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	ABSTRAKT	

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom chvostových plôch a trupu nového 
súťažného letúna pre konštrukčnú súťaž SEA Aero Design East 2020. Úvod práce 
pojednáva o pravidlách súťaže a ich následnej analýze. Rešeršná časť práce sa venuje 
možným konfiguráciám chvostových plôch a trupu a ich základným parametrom. 
Najvhodnejšie konfigurácie sú následne porovnané a doplnené o základné výpočty 
stability, potrebné pre výpočet zaťaženia. Na základe týchto výpočtov je spočítané 
zaťaženie na chvostové plochy. V poslednej časti je realizovaný konštrukčný návrh 
chvostových plôch a trupu.  

KĽÚČOVÉ	SLOVÁ	 

chvostové plochy, trup, SAE Aero Design 2020,konštrukčný návrh, zaťaženie, stabilita 

ABSTRACT		

This bachelor’s thesis deals with empennage and fuselage design of new aircraft for 
design competition SAE Aero Design East 2020. The introduction is focused on 
regulations of this competiton and their subsequent analysis. The research part of the 
thesis takes in consideration possible configurations of the empennage and fuselage 
and their basic parameters. The most suitable configurations are compared and basic 
stability and load calculations are done. In the last part structural design is completed. 

KEYWORDS		

empennage, fuselage, SAE Aero Design 2020, structural design, load, stability 
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 ÚVOD	
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom chvostových plôch a trupu nového 

súťažného modelu lietadla študentského tímu Chicken Wings, v rámci konštruktérskej 
medzinárodnej súťaže SAE Aero Design East 2020. V úvode práce sú uvedené základné 
pravidlá súťaže a ich následná analýza.  

Cieľom rešeršnej časti práce je oboznámiť s možnými konštrukčnými usporiadaniami 
chvostových plôch a trupu. Dôležitou súčasťou práce je taktiež štatistický rozbor 
komerčne vyrábaných modelov. Na základe tejto štatistiky sú zvolené parametre 
chvostových plôch. V rešeršnej časti sú opísané aj jednotlivé typy trupových 
konštrukcii. S ohľadom na pravidlá súťaže a požiadavky je vytvorený návrh trupu.  

Súčasťou práce je aj hmotnostný rozbor, ktorý určuje rozloženie jednotlivých častí. 
Z dôvodu nutnosti previesť čo najviac platiacej záťaže, bol pri návrhu kladený dôraz na 
maximálne zníženie hmotnosti prázdneho modelu. 

V praktickej časti práce sa nachádza výpočet zaťaženia chvostových plôch a trupu, 
ktoré môže počas letu nastať. Na základe týchto výpočtov je navrhnutá vnútorná 
štruktúra jednotlivých častí.  

V záverečnej časti sa nachádza kompletný koncepčný návrh modelu Golem spolu so 
základnými konštrukčnými parametrami. Celý model bol vytvorený v programe CATIA 
V5R20. V tejto časti sa tiež nachádzajú fotografie zo súťaže SAE Aero Design, ktorej sa 
tím Chicken Wings zúčastnil.  
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 SAE	AERO	DESIGN	EAST	2020	[1]	
Súťaž SAE Aero Design, bola založená v roku 1986 v Kansas City v USA. V roku 1995 

sa rozdelila na dve súťaže Aero design East a Aero design West. Súťaž sa koná 
každoročne pod záštitou SAE International. Cieľom súťaže je poskytnúť študentom 
možnosť pracovať na reálnom projekte. Súťaž bola navrhnutá tak, aby napodobnila 
situácie, s ktorými sa inžinieri stretávajú v pracovnom prostredí v reálnom živote.  
Súťaž je rozdelená do troch kategórii: “Regular Class“, “Advanced class“ a “Micro 
Class“. Každý tím si v rámci súťaže prechádza jednotlivými časťami návrhu lietadla – 
konštrukčný návrh, výpočty, návrh technológie  na základe čoho je vypracovaná 
technická správa. Študenti musia pri súťaži robiť kompromisy, tak aby dospeli 
k riešeniu, ktoré bude optimálne spĺňať požiadavky misie  pri súčasnom dodržaní 
konfiguračných obmedzení. Tím Chicken Wings si v tomto ročníku súťaže zvolil 
kategóriu “Regular Class“. Pravidlá, obmedzenia a letová misia spomínané ďalej v tejto 
kapitole budú určené práve pre zvolenú kategóriu. [1] 

2.1. Letová	misia		

• Úspešný vzlet na dráhe dlhej 100ft – cca 30m  
• Prelet po určenej dráhe 
• Pristátie na vymedzenej dráhe bez poruchy  
• Vyložene nákladu v stanovenom čase – 120 sekúnd 

 

Obrázok 2-1 Schéma letovej misie [1] 
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2.2. Pravidlá	súťaže	

Pravidlá súťaže sú menené organizátormi pravidelne každé tri roky a koncept 
lietadla sa im musí prispôsobiť. Aj keď pravidlá zostávajú po dobu troch rokov rovnaké, 
je dôležité aby každý tím prišiel každý rok s novým riešením a vytvoril tak unikátny 
letún, ktorý bude spĺňať všetky predpísané limity a obmedzenia. [1] 

2.3. Obmedzenia	vyplývajúce	z	pravidiel	súťaže	
Všeobecné požiadavky na lietadlo: [1] 

• Povolené len lietadla s pevným krídlom  
• Vzletová hmotnosť nesmie prekročiť 55 libier – približne 25kg 
• Ovládateľný podvozok  
• Náklad nesmie byť súčasťou štruktúry lietadla 
• Všetok náklad musí byť zaistený a pevne upevnený v nákladovom priestore 

a nesmie meniť svoju polohu počas letu  
• Označenie modelu – letún musí byť označený prideleným číslom tímu na oboch 

stranách krídla a na trupe musí byť označený menom tímu a celým názvom 
univerzity spolu s adresou  

Návrhové požiadavky “Regular Class“: [1] 
• Maximálne rozpätie maximálne 120 palcov – 3,048 m 
• Zákaz používania FRP (Fiber-rainforced plastic) – kompozitných materiálov 
• Použitie len jedného elektrického motora 
• Baterka -6 článok (22,2V); Li-Po/Li-Poly, min. 3000mAh,25c 
• Musí byť použitý 1000 wattový obmedzovač výkonu od oficiálneho dodávateľa 
• Náklad: 

o  Sférický náklad – minimálne jedna futbalová lopta veľkosti 5 (obvod 27-
28 palcov, váha 14-16 uncí, tlak 9-15,6 psi)  

o  Krabicový náklad – zložený z oceľových plátov ľubovoľných rozmerov 
a váhe, musí tvoriť jedno teleso  

2.4. Bodový	rozbor	súťaže	
Celkové bodové hodnotenie súťaže je dané súčtom bodov za spracovanie projektu 

a bodov za letovú časť. V prípade nesplnenia podmienok alebo porušenie pravidiel 
môžu byť od celkového súčtu odpočítané penalizácie.  
2.4.1. Bodové	hodnotenie	za	spracovanie	projektu:	

Body získané mimo letovej časti súťaž. 
• Technická správa: max. 50bodov 
• Ústna prezentácia: max. 50 bodov 
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Tabuľka 2-1 Bodové hodnotenie technickej správy [1] 
 Max. počet strán  Max. Body 
Hlavná strana 1 

40 Certifikát o účasti  1 
Technická správa 26 
2D Technická dokumentácia 1 5 
TDS: Predpoklad preneseného nákladu 1 5 
Spolu 30 50 
	
2.4.2. Bodové	hodnotenie	za	letovú	časť	

Bodovo ohodnotené sú tri najlepšie lety z možných pokusov. Hodnotí sa počet 
prevezených futbalových lôpt, váha prevezeného závažia ku rozpätiu krídla a dĺžke 
nákladového priestoru. [1] 

𝐿𝑆 = 𝐿𝑒𝑡𝑜𝑣é	𝑆𝑐ó𝑟𝑒 = 120 ∗	
2 ∗ 𝑆 +𝑊!"##$

𝑏 + 𝐿%&'()
 [-] (2.1) 

kde: 
S-počet prevezených futbalových lôpt 
𝑊45667-váha prevezeného závažia 
b-rozpätie krídla 
𝐿89:;<-  dĺžka nákladového priestoru 
 
Koncové bodové hodnotenie za letovú časť 

Finálne bodové hodnotenie je dané rovnicou: 
 

𝐹𝐿𝑆 = 𝐿𝑆* + 𝐿𝑆+ + 𝐿𝑆, + 𝑃𝑃𝐵 [-] (2.2) 

 
kde  
𝐿𝑆@, 𝐿𝑆B, 𝐿𝑆C- sú tri najlepšie bodové hodnotenia za lety získané počas súťaže 
 
Bonusové body: 
𝑃𝑃𝐵
= 𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠	𝑧𝑎	𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑	𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑒𝑛éℎ𝑜	𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑢	[𝑒𝑛𝑔. 𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑	𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛	𝐵𝑜𝑛𝑢𝑠] 

= 10 − (𝐴 − 𝑃)+ 
[-] (2.3) 

kde: 
A-váha nákladu, ktorá bola v skutočnosti prenesená=𝑊45667 + 0,9375 ∗ S 
P-váha nákladu, ktorá bola predpokladaná 
 
2.4.3. Penalizácie	

Do tejto oblasti sa zaraďuje porušenie daných pravidiel súťaže, za ktoré môže 
hroziť strata bodov a respektíve i celková diskvalifikácia z celej súťaže. 
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K bodovej penalizácii sa zaraďuje [1]:  

• neodovzdanie technickej správy 
• omeškanie pri odovzdaní technickej správy 
• nedodržanie pravidiel súťaže 
• nerešpektovanie porotcov 
• porušovanie bezpečnostných pravidiel 

Kompletná bodová analýza je spracovaná v literatúre [10] a [11]. Parametre 
vychádzajúce z tejto analýzy sú zobrazené v tabuľke 2-2. 

Tabuľka 2-2 Parametre určené z bodovej analýzy 
 Hodnota Jednotka 
Celková hmotnosť modelu 18,5 kg 
Hmotnosť modelu bez nákladu 5,42 kg 
Hmotnosť platiaceho zaťaženia 13,08 kg 
Vzletová rýchlosť 11 m/s 
Plocha krídla 1,08 m2 

Rozpätie krídla 2,64 m 
Hĺbka profilu 0,41 m 
Štíhlosť krídla 6,44 - 
Dĺžka nákladu 0,226 m 
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 KONCEPT	MODELU	
Pri tvorbe koncepčného návrhu modelu boli do úvahy brané nie len pravidlá súťaže, 

ale taktiež história súťaže SAE Aero Design. Cieľom pri návrhu bolo predovšetkým 
vytvoriť letún, ktorý bude schopný preniesť čo najväčšie zaťaženie zadaného tvaru pri 
čo najmenších rozmeroch nákladového priestoru a vzletieť na zvolenej dráhe s týmto 
zaťažením. Bolo dôležité redukovať hmotnosť samotného letúnu pre zvýšenie 
maximálnej hmotnosti prevážaného závažia. Taktiež je potrebné aby platiace zaťaženie 
bolo vyložené z nákladového priestoru v čase dvoch minút. 
3.1. Proces	tvorby	konceptu	

Na obrázku 3.1 je popísaný postup, ktorý bol zvolený pri tvorbe koncepčného 
návrhu. 

 
Obrázok 3-1 Fázy tvorby konceptu 
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3.2. Krídlo	
Dôraz pri návrhu krídla bol kladený na pravidlá a cieľ súťaže ako napríklad 

obmedzené rozmery rozpätia krídla. Pri návrhu boli dôležité aerodynamické vlastnosti 
a nízka hmotnosť konštrukcie. 
3.2.1. Možné	usporiadania	krídla	

• Počet nosných plôch krídla:  
o Jednoplošník 
o Dvojplošník 
o Viacplošník 

  

 
Obrázok 3-2 Usporiadanie podľa počtu nosných plôch [2] 

 
Bola zvolená konfigurácia jednoplošníka. Hlavnou výhodou tejto konfigurácie je to, 

že nedochádza k vzájomnému ovplyvneniu nosných plôch. Taktiež je výhodou vysoká 
aerodynamická účinnosť. Pri tejto konfigurácii je nutné dbať na pevnejšiu konštrukciu 
kvôli väčšiemu zaťaženiu krídla. [2] 

 
• Umiestnenie krídla voči trupu letúnu: 

o  Dolnoplošník 
o  Stredoplošník 
o  Hornoplošník 

 
Obrázok 3-3 Umiestnenie krídla voči trupu[2] 
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Bola zvolená konfigurácia hornoplošníka a to pre jeho hlavnú výhodu, ktorou je 

stabilita letúnu a nízky pokles koeficientu vztlaku, pretože nosná plocha nie je 
ovplyvnená plochou trupu. 
 
3.2.2. Pôdorys	krídla	
Bežne používané pôdorysné tvary krídel: 

• Obdĺžnikový pôdorys 
• Eliptický pôdorys 
• Lichobežníkový pôdorys 

 
Obrázok 3-4 Miesto odtrhnutia prúdu pre dané konfigurácie [3] 

 
Aj keď pri výbere pôdorysu krídla môžeme hovoriť o značných výhodách 

eliptického krídla ako napríklad nižší indukovaný odpor, bol pre účel tejto súťaže 
navrhnutý obdĺžnikový pôdorys krídla a to hlavne pre dosiahnutie väčšej plochy pri 
menšom rozpätí. 

 
Obrázok 3-5 Model krídla z programu Catia (upravené) [10] 
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3.3. Gondola		
Gondola slúži ako nákladový priestor na prepravu platiaceho závažia. Je 

umiestnená pod krídlom, čím sa dosahuje lepšia stabilita letúnu. Na dolnej časti je 
pripevnený podvozok a gondola je prepojená pomocou krčku k centroplánu. Tvar 
vznikol rotáciou profilu EPLER 862, ktorý bol vybraný a základe analýzy [10] z programu 
XFLR V5 tak, aby boli zaistené čo najlepšie aerodynamické charakteristiky k veľkosti 
gondoly. Z tohto dôvodu nemá vybraný profil najnižší možný koeficient odporu, 
pretože profily s nižším koeficientom odporu by zväčšili dĺžku gondoly. 

 
Obrázok 3-6 Model gondoly z programu Catia V5R20 (upravené) [10] 

3.4. Podvozok	
Možné konfigurácie podvozkov: 

• Podvozok s ostrohovým kolom 
• Podvozok s čelným kolom [cs. Příďový podvozek] 
• Tandemový podvozok 
 

Bol zvolený trojkolesový podvozok s jedným čelným kolesom. To je ovládateľné 
tak, aby boli splnené pravidlá súťaže. Podvozok je upevnený k spodnej časti gondoly 
pomocou skrutiek. Konštrukcia je tvorená z hliníkového jakla, na ktorom je upevnené 
predné kolo z hliníkovej trubky, ktorá bola pre zvýšenie pevnosti olaminovaná skleným 
vláknom, na podvozok sa v pravidlách vzťahuje výnimka, ktorá dovoľuje použitie 
kompozitných materiálov. Všetky tri použité kola sú vytvorené pomocou 3D tlače a 
na stykových plochách obalené tvrdenou gumou pre zníženie trenia. 

 
 

Obrázok 3-7 Model podvozku z programu Catia [10] 
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 KONFIGURÁCIE	CHVOSTOVÝCH	PLÔCH	[2]	[3]	
Chvostové plochy slúžia k udržaniu pozdĺžnej a smerovej stability celého letúna, 

táto stabilita resp. nestabilita vychádza z vonkajšieho zaťaženia letúna. Slúžia 
k riadeniu letu a k  vyrovnávaniu klopiaceho momentu, ktorý vzniká na krídle 
pôsobením vztlakovej sily. Táto kapitola popisuje možné usporiadanie chvostových 
plôch, ktoré boli vyhodnotené ako vyhovujúce pre zvolený koncept modelu a preto 
nebudú posudzované konfigurácie, ktoré vyžadujú viactrupovú konštrukciu alebo ich 
plochy resp. časti ich plôch zasahujú pod osu trupu. [2] 

Chvostové plochy sa väčšinou skladajú z dvoch častí - z vodorovných chvostových 
plôch (ďalej VOP) a zo zvislých chvostových plôch (ďalej SOP). Na týchto plochách sa 
nachádzajú kormidlá. Smerové kormidlo na SOP slúži k zaisteniu smerovej stability 
a k riadeniu zatáčania okolo osy z. Výškové kormidlo na VOP zaisťuje pozdĺžnu stabilitu 
a riaditeľnosť a vyrovnáva klopivý moment. [2] 

 

 
Obrázok 4-1 Možné konfigurácie chvostových plôch [2] 

 
Do porovnania bolo zvolených 5 typov konfigurácii chvostových plôch, ktoré sú 

zobrazené na obrázku 5.1 a to: 
A. Konvenčné usporiadanie 
B. Usporiadanie do kríža 
C. Usporiadanie do T 
D. Usporiadanie do V 
E. Usporiadanie do H 
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4.1. Konvenčné	usporiadanie	
Táto konfigurácia je najbežnejšie používaná či už na menších ultralightoch alebo 

na dopravných lietadlách ako napríklad Airbus A380. Je možné, že toto usporiadanie je 
použité až na 80% lietadlách, ktoré boli kedy postavené. [2] 

Hlavné výhody konvenčného usporiadania: 
• Bezpečná a odskúšaná konfigurácia  
• Konštrukčne nenáročná konfigurácia  
• Nízka výrobná cena 
• Stabilita letúnu počas letu 
• Dobrá ovládateľnosť 

Hlavné nevýhody konvenčného usporiadania: 
• Prúd vzduchu od krídel negatívne ovplyvňuje túto konfiguráciu 
• Ľahké poškodenie stabilizátora kvôli jeho nízkej polohe 
• Problémy s bočným vetrom v prípade veľkých rozmeroch SOP 

 
Obrázok 4-2 Konvenčné usporiadanie [2] 

 
4.2. Usporiadanie	do	kríža	

Usporiadanie do kríža taktiež nazývané aj klasické usporiadanie s nadsadenou 
vodorovnou chvostovou plochou. Pri tomto usporiadaní je stabilizátor umiestnený 
približne v polovici kýlovej plochy, nad trupom letúna. 

Hlavné výhody usporiadania do kríža: 
• Kýlová plocha nemusí mať vystuženie po celej jej dĺžke 
• Menšia hmotnosť a zaťaženie ako pri konvenčnom  usporiadaní [2] 

Hlavné nevýhody usporiadanie do kríža: 
• Vyšší interferenčný odbor [2] 
• Nevyhnutné delenie SOP – komplikovanejšie na výrobu [2] 
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Obrázok 4-3 Usporiadanie do kríža [2] 

 
4.3. Usporiadanie	do	T	

Usporiadanie do T je podobné usporiadaniu klasickému alebo usporiadaniu do 
kríža. Pri tomto usporiadaní je kýlová plocha ako súčasť trupu a vodorovná chvostová 
plocha je umiestnená na jej hornej časti. Táto konfigurácia patrí medzi obľúbené 
hlavne pri vetroňoch nie len kvôli aerodynamickej efektivite ale práve aj kvôli 
umiestneniu VOP do hornej časti, čo zamedzuje poškodeniu týchto častí pri pristáti do 
neupraveného terénu. [2] 
 

Hlavné výhody usporiadania do T: 
• Pokles aerodynamických strát vďaka efektu koncovej dosky 
• VOP sa nachádza mimo rozrušeného prúdu od krídla – vyššia účinnosť  
• Bezpečnejšia poloha stabilizátora 

 
Hlavné nevýhody usporiadania do T: 

• Väčšia hmotnosť konštrukcie kvôli namáhaniu SOP 
• Rohové odľahčenie kýlovej plochy nie je možné 
• Zvýšené namáhanie trupu na krut [3] 
• Zvýšená náchylnosť k aeroelastickým kmitom [3] 

 
 

Obrázok 4-4 Usporiadanie do T [2] 
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4.4. Usporiadanie	do	V	
Usporiadanie do tvaru V nazývané aj združené alebo motýlikove usporiadanie.  

Táto konfigurácia pracuje na princípe rozkladu vztlakovej sily. Funkciu výškového 
kormidla nahradzujú zvislé zložky vztlakovej sily a vodorovné zložky majú funkciu 
smerového kormidla. Aby bolo možné zatáčať, kormidlá sa musia vychyľovať každé do 
inej strany. [3] 

Hlavné výhody usporiadania do V: 
• Zníženie hmotnosti chvostových plôch 
• Zníženie indukovaného odporu 

Hlavné nevýhody usporiadania do V: 
• Nepriaznivý druhotný klopiaci moment [3] 
• Komplikovanejšie riadenie – hlavne pri zatáčaní [3] 

 
Obrázok 4-5 Usporiadanie do V [2] 

 
4.5. Usporiadanie	do	H	

Už názov napovedá, že chvostové usporiadanie má tvar písmena H. Táto 
konfigurácia pozostáva z dvoch zvislých chvostových plôch a jednej vodorovnej plochy, 
ktorá ich spája. Táto konfigurácia sa používa hlavne pre dvojmotorové lietadlá alebo 
vtedy ak je potrebné zabezpečiť nízku stavebnú výšku SOP. [2] 

Hlavné výhody usporiadania do H: 
• Nízka stavebná výška SOP 
• Pri vysokých uhloch nábehu nie je ovplyvnený prúdením z trupu 
• Efekt vertikálnej koncovej dosky zlepšuje aerodynamické vlastnosti VOP 

Hlavné nevýhody usporiadania do H: 
• Vyššia hmotnosť konštrukcie 
• Nutná vyššia pevnosť VOP – slúži ako podpora pre  obe zvislé plochy 
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Obrázok 4-6 Usporiadanie do H [2] 

 

4.6. Porovnanie	a	zhrnutie	
V tabuľke 5.1 je možné vidieť porovnanie vlastností daných typov konfigurácii, 

ktoré sú dôležité pre návrh modelu. 
 

Tabuľka 4-1 Porovnanie vlastností vybraných konfigurácii  1 

 Konvenčné 
usporiadanie 

Usporiadanie 
do kríža 

Usporiadanie 
do T 

Usporiadanie 
do V 

Usporiadanie 
do H 

Hmotnosť ✈✈1 ✈ ✈✈ ✈✈✈ ✈ 

Stabilita ✈✈✈ ✈✈✈ ✈✈✈ ✈ ✈✈ 

Ovládateľnosť ✈✈✈ ✈✈✈ ✈✈✈ ✈ ✈✈ 

Jednoduchosť 
konštrukcie ✈✈ ✈ ✈ ✈✈ ✈ 

Odpor ✈✈ ✈	 ✈✈✈ ✈✈✈ ✈✈ 

 
Z dôvodu potreby stability a  ovládateľnosti modelu počas letu bolo zvolené 

konvenčné usporiadanie chvostových plôch. Táto konfigurácia patrí medzi bezpečné 
a odskúšané. Taktiež bolo konvenčné usporiadanie zvolané vzhľadom na jeho 
konštrukčnú nenáročnosť. Ďalšie časti tejto práce budú zamerané už len na tento 
zvolený typ. 
  

 
1 Hodnotenie funguje na základe počtu udelených bodov, kde ✈✈✈-	najlepšie,	✈-najhoršie	
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 NÁVRH	CHVOSTOVÝCH	PLÔCH		
Táto kapitola bude pojednávať o stanovení základných parametroch chvostových 

plôch. Dôležité parametre budú najskôr definované a potom navrhnuté nie len na 
základe výpočtov, ale budú vychádzať aj z predchádzajúcich skúseností.  

Rozmery celého modelu, na ktoré pri návrhu chvostových plôch potrebujeme brať 
ohľad: 

• Plocha krídla: S= 1,08 m2 
• Rozpätie krídla: b=2,64 m 
• Dĺžka strednej aerodynamickej tetivy cSAT=0,41 m [10] 

 
5.1. Definícia	základných	parametrov	[3]	
• Mohutnosť chvostových plôch: 

Udáva pomer základných rozmerov chvostových plôch a krídla. Je to 
bezrozmerné číslo. Určuje sa samostatne pre vodorovné chvostové plochy a pre zvislé 
chvostové plochy.  [3] 

•  Mohutnosť VOP sa určí podľa vzorca:  

𝑉-./ =
𝑆-./ × 𝑙-./0,+2
𝑆34 × 𝑐567

 [-] ( 5.1) 

 
kde:  
SVOP- plocha pôdorysy VOP 
LVOP0,25- vzdialenosť aerodynamických stredov stredných aerodynamických tetív 
krídla a VOP 

 
•  Mohutnosť SOP sa určí podľa vzorca: 

𝑉5./ =
𝑆5./ × 𝑙5./0,+2

𝑆34 × 𝑏
 [-] ( 5.2) 

 
kde: 
SSOP- plocha pôdorysy SOP 
LSOP0,25- vzdialenosť aerodynamických stredov stredných aerodynamických tetív 
krídla a SOP 

 
• Štíhlosť: 

Tento parameter ovplyvňuje geometriu a aerodynamické vlastnosti. Môžeme 
povedať, že ak sa zvýši štíhlosť, tak vzrastie sklon vztlakovej čiary. [3] 

Určí sa podľa vzorca: 

𝜆 =
𝑏+

𝑆
 

 
[-] ( 5.3) 
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Obrázok 5-1 Zobrazenie základných parametrov 

 
5.2. Štatistika	vyrábaných	modelov		

Základné parametre chvostových plôch boli vybrané aj na základe analýzy už 
existujúcich komerčne vyrábaných modelov. Požadované rozmery a základné 
parametre boli odčítané z výkresovej dokumentácie daných modelov. Výkresová 
dokumentácia bola nadobudnutá z webových stránok výrobcu modelov. K analýze boli 
využité pomerné veličiny – mohutnosť, štíhlosť a pomer lvop/csat, ktoré boli následné 
porovnávané.  

Na obrázku 5-2 je možné vidieť metódu, ktorou boli dané veličiny odčítané 
z výkresovej dokumentácie. Tabuľka s odčítanými parametrami a výkresová 
dokumentácia je obsiahnutá v prílohách. 

 
Obrázok 5-2 Spôsob odčítavania parametrov komerčne vyrábaných modelov [12] 
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5.3. Zvolené	parametre	chvostových	plôch	
Na základe vytvorenej štatistiky sme zistili, že modely väčšinou majú vyššie 

hodnoty mohutnosti VOP a SOP aby bola zaistená pozdĺžna a priečna stabilita modelu. 
Zvolené parametre boli vybrané nie len na základe analýzy. 

Pre tohtoročný model- Golem boli navrhnuté nasledujúce parametre. 
 
    Tabuľka 5-1 Parametre chvostových plôch 

 Označenie VOP SOP Jednotky 

Mohutnosť V 0,66 0,04 - 

Rameno l 1,26 1,236 m 

Štíhlosť l 4,73 3,5 - 
 
Z parametrov uvedených v tabuľke 6-1 boli dopočítané hodnoty potrebných veličín. 

  

𝑆-./ =
𝑆𝐾𝑅 × 𝐶567
𝑉-./ × 𝑙-./

= 0,232 [𝑚B] ( 5.4) 

 𝑆5./ =
𝑆34 × 𝑏

𝑉-./ × 𝑙-./
= 	0,092 [𝑚B] ( 5.5) 

 
 
 
 

𝑆- =	𝑆-./ + 𝑆5./ = 0,324 [𝑚B] ( 5.6) 
 

 
Obrázok 5-3 Znázornenie tvaru chvostových plôch 
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  Tabuľka 5-2 Základné parametre dĺžky chvostových plôch 
 Skratka Hodnota Jednotky 
Rozpätie VOP  bVOP 1,05 m 
Hĺbka tetivy koreňového profilu VOP c0VOP 0,26 m 
Hĺbka tetivy koncového profilu VOP ckVOP 0,182 m 
Stredná aerodynamická tetiva VOP cSATVOP 0,223 m 
Poloha strední aerodynamické tetivy po rozpätí 
VOP 

ySATVOP 0,247 m 

Poloha nábežnej hrany VOP xSATVOP 0,036 m 
Rozpätie SOP  bSOP 0,402 m 
Hĺbka tetivy koreňového profilu SOP c0SOP 0,284 m 
Hĺbka tetivy koncového profilu SOP ckSOP 0,172 m 
Stredná aerodynamická tetiva SOP cSATSOP 0,233 m 
Poloha strední aerodynamické tetivy po rozpätí 
SOP 

ySATSOP 0,185 m 

Poloha nábežnej hrany SOP xSATSOP 0,050 m 

 
Obrázok 5-4 Znázornenie parametrov I 

 
Obrázok 5-5 Znázornenie parametrov II 
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5.4. Voľba	profilu	[9]	
Na výbere profilu záleží odpor aj vztlak. Prehnutie daného profilu ovplyvňuje 

vztlak a odpor je závislý ako na prehnutí tak aj na hrúbke.  
 

 
Obrázok 5-6 Všeobecná charakteristika profilu [9] 

 
Charakteristické rozmery profilu na obrázku 6-5 sú [9]: 
  
t/c - relatívna maximálna hrúbka profilu  
a/c - relatívna poloha najväčšej hrúbky  
p/c - relatívne maximálne prehnutie strednej krivky  
b/c - relatívna poloha najväčšieho prehnutia strednej    

krivky  
r/c - relatívny polomer nábežnej hrany 

 
Na vodorovných aj zvislých chvostových plochách sa používajú symetrické 

profily. Symetrické profily majú aerodynamické vlastnosti pre kladný aj záporný uhol 
nábehu rovnaké.  

 
Obrázok 5-7 Porovnanie symetrických profilov 
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Na obrázku 5-7 je zobrazené porovnanie vhodných symetrických profilov. 
Porovnanie bolo zrealizované pomocou programu XFLR5. Tento program sa používa 
k analyzovaniu aerodynamických vlastností letúnov. Do programu XFLR5 boli vložené 
profily podľa obrázku 5-7 a boli podrobené analýze s Re= 343 000 čo odpovedá 
rýchlosti 18,5 m/s, z obrázku 5-7 možno vyčítať, že NACA 0008 má nepriaznivé 
aerodynamické vlastnosti (vysoký odpor pri nulovom uhle nábehu). Profil NACA 0012 
má najväčší odbor a preto bol vyhodnotený ako nepriaznivý. Na vodorovné a zároveň 
aj na zvislé chvostové plochy bol vybraný rovnaký profil NACA 0010. Ako je možné 
vidieť aj na obrázku 5-7 dosahuje najlepšie aerodynamické vlastnosti z pomedzi 
porovnávaných profilov a má vyššiu stavebnú výšku ako profil NACA 0009 a tým 
dosiahnutie menšej hmotnosti stojiny a pásnic. 

 

 
Obrázok 5-8 Profil NACA 0010 z programu AutoCAD na základe informácii [6] 
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 HMOTNOSTNÝ	ROZBOR	
Je výpočtová metóda, ktorá sa zaoberá rozložením hmoty v priestore. Z hľadiska 

návrhu je snaha hmotnosť letúnu znižovať a to z dôvodu  potreby previesť veľké 
platiace závažie. Poloha ťažiska je taktiež veľmi dôležitá, pretože výrazne vplýva na 
stabilitu a riaditeľnosť. Preto je dôležité zamerať sa na jeho dostatočne presné určenie.  

 
Tabuľka 6-1 Použité materiály 
Materiál Hustota[kg/m3] Použitie 
EN AW 5086- hliníková zliatina 2800 Zadný trup 

Preglejka 512,5 Pásnice, rebrá, predný trup 

Balsa 130 Stoja, D-box, poťah trupu 

Nažehľovacia fólia 0.000596 [kg/m2] Všetky časti- aerodynamika, 
farba 

EN AW 6060 – hliníková zliatina 2800 Prepojenie krídla 

5 minutový  EPOXY 147 Spojovací materiál 

Super glue 1060 Málo zaťažené časti 

PLA plast 1250 3D vytlačené zakončenie, 
kolieska podvozku 

Polystyrén 20 Zadná časť gondoly 

ABS plast 1060 Predná časť gondoly 

 
6.1. Hmotnosť	jednotlivých	častí	
• Krídlo  

Celé krídlo je tvorené z častí z balsy a preglejky, tieto časti sú spájané pomocou 
5min. EPOXY lepidla a pomocou lepidla Super glue. Krídlo je potiahnuté nažehľovacou 
fóliou. Zakončenie krídla je vyrobené pomocou 3D tlače z PLA plastu. Odhad celkovej 
hmotnosti bol určený pomocou programu CATIA V5R20. 

Krídlo je spojené pomocou trubky z hliníkovej zliatiny EN AW 6060. 
Hmotnosť: 1600 g (krídlo) + 346,6g (trubka) 

 
• Predná časť trupu 

Predná časť trupu je vytvorená pomocou balsy a preglejky spájané pomocou 
lepidla EPOXY a Super glue. Odhad hmotnosti bol určený pomocou programu CATIA 
V5R20. 

Hmotnosť:  207,5 g 
 

• Zadná časť trupu  
Zadná časť trupu je trubka z hliníkovej zliatiny EN AW 5086. 

Hmotnosť:  290 g 
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• Gondola a podvozok 
Stredná časť gondoly je tvorená z preglejky a balsy spájané pomocou lepidla 

EPOXY a Super glue. Zadná časť gondoly je vytvorená z polystyrénu a spolu so strednou 
časťou sú potiahnuté nažehľovacou fóliou. Predná časť gondoly je vyrobená  plastu 
ABS. 
Na podvozok boli použité trubky z hliníkovej zliatiny spolu s PLA plastom na kolieska 
podvozku. 

Hmotnosť: 1439 g 
 
• Chvostové plochy 

Na tvorbu chvostových plôch modelu je použitá preglejka a balsa. Balsové 
a preglejkové časti sú spájané pomocou lepidla EPOXY a Super glue. Celá konštrukcia 
chvostových plôch je potiahnutá nažehľovacou fóliou. Odhad hmotnosti bol určený 
pomocou programu CATIA V5R20. 

Hmotnosť:  325 g 
 

• Platiace závažie 
V tomto hmotnostnom rozbore je rátané s najvyššou možnou váhou nákladu 

12 662 g. Závažie bude uložené priamo v ťažisku modelu. Takže aj pri nižšej hmotnosti 
nákladu nedochádza k zmene letových vlastností a nie je potrebné model inak 
vyvažovať. 

Hmotnosť: 12 662 g 
6.2. Centráž	
Na určenie polohy ťažísk jednotlivých častí modelu bol použitý program CATIA V5R20.  

Tabuľka 6-2 Hmotnosti a vzdialenosti jednotlivých častí modelu 
Položka No. m [g] X [mm] 
Vrtuľa [17] 1 95 35 
Motor [19] 2 627 80,6 
Regulátor [21] 3 50 259 
Pohonná batéria [16] 4 549 164,5 
Predná časť trupu 5 107,5 267,5 
Prijímač [20] 6 35 259 
Batéria pre prijímač [18] 7 50 259 
Limitér  8 14 259 
Platiace zaťaženie 9 12662 624,5 
Gondola + podvozok 10 1439 586,8 
Krídlo 11 1600 691,5 
Trubka spojujúca krídlo 12 346,5 582,5 
Servomotory v krídle (6 krát) [23] 13 150 800 
Stredná časť trupu 14 100 522 
Zadná časť trupu 15 290 1314,2 
Chvostové plochy 16 325 1882,5 
Servomotory v chvoste (2 krát) [22] 17 60 1950 
SUMA  18 500 - 
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Súradnicový systém sa nachádza vo vzdialenosti 35 mm od ťažiska vrtule.  Vzdialenosť 
počiatku strednej aerodynamickej tetivy a počiatku súradnicového systému je 500 mm. 

 
𝑥96: = 500	𝑚𝑚 

  

 
Obrázok 6-1 Rozloženie jednotlivých častí 

 
Vzťah pre polohu ťažiska: 

𝑥g =
∑ 𝑚i ∙ 𝑥igi
@
∑ 𝑚i
i
@

			 [𝑚𝑚] ( 6.1) 

Vzhľadom k počiatku  súradnicového systému: 

𝑥g =
11553710
18500 = 624,525	𝑚𝑚  

Vzhľadom ku strednej aerodynamickej tetive: 

𝑥gmmm =
𝑥g − 𝑥96:
𝑐nog

∙ 100 =
624,525 − 500

410 ∙ 100 = 30,37% ( 6.2) 
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Obrázok 6-2 Poloha hmotností v súradnicovom systéme 
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 LETOVÁ	OBÁLKA		
Letová obálka bude počítaná za základe výpočtov z predpisu CS-22 [5], tento 

predpis obsahuje oblasť klzákov a motorových klzákov.  Letová obálka slúži na určenie 
rýchlostí a zaťaženia, ktoré môžu nastať počas letu.  

Keďže ako je spomínané, predpis je určený na klzáky a nie priamo na modely a preto 
boli zmenené hodnoty násobkov n1 a n2 za nižšie. Vďaka tomu je možné znížiť celkovú 
hmotnosť konštrukcie modelu, čo je jeden z hlavných cieľov.  

Aby nebola presiahnutá upravená hodnota násobku n1 a n2, bol pre pilota 
obmedzený maximálny uhol priečneho sklonu v zatáčke, tento uhol bol vypočítaný zo 
vzorca (7.1) [8]. Keďže predmetom letovej misie nie je akrobatický let ani nijaké časové 
obmedzenie, nepredpokladá sa prekročenie určeného násobku 3 v žiadnej časti letu. 

𝑛 =
𝐿
𝐺
=

1
𝑐𝑜𝑠Φ

 [-] (7.1) 

 
Maximálny uhol priečneho sklonu pre hodnotu upraveného násobku je: 

Φ = 70° 
Hodnoty vstupujúce do výpočtu sú uvedené v tabuľke 7-1. 
 
Tabuľka 7-1 Parametre potrebné pre výpočet letovej obálky [10] 

 Označenie Hodnota Jednotka 

Max. koeficient vztlaku 𝑐7t9u 1,58 - 

Min. koeficient vztlaku 𝑐7tvi -0,5 - 

Min. koeficient odporu 𝑐wtvi 0,01907 - 

Max. koeficient vztlaku s klapkami 𝑐xyzo{ 2,15 - 

Stredná geometrická tetiva 𝑐n|g  0,41 - 

Sklon vztlakovej čiary krídla 𝑎 4,3249 rad-1 

 
7.1. Obratová	obálka	

Tabuľka 7-2 Násobky v letovej obálke 

 
 

Násobok Hodnota násobku podľa CS-22 Upravená hodnota násobku 

n1 5,3 3 

n2 4 3 

n3 -1,5 -1,5 

n4 -2,65 -2,65 
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• Cestovná rýchlosť 

• Pádová rýchlosť 

• Obratová rýchlosť 

 
• Pádová rýchlosť na chrbte 
𝑐7tvi určený pomocou aproximáciou poláry krídla polynómom 6 stupňa. 

• Obratová rýchlosť na chrbte: 

• Rýchlosť strmhlavého letu: 

Musí byť väčšia než  

a zároveň väčšia než 

Zvolená hodnota: 

 

𝑣8 = 18,5		𝑚𝑠9* = 66,6	𝑘𝑚ℎ9*	  

𝑣! = }
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔

𝜚 ∙ 𝑐$:&; ∙ 𝑆
 [𝑚𝑠9*] ( 7.2) 

𝑣! = }
2 ∙ 18,5 ∙ 9,81

1,225 ∙ 1,58 ∙ 1,08
= 13,18		𝑚𝑠9* = 47,43	𝑘𝑚ℎ9* 

 
 

𝑣6 = 𝑣! ∙ �𝑛*		 [𝑚𝑠9*] ( 7.3) 

𝑣6 = 12,20 ∙ �5,3 = 22,82	𝑚𝑠9* = 82,15		𝑘𝑚ℎ9*		   

𝑣!+ = }
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔
𝜚 ∙ 𝑐$:<= ∙ 𝑆

	 
[𝑚𝑠9*] ( 7.4) 

𝑣!+ = }
2 ∙ 18,5 ∙ 9,81
1,225 ∙ 0,5 ∙ 1,08

= 23,42	𝑚𝑠9* = 84,31		𝑘𝑚ℎ9*			 
  

𝑣6+ = 𝑣!+ ∙ �𝑛>		 [𝑚𝑠9*]			 ( 7.5) 

𝑣6+ = 23,42 ∙ �2,65 = 38,13	𝑚𝑠9* = 137,25	𝑘𝑚ℎ9*   

𝑣? = 18 ∙ }
𝑚 ∙ 𝑔
10 ∙ 𝑆

∙
1

𝑐?:<=

!
 [	𝑚𝑠9*] ( 7.6) 

𝑣? = 18 ∙ }
18,5 ∙ 9,81
10 ∙ 1,08

∙
1

0,019
!

= 47,93	𝑚𝑠9* = 172,55		𝑘𝑚ℎ9*				 
 

 

𝑣? = 1,35 ∙ 𝑣8 	 [𝑚𝑠9*] ( 7.7) 
𝑣? = 1,35 ∙ 18,5 = 24,98𝑚𝑠9* = 89,91	𝑘𝑚ℎ9*			   

𝑣? = 172,55	𝑘𝑚ℎ9*			  
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7.2. Obálka	poryvov	
Ak nie je možné určiť  násobky inak, vypočítajú sa takto: 

Hmotnostný pomer letúnu 

Zmierňujúci súčiniteľ poryvu 

Násobok pri poryve 

Nesmú však prevyšovať  

• Násobky u poryvov (obratová rýchlosť) 

Kladný násobok i záporný násobok zahŕňa poryv o rýchlosti 𝑈 = 15	𝑚𝑠�@ 

Hodnota však nemôže prevyšovať 

Zvolené hodnoty  

𝜇 =
2 ∙ 𝑚

𝑆 ∙ 𝜚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐5@7
	 [−] ( 7.8) 

𝑘 =
0,88 ∙ 𝜇
5,3 + 𝜇

	 [−] ( 7.9) 

𝑛 = 1 ± �
�𝑘2� ∙ 𝜚 ∙ 𝑈 ∙ 𝑉 ∙ 𝑎

�𝑚 ∙ 𝑔
𝑆 �

� [−] ( 7.10) 

𝑛 = 1,25 ∙ �
𝑉
𝑣!
�
+

 [−] ( 7.11) 

𝜇 =
2 ∙ 18,5

1,08 ∙ 1,225 ∙ 4,3249 ∙ 0,41
= 15,77  

𝑘 =
0,88 ∙ 15,77
5,3 + 15,77

= 0,659	  

𝑛AB" = 1	 +	�
�0,6592 � ∙ 1,225 ∙ 15 ∙ 22,82 ∙ 4,3249

�18,5 ∙ 9,811,08 �
� = 4,56  

				𝑛9B"# = 1 − �
�0,6592 � ∙ 1,225 ∙ 15 ∙ 38,13 ∙ 4,3249

�18,5 ∙ 9,811,08 �
� = −4,94 

 

 

𝑛AB" = 1,25 ∙ �
𝑣6
𝑣!
�
+
= 1,25 ∙ 𝑛* [−] ( 7.12) 

𝑛AB" = 1,25 ∙ 3 = 3,75   

𝑛9B"# = 1,25 ∙ �
𝑣6+
𝑣!*

�
+
= 1,25 ∙ 𝑛> [−] ( 7.13) 

𝑛9B"# = 1,25 ∙ (−2,65) = −3,31   

𝑛AB" = 3,75  
𝑛9B"# = −3,31	  
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• Násobky u poryvov (rýchlosť strmhlavého letu) 
 

Kladný násobok i záporný násobok zahŕňa poryv o rýchlosti 𝑈 = 7,5	𝑚𝑠�@ 

Hodnota by však nemala prevyšovať 

 
 
Zvolené hodnoty 

7.3. Klapková	obálka	
• Maximálna rýchlosť s vysunutím klapiek 
Nesmie byť menšia než 

Resp. 

Maximálna rýchlosť letu s vysunutými klapkami 

• Pádová rýchlosť s vysunutím klapiek 

𝑛AB$ = 1	 + �
�0,6592 � ∙ 1,225 ∙ 7,5 ∙ 47,93 ∙ 4,325

�18,5 ∙ 9,811,08 �
� 	= 4,73  

𝑛9B$ = 1 − �
�0,6592 � ∙ 1,225 ∙ 7,5 ∙ 47,93 ∙ 4,325

�18,5 ∙ 9,811,08 �
� = −2,73  

𝑛B$ = 1,25 ∙ �
𝑣?
𝑣!
�
+

 [−] ( 7.14) 

𝑛B$ = 1,25 ∙ �
172,55
47,43 �

+

= 16,54 
 

 

𝑛B$ = 1,25 ∙ �
𝑣?
𝑣!*

�
+

 [−] ( 7.15) 

𝑛B$ = 1,25 ∙ �
172,55
84,31 �

+

= 5,23 
 

 

𝑛AB$ = 7,76		  
𝑛9B$ = −5,76 

 
 

𝑣C = 2,7 ∙ 𝑣! [𝑚𝑠9*] ( 7.16) 
𝑣C = 2,7 ∙ 13,18 = 35,57		𝑚𝑠9* = 128,06	𝑘𝑚ℎ9*   

𝑣C = 1,05 ∙ 𝑣6		 [𝑚𝑠9*] ( 7.17) 
𝑣C = 1,05 ∙ 22,82 = 23,96,𝑚𝑠9* = 86,26	𝑘𝑚ℎ9*   

𝑣C = 128,06	𝑘𝑚ℎ9*   

𝑣C! = }
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔

𝜚 ∙ 𝑐ECF6G ∙ 𝑆
	 [𝑚𝑠9*] ( 7.18) 
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Maximálny kladný násobok pri lete s vysunutými klapka je v prípade predpisu 
CS22 rovný 4. Tento násobok bol znížený na hodnotu 3, pretože nie je predpokladané 
že by takáto situácia nastala. 
Obratová rýchlosť 

Zhrnutie: 
V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť zhrnutie všetkých dôležitých rýchlosti, 

ktoré budú potrebné pre vykreslenie letovej obálky modelu Golem. 
 

Tabuľka 7-3 Rýchlosti letovej obálky 

𝑣C! = }
2 ∙ 18,5 ∙ 9,81

1,225 ∙ 2,15 ∙ 1,08
	= 11,29	𝑚𝑠9* = 40,65	𝑘𝑚ℎ9* 

 

 

 

𝑣C& = }
2 ∙ 𝑛 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔
𝜚 ∙ 𝑆 ∙ 𝑐ECF6G

 

 

[	𝑚𝑠9*] ( 7.19) 

𝑣C& = }
2 ∙ 3 ∙ 18,5 ∙ 9,81
1,225 ∙ 1,08 ∙ 2,15

= 19,56	𝑚𝑠9* = 70,42	𝑘𝑚ℎ9* 
 

 

Názov Rýchlosť 
[𝒌𝒎/𝒉] 

Násobok Poryvy 

Cestovná rýchlosť 66,6 − − 
Pádová rýchlosť 47,43 1 − 
Obratová rýchlosť 82,15 3 3,75 
Pádová rýchlosť  na chrbte 84,31 1 − 
Obratová rýchlosť  na chrbte 137,25 -2,65 -3,31 

Rýchlosť strmhlavého letu 172,55 
3 4,73 

-1,5 -2,73 
Maximálna rýchlosť s vysunutými klapkami 128,06 3 − 
Pádová rýchlosť s vysunutými klapkami 40,66 1 − 
Obratová rýchlosť  s vysunutými klapkami 70,42 3 − 
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 ZÁKLADNÉ	 VÝPOČTY	 STABILITY	 A	 RIADITEĽNOSTI	
POTREBNÉ	PRE	VÝPOČET	ZAŤAŽENIA	[7]	
V tejto kapitole budú počítané základné charakteristiky stability a riaditeľnosti, 

ktoré budú následne využité pre výpočty zaťaženia chvostových plôch. Všetky výpočty 
v tejto kapitole sú spočítané podľa vzorcov dostupných v literatúre [7].  

• Sklon vztlakovej čiary 
• Poloha aerodynamického stredu letúnu 
• Účinnosť kormidla VOP a SOP 

 
8.1. Sklon	vztlakovej	čiary	

Vztlaková čiara vyjadruje závislosť medzi uhlom nábehu a súčiniteľom vztlaku. 
V spodnej časti vztlakovej čiary, teda pri malých uhloch nábehu môžeme považovať 
vztlakovú čiaru za lineárnu.  

Vztlaková čiara bola zhotovená pomocou programu XFLR5, kde bol použitý 
model LLT (Lifting Line Theory). Vztlaková čiara vytvorená v programe XFLR5, bola 
následne nahradená lineárnou regresiou, na základe ktorej bol odčítaný jej sklon. 

 
Obrázok 8-1 Nahradenie vztlakovej VOP pomocou lineárnej regresie 
 
• Sklon vztlakovej čiary VOP 

𝑎��� = 4,937	𝑟𝑎𝑑�@ 
• Sklon vztlakovej čiary SOP. Jej hodnota bola určená rovnako ako sklon 

vztlakovej čiary VOP. 
𝑎n�� = 4,875	𝑟𝑎𝑑�@ 

 
8.2. Poloha	aerodynamického	stredu	letúnu		

Aerodynamický stred je definovaný ako bod v rovine súmernosti letúnu (x, z), ku 
ktorému je súčiniteľ klopového momentu letúnu stály, nezávislý na zmene uhlu 
nábehu. [7] 

Sklon	vztlakovej	čiary	VOP

α [-]

Cl [-]
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Pre výpočet polohy aerodynamického stredu sú potrebné parametre letúnu, 
ktoré vstupujú do výpočtu. Všetky hodnoty boli buď odčítané z 3D modelu v programe 
CATIA V5R alebo boli získané na základe analýzy v programe XFLR5, prípadne boli 
určené na základe definičných  obrázkov literatúre [7]. 
Tabuľka 8-1 Parametre vstupujúce do výpočtu aerodynamického stredu letúna 
 Označenie Hodnota Jednotka 
Pôdorysná plocha krídla S 1,08 m2 

Rozpätie krídla b 2,64 m 
Sklon vztlakovej čiary krídla aK 4,74 rad-1 

Štíhlosť krídla l 6,45 - 
Zúženie krídla A 1 - 
Dĺžka tetivy koreňového profilu co 0,41 m 
Dĺžka strednej aerodynamickej tetivy cSAT 0,41 m 
Mohutnosť VOP VVOP 0,66 - 
Rameno VOP lVOP0,25 1,26 m 
Plocha VOP SVOP 0,233 m2 
Celková hmotnosť letúnu m 18,5 kg 
Gravitačné zrýchlenie g 9,81 m.s-2 

Sklon vztlakovej čiary VOP aVOP 4,937 rad-1 
Sklon vztlakovej čiary SOP aSOP 4,875 rad-1 
Cestovná rýchlosť vCEST 18,5 m.s-1 

Súčiniteľ klopivého momentu krídla pri nulovom 
vztlaku 

Cm0K -0,0596 - 

Hustota vzduchu r 1,225 kg.m-3 

Koeficient zníženia kinetického tlaku v mieste 
VOP 

kVOP 0,95 - 

Bezrozmerná súradnica aerodynamického stredu 
krídla 

𝑥o�mmmmm 0,25 - 

Bezrozmerná súradnica aerodynamického ťažiska 𝑥gmmm 0,3 - 
Uhol nastavenia kombinácie krídlo- trup  jKT 7,833 ° 
Dĺžka trupu lTR 1,822 m 
Max. Šírka trupu bTR 0,094 m 
Vzdialenosť 0,25 c0 od nosa trupu lATR 0,5175 m 

Pomerné veličiny odčítané z obrázku 9-1 
C0/lTR 0,225027 - 
lATR/lTR 0,284029 - 

Dĺžka gondoly lG 0,94 m 
Max. Šírka gondoly bG 0,3 m 
Hĺbka profilu v rovine súmernosti gondoly cG 0,41 m 
Vzdialenosť  0,25 cG  od nosu trupu lAG 0,244 m 

Pomerné veličiny odčítané z obrázku 9-1 cG/lG 0,43617 - 
lAG/lG 0,259043 - 
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Obrázok 8-2 Faktor vplyvu trupu/gondoly na polohu aerodynamického stredu[7] 

 
8.2.1. Výpočet	polohy	aerodynamické	stredu	

Polohu aerodynamického stredu vypočítame ako súčet polohy aerodynamického 
stredu konfigurácie krídlo-trup a príspevku VOP k posunu aerodynamického stredu. 

�̅�6 =	 �̅�6%& + ∆�̅�6'()  [-] ( 8.1) 
kde 
�̅�o!"   je poloha aerodynamického stredu kombinácia krídlo trup  
�̅�o#$%  je príspevok VOP k posunu aerodynamického stredu 
 

• Výpočet polohy aerodynamického stredu kombinácia krídlo-trup: 
�̅�6%& = �̅�6% + ∆�̅�6&* +	∆�̅�6+  [-] ( 8.2) 

kde 
∆�̅�o"&- príspevok trupu k posunu aerodynamického stredu krídla 
∆�̅�o'-príspevok gondoly k posunu aerodynamického stredu krídla 
 

Aby bolo možné dopočítať jednotlivé príspevky od trupu a gondoly je potrebné si 
určiť bezrozmerný faktor vyjadrujúci vplyv trupu resp. gondoly na polohu 
aerodynamické stredu letúnu. Tento faktor sa určí z diagramu na obrázku 9-2 pomocou 
pomerných geometrických parametrov obsiahnutých v tabuľke 9-1. Hodnota faktoru 
bola znížená o 5%, keďže sa jedná o hornoplošník. 
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𝐾o"& = 0,3021 
𝐾o' = 0,0751 

Príspevok od trupu a gondoly k posunu aerodynamického stredu letúnu bol stanovený 
podľa vzťahu (8.3) a (8.4).  

∆�̅�6&* =	−𝐾6&* ∙
𝑏74𝐶0+

𝑆𝐶6
 [-] (8.3) 

 

∆�̅�6+ = −− 𝐾6+ ∙
𝑏@𝑐@+

𝑆𝐶6
 [-] (8.4) 

Polohu aerodynamického stredu kombinácia krídlo-trup určíme zo vzťahu ( 8.2). 
�̅�o!" = 0,247 

• Výpočet príspevku VOP k posunu aerodynamického stredu: 

∆�̅�6'() =
𝑎-./
𝑎

∙ 𝑘-./ ∙ 𝑉m-./ ∙ �1 −
𝜕𝜀
𝜕𝛼�

 [-] (8.5) 

   
Zo vzťahu je možné vidieť, že je najskôr potrebné určiť sklon vztlakovej čiary 

letúnu 𝑎, aerodynamickú mohutnosť VOP 𝑉m��� a deriváciu uhlu zošikmenia ��
��

. Aby 
bolo možné určiť tieto parametre bude nutné stanoviť taktiež pomerné geometrické 
parametre 𝑙�̅��(,*+, ℎm���, ktoré určíme zo vzťahu (8.6) a (8.7). 

𝑙-̅./,,#. =	
𝑙-./,,#.
(𝑏/2)

= 0.9545 [m] (8.6) 

ℎm-./ =	
ℎ-./
(𝑏/2)

= 0,1602 
[m] (8.7) 

 
kde 
ℎ���- poloha VOP voči krídlu, stanovená pomocou obrázku 9-3. 

 
Obrázok 8-3 Definícia polohy vzhľadom ku krídlu 

 

Na základe stanovených geometrických parametrov je možné dopočítať deriváciu 

uhlu zošikmenia podľa vzťahu (8.8). 
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𝜕𝜀
𝜕𝛼

=̇ 	1,75 ∙
𝑎3

𝜋 ∙ 𝐴 ∙ �𝑙-̅./,,#.𝜆�
*/> ∙ �1 +  ℎm-./ �

= 0,357 [-] (8.8) 

Aby bolo možné určiť aerodynamickú mohutnosti vodorovných chvostových 
plôch 𝑉m��� je potrebné stanoviť rameno VOP k aerodynamickému stredu konfigurácie 
krídlo-trup. Toto rameno sa určí sa na základe vzťahu (8.9). 

𝑙-./ = 𝑙-./,,#. + �0,25 − �̅�6%&� ∙ 𝑐6 = 1,2613 [m] (8.9) 
 

𝑉m-./ =
𝑆-./ ∙ 𝑙-./

𝑆𝑐6
= 0,6637 [-] (8.10) 

Ako posledný parameter je nutné stanoviť potrebný sklon vztlakovej čiary, ktorý 
sa určí podľa vzťahu (8.11). 

𝑎 = 𝑎37 + 𝑎-./ ∙ 𝑘-./ ∙
𝑆-./
𝑆

∙ �1 −
𝜕𝜀
𝜕𝛼�

= 5,391 [rad-1] (8.11) 

   
Na základe výpočtov a následnom dosadení do vzťahu (8.5) dostávame príspevok VOP 
k posunu aerodynamického stredu. 

∆�̅�o#$% = 0,371 
 

Výsledná poloha aerodynamického stredu letúna s pevným riadením je  daná 
súčtom polohy aerodynamického stredu kombinácia krídlo-trup a príspevok VOP 
k posunu aerodynamického stredu.  

�̅�o = 0,618 
Veličina, ktorá posudzuje mieru statickej stability sa nazýva statická zásoba s pevným 
riadením 𝜎o.	Táto veličina má kladnú hodnotu pre pozdĺžny statický stabilný režim letu. 
Čím vyššia hodnota 𝜎o , tým je režim letu pozdĺžne staticky stabilnejší.  

𝜎6 = �̅�6 − �̅�7 = 0,311 [-] (8.12) 
 
8.3. Účinnosť	kormidla		

Účinnosť kormidla všeobecne povedané, prevádza vplyv výchylky kormidla na 
zmenu uhlu nábehu plochy, na ktorej sa kormidlo nachádza. [7] 

Účinnosť kormidla je možné stanoviť zo vzťahu: 
𝑑𝛼
𝑑𝛿

= 𝜂* ∙ 𝜂+ ∙ �
𝜕𝛼
𝜕𝛿�0

 [-] (8.13) 

kde 
𝜂@- faktor veľkosti a tvaru nosu na účinnosť kormidla 
𝜂B- korekčný faktor účinnosti kormidla 
���
�¤
�
¥
- základná účinnosť kormidla 

 
 Účinnosť kormidla bude určovaná pre strednú aerodynamickú tetivu ako VOP 

tak aj SOP, pretože je to hodnota charakteristická pre aerodynamickú plochu. 
 

Tabuľka 8-2 Parametre vstupujúce do výpočtu účinnosti kormidla 
 Označenie Hodnota Jednotka 
Hĺbka aerodynamickej tetivy VOP cSATVOP 0,233 m 
Hĺbka kormidla VOP cKORVOP 0,065 m 
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Pomerná hodnota pre VOP cKORVOP/ cSATVOP 0,291 m 
Hĺbka aerodynamickej tetivy SOP cSATSOP 0,233 m 
Hĺbka kormidla SOP cKORSOP 0,071 m 
Pomerná hodnota pre SOP cKORSOP/ cSATSOP 0,305 m 
Uhol odtokovej hrany profilu NACA 0010 F 12,74 ° 
    

 
Obrázok 8-4 Základná účinnosť kormidla[7] 

 
Obrázok 8-5 Faktor veľkosti a tvaru nosu na účinnosť kormidla[7] 
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Obrázok 8-6 Korekčný faktor účinnosti kormidla [7] 

Základná účinnosť kormidla bola určená z obrázku 9-2.  

�
𝜕𝛼
𝜕𝛿�¥	���

= 0,582 

�
𝜕𝛼
𝜕𝛿�¥	n��	

= 0,594 

 
Podľa obrázku 9-3 bol určený faktor veľkosti a tvaru nosa na účinnosť kormidla. Ten 
pre je rovnaký ako pre kormidlo VOP tak SOP, keďže sa jedná o zaslepenú štrbinu. 

𝜂@	��� = 𝜂@	n�� = 1 
 

Ako posledný bol určený korekčný faktor, ktorý dosahuje rovnakú hodnotu pre 
kormidlo VOP a SOP, pretože výchylka kormidla je u oboch rovná 30° a tretinová 
výchylka je rovná 10°. Bol určený z obrázku 9-4. 

𝜂B	��� = 𝜂B	n�� = 0,85 
𝜂B	���	@/C = 𝜂B	n��	@/C = 1 

 
Na základe určených parametrov dostávame účinnosť kormidla VOP aj SOP.   
• Pre maximálnu výchylku kormidla 

𝑑𝛼
𝑑𝛿���

= 𝜂@	��� ∙ 𝜂B	��� ∙ �
𝜕𝛼
𝜕𝛿�¥	���

= 0,495	 

𝑑𝛼
𝑑𝛿n��

= 𝜂@	n�� ∙ 𝜂B	n�� ∙ �
𝜕𝛼
𝜕𝛿�¥	n��

= 0,505 

• Pre tretinovú výchylku kormidla 
𝑑𝛼
𝑑𝛿���	@/C

= 𝜂@	��� ∙ 𝜂B	��� ∙ �
𝜕𝛼
𝜕𝛿�¥	���

= 0,582	 

𝑑𝛼
𝑑𝛿n��	@/C

= 𝜂@	n�� ∙ 𝜂B	n�� ∙ �
𝜕𝛼
𝜕𝛿�¥	n��

= 0,594 
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 VÝPOČET	ZAŤAŽENIA	CHVOSTOVÝCH	PLÔCH	
Pre výpočet zaťaženia budú použité hodnoty rýchlostí z letovej obálky dopočítané 

v kapitole 7. Pre výpočet budú použité vzorce uvedené v predpise CS-22 [5] na základe, 
ktorého budú dopočítané sily pôsobiace na chvostové plochy modelu.  

Tiež je dôležité, že výpočet bol uskutočnený na základe istých predpokladov: 
• Hmotnostné sily sú zanedbávané vzhľadom na ich veľmi nízku hodnotu 

voči silám aerodynamickým  
• Je predpokladané rovnomerne rozloženie vztlaku po rozpätí VOP 

pripadne SOP.   
• Prenos krútiaceho momentu z kormidla na stabilizátor pripadne kýl je 

simulovaný pomocou reakčných síl v závesoch, no záves je tvorený 
celistvým spojením s danou plochou.  
 

9.1. Výpočet	zaťaženie	VOP	
9.1.1. Vyvažovacie	sily	

Je potrebné dopočítať vyvažovacie sily VOP. Tieto sily boli určené zo vzorca ( 9.1) 
pre body z letovej obálky.  Vyvažovacie sily sa určujú aby bol zaistený rovnovážny let 
modelu. 

 

𝐹-I- =
𝑀-I-

𝑙-./
=	
1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣

+ ∙ 𝑐:0 ∙ 𝑐567 ∙ 𝑆 + 𝑛 ∙ 𝑚7.J ∙ 𝑔 ∙ 𝑐567 ∙ (𝑥7mmm − 𝑥6mmm)

𝑙-./,,#.
 

 

[N] ( 9.1) 

   
Tabuľka 9-1 Vyvažovacie sily 
BOD RÝCHLOSŤ 

[km/h] 
RÝCHLOSŤ [m/s] NÁSOBOK FVYV [N] 

A 82,15 22,83 3 2,71 
D 172,55 47,93 3 -20,08 
E 172,55 47,93 -1,5 -34,17 
G 137,25 38,13 -2,65 -26,94 

 
9.1.2. Zaťaženie	od	manévru	

Tento typ zaťaženia zodpovedá silám na vodorovných chvostových plochách pri 
prudkom vychýlení kormidla. Pre daný prípad bude počítané s dvoma hodnotami 
výchylky kormidla a to s maximálnou a tretinovou výchylkou kormidla.  
Sila na vodorovné chvostové plochy je daná vzorcom (9.2). 

 

𝐹F6K'() = 𝐹-I- +
1
2
∙ 𝐶E,./L ∙ 𝛿 ∙ 𝜚 ∙ 𝑆B ∙ 𝑣

+ 
 

[N] (9.2) 

kde  
𝐶x,��¤- je prírastok derivácie súčiniteľa vztlaku na chvostových plochách. Tento 
prírastok je možné určiť podľa vzťahu ( 9.3). 
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𝐶E,./L = 𝑎-./ ∙
𝑑𝛼
𝑑𝛿

∙ 𝑘-./ 

 
[-] ( 9.3) 

   
Tabuľka 9-2 Sily od manévru na VOP 
BOD RÝCHLOSŤ 

[km/h] 
RÝCHLOSŤ 

[m/s] 
NÁSOBOK 𝑭𝑽𝒀𝑽[N] 𝜹[°] 𝑭𝑴𝑨𝑵𝑽𝑶𝑷[N] 

A 82,15 22,83 
1 -3,55 30 247,53 
3 2,71 -30 -248,37 

D 172,55 47,93 
1 -26,34 10 129,19 
3 -20,08 -10 -175,61 

E 172,55 47,93 1 -26,34 -10 -181,87 
-1,5 -34,17 10 121,36 

G 137,25 38,13 1 -15,52 -30 -266,59 
-2,65 -26,94 30 224,13 

 
Plošné zaťaženie je určené z rovnice (9.4), do ktorej bolo dosadené  maximálne 
zaťaženie od manévru z tabuľky 9-2. 

𝑊′-./ =	
 𝐹F6K'()	012 

𝑆-
=
|−266,59|
0,232

= 1149,11 [Pa] ( 9.4) 

 
Potom zo vzorca  ( 9.5) je možné určiť líniové zaťaženie na vodorovných chvostových 
plochách. Rozloženie je vykreslené na obrázku 9-1. 
 

𝑞(𝑦) = 𝑊′ ∙ 𝑐(𝑦) [N/m]  ( 9.5) 

 
Obrázok 9-1 Líniové zaťaženie po polorozpätí VOP 

 
Integráciou líniového zaťaženia dostávame posúvajúcu silu pre vodorovné 

chvostové plochy. Priebeh posúvajúcej sily po polorozpätí VOP je zobrazený na obrázku 
9-2. 
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𝑇 = 	³ 𝑞(𝑦)
M()
+

0
∙ 𝑑𝑦 

 
[N] (9.6) 

 
Obrázok 9-2 Priebeh posúvajúcej sily po polorozpätí VOP 

 
Ohybový moment sa určí podľa vzorca (9.7). Priebeh ohybového momentu je 

zobrazený na obrázku 9-3. 
 

𝑀) =	³ 𝑇(𝑦)
M'()
+

0
∙ 𝑑𝑦 

 
[N.m] (9.7) 

 
Obrázok 9-3 Priebeh ohybového momentu po polorozpätí VOP 
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Ako bolo spomínané v úvode kapitoly, výpočet zaťaženia sa opiera o predpis CS-
22 . V predpise UL-2 [14]  je zobrazené rozloženie zaťaženia po hĺbke profilu a krútiaci 
moment bude počítaný na základe tohto rozloženia. Rozloženie je zobrazené na 
obrázku 9-4. 

 
Obrázok 9-4 Rozloženie zaťaženie po hĺbke profilu pri manévri [14] 

Hodnota c2 pre zvolený typ kormidla je nulová. 

Výpočet krútiaceho momentu bol určovaný k referenčnému bodu. Tento bod  sa 
nachádza v mieste, ktorým prechádza nosník. Poloha nosníku sa nachádza vždy 
v najhrubšom mieste profilu.  

𝑥𝑛 = 0,3 ∙ 𝑐 

Kormidlo prenáša silu, pôsobisko tejto sily je predpokladané v mieste spoja kormidla 
a stabilizátora. 

𝑥𝑠 = 𝑐 − 0,25 ∙ 𝑐3 

kde 

c3- hĺbka kormidla 

Krútiaci moment je určený vzorcom (9.8) a jeho priebeh je zobrazený na obrázku 9-5. 

𝑀N = ³ 𝑊O ∙ ´𝑐*(𝑦) ∙ �𝑥! −
1
3
∙ 𝑐*(𝑦) − 𝑥=� + 𝑐,(𝑦) ∙ (𝑥! − 𝑥=)µ

M'()
+

0
∙ 𝑑𝑦 [N.m] (9.8) 
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Obrázok 9-5 Priebeh krútiaceho momentu po polorozpätí VOP 

 
9.1.3. Zaťaženie	od	poryvu	

Vzorec ( 9.9) vyjadruje zaťaženie od poryvu pre vodorovné chvostové plochy. Po 
dosadení jednotlivých rýchlostí z letovej obálky boli dopočítané jednotlivé sily 
pôsobiace na VOP a bolo vybraté maximálne zaťaženie.  

𝐹/.4	-./ = 𝐹-I- +
1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐EP-./ ∙ 𝑆-./ ∙ 𝑈 ∙ 𝑘-./ ∙ 𝑉 ∙ �1 −

𝑑𝜀
𝑑𝛼�

 

 
[N] ( 9.9) 

kde 
U- je rýchlosť poryvu v [m/s] 
 
Tabuľka 9-3 Zaťaženie od poryvu pre VOP 

BOD RÝCHLOSŤ 
[km/h] 

RÝCHLOSŤ 
[m/s] 

RÝCHLOSŤ 
PORYVU [m/s] NÁSOBOK 𝑭𝑽𝒀𝑽 

[N] 
𝑭𝑷𝑶𝑹𝑽𝑶𝑷[N

] 

C 82,15 22,83 15 1 -3,55 98,20 
-15 -105,30 

B 172,55 47,93 
7,5 

1 -26,34 
80,52 

-7,5 -133,21 

H 172,55 47,93 
7,5 

1 -26,34 
80,52 

-7,5 -133,21 

F 137,25 38,13 15 1 -15,52 154,49 
-15 -185,52 

 
Rozloženie zaťaženia pri manévri a od poryvu má rovnaký charakter, keďže 

výsledné maximálne zaťaženie od poryvu je menšie ako pri manévri, tak pri ďalších 
výpočtoch bude rozoberaný iba krútiaci moment.  
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Krútiaci moment bude opäť určený podľa predpisu UL-2, v ktorom rozloženie zaťaženia 
po profile je zobrazené na obrázku 9-6.  

 
Obrázok 9-6 Rozloženie zaťaženia na profile pri poryve [14] 

 
Krútiaci moment na polorozpätie VOP pri poryve je možné dostať integráciou 
jednotlivých prírastkov. Priebeh tohto krútiaceho momentu je zobrazený na obrázku  
9-7. 

 
Obrázok 9-7 Priebeh krútiaceho momentu na polorozpätí VOP pri poryve 

 
9.2. Výpočet	zaťaženia	SOP	
9.2.1. Zaťaženie	od	manévru	
Sila od manévru pre zvislé chvostové plochy sa vypočíta pomocou vzťahu (9.10). 

𝐹F6K	5./	 =
1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣+ ∙

𝑑𝛼
𝑑𝛿

∙ 𝛿 ∙ 𝑆5./ ∙ 𝑐EP5./ ∙ 𝑘5./ [N] (9.10) 
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Tabuľka 9-4 Sily od manévru na SOP 
BOD RÝCHLOSŤ 

[km/h] 
RÝCHLOSŤ 

[m/s] 
NÁSOBOK 𝜹[°] 𝑭𝑴𝑨𝑵𝑺𝑶𝑷[N] 

A 82,15 22,83 1 30 -99,92 
-30 99,92 

D 172,55 47,93 1 
10 61,92 
-10 -61,92 

E 172,55 47,93 1 
-10 -61,92 
10 61,92 

G 137,25 38,13 1 -30 -92,92 
30 92,92 

 
Do rovnice (9.4) bolo dosadené maximálne zaťaženie od manévru z tabuľky 9-4  
a dopočítané plošné zaťaženie.  

𝑊′n�� = 	
 𝐹zo¹0$%	234 

𝑆n��
=
|99,92|
0,092 = 1090,22	𝑃𝑎 

Následne bolo dopočítané líniové zaťaženie z rovnice  ( 9.5), ktoré je zobrazené na 
obrázku 9-8. 

 
Obrázok 9-8 Priebeh líniového zaťaženia na SOP 

 
Dosadením líniového zaťaženia  do vzťahu (9.6) bola dopočítané posúvajúca sila, ktorá 
je vykreslená na obrázku 9-9. 

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

q 
[N

/m
]

y [m]

Líniové zaťaženie 



57 
 

 
Obrázok 9-9 Priebeh posúvajúcej sily na SOP 

 
Ohybový moment bol dopočítaný z rovnice (9.7) a je zobrazený na obrázku 9-10. 

 
Obrázok 9-10 Priebeh ohybového momentu na SOP 

 
Krútiaci moment na SOP bol počítaný rovnako ako krútiaci moment na VOP. Pri 

výpočte bolo využité rozloženie zaťaženia na profile, ktoré je zobrazené na obrázku 9-
4. Krútiaci moment na zvislé chvostové plochy je zobrazený na obrázku 9-11. 
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Obrázok 9-11 Priebeh krútiaceho momentu na SOP 

 
9.2.2. Zaťaženie	od	poryvu	

Pre výpočet zaťaženia pri poryve na zvislé chvostové plochy bude využitý vzťah 
(9.11). Z tohto vzťahu budú vypočítané zaťaženie v jednotlivých bodoch obálky. 

𝐹/.4	5./ =
1
2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐EP-./ ∙ 𝑆-./ ∙ 𝑈 ∙ 𝑘-./ ∙ 𝑉 

 
[N] (9.11) 

   
Tabuľka 9-5 Zaťaženie od poryvu pre SOP 

BOD RÝCHLOSŤ 
[km/h] 

RÝCHLOSŤ 
[m/s] 

RÝCHLOSŤ 
PORYVU [m/s] NÁSOBOK 𝑭𝑽𝒀𝑽 

[N] 
𝑭𝑷𝑶𝑹𝑺𝑶𝑷[𝑵] 

C 82,15 22,83 
15 

1 -3,62 
58,11 

-15 -65,35 

B 172,55 47,93 7,5 1 -26,85 37,98 
-7,5 -91,69 

H 172,55 47,93 7,5 1 -26,85 37,98 
-7,5 -91,69 

F 137,25 38,13 
15 

1 -15,82 
87,32 

-15 -118,96 
 

Pri výpočte bol zvolený rovnaký postup aký bol pri kalkulácii zaťaženia VOP v časti 
9.1.3. Aj v tomto prípade je maximálne zaťaženie menšie ako zaťaženie pri manévri 
a preto sa bude ďalej rozoberať iba krútiaci moment na SOP. 
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Rovnako ako pri VOP tak aj na SOP je rozloženie zaťaženia po profile zobrazené 
na obrázku 9-6 a integráciou jednotlivých prírastkov je možné dostať krútiaci moment 
od poryvu, ktorý je vykreslený na obrázku 9-12. 

 
Obrázok 9-12 Priebeh krútiaceho momentu na SOP pri poryve 
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 TRUP	[4]	
Trup patrí medzi základnú konštrukciu lietadla taktiež sa nazýva aj telo lietadla.  
Hlavné funkcie trupu: 

• Poskytovať priestor pre náklad, pasažierov, ovládacie prvky a ďalšie 
príslušenstvo 

• Priestor na uloženie alebo upevnenie pohonnej jednotky  
• Prepojenie častí lietadla ako celku 

 
10.1. Priehradová	konštrukcia	trupu	

Priehradová alebo tiež nazývaná nosníková konštrukcia, patrí k základným typom 
konštrukcie trupu. Aby odolávala deformácii spôsobenej zaťažením, je zložená z prvkov 
ako sú trámy, vzpery a tyče. Na pokrytie za používajú rôzne typy odolných tkanín.  Táto 
konštrukcia je väčšinou vyrobená z ocele alebo rámy trupu môžu byť vyrobené 
z hliníkovej zliatiny. Rám je priečne vystužený tyčami aby tvoril jeden kus. Každý člen 
nosníka prenáša zaťaženie len ťahom alebo tlakom. [4] 

 
Obrázok 10-1 Nosníková konštrukcia (upravené) [4] 

 
10.2. Škrupinová	konštrukcia	trupu	

Pravá škrupinová konštrukcia využíva na získanie svojho tvaru formovacie prvky, 
rámové zostavy a predely. Aby tieto prvky mohli prenášať čo najväčšie zaťaženie, sú 
umiestnené v intervaloch. V častiach, na ktoré sú pripevnené ďalšie jednotky ako 
napríklad krídla alebo pohonné jednotky sa používajú tieto prvky vystužené 
a pevnejšie. Poťah tejto konštrukcie musí udržiavať pevnosť trupu a taktiež prenášať 
primárne napätie. [4] 



61 
 

 
Obrázok 10-2 Škrupinová konštrukcia (upravené) [4] 

 
10.3. Polo-škrupinová	konštrukcia	trupu	

Táto konštrukcia je modifikáciu škrupinovej konštrukcie a bola vytvorená aby 
zlepšila hmotnostné a pevnostné vlastnosti. V dnešnej dobre je to najbežnejšia 
konštrukcia trupu. Je zostavená z rovnakých prvkov ako škrupinová konštrukcia, ale pre 
zvýšenie pevnosti je plášť vystužený pozdĺžnymi prvkami tzv. longeron [sk. dlhý 
nosník]. Tieto prvky sú umiestnené na ráme a pomáhajú prekonávať primárne ohybové 
zaťaženie. Polo-škrupinová konštrukcia využíva aj ďalšie ľahšie a kratšie prvky tzv. 
stringer [sk. naťahovač], ktoré slúžia na prichytenie poťahu a vytváranie tvaru. [4] 

 

 
Obrázok 10-3 Polo-škrupinová konštrukcia (upravené) [4]  

Zo spomínaných konštrukcii bola zvolená polo-škrupinová konštrukcia trupu a to 
hlavne pre jej pevnostné vlastnosti. Presnejšiu špecifikáciu konštrukcie trupu je možné 
nájsť v kapitole 12. v časti 12.3.   
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 NÁVRH	TRUPU	
Trup modelu bol navrhnutý hlavne s ohľadom na funkciu, na ktorú má slúžiť. Pri 

tomto modely trup slúži ako prepojenie hlavných častí letúna a ako miesto na prepravu 
pohonnej jednotky a elektroniky. Na návrh boli kladené nasledujúce požiadavky: 

• Nízky odpor 
• Aerodynamický čistý tvar trupu  
• Zníženie hmotnosti na možné minimum 
• Rýchly a ľahký prístup k položkám umiestnených v trupe 
• Jednoduchá technológia výroby 

Trup modelu Golem sa skladá z dvoch častí: 

• Predná časť trupu 
• Zadná časť trupu  

 
Obrázok 11-1 Časti trupu 

 
11.1. Predná	časť	trupu	

Predná časť trupu modelu Golem slúži ako prepravná časť.  V tejto časti sa 
nachádza pohonná jednotka, batéria, prijímač, regulátor. Taktiež je na prednú časť 
trupu pomocou krčku pripojená gondola, ktorá slúži ako priestor na prepravu 
platiaceho závažia. Geometria tejto časti bola z týchto dôvodov prispôsobená aby 
spĺňala zadané požiadavky.  

 
Obrázok 11-2 Predná časť trupu 

 
11.2. Zadná	časť	trupu		

Funkciou zadnej časti trupu je prepojenie prednej časti trupu s chvostovými 
plochami modelu. Ako zadná časť bola zvolená trubka, ktorá umožnila znížiť hmotnosť 
trupu a pritom zachovať aerodynamický čistý tvar. 
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Obrázok 11-3 Zadná časť trupu 

 
11.3. Základné	parametre	trupu		

Rameno lVOP určuje základnú dĺžku trupu. Je to vzdialenosť strednej 
aerodynamickej tetivy krídla a strednej aerodynamickej tetivy vodorovných 
chvostových plôch. Táto vzdialenosť bola zvolená v kapitole 6. Táto vzdialenosť je 1260 
mm. 

Dĺžka trupu od nábežnej hrany krídla po motorovú prepážku letúnu bola určená 
pomocou hmotnostného rozboru tak aby bola dosiahnutá poloha ťažiska približne v 30 
% strednej aerodynamickej tetivy. Táto vzdialenosť je 415 mm. 

Na základe týchto parametrov dostávame celkovú dĺžku trupu. 
 

Tabuľka 11-1 Dĺžka častí trupu 
 Hodnota Jednotky 
Predná časť trupu (Obr. 11-1) 915 mm 
Zadná časť trupu (Obr. 11-1) 1187 mm 
Celková dĺžka spojených častí 1822 mm 
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 KONŠTRUKČNÝ	NÁVRH		

Pravidlá súťaže zakazujú použitie kompozitných materiálov, práve preto budú na 
celej konštrukcii modelu Golem použité materiály ako drevo, zliatiny hliníku poprípade 
plasty. Všetky použité materiály a ich hustota a hmotnosť sú uvedené v kapitole 6. 
v tabuľke 6-1. Na tento fakt bolo prihliadané pri celom návrhu vnútornej štruktúry. 

12.1. Základné	konštrukčné	prvky	[13]	

• Nosníky 
Patria medzi hlavné nosné elementy nielen u krídel ale aj u chvostových plôch 

a trupu. Sú to základné prvky pozdĺžneho nosného systému. Pásnice a stojina tvoria 
základ nosníka. Ako je možné vidieť na obrázku 12-1 pásnice slúžia na prenášanie síl od 
ohybových momentov a stojina prenáša posúvajúcu silu. Nosník spolu s poťahom 
tvoria torznú skriňu a tá prenáša vznikajúci krútiaci moment. [13] 

 

 

Obrázok 12-1 Nosník 

 

• Rebrá  
Tieto prvky vytvárajú základný priečny nosný systém. Medzí základné úlohy týchto 

prvkov patrí zabezpečenie požadovaného tvaru, zachytenie niektorých čiastočných 
zaťažení, oddelenie vnútorných priestorov, vystuženie okrajov otvorov. Základné typu 
rebier sú: plnostenné, priehradové, rámové a kombinované rebrá.  [13] 
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Obrázok 12-2 Typy rebier [13] 

 
• Poťah  

Môže byť tvorený tenkými doskami alebo plátnom. Pri modely Golem bola 
využitá nažehľovacia fólia a tenké balsové dosky. Hlavnou úlohou poťahu je vytvárať 
aerodynamický tvar, zabezpečiť hladký povrch, prenášať krútiaci moment spolu so 
stojinou a prenášať vzdušné zaťaženia rozložené na povrchu. [13] 

12.2. Konštrukcia	chvostových	plôch		

Pre chvostové plochy (pre VOP aj SOP) bola zvolená jednonosníková konštrukcia. 
Hlavný nosník sa nachádza  v mieste najväčšej hrúbky profilu aby bola dosiahnutá čo 
najväčšia efektívna výška nosníka čím bude zabezpečený efektívny prenos ohybového 
momentu [13]. Nosníky sú tvorené pomocou balsovej stojiny a borovicových pásnic, 
ktorých parametre budú určené v časti 12.2.1. s ohľadom na zaťaženie vypočítané 
v kapitole 9.  

Rebrá VOP a SOP sú plnostenné. Pre zníženie ich hmotnosti boli do nich vyrezané 
odľahčovacie diery. V polorozpätí vodorovných chvostových plochách sa nachádza 
sedem rebier a vo zvislých je ich počet šesť. Prvé tri rebrá sú vyrezané z preglejky, 
pretože prenášajú väčšie zaťaženie zvyšné rebrá sú balsové. Geometria rebier je 
zobrazená na obrázku 12-3 a 12-4. 

Poťah nosnej časti je vytvorený z balsovej desky o hrúbke 1mm a zvyšná nenosná 
časť poťahu bola vytvorená pomocou nažehľovacej fólie.  

Návrh vnútorného rozloženia je zobrazené na obrázku 12-5 a 12-6. 
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Obrázok 12-3 Rebrá VOP 

 

Obrázok 12-4 Rebrá SOP 
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Obrázok 12-5 Vnútorná štruktúra SOP 

 

 

Obrázok 12-6 Vnútorná štruktúra VOP 

12.2.1. Nosné	prvky	-	pevnostný	výpočet	
V tejto časti budú určené potrebné rozmerové parametre nosníka. Pri návrhu bude 

použitý súčiniteľ bezpečnosti f = 1,5.  
Vzťah medzi zaťažením početným a prevádzkovým je daný vzťahom (12.1). 
 

𝐹/.Č = 𝑓 ∙ 𝐹/4.- [N] (12.1) 
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• Pásnice  
Pásnice chvostových plôch budú vyrobené z borovicového dreva. Jeho maximálne 

dovolené napätie je 86 MPa. Táto hodnota napätia bude použitá pri ďalších výpočtoch. 
Na prierez pásnic pôsobí ohybový moment, ktorý vyvoláva silu v závislosti 

na efektívnej výške nosníka. Táto sila sa určí podľa vzťahu (12.2). 

𝐹/4.- =
𝑀.

ℎ#R
 [N.m] (12.2) 

Efektívna výška je vzdialenosť ťažísk pásnic a určíme ju zo vzťahu (12.3). Ťažisko 
pásnice bolo predpokladané v jej polovine 

ℎ#R = ℎ! − 2 ∙ 0,5 ∙ 𝑡S − 2 ∙ 𝑡S)ť [m] (12.3) 
kde 
hs- je stavebná výška  
tp- je hrúbka pásnice 
tpoť- hrúbka poťahu 
 

Stavebná i efektívna výška profilu sa mení po polorozpätí. Pre návrh plochy prierezu 
pásnice v danom reze platí vzťah (12.4). 

𝑆S =
𝐹/.Č
𝜎34U7

 [MPa] (12.4) 

kde  
Sp- je potrebná plocha prierezu pásnice  

 
Navrhnutím výšky pásnice bola dopočítaná jej šírka tak aby zodpovedala potrebnej 

ploche pásnice. Výsledky sú uvedené v tabuľke 12-1. 
 

Tabuľka 12-1 Určenie pásnic 
 Ozn. VOP SOP Jednotka 
Stavebná výška koreňového profilu hs ck 26 28,4 mm 
Efektívna výška koreňového profilu hef ck 19 22,4 mm 
Max. sila do pásnice Fmax 2600,45 1234,8

6 
N 

Min. plocha pásnice v koreňovom profile Sp ck 30,24 14,36 mm2 

Výška pásnice (zaokrúhlené) - 5 4 mm 
Šírka pásnice (zaokrúhlené) - 6 4 mm 

 

• Kontrola stojiny 

Stojina hlavného nosníka bude vyrobená z balsového dreva. Dovolené napätie 
tohto materiálu pozdĺž vlákien je 14,9 MPa.  

 
Výška stojiny sa rovná efektívnej výške, ktorá bola spočítaná podľa vzorca (12.3) 

a jej hodnota v koreňovom profile je uvedená v tabuľke 12-1. Hrúbka stojiny bola 
zvolená nasledovne: 

𝑡n5<»vi9	��� = 3𝑚𝑚 
𝑡n5<»vi9	n�� = 3	𝑚𝑚 

Napätie v kritickom bode, teda v koreňovom profile určíme podľa vzorca (12.5). 
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𝜏 =
𝑇/.Č
𝑆5

=	
𝑞
𝑡

 [MPa] (12.5) 

kde 
Ss- plocha prierezu stojiny 
q- smykový tok 
t- hrúbka stojiny 

 
Potom bezpečnosť stojiny v kritickom mieste sa vypočíta podľa vzorca (12.6). 

𝑘 =
𝜏?.-
𝜏

 [-] (12.6) 

Po dosadení sú výsledky zobrazené v tabuľke 12-2. 
 
Tabuľka 12-2 Kontrola nosníka 

 Označenie VOP SOP Jednotka 
Napätie 𝜏 3,51 2,23 MPa 
Bezpečnosť 𝑘 4,25 6,68 - 
 

12.3. Konštrukcia	trupu		
• Predná časť 

Predná časť trupu je vytvorená polo-škrupinovou konštrukciou. Priečny prierez je 
kruhového tvaru. Kruhové predely boli vyrezané z balsy a preglejky. Pozdĺžna výstuha 
je vyrobená z borovice a plášť cele konštrukcie je z balsovej dosky o hrúbke 1mm 
následne potiahnutej nažehľovacou fóliou. Vnútorná štruktúra je zobrazená na obrázku 
12-7. 

 

 
Obrázok 12-7 Vnútorná štruktúra prednej časti trupu 

 
 
 

• Zadná časť 
Táto časť trupu je tvorená z duralovej trubky o vonkajšom priemere 30 mm 

a hrúbke steny 1 mm.  
 
Spojenie prednej a zadnej časti trupu je uskutočnené pomocou 3D tlačeného 

puzdra, v ktorom sú dve diery, na konci ktorých sú zo spodnej strany puzdra upevnené 
matice. Pri spojení oboch častí trupu sú do týchto dier vložené dva skrutky. Toto 
spojenie je vyobrazené na obrázky 12-8. 
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Obrázok 12-8 Spojenie prednej a zadnej časti trupu 

 
12.3.1. Pevnostný	výpočet	zadnej	časti	trupu	

Na trup pôsobí krútiaci moment od SOP, ktorého veľkosť je rovná maximálnemu 
ohybovému momentu vznikajúceho na SOP. 

𝑀½	 = 	21,95	𝑁.𝑚 

Od nesymetrického zaťaženia na VOP vzniká na trup taktiež krútiaci moment. 
Podľa predpisu UL-2 je zaťaženie na jednu polovinu VOP 70% a na druhú 100%. 
Výpočet je stanovený pre najväčšiu posúvajúcu silu, ktorá vzniká na VOP. 

𝑀½ = (𝐹¿ÀÁ��� − 0,7𝐹¿ÀÁ���) ∙ 𝑦ÂÃÄÅÆÇ = (266,5 − 186,55) ∙ 0,247 = 19,75	N.m 

 
12.4. Spojenie	chvostových	plôch	a	trupu	

Pre vytvorenie dostatočného pevného spojenia trupu s OP je v oblasti VOP 
vytvorený centroplán, ktorý je prispôsobený tak, že je možnosť jednoducho nasunúť 
celu sústavu VOP na nosnú trubku zadnej časti trupu. Pre zamedzenie pohybu VOP 
v pozdĺžnej osy je v trubke vytvorený otvor, cez ktorý je zasúvaná tyč, upevnená v SOP, 
tým je vytvorené dostatočné spojenie VOP s trupom. Je zamedzený pohyb VOP vo 
všetkých osiach spolu s rotáciou okolo os. V prípade SOP je nutné zamedziť rotácii SOP 
okolo vertikálnej osy, ktorá je spôsobená krútiacim momentom na tejto chvostovej 
ploche. To je dosiahnuté pomocou dvoch čapov v prednej a zadnej časti koreňového 
rebra SOP. Celé spojenie je znázornené na obrázku 12-9. 



71 
 

 
Obrázok 12-9 Spojenie OP a trup  
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 ZHRNUTIE	CELKOVÉHO	KONCEPČNÉHO	NÁVRHU	
Tabuľka 13-1 Parametre modelu Golem [10] 

 
	
	

 	

MODEL – THE GOLEM 

Prázdna hmotnosť 5,838 kg 

Max. hmotnosť 18,5 kg 

Cestovná rýchlosť 66,6 km.h-1 

Max. rýchlosť 128,06 km.h1 

Pádová rýchlosť 47,43 km.h-1 

 
KRÍDLO 

Rozpätie 2640 mm 

CSAT 410 mm 

Plocha 1,08 m2 

Štíhlosť 6,45 - 

Clmax 1,58 - 
 

CHVOSTOVÉ PLOCHY 

Plocha VOP 0,233 m2 

Plocha SOP 0,092 m2 

Rameno VOP 1260 mm 

   
 

TRUP 

Dĺžka trupu 1822 mm 
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Obrázok 13-1 OP a trup modelu Golem v Catia V5R20 

 
Obrázok 13-2 Model Golem v programe Catia V5R20 [10] 
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Obrázok 13-3  Model Golem  na súťaží SAE 2020 

 

Obrázok 13-4 Model Golem   
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 ZÁVER		
 

Úlohou tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť chvostové plochy a trup pre súťažný 
model letúnu Golem. Študentský tím Chicken Wings sa s týmto modelom zúčastnil 
súťaže SAE Aero Design East v marci 2020 v meste Lakeland na Floride, USA.  

Počas celého návrhu chvostových plôch a trupu bol braný dôraz na pravidlá súťaže, 
ktoré boli stanovené organizátormi daného ročníka súťaže. Pritom cieľom bolo vytvoriť 
návrh tak, aby boli dosiahnuté čo najlepšie letové vlastnosti, nízka hmotnosť modelu 
s čo najväčšou nosnosťou platiaceho závažia. 

Pre daný model boli porovnané jednotlivé  usporiadania chvostových plôch. Bolo 
zvolené konvenčné usporiadanie. Toto usporiadanie bolo vybrané na základe kladných 
vlastností ako napr. stabilita počas letu, dobrá ovládateľnosť a taktiež jeho konštrukčná 
nenáročnosť. Následne boli zvolené parametre na základe štatistiky  komerčne 
vyrábaných modelov.  

Trup modelu bol navrhnutý aby spĺňal zadané požiadavky ako aerodynamická 
čistota a minimálna hmotnosť. Ten je zložený z dvoch častí, ktoré je možné od seba 
oddeliť aby bola zaistená čo najľahšia preprava modelu. Dĺžka prednej časti trupu bola 
určená na základe hmotnostného rozboru aby sa poloha ťažiska nachádzala v 30% 
strednej aerodynamickej tetivy.  

V tomto dokumente bola taktiež spracovaná letová obálka zaťaženia podľa 
predpisu CS-22, ktorá vymedzila základné rýchlostné limity spolu s maximálnymi 
letovými násobkami, pomocou ktorých bolo následne možné navrhnúť celú štruktúru 
chvostových plôch a ostatných častí modelu.  

V ďalšej kapitole boli určené potrebné sily k vyváženiu letúnu pre horizontálny 
ustálený let s následným dourčením silových účinkov spôsobených manévrom 
a poryvom pre vodorovné chvostové plochy. Pre zvislé chvostové plochy boli určené 
rovnaké druhy silových účinkov, no v tomto prípade nebolo potrebné počítať sily 
potrebné k vyváženiu letúna.  

Podľa určených síl a znalosti jednotlivých rozložení pri poryve resp. manévri boli 
spočítané výsledné vnútorné silové účinky akými sú posúvajúca sila, ohybový a krútiaci 
moment po polorozpätí prípadne rozpätí vodorovných a zvislých chvostových plôch.  

Práca je zakončená návrhom vnútornej štruktúry chvostových plôch a trupu. 
Taktiež boli dopočítané základné parametre nosných prvkov ako sú pásnice a stojina. 
Prebehol návrh tyče zadnej časti trupu a centroplánu chvostových plôch tj. spojenie 
týchto plôch a trupu.  

Model Golem bol dokončený a zalietaný necelé dva týždne pred začiatkom súťaže. 
V medzinárodnej konkurencii 30-tich tímov obsadil 7. miesto v letovej časti súťaže 
a v celkovom poradí sa umiestnil na 12. mieste.  
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ZOZNAM	JEDNOTIEK,	SKRATIEK	A	ZNAKOV	
 

Označenie Jednotka Názov 

�
𝝏𝜶
𝝏𝜹�𝟎

 [-] Základná účinnosť kormidla 

𝑪𝑳,𝑶𝑷𝜹 [-] Prírastok derivácie súčiniteľa vztlaku na chvostových 
plochách 

𝑽Ï𝑽𝑶𝑷 [-] Aerodynamickú mohutnosti vodorovných chvostových plôch 
𝒙𝑨𝑲mmmmm [-] Bezrozmerná súradnica aerodynamického stredu krídla 
𝒙𝑻mmm [-] Bezrozmerná súradnica aerodynamického ťažiska 
𝒙Ï𝑨𝑲𝑻  [-] Poloha aerodynamického stredu kombinácia krídlo trup 
𝒙Ï𝑨𝑽𝑶𝑷  [-] Príspevok VOP k posunu aerodynamického stredu 
𝒙Ï𝑨 [-] Poloha aerodynamického stredu 
𝝏𝜺
𝝏𝜶 [-] Derivácia uhlu zošikmenia 

𝒂𝑺𝑶𝑷 [rad-1] Sklon vztlakovej čiary SOP 
𝒂𝑽𝑶𝑷 [rad-1] Sklon vztlakovej čiary VOP 
𝒄𝒍𝒎𝒊𝒏 [-] Minimálny súčiniteľ vztlaku 
𝒄𝑳𝜶𝑽𝑶𝑷 [rad-1] Stúpanie vztlakovej čiary VOP 
𝒄𝒎𝟎 [-] Súčiniteľ klopivého momentu krídla 
𝒄𝑺𝑨𝑻 [m] Dĺžka strednej aerodynamickej tetivy krídla 
𝒅𝜶
𝒅𝜹 [-] Účinnosť kormidla 

𝑭𝑴𝑨𝑵𝑽𝑶𝑷  [N] Zaťaženie od manévru na VOP 
𝑭𝑴𝑨𝑵	𝑺𝑶𝑷	 [N] Zaťaženie od manévru na SOP 
𝑭𝑷𝑶Č [N] Početné zaťaženie 

𝑭𝑷𝑶𝑹	𝑺𝑶𝑷 [N] Sila od poryvu na SOP 
𝑭𝑷𝑶𝑹	𝑽𝑶𝑷 [N] Zaťaženie od poryvu na VOP 
𝑭𝑷𝑹𝑶𝑽 [N] Zaťaženie od poryvu 
𝑭𝑽𝒀𝑽 [N] Vyvažovacia sila 
𝒉𝒆𝒇 [m] Efektívna výška 
𝒉𝒔 [m] Stavebná výška 
𝑲𝑨𝑮  [-] Bezrozmerný faktor vyjadrujúci vplyv gondoly 
𝑲𝑨𝑻𝑹  [-] Bezrozmerný faktor vyjadrujúci vplyv trupu 
𝑳𝒄𝒂𝒓𝒈𝒐 [m] Dĺžka nákladového priestoru 
𝒍𝑺𝑶𝑷𝟎,𝟐𝟓 [m] Rameno SOP 

𝒍𝑽𝑶𝑷 [m] Rameno VOP k aerodynamickému stredu konfigurácie 
krídlo-trup 

𝑴𝒌 [N.m] Krútiaci moment 
𝑴𝒐 [N.m] Ohybový moment 
𝑴𝑽𝒀𝑽 [N.m] Vyvažovací moment 
𝒏ä𝒗𝑨  [-] Kladný násobok pri obratovej rýchlosti 
𝒏ä𝒗𝑫  [-] Kladný násobok pri rýchlosti strmhlavého letu 
𝒏�𝒗𝑨𝟐  [-] Záporný násobok pri obratovej rýchlosti na chrbte 
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𝒏�𝒗𝑫  [-] Záporný násobok pri rýchlosti strmhlavého letu 
𝑺𝑲𝑹 [m2] Plocha krídla 
𝑺𝒑 [m2] Potrebná plocha prierezu pásnice 
𝑺𝑺 [m2] Plocha prierezu stojiny 
𝑺𝑺𝑶𝑷 [m2] Plocha zvislých chvostových plôch 
𝑺𝑽𝑶𝑷 [m2] Plocha vodorovných chvostových plôch 
𝒕𝒑 [m] Hrúbka pásnice 
𝒕𝒑𝒐ť [m] Hrúbka poťahu 

𝒕𝑺𝒕𝒐𝒋𝒊𝒏𝒂	 [m] Hrúbka stojiny 
𝒗𝑨 [m.s-1] Obratová rýchlosť 
𝒗𝑨𝟐 [m.s-1] Obratová rýchlosť na chrbte 
𝒗𝑫 [m.s-1] Rýchlosť strmhlavého letu 
𝒗𝑭 [m.s-1] Maximálna rýchlosť s vysunutím klapiek 
𝒗𝑭𝒂 [m.s-1] Obratová rýchlosť 
𝒗𝑭𝒔 [m.s-1] Pádová rýchlosť s vysunutím klapiek 
𝒗𝑯 [m.s-1] Cestovná rýchlosť 
𝒗𝒔 [m.s-1] Pádová rýchlosť 
𝒗𝒔𝟐 [m.s-1] Pádová rýchlosť na chrbte 
𝑽𝑺𝑶𝑷 [-] Mohutnosť SOP 
𝑽𝑽𝑶𝑷 [-] Mohutnosť VOP 
𝑾𝒔𝒕𝒆𝒆𝒍 [kg] Váha prevezeného závažia 

𝒙𝒂𝒆𝒓 [-] Vzdialenosť počiatku strednej aerodynamickej tetivy 
a počiatku súradnicového systému 

𝒙𝑻 [-] Poloha ťažiska 
𝜼𝟏 [-] Faktor veľkosti a tvaru nosa na účinnosť kormidla 
𝜼𝟐 [-] Korekčný faktor účinnosti kormidla 
𝝈𝑨 [-] Statická zásoba s pevným riadením 
l [-] Štíhlosť krídla 
F [°] Uhol odtokovej hrany profilu NACA 0010 
jKT [°] Uhol nastavenia kombinácie krídlo- trup 
∆𝒙Ï𝑨𝑮  [-] Príspevok gondoly k posunu aerodynamického stredu krídla 
∆𝒙Ï𝑨𝑻𝑹  [-] Príspevok trupu k posunu aerodynamického stredu krídla 

A [kg] Váha nákladu, ktorá bola v skutočnosti prenesená 
𝒂 [rad-1] Sklon vztlakovej čiary 
A [-] Zúženie krídla 

ABS [-] Acrylonitrile butadiene styrene 
aK [rad-1] Sklon vztlakovej čiary krídla 
b [m] Rozpätie krídla 
bG [m] Max. Šírka gondoly 

bSOP [m] Rozpätie SOP 
bTR [m] Max. Šírka trupu 

bVOP [m] Rozpätie VOP 
C0/lTR [-] Pomerné veličiny odčítané z obrázku 9-1 
c0SOP [m] Hĺbka tetivy koreňového profilu SOP 
c0VOP [m] Hĺbka tetivy koreňového profilu VOP 
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cca [-] Približne 
cG [m] Hĺbka profilu v rovine súmernosti gondoly 

cG/lG [-] Pomerné veličiny odčítané z obrázku 9-1 
cKORSOP [m] Hĺbka kormidla SOP 
cKORVOP [m] Hĺbka kormidla VOP 

ckSOP [m] Hĺbka tetivy koncového profilu SOP 
ckVOP [m] Hĺbka tetivy koncového profilu VOP 

Cl [-] Koeficient vztlaku 
Cm0K [-] Súčiniteľ klopového momentu krídla pri nulovom vztlaku 

co [m] Dĺžka tetivy koreňového profilu 
cSAT [m] Dĺžka strednej aerodynamickej tetivy 

cSATSOP [m] Stredná aerodynamická tetiva SOP 
cSATVOP [m] Stredná aerodynamická tetiva VOP 
𝒇 [-] Súčiniteľ bezpečnosti 

FLS [-] Finálne bodové hodnotenie 
Fmax [N] Max. sila do pásnice 

G [N] Gravitačná sila 
g [m.s-2] Gravitačné zrýchlenie 

hef ck [m] Efektívna výška koreňového profilu 
hs ck [m] Stavebná výška koreňového profilu 
𝒌 [-] Zmierňujúci súčiniteľ poryvu 
𝒌 [-] Bezpečnosť 

kVOP [-] Koeficient zníženia kinetického tlaku v mieste VOP 
L [-] Vztlak 

lAG [m] Vzdialenosť  0,25 cG  od nosu trupu 
lATR [m] Vzdialenosť 0,25 c0 od nosu trupu 
lG [m] Dĺžka gondoly 

LLT [-] Lifting Line Theory 
LS [-] Letové skóre 
lTR [m] Dĺžka trupu 

lVOP0,25 [m] Rameno VOP 
m [kg] Celková hmotnosť letúnu 

max [-] Maximum 
min [-] Minimum 

n [-] Násobok 
OP [-] Chvostové plochy 
P [m] Váha nákladu, ktorá bola predpokladaná 

PLA [-] Polylactic acid 
PPB [-] Bonus za odhad preneseného nákladu 
𝒒 [N.m-1] Líniové zaťaženie 
q [N.m-1] Smykový tok 
S [-] Počet prevezených futbalových lôpt 
S [m2] Pôdorysná plocha krídla 

SAE [-] Society of automotive engeneering 
SOP [-] Zvislé chvostové plochy 
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Sp ck [m2] Min. Plocha pásnice v koreňovom profile 
SVOP [m2] Plocha SOP 
SVOP [m2] Plocha VOP 
𝑻 [N] Posúvajúca sila 
t [m] Hrúbka stojiny 
𝑼 [m/s] Rýchlosť poryvu 
V [m/s] Rýchlosť 

vCEST [m.s-1] Cestovná rýchlosť 
VOP [-] Vodorovné chvostové plochy 
VVOP [-] Mohutnosť VOP 
𝑾′ [da.N.m-2] Plošné zaťaženie 

xSATSOP [-] Poloha nábežnej hrany SOP 
xSATVOP [-] Poloha nábežnej hrany VOP 
ySATSOP [-] Poloha strednej aerodynamickej tetivy po rozpätí SOP 
ySATVOP [-] Poloha strednej aerodynamickej tetivy po rozpätí VOP 
𝝀 [-] Štíhlosť 
𝝁 [-] Hmotnostný pomer letúnu 
𝝔 [kg.m-3] Hustota 
𝝉 [MPa] Napätie od posúvajúcej sily 
𝚽 [°] Uhol priečneho sklonu 
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Název Mohuntost 
SOP 

Mohutnost 
VOP 

Štihlosť 
VOP 

Štihlosť 
SOP 

pomer 
lvop/csat 

modely             
1 Barracuda 0,0201 0,5582 6,9834 4,9687 5,0307 
2 Ahi 0,0342 0,3856 4,6598 3,5072 2,8749 
3 El nino 0,0195 0,5374 8,3044 5,6501 5,8854 
4 Vertigo  0,0244 0,6464 7,5773 5,3397 6,4660 
5 Delphin 0,0234 0,5481 7,3770 4,3850 4,9335 
6 Bambi 3XL 0,0533 0,5106 3,6264 2,8415 2,4126 
7 Tomahawk 0,0100 0,3400 7,5400 4, 8760 4,0639 
8 Crossfire 2 EX 0,0160 0,3600 6,3500 6,2132 3,5926 
9 Speedi NG 2XL 0,0376 0,3900 3,5274 2,0904 3,0142 

10 Piper Cup L4 0,0382 0,5958 3,7771 3,2314 3,4978 
11 Fabrick 0,0436 0,7100 4,3498 3,1778 3,3571 

Príloha 1 Tabuľa štatistických parametrov modelov 
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