiť na podvozok. Senzory a kamery potrebné pre let a pristávanie sa nachádza-
jú tiež odspodu kabíny. Batožinový priestor sa nachádza vo vnútri za sedačkami. Sedačky zo 
vzdušnej tkaniny s jemným bočným vedením a integrovanými hlavovými opierkami sú vy-
bavené bezpečnostými pásmi a sú umiestnené v kabíne vedľa seba. Medzi nimi sa nachádza 
v bočnom  pohľade dutá lakťová opeirka, na konci ktorej sú dotykové plochy pre ovládanie 
displeja. Pasažieri si volia destináciu na veľkom displeji. Informačný a multimediálny sys-
tém informuje o priebehu trasy a umožňuje užívateľovi  skrátiť si čas sledovaním akéhokoľ-
vek obsahu na internete. Interiér ladený v svetlých farbách pôsobí v kombinácií s ambietným 
osvetlením pozitívne a príjemne. Spoločnosť Airbus sľubuje uvedenie celého autonómneho 
modulárneho systému dopravy v horizonte 7 až 10 rokov. [15][18][19]

Obr. 2-12 Italdesign x Audi x Airbus - Pop.Up Next - výhľad [15]

Obr. 2-13 Ehang -184 - let [13]
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2.2.3 Ehang - 184

Názov kvadrokoptéry je odvodený od jej konštrukčného vyhotovenia - 1 pasažier, 8 vrtúľ, 
4 ramená. Koncept je určený na autonómnu prepravu jedného pasažiera a menšej batoži-
ny. Vývoju tohto konceptu sa venuje čínska spoločnosť Ehang, ktorá sa doteraz zaoberala 
primárne produkciou malých kvadrokoptér a príslušenstva určeného na záznam fotografií 
a videa. Hmotnosť stroja bez pasažiera a batožiny je 260 kilogramov, maximálna vzletová 
hmotnosť stroja je 360 kg. O pohon sa stará štvorica koaxiálnych rotorov s ôsmymi  elek-
tromotormi a dvojlistovými vrtuľami. Priemer vrtúľ je 1 600 milimetrov. Každý motor má 
výkon 19 kW, celkový výkon kvadrokoptéry je 152 kW. Zdroj energie sú batérie s kapacitou 
17 kWh, ktoré sa pri rýchlonabíjaní nabijú za 1 hodinu. V tejto konfigurácii výrobca uvádza, 
že je stroj schopný letu po dobu 25 minút. Ďalšími udávanými parametrami sú maximálna 
rýchlosť 60 km/h a maximálna letová výška 3 500 metrov nad morom. Ehang 184 má hlavný 
nosný rám vyhotovený z vystuženého kompozitného materiálu skladajúceho sa z uhlíkových 
vlákien a epoxidu, ostatné komponenty sú vyrobené z leteckého hliníka. 

Tvarovanie kvadrokoptéry je jasne smerovo orientované a má vcelku dynamický charakter 
hodný stroja danej kategórie. Kabína je od spodnej základne oddelená vizuálne - farebným 
kontrastom plôch, avšak nie tvarovo. Celkovo teda letúň pôsobí kompaktne a navodzuje 
pocit ľahkosti. Monochromatické sfarbenie a mäkké tvarovanie kvadrokoptéry pôsobí po-
kojne. Rušivým výrazovým prvkom je pri pohľade z boku striktné odrezanie bielej plochy 
bočného krytovania v zadnej časti kabíny. Toto násilné ukončenie hmoty nezapadá do os-
tatného tvaroslovia konceptu. Tvarovanie bočných okien kopíruje bočnú siluetu a umoc-
ňuje jasnú smerovosť a dynamiku kvadrokoptéry. Do tela kabíny sú v protiľahlých rohoch 
spodnej časti konštrukčne logicky, ale tvarovo prvoplánovo zarazené ramená, na ktorých 
koncoch sú uchytené motory. Tvar kabíny má síce tendenciu jemne tvarovo prechádzať do 
ramien, avšak hmotovo je tento prechod značne kontrastný. Zrejme z dôvodu úspory hmot-
nosti. Plusom je však možnosť sklápať ramená, kvôli šetreniu priestoru počas parkovania. 
Signalizačné svetlá na koncoch ramien slúžia na identifikáciu letúňa vo vzdušnom priestore.

Obr. 2-14 Ehang -184 - pohľad z boku [13]
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Kabína letúňa je taktiež vybavená predným bielym osvetlením s jednoduchou líniovou gra-
fikou, centrálným okrúhlym diaľkovým svetlom, zadnými signalizačnými svetlami a pri-
stávacím svetlom, ďalšie sú na koncoch ramien. Dostatočný výhľad z kabíny ponúka veľké 
čelné sklo a štvorica bočných okien. Nastupovanie do kabíny je možné z oboch strán pomo-
cou krídlových dverí, ktoré sa otvárajú dohora. Centrálne sedadlo vybavené štvorbodovým 
bezpečnostným pásom má fixný tvar a výrazné bočné vedenie tela pasažiera. Polstrovanie 
sedačky pôsobí efektne, ale nie veľmi pohodlne.

Na polohovateľnom ramene je pred pasažierom uchytený tablet, na ktorom je možné zvoliť 
si cieľ cesty, trasu a získať aktuálne informácie o lete. Taktiež sa ním ovláda klimatizácia 
a osvetlenie. Interiér je jednoducho tvarovaný a neponúka žiadne ďalšie úložné priestory. 

Obr. 2-16 Ehang -184 - zložené ramená [13]

Obr. 2-15 Ehang -184 - sedadlo a ovládací panel [13]
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Batožinový priestor o veľkosti príručnej batožiny (cca. 55 x 40 x 23 cm) sa nachádza v zadnej 
časti kabíny a je prístupný z vonku. Na streche kabíny sú v jemnom tvarovom výbežku 
umiestnené antény, senzory a kamera používaná pri pristávaní a vzlete sú tvarovo zapraco-
vané zospodu stroja. Pristávacie nohy sú nepohyblivé.

Pocitovo nebezpečným prvkom sú vrtule, ktoré nie sú nijako krytované, môžu pri nastupova-
ní a vystupovaní pôsobiť na pasažiera nebezpečne. Ehang uvádza dostupnosť vo viacerých 
farebných variantách, na prezentáciu však vždy používa bielu farbu. O bezpečnosť pasažiera 
sa stará fail-safe systém, ktorý nie je bližšie špecifikovaný. Výrobca však udáva šifrovanú 
komunikáciu a v prípade poruchy pristátie asistované pilotom z riadiaceho strediska. Firma 
Ehang robí testovacie lety prototypov aj s posádkou, uvádzajú viac ako 1 000 skúšobných 
letov a 30 postavených prototypov. [13][16][17]

2.2.4 Workhorse - SureFly

Kvadrokoptéra od americkej spoločnosti Workhorse. Pohotovostná hmotnosť stroja je 500 
kg, maximálna vzletová hmotnosť 680 kg. Zdrojom elektrickej energie pre pohon ôsmich 
koaxiálnych motorov sú dva generátory poháňané dvojvalcovým spaľovacím motorom od 
BMW s objemom 0,6 litra a výkonom 25 kW. Na jednu nádrž benzínu dokáže letieť približne 
60 minút s doletom okolo 120 km. Pre prípad zlyhania generátorov je letúň vybavený dvomi 
bátériami s celkovou kapacitou 15 kWh. Maximálna letová rýchlosť je 112 km/h. Hlavným 
použitým materiálom je kompozit z uhlíkových vlákien pre jeho odolnosť a nízku hmotnosť. 

Kompozične je stroj rozdelený v zvislom smere na tri časti - ramená, kabína a pristávacie 
nohy. Tvarovo na seba hlavne vrchné dve časti nenaväzujú. Kontrastným je aj mäkké tvaro-
vanie kabíny voči geometricky tvarovaným ramenám a pristávacím nohám. Celkový dojem 
z designu kvadrokoptéry je industriálny a technický.

Obr. 2-17 Workhorse - SureFly [21]
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V kabíne sú dve sedadlá, tiež vyrobené z kompozitu s jemným polstrovaním, umiestnené 
vedľa seba. Interiér je strohý v tmavých farbách. SureFly nie je autonómna kvadrokoptéra 
a teda potrebuje k letu pilota. Krídlové dvere po oboch stranách sa otvárajú dohora. Pozití-
vom je rozmerné čelné sklo a tiež výhľad v prednej spodnej časti kabíny, zrejme z dôvodu 
dobrého výhľadu pre pilota pri pristávaní. Biele sfarbenie kabíny a ramien v kontraste s čier-
nymi nohami výrazovo odľahčuje celý stroj. Výrobca už s protoypom úspešne uskutočnil 
prvé skúšobné lety. [20][21]

Obr. 2-18 Workhorse - SureFly - zložené ramená [21]

Obr. 2-19 Workhorse - SureFly - sedadlá [21]
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2.2.5 Vertical - Aerospace

Britská spoločnosť založená v roku 2016 uskutočnila prvý na diaľku riadený let bez posádky 
s prototypom kvadrokoptérý v júny 2018. Stroj s hmotnosťou 750 kg bez posádky a nákladu 
je ponháňaný štvoricou elektromotorov s krytovanými trojlistovými vrtuľami. Tím vývojá-
rov predpokladá v aktuálmnej fázi vývoja rýchlosť letu do 80 km/h a dolet do 150 km. Na 
krytovanie kabíny, kryty rotorov a ramená je použitý uhlíkový kompozit, na ďaľšie nosné 
prvky hliník. 

Obr. 2-20 Vertical - Aerospace [24]

Obr. 2-21 Vertical - Aerospace - pohľad z boku [24]
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Celkové tvarovanie stroja je striktne rozdelené na kabínu, ramená s krytmi a pristávacie 
nohy. Kompaktná kabína kvapkovitého tvaru má definované veľké čelné sklo, ktoré plynule  
prechádza do bokov. Keďže sa jedná o prototyp, nie sú jasnejšie špecifikované nastupovacie 
dvere ani interiér a jeho vnútorné rozloženie. Zadná časť, ktorá je negatívne skosená v smere 
letu má jemné akcentné sivé sfarbenie, čo odľahčuje celkovú ťažkopádnosť danú jednotnou 
čiernou farbou. Čisto funkčným prvkom sú pristávacie nohy, ktoré pôsobia veľmi technicky. 
Pre model, ktorý by mohol ísť do produkcie okolo roku 2022, vývojári sľubujú atraktívnejší 
design a zlepšenie technických parametrov. [22][23]

2.2.6 Flyastro - Elroy

Prototyp osobného letúňa od americkej spoločnosti zo štátu Texas. Nejedná sa však o kvadro-
koptéru ale oktakoptéru. Stroj má 8 koaxiálnych rotorov umiestnených dvoch radoch nad 
kabínou. Dokopy 16 dvojlistovými vruľami otáča 16 elektromotorov. Toto pohonné ústro-
jenstvo poskytuje maximálny ťah 560 kg, maximálnu rýchlosť 70 km/h a dobu letu 25 min. 
Prázdny prototyp váži 240 kg a uniesie záťaž maximálne 120 kg. Nosníky a štyri ramená, 
ktoré sú centrálne upevnené na vrchu kabíny sú z uhlíkového kompozitu, krytovanie kabíny  
je z nitovaných hliníkových plechov.

Celkové tvarovanie vychádza z koncepcie helikoptéry. Tvar kabíny a pristávacích nôh je 
identický, avšak bez zadného chvosta, ktorý je len nelogicky kolmo odrezaný. Jednotlivé 
prvky, ktorými sú rám s rotormi, kabína a pristávacie nohy, sú oddelené ako tvarovo, tak aj 
farebne. Ide o dvojmiestny letúň, v ktorom pasažieri sedia za sebou. Obrovské čelné a boč-
né okná, zabezpečujú posádke výborný výhľad. Pre nastupovanie sa odklápa celá bočná 
presklenná časť na oboch stranách, čo poskytuje dostatočný priestor pre nastúpenie oboch 
užívateľov.

V interiéri sa nachádzajú dve škrupinové sedadlá, pred predným je umiestnený ovládací 
panel s dvomi displejmi a ovládaciu páku pre let. Na displejoch sa zobrazujú aktuálne infor-
mácie o lete a stave stroja. Oktakoptéra je schopná plne autonómneho letu, ale počas letu je 
nad ním možné prevziať kontrolu. [25][26]

Obr. 2-22 Vertical - Aerospace - detail [24]
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2.3  Technická analýza

2.3.1 Helikoptéry a multikoptéry

Na obrázku 2-24 je schematické rozdelenie helikoptér a multikoptér podľa počtu ich rotorov.

1 - Klasická helikoptéra, 2 - Helikoptéra s koaxiálnym pohonom, 3 - Trikoptéra, 
4 - Kvadrokoptéra, 5 - Koaxiálna kvadrokoptéra, 6 - Koaxiálna trikoptéra, 
7 - Hexakoptéra, 8 - Oktakoptéra

Obr. 2-23 Flyastro - Elroy [26]

1 2 3

4 5 6

7 8

Obr. 2-24 Topológia helikoptér a multikoptér [27]
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Helikoptéra (z gréc. [hélix – špirála] + [pterón – krídlo]) označuje stroj, ktorý využíva k letu 
jednu alebo viacero horizontálne rotujúcich vrtúľ. Klasická helikoptéra má hlavnú horizon-
tálne rotujúcu vrtuľu, ktorej listy sú upevnené komplexným mechanizmom na hlavu rotoru. 
Tento mechanizmus - automat cykliky - je schopný periodicky, nesúhlasne a kontinuálne 
s rotáciou meniť uhol nábehu listov a tým vytvoriť ilúziu naklonenia roviny hlavného ro-
toru. Na chvoste helikoptéry je vertikálne rotujúca vrtuľa, ktorá kompenzuje silové účinky 
točivého momentu hlavnej vrtule a tým eliminuje rotáciu stroja okolo zvislej osy. Ďalšou 
kategóriou sú helikoptéry s koaxiálnymi rotormi, ktoré na svoj pohon používajú dvojicu nad 
sebou v opačnom smere rotujúcich vrtúľ, ich výsledný točivý moment je nulový. [28]

2.3.2 Kvadrokoptéry

Kvadrokoptéra je multirotorová helikoptéra so štyrmi ramenami, na konci ktorých je motor 
s vrtuľou. Dĺžka ramien, a teda vzdialenosť vrtúľ, je na väčšine kvadrokoptér rovnaká. Ro-
tory sú teda umiestnené v pôdoryse vo vrcholoch štvorca prípadne obdĺžnika. To umožňuje 
stroju jednoducho meniť smer letu. Vďaka svojej konštrukcii má kvadrokoptéra výbornú 
manévrovateľnosť a obsahuje menej pohyblivých mechanických častí ako klasická helikop-
téra. Vrtule s menším priemerom majú pri rotácii nižšiu kineckú energiu a menší točivý mo-
ment, tým je menej energeticky a časovo náročné meniť ich rýchlosť otáčania. Pre najväčšiu 
efektivitu kvadrokoptéry je nutné použiť všetky vrtule rovnakého priemeru, aby mohli mať 
všetky motory rovnaké otáčky a vrtule poskytovali totožný vztlak. Tieto výhody voči heli-
koptéram platia žiaľ len pre malé kvadrokoptéry, väčšie osobné helikoptéry sú efektívnejšie 
než rovnako veľké osobné kvadrokoptéry. [12][30]

2.3.3 Princíp letu kvadrokoptér

Každý motor s vrtuľou produkuje vztlak kolmý na os otáčania a točivý moment okolo vlast-
nej osy. Keď sa vrtule, ktoré sú na konštrukcii umiestnené oproti sebe točia rovnakým sme-
rom a vrtule vedľa seba opačným smerom rovnakou uhlovou rýchlosťou, je celkový točivý 
moment a uhlové zrýchlenie sústavy nulové. Pre zmenu smeru letu a otočenia kvadrokoptéry 
sa využíva zmena otáčok jednotlivých motorov s vrtuľami. Základné pohyby letu kvadro-
koptéry sú znázornené na obrázku 2-25. Pre komplexné pohyby je nutné meniť otáčky kaž-
dého motora samostatne. Pre kvadrokoptéry s koaxiálnym pohonom sa upravujú otáčky 
oboch nad sebou rotujúcich vrtúľ. [30]

1- Kvadrokoptéra sa nehybne vznáša alebo upravuje svoju výšku (stúpa/klesá) použitím 
rovnakého výkonu na všetky motory.

1 2 3 4

Obr. 2-25 Princíp letu kvadrokoptér [29]
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2 - Kvadrokoptéra upravuje svoje otočenie okolo vertikálnej osy použitím vyššieho výkonu 
na motory rotujúce rovnakým smerom so žiadaným otočením a nižšieho výkonu na motory 
opačnej rotácie. Pri zachovaní rovnakej výšky letu stroja, celkový ťah ostane rovnaký.

3,4 - Kvadrokoptéra upravuje svoje otočenie okolo horizontálnej osy použitím vyššieho vý-
konu na motory rotujúce protichodným smerom nachádzajúce sa na ramenách vedľa seba 
a nižšieho výkonu na motory oproti nim. Vyšší výkon je na strane proti smeru pohybu Pri 
zachovaní rovnakej výšky letu stroja, celkový ťah ostane rovnaký. [30]

2.3.4 Konštrukčné časti kvadrokoptéry

Vďaka svojej jednoduchej konštrukčnej koncepcii má kvadrokoptéra minimum pohyblivých 
prvkov a tým je celkovo menej náchylná na poruchy spôsobené mechanickým opotrebova-
ním. Avšak z podstaty letu vyplýva, že mnohé súčiastky sú zaťažované cyklickým namá-
haním, a preto môže po určitom čase používania dôjsť ku únave materiálu a následnému 
poškodeniu súčastí. V neposlednom rade je autonómne riadenie letu, ktoré potrebuje k svojej 
bezproblémovej činnosti veľký počet senzorov a elektroniky, ktorá signály vyhodnocuje, 
spracováva a rozosiela príkazy pre riadenie letu. Tiež býva často poruchová. 

Riadiaca jednotka obsahuje spravidla tieto prvky - letový kontrolór, elektronické kontrolóry 
rýchlosti a taktiež senzory, ktoré nie sú umiestnené len v tele stroja, ale často na povrchu ka-
bíny alebo ramien pre správne fungovanie. Neoddeliteľne však patria k riadiacemu systému 
kvadrokoptéry. [31][32]

Letový kontrolór

Jednou z najdôležitejších súčastí elektroniky kvadrokoptéry je letový kontrolór, funguje ako 
mozog celého stroja. Prijíma signály zo senzorov a antén, ktoré sa nachádzajú v tele a na 
povrchu letúňa, ktoré následne vyhodnotí a odošle príkaz o otáčkach osobitne pre každý mo-
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Obr. 2-26 Konštrukčné časti kvadrokoptéry - Ehang 184 [13] 
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tor. Medzi letovým kontrolórom a motormi sa nachádzajú elektronické kontrolóry rýchlosti. 
[31][32]
 
Elektronický kontrolór rýchlosti

V kvadrokoptére je pre každý motor jeden elektronický kontrolór rýchlosti. Sú napojené 
priamo na batériu. Regulujú množstvo prúdu, ktoré tečie do motorov a tým upravujú ich 
otáčky. Pri elektromotoroch poháňaných striedavým prúdom je možné pomocou týchto kon-
trolórov využiť motory ako generátory elektriny pri rekuperácii energie. [31][32]

Senzory a antény

Kvadrokoptéry obsahujú senzory, pomocou ktorých určujú svoju presnú polohu a pohyb 
v priestore. GPS senzor slúži na určenie polohy v zemepisných súradniciach zeme, tlakový 
senzor určuje nadmorskú výšku vo veľkých výškach, ultrazvukový senzor zisťuje výšku 
kvadrokoptéry v menších nadmorských výškach nad zemou (do 6 metrov) a kompas sa 
orientuje v magnetickom poli zeme. Kvadrokoptéry sú vybavené taktiež senzormi, ktorý-
mi zisťujú informácie o svojom pohybe. 3-osí akcelerometer slúži na určenie zrýchlenia 
vo všetkých osiach, 3-osí gyroskop zisťuje uhlové rýchlosti. Údaje zo všetkých senzorov 
a antén sú odoslané do letového kontrolóra a tam spolu s informáciami žiadanej rýchlosti 
a smere letu vyhodnocované. [31][32]

2.3.5 Akumulátor - úložisko energie

Akumulátor elektrickej energie slúži ako úložisko energie pre opakované použtie a následné 
nabitie. Batérie sú pri elektromobilite veľmi dôležitou súčasťou stroja. Ich vlastnosti roz-
hodujú o vzdialenosti, ktorú je dané vozidlo schopné prekonať. Pre letúň je samozrejme 
dôležitá čo najnižšia hmotnosť, tým pádom, čo najvyššia efektivita úložiska energie. Pri 
porovnávaní typov batérií je nutné vziať do úvahy napríklad tieto parametre: energetická 
hustota (Wh/kg), počet cyklov, rýchlosť nabíjania (h). [33]

Typy batérií a ich porovnanie

Každý typ batérie je vhodný pre iné použitie. Niektoré sú navrhnuté na malé vonkajšie roz-
mery a dlhú dobu prevádzky, ale zároveň sa budú rýchlo opotrebovávať a nedosiahnu vy-
soký počet cyklov nabíjania. Iné majú naopak dlhú životnosť, ale veľké vonkajšie rozmery 
a hmotnosť. Ďalší typ môže poskytovať všetky požadované atribúty, ale jeho cena je zatiaľ 
príliš vysoká pre komerčné využitie v priemysle. Na obrázku 2-27 sú porovnané charakte-
ristiky niektorých najbežnejšie používaných typov dobíjateľných batérií z hľadiska hustoty 
energie, životnosti cyklu a nákladov na výrobu. [33]

Nikel-Kadmiový (NiCd) akumulátor

NiCd akumulátor podporuje relatívne rýchle nabíjanie. Je to silný akumulátor, veľká záťaž 
nepredstavuje problém, v skutočnosti je jediným typom batérie, ktorá funguje dobre za prís-
nych pracovných podmienok, je odolný voči hĺbkovému vybíjaniu. Periodické plné vybíja-
nie je veľmi dôležité, ak sa nepraktikuje, vytvoria sa na bunkových platniach veľké kryštály 
(nazývané aj pamäťový efekt akumulátora) a postupne stratí svoju kapacitu. Medzi nabíja-
teľnými batériami zostáva NiCd populárnou voľbou pre aplikácie ako je napríklad elektrické 
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náradie. Batérie s vyššou energetickou hustotou a menej toxickými kovmi spôsobujú odklon 
od NiCd k novším technológiám akumulátorov. [33]

Nikel-Metal-Hydridový (NiMH) akumulátor

Úspech bol spôsobený vyššou hustotou energie a používaním ekologicky menej nebezpeč-
ných kovov. Moderný NiMH akumulátor ponúka až o 40% vyššiu energetickú hustotu v po-
rovnaní s NiCd. NiMH je však menej odolný. Cyklovanie pri vysokom zaťažení a sklado-
vanie pri vysokej teplote znižuje jeho životnosť. Trpí vysokým samovybíjaním, ktoré je 
podstatne väčšie ako pri NiCd. NiMH nahrádza NiCd na trhoch, dôvodom sú aj environ-

Obr. 2-27 Typy batérií a ich vlastnosti [34]
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mentálne obavy týkajúce sa neopatrnej likvidácie vyčerpaného akumulátora. Všeobecne sa 
uznáva, že NiMH je dočasný krok k technológii lítiových batérií. [33]

Olovený akumulátor

Olovený akumulátor bol prvou dobíjateľnou batériou pre komerčné využitie. Dnes je pou-
žívaný napríklad v automobiloch so spaľovacím motorom. Nepodlieha pamätovému efektu. 
Samovybíjanie akumulátora je najnižšie medzi dobíjateľnými batériami. Medzi modernými 
dobíjateľnými batériami majú olovené akumulátory najnižšiu energetickú hustotu. Okrem 
toho je výkon pri nízkych teplotách nedostatočný. Vysoký obsah olova spôsobuje, že sú ne-
priaznivé pre životné prostredie. [33]

Lítium-Iónový (Li-ion) akumulátor

Lítium je najľahšie zo všetkých kovov, má najväčší elektrochemický potenciál a poskytuje 
najväčšiu hustotu energie na jednotkovú hmotnosť. Hustota energie Li-ion je typicky dvoj-
násobná ako štandardná NiCd. Okrem vysokej kapacity sú vlastnosti podobné ako NiCd  
a a má podobný charakter vybíjacieho profilu. Plochá krivka vybíjania ponúka efektívne 
využitie skladovaného výkonu v požadovanom napäťovom spektre. Vysoké napätie článkov 
umožňuje používať akumulátory iba s jedným článkom. Li-ion je bezúdržbový akumulátor. 
Napriek svojim celkovým výhodám má Li-ion aj svoje nevýhody. Je krehký a potrebuje 
ochranný obvod na zachovanie bezpečnej prevádzky. Starnutie je problémom väčšiny Li-ion 
batérií, u niektorých je zhoršenie kapacity viditeľné už po uplynutí jedného roka. Uskladne-
nie batérie na chladnom mieste spomaľuje proces starnutia. Okrem toho by mal byť akumu-
látor počas skladovania čiastočne nabitý. Výrobcovia neustále zlepšujú chémiu lítium-ióno-
vej batérie. Nové a zdokonalené chemické kombinácie sa zavádzajú približne každých šesť 
mesiacov. Najhospodárnejšia lítium-iónová batéria z hľadiska pomeru nákladov na výrobu 
k uloženej energii je cylindrický článok 18 650. Koncept kvadrokoptéry Pop.Up Next vyu-
žíva Li-ion akumulátor s kapacitou 70 kWh. [15][33]

Doterajší vývoj a prognóza energetickej hustoty akumulátorov

Obr. 2-28 Vývoj a prognóza energetickej hustoty akumulátorov [35] 



35

2.3.6 Dobíjanie akumulátorov

Akumulátory je možné nabíjať rôznymi spôsobmi v závislosti od ich typu. Líšia sa hod-
notami prúdu a napätia nabíjačky. Veľmi dôležitým parametrom je rýchlosť nabíjania. Pre 
urýchlenie tohto procesu je výborným riešením výmena vybitého akumulátora za nabitý, 
čomu však musí byť vždy prispôsobená celá koncepcia stroja. Pre koncepty rozobraté v de-
signérskej analýze nie je uvedený spôsob a priebeh nabíjania. Dá sa však predpokladať, 
že nabíjanie, alebo prípadná výmena akumulátorov, prebieha na pristávacích plochách pre 
kvadrokoptéry, kde sa budú nachádzať dobíjacie stanice. Výrobca konceptu kvadrokoptéry 
Pop.Up Next uvádza plné nabitie akumulátorov s kapacitou 70 kWh za 15 minút a dolet 60 
kilometrov. [15]

2.3.7 Pohon - elektromotory a vrtule

Kvadkoptéram umožňujú let elektromotory s vrtuľami, ktoré sú na ne upevnené priamo bez 
prevodovky. Ich výkon sa volí podľa potrebného vztlaku, ktorý musia vrtule vyprodukovať. 
Výkon motorov teda závisí od hmotnosti kvadrokoptéry a tvaru vrtúľ.  Pravidlom je schop-
nosť motorov vyprodukovať taký vztlak, aby zdvihli minimálne dvojnásobnú hmotnosť ce-
lého stroja. [30]

Elektromotory

Elektromotory premieňajú elektrickú energiu na mechanický rotačný pohyb. Základné je 
delenie na elektromotory pre striedavý prúd (AC - aleternating current) a elektromotory pre 
jednosmerný prúd (DC - direct current). Keďže v batériách dokážeme ukladať iba prúd jed-
nosmerný, v prípade použitia AC motora je potrebné ho predtým transformovať na striedavý 
prúd. Ďalej sa elektromotory poháňané striedavým prúdom delia na indukčné elektromotory 
(IM) a  synchrónne elektromotory (PM). Elektromotory na jednosmerný prúd sa delia na 
kefkové (brushed), bezkefkové (brushless - BLDC) a krokové (STP). [36]

Elektromotory na jednosmerný prúd - kefkové
Kefky prenášajú prúd cez komutátor do cievok na rotore. Stator je tvorený permanentným 
magnetom. Majú jednoduchú konštrukciu a ľahké ovládanie, sú široko využívané. Nízke 
výrobné náklady na tieto motory ich robia vhodnými na mnohé účely. Jednou nevýhodou 
však je, že kefky a komutátory majú tendenciu sa relatívne rýchlo opotrebovať v dôsledku 

Obr. 2-29 Elektromotor na jednosmerný prúd - kefkový [40]
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ich stáleho kontaktu kvôli prenosu elektrického náboja, čo si vyžaduje častú výmenu a pravi-
delnú údržbu. Dosahujú efektivitu 75 %. Maximálny krútiaci moment pri nulovej rýchlosti, 
klesá pomerne rýchlo so zvyšujúcimi sa otáčkami. [36][37][38]

Elektromotory na jednosmerný prúd - bezkefkové

Rotor je tvorený permanentným magnetom, cievky sú namontované na statore. Pretože sú 
cievky nepohyblivé, nie sú potrebné kefky a komutátor. Rotácia sa dosiahne riadením mag-
netických polí generovaných cievkami na statore, zatiaľ čo magnetické pole generované 
permanentnými magnetmi zostáva fixné. Pre zmenu rýchlosti otáčania sa mení prúd tečúci 
do cievok. Obrovskou výhodou bezkefkových motorov je maximálny a konštatný krútiaci 
moment v celom spektre otáčok, vďaka čomu je možné použiť ho bez akéhokoľvek prevo-
dového mechanizmu. Taktiež majú výbornú účinnosť až 90 %. Ďalšia veľká výhoda je ovlá-
dateľnosť. Presné ovládanie znižuje spotrebu energie a generovanie tepla. V prípadoch, keď 
sú motory napájané z batérie tým predlžuje jej životnosť. Tiež ponúkajú vysokú trvanlivosť 
a nízku elektrickú hlučnosť vďaka absencii štetcov. Bezkefkové motory majú nesporne veľa 
výhod, avšak sú pomerne drahé vďaka využívaniu permanentných magnetov a elektroniky 
potrebnej pre ich operáciu. Koncept kvadrokoptéry Pop.Up Next využíva bezkefkové elek-
tromotory na jednosmerný prúd. Každý motor má výkon 60 kW, celkový výkon stroja je 480 
kW. [15][36][37][38]

Elektromotory na striedavý prúd

Dva hlavné typy elektromotorov na striedavý sú indukčné a synchrónne motory. Indukčný 
(asynchrónny) motor pracuje na princípe malého rozdielu v rýchlosti medzi magnetickým 
poľom statora a rýchlosťou rotora nazývanou sklz. Výsledkom toho je, že indukčný motor 
nemôže produkovať krútiaci moment v okolí synchrónnej rýchlosti, kde indukcia nefun-
guje. Pri pretekaní striedavého prúdu cez vinutie statora sa okolo neho vytvára premenlivé 
magnetické pole, ktoré indukuje prúd v rotore. Vďaka tomu sa v okolí rotora vytvára mag-
netické pole, vzájomná interakcia medzi týmito poľami má za následok rotáciu. Účinnosť 
indukčného motora je 88 %. Ponúka konštantný krútiaci moment a výkon od nulových až 
po maximálne otáčky. Náklady na výrobu sú relatívne nízke. 90 % priemyselne používa-
ných elektromotorov je indučkných. Na rozdiel od toho sa synchrónny motor nespolieha na 
sklz a indukované napätie v rotore, ale používa buď permanentné magnety alebo nezávisle 

Obr. 2-30 Elektromotor na jednosmerný prúd - bezkefkový [39] 
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budené rotorové vinutie. Synchrónny motor produkuje svoj krútiaci moment pri presne syn-
chronnej rýchlosti. [36][37][38]

Vrtule

Vrtuľa je zariadenie, ktoré umožňuje premieňať energiu rotačného pohybu na ťah. Pri rotácii 
vrtule vo vzduchu pôsobí na každú časť listu vrtule aerodynamická sila, podobne ako na 
krídlo, v dôsledku rozdielov tlakov vzniknutých obtekaním profilu vrtule. Každá časť listu 
sa pohybuje rovnakou uhlovou rýchlosťou, ale vďaka rozdielnej vzdialenosti od osy otá-
čania inou obvodovou rýchlosťou. Preto bývajú niektoré typy vrtúľ zakrivené pri pohľade 
z vrchu tak, aby súčin obvodovej rýchlosti a súčiniteľa vztlaku a tým i rozloženie vztlaku po 
dĺžke listu bolo stále.

Vrtuľa môže mať rôzny počet listov, existujú aj špeciálne vrtule pre rýchlostné modely lie-
tadiel s jedným listom. Vrtuľa môže byť pripevnená priamo na hriadeľ motora, alebo byť 
pripojená cez reduktor. Vrtule sa delia na: pevné - majú listy nastavené na pevný uhol, ktorý 
je optimálny pre jeden režim letu, pri ktorom pracuje vrtuľa s najvyššou účinnosťou; nasta-
viteľné - používajú sa pre motory s vyšším výkonom, sú schopné meniť uhol listov podľa 
prevádzkového režimu, celková účinnosť vrtule sa tak výrazne zvyšuje. Podľa počtu listov 
delíme vrtule na: dvojlistové, trojlistové, štvorlistové, atď. Ak je nutné preniesť vrtuľov väč-
ší výkon, je nutné zväčšiť činnú plochu a najjednoduchším by bolo použitie vrtule s väčším 
priemerom. Ďalším riešením môže byť použitie väčšieho počtu listov.

Dôležitým parametrom vrtúľ je ich ťah. Hovorí v podstate o tom, ako veľmi je vrtuľa schop-
ná zmeniť rýchlosť vzduchu pretekajúceho plochou priemeru vrtule. Ďalšou špecifikáciou 
uhol natočenia. Je to uhol vrtuľového listu voči rovine kolmej na os rotácie. Stúpanie vrtule  
je analogické k stúpaniu závitu. Je to dĺžka, o ktorú sa vrtula „zavŕta“ do pomyselného tele-
sa pri jednom otočení. Vrtule by mali byť schopné zabezpečiť vztlak rovný minimálne 1,5 
násobku tiaže letúňa. [30][41]

2.3.8 Efektivita - účinnosť

Najefektívnejšou voľbou je použitie menšieho počtu vrtúľ s väčším priemerom. Na druhej 
strane sa tým zníži manévrovateľnosť a pohotovosť meniť smer letu stroja z dôvodu väčšej 
odporovej plochy a kinetickej energie vrtúľ. Pre zvýšenie účinnosti sa používajú koaxiálne  

Obr. 2-31 Štvorlistová pevná vrtuľa [41]
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rotory, ktoré sú v porovnaní s klasickými o 15 % efektívnejšie. Krytovanie vrtúľ zvyšuje 
účinnosť o 10 %. [30]

2.3.9 Rovnováha - ťažisko

Najoptimálnejším rozložením rotorov kvadrokoptéry je ich pôdorysná poloha vo vrcholoch 
štvorca, v ideálnom prípade by sa malo ťažisko celého letúňa nachádzať v geometrickom 
strede tohto štvorca. Uloženie vrtúľ pri bočnom pohľade v jednej rovine a najlepšie tiež v ro-
vine ťažiska zabezpečí najmenej energeticky náročné manévrovanie stroja. Toto sú ideálne 
predpoklady, ktoré je však v praxi ťažké dosiahnuť. [30]

2.3.10 Aerodynamika letu

Aerodynamika je odbor fyziky, konkrétne mechaniky, zaoberajúci sa štúdiom pohybu ply-
nov a ich interakciu s pevnými objektami, ako je napríklad krídlo lietadla. Pochopenie po-
hybu vzduchu okolo objektu umožňuje výpočet síl a momentov pôsobiacich na objekt. V ae-
rodynamických analýzach sú skúmané sily práve základnými silami letu: vztlak, odpor, ťah 
a ťiaž. Z nich sú vztlak a odpor aerodynamickými silami a teda silami vyvolanými prúdením 
vzduchu okolo pevného telesa. Výpočet týchto síl je založený na predpoklade, že pole prú-
denia sa chová ako kontinuum. Hustota, rýchlosť, viskozita a ďalšie vlastnosti sú použité ku 
klasifikácií prúdového poľa. Aerodynamika má najväčší význam v letectve, automobilizme 
a architektúre. Empiricky sa aerodynamika objektu skúma a meria v aerodynamickom tune-
li. Pre teoretické popísanie prúdenia vzduchu okolo objektu sa používa počítačový softvér, 
ktorý je schopný ho vizualizovať. Pri nízkych rýchlostiach do 60 km/h je odpor vzduchu 
letúňa, ktorý nepoužíva na let krídla zanebateľnou hodnotou. [30]

2.3.11 Materiály v leteckom priemysle

V leteckých konštrukciách moderných letúňov sa využíva veľké množstvo konštrukčných 
materiálov. Pri výbere materiálu pre jednotlivé súčasti je rozhodujúca funkcia danej čast, 
zaťaženie, ktorému bude vystavená a predovšetkým prostredie, v ktorom sa bude nachádzať. 

Obr. 2-32 Obtekanie krídla lietadla [44]
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Všeobecne sa po leteckých materiáloch požaduje nízka hustota, ale zároveň vysoká pevnosť.  
Ďalej rozmerová stálosť a odolonosť voči korózii. [42]

Hliník

Hliník je striebrolesklý kov s namodralým alebo našedlým nádychom. Je dobre tvarovateľný 
za tepla aj za studena. Výbornou vlastnosťou je tiež nízka hustota a malá teplotná rozťažnosť. 
Vzhľadom k jeho vhodnej kombinácií fyzikálnych, mechanických, chemických a technolo-
gických vlastností, je možné aplikovať hliníkové materiály takmer vo všetkých oblastiach 
ľudskej činnosti. Najväčie percento použitia hliníka a jeho zliatin je v leteckom a automo-
bilovom priemysle. Aj skrz snahu nahradzovať hliník ľahšími materiálmi na báze horčíka, 
uhlíka a kompozitu, má stále výsadné postavenie ak sa jedná o silno namáhané komponenty 
akými sú trup a krídla lietadla. Je to predovšetkým kvôli jeho mechanickým vlastnostiam, 
nízkym výrobným a údržbovým nákladom. Hliník je veľmi odolný voči korózii. [42]

Železo a jeho zliatiny

Železo je jedným z najvýznamnejších technických kovov. Čisté železo je mäkký kov s níz-
kou pevnosťou. Čisté železo má v praxi minimálne využitie, ďaleko väčší význam majú jeho 
zliatiny. Najvýznamnejšími z týchto zliatin sú ocele, ktoré tvoria až 90 % všetkých zliatin 
železa. Vďaka svojim vlastnostiam sa používajú na súčasti, ktoré sú ťažko mechanicky na-
máhané a vyžadujú si tepelnú odolnosť. Výhodou je vysoká pevnosť, tuhosť a nízka cena, 
nevýhodou naopak vysoká hmotnosť. [42]

Kompozitné materiály

Kompozitnými materiálmi sa rozumejú heterogénne materiály, ktoré sa skladajú z dvoch 
a viac zložiek. Jednotlivé zložky sa líšia svojimi mechanickými, chemickými a fyzikálnymi 
vlastnosťami. Bežne sa zložky v kompozitných materiáloch rozoznávajú na spojitú zložku 
- matricu a nespojitú zložku dispergovanú v matrici - výztuž. Zatiaľ čo matrica je spojitá, 

Obr. 2-33 Kompozit z uhlíkového vlákna [43]
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výztuž je nespojitá a má oproti matrici výrazne lepšie mechanické vlastnosti ako sú modul 
pružnosti, pevnosť a tvrdosť. Charakteristickým javom u kompozitov je synergizmus, zna-
mená to, že vlastnosti kompozitu sú lepšie, než sčítanie vlastností jednotlivých zložiek. Pod-
ľa povahy matrice sú kompozity s matricou kovovou, polymérnou, keramickou, sklenenou 
alebo uhlíkovou. [42]

Medzi najpoužívanejšie kompozity v leteckom priemysle patria kompozity s polymérnou 
matricou a uhlíkovými vláknami. Tieto materiály sú zložené z výztuže z uhlíkových vlákien 
a z matrice na báze epoxidovej živice. Uhlíkové vlákna vynikajú oproti ostatným druhom 
výztuží predovšetkým nízkou hustotou a vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami. Nevý-
hodou je ich krehkosť. Epoxidové živica patrí medzi reaktoplasty. Má dobrú odolnosť voči 
únave, tečeniu a dobrú chemickú odolnosť. Problémom je predovšetkým malá odolnosť 
proti šíreniu trhlín. Mechanické vlastnosti týchto materiálov je možné dobre modifikovať 
vhodnou úpravou živice. [42]

2.3.12 Legislatíva používania bezpilotných strojov

Legislatívne ošetrenie používania autonómnych letúňov je pre každú krajinu jedinečné. 
O prevádzkovaní bezpilotných systémov v Českej republike pojednáva dodatok X. Ten je 
uverejnený v prílohe L 2, ktorá je súčasťou leteckých predpisov podľa ustanovenia § 102 
odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilnom letectve a vychádza z dohovoru o medzinárodnom 
civilnom letectve. [45]

Obr. 2-34 Prevádzkovanie autonómnych letúňov - obrázok 1 [45]
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Legenda k obrázkom 1 a 2:

CTR - Řízený okrsek letiště, LKR - Omezený prostor, ATZ - Letištní provozní zóna neří-
zeného letiště, LKP - Zakázaný prostor, OP - Ochranná pásma letišť, LKD - Nebezpeč-
ný prostor, G/E - Označení třídy vzdušného prostoru, TSA - Dočasně vyhrazený prostor,  
ARP - Vztažný bod letiště, TRA - Dočasně vymezený prostor, AMSL - Nadmořská výška, 
AGL -  Nad úrovní země [45] 

1 - Lety bez koordinace, 2 - Splnění podmínek provozovatele letiště (PL) + koordinace s le-
tištní informační službou (AFIS), 3 - Splnění podmínek PL + koordinace s AFIS, 4 - Souhlas/
povolení ÚCL, 5 - Letové povolení příslušného stanoviště řízení letového provozu (ŘLP). 
ŘLP může dále požadovat: stálé obousměrné spojení a odpovídač sekundárního radaru, 
6 - Povolení ÚCL (nebo v případě leteckých prací (LP) koordinace s ŘLP + koordinace s PL). 
ŘLP může dále požadovat: stálé obousměrné spojení a odpovídač sekundárního radaru, 
7 - Povolení ÚCL (nebo v případě LP koordinace s ŘLP + koordinace s PL) + letové povo-
lení ŘLP. ŘLP může dále požadovat: stálé obousměrné spojení a odpovídač sekundárního 
radaru [45]

Obr. 2-35 Prevádzkovanie autonómnych letúňov - obrázok 2 [45]
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3   ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE
3.1  Analýza problému

Z prehľadu súčasného stavu poznania vyplýva, že konštrukčný princíp kvadrokoptér má už 
takmer sto rokov a teda nie je novým objavom. Novými sú používané technológie, materiály 
a spôsoby výroby. Aktuálny trend využitia koncepcie kvadrokoptéry, pre osobnú prepravu, 
bol umožnený nie len vďaka zvýšeniu dostupnosti a rýchlemu vývoju potrebnej elektroniky 
a súčiastok, ale aj vďaka pokroku v navigačných a ovládacích systémoch. Práve technolo-
gický pokrok v oblasti elektromobility, autonómneho riadenia, umelej inteligencie a ďalších 
odvetví súvisiacich s týmto strojom, umožnil návrh konceptov a skonštruovanie prototypov 
popísaných v designérskej analýze. 

Ako z analýz vyplýva, osobná kvadrokoptéra je iba na začiatku svojej produkcie, je príliš 
skoro na odhadovanie, či tento segment zanikne alebo bude úspešne pokračovať. Na trhu 
sa aktuálne nenachádza žiadny sériovo vyrábaný stroj tejto kategórie. Nie je teda možné 
dohľadať užívateľské recenzie alebo zistiť konkrétne problémy, ktoré sú spojené s prevádz-
kou a používaním osobných kvadrokoptér.  Pri navrhovaní vlastného riešenia je teda možné 
odraziť sa od týchto konceptov a využiť ich konštrukčne-technologické riešenie a technické 
parametre. Je však nevyhnutné návrh konzultovať s odborníkmi v danej problematike pre 
zhodnotenie reálnosti návrhu.

Popísané koncepty a prototypy v analýze využívajú koaxiálne bezkefkové motory na jed-
nosmerný prúd s výkonom v rozmedzí 19 - 60 kW v závislosti od hmotnosti a rozmerov 
letúňa. Hmotnosť sa pohybuje od 260 do 750 kg. Pri plne elektrických strojoch dosahuje úlo-
žisko energie - Li-ion akumulátory - kapacitu 17 - 70 kWh, ktoré poskytuje dĺžku letu okolo 
20 - 25 minút a maximálnu rýchlosť v priemere 90 km/h. Priemer vrtúľ konceptov je 1 600 
až 1 800 mm. Vnútorný priestor je pre jednu alebo dve osoby. V dostupných zdrojoch nie 
je explicitne uvedené aký typ elektroniky, ako napríklad riadiaca jednotka, senzory, radary, 
dané koncepty využívajú. Ako najpoužívanejším materiálom je uvádzaný kompozit z uhlí-
kového vlákna, ďalej sa používajú zliatiny hliníka primárne na nosné konštrukcie a plasty 
zväčša na krytovanie. Vnútorné usporiadanie komponentov je navrhované s ohľadom na 
umiestnenie ťažiska stroja. Pristávacie nohy sú vo väčšine prípadov tvarovo cudzie. Tvaro-
vanie je v mnohých prípadoch nejednotné, nekompaktné a často neinterpretuje hlavné ur-
čenie stroja - let. Niektoré zo štúdií neponúkajú dostatočný výhľad z kabíny pre pasažierov.

3.2  Ciele diplomovej práce

Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť koncepčný design kvadrokoptéry schopnej 
autonómne prepraviť dvoch dospelých pasažierov a batožinu. Cieľovou skupinou budú do-
spelí aktívne pracujúci ľudia, ktorí sa potrebujú denne presúvať. Primárne využitie letúňa 
letúňa bude pre transport v rámci územia veľkomesta s maximálnym doletom na plné na-
bitie do 50 kilometrov a trvaním okolo 30 minút v závislosti na charaktere letu. Pri návrhu 
je nutné brať do úvahy konštrukčnú realizáciu daného stroja a navrhnúť použitie vhodných 
technológií a materiálov. Tvarovanie kvadrokoptéry musí predovšetkým rešpektovať hlavné 
určenie stroja, ktorým je let. Taktiež by malo podporiť dôveryhodný a autonómny výraz stro-
ja. Nemenej dôležitou je tiež bezpečnosť a ergonómia posádky, pri nastupovaní a tiež počas 
letu. Dobrý výhľad z kabíny prispeje ku komfortu pasažierov. Implementácia autonómneho 
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riadenia letu, navigačných systémov a fail-safe systému umožní používanie širokej verej-
nosti bez nutnosti vlastnenia licencie pilota. Keďže sa jedná o koncepčné riešenie problému, 
nie je smerodajné určovať cenovú kategóriu a odhadovaný počet vyrobených kusov. 

Základom práce sa stane koncept kvadrokoptéry postavený na aplikovaní technických para-
metrov získaných z analyzovaných štúdií a konceptov s možnými výhliadkami vývoja tech-
nológií do budúcnosti. Budú použité riadiace systémy, senzory, antény a elektronika potreb-
ná pre autonómne riadenie, koaxiálne bezkefkové motory na jednosmerný prúd s výkonom 
(dokopy cca. 400 kW), aby poskytli dostatočný výkon pre potrebný vztlak a kapacita batérií 
pre zabezpečenie minimálnej dĺžky letu 30 minút (cca. 200 kWh). Maximálne rozmery stro-
ja bez vrtúľ v pôdoryse 5 000 x 5 000 mm, hmotnosť do 600 kg a maximálny priemer vrtule 
2 300 mm. Koncept bude využívať minimum pohyblivých častí a mechanizmov, aby zvýraz-
nil a podtrhol konštrukčnú jednoduchosť kvadrokoptéry. Hlavným použitým konštrukčným 
materiálom stroja bude pre svoju nízku hmotnosť a mechanické vlastnosti uhlíkový kom-
pozit, z ktorého budú vyrobené samonosné diely. Okná budú vyhotovené z polykarbonátu. 
Zachovaním kompaktnosti vonkajších rozmerov pri začlenení všetkých potrebných kompo-
nentov bude cieľom vytvoriť vizuálne atraktívne tvarovanie. Keďže môžeme na trhu v bu-
dúcnosti kategóriu kvadrokoptér očakávať, výsledok tejto práce bude slúžiť ako inšpirácia, 
preto je dôležité vizionárske riešenie do budúcnosti.
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4   VARIANTNÉ ŠTÚDIE DESIGNU
4.1  Postup riešenia

Prvotná fáza navrhovania bola zameraná na rozloženie troch hlavných hmotových častí 
kvadrokoptéry - kabíny, ramien, rotorov a následné presnejšie definovanie základných roz-
merov. Počas tohto procesu a jeho mnohých iterácií vznikali rôzne koncepcie usporiadania 
hmotových častí a nájdenie rozličných smerov tvarovania celého návrhu. Dôležitým bol 
taktiež dostatočný vnútorný priestor pre posádku, jednoduché nastupovanie, výhľad a jasná 
smerovosť letúňa. Všetky spomenuté kritériá boli pri tvarovaní zohľadnené. Tvarovanie by 
tiež nemalo pôsobiť agresívne, aby na používateľa pôsobilo dôveryhodne a neutrálne, malo 
by podporiť autonómny výraz stroja. Inšpiráciou pri tvorení boli tvarovanie lietadiel a heli-
koptér, moderná architektúra, automobilový design, fauna a flóra. Postupne vznikali mnohé 
hmotové štúdie, z ktorých boli vybrané 3 hlavné smery. Tie sú bližšie popísané v nasledujú-
cich podkapitolách.

Obr. 4-1 Variantné hmotové štúdie
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4.2  Varianta A

Dominantným prvkom varianty A je kompaktná tvarovo aj farebne oddelená kabína od zvyš-
nej organicky tvarovanej konštrukcie. Pristávacie nohy sú v bočnom pohľade v tvare oblúka 
a sú hlavným nosným a výrazovým prvkom. Celkový výraz je ľahký a vzdušný, možno až 
príliš. Kabína je nesená v strede rámu koaxiálnych motorov, ktoré sú umiestnené v jednej 
rovine nad kabínou v pôdoryse štvorca. Batérie sú vo vrchnej časti kabíny v rovine ra-
mien rotorov. Umiestnenie kabíny a teda ťažiska stroja pod rovinu vrtúľ môže však sťažiť 
manévrovanie. Pri pohľade z vrchu sú vrtule situované vo vrcholoch štvorca. Kabína je 
obopnutá v pozdĺžnom smere po obvode pre dostatočný výhľad vpred, do strán a priestor 
pre nastupovanie. Presklenná kabína poskytuje výborný výhľad pasažierom. Otázkou však 
môžu byť príšliš staticky a subtilne pôsobiace pristávacie nohy, ktoré by pri lete mohli vzbu-
dzovať nebezpečie. Prierez rámu je obdĺžnikový s dlhšou stranou v smere zaťaženia. Úložný 
priestor sa nachádza v zadnej opticky oddelenej časti kruhového tvaru.  

Obr. 4-2 Varianta A - perspektívny pohľad

Obr. 4-3 Varianta A - pohľad z boku
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4.3  Varianta B

Varianta B využíva mäkké fluidné tvarovanie. Výrazový charakter letúňa môže pripomínať 
nejakého zástupcu zo živočíšnej ríše.  Hlavnou ideou je plynulé prepojenie všetkých prvkov 
kvadrokoptéry do jedného kompaktného tvaru. Hmota plynule preteká od koaxilánych mo-
torov cez ramená do kvapkovitej kabíny. Motory sú umiestnené v rôznej výške, čo pomáha 
zvýrazniť smerovosť a podporuje dynamickosť. Čelné okno prechádza až do zadnej časti 
kabíny. Veľké presklenné dvere vyklápané dohora zabezpečia pohodlné nastupovanie a vý-
borný výhľad. Zhoršiť výhľad môžu celkom objemné napojenia ramien na kabínu. Prierez 
ramien je dlhší v smere zaťaženia. Sú umiestnené vo vrcholoch obdĺžnika s dlhšou stranou 
v smere letu. Takmer celá bočná stena sú vyklápacie dvere smerom dohora uľahčujúce na-
stupovanie. Tmavá podlaha má za cieľ odľahčiť celkový výraz stroja. Batérie sú umiestnené 
v podlahe. Batožinový priestor sa nachádza v zadnej časti kabíny. Pristávacie nohy plynule 
vychádzajú z tela kabíny a ich farebné členenie odľahčuje celkový vizuálny dojem. 

Obr. 4-4 Varianta B - perspektívny pohľad

Obr. 4-5 Varianta B - pohľad z boku
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4.4  Varianta C

Dynamickejší charakter dodáva variante C predovšetkým hranatejšie - kryštalické tvarova-
nie. Nosným výrazovým prvkom je stúpajúca bočná línia, ktorá prebieha po celom obvode 
stroja a tým plynule prepája ramená s rotormi a kabínu. Táto línia rozdeľuje tiež kabínu 
farebne a tvarovo na polovice. Na vrchnú svetlú s čelným a bočnými sklami, ktoré sú prepo-
jené a spodnú tmavú s pristávacími nohami. Jasná smerovosť je daná koaxiálnymi motormi 
v rozdielnej výške a rozširovaním hmoty kabíny smerom dozadu. Bočný profil kabíny je 
kvapkovitý. Motory sú umiestnené v pôdoryse štvorca. Celý letúň je farebne rozdelený na 
dve polovice. Toto rozdelenie umocňuje dynamiku svojim stúpaním v smere spredu doza-
du. Čelné okno prechádza spojite do bočných okien, výhľad však môže byť nedostatočný. 
Tvarovanie ramien je skosené, pri lete čiastočne fungujú ako krídla. Sú na kabínu napojené 
plynule, smerom k motorom sa zužujú a zvažujú, ich tvar reaguje na priebeh ich zaťaženia.

Obr. 4-6 Varianta C - perspektívny pohľad

Obr. 4-7 Varianta C - pohľad z boku
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5   TVAROVÉ RIEŠENIE
5.1  Vývoj tvarového riešenia finálnej varianty

Finálne tvarové riešenie vychádza primárne z varianty C. Tvar zachováva rovnaké rozlo-
ženie všetkých prvkov - koaxiálne motory v pôdoryse vo vrcholoch štvorca, ramená v roz-
dielnej výške a kvapkovitá pozdĺžna kabína. Napriek značnej analógii prešlo finálne tvarové 
riešenie dlhým vývojom. Tento proces je zobrazený na nasledujúcich obrázkoch.

Na začiatku vývoja tvaru bola, v porovnaní s variantou C, zásadná zmena veľkosti vo všet-
kých smeroch. Tento krok bol nevyhnutný po opätovnom zvážení dostatočného vnútorného 
priestoru pre dvoch dospelých ľudí a batožinu. Ďalej nasledovala zmena proporcií kabíny 
kvôli polohe ťažiska a aerodynamike. Ďalšími zmenami prešla pozícia, výška od základne, 
spôsob napojenia a samotný tvar ramien. Dôležitým bolo tiež zachovanie umiestnenia ko-
axiálných motorov do pôdorysu štvorca pre dobré letové vlastnosti. Spomínané parametre 
neboli testované a overované v žiadnom simulačnom programe, iba konzultované s odborní-
kom v tejto oblasti z Leteckého ústavu FSI.

5.2  Finálne tvarové riešenie

5.2.1 Celkový tvar, kompozícia a princíp tvarovania

Celkové tvarové a predovšetkým veľkostné riešenie vychádza z rozmerov potrebných pre 
dostatočný vnútorný priestor pre posádku dvoch za sebou sediacich dospelých ľudí, batoži-
ny a umiestnenie všetkých funkčných komponentov, ktoré sú potrebné pre autonómny let. 
Z tohoto dôvodu je kabína predĺžená v smere letu. Tvarové riešenie je dôkladne vystavané 
z plynule na seba nadväzujúcich plôch. Tento princíp bol využitý pri  formovaní všetkých 
častí stroja a je prítomný pri pohľade z každého uhla.

Obr. 5-1 Finálna varianta - vývoj tvarového riešenia
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Charakteristickým a hlavným výrazovým prvkom sú ramená umiestnené v rozdielnych ho-
rizontálnych rovinách. Toto konštrukčné riešenie nie je bežné, avšak je technicky zrealizo-
vateľné a principiálne funkčné. Rozdielna výška ramien s rotormi dáva tvaru kvadrokoptéry 
smerovosť a jasne definuje prednú a zadnú časť lutúňa svojim, smerom dozadu stúpajúcim, 
charakterom. Ten podtrháva dynamiku stroja, ktorá je pri tejto kategórii prirodzene potreb-
ná. Pri použitom rozložení motorov v rôznych rovinách  bola tiež do úvahy vzatá dôležitosť 
zachovania polohy ťažiska blízko geometrického stredu medzi osami rotorov a rovinami, 
v ktorých sú situované.

5.2.2 Tvarovanie kabíny

Dominantným hmotovým prvkom celkového tvaru je kabína. Kabína je vo svojom bočnom 
profile jasne definovaná vrchnou dynamickou krivkou. Jej zakrivenie rešpektuje priestor 
pre hlavy pasažierov a ich požadovaný vnútorný pocitový komfort. Najvyšší bod dosahuje 
v bočnom pohľade medzi sedadlami odkiaľ sa plynule zvažuje nadol pre zvýšenie dynamic-
kého charakteru. Zpredu a zozadu je kabína vymedzená negatívne skosenými plochami a zo-
spodu ohraničená rovinnou plochou podlahy. Podlaha je rovinná predovšetkým z dôvodu 
umiestnenia batérií a taktiež pre prirodzený pocit pri nastupovaní pasažierov. Okolo celého 
obvodu kabíny prebiehajú v smere letu línie, ktoré jednotlivé plochy prepájajú a vytvárajú 
logickú a tvarovú náväznosť. V prednom pohľade sú vrchná a spodná rovinná plocha v kon-
traste s bočnými plochami zlomenými v pozdĺž hlavnej bočnej línie.

Obr. 5-2 Finálna varianta - perspektívny pohľad zpredu

Obr. 5-3 Finálna varianta - perspektívny pohľad zozadu
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5.2.3 Tvarovanie ramien, pristávacích nôh

Ramená

Ďalšími prvkami sú viditeľne vystupujúce ramená a tvarovo uzavreté pristávacie nohy. Na 
klinovito tvarovanú kabínu v bočnom aj pôdorysnom profile sú tvarovo citlivo a logicky 
nadviazané ramená nesúce koaxiálne motory s vrtuľami a pristávacie nohy. Toto plynulé na-
viazanie všetkých funkčných častí tvorí kompaktný celok a pôsobí celistvo aj napriek vizu-
álnemu kontrastu objemov jednotlivých napojených dielov. Pri pohľade z boku je dynamika 
a smerovosť podtrhnutá elegantnou vrchnou krivkou kabíny, v kontraste s priamymi líniami 
stúpajúcimi smerom dozadu od začiatku predných až po konce zadných ramien.

V bočnom a prednom pohľade eliptické konce ramien, ktoré čiastočne ukrývajú koaxiálne 
motory, sú hlavným tvarovým kontrastom jediného pohyblivého elementu exteriéru kvadro-
koptéry. Jemne tak zakončujú striktne lineárne formované ramená. Tie sa smerom ku kabíne 
rozširujú v priečnom aj zvislom smere a reagujú tak svojim priečnym prierezom na priebeh 
ich zaťaženia. Plynule sa vnárajú do hmoty tela kabíny. Ich priečny prierez je v tvare koso-
štvorca. Predné a zadné ramená sú zrkadlové podľa zvislej roviny a sú medzi sebou opticky 
prepojené hranami prebiehajúcimi po boku kabíny.

Pristávacie nohy

Vizuálne signifikantným prvkom sú tiež pristávacie nohy. Tie sú svojim tvarovaním voči 
zvyšku kvadrokoptéry triezvejšie a geometrickejšie, avšak rešpektujú princípy celkového 
charakteru v zmysle nadväznosti jednotlivých plôch. Plynule vychádzajú z hlavnej hmo-
ty kabíny a sú, opakujúcimi sa protisebe smerujúcimi šípovitými líniami, prepojené tak-
tiež s analogicky tvarovanými ramenami nachádzajúcimi sa nad nimi. Tieto línie v prednej 
a zadnej časti prepájajú konce kabíny a ramená s pristávacími nohami. Prierez spodnej časti 
pristávacích nôh je obdĺžnikový s dlhšou hranou v horizontálnom smere. Priama spodná 
časť prechádza oblúkmi do šikmých napojení na kabínu, ktoré kontinuálne zväčšujú svoj 
prierez. Uzavreté pristávacie nohy opticky oddeľujú kvadrokoptéru od podložky a tým od-
ľahčujú celkovú kompozíciu. Svojim tvarom a rozkročením tiež pôsobia hutne a stabilne 
a tým tvarovo rešpektujú svoju funkciu.

Obr. 5-4 Finálna varianta - pohľad zľava
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5.2.4 Tvarovanie ďalších častí

Rovnobežne so šípovitými líniami sú do tvaru kabíny citlivo včlenené otváracie dvere, kto-
rých výrez  je v spodnej časti rovnobežný so spodnou nosnou líniou. Nad hlavnou deliacou 
líniou kabíny je presklenná plocha dverí, ktorá prechádza kontinuálne do vrchného okna. 
Celá táto presklenná časť je odlíšená od zvyšku hmoty hranatým ohraničením, avšak hrani-
cami logicky nadväzuje na celkovú tektoniku konceptu.

Pri pohľade zvrchu je jasne vidieť obvodovú líniu, ktorá obieha okolo celého stroja a tým 
prepája všetky časti a uzatvára kompaktný tvar. Túto líniu je možné vidieť z akejkoľvek 
strany kvadrokoptéry. Plynulé nadviazanie priamych línií ramien na bočnú krivku kabíny 
dodáva eleganciu a ladnosť. Kontrastom k uzatvoreným obvodovým líniám sú krivky pre-
biehajúce vrchom kabíny zpredu dozadu podporujúce dynamiku a taktiež rovinné zakonče-
nie prednej a zadnej časti kabíny, ich šírkový rozdiel jasne určuje smerovosť stroja.

Obr. 5-5 Finálna varianta - pohľad zvrchu
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Pri pohľade zpredu sú výrazným elementom pristávacie nohy. Ich sklon a hrúbka reaguje 
na priebeh bočnej steny kabíny a sú jej plynulým optickým pokračovaním. Touto asociáciou 
sa prepájajú tvarovo nesúrodé prvky s telom a ramenami. Výraznou je tiež bočná esovito 
zahnutá krivka plynúca od zadných ku predným ramenám. Predné sklo je s bočnými oknami 
prepojené rovinnou plochou, ktorá zároveň plní funkciu nosného rámu okna.

Koncept kvadrokoptéry nemá zámerne žiadnu špecificky tvarovanú prednú masku, ktorá by 
stroju dávala osobnosť a personifikovala ho. Pre zachovanie neutrálneho výrazu a podpo-
renie autonómnosti je letúň vo svojej podstate anonymný. Svojský výrazový charakter mu 
však dodávajú tvarové prvky pristávacích nôh, ramien, konštrukčné špáry predných dielov 
a nenápadne líniové svetlo umiestnené na spodnej hrane kabíny.

Pri pohľade zozadu je tvarovanie kľudnejšie a lineárnejšie, prechody plôch zachovávajú 
rovnaký princíp. zadné ramená sú jemne pod úrovňou strechy čím vzniká elegantný tvarový 
prechod. Rozkočenie pristávacích nôh je opozitom ku zužujúcemu sa telu v smere nadol.
Zospodu sú dominantným elementom práve pristávacie nohy, ktoré sú  lineárne v smere letu, 
čím optický predlžujú telo.

Obr. 5-7 Finálna varianta - pohľad zozadu

Obr. 5-6 Finálna varianta - pohľad zpredu
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Obr. 5-8 Finálna varianta - detaily
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6   KONŠTRUČNE TECHNOLOGICKÉ 
   A ERGONOMICKÉ RIEŠENIE 

6.1  Konštrukčne technologické riešenie

Na úvod je znovu potrebné zdvôrazniť, že na trhu nie je žiadna sériovo vyrábaná osobná 
kvadrokoptéra. Diplomová práca sa venuje koncepčnému návrhu kvadrokoptéry a preto nie 
je navrhnuté konkrétne konštrukčne technologické riešenie, ide iba o načrtnutie potrebných 
komponentov a technických parametrov, ktoré sú nevyhnutné a musia byť dodržané, aby 
bola kvadrokoptéra teoreticky schopná letu. 

Všetky informácie boli získané pri konzultáciách s odborníkom z leteckého ústavu FSI. Na-
vrhované technické parametre boli odvodené analogicky z údajov získaných o konceptoch 
a priblížené k reálnym hodnotám. 

6.1.1 Základné rozmery

Základné rozmery a celkové veľkostné riešenie vychádza predovšetkým z rozmerov potreb-
ných pre dostatočný vnútorný priestor pre posádku dvoch dospelých ľudí, batožiny a umiest-
nenie všetkých funkčných komponentov, ktoré sú potrebné pre autonómny let. Letúň je dvoj-
miestny, pasažieri sedia za sebou, to je hlavným dôvodom kabíny predĺženej v smere letu. 

Štvorcový pôdorys ramien má dĺžku 4770 mm, ak započítame rozpätie rotujúcich vrtúľ, sú 
maximálne rozmery stroja 6770 mm. Výška letúňa je 1800 mm, podlaha je 470 mm nad 
zemou. Šírka kabíny bez ramien je v najširšom mieste 1325 mm. Dĺžka kabíny je 3810 mm. 
Priemer vrtúľ je 2300 mm. Pôdorys pristávacích nôh má dĺžku 3310 mm a šírku 1600 mm.  

6.1.2 Rozmiestnenie vnútorných komponentov

Na obrázku 6-2 sú vymenované a zobrazené  hlavné vnútorné komponenty a ich navrhované 
umiestnenie v tele kvadrokoptéry. Najdôležitejšími funkčnými komponentami sú batérie, 
riadiaca jednotka, elektronické kontrolóry rýchlosti, senzory a v neposlednom rade elektro-
motory.
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Obr. 6-1 Finálna varianta - základné rozmery
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6.1.3 Definovanie základných parametrov

Batérie 

Navrhované riešenie využíva bezúdržbové Li-ion akumulátory. Priestor, ktorý je dostupný 
pre umiestnenie batérii je pri aktuálnej kapacite schopný uchovať zhruba 200 kWh, s pred-
pokladaným vývojom v blízkej dobe bude táto kapacita narastať a tým sa samozrejme zväčší 
aj letový rádius a čas letu. 

Pohon

Použité koaxiálne bezkefkové elektromotory s celkovým maximálnym výkonom 400 kW sú 
v kombinácii s vhodne zvoleným typom dvojlistových vrtúľ s priemerom 2300 mm schopné 
vyvinúť dostatočný vztlak potrebný pre let.

Hmotnosť

Odhadovaná celková hmotnosť stroja bez pasažierov a nákladu je zhruba 500 kg. Možné 
zaťaženie stroja je odhadované do 250 kg. Celková hmotnosť plne zaťaženej kvadrokoptéry 
bude 750 kg. Letúň je vybavený senzormi preťaženia, aby nebola ohrozená posádka.

Dolet

Odhadovaný letový plán počíta s vyššie spomenutými parametrami. Kvadrokoptéra by mala 
byť v tejto konfigurácií schopná letieť 30 minút a pri maximálnej rýchlosti 150 km/h, pri 
zohľadnení času na vzostup a zostup schopná preletieť vzdialenosť 50 km na plné nabitie 
akumulátorov. Doba, za ktorú dosiahnu plné nabitie, závisí od výkonu nabíjacej stanice. 
Nabíjacie stanice budú situované na všetkých pristávacích plochách určených pre tento seg-
ment osobných kvadrokoptér.
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Obr. 6-2 Finálna varianta - rozmiestnenie vnútorných komponentov
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6.1.4 Konštrukcia

Pre konštrukčné riešenie kvadrokoptéry je navrhnuté nasledovné. Hlavným a centrálnym 
prvkom konštrukcie je samonosný monokok kabíny, na ktorý sú adekvátne upevnené všet-
ky ostatné diely. Osobitné predné a zadné ramená a pristávacie nohy. Návrh počíta so sa-
monosnými dielmi, ktoré nepotrebujú žiadnu vnútornú konštrukciu iba priečne rebrovanie 
a spojením vytvoria dostatočne pevné a tuhé telo stroja. Tuhosť kabíny je podporená oblú-
kovými stĺpikmi rozdeľujúcimi presklennú plochu. V koncoch ramien sú uchytené koaxiálne 
elektromotory. Jediné pohyblivé diely - dvere kabíny a veko kufra - sú uchytené ku kabíne 
vhodným automatickým mechanizmom otvárania.

6.1.5 Použité materiály

Celá samonostná konštrukcia tela a všetky jej časti a tiež vrtule sú vyrobené z uhlíkového 
kompozitu. Na okná je použitý polykarbonát. Antény GPS umiestnené vo vrchnej časti  ka-
bíny musia mať krytku z plastu (Obr. 6-3), aby sa zabránilo tieneniu signálu. 

6.1.6 Senzory a bezpečnosť

Kvôli istote, že autonómny systém nezlyhá, sú všetky senzory, antény a riadiaca elektro-
nika 3x zálohovaná. Radary potrebné pri pristávaní sú umiestnené v dne kabíny v prednej 
a zadnej časti medzi stojkami pristávacích nôh.

V prípade poruchy elektromotorov alebo zlyhania elektroniky je kvadrokoptéra vybavená 
záchranným automatickým vystreľovacím padákom. V zadnej časti sa nachádza pod krytom 
antény GPS, v prednej časti je umiestnený pod krytom nabíjacieho konektora. Sedadlá sú 
vybavené štvorbodovými bezpečnostnými pásmi.

Obr. 6-3 Senzory a bezpečnosť - radary dole, výrezy na padáky v krytoch hore
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6.2  Ergonomické riešenie

Vzhľadom k tomu, že súčasťou diplomovej práce nie je riešenie interiéru, tak sú v ergono-
mickom riešení popísané iba základné vzťahy človeka a osobnej kvadrokoptéry a rozobraté 
základné situácie spojené s používaním. 

6.2.1 Ergonómia nastupovania, otvárania a zatvárania dverí

Keď je kvadrokoptéra v nečinnom stave, hneď po pristátí, zastaví svoje rotory s vrtuľami 
v polohe rovnobežnej s ramenami, čím zabezpečí bohatý priestor pre bezpečný pohyb pasa-
žierov v okolí kvadrokoptéry. Na zem je popri tom nasvietená bezpečná zóna, do ktorej je 
možné bez akýhkoľvek obáv vstúpiť.

Otváranie dverí je automatické, v zadnom dolnom rohu dverí je tlačidlo, po ktorého stlačení 
sa dvere vyklopia smerom nahor a umožnia pohodlné nastúpenie obom pasažierom

Obr. 6-4 Ergonómia nastupovania - pohľad zhora

Obr. 6-5 Ergonómia nastupovania - otváranie dverí
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Hrana podlahy je vo výške 550 mm od zeme. Pre uľahčenie nastupovania slúži pristávacia 
noha ako stupienok. Jej stredová časť je samostatný diel oddelený drsným povrchom, aby 
pasažieri nemali strach stúpiť na túto plochu, prípadne sa nešmykli. Nevyhnutnou je tiež 
prítomnosť madiel vo vrchnej časti kabíny, ktorých je možné sa pri nastupovaní chytiť.

Obr. 6-6 Ergonómia nastupovania - nastupovanie

Obr. 6-7 Ergonómia nastupovania - zatváranie dverí
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Pre pohodlné zatváranie dverí je približne v tretine spodnej hrany vyklápacích dveri z vnú-
tornej strany umiestnené madlo. Jednoduchým potiahnutím smerom nadol sa dvere zatvoria.

6.2.2 Ergonómia batožinového priestoru

Otváranie dverí batožinového priestoru je tiež automatické, po stlačení tlačidla sa veko au-
tomaticky vyklopí smerom nadol. Kryt slúži ako odkladací priestor, na ktorom sa batožina 
zaistí popruhmi proti pohybu. Výška nakladacej hrany je optimálna pre nakladanie.

Obr. 6-8 Ergonómia batožinového priestoru - otváranie dverí kufra

Obr. 6-9 Ergonómia batožinového priestoru - zatváranie dverí kufra
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Veko je vybavené senzorom preťaženia, aby sa neohrozil let pri nadmernom zaťažení bato-
žinového priestoru.

6.2.3 Ergonómia nabíjania

Nabíjací konektor je umiestnený v prednej časti kabíny na rozhraní predného okna a kryto-
vania prednej časti. Je k nemu zabezpečený jednoduchý a bezpečný prístup, výška konektora 
je optimálna.

6.2.4 Sedenie a výhľadové uhly

Sedadlá sú zámerne mierne naklonené smerom dozadu, aby mali cestujúci pri lete a náklone 
kvadrokoptéry smerom dopredu prirodzene zvislú polohu sedu a neprepadávali dopredu.

Obr. 6-10 Ergonómia nastupovania - zatváranie dverí

180°

145°

Obr. 6-11 Sedenie a výhľadové uhly - pohľad zboku
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Dostatočný priestor pre oboch pasažierov sediacich za sebou je na obrázku 6-11 vyznačený 
červenou výsečou kruhu. 

Predný pasažier má výhľadový uhol vo zvislej rovine 180 ° a zadný pasažier 145 °. Výhľad 
predného pasažiera v horizontálnej rovineje 290° a zadného 180°. Z týchto údajov vyplýva, 
že obaja pasažieri majú výborný výhľad do vonku.

180°

290°

Obr. 6-12 Sedenie a výhľadové uhly - pohľad zvrchu
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6.2.5 Lokalizácia vo vzduchu a pristávanie

Pre lietajúce stroje je dôležité byť videnými či už z iného letúňa, alebo zo zeme. Taktiež  je 
dôležité vedieť okamžite určiť smer ich letu. Preto majú všetky letúne signalizačné svetlá 
rozmiestnené podľa rovnakého pravidla. Pravá predná strana stroja je označená červeným 
svetlom, ľavá predná zeleným svetlom a zadok bielym svetlom.

Kvadrokoptéra je vybavená líniovými signalizačnými svetlami na konci všetkých ramien, 
aby bolo možné indetifikovať fyzické hranice tela stroja. Vždy pokrývajú 90° výseč kruhu 

Obr. 6-13 Sedenie a výhľadové uhly - výhľad z kabíny

Obr. 6-14 Lokalizácia vo vzduchu a pristávanie - pohľad zpredu
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a sú tak viditeľné zpredu a tiež zboku. Svetlá na zadných ramenách nie je vidno pri pohľade 
zpredu a naopak. 

Dôležitým je tiež vidieť lietajúci stroj zospodu a tak boli navrhnuté špeciálne rotory moto-
rov, cez ktoré sa svetlo šíri aj smerom nahor, aj smerom nadol. Kvadrokoptéra je tak výborne 
lokalizovateľná za každých podmienok.

Svetlo na osvetlenie pristávacej plochy je situované na prednej spodnej hrane kabíny a je tak 
schopné osvietiť priestor pod a aj pred letúňom.

Obr. 6-15 Lokalizácia vo vzduchu a pristávanie - pohľad zospodu
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7   FAREBNÉ A GRAFICKÉ RIEŠENIE
7.1  Farebné riešenie

Voľba farebnosti stroja je volená podľa primárnej funkcie kvadrokoptéry, ktorou je let a teda 
použitie vo vzduchu. Na človeka ako prvá pôsobí farba a až potom vníma tvarovanie, preto 
má farebné riešenie významný vplyv na celkový dojem zo stroja.  

7.1.1 Hlavné farebné riešenie

Ako hlavné farebné riešenie návrhu bola zvolená jemne sivo-biela farba - traffic white  
(RAL 9016), ktorá je použitá na všetkých hlavných exteriérových plochách. Táto farba vý-
borne odľahčuje celkovú hmotu kvadrokoptéry a dáva vyniknúť čistému tvarovaniu vysta-
vaného z plynulo na seba naväzujúcich plôch. 

Pri výbere farebného riešenia boli zvažované svetlé metalické odtiene, tie však pôsobili 
veľmi hmotne a ťažkopádne, predovšetkým na vystupujúcich prvkoch ramien a pristávacích 
nôh, čím zbytočne zaťažovali vzhľad kvadrokoptéry.

Biela farba s vysokým leskom, ktorá dobre odráža svetlo je skvele viditeľná ako za zníže-
nej viditeľnosti, tak aj za jasného dňa. Lesk pomáha splynutiu stroja s okolím a tým nepúta 
zbytočnú pozornosť. Farebné riešenie pôsobí neutrálne, čo je žiadúce a tým podporuje tva-
rovanie v rovnakom duchu. Nevzbudzuje v ľuďoch zlé emócie, naopak pôsobí dôveryhodne 
a priateľsky, to je pre autonómny stroj veľkou výhodou. 

Kontrastnou časťou sú presklenné plochy, ktoré sú prepojené lištou šedo-čiernej farby -  
traffic black (RAL 9017). V tomto odtieni sú tiež sfarbené rotory s vrtuľami, čím sú vizuálne 
oddelené od ostatných plôch. Tmavá farba potláča ich výraz a oko pozorovateľa je upriame-
né na svetlé plochy.

Obr. 7-1 Finálna varianta - hlavné farebné riešenie



65

7.1.2 Variantné farebné riešenie

Pri výbere ďalšej farebnej varianty boli zvažované sýte farby. Avšak môžu pôsobiť príliš 
agresívne, čo pri kategórii autonómneho letúňa nie je vhodné. Tiež na seba príliš upozorňujú 
a pôsobia výstredným dojmom, čím je na daný objekt automaticky strhnutá pozornosť.

Za variantné farebné riešenie bola zvolená protikladná farba modro-čierna - steel blue  
(RAL 5011).Výborne v nej vynikne tvarovanie kvadrokoptéry a tiež vizuálne splynie a za-
člení sa do kabíny kontrasný prvok presklenných plôch. Táto varianta pôsobí elegantne, 
hodnotne a vyžaruje z nej sila. Vyzdvihne tak jedinečnosť kvadrokoptéry ako takej.

Tmavý farebný odtieň celkový objem potlačí a stroj tak pôsobí kompaktnejšie. Kým biela 
svetlá varianta je vhodnejšia pre využívanie verejnosťou, tmavá varianta je vhodnejšia pre 
súkromné účely. 

Obr. 7-3 Finálna varianta - farebné riešenia

Obr. 7-2 Finálna varianta - variantné farebné riešenie
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7.2  Grafické riešenie

7.2.1 Názov 

Názov konceptu osobnej kvadkoptéry vychádza zo slov Air (vzduch, vzdušný), Dron (bez-
pilotný letúň) a taktiež anglického výrazu On (zapnutý). Spojením týchto slov a ich symbo-
lických významov vznikne názov Airon, ktorý popisne definuje objekt, ktorý sa s ľahkosťou 
pohybuje vzduchom, lieta bez pilota a autonómne a má čisto elektrický pohon. Toto meno 
je zvučné, ľahko zapamätateľné a nie je problematické pre čítanie či už ako anglické slovo 
alebo ako slovenské/české slovo.

7.2.2 Logotyp

K názvu kvadrokoptéry bol navrhnutý logotyp, ktorý slúži na označenie a jednoduché ro-
zoznanie stroja. Kompletný logotyp sa skladá zo znaku a slovného názvu. Tieto prvky však 
môžu byť použité aj samostatne. 

Tvar znaku vychádza primárne z prvého písmena názvu - A, jeho postupným abstrahovaním 
a pripodobnením k trojlistej vrtuli, vznikol znak, ktorý pripomína rotujúcu vrtuľu a zároveň 
odkazuje na názov Airon. Slovný názov logotypu vznikol upravením písma Telegrafico v zá-
kladnom reze. Dodanie elegancie a dynamiky bolo pomocou zaoblenia rohov písmen analo-
gicky po vzore tvarovania znaku. Vzdušnosť a ľahkosť bola dosiahnutá zväšením rozostupu 
medzi jednotlivými písmenami 

Dve základné verzie logotypu sú horizontálna a vertikálna, logotyp je monochromatický a je 
možné ho aplikovať v tmavej verzii na biele pozadie alebo taktiež v bielej verzii na tmavé 
pozadie. 

7.2.3 Kompozičné riešenie

Logotyp je umiestnený v prednom spodnom rohu na oboch dverách, kde je hneď viditeľný 
pre okoloidúcich a tiež nastupujúcich pasažierov. Na ľavých dverách je v základnom hori-
zontálnom prevedení, avšak na pravých dverách je poradie znaku a názvu prehodené kvôli 
kompozícií na dverách. 

Obr. 7-4 Logotyp - vertikálna a horizontálna varianta
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Samostatný znak je umiestnený vzadu nad dverami batožinového priestoru, kde je situovaný 
na vrchnej ploche a vizuálne nadväzuje na otváracie tlačidlo kufra. Znak je taktiež na strede 
vrtúľ, kde je ľahko identifikovateľný pri akejkoľvek polohe a na konci vrtule v smere rotácie.

Pre jasnú identifikáciu aj počas letu je horizontálna varianta logotypu umiestnená na spodku 
tela kvadrokoptéry v smere zpredu dozadu. Všetky logotypy sú metalickej farby, aby pri 
pohybe tvorili kontrastné odlesky a boli jasne viditeľné aj z diaľky. 

Za grafické riešenie taktiež možno považovať aj členenie krytovania, ktoré svojimi kon-
štrukčnými špárami kontrastujú bielym plochám a zvýrazňujú tvarovanie.

Obr. 7-5 Logotyp - kompozičné riešenie - dvere, kufor

Obr. 7-6 Logotyp - kompozičné riešenie - spodok
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7.2.4 Vzor

Zo znaku bol navrhnutý miznúci vzor, ktorý je aplikovaný na strešné okno kde slúži ako 
slnečná clona. Tento vzor je možné ďalej aplikovať napríklad vo farebných variantách.

Obr. 7-7 Vzor - miznúci vzor

Obr. 7-8 Vzor  - aplikácia na strešné okno a logotyp na vrtuliach
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8   DISKUSIA
8.1  Psychologická funkcia

Návrh osobnej kvadrokoptéry bol od začiatku koncipovaný tak, aby sa jeho charakter nedo-
stal do agresívnej roviny a aby pôsobil neutrálne. Tak nebude v človeku vzbudzovať pod-
vedomý strach pri nastupovaní do autonómneho letúňa. Pri pôsobení na človeka hrajú rolu 
všetky aspekty spoločne. Tvarovanie, farba a kompozícia hmoty sú pri utváraní si vzťahu 
človeka ku stroju dôležité. Ešte viac však pri stroji, ktorý nie je človekom riadený alebo 
ovládaný, ale pasažier sa prepravuje len čisto pasívne. Preto je dôležité použiť také výrazové 
prvky, ktoré v človeku vyvolajú pocit bezpečia a dôvery 

Koncept kvadrokoptéry nemá zámerne žiadnu špecificky tvarovanú prednú masku, ktorá 
by stroju dávala osobnosť a personifikovala ho. Pre zachovanie neutrálneho výrazu a pod-
porenie autonómnosti je letúň vo svojej podstate anonymný. Hlavným cieľom bolo vytvo-
riť kompaktný stroj, ktorý nebude na okolie pôsobiť odpudzujúco alebo vyvolávať strach. 
Riešením tohoto cieľa je tvarovanie dôkladne vystavané z plynule na seba nadväzujúcich 
plôch. Pozitívom je taktiež absencia ostrých hrán a neočakávaných prechodov, či nejak inak 
výrazne vystupujúcich prvkov. Jasná čitateľnosť všetkých výrazových elementov prispieva 
ku prijatiu kvadrokoptéry používateľmi.

8.2  Ekonomická funkcia

Keďže sa jedná o koncepčné riešenie a nie je možné ho porovnať so žiadnym existujúcim 
produktom na trhu, je veľmi obtiažne odhadnúť počet potenciálnych zákazníkov, ktorí by 
mali reálny záujem o kúpu. Odhad ceny produktu sa odvíja od sériovosti výroby. Keďže by 
bol koncept pravdepodobne prvotne vyrobený ako jednokusový prototyp, boli by výrobné 
náklady veľmi veľké. Pri vývoji nového produktu je však nutné počítať s veľkou počiatoč-
nou investíciou, ktorá sa časom spravidla vráti.

Dôležitým faktorom na trhu je konkurencie-schopnosť produktu. Návrh sa odlišuje od ostat-
ných produktov predovšetkým svojim designom. Pri produktoch s podobnými technickými 
špecifikáciami vyhráva práve ten, ktorý potenciálneho zákazníka najviac zaujme.

8.3  Sociálna funkcia

Aktuálna téma v spoločnosti

Téma osobnej kvadrokoptéry je v spoločnosti aktuálnou a ľudia prejavujú záujem o no-
vinky v tomto segmente. Keďže trh neponúka žiadny sériovo vyrábaný produkt, je takmer 
nemožné sa s ním dostať do kontaktu. Ľudia majú prirodzenú túžbu byť súčasťou niečoho 
neobvyklého a špeciálneho. Z tohoto dôvodu sa dá očakávať veľký záujem pri predstavení 
tohoto konceptu verejnosti.

Ekológia

Keďže sa jedná o plne elektrický letúň určený primárne na presun v rámci veľkomiest, je 
jeho nulová ekologická stopa veľkým plusom. Avšak primárne použitý materiál - uhlíkový 
kompozit - je nezrecyklovateľný, preto je tento návrh čiastočne záťažou pre životné pros-
tredie. 
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Hlavný prínos spoločnosti

Keďže si navrhnutý koncept dáva za cieľ vyriešiť problémy s dopravnými zápchami na 
pozemných komunikáciách a tým skrátiť čas potrebný na presun. Je jeho hlavným príno-
som pre spoločnosť predĺženie voľného času používateľov. Tým môže zredukovať stresové 
faktory, vylepšiť medziľudské vzťahy a tiež v dlhšom časovom horizonte zvýšiť kvalitu 
života. Skrátenie času na presun medzi domovom a prácou môže otvoriť nové príležitosti 
pre svojich užívateľov.

Vedľajší prínos spoločnosti

Ako vedľajší prínos osobnej kvadrokoptéry môžeme označiť sprístupnenie lokácií, ktoré nie 
sú bežne dostupné inými dopravnými prostriedkami pohybujúcimi sa po zemi.

Obr. 8-1 Finálna varianta - vizualizácia
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9   ZÁVER
Diplomová práca sa zaoberá problematikou koncepčného designu osobnej kvadrokoptéry.  
Tento na trhu novovznikajúci segment sa dostal do povedomia vďaka predstaveným kon-
ceptom a prototypom z viacerých regiónov sveta. Takmer sto rokov stará koncepcia štvor-
rotorového letúňa je v posledných rokoch čoraz horúcejšou témou. Aktuálny trend využi-
tia kvadrokoptéry pre osobnú prepravu bol umožnený nie len vďaka zvýšeniu dostupnosti 
a rýchlemu vývoju potrebnej elektroniky, ale aj vďaka pokroku v navigačných a autonóm-
nych riadiacich systémoch. Na trh však doposiaľ nebol uvedený žiadny sériovo vyrábaný 
stroj.

Primárnym podnetom pre riešenie tejto problematiky je čoraz viac problematická situácia na 
cestných komunikáciách vo veľkomestách a ich blízkom okolí predovšetkým v čase doprav-
ných špičiek. Vhodným riešením do budúcnosti je využívanie vzdušného priestoru, v kto-
rom budú lietať autonómne riadené letúne. Jedná sa teda o ekvivalent osobného vozidla vo 
vzdušnom priestore. Pri navrhovaní vlastného riešenia som vychádzal z konceptov rozobra-
tých v analýze súčasného stavu poznania a z konzultácií s odborníkom v tejto problematike.

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť koncepčný design kvadrokoptéry schop-
nej autonómne prepraviť dvoch dospelých pasažierov a batožinu. Zvolené netradičné ko-
štrukčné riešenie s vrtuľami v rôznych rovinách dalo návrhu nezameniteľný charakter, čím  
sa morfológiou jasne a zásadne vymedzuje voči konkurencii. Použité tvaroslovie korešpon-
duje s pôvodným zámerom, aby kvadrokoptéra pôsobila autonómne a výrazovo neutrálne, 
a tým nevzbudzovala v potenciálnych užívateľoch obavy a strach. Vizuálne atraktívne tva-
rovanie môže naopak zvýšiť záujem o tento segment. Zároveň však rešpektuje požadova-
nú kompaktnosť a jednotnosť celkového tvaru. Predstavené riešenie spĺňa všetky technické  
špecifikácie stroja tejto kategórie a tiež ergonomické a bezpečnostné potreby pasažierov. 
Úspešne rieši ergonómiu otvárania dverí, batožinového priestoru a nastupovania. Taktiež 
sú posádke zabezpečené výborné výhľadové uhly z kabíny, dostatočný vnútorný priestor 
pre neztiesnený pocit počas letu a jednuduchá manipulácia s batožinou. Všetky tieto faktory 
prispievajú ku užívateľskému komfortu. Implementácia autonómneho riadenia letu a bez-
pečnostného systému umožní používanie širokej verejnosti bez nutnosti vlastnenia licencie 
pilota. 

Výsledkom diplomovej práce je koncept osobnej autonómnej kvadrokoptéry, ktorá svojim 
designovým jazykom ponúka jedno z možných smerovaní tohto segmentu a slúži ako vízia 
do budúcnosti.

Ďalším možným postupom riešenia by bolo otestovanie schopnosti letu navrhnutého kon-
ceptu pomocou simulačných programov. Ak by návrh fungoval v teoretickej rovine mohlo 
by sa za pomoci tímu konštruktérov pristúpiť ku skonštruovaniu prototypu a overeniu funkč-
nosti v praxi.
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DESIGNÉRSKY POSTER

Bc. PAVOL LUPTÁK, 06/2019
téma dipl. práce: Design osobní kvadrokoptéry

vedúci dipl. práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

DESIGN OSOBNEJ KVADROKOPTÉRY
DESIGNÉRSKY POSTER

Celkové tvarové a predovšetkým veľkostné riešenie vychádza z 
rozmerov potrebných pre dostatočný vnútorný priestor pre posádku 
dvoch za sebou sediacich dospelých ľudí, batožiny a umiestnenie 
všetkých funkčných komponentov, ktoré sú potrebné pre autonóm-
ny let. Z tohoto dôvodu je kabína predĺžená v smere letu. Tvarové 

riešenie je dôkladne vystavané z plynule na seba nadväzujúcich 
plôch. Tento princíp bol využitý pri  formovaní všetkých častí stroja 
a je prítomný pri pohľade z každého uhla. Charakteristickým a 
hlavným výrazovým prvkom sú ramená umiestnené v rozdielnych 
horizontálnych rovinách.
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Bc. PAVOL LUPTÁK, 06/2019
téma dipl. práce: Design osobní kvadrokoptéry

vedúci dipl. práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

DESIGN OSOBNEJ KVADROKOPTÉRY
TECHNICKÝ POSTER

Celkové rozmery rešpektujú dostatočný vnútorný priestor pre 
posádku dvoch dospelých, batožinu a všetky komponenty po-
trebné pre autonómny let. Li-Ion akumulátory,  s kapacitou  200 
kWh a koaxiálne bezkefkové elektromotory s celkovým výkonom 
400 kW sú v kombinácii s vhodnými dvojlistovými vrtúľami 

priemeru 2300 mm schopné vyvinúť dostatočný vztlak. Celková 
hmotnosť stroja s pasažiermi a batožinou je maximálne 750 kg. 
V tejto konfigurácií je kvadrokoptéra schopná letieť 30 minút a pri 
maximálnej rýchlosti 150 km/h,  preletieť vzdialenosť 50 km na 
plné nabitie akumulátorov.

TECHNICKÝ POSTER
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ERGONOMICKÝ POSTER

145°

180°

Bc. PAVOL LUPTÁK, 06/2019
téma dipl. práce: Design osobní kvadrokoptéry

vedúci dipl. práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

DESIGN OSOBNEJ KVADROKOPTÉRY
ERGONOMICKÝ POSTER

Hneď po pristátí zastaví kvadrokoptéra svoje rotory s vrtuľami v 
polohe rovnobežnej s ramenami, čím zabezpečí priestor pre bez-
pečný pohyb pasažierov. Vnútri je dostatok miesta pre dvoch dos-
pelých sediacich za sebou. Sedadlá sú  mierne naklonené smerom 
dozadu, aby mali cestujúci pri lete prirodzene zvislú polohu sedu. 

Predný aj zadný pasažier má výborný výhľad do vonku v horizontál-
nom aj vo vertikálnom smere. Otváranie dverí batožinového priesto-
ru je automatické, po stlačení tlačidla sa veko vyklopí smerom 
nadol. Kryt slúži ako odkladací priestor, na ktorom sa batožina zaistí 
popruhmi. 
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SUMARIZAČNÝ POSTER
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Bc. PAVOL LUPTÁK, 06/2019
téma dipl. práce: Design osobní kvadrokoptéry

vedúci dipl. práce: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

DESIGN OSOBNEJ KVADROKOPTÉRY
SUMARIZAČNÝ POSTER

Cieľom bolo navrhnúť koncepčný design kvadrokoptéry schopnej 
autonómne prepraviť dvoch dospelých pasažierov a batožinu. 
Koštrukčné riešenie s vrtuľami v rôznych rovinách dalo návrhu ne-
zameniteľný charakter. Tvaroslovie pôsobí autonómne a výrazovo 
neutrálne. Zároveň však rešpektuje kompaktnosť celkového tvaru. 

Úspešne rieši ergonómiu otvárania dverí, batožinového priestoru, 
nastupovania a výhľadu z kabíny. Výsledkom je koncept osobnej 
autonómnej kvadrokoptéry, ktorá svojim designovým jazykom 
ponúka jedno z možných smerovaní tohto segmentu a slúži ako 
vízia do budúcnosti.
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