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Abstrakt 

Cieľom diplomovej práce je vytvorenie použiteľných referenčných modelov 
klzáku L-23 Super Blaník a ich využitie pri rámcovom návrhu technológie výroby, 
ktorá zlepší presnosť a zmenší prácnosť výroby. Práca v úvode opisuje históriu 
samotného klzáku a historický prehľad prenosu geometrie z hľadiska konštrukcie. 
Nasledujúca kapitola práce sa zaoberá opisom referenčných modelov a pravidiel ich 
tvorby. Časť opisujúca súradné systémy je úzko spojená z predchádzajúcou 
kapitolou. Ďalšia časť práce je venovaná významu referenčných modelov v životnom 
cykle výrobku. Samotná tvorba a ladenie referenčných modelov klzáku je opísaná 
v ďalšej kapitole tejto prace. Predposledná kapitola sa venuje experimentu, ktorý 
umožnil kontrolu referenčného modelu a výrobku. Záver práce opisuje návrh 
technológie výroby pri využití preverených referenčných modelov a moderných  
nástrojov CAD systémov, ktoré spresňujú a uľahčujú výrobu. Pri vytváraní 
referenčných modelov bolo hlavným cieľom  vytvorenie kvalitných a použiteľných 
plôch. Taktiež návrh technológie výroby bol spracovaný tak aby zaručil zlepšenie 
a zjednodušenie výroby. 

 

Kľúčové slová 

referenčný model, 3D model, publikácie, životný cyklus, klzák, CATIA, CAD systémy, 
reverzné inžinierstvo, 3D skener, technológia výroby 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to create useful reference models of the 
glider L-23 Super Blaník and their use for framework proposal technology of 
production, which will improve accuracy and reduce labor intensity of production. The 
introduction of the thesis describes history of glider and historical overview of 
geometry transmission in terms of structure. The next chapter of the thesis deals with 
the description of reference models and rules of their creation. Section describing 
coordinate systems is closely linked with the previous chapter. Another section of 
thesis is dedicated to the importance of reference models in the product lifecycle. 
The creation and tuning of reference models of glider is described in the next chapter 
of thesis. The penultimate chapter deals with experiment, which allowed verification 
of reference model and product. The conclusion of the thesis describes proposed 
technology of production where used verified reference models and modern tools of 
CAD systems refine and facilitate production. The main objective in designing of 
reference models was the definition of high quality and usable surfaces. Also 
proposal technology of production was processed in order to ensure the 
improvement and simplification of manufacturing process. 

 

Keywords 

reference model, 3D model, publications, life cycle, glider, CATIA, CAD systems, 
reverse engineering, 3D scanner, production technology 
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1. Úvod 
Téma ,,Návrh referenčných modelov klzáku L-23 Super Blaník je  úzko spojená 

zo životným cyklom výrobku, ktorý patrí medzi aktuálne témy. Zavedenie životného 
cyklu (PLM) do leteckej praxe zlepšuje efektívnosť produkcie lietadiel, zrýchľuje 
certifikácia lietadiel a podporuje konkurencie schopnosti leteckého priemyslu. 

Cieľom práce je vypracovanie kvalitných a použiteľných referenčných modelov, 
ktoré by sa dali použiť v praxi a zároveň využiť vypracované modely na rámcový 
návrh technológie. Pri rámcovom návrhu technológie je nutné preukázať pokročilejšiu 
metódu prístupu k výrobe a aplikáciu referenčných modelov pri tvorbe prípravkov. 
Vďaka novým nástrojom CAD systémov je možné uľahčenie či už tvorby modelov 
alebo ich samotná výroba a montáž. Pred použitím vyladených referenčných 
modelov je nutnosť overenia metódou reverzného inžinierstva, ktoré musí vyhodnotiť 
zhodu výrobku z modelom. Taktiež je podstatná informácia prepojenia referenčných 
modelov zo životným cyklom lietadla. 

V úvode práce je podrobnejší opis histórie, konštrukcie a základných 
parametrov klzáku L-23 Super Blaník. Časť práce sa venuje historickému prehľadu 
prenosu geometrie z konštrukčného hľadiska  od fyzického modelovania cez grafické 
modelovanie až po matematické modelovanie. V tejto časti sú v jednoduchosti 
opísané tri metódy prenosu geometrie a to historicky prvá metóda pomocou plazov 
(tzv. plazomerková metóda) a druhá numerická etalónová geometria a tretia 
v súčasnosti používaná a rozvíjajúca sa metóda s využitím CAD systémov. 
Nasledujúcej kapitole sú opísané prvky nereferenčných modelov, rozdelenie 
referenčných modelov, štruktúra, pravidlá tvorby a požiadavky kladené na RFMD. 
Úzko spojená kapitola s referenčnými modelmi sa zaoberá súradnými systémami, 
ktoré sú veľmi dôležité pre tvorbu RFMD. Ďalšou teoretickou častou práce je využitie 
referenčných modelov a životný cyklus lietadla, kde je opísaná dôležitosť RFMD 
a postavenie v životnom cykle a tiež tok informácii cez jednotlivé oddelenie. Tvorba 
referenčných modelov klzáku L-23 je nazvaná ďalšia časť práce, v ktorej je opísaná 
samotná tvorba, vstupné dáta, úprava, ladenie a kontrola plôch RFMD a  tiež 
jednoduchý postup pri tvorbe 3D modelov s využitím publikácii z RFMD. 

Praktickou časťou práce je experimentálna kontrola pomocou 3D skenovacieho 
zariadenia, ktorým sa vyrobený diel skenoval a po upravení a spracovaní dát 
skontroloval s RFMD daného dielu. V závere práce je rozobraná progresívna 
technológia výroby ohýbaných plechových dielov s využitím moderných nástrojov 
programu  CATIA a rámcový návrh technológie výroby s využitím 3D dát od RFMD. 

 

1.1 Historický vývoj klzáku 

Text použitý v tejto kapitole vychádza z literatúry [6] 

Klzák L-23 Super Blaník je priamy nástupca legendárneho československého 
cvičného vetroňa  L-13 Blaník vyrábaného v Kunoviciach od roku 1958 až do 1979. 
Výroba bežala ešte nejakú dobu ďalej jednak kvôli dodávkam nahraných dielov a 
taktiež zahájenej výrobe motorového klzáku L-13SW Vivat vo firme Aerotechnik. Po 
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krátkej dobe bola v rokoch 1981-1982 vyrábaná ešte jedna menšia séria 
modernizovanej verzie L-13A so zosilneným krídlom z Vivata. [6] 

Už v polovici 80. rokoch bola myšlienka na výrobu cvičných vetroňov 
v Kunoviciach opäť oživená. Práce na inováciu vetroňa začali v Máji 1986 pod 
vedením Ing. Mariána Mečiara. Konštruktéri sa zamerali predovšetkým na 
rekonštrukciu chvostových plôch a úpravu prednej časti trupu. Bolo zvolené 
usporiadanie chvostových plôch do tvaru T, ktoré minimalizujú poškodenie pri pristátí 
do terénu. V prednej časti došlo k zníženiu spodného okraju pilotnej kabíny 
a k rozdeleniu prekrytu na dve nezávislé časti, čím bol výrazne zlepšený výhľad 
z kabíny. Došlo taktiež k zjednodušeniu krídla, boli zrušené vztlakové klapky 
a koncové vretená boli nahradené laminátovými koncovými oblúkmi, ktoré sú 
výrobne jednoduchšie. [6] 

Prvý prototyp L-23 bol dokončený v roku 1987 a v septembri 1987 bol 
vystavený na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. Neskôr slúžil 
k pevnostným skúškam. Druhý prototyp slúžiaci k letovým skúškam bol dokončený 
v roku 1988. V máji 1988 ho zalietal pilot Stanislav Sklenář. Typové osvedčenie 
o letovej spôsobilosti podľa predpisu OSTIV klzák získal v Septembri 1988, 
osvedčenie podľa JAR-22 bolo získané v roku 1989. Od 81. série je možné používať 
aj nástavce krídla zvyšujúce rozpätie krídla na 18 m a kĺzavosť na 31. od 84. 
výrobnej série v roku 1996 došlo taktiež k zmene prekrytu kabíny, keď pôvodný 
dvojdielny prekryt bol nahradený jednodielnym. Došlo taktiež ďalším drobným 
konštrukčným úpravám. Sériová výroba začala v roku 1989 a zatiaľ bolo vyrobených 
cca 310 lietadiel, ktoré lietajú v tridsiatich krajinách a na piatich kontinentoch. [6] 

 

 

 
Obr.1.1 L-23 Super Blaník [www.airport-data.com] 
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1.2 Stručný popis konštrukčného riešenia klzáku 

Text použitý v tejto kapitole vychádza z literatúry [6] 

Klzák L-23 SUPER BLANÍK je dvojmiestny samonosný hornoplošník 
celokovovej konštrukcie, poťah kormidiel je plátenný. Trup oválneho prierezu       
pološkrupinovej konštrukcie je rozdelený na dve stavebné skupiny. [6] 

Predná časť trupu až po závesy krídiel tvorí pološkrupina z prepážok 
a pozdĺžnikov lisovaných z duralového plechu.  V prednej časti trupu je vytvorený 
predný a zadný pilotný priestor. V pôvodnej verzii bol pilotný prekryt dvojdielny, jeho 
predná časť sa otvára do strany a zadný diel sa otvára pomocou paraleogramu 
dozadu nad centroplán. Obidva pilotné priestory sú vybavené základnými prístrojmi. 
Niektoré verzie sú vybavené inými prístrojmi ( elektronickým váriometrom alebo 
kyslíkovou inštaláciou).K podlahe predného pilotného priestoru je väčšinou uchytená 
ovládacia skrinka rádiostanice. Sedačky pilotov sú laminátové a podľa výšky pilota je 
možné nastavovať jej vzdialenosť aj sklon. V prednej časti trupu je umiestnený záves 
pre aerovleky a na bokoch trupu sú závesy pre vzlet navijákom. [6] 

Krídlo je samonosné, dvojdielne, celokovové. Jeho konštrukcia je jedno 
nosníková a v nábežnej časti je vystužená pozdĺžnikmi. Má negatívnu šípovitosť 5° 
na 25% tetivy a rovnako ako u L-13 Blaník má laminárny profil NACA 63_2A-615 
u koreňa a NACA 63_1A-612 na koncoch. Geometrické skrútenie krídla je – 3°a 
vzopätie 3°. Každá polovina krídla je zavesená na trup jedným hlavným zvislým 
čapom a predným pomocným vodorovným čapom. Krídielká sú uchytené vždy 
v troch závesoch. Ich kovová kostra je potiahnutá plátnom. Majú taktiež použité 
diferenciálne výchylky nahor 34° a nadol 13°.[6] 

Pristávacie zariadenie sa skladá zo zaťahovacieho hlavného podvozku 
a neriadeného ostrohového podvozku. Čiastočne zaťahovacie koleso hlavného 
podvozku o rozmere 350 x 135 je vybavené mechanickou brzdou a hydro-
pneumatickým tlmičom. Ostrohu tvoria silenbloky odpružené otočné alebo pevné 
koleso o rozmere 210 x 65 mm. [6] 

Nosný systém stabilizátoru vodorovnej chvostovej plochy je tvorený hlavným a 
predným pomocným nosníkom. Ku kýlovej ploche je prichytený tromi závesmi. 
Výškové kormidlo kovovej konštrukcií je potiahnuté plátnom a opatrené 
aerodynamickými vyťažovacími plôškami. Výchylka výškového kormidla nahor 32° 
a nadol 25°. Uhol nastavenia voči základnej rovine trupu je 3°. Riadenie výškového 
kormidla je pri montáži a demontáži vodorovnej chvostovej plochy zapojované 
a rozpojované automaticky. [6] 

Zvislá chvostová plocha je tvorená dvojnosníkovým kýlom, ktorý je súčasťou 
zadnej časti trupovej škrupiny a smerovým kormidlom, ktoré má celokovovú 
konštrukcii a je potiahnuté plátnom. Jeho výchylka je na obe strany 30°.[6] 
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1.3 Základné rozmery – Tab.1 Základné rozmery [2] 

1. Hlavné rozmery [6] 

Rozpätie (s nástavcami) 16,2 m (18,2 m) 

Dĺžka 8,5 m 

Výška 1,9 m 

2. Krídlo [2] 

Plocha (s nástavcami) 19,5 m2 (20 m2) 

Štíhlosť (s nástavcami) 13,7 (16,6) 

Uhol vzopätia  3° 

Uhol šípu - 5° 

Stredná aerodynamická tetiva 1,253 m 

Geometrické skrútenie - 3° 

2.1 Krídielka [2] 

Plocha 2,31 m2 

Rozpätie 3,408 m 

Výchylka nahor 34°+2° 

Výchylka nadol 13°+2° 

2.2 Brzdiace klapky [2] 

Plocha  0,648 m2 

Rozpätie 1,35 m 

3. Vodorovné chvostové plochy [2] 

Plocha (celková) 2,463 m2 

Rozpätie 3.35 m 

Štíhlosť 4,4 

Uhol vzopätia 0 

3.1 Výškové kormidlo [2] 

Plocha 1,02 m2 

Výchylka nahor 32°+2° 

Výchylka nadol 25°+2° 

Plocha vyvažovacej plôšky 0,07 m2 

Výchylka vyvažovacej plôšky nahor 15° ± 2° 

Výchylka vyvažovacej plôšky nadol 35° ± 1° 

4. Zvislé chvostové plochy [2] 

Plocha (celková) 1,874 m2 

Výška 1,55 m 

Štíhlosť 1,29 m 

4.1 Smerové kormidlo [2] 

Plocha 1,02 m2 

Výchylka  (na obe strany) 30° +1° 

5. Trup [2] 

Šírka trupu  0,66 m 

Výška trupu 1,10 m 
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Obr.1.2 Nákres L-23 Super Blaník [http://www.the-blueprints.com] 

 

 

1.4 Hmotnosť a poloha ťažiska - Tab.2 Hmotnosti [2] 

1. Maximálne letové hmotnosti [2] 

Obsadenie dvoma pilotmi  510 kg 

Obsadenie jedným pilotom 420 kg 

Maximálne užitočné zaťaženie 200 kg 

2. Hmotnosť prázdneho klzáku [2] 

Štandardne vybaveného (s nástavcami) 310 kg ±2 % (315 kg) 

Poloha ťažiska od špičky trupu xT= 3043 ± 13 mm 

3. Hmotnosť pilotov (vrátane padákov) [2] 

Minimálna hmotnosť pilota 55 kg 

Maximálna  hmotnosť pilota  110 kg 
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1.5 Letové výkony (rýchlosti) - Tab.3 Rýchlosti [6] 

1. Maximálne letové výkony [6] 

Maximálna kĺzavosť (s nástavcami) 28 (31) 

Najmenšia klesavosť (s nástavcami) 0,82 m/s (0,78 m/s) 

Maximálna prípustná rýchlosť  250 km/h 

Maximálna prípustná rýchlosť pri lete 
v turbulencii 

160 km/h 

Maximálna rýchlosť obratu 150 km/h 

Maximálna rýchlosť pre vlek navijakom 120 km/h 

Maximálna rýchlosť pre aerovlek 150 km/h 

Maximálna rýchlosť pre vysúvanie a 
zasúvanie podvozku 

Neobmedzene 

Pádová rýchlosť v letovej konfigurácii, 
hmotnosť 510 kg 

60 km/h 

 

 

 

 
Obr.1.3 Polára L-23 Super Blaník [6] 
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2. Prenos geometrie z konštrukčného hľadiska 

2.1 Geometrické modelovanie 

Text použitý v tejto kapitole vychádza z literatúry [1] 

2.1.1 Význam geometrického modelovania  

Jedna z počiatočných fáz väčšinou tvoriacich inžinierskych činností je vytvorená 
z predstavy o geometrickom usporiadaní vytváraného diela. Geometrická 
predstavivosť odohrávajúca sa len v myšlienkach človeka je však možná len 
u geometricky jednoduchých objektov a pri riešení jednoduchých geometrických 
úloh. V prevažnej väčšine praktických úloh je tvorca geometrie nútený vytvoriť si 
pomôcku, ktorá mu rozvíjanie jeho doposiaľ abstraktných geometrických predstáv 
uľahčí. Vytvorí si geometrický model. [1] 

Konkretizácia prvopočiatočnej geometrickej predstavy (vytvorenie 
geometrického modelu) je úvodným krokom pri riešení takmer každého inžinierskeho 
diela. Bez konkrétnej geometrickej predstavy nejde rozvíjať žiadne ďalšie úvahy 
o budúcom výrobku ani jeho častiach. (nejde previesť aerodynamické, tepelné, 
pevnostné a iné výpočty, nejde stanoviť jednotlivé rozmery jednotlivých komponent). 
[1] 

 

2.1.2 Fyzické modelovanie geometrie 

Žijeme v trojrozmernom svete, preto sa ako najúčinnejší postup na prvý pohľad 
javí vytvorenie trojrozmerného fyzického modelu. Pri podrobnejšom skúmaní  sa 
však ukáže, že táto metóda je nielen najprácnejšia a najnákladnejšia, ale vzhľadom 
k výrobným toleranciám a fyzikálnym vlastnostiam materiálu, z ktorých sa modely 
vyrábajú,  je taktiež často značné nepresná. Niektoré geometrické riešenie nejde 
uskutočniť bez fyzického zásahu do pripraveného modelu. Preto táto metóda nie je 
užívaná veľmi často. [1] 

 
2.1.3 Grafické modelovanie geometrie 

Najpoužívanejšia metóda v minulosti, ktorá bola založená na vytváraní 
grafického modelu – kresby. Tento typ modelovania sa ešte používa. Tvorcovia si 
svoje predstavy o návrhoch upresňujú vytváraním dvojrozmerných obrazov. Rovinné 
zobrazenie – výkresy- slúži k zdieľaniu predstavy a geometrických informácii medzi 
pracovníkmi predvýrobnej etapy (vývoj) a výrobnej etapy. Použitie grafického modelu 
je relatívne nenákladné a zvlášť u jednoduchších úloh pomerne rýchle a dostatočne 
presné. Metódami konštruktívnej geometrie ide previesť aj dosť zložité geometrické 
vyšetrovanie. Nedostatky tejto metódy sa začnú prejavovať až pri spracovaní veľmi 
zložitých úloh. K týmto patria úlohy o obecných krivkách a obecných plochách, úlohy 
síce len so základnými geometrickými tvarmi a telesami, ktoré sú avšak orientované 
v priestore v  obecných plochách. Zvlášť riešenie úloh o plochách metódami 
konštruktívnej geometrie je veľmi náročné ako na čas tak i na znalosti a schopnosti 
riešiteľa a dosiahnuté výsledky sú veľmi závislé na riešiteľovej subjektivite. Tieto  
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subjektívnosti výsledkov má za následok to, že najzložitejšie riešenia bývajú 
prakticky nereprodukovateľné. [1] 

Dobrou ukážkou grafického modelovania bol tradičný spôsob spracovania 
geometrie povrchu pri vývoji lietadla – plazomerková metóda. Tá spočívala 
v schematickom rysovaní jednotlivých častí letúna v toľkých pohľadoch a rezoch , 
koľko bolo k určeniu tvaru potrebných. Z dôvodu dosiahnutia maximálnej možnej 
presnosti sa kresba v skutočnej veľkosti – plaz- ryla ihlou na plech. Tento plaz mal 
funkciu záväzného geometrického etalónu a bol zdrojom prvotných geometrických 
informácii pre konštruktérov ale aj pre ďalšie oddelenie technickej prípravy výroby. [1] 

Plazomerková metóda bude popísaná ďalej. Jej nevýhody sú náročnosť na čas 
a i precíznosť pracovníka, ktorý plazy vyrábal. Avšak aj cez veľmi vysoké nároky, 
ktoré na týchto pracovníkov metóda kládla, nevyhovovala svojou presnosťou 
požiadavkám modernej technológie a boli zdrojom vážnych technologických 
komplikácii v celom výrobnom procese. [1] 

 

2.1.4 Matematické modelovanie geometrie 

Za dosť významnú metódu je možné pokladať matematické modelovanie 
geometrie. Táto metóda je počiatok dnešných moderných systémov na vytváranie 
geometrie. Pri posudzovaní tohto spôsobu z hľadiska jeho možnosti a prínosov je 
nutné rozlíšiť niekoľko vývojových etáp. [1] 

Pred érou výpočtovej techniky bolo matematické modelovanie geometrie – 
geometrické výpočty – obmedzené na relatívne malý okruh práci, u ktorých grafické 
modelovanie nevyhovovalo svojou presnosťou. Medzi najčastejšie používané 
matematické prostriedky v tejto etape patrili trigonometrie, analytické geometrie 
v rovine a menej často geometrie v priestore. Výpočtové postupy , zvlášť u zložitých 
úloh, boli veľmi náročné na čas a hlavne vyžadovali hlbšie znalosti v matematických 
disciplínach. Niektoré geometrické úlohy ako neanalytické krivky a plochy, boli 
neriešiteľné. [1] 

V 60. rokoch výpočtová technika prenikla do oblasti bežného života, dominujú 
veľké počítače prevádzkované v dávkovom režime.(človek – užívateľ nemal prístup, 
odovzdával úlohy pripravené k spracovaniu a čakal na výsledky).Tieto roky rozvoja 
sa označujú ako obdobie počítačovej revolúcie. Prudký rozvoj matematických metód 
pre počítačové modelovanie neanalytických kriviek plôch a produkty tohto rozvoja 
boli ihneď aplikované v priemysle. Modelovanie častí lietadiel áut a lodí i iných 
tvarových plôch s cieľom umožniť vykresľovanie týchto plôch na kresliacich strojoch 
a ich obrábanie na vtedajších vznikajúcich NC strojoch. Tieto jazyky pracovali 
s neohraničenými geometrickými objektmi (objekty opísané jednou rovnicou). 
Výhodou tohto prístupu  je relatívne ľahká implementácia a veľmi rýchle výpočty 
s pomerne malými nárokmi na spotrebu času počítača. Nároky sú kladené na 
priestorovú predstavivosť užívateľa. [1] 

Tretia etapa spadá do 70. rokoch, kedy začala druhá počítačová revolúcia 
(počítače sa začali objavovať na pracoviskách a mohol ich užívateľ využívať vždy 
keď potreboval). V tejto dobe bola práca s geometriou postavená na nový základ 
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zapojením nových možností interaktívnej grafiky a u geometrických programových 
prostriedkov nastal výrazný posun od neohraničenej geometrie ku geometrickým 
objektom ohraničeným. Tento nový prístup kládol nárok na čas ale pri vzrastajúcom  
výkone počítačov prestáva byt rozhodujúci. Hlavná výhoda bola názornosť a pre 
užívateľa zrozumiteľnosť. Tento prechod k ohraničenej geometrii spolu s rozšírením 
interaktívnej grafiky mal za následok, že použiteľnosť modelovania geometrie sa 
rozrástlo z pôvodnej problematiky tvarových plôch k obecnému modelovaniu 
geometrických telies. (napr. súčiastky pre ľubovoľnú strojárenskú a inú výrobu). [1] 

Význam geometrického modelovania v tejto dobe prenikavo prevyšuje význam 
predchádzajúcich etáp, kde geometricky model slúžil len za účelom kreslenia 
a získavania podkladov pre NC stroje. V tejto etape vývoja je geometrický model 
,okrem jeho pôvodnej funkcii , aj podkladom pre matematické modelovanie všetkých 
ostatných fyzikálnych javov, ktoré pri vývoji akéhokoľvek technického diela riešime. 
(matematické modelovanie obtekania telies, pevnostná analýza, problémy šírenia 
a prestupu tepla, optimalizácia technologického postupu a iné). [1] 

Z hľadiska matematickej reprezentácii modelov poslednej etapy vývoja boli 
používané tri možné prístupy. Tieto sa líšia svojimi funkčnými možnosťami a tiež 
náročnosťou, ktoré kladú na používanú výpočtovú techniku. Na výkonnosť počítača 
je najmenej náročná tvorba hranových (drátových) modelov, kde je teleso definované 
len hranami. Nižšie nároky na výkonnosť  počítačov, sú však vykúpené podstatným 
snažením funkčných možností. [1] 

Vyššia úroveň tvorby geometrických modelov je vytváranie modelov tzv. 
plošnou reprezentáciou, kde teleso je definované povrchovými plochami. Táto 
matematická reprezentácia ponúka funkčné možnosti značné vyššie než predošlá 
reprezentácia hranových modelov, ale stále existuje funkčné obmedzenie. [1] 

Najvyššia úroveň geometrického modelovania je objemová reprezentácia. Pri 
tejto metóde je teleso zostavené z objemových elementov (kvádrov, valcov, kužeľov) 
pomocou množinových operácii. Tento spôsob ma najmenej funkčných obmedzení, 
ale je však vysoko náročný na výkonnosť výpočtovej techniky. Matematický model 
pre konkrétnu úlohu sa skladá z dvoch zložiek: [1] 

 Z algoritmu matematickej metódy zvolenej pre riešenie danej úlohy 

 Zo súboru dát a informácii, ktoré úlohe dávajú konkrétnu podobu 

Rozhodujúcou výhodou matematického modelovania s pomocou výpočtovej 
techniky je skutočnosť, že prvá zložka matematického modelu – súbor algoritmu pre 
riešenie – je spracovaný najskôr do formy programového vybavenia pre riešenie 
daných tried úloh. Užívateľ podrobnosti o použitých algoritmoch pre riešenie nemusí 
poznať inštrukcie k správnej aplikácii, stačia znalosti o spôsobe prípravy dát pre 
jednotlivé úlohy a o spôsoboch vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov. Užívateľ 
nemusí plytvať čas a námahu na konkrétne mechanické riešenie, ale môže 
podstatne väčšiu časť svojej tvoriacej energie venovať úvahám o danej úlohe 
(hľadanie optimálneho riešenia, vytváranie variánt, atď.). [1] 
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2.2 Plazomerková metóda 

Text použitý v tejto kapitole vychádza z literatúry [4] 

Pri vývoji lietadla je nutné nejakým spôsobom presne definovať a jednoznačne 
opísať vonkajšiu geometriu pre navrhovaný letúň, inými slovami, vytvoriť etalón. 
Geometrický etalón by mal obsahovať vyčerpávajúci opis geometrie všetkých 
lietadlových komponentov aj lietadla ako celku. Ten potom slúži ako zdroj 
geometrických dát. [4] 

Jedna z metód, ktoré sa používali na vytváranie etalónov, bola ručná tzv. 
plazomerková metóda. Táto metóda bola založená v schematickom prerysovaní 
jednotlivých častí celého letúňa a vyšetrovanie tvarových závislostí metódami 
deskriptívnej geometrie. Kresba nazvaná ako plaz obsahovala toľko pohľadov 
a rezov, koľko bolo potrebné k jednoznačnému určeniu tvaru. Z dôvodu snahy 
dosiahnuť čo najväčšiu presnosť, boli tieto plazy vyrábané v skutočnej veľkosti a boli 
realizované rytím rysovacej ihly do duralového plechu. Z nakreslených plazov sa 
(ručne) vytvárali plechové šablóny, ktoré slúžili na  prenos geometrickej informácie 
do výroby.  Ukážka ako približne vyzerali plazove kresby je na obr. 2.1. Je to sústava 
rovnobežných rezov krídlom, ktoré opisujú tvar teoretického obrysu povrchu v mieste 
rebier, poloha pozdĺžnych výstuh pod poťahom a polohu predného nosníka a jeho 
stavebnú výšku v jednotlivých rezoch. Tieto tvary boli kreslené ručne. [4] 

 
Obr. 2.1 Ukážka priečneho plazu nábežnej časti krídla [4] 

  Šablóny boli vyrábané z duralového plechu o hrúbke približne 2 až 3 mm. Pre 
rôzne účely sa vyrábalo niekoľko typov šablón. Pri plazomerkovej metóde sa 
používalo približne 10 druhov šablón. Pre úvod do problematiky tejto metódy budú 
opísané aspoň tri používané šablóny. Základná šablóna ŠKK predstavovala 
teoretický obrys povrchu krídla alebo trupu v mieste konkrétneho rebra alebo 
prepážky (pre každú krivku na obrázku bola vytvorená ŠKK šablóna). Zo šablóny 
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ŠKK bola odvodená podobná šablóna ŠP, určená pre stavbu a kontrolu 
zostavovacích prípravkov. Šablóna ŠP v niektorých prípadoch bola zhodná s ŠKK 
a niektorých prípadoch bola väčšia o hrúbku poťahu. (to záviselo na konštrukčnom 
rozhodnutí o polohe poťahu vzhľadom k teoretickom obryse na obr. 2.3). [4] 

 

 

Obr. 2.2 ŠP šablóna pre stavbu a kontrolu zostavovacieho prípravku [4] 

 

 

 

Obr. 2.3 Poloha poťahu vzhľadom k teoretickému obrysu [4] 

Pre plechové dielce  bola vyrobená ŠK šablóna  obr. 2.4. Tato šablóna 
definovala presný tvar, výrezy, presadenia, otvory, lemy a číselne vyjadrené uhly 
lemov. [4] 
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Obr. 2.4 ŠK šablóna pre výrobu a kontrolu tvarových plechových dielov [4] 

Plazomerková metóda mala veľa nevýhod a problémov. Dôvod pre jej 
používanie bol jednoduchý. A to nedostupnosť výpočtovej techniky. Z nedostatkov 
najzáväznejšia bola skutočnosť, že plazy sú nereprodukovateľné. Každá kresba bola 
originálom vzhľadom k subjektívnosti práce kresliča nebolo možné v prípade potreby 
opakovane vytvoriť zhodnú kresbu. Ďalším problémom bola neúplnosť etalónov. 
Rada uzlov a kritických miest nebývala v plazoch rozpracovaná a staval sa zdrojom 
sporov a vo výrobe narastajúcej pracnosti na dodatočné zlícovanie dielov 
vyrobených s nesprávnymi rozmermi a tvarmi. Závažnou nevýhodou bola veľmi 
vysoká prácnosť rysovania a taktiež ručnej výroby potrebných šablón. [4] 

 
2.3 Numerická etalónová geometria 

Text použitý v tejto kapitole vychádza z literatúry [1] 

2.3.1 Úloha matematického modelovania v letectve 

Nasadenie výpočtovej techniky do predvýrobných etáp leteckého priemyslu 
malo za následok nahradenie ručného grafického modelovania geometrie za 
modelovanie matematické. Okrem zvýšenia produktivity práce pri prenášaním 
navrhnutej geometrie sa zvýšila aj presnosť nie len pri teoreticky geometrických 
riešení, ale aj presnosť samostatnej výroby zložitých geometrických tvarov. Vďaka 
tejto metóde bolo možné riešiť jednotlivé úlohy vo viacerých variáciách  a vyberať 
riešenie najlepšie a najefektívnejšie. Toto sa začalo v konečnom dôsledku prejavovať 
či už na dokonalejšom konštrukčnom prepracovaní nových výrobkov ale 
aj  zlepšovaním ich dielenským prevedením. [1] 

 

2.3.2 Metóda numerickej etalónovej geometrie 

Vývoj tejto metódy mal nahradiť zastaranú a prácnu plazomerkovú metódu. 
Charakteristické zmeny, ktoré metóda NEG oproti plazomerkovej metóde priniesla: 

 Nahradenie ručného kreslenia grafických etalónov (plazy) matematickým 
modelom povrchu letúna 
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 Ručné grafické vyšetrovanie geometrie pri konštruovaní i v nasledujúcich 
predvýrobných etapách bolo nahradené výpočtami na počítači a kreslením na 
číslicovo riadených kresliacich strojoch 

 Ručné obrábanie odvodené z geometrie povrchu bolo nahradené výrobou na 
číslicovo riadených obrábacích strojoch 

Za rozhodujúci prínos metódy NEG je predovšetkým rýchlosť riešenia geometrických 
úloh na všetkých úrovniach predvýrobných etáp a dosiahnutie podstatne vyšších 
presností výsledkov a výrobkov. [1] 

 
Obr. 2.5 Schéma systému numerickej etalónovej geometrie [1] 

2.3.3 Geometrický systém GL-3 

Neinteraktívny geometrický systém GL-3 je základný stavebný kameň systému 
NEG. Je určený pre riešenie geometrických problémov s plochami i s všeobecnými 
geometrickými objekty, v priestore i rovine. Okrem geometrických výpočtov 
umožňoval vytváranie grafických výstupov aj programovanie geometrie pre riadenie 
NC strojov. Je určený k používaniu širokému kádru užívateľov zo všetkých 
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predvýrobných etáp ako základný nástroj pre spracovanie geometrie výpočtovou 
technikov. Zostáva z: 

 pôvodného geometrického jazyka GL-3, ktorý je pre potreby systému NEG 
definovaný 

 prekladače – programu, ktorý prevedie geometrickú úlohu pripravenú v jazyku 
GL-3 do špeciálneho medzi jazyka spracovaného interpretačným programom 

 zastavovacieho programu, ktorý v prípade potreby pripojí preloženému programu 
prelozene užívateľské podprogramy 

 interpretačného programu, ktorý spracováva preložený a zostavený program 
a realizuje všetky užívateľmi zadané geometrické, aritmetické, kresliace, riadiace 
a iné operácie. [1] 

 

Systém GL-3 je určený k počítačovej podpore riešenia geometrických úloh 
rôzneho typu. Jeho základnou úlohou je uľahčenie práce všetkým, kto rieši rozsiahle 
a náročné geometrické problémy, hlavne pracovníkom konštrukcie a technickej 
prípravy výroby. Elementárne možnosti použitia systému sú: 

 geometrické výpočty v rovine aj v priestore od elementárnych úloh až po riešenie 
zložitých úloh s plochami. 

 geometrické modelovanie plôch 

 nahradenie ručného grafického vyšetrovania 

 schematické kreslenie geometrických situácií 

 kreslenie polotovarov výkresov a typových výkresov 

 príprava podkladov pre NC obrábanie a NC meranie 

 

Systém GL-3 je relatívne samostatnou častou nadradeného systému NEG.  

Geometrický jazyk GL-3 je súbor pravidiel pre zápis zdrojového textu užívateľského 
programu. Je určený k formulovaniu geometrickej úlohy pre neinteraktívne strojné 
spracovanie. Zdrojový súbor vytvára užívateľ pomocou textového editora. Slúži ako 
vstupné médium pre prekladač GLC. (Typ súboru .GL3). [1] 

Prekladač GLC je systémový program, ktorý spracúva súbor s užívateľským 
zdrojovým programom a vytvára nový súbor s užívateľským programom preloženým 
do špeciálneho medzi jazyka (typ súboru .IM3). Preložený užívateľský program slúži 
ako vstup pre interpretačný program GLE, prípadne pre zastavovací program GLL. 

Interpretačný program GLE zaisťuje vlastné spracovanie geometrickej úlohy. 
Výpočet je riadený preložením užívateľským programom , produktom prekladača 
GLC, prípadne zostavovaním užívateľským programom, produktom GLL. 
Elementárny postup práce (bez zostavovacieho programu je naznačený na obr. 2.6). 
[1] 
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Obr. 2.6 Schéma elementárneho postupu práce [1] 

 

2.4  Využívanie CAD systémov 

Ďalšia nová etapa vývoja priniesla CAD systémy, ktoré spolu s výkonnou 
výpočtovou technikou posunuli geometrické modelovanie opäť do úplné novej 
polohy. Dnešné prostriedky CAD systémov nám umožňujú vytvoriť geometrický 
etalón ale i podrobný model výrobku so všetkými komponentmi. Prostriedky, ktoré 
nám ponuka doba, znamenajú nový prístup ku konštruktérskej práci a veľmi 
podstatne ovplyvňujú náplň práce. [1] 

Vzhľadom k zložitosti draku letúňa musí stále predchádzať detailnému 
modelovaniu komponentov , vytvorenie geometrického etalónu, ktorý sa nazýva 
referenčný model (RFMD). Tento RFMD, teda etalón, je nositeľ informácii o tvare 
a rozmerov. Taktiež slúži pre odhad hmotností ťažiska, ale hlavne ako záväznú 
základňu pre všetky podrobnejšie modelovanie. Podrobnejšie opísaná tvorba a popis 
geometrického etalón s použitím CAD systémov v nasledujúcich kapitolách.  

 

3. Referenčný model lietadla 

Referenčný model, alebo referenčné modely lietadla podrobne definujú 
teoretický tvar, geometriu lietadla a teoretické trasy systémov lietadla. Referenčný 
model ďalej len RFMD sa často využíva v leteckom priemysle a je úzko spojený 
s ďalšími procesmi vývoja a výroby lietadla. Teoretický tvar, alebo geometria, sa 
nazýva taktiež systémová geometria, ktorá určuje tvar, veľkosť, a polohu jednotlivých 
konštrukčných prvkov každej časti lietadla. 

Teoretické prvky RFMD sú nehmotné prvky konštrukcie, takzvané fiktívne, 
alebo systémové. Medzi hlavné systémové prvky patria súradný systém, teoretická 
plocha, systémové roviny, systémové krivky, body a osy otáčania. Fiktívny, alebo 
systémový súradný systém je veľmi dôležitý pre tvorbu RFMD. Súradným systémom 
bude venovaná zvlášť kapitola, kde budú popísané druhy používaných súradných 
systémov v lietadlách a pri tvorbe RFMD. Teoretická plocha často známa pod 
výrazom teoretický obrys, predstavuje vnútornú, alebo vonkajšiu stranu skutočného 
poťahu trupu, krídla alebo chvostových plôch. Systémové roviny sú používané pre 
polohy rebier, nosníkov a prepážok. V reálnej konštrukcii predstavujú stojíny rebier, 
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prepážok a nosníkov. Systémové krivky sú krivky, ktoré reprezentujú polohu rôznych 
pozdĺžnikov, stringerov a výstuh. Teoretické body zobrazujú nivelačné body  a body 
závesov. Podľa nivelačných bodov sa vypracováva nivelačný plán, ktorý slúži na 
nivelovanie lietadla po výrobe, alebo po oprave. Teoretické body závesov sú 
stredové body reálnych závesov na konštrukcii lietadla. Teoretické osy otáčania sú 
osy pohyblivých častí napríklad kormidiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.1 Referenčný model klzáku 
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3.1 Rozdelenie referenčných modelov lietadla 

Definovať celú geometriu lietadla je náročná operácia a nie je možné určiť tvar 
pomocou jedného referenčného modelu. Vzhľadom na náročnosť konštrukčného 
riešenia je výhodné celkový RFMD lietadla rozdeliť do niekoľko úrovní. Daný počet 
RFMD závisí na zložitosti a veľkosti lietadla.  

Spôsob rozdelenia RFMD záleží taktiež na správcovi RFMD. U malých lietadiel 
a klzákov je najvhodnejšie rozdelenie RFMD podľa konštrukcie. Lietadla so 
zložitejšou konštrukciou napríklad L-410 je lepšie rozdeliť na viac úrovní. Čím je 
lietadlo väčšie a konštrukčne zložitejšie, tým ma celkový RFMD viac úrovní. 

 

a) Rozdelenie RFMD podľa konštrukcie: 

Jednoduchšie delenie, používané pri malých a menej náročných konštrukčných 
koncepcii. RFMD celého lietadla sa skladá z RFMD trupu, krídla, vodorovných (VOP) 
a zvislých (SOP) chvostových plôch.  

 

 
 

 

b) Rozdelenie RFMD podľa úrovne: 

Rozdelenie podľa úrovní znamená, že RFMD sa delí na definičný a konštrukčný 
RFMD. Definičný RFMD je model, ktorý predstavuje a definuje základnú teoretickú 
geometriu, napríklad celú plochu trupu. Konštrukčný RFMD je detailnejšie 
rozpracovaný a je viazaný na RFMD definičný. Pri konštrukčnom RFMD sú orezané 
plochy a rôzne prepážky, rebrá, nosníky atď. 

RFMD DRAK 

RFMD 
TRUP 

RFMD 
KRÍDLO 

RFMD   
VOP 

RFMD   
SOP 
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c) Rozdelenie RFMD podľa druhu: 

Podľa druhu sa delí na drakové, lokálne a pomocné RFMD. Drakový RFMD 
nám interpretuje konštrukčné riešenie a geometriu daného lietadla a delí sa podľa 
predchádzajúcich spomenutých spôsoboch v bode a) a b). Záleží na zložitosti 
a veľkosti lietadla. Lokálne RFMD vychádzajú z definície drakových RFMD a sú to 
takzvané systémové RFMD. Tieto RFMD sú úzko spojené z drakovým RFMD 
a definujú jednotlivé trasy systémov (napríklad hydraulický, pneumaticky atď.) 
Lokálne RFMD môžu byť aj RFMD prechodových krytov, koncovej nádrže atď. Pri 
zložitých modeloch napríklad u zložitej kinematike viac štrbinovej klapky L-410 je 
využitý práve pomocný RFMD.  

 

RFMD DEFINIČNÝ 
DRAK 

• RFMD TRUP 

• RFMD KRÍDLO 

• RFMD VOP 

• RFMD SOP 

• ... 

RFMD 
KONŠTRUKČNÝ 

DRAK 

• RFMD TRUP 
•RFMD PREDNÁ ČASŤ 

• ... 

• RFMD KRIDLO 
•RFMD KLAPKY 

• ... 

• RFMD VOP 
•RFMD STABILIZATOR 

• ... 

• RFMD SOP 
•RFMD KÝL 

• ... 

• ... 

RFMD DEFINIČNÝ 
DRAK 

RFMD 
KONŠTRUKČNÝ 

DRAK 

RFMD SYSTÉM 
RFMD 

KONCOVÁ 
NÁDRŽ 

RFMD 
PRECHODOVÉ 

KRYTY 
... 
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3.2 Referenčný model trupu 

Teoretická geometria RFMD trupu predstavuje základné prvky konštrukcie a ich 
vzájomnú polohu. Všeobecné oboznámenie z hlavnými teoretickým, alebo inak 
povedané systémovými prvkami, sme sa zoznámili v úvode tejto kapitoly. Stručne 
rozdelenie hlavných prvkov RFMD: 

 PLOCHY – základná plocha trupu, plochy prepážok, plochy podlahy, stropov, 
okien, dverí, núdzových otvorov, konečná orezaná plocha 

 ROVINY–základná rovina trupu ZRT, rovina súmernosti, roviny prepážok, 
roviny podlahy kabíny, rovina stropu, rovina palubnej dosky, atď. 

 KRIVKY – krivky výstuh a pozdĺžnikov na teoretickej ploche trupu určujú ich 
polohu 

 BODY – závesov krídla, závesov chvostových plôch, nivelačné body, závesov 
dverí, závesov podvozku atď. 

 OSY – každý teoretický bod závesov  pohyblivých častí ako sú dvere, 
podvozky musia mať tiež teoretickú osu otáčania 

 

 

 

 

Obr. 3.2 RFMD trupu 
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3.3 Referenčný model krídla a chvostových plôch 

RFMD krídla a RFMD chvostových plôch sú približne zhodné, preto sú 
popísane spoločne v jednej podkapitole. Taktiež z konštrukčného hľadiska sa tieto 
celky  vo veľkom prípade zhodujú druhom konštrukcie. Stručné rozdelenie hlavných 
teoretických prvkov RFMD: 

 PLOCHY – základná plocha, plocha kormidiel, plocha vyvažovacích plôšiek, 
plocha klapiek, plochy zakončenia krídla a chvostových plôch (koncové 
oblúky), plochy zavetrania, plochy rebier, nosníkov, konečné orezané plochy 

 ROVINY – základná rovina krídla ZRK  a chvostových plôch, rovina 
súmernosti, roviny rebier a výstuh kormidiel a vyvažovacích plôšiek, roviny 
pozdĺžnikov a výstuh, roviny závesov atď. 

 KRIVKY – krivky pozdĺžnikov a výstuh (stringerov) na ploche krídla, VOP, 
alebo SOP 

 BODY – nivelačné body, body závesov krídla, chvostových plôch, kormidiel, 
klapiek, vyvažovacích plôšiek, body náhonu kormidiel a vyvažovacích plôšiek 

 OSY – všetky teoretické (systémové) body závesov a náhonov pohyblivých 
častí musia zároveň obsahovať aj teoretickú osu otáčania 

 

Obr. 3.3 RFMD krídlo, krídielko a predĺženie

 

Obr. 3.4 RFMD krídlo detail 
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3.4 Referenčný model systémov lietadla 

RFMD systémov lietadla sú modely, ktoré definujú  jednotlivé trasy systémov 
(sústav) riadenia, paliva , oleja, klimatizácie, pitot-statiky, elektriky, atď. Tieto 
referenčné modely jednotlivých sústav vychádzajú a sú prepojené cez publikácie 
s RFMD DRAKU. Hlavnými prvkami RFMD systémov sú krivky, ktoré predstavujú 
trasy. Tento typ RFMD je lokálny. Využitie RFMD bude opísané v ďalších kapitolách. 

 
3.5 Ostatné referenčné modely  

Medzi ostatné RFMD môžeme zaradiť napríklad RFMD prechodových krytov 
krídlo-trup, trup-chvostové plochy, motorovej a podvozkovej gondoly,  koncovej 
nádrže, winglet atď. Záleží na type, zložitosti a veľkosti celej konštrukcie a  či je 
potrebné vytvárať samostatné RFMD týchto celkov. Taktiež ako systémové 
referenčné modely sú prepojené s RFMD DRAKU lietadla. 

 

Obr. 3.5 RFMD prechodový kryt krídlo trup 

 
3.6 Štruktúra a väzby referenčných modelov 

Štruktúra  RFMD je veľmi dôležitá pre dodržania prepojení medzi jednotlivými 
RFMD. Čím väčšie  lietadlo, tým viac RFMD a tým zložitejšia štruktúra referenčných 
modelov. Pre určitú prehľadnosť prepojenia jednotlivých referenčných modelov je 
potrebné vytvoriť diagram štruktúry RFMD. Tento diagram slúži na prehľad počtu, 
druhu a úrovní RFMD celého lietadla. V diagrame štruktúry každého RFMD sa 
naznačí, ktorá skupina prvkov je v ktorom RFMD definovaná. Diagram zobrazuje aké 
väzby sú medzi jednotlivými RFMD a tiež ktorým smerom sa geometria prenášala. 
Vytváranie väzieb je podmienené správnym nastavením CAD programu, v ktorom je 
RFMD vytváraný. 
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Počas celého vývoja novej koncepcie lietadla je potrebné aby vytvorený RFMD 
spolu z väzbami tvoril tzv. živý celok. To znamená, že keď nastane zmena tvaru, 
pripadne iná zmena RFMD v najvyššej úrovni (RFMD DEFINIČNÝ DRAK), sa táto 
zmena prenesie až do poslednej položky (objemového modelu) v diagrame štruktúry. 
Pre vytvorenie tzv. živého celku je potrebné použitie správnych väzieb medzi 
modelmi jedným smerom od nadradeného RFMD až po konečné objemové modely 
lietadla. Pri vytváraní RFMD sa používajú externé a kontextuálne väzby (linky). 
 

 

 

 

 

Obr. 3.6 Zmena RFMD a prenos do 3D modelu 

Na obr. 3.6 je názorne zobrazená zmena RFMD (poloha nosníka) a vplyv 
(prepojenie) na 3D model jednoduchého rebra. Pre túto skutočnosť musia byť 
dodržané väzby. 

 

a) Externé väzby 

Pri rozdelení RFMD bolo spomínané jednotlivé prepojenie medzi RFMD. RFMD 
definičný je nadradený model nad RFMD konštrukčným a takto to pokračuje až do 
konca štruktúry k objemovému modelu. Vzájomné prepojenie týchto RFMD 
a objemových modelov sa vytvára pomocou externej väzby.  

V nadradenom RFMD sa (pomocou aplikácie Publication) vypublikuje hlavné 
teoretické prvky RFMD, čím sa ich umožní použiť do podradeného modelu. 
Publikovanie prvkov môžeme tiež nazvať ako uvoľnenie, alebo zverejnenie 
geometrie potrebnej na ďalšie vytváranie modelov. V podradenom modely sa 
vypublikované prvky vložia s väzbou, tým sa vytvorí externé referencie na nadradený 
model. Pomocou externých väzieb sa geometria lietadla z RFMD dostáva do 
modelov objemových dielov, ktoré musia vychádzať z RFMD. 
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b) Kontextuálne väzby 

Každý teoretický prvok v RFMD musí byť definovaný len jeden krát. V prípade 
použitia viacero súradných systémov RFMD je treba geometriu preniesť väzbami 
z jedného RFMD do druhého, ktorý ma iný súradný systém. Vhodným príkladom 
využitia kontextuálnej väzby je pri definovaní RFMD prechodových krytov krídlo-trup, 
kde bude určite potrebná minimálne teoretická plocha trupu a krídla v správnej 
polohe voči sebe. Každá táto plocha je vytváraná vo svojom súradnom systéme. 
Preto, aby sme dosiahli správnu polohu plôch voči sebe, použijeme kontextuálne 
väzby, ktoré sa vytvárajú v kontexte zostavy modelu. RFMD krídla a trupu sú do 
zostavy vložene v správnej polohe voči  sebe. Pomocou vypublikovanej geometrie 
a cez zostavu sa geometria vloží s väzbou do potrebného RFMD v polohe. 
Kontextuálne väzby väčšinou vytvára len tvorca a správca RFMD. Pri tvorbe 
kontextuálnej väzby je nutné dodržať jeden smer, nie je možne vytvárať väzby 
opačnom smere, pretože by došlo k zacykleniu vzájomného prepojenia RFMD 

 

3.7 Špecifikácia a požiadavky kladené na RFMD 

Vzhľadom na skutočnosť, že celá konštrukcia lietadla sa odvíja od referenčného 
modelu draku, je potrebné dodržať určíte pravidlá pre tvorbu RFMD. Na RFMD sú 
kladené vysoké požiadavky, ktoré je potrebné splniť pre ich správnosť a použiteľnosť 
pri vývoji a výrobe. 

Prvým základným a zároveň hlavným  pravidlom pri tvorbe RFMD je, že každý 
teoretický element musí byť jednoznačne určený len raz. Nemôžu vznikať duplikáty 
rovnakého elementu v RFMD. Celá štruktúra od definičného RFMD cez konštrukčný 
RFMD až k objemovým modelom prípadne výkresom sa musí správať pomocou 
vhodných väzieb a publikácii ako živý celok. Zásadné systémové zmeny sa robia 
v RFMD a pri dosiahnutí správneho modelovania väzieb s publikáciami sa zmeny 
prejavia v každom modely, zostave a výkresu prepojeného na zmenenú publikáciu. 
Pri vzniknutí duplikátu nejakého systémového prvku môže nastať situácia, kedy 
neprebehnú všetky zmeny a dochádzalo by k chybám, preto musia byť všetky 
teoretické prvky definované len raz a jednoznačne. Ďalším hlavným pravidlom pri 
tvorbe RFMD je, že každý publikovaný teoretický element musí byť jednoznačne, 
nemenne a výstižné pomenovaný. Pri vývoji sa podieľajú viacerí konštruktéri, ktorý 
využívajú publikácie pri  tvorbe objemových prvkov, preto musí byt názov 
jednoznačný, aby vedeli, ktoré systémové elementy jednoznačne potrebujú pre ich 
aktuálnu prácu. Tretie hlavné pravidlo je nemennosť pomenovania už  existujúcich 
publikácii elementov. Jednotlivé väzby medzi RFMD a objemovou konštrukciou 
lietadla sa rozpoznávajú na základe signifikantného pomenovania pri tvorbe 
publikácií. V prípade zmeny názvu existujúcej a použitej publikácie sa väzby na 
RFMD strácajú, pretože väzba stráca svoj jednoznačný identifikátor. 

Ďalšie pravidlá, ktoré budú spomenuté majú charakter odporučenia, kde sa 
kladie dôraz na čistotu tvorby RFMD a ich prehľadnosť. Tvorca, alebo správca RFMD 
by mal udržiavať poriadok vo svojich modeloch, väzbách medzi jednotlivými RFMD, 
dodržiavať logické a postupné členenie elementov do geometrických setov. Dobrým 
spôsobom, i keď dosť náročným zachovať dobrú prehľadnosť tvorby RFMD, je 
výstižné pomenovanie každého prvku i zdanlivo nepodstatného pomocného prvku. 
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Správca RFMD nemôže vedieť, kedy bude musieť vykonať zmenu a na ktorom 
elemente. Pomenovanie každého prvku urýchli zorientovanie sa v strome, postupe 
a histórii tvorby daného elementu, ktorý je vypublikovaný a použitý v ďalších 
podradených modeloch. 

Pred samotným zahájením tvorby RFMD si treba premyslieť štruktúru modelov 
a zostav RFMD. Niektoré rozhodnutia sú veľmi podstatné a v budúcnosti nemenne 
(napr. voľba súradného systému). Tvorca alebo správca RFMD musí okrem dobrej 
orientácie v modeloch presne vedieť, kde je všetko jednoznačné definované, a v akej 
úrovni RFMD čo a ako definoval, odkiaľ a kam použil väzby pri dodržaní základného 
prvého hlavného pravidla. K splneniu tohto odporúčania je vhodné a niekedy aj 
dôležité, aby si správca RFMD  vytvoril a definoval diagram štruktúry RFMD.  

Ďalšie odporúčanie je vhodná voľba farieb a čistota ukladaných RFMD 
elementov. Vhodné farebné zladenie taktiež prispieva k lepšej orientácii v RFMD 
užívateľom pri používaní publikácii. 

Užívateľ (konštruktér) po otvorení RFMD by mal vidieť čistý model bez 
viditeľných pomocných elementov, ktoré boli nevyhnutné pre tvorbu RFMD. Model by 
mal byť správne natočení a vycentrovaný na obrazovku monitora. 

Pre rýchlu orientáciu užívateľa v publikáciách by malo byt usporiadanie logické 
a jednotné pre všetky úrovne RFMD. Napríklad základná plocha, všetky roviny, 
orezané plochy (rebier atď.), body a osy. Správca RFMD by si mal zvoliť jeden štýl 
čistoty a hygieny práce, pomenovanie prvkov a publikácii, logického členenie  do 
geometrických setov v RFMD a ten dodržiavať pre všetky RFMD. Tento štýl je 
individuálny a je na každom správcovi aký štýl použije, ale mal by ho zachovať pre 
všetky RFMD ktoré vytvoril pre jednotnosť a dobrú orientáciu  užívateľov pri 
používaní všetkých RFMD. 

 

Základné pravidlá referenčných modelov: 

 Základný strážca geometrie lietadla je a vždy musí byť referenčný model, od 
ktorého sa všetko odvíja 

 Referenčné modely sú základom leteckej konštrukcie 

 Referenčné modely definujú tvar lietadla a všetky systémové elementy 

 Jeden RFMD, alebo súbor RFMD pre jedno lietadlo 

 Každý systémový element musí byt len raz a jednoznačne definovaný 

 Spravovať RFMD by mala jedna osoba 

 Podľa RFMD a jeho systémových elementov sa vyrábajú diely, prípravky 
a systémy lietadla 

 Výkresy leteckých konštrukcií sa odkazujú na systémovú geometriu 

 Výkresy leteckých konštrukcii sa kótujú k systémovej geometrii 
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4. Používané súradné systémy v RFMD 

Súradný systém je neoddeliteľnou a dôležitou časťou referenčných modelov. 
Voľba súradného systému je prvá pri tvorbe definície lietadla. Toto rozhodnutie je 
veľmi dôležité, pretože behom životného cyklu lietadla ako celku je nemenne. 
Súradné systémy, ktoré sa používajú pri tvorbe RFMD sú absolútne, relatívne 
a kombinácia absolútneho a relatívneho. Tieto súradné systémy sú popísané 
podrobnejšie v nasledujúcich podkapitolách. 

 

4.1 Absolútny súradný systém 

Absolútny súradný systém využíva na modelovanie jeden hlavný globálny 
súradný systém. Všetky elementy sú modelované k tomuto súradnému systému. 
Tento spôsob modelovania je tzv. modelovanie v polohe. Výhodou tohto spôsobu 
modelovania je ľahké ustavovanie celkov lietadla voči sebe a jednoduchšia štruktúra 
RFMD. Vzhľadom k tomu, že elementy sú modelované v polohe nie je nutné 
používať kontextuálne väzby cez zostavu. Používajú sa len priame väzby. Nevýhody 
tohto súradného systému a spôsobu modelovania sú zásahy a zmeny RFMD, ktoré 
určite počas vývoja nastanú. Pri väčšom počte objemových modelov, ktoré sú 
prepojené na RFMD by sa muselo pri zmene vyzmenovať podstatne väčšie 
množstvo modelov ako v prípade použitia relatívneho súradného systému. 

 

 

 

Obr. 4.1 Absolútny súradný systém (SS) 
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4.2 Relatívny súradný systém 

Relatívny súradný systém má opačné vlastnosti ako súradný systém absolútny. 
Používa sa pre každý celok svoj súradný systém. Výhodou tohto systému je že pri 
zmene jedného celku (napr. VOP) nastane zmena len na objemových dielov, ktoré 
sú viazané na RFMD daného celku, ktorý je modelovaný k relatívnemu súradnému 
systému. Pri tvorbe menších celkov (napr. prechod krídlo trup), ktoré zasahujú do 
dvoch väčších častí lietadla, ktoré majú použité rozdielne relatívne súradne systémy 
je potreba použiť kontextuálne väzby cez zostavu.  Tým sa dosiahne, že prvá časť 
(napr. krídlo) bude umiestnená v polohe voči druhej časti (napr. trup). Ďalšou 
nevýhodou je nutnosť vytvorenia RFMD súradných systémov, ktorý slúži na správnu 
polohu jednotlivých celkov lietadla a taktiež prácnosť u stavovania celkov. 

 

 

Obr. 4.2 Relatívny súradný systém (SS) 

 

4.3 Kombinácia absolútneho a relatívneho súradného systému 

Kombinácia absolútneho a relatívneho súradného systému je nejaký kompromis 
medzi výhodami a nevýhodami jednotlivých súradných systémoch. Pri každom celku 
lietadla sú minimálne dva súradné systémy. Jeden súradný systém je kvázi 
absolútny súradný systém a druhý je relatívny, voči ktorému je celok modelovaný, ale 
má presnú definíciu polohy voči absolútnemu súradnému systému. Tento spôsob 
poberá výhody relatívneho a aj absolútneho spôsobu, ale má aj svoje nevýhody. 
Najväčšia nevýhoda je že musí byť dodržaná takzvaná hygiena práce. Spočíva  
v tom, že pri modelovaní objemového dielca musí tvorca dbať na aktívnosť (Set  as 
current) daného súradného systému, v ktorom chce modelovať. Pri zanedbanej 
kontrole aktívneho súradného systému by mohlo nastať to,  že daný objemový dielec 
nebude modelovaný v absolútne relatívnom súradnom systéme ale  v relatívnom. 
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Obr. 4.3 Absolútno – relatívny súradný systém (SS) 

 

 

5. Využitie referenčných modelov a životný cyklus lietadla 

Význam referenčných modelov v moderných spoločnostiach zaoberajúcich sa 
vývojom a výrobou lietadiel je značný. Od RFMD sa odvíja nie len konštrukcia ale 
taktiež aerodynamické, pevnostné a únavové analýzy. Ďalšej časti tejto kapitoly bude 
opísaný životný cyklus lietadla a jednotlivé odvetvia, ktoré sú spojené s RFMD. 

Vývoj a výroba lietadla je veľmi zložitý proces, ktorý musí byť prepojený so 
všetkými oddeleniami, ktoré sa na tom podieľajú. Celý proces návrhu lietadla sa deje 
pomocou 3D prístupu a CAx technológie, ktoré sú prepojené do jedného systému. 
Systémy, ktoré zachovávajú a triedia dáta vznikajúce počas návrhu sú rôzne. 
V spoločnosti Aircraft Industries sa používa systém SmarTeam. 

 V tomto systéme sa ukladajú, zálohujú triedia a udržujú veľké objemy dát. 
V SmarTeam-e (ďalej ST) sa definovali skupiny profesii nazývané role. Každá rola je 
priradená, alebo obmedzená právami na určité úkony a projekty podľa profesie 
a podľa toho, aké má miesto daná rola pri návrhu či danom projekte. Každá rola má 
nastavené len také CAx nástroje, ktoré nevyhnutne potrebuje na vykonávanie svojej 
práce. Aplikácia ST umožňuje na vytvorených dátach založiť schvaľovací proces, 
pomocou ktorého sa schváli výrobná dokumentácia pre výrobu. Dáta, ktoré sú 
uložené v ST a aj schvaľovací proces sa dá dohľadať a taktiež každá revízia, úprava 
a poznámka. Do ST je možné ukladať, spravovať a schvaľovať Office a iné 
dokumenty, ktoré sa netýkajú CAx dát.  

Definovanými právami, každej role a funkciami SmarTeam-u prepojeného 
s CAx, Office a inými nástrojmi sa zabezpečuje priadok počas celého zložitého 
procesu vývoja. Je veľmi dôležitá korektná tvorba veľkých objemových dát a ich 
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správny tok od RFMD až po výkresovú dokumentáciu, výpočty, kontrolu, prípravky 
a výrobu lietadla. 

Obrázok v prílohe súhrne ukazuje všetky oddelenia podieľajúce sa na životnom 
cykle vývoji a výrobe lietadla. V rámci každého oddelenia  sú definované 
špecializované role, zobrazené z vonku pyramídy. Každá rola vytvára činnosť na 
vývoji, ktoré sú zobrazené vnútri pyramídy. Na okrajoch sú zobrazené jednotlivé PLM 
nástroje, ktoré môže mať jednotlivé role oddelenia k dispozícii v rámci celého 
systému. Šípky zobrazujú správny a dôležitý smer chodu dát celého systému. 

 

 

Čo je to PLM  

Text použitý v tejto kapitole vychádza z literatúry [8] 

 Strategický obchodný prístup, ktorý aplikuje konzistentnú sadu nástrojov. 
Zároveň  podporuje spoluprácu a súčinnosť pri vzniku, riadení, šírení a využití 
informácii definujúcich produkt 

 Podpora rozsiahlej spoločnosti/konzorcia (zákazníci, subdodávatelia) 

 Trvanie od konceptu do ukončenia prevádzky /likvidácia produktu 

 Integrovanie ľudských zdrojov, procesov a informačných technológií. 

 

Je dôležité poznamenať, že PLM nie je definícia software-u alebo technológie. Je to 
definícia obchodnej stratégie, ktorá rieši problém správy a riadenia kompletného 
súboru a informácii definujúci produkt – vytváranie dát, správ a riadenie dát behom 
života produktu, rozširovanie a využívanie týchto dát v priebehu životného cyklu 
produktu. PLM nie je len technológia, ale je to prístup, v ktorom sú procesy rovnako 
dôležité alebo aj dôležitejšie ako samotné dáta. PLM sa zaoberá rovnako tak otázkou 
ako spoločnosť funguje. [8] 

 

Tri základné princípy PLM sú: 

1. Univerzálny, zabezpečený, riadený prístup a využitie informácii definujúcich 
produkt 

2. Zabezpečenie integrity produktu a sním súvisiace dáta v priebehu jeho 
životného cyklu 

3. Riadenie a zabezpečenie obchodných procesov za účelom vytvoriť, riadiť, 
zdielať využívať všetky dostupné kompletné dáta a informácie 
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SmarTeam 

Text použitý v tejto kapitole vychádza z literatúry [5] 

 ENOVIA SmarTeam je univerzálne a autonómne cPDM (collaborative Product 
Data Managment) a PLM modulárne riešenie tímovej spolupráce pre menšie 
a stredné veľké organizácie a konštrukčné oddelenia väčších organizácií 
s možnosťou zapojenia dodávateľského reťazca. 

Priemyselný štandard pre správu a riadenie výrobkových dát: 

 ENOVIA SmarTeam PDM/PLM riešenie umožňuje v organizáciách nezávisle na 
priemyselnom odvetví optimálne integrovať, spravovať, riadiť a opäť využívať 
výrobkové dáta, nadobudnuté poznatky a procesy. 

 ENOVIA SmarTeam pomáha organizáciám skracovať čas zavedenia nového 
výrobku na trh, znižovať náklady, zaisťovať požiadavky na kvalitu a zhodu s 
štandardami a racionalizovať vnímavosť k požiadavkám trhu. 

 ENOVIA SmarTeam užívatelia sa tešia rýchlej návratnosti vložených investícii 
(ROI) vďaka rýchlej implementácii riešení, jednoduchému prispôsobeniu všetkým 
produktovým informáciám vrátane možných multi-CAD integrácii a riadení 
všetkých procesov sústredených okolo položkových kusovníkov (BOM) v 
technickej príprave výroby, samotnej výrobe a v rámci celej rozšírenej 
organizácie. 

 

Obr. 5.1 SmarTeam [5] 
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Správca PLM 

Správca PLM je zodpovedná špecializovaná osoba, ktorá má najvyššie práva 
a spravuje systém SmarTeam. Táto osoba zabezpečuje správny chod celého 
systému, spravuje veľký objem dát, stará sa o priebeh schvaľovacieho procesu 
a prideľuje pravá na každý projekt vrátane všetkých rolí  v systéme. Ako jediná osoba 
má pravá schvaľovať dokumenty po riadnom schvaľovacom procese. Správca PLM 
vytvára podmienky práce pre ostatné role v celom systéme a je zároveň hlavnou 
rolou celého systému. 

 
5.1 Konštrukcia 

Oddelenie konštrukcie obsahuje najviac špecializovaných rolí a v tomto 
oddelení je počiatok životného cyklu jednotlivých komponentov a lietadla ako celku. 
Konštrukcia vytvára základ 3D modely, výkresy, kusovníky, ktoré potom využívajú 
ďalšie oddelenia pre svoju činnosť. Väčšina leteckých výrobcov sú založené na 3D 
filozofii, kde nositeľom tvaru a geometrie je RFMD. Z RFMD sa tvorí 3D modelu 
dielca a z toho sa vytvorí výkres slúžiaci ako výrobná dokumentácia a  dokumentácia 
pre oddelenie kontroly. Oddelenie konštrukcie sa delí na niekoľko rolí: drak, systémy, 
prípravky, elektrika a iné, ktoré vytvárajú lietadlo ako celok. Každé oddelenie môže 
naplno využívať Office integráciu, ktorá je prepojená so SmarTeam-om a umožňuje 
písanie technických správ. 

 

a) Správca referenčných modelov 

Základom celého lietadla sú referenčné modely draku lietadla, ktoré vytvára 
špecializovaná osoba, ktorá má podobnú zodpovednú rolu pre celý životný cyklus 
lietadla ako správca PLM pre celý systém, v ktorom sa celý životný cyklus odohráva. 
Obsah RFMD je popísaný v predchádzajúcich kapitolách. Z RFMD vychádzajú ďalšie 
role v oddelení konštrukcie, ale taktiež ostatné oddelenia, ktoré sú zapojené do 
životného cyklu.  

KONŠTRUKCIA 

SPRÁVCA  RFMD 

KONŠTRUKTÉR DRAKU 

KONŠTRUKTÉR SYSTÉMOV 

KONŠTRUKTÉR  PRÍPRAVKÁR 

KONŠTRUKTÉR  ELEKTRIKÁR 
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Obr. 5.2 RFMD definičný (v ľavo) a konštrukčný (v pravo) 

 

b) Konštruktér draku 

Konštruktér draku vytvára pomocou publikácii z RFMD 3D modely dielcov 
konštrukcie lietadla. Pri tvorbe dielcov zodpovedá za správnu geometriu a ich 
správnu polohu voči súradnému systému . Konštruktér so svojimi právami nie je 
schopný meniť geometriu RFMD, má len obmedzený prístup, ktorý mu umožňuje 
použiť publikácie systémových elementov. Keď v procesu návrhu konštrukcie 
nastane potreba meniť, upraviť či doplniť RFMD, nastúpi správca RFMD, ktorý má 
práva na zmenu, prípadne doplnenie RFMD. Konštruktér draku po vytvorení dielcov 
vytvára podzostavy a zostavy do niekoľko úrovní podľa potreby výroby. Pre plné 
využitie prepojenia jednotlivých dát vytvára výkresovú dokumentáciu dielcov 
a  zostáv a pri zmene RFMD sa celý proces prepočíta a zmena nastane aj na 
výkrese. Ďalej náplň konštruktéra je vytváranie kusovníkov k výkresom zostav. 
Všetky tieto dáta sa pripojujú do jednotlivých schvaľovacích procesov, ktoré začínajú 
u konštruktéra. 

 

Obr. 5.3 RFMD, 3D zostava, 3D model, 2D výkres 
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c) Konštruktér systémov 

Na jednotlivé systémy lietadla sa špecializujú konštruktéri, ktorý sa venujú len 
svojim systémom. Počet konštruktérov systémov záleží na zložitosti lietadla a jeho 
systémov. Napríklad jeden konštruktér ma za úlohu systém riadenia, druhý 
hydrauliku, podvozok, brzdy,  tretí má za úlohu všetky motorové a palivové systémy 
atď. Konštruktéri zameraní na systémy vytvárajú  3D modely pre dané systémy 
rovnako ako vzniká 3D konštrukcia draku a taktiež si vytvárajú lokálne RFMD, ktoré 
sú prepojené z RFMD draku. Konštruktéri špecialisti sú zodpovední za svoje systémy 
a preto si spravujú aj svoje lokálne RFMD pre časti konštrukcie, v ktorých sa 
nachádza ich systém. 

Najnázornejší príklad konštrukcie systému je napríklad riadenie klapiek. 
Konštruktér zodpovedný za systém riadenia. Vytvorí svoj lokálny RFMD riadenia 
klapiek, ktorý v tomto prípade reprezentuje uzlové body kinematiky ovládania klapiek 
a jednotlivých pák a ich dĺžky medzi uzlovými bodmi. Lokálny RFMD sa vytvorí na 
základe publikovaných elementov RFMD draku lietadla. Z lokálneho RFMD riadenia 
klapky sa navrhne objemová konštrukcia riadenia a následne výkresová 
dokumentácia pre výrobu. Podobným spôsobom sa vytvárajú ostatné systémy, len 
namiesto tras riadenia sa navrhujú trasy trubiek pre hydrauliku a iné systémy. 

 

 

 

Obr. 5.4  RFMD systému (hore) a 3D model systému odmrazovania (dole) 

 

d) Konštruktér prípravkár 

Po vzniku 3D modelu a výkresovej dokumentácie nasleduje výroba dielov. Je 
dôležité zaistiť , že to čo sa navrhne sa i skutočne vyrobí. Lietadlové dielce sú 
väčšinou vyrábané podľa prípravku kvôli tvarovej zložitosti a zameniteľnosti 
náhradných dielov.   Pre zaistenie kompatibility 3D modelu a prípravku musí byt 
použitý jediný a jednoznačne definovaný referenčný model. Návrh konštrukcie 
prípravku musí vychádzať taktiež z RFMD draku a zároveň z 3D modelu dielca. 
Konštruktéri prípravkári vytvárajú návrhy prípravkov spôsobom modelovania 
v kontexte zostavy prípravku. Každá 3D zostava prípravku obsahuje lokálny RFMD 
prípravku a konštrukčnú zložku. Konštrukčná zložka zahŕňa 3D model dielu od 
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konštruktéra draku a ďalšie 3D modely, ktoré definujú samotný prípravok. Pri tvorbe 
lokálnych RFMD prípravkou musí byť dodržané prepojenie na RFMD draku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5  RFMD trup, prípravok, 3D model dielu 

 

e) Konštruktér elektrikár 

Konštruktér elektrikár pracuje podobne ako konštruktér systémov. Navrhuje trasy 
pomocou  lokálnych RFMD káblových zväzkov a jednotlivých káblov k agregátom. 
Lokálne RFMD sú prepojené z RFMD drakom ako pri tvorbe systémov.  

Po navrhnutí trasy elektrikár navrhne aj 3D model. Tieto dáta, hlavne dĺžky 
káblov, sa importujú do programu Engineering Base, ktorý slúži na vytvorenie 
elektrických schém. Konštruktér elektrikár taktiež vytvára 3D zástavby agregátov, 
ktoré vkladá do 3D konštrukcie draku a systémov. Z 3D modelov zástavieb sa tvorí 
výrobná dokumentácia. Modely rôznych agregátov sa získavajú od výrobcov daných 
agregátov, keď nie sú modely dostupné je nutnosť namodelovať, aby bolo možne do 
týchto agregátov zaviesť jednotlivé trasy káblov. 
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Obr. 5.6 RFMD trasy k el. agregátu (v ľavo) a 3D model el. vedenia (v pravo) 

 

Možné riziká a nedostatky v oddelení konštrukcie vzhľadom na celkový PLM 
systém: 

 Zlé používanie publikácii a tým porušenie prepojenia z RFMD 

 Nekompatibilita systému CATIA v jednotlivých úsekoch konštrukcie 

 Nefunkčnosť prepojenia a komunikácie CATIE s inými programami (napríklad 
s Engineering Base) 

 Nevyužiteľnosť 3D dát (absencia nových nástrojov napríklad Aerospace 
sheetmetal design – tvárnené plechové diely) 

 Nefunkčnosť SmarTeam-u, prípadne zlé nastavene práv by mohli spôsobiť 
kolaps systému 

 Nefunkčnosť Office integrácie 

 Nefunkčnosť automatických kusovníkov 

   

5.2 Výpočtové oddelenie (Statika) – technické analýzy 

Oddelenie výpočtov sa zaoberá výpočtami a spracovanie pevnostných 
a únavových analýz pre konštrukciu lietadla. Výpočtári sa taktiež zúčastňujú 
schvaľovacieho procesu a väčšinou sa v tomto uzle schvaľovania rozhodne 
o schválení alebo neschválení 3D konštrukcie  a výrobnej dokumentácie lietadla.  

Rola výpočtár analytik vytvára MKP modely napríklad v programe ANSA alebo 
Patran s integráciou do SmarTeam-u, ktorá obsahuje rovnaké funkcie a nástroje na 
správu životného cyklu výpočtových informácií ako CATIA v oddelení konštrukcie. 
Výpočtár si v ST vyhľadá 3D model, ktorý je vytvorený v konštrukcii a úzko prepojený 
z RFMD. Výpočtové modely okrem 3D modelu obsahujú zaťaženie a materiálové 
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charakteristiky, ktoré sú väčšinou zadané už na oddelení konštrukcii a sú priradené 
danému 3D modelu. Výpočtové modely MKP sa počítajú väčšinou pomocou 
softvérového riešiča Nastranu. Po prebehnutí výpočtu výpočtár spracuje a vyhodnotí 
dáta prostredníctvom technickej správy, ktorú uloží do ST pomocou Office integrácie. 
Táto správa sa dá vždy vyhľadať a taktiež je možná úprava a znova uloženie do ST.  

 

 

Obr. 5.7 MKP model trupu letúna [10] 

 

Možné riziká a nedostatky v oddelení výpočtov  vzhľadom na celkový PLM systém: 

 Nefunkčnosť integrácie výpočtových programov do ST 

 Nefunkčnosť SmarTeam-u, prípadne zlé nastavenie práv by mohli spôsobiť kolaps 
systému 

 Nefunkčnosť Office integrácie a schvaľovacieho procesu 

 Nepoužívanie plnohodnotnej licencie CATIA (len prehliadač) 

 

5.3 Aerodynamika  

Oddelenie aerodynamiky spracováva aerodynamické analýzy a vyhodnocuje 
aerodynamické charakteristiky. Toto oddelenie je taktiež úzko spojené z RFMD 
a podieľa sa na tvarovej optimalizácii vzhľadom na aerodynamické vlastnosti. 
Z obrázku životného cyklu je jednoznačné že tvorba RFMD a aerodynamickej 
analýzy CFD sa prekrývajú. Takže je to iteračný proces dovtedy, dokiaľ sa nenájde 
optimálne tvarové riešenie. Pracovníci na aerodynamickom oddelení majú taktiež 
nastavené pravá v SmarTeame. Pracujú s programom ANSYS, ktorý slúži na CFD 
analýzy. Záverečné správy z analýz  a vyhodnotenie  sa spracuvávajú 
prostredníctvom Office Integrácie, ktorá umožňuje nahliadnutie iným pracovníkom 
a úpravu dokumentu pre pracovníka z danými právami. Pracovníci oddelenie 
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aerodynamiky spadajú aj do schvaľovacieho procesu a majú k dispozícii 
plnohodnotnú licenciu CATIE. 

 

Obr. 5.8 CFD analýza [11] 

 

Možné riziká a nedostatky v oddelení aerodynamiky vzhľadom na celkový PLM 
systém: 

 Nefunkčnosť integrácie výpočtových CFD programov do ST 

 Nefunkčnosť SmarTeam-u, prípadne zlé nastavene práv by mohli spôsobiť kolaps 
systému 

 Nefunkčnosť Office integrácie a schvaľovacieho procesu 

 Nepoužívanie plnohodnotnej licencia CATIA (len prehliadač) 

 

5.4 Technológie 

Ďalšie oddelenie ktoré je zahrnuté v životnom cykle lietadla je oddelenie 
technológie výroby. Toto oddelenie sa delí na dve role - úlohy. Technológ výroby 
a druhá rola je programátor NC. Aj toto oddelenie úzko spojené z referenčnými 
modelmi. 

 

a) Technológ 

Technológ je súčasť schvaľovacieho procesu, preto patrí do životného cyklu. 
Úlohou technológa je spracovať technologický postup danej súčiastky. Používa 
riadne schválený 3D model a jeho výkresovú dokumentáciu z oddelenia konštrukcie 
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na základe toho vytvorí postup výroby. Technológ ma k dispozícií prehliadač 
CATIE, riadny prístup do ST, Office integráciu, pre ukladanie správ do ST. 

 

b) Programátor NC 

Úlohou programátora NC je vytvárať NC kódy pre jednotlivé NC obrábacie 
centrá. Tieto NC kódy sa vytvárajú pre riadne schválené 3D modely. Vytvorené NC 
kódy je potrebné uložiť do ST, kde sú zálohované a dostupné pre úpravu alebo 
použitie do výroby. Programátor taktiež používa systém CAD napr. CATIU 
a SmarTeam pre vyhľadanie 3D modelu a pre uloženie vytvorených NC kódov. 

 

Možné riziká a nedostatky v oddelení technológie vzhľadom na celkový PLM systém: 

 Nefunkčnosť SmarTeam-u, prípadne zlé nastavene práv by mohli spôsobiť kolaps 
systému 

 Používanie starých alebo pôvodných systémov miesto ST 

 Tvorba NC kódov na neschválené 3D konštrukčné dáta 

 Nekompatibilita CATIE z inými oddeleniami 

 Nefunkčnosť Office integrácie a schvaľovacieho procesu 

 Nepoužívanie moderných nástrojov v CAD systémoch 

 

5.5 Kontrola 

Pri výrobe nového lietadla je nutné zaistiť to, čo sa navrhne to sa aj vyrobí. Aby 
kontrola a meranie boli úspešné, musí byť zaistená podmienka kontroly podľa 3D 
dát. Všetky vyrobené súčiastky, prípravky, výkresy, NC programy, atď. musia 
vychádzať z jedného, riadne schváleného 3D modelu, ktorý vznikol z jednej definície 
lietadla tzv. RFMD. 

Pri výrobe  sa môžu vyskytnúť dve skupiny vyrábaných dielcov, ktoré sa budú 
musieť kontrolovať s 3D technológiou. 

 

a) Nové navrhnuté dielce podľa 3D (krídlo, predná časť trupu) 

Dielec sa navrhne v 3D konštrukcii, uloží do PLM ST, Podľa modelu dielca 
a referenčných systémových modelov sa navrhne a vyrobí prípravok. A rovnako pre 
dielec obrábaný, kde sa podľa 3D modelu a referenčných systémových modelov 
navrhne NC program. 

b) Pôvodné dielce ,ktoré sa modelujú do 3D podľa výkresov 

U dielcov , ktoré boli prebrané z iných verzii lietadiel sa zle modelujú podľa 
výkresov a nositeľkou geometrie sú plazy a šablóny. Súčiastkam, ktoré sú prebrané 
z iných verzií a znižujú sa skladové zásoby je potrebné opätovné obnovenie 
geometrie potrebnej časti. Jedným  z nástrojov ako dostať geometriu potrebnej časti 
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je 3D skenovanie – reverzné inžinierstvo. Pomocou tohto prístupu sa dá z reálnej 
súčiastky vytvoriť 3D model a potom znovu obnoviť jeho geometriu a výrobu. 
Reverznému inžinierstvu bude venovaná pozornosť samostatnej kapitole. 

Po vyrobení dielca je nutné vykonať kontrolu dielca na základe uzavretého 
cyklu kontroly. Vstupy pre kontrolu je nutné vytiahnuť zo ST do softwaru 3D 
skenovacieho systému, v tomto programe spracovať kontrolu vyrobeného dielca 
a výstupy z kontroly znova uložiť do ST.  Po kontrole sa vygeneruje protokol 
z merania, ktorý sa uloží späť do ST. Na spracovanie prípadných správ nezhôd by 
mala byť kontrola k dispozícii Office integráciu do ST. Týmto spôsobom návrhu, 
výroby a kontroly dielcov a zostav bude prebiehať cez PLM, bude možné vždy všetko 
dohľadať a všetko bude založené na rovnakom základe. Tento základ je tvorený 
z 3D schválených dát, ktoré vychádzajú nemenného a jednoznačne definovaného 
RFMD, ktoré definujú tvar lietadla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.9 Uzavretý cyklus kontroly 

Možné riziká a nedostatky v oddelení kontroly  vzhľadom na celkový PLM systém: 

 Nefunkčnosť SmarTeam-u, prípadne zlé nastavene práv by mohli spôsobiť kolaps 
systému 

 Neprepojenie do životného cyklu 

 Absencia alebo nefunkčnosť skenovacieho zariadenia 

 Neprepojenie ST s programom skenovacieho zariadenia 

 Nefunkčnosť Office integrácie a schvaľovacieho procesu 

 

5.6 Výroba 

Prínosom PLM pre výrobu je spresnenie výkresovej dokumentácie tým, že sa 
mení ručná práca na 3D prístup. Bude dochádzať k výrazne menším počtom kolízii, 
pretože dielce a zostavy budú presnejšie odladené v 3D virtuálnom priestore. Zmeny 

Digitalizácia dielu 
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výkresovej dokumentácie budú prebiehať lepšie a prehľadnejšie ako v minulosti. 
Výkresová dokumentácia bude dohliadaná a spravovaná na jednom mieste v jednom 
centrálnom systéme PLM.  

 Ďalší významný pokrok v oddelení výroby nastane v okamihu opustenia 
klasickej papierovej 2D výkresovej dokumentácie a prechod na 3D výkresovú 
dokumentáciu. Nutnosť zaviesť počítače do výroby na každé jedno pracovisko. 
Oddelenie konštrukcie by musela prepracovať a vytvoriť novú 3D výrobnú 
dokumentáciu. Oddelenie technológie by muselo spracovať nové výrobné video 
postupy pre každé jedno pracovisko pomocou 3Dvia Composeru. Správca PLM by 
musel vymyslieť rozhranie na správnu distribúciu 3D výkresov, modelov a výrobných 
video postupov na každé jednotlivé pracovisko a zároveň nastaviť nove role pre 
výrobu s nastavenými právami. Zároveň certifikačné úrady by museli uznávať tento 
spôsob výrobnej dokumentácie. 

Pokrok v budúcnosti by mohlo priniesť používanie augmented reality AR 
(rozšírená realita). AR prostredie obsahuje prvky reálneho sveta a tiež prvky 
virtuálne. (napríklad: pracovník, ktorý pracuje s prostredím AR ma k dispozícii 
okuliare , cez ktoré môže vidieť reálny svet a zároveň vidí aj počítačom generované 
objekty). [12] 

Základne možné aspekty využitia: [12] 

 Možnosť sledovania technológie ešte pred samotnou realizáciou 

 Odhalenie chýb pri návrhu 

 Možnosť pripraviť si a natrénovať  postup montáže alebo demontáže 

 Tréning obsluhy technológie bez potreby pobytu priamo v prevádzke 

 Rozšírené možnosti riadenia procesu montáže a kontroly kvality 
 

 

Obr. 5.10 Augmented reality pri údržbe [12] 

3DVIA Composer  

Text použitý v tejto kapitole vychádza z literatúry [5] 

Program určený k efektívnemu riešeniu tvorby výrobnej dokumentácie. [5] 
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 umožňuje vytvárať 2D/3D dokumentáciu výrobku priamo z jeho digitálnych 
3D/PLM dát, a to paralelne s procesom jeho návrhu a revolučným spôsobom 
tak mení a efektívne automatizuje proces tvorby, aktualizácie a distribúcie 
technickej dokumentácie výrobku 

 rýchlo a jednoducho importuje multi-CAD dáta rôznych formátov  

Možnosti použitia produktu 3DVIA Composer  [5] 

 v predvýrobných etapách realizácie výrobku, vo vývoji, v konštrukcii, v 
technickej príprave výroby(projektové a výrobkové revízie, animované 
simulácie funkčnosti mechanizmov, plánovanie výrobných procesov) 

 vo výrobe (interaktívne montážne inštrukcie, simulácie výrobných procesov) 

 v útvaroch údržby, servisu a podpory zákazníka (interaktívne servisné a 
zákaznícke manuály, animované servisné inštrukcie a postupy, výukové a 
školiace materiály, ilustrované katalógy náhradných dielov) 

 

Obr. 5.11 3Dvia Composer [5] 

 

5.7 Ostatné oddelenia 
Oddelenie normalizácie spravuje smernice a normy. Vytvárajú hlavne Office 

dokumenty, ktoré sa ukladajú a spravujú cez Office integráciu. Dokumenty ukladajú 
do svojich projektov, ku ktorým majú prístup ostatný zamestnanci len pre čítanie. 

 Obdobným spôsobom túto aplikáciu využíva oddelenie dokumentácie, ktorá 
vytvára manuály, letové príručky. Na tvorbu obrázkov do dokumentácie sa používa 
program 3Dvia Composer, ktorý si cez ST otvorí 3D konštrukčné dáta. 

 Vedľa rolí, ktoré sa priamo podieľajú na tvorbe konštrukčných dát, výpočtov 
a analýz sa nachádzajú aj ďalšie role: Hlavný konštruktér vedúci a riaditelia oddelení 
a projektov. Tieto role väčšinou vytvárajú len administratívne dokumenty a teda majú 
možnosť ich ukladať a spravovať pomocou Office integráciou do ST. Tieto role sa 
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môžu zúčastniť na schvaľovacom procese. Tieto role majú nastavené práva tak aby 
mohli dohliadať nad pracovnou činnosťou svojich podriadených. Z databáze ST je 
možnosť vytiahnuť diagramy produktivity práce každého z tvorcov dát v prostredí ST. 
Nástroje ST neslúžia len na tvorbu, správu a schvaľovanie dát ale ma aj kontrolný 
charakter. 

 

Možné riziká a nedostatky v oddelení kontroly  vzhľadom na celkový PLM systém: 

 Nefunkčnosť SmarTeam-u, prípadne zlé nastavene práv by mohli spôsobiť kolaps 
systému 

 Nefunkčnosť Office integrácie a schvaľovacieho procesu 

 Nepoužívanie alebo nefunkčnosť programu 3Dvia Composer 
 

5.8 Certifikácia 
Certifikácia lietadla je časovo a finančne náročný proces. Používanie nových 

technológií v moderných spoločnostiach obsahujú nástroje, ktoré by mohli proces 
certifikácie zastrešiť a uľahčiť komunikáciu s úradmi. V prvom rade je nutnosť 
odladenia a vychytania nedostatkov v životnom cykle lietadla teda od RFMD až po 
certifikáciu. Je potreba zaistiť a dokonale zvládnuť predvýrobné fázy lietadla ako na 
strane softwarom nastavení všetkých nástrojov PLM, taktiež korektnú prácu 
s nástrojmi PLM na strane všetkých zamestnancov. Perfektne musí byť zvládnutý  
schvaľovací proces a úradom sa bude musieť dokázať nepriestrelnosť. 

 Už dnes existuje nástroj na nastavenie vonkajšieho prístupu pre úrady 
do PLM systému s adekvátnymi právami. Dohľad nad činnosťou spoločnosti 
a plnenie požiadaviek   predpisov by úrady mohli zvládnuť bez návštev. Potrebné 
dokumenty by sa dali otvoriť v databáze a prípadné pripomienky a nezrovnalosti by 
úrad pripomienkoval cez nástroje PLM. 

 Táto vízia napojenia certifikačného úradu do PLM  technológií by 
vyžadovala aj pozdvihnutie úrovne technológií,  s ktorou úrad pracuje. Prvom rade 
musí nastať dôkladné odladenie všetkých procesov a nástrojov v PLM na potrebnú 
úroveň. K naplneniu tejto vízie je potrebné aby sa maximálne využívala integrácia 
Office dokumentu, pomocou ktorého by sa vytvárali a spravovali všetky konštrukčné 
a výpočtové správy a taktiež smernice a normy. 

  

6. Tvorba referenčného modelu klzáku 

Všeobecný opis referenčných modeloch bol opísaný v predchádzajúcich 
kapitolách. V nasledujúcich podkapitolách bude opísaný podrobnejšie konkrétny 
referenčný model klzáku L-23 Super Blaník. Teda jeho tvorba, kontrola a taktiež 
práca a využitie RFMD pri tvorbe 3D modelov dielov konštrukcie. 

6.1 Základný popis tvorby RFMD L23 

Ako už bolo spomínané, RFMD je nositeľ definovanej geometrie lietadla, 
konkrétne klzáku. Vzhľadom k tomu, že klzák bol navrhnutý v dobe, kedy sa 
využívala metóda matematického modelovanie, konkrétne systému GL-3 sa podarilo 
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dáta uchovať a vyexportovať do textového dokumentu. Každá časť klzáku (krídlo, 
trup, VOP atď.) bola vyexportovaná do formátu DAT v podobe súradníc (x,y,z) 
jednotlivých bodov, ktoré definovali tvarové krivky klzáku. Tieto súradnice boli 
importované do program CATIA pomocou makra File to catia, ktoré vytvoril Ing. 
Dušan Slavětínský, CSc. Toto makro sa používa na importovanie dvoch typov dát 
z textového dokumentu a to import pomenovanej skupine bodov a import súradníc 
krivkového profilu. Po správnom použití makra pre vkladanie súradníc krivkového 
profilu bol vytvorený tzv. drátový model klzáku obr. 6.1 . 

 

 

Obr. 6.1 Drátovy model po importovaní dát z GL-3 

 Po importovaní základnej geometrie bolo nutné vyhľadať v exportovaných 
dátach jednotlivé definície rovín, osi otáčania, body závesov atď. Niektoré potrebné 
dáta neboli definované pomocou systému GL-3.Preto  bolo nutné dohľadanie údajov 
na pôvodnej 2D výkresovej dokumentácie. Pomocou programu CATIA boli postupne 
vymodelované a upravené plochy, ktoré reprezentovali geometriu pôvodnej definície 
klzáku L-23. Úprave a ladeniu pri tvorbe RFMD bude venovaná pozornosť neskôr. 
RFMD každej časti bol modelovaný podľa pravidiel tvorby RFMD a hlavne pre zámer 
použiteľnosti v praxi. Bola dodržaná jednotnosť a prehľadnosť tvorby jednotlivých 
častí. Po tvorbe všetkých teoretických a pôvodne definovaných prvkov (teoretický 
obrys, rovina nosníka, roviny rebier a prepážok atď.) bola vykonaná publikácia 
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prvkov pre použitie RFMD pri tvorbe 3D modelov. Podrobnejšie obrázky RFMD sú 
v prílohe.  

 

Obr. 6.2 RFMD L-23 Super Blaník 

6.2 Voľba súradného systému pre RFMD L23 

 

Obr. 6.3 Súradné systémy (RFMD L 23) 

Opis súradných systémov používaných pre tvorbu RFMD bol spomenutý 
a popísaný predchádzajúcej časti práce. Voľba súradného systému je dôležitý krok 
pred začatím tvorby samostatného referenčného modelu. Počas tvorby je nemenný. 
Pre tvorbu referenčného modelu L-23 Super Blaník bol vybratý kombinovaný súradný 
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systém (absolútne -relatívny). Každá časť RFMD obsahuje štyri súradné systémy 
a to z dôvodu, že exportované dáta z GL-3 boli taktiež definované v štyroch 
súradných systémoch. Pri modelovaní bolo nutné dodržanie spomínanej tzv. hygieny 
prace, ktorá spočívala v aktivovaní daného súradného systému v ktorom chceme 
daný prvok modelovať. 

Použité súradné systémy: 

 Súradný systém trupu 

 Súradný systém krídla 

 Súradný systém VOP 

 Súradný systém SOP 
 

6.3 Rozdelenie a štruktúra RFMD L23  

Klzák L-23 Super Blaník môžeme zaradiť medzi malé a konštrukčne 
jednoduchšie lietadlá. Vzhľadom k tejto skutočnosti bol RFMD rozdelený podľa 
konštrukcie. Rozdelenie bolo nasledovné: 

 RFMD krídlo 

 RFMD trup 

 RFMD VOP 

 RFMD SOP 

RFMD jednotlivých častí bolo potrebné previazať medzi sebou z dôvodu, že 
modelovaná časť zasahuje do dvoch prípadne viacerých častí. (napr. prechodový 
kryt krídlo-trup zasahuje do trupu ale aj do krídla). Toto previazanie je dôležité pri 
zmenách RFMD častí, ktoré sú spoločne previazane a preto bola vytváraná takzvaná 
štruktúra referenčného modelu. Štruktúra RFMD L 23 bola vyhotovená na ukážku 
tvorby a pre lepšiu orientáciu a prepojenosť v jednotlivých častí. Vytvorená štruktúra 
(viď. Príloha) nie je zložitá, prepojenosť by sa dala jednoducho dohľadať, ale je 
rýchlejšie a prehľadnejšie vytvoriť štruktúru kde vidieť jednoznačnosť prepojenia. 
U väčších a konštrukčne náročnejších lietadiel je nutnosť tvorby štruktúry pre 
orientáciu v RFMD.(napr. L-410). 

 
 

6.4 Ladenie a kontrola kvality plôch 

Pri tvorbe referenčného modelu, ktorý by mal byť využívaný v praxi, bolo 
potrebné vyladiť vytvorené plochy. Ladenie spočívalo v dvoch základných úkonoch. 
Prvý bol výber vhodného počtu kriviek, z ktorých bola modelovaná plocha a druhý 
spočíval v ladeniu vybraných kriviek. Importovaný drátovy model klzáku bol 
definovaný veľkým počtom kriviek, ktoré nemohli byť všetky použité pri tvorbe 
kvalitnej plochy. Pri použití všetkých kriviek by nebola plocha spojitá dochádzalo by 
k miestnym deformáciám, čo je neprípustné.  
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Obr. 6.4 Veľký počet kriviek z GL-3 

 

Po výbere vhodných kriviek bolo žiadúce nahradiť pôvodne vybraté krivky 
novými a to vzhľadom na analýzu krivosti. Každá jedna krivka, ktorá bola 
vyexportovaná z programu GL-3 bola definovaná veľkým počtom bodov, čo 
spôsobilo neplynulosť kriviek. Nahradené krivky museli spĺňať plynulú zmenu krivostí 
ale zároveň bolo požadované zachovanie pôvodnej geometrie. Kontrola vytvorenej 
geometrie z pôvodnej definície bude  opísaná v nasledujúcej podkapitole. Výber 
správnych kriviek a správne naladenie bolo časovo náročné. Bolo treba hľadať 
optimálne riešenie, ktorým bola plocha najkvalitnejšia a hlavne nebola vzdialená od 
pôvodnej definície. 

 

 

Obr. 6.5 Počet bodov definujúcich tvarovú krivku trupu 
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Obr. 6.6 Priebeh krivostí kriviek  

Najzložitejšie ladenie plochy bolo v trupovej časti. Na kontrolu kvalít plôch bolo 
použité makro Level curves (autor: Ing. Dušan Slavětínský, CSc) vytvorené pre 
potreby presného posudzovania tvaru plochy za účelom dokonalého vyhladenia. 
Tento program je určený pre generovanie sústavy rovnobežných rezov (vrstevníc) na 
plochách. Dáva úplnú predstavu o presnom rozsahu a charakteru prípadných 
nerovností uľahčuje predstavu o možnej náprave zvlnených oblastí. 

 

6.5 Zrovnanie výsledkov RFMD z dátami (GL-3) 

V predchádzajúcej podkapitole bolo popísané spôsob ladenia a dôvod prečo 
bolo nutné ladiť krivky a v tejto bude kontrola vytvorenej geometrie z pôvodnou 
definíciou geometrie. Na kontrolu dvoch kriviek bolo využité ďalšie makro Compare 
of curves (autor: Ing. Dušan Slavětínský, CSc).  

 

 

Obr. 6.7 Porovnanie kriviek z GL-3 a nových kriviek 
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Tento program je podporná pomôcka pre často sa vyskytujúce úlohy 
reverzného inžinierstva, kedy je požadované vytvoriť v CATII  plochy, ktoré by 
s maximálnou možnou presnosťou tvarovo odpovedať plochám existujúceho 
výrobku. Účelom tohto programu je zrovnať a zmapovať rozdiely kriviek, ktoré by 
mali mat rovnaký tvar, ale boli vytvorené inými postupmi a metódami. Hlavná funkcia 
programu je porovnávať kolmé vzdialenosti  dvoch  kriviek po ich dĺžke 
v požadovanej hustote meraných bodov a vygenerovať protokol. 

Výsledky z porovnania jednotlivých kriviek na trupovej časti RFMD je vidieť na 
obr. 6.7. Farebná škála ukazuje v akých odchýlkach sa nachádzame. Toto rozmedzie 
nám umožňuje nastaviť použité makro. U celého RFMD klzáku bola vynaložená 
maximálna snaha dosiahnuť najlepšie výsledky rozdielov. Maximálne hodnoty 
odchýliek a to len lokálne boli do 1,5 mm až 2 mm. Obrázky z kontroly sú aj v prílohe. 

 

6.6 Stručná charakteristika tvorby 3D modelov s využitím RFMD 

Referenčný model je počiatočná geometria, ktorá má byť základ pre 3D modely 
konštrukcie. Tvorba 3D modelu bude opísaná na konkrétnom príklade jednoduchého 
rebra z VOP respektíve stabilizátoru a taktiež bude ukázaná prepojenosť RFMD a 3D 
modelu. Pred samotným modelovaním je potrebné zistiť, kde sa daný diel nachádza 
a čo presne treba na modelovanie (výkres). Jednotlivé prvky (teoreticky obrys, rovina 
hlavného nosníka) potrebné na modelovanie sú v podobe publikácií v RFMD VOP. 
Tieto publikácie boli skopírované do nového dokumentu cez Paste special with the 
link. Týmto úkonom nastane prepojenie 3D modelu s RFMD. Ďalší postup 
modelovania záleží na užívateľovi CATIE a od modulov, ktoré ma k dispozícii. 
Najlepší modul pre  využitie 3D dát v leteckých konštrukciách je Aerospace 
sheetmetal design, ktorý bude opísaný v kapitole, venovanej technológii výroby. 

 

Obr. 6.8 Tvorba 3D modelu s využitím RFMD 

 

Vzhľadom k tomu, že letecké konštrukcie sú väčšinou symetrické, bolo by 
neefektívne modelovať ten istý dielec v polohe dva krát (ľavý a pravý). Kvôli tomu 
každý vymodelovaný diel má vytvorenú publikáciu, ktorú skopírujeme a použijeme pri 
tvorbe symetrického rebra pomocou paste with the link. Týmto úkonom prepojíme 
pravý diel s ľavým  to znamená že pri zmene ľavého dielu nastane zmena aj na 
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pravom. Po skopírovaní publikácie z ľavého rebra príkazom symmetry vytvoríme 
plnohodnotný pravý diel. 

Vďaka publikáciám  a správnej tvorbe je zaručená prepojenosť RFMD a 3D 
modelov čo spôsobuje že pri zmene RFMD vďaka prepojeniu sa zmena prenesie aj 
do 3D modelu a tiež na všetko čo je prepojené z daným modelom (výkres, 
symetricky diel atď.) 

 

7. Experimentálna kontrola  

Experimentálna kontrola bola vykonaná pomocou 3D skenovacieho zariadenia 
ATOS standard. Pre kontrolu RFMD sa využilo moderné zariadenie, ktoré sa často 
používa práve v reverznom inžinierstve. Pre časovú a rozmerovú  náročnosť bola 
vybratá časť klzáku, na ktorej bolo vykonané skenovanie. Pre dostupnosť, rozmery 
a jednoduchosť prevozu bola vybratá časť VOP respektíve stabilizátor, na ktorom 
prebehlo kontrolné meranie. VOP-ka bol zdemontovaná s prevádzky schopného 
klzáku L-23 Super Blaník s imatrikulačnou značkou OK – 5550. 

 

7.1 Skenovacie zariadenie  

Text použitý v tejto kapitole vychádza z literatúry [7] 

Systém ATOS je mobilný optický bezdotykový 3D skener, ktorí slúži na meranie 
presných priestorových súradníc bodov a tvaru objektu. ATOS sa skladá z týchto 
komponent: 

 Meracia hlava z dvoma CCD kamerami a zdrojom svetla s premennou 
mriežkou 

 Referenčných bodov pre spojenie jednotlivých skenov meraného objektu 

 Výkonný PC s aplikačným softwarom pre analýzu a vyhodnotenie merania 

 

Obr. 7.1 Skenovacie zariadenie ATOS 
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Princíp funkcie: 

Digitálny skener ATOS od firmy GOM je založený na princípe triangulácie,  
k čomu využíva stereo efektu dvoch snímacích kamier. Meraný objekt sa položí na 
merací stôl alebo uchytí do prichystaného prípravku a vykoná sa séria záberov 
z rôznych uhlov pohľadu. Projektor osvetľuje povrch skenovaného objektu cez 
vstavaný raster konštantnými svetelnými prúžkami a ich tvar na povrchu objektu je 
snímaný dvoma kamerami. Pomocou optických zobrazovacích rovníc sú z nich 
automaticky vypočítané presné 3D súradnice ako mrak bodov, ktoré môžu 
obsahovať až 4 milióny bodov z jedného záberu. [7] 

 

 
Obr. 7.2 Princíp funkcie 3D skeneru [13] 

 

Príslušenstvo meracieho zariadenia: 

 Skenery ATOS sú vyrábané v troch základných radách, ktoré sa líšia 
veľkosťou, rozlíšením a technikou projekcie. Súčasťou skeneru je stojan meracie 
rameno s dvomi kamerami a projektorom a výkonný počítač. Spoločnosť GOM 
využíva vlastný merací a vyhodnocovací software. 

 
Obr. 7.3 Príslušenstvo meracieho zariadenia ATOS [9] 
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Aplikácia: 

 Najväčšie využitie tohto zariadenie sa našlo od počiatku v reverznom 
inžinierstve. Možnosť získať konštrukčné dáta z hotového dielu, počítačovo 
rekonštruovať opotrebené plochy, alebo kontrolovať zhodu geometrie hotového dielu 
s virtuálnym dielom. Prudký nárast hardvérového výkonu počítačov v uplynulých 
rokoch  priniesol do celej CAD technológie netušené možnosti spracovania množstvo 
dát v krátkom čase. Ďalšie využitie 3D skeneru môže byt v kombinácii s metódami 
Rapid prototyping. Ručný návrh sa oskenuje pomocou 3D skenera a výsledky sa 
prenesú do CAD systémov, kde sa môžu upraviť a na 3D tlačiarni vytlačiť hotový diel. 

 

7.2 Skenovanie stabilizátora 

Ako už bolo spomínané 3D skenovanie bolo vykonané pomocou 3D skenera 
ATOS od firmy GOM. Skenovanie prebehlo na vodorovnej chvostovej ploche, 
respektíve na časti stabilizátora. Meranie prebiehalo v miestnosti, ktoré malo 
optimálne svetelné podmienky pre skenovanie a vybraná časť klzáku bola 
umiestnená na meracie stoly, ktorým muselo byť zamedzený pohyb a dostatočná 
stabilita počas merania (pre presnosť skenovania).  

7.2.1 Príprava skenovaného objektu 

Pred samostatným meraním boli dodržané všetky základné pravidlá spojené 
so správnym skenovaním. Príprava skenovaného objektu je dôležitý krok pre 
použiteľnosť výstupov z merania. Príprava prebiehala nasledovne: 

 VOP-ka bola demontovaná z klzáku podľa príručky pre údržbu klzáka a boli 
dodržané zásadné pravidlá pre bezpečnosť práce  

 Stabilizátor spolu z výškovým kormidlom boli ustavené na meracie stoly tak, 
aby nedošlo k posunutiu 

 Skenovaná časť (stabilizátor) bola dôkladne očistená a nastriekaná 
s prípravkom Pfinder 870 kvôli potlačeniu odlesku svetla od skenovanej plochy 

 

Obr. 7.4 Úprava objektu pred skenovaním 
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 Po vyschnutí naneseného prípravku boli pravidelne  nalepené referenčné 
body, pomocou ktorých systém vypočíta pozíciu senzorov a zmerané hodnoty 
transformuje priamo do súradného systému skenovaného objektu (referenčné 
body zväzujú jednotlivé skeny to jedného celku) 

 Štyri referenčné body boli presne umiestnené na miesta nivelačných bodov 
(kontrolný bod pri nivelácií lietadla), kvôli ustaveniu výsledku zo skenovania 
voči RFMD 
 

 

 

 

Obr. 7.5 Referenčné body na pripravenej ploche 

 

 Pre zviazanie oskenovanej vrchnej a spodnej časti plochy stabilizátora musel 
byť vytvorený pomocný prípravok (prípravok na zviazanie), ktorý bol tiež 
opatrený referenčnými bodmi 

 

7.2.2 Príprava meracieho zariadenia 

Pred samostatným skenovaním bolo nutné spraviť určité kroky pre prípravu 
skenovacieho zariadenia. Skenovacie zariadenie bolo prenosného typu a pred 
použitým muselo byť poskladané a pozapájané podľa návodu od výrobcu. Po 
spustení softvéru od spoločnosti GOM bola vykonaná kalibrácia meracej hlavy, ktorá 
sa spočívala v nasledujúcich krokoch. 

 Výber vhodných objektívov pre danú úlohu (záleží od veľkosti meraného 
objektu a taktiež presnosti aké je potrebné dosiahnuť) 

 Nastavenie intenzity svetla projektoru pomocou programového vybavenia 

 Nastavenie ostrosti obrazu – zariadenie bolo ustavené voči rovnej stene a 
meracia hlava bola vzdialená od steny približne 75 cm. 
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Obr. 7.6 Nastavovanie ostrosti  

 Kalibrácia kamier – na kalibráciu kamier bola použitá tzv. kalibračná doska, 
(na ktorej sú biele body dvoch veľkosti).Táto doska bola rôzne otáčaná 
a umiestnená pod rôznymi uhlami. (Postup otáčania a natáčania dosky určuje 
program). 

 

Obr. 7.7 Kalibrácia skeneru  

7.2.3 Samostatne meranie 

Po príprave meraného objektu a meracieho zariadenia nasledovalo skenovanie 
plochy.  Vzhľadom k rozmerom meraného objektu bolo skenovanie vytvorené 
z viacerých skenov. Pri posune a vytvárania nového skenu  bolo nutné postaviť 
skenovacie zariadenie tak, aby bolo možné zviazanie nového skenu pomocou 
referenčných bodov z predchádzajúcim skenom. Pri skenovaní strednej časti 
stabilizátora v mieste referenčných bodov, reprezentujúcich nivelačné body bolo 
nutné v programe na skenovanie vykonať export týchto bodov (pre u stavenie pri 
kontrole z RFMD).Vzhľadom k tvarovej zložitosti a hlavne prudkého prechodu 
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v mieste nábežnej hrany bol vytvorený pomocný prípravok pre zviazanie vrchnej, 
nábežnej a spodnej plochy. Po o skenovaní vrchnej plochy a referenčných bodov na 
pomocnom prípravku bolo zaručené, že pri otočení celého stabilizátoru 
a pokračovaní skenovaní sa nový sken pomocou referenčných bodov na prípravku 
naviazal na predchádzajúce skeny. Vďaka prípravku s referenčnými bodmi bolo 
dosiahnuté zviazanie jednotlivých skenov aj pri otočení stabilizátora. Skenovanie 
prebehlo len na jednej polovici stabilizátora, kvôli časovej náročnosti, ale aj 
za predpokladu, že tento objektu je symetrický. 

 

 

 

 

Obr. 7.8 3D Skenovanie (referenčné body) 
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7.2.4 Výstup z merania 

Po skenovaní bolo potrebné skenované dáta upraviť tak aby sa dalo s nimi 
ďalej pracovať v CAD systémoch. Úpravami sa docieli výstup do formátu STL. Prvá 
operácia úpravy dát bolo zarovnanie – align. Vzhľadom ku skutočnosti spôsobu 
skenovania (postupné skenovanie) došlo k prekrytiu jednotlivých skenov, tým bolo 
nevyhnutné vykonať túto úpravu, aby sa vo výsledku skenované dáta tvárili ako 
jeden sken. 

Druhá úprava skenovaných dát bola tzv. polygonizácia (aproximácia mračien 
bodov). Po skenovaní v mieste referenčných bodov bolo nutné použiť príkaz Patch, 
ktorý zalepil diery po týchto bodoch. Po úpravách bol možný export do spomínaného 
formátu STL, ktorý sa dá importovať do programu CATIA. 

. 

 

Obr. 7.9 Nezalepené diery po referenčných bodoch 

 

Obr. 7.10 Zalepená zoskenovaná plocha 
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7.3 Vyhodnotenie a kontrola z RFMD 

Hlavným dôvodom skenovania stabilizátora bola kontrola referenčného modelu 
danej časti klzáku s reálnym objektom. Overenie  pôvodnej definovanej geometrie 
v programe GL-3, ktorá bola importovaná a upravená do programu  CATIA. Cieľom 
tohto merania je zhoda RFMD a reálneho objektu, kvôli použiteľnosti vytvoreného 
RFMD do výroby náhradných dielov pripadne pre obnovu výroby. 

 

Import dát STL do CATIE 

Pre spracovanie upravených  dát bolo potrebné importovať formát STL do 
systému CATIA, kde prebehli ďalšie dôležité kroky pre požadovaný výsledok  
porovnania. Pre import STL formátu bola nutná licencia CATIE z modulom STL 
Rapid prototyping, ktorý umožnil jednoduchým príkazom vloženie STL formátu.  

Ďalším krokom bolo vyhľadanie súradníc referenčných bodov 
vyexportovaných do súboru STL, ktoré reprezentovali spomínané nivelačne body. 
Tieto súradnice boli vložené do programu CATIA a tým boli vytvorené pomocné 
body, vďaka ktorým bola zistená rovina symetrie. Pomocou roviny a polohy bodov 
bola namodelovaná pomocná geometria pre správne ustavenie na plochu 
referenčného modelu. 

 

 

Obr. 7.11 Ustavenie STL formátu na RFMD VOP 

 

Kontrola a zhodnotenie výsledkov 

Po správnom umiestnení voči RFMD boli vytvorené prierezy plochou 
skenovanou a referenčnou, pomocou modulu v CATII Quick Surface Reconstruction. 
Týmto sa vytvorili dvojice kriviek, ktoré sa použili pre porovnanie rozdielov pomocou 
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makra Compare of curves. Po spustení makra boli nastavené hranice rozdielov, ku 
ktorým bola priradená daná farba. Výsledok z porovnania  je na obrázku. 

 

 

Obr. 7.12 Porovnanie RFMD a skenovaného objektu 

 Vzhľadom na farebnú legendu k obrázku je jednoznačné, že odchýlka sa 
pohybuje v rozmedzí 0,3 až 0,8 mm. Niekde nastala odchýlka približne 1 mm. Táto 
odchýlka môže byť spôsobená chybou merania, výrobnej nepresnosti, ustavovacej 
nepresnosti ale taktiež nežiaducou trvalou deformáciou počas prevádzky klzáku. Pre 
úplné vyhodnotenie zhody týchto plôch by muselo prebehnúť skenovanie viacerých 
kusov, aby bolo možné objektívne zhodnotiť výsledky. 

 

8. Koncepčný návrh technológia výroby 

Jednou z dôležitých oddelení pri vývoji a výrobe je práve technológia. Dobrou 
technológiou výroby sa dá ušetriť čas ale aj náklady na výrobu. V nasledujúcich 
podkapitolách bude opísaná progresívna technológia výroby ohýbaných plechových 
dielov s využitím 3D dát. V ďalšej časti bude opísaný rámcový návrh technológie 
výroby. 

 

8.1 Progresívna technológia výroby ohýbaných plechových dielov 

Vzhľadom k rozvíjajúcim sa CAD systémom je možné stále zlepšovať 
technológiu výroby jednotlivých dielov a celých zostáv. V tejto časti práce bude 
opísané využitie 3D dát a implementácia do leteckej konštrukcie respektíve 
vyrábanie ohýbaných plechových dielov. Využívanie 3D dát je podstatná vec pri 
vývoji a výrobe. Tok dát by mal isť od RFMD cez 3D model, model prípravku, model 
zostavovacieho prípravku až ku konečnej  výroby a montáže celku.  Tento tok by 
nemal byť nikde prerušený, prípadne zdvojený. Pri využití nových moderných 
technológii sa zvyšuje presnosť , zlepšuje sériovosť a znižuje hlavne pracnosť výroby 

do 0,3 mm 

od 0,3 do 0,6 mm 

od 0,6 do 0,9 mm 

od 0,9 do 1,2 mm 
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čo je veľmi dôležité. Zavedenie nových technológii je potrebné pre lepší chod 
spoločnosti, dodržanie určitých noriem a tiež efektívnosť produkcie. 

Vytvorený 3D model by sa mal ďalej použiť na vytvorenie napríklad NC 
programu, alebo na výrobu prípravku na ohýbanie atď. U leteckých konštrukcií je 
veľmi veľa dielov, ktoré sú vyrábané ako plechové ohýbané diely, preto bude 
venovaná pozornosť týmto častiam konštrukcie. Pri ohýbaných plechových dielov je 
nutnosť poznať rozmery rozvinutého tvaru, ktorý sa musí buď dopočítať pomocou 
noriem alebo využiť 3D model vytvorený v špeciálnom module pre letecký priemysel. 
Pri dopočítavaní sa znižuje presnosť, zvyšuje pracnosť a hlavne sa naplno 
nevyužívajú vytvorené 3D dáta. Konfigurácia CATIE, ktorá umožňuje tvorbu 
rozvinutého tvaru a ohyby lemov do teoretického obrysu sa nazýva Aerospace 
sheetmetal design. Rozvinutý tvar plechového dielu sa môže vyrobiť na NC fréze. 
K tomuto slúži ďalší podporný konfigurácia CATIE Prismatic Machining, ktorá 
uľahčuje prácu NC programátorom. Obidve konfigurácie CATIE, ktoré môžu zvýšiť 
produktivitu a presnosť práce sú stručne popísané v nasledujúcich podkapitolách. 

 

8.1.1 Aerospace sheetmetal design 

Aerospace sheetmetal design je vysoko špecializovaná a výkonná CATIA 
konfigurácia pre návrh rozvinuteľných tvárnených konštrukčných plechových dielov. 
Konfigurácia Aerospace sheetmetal design 3 obsahuje vyspelé know-how z oboru 
leteckých dielov, hlavne tvarovanie tlakovou kvapalinou alebo rázom. 

 

 

Obr. 8.1 3D model a 2D výkres 

Špecifické tvarové riešenie konštrukčných dielov používaných v leteckých 
konštrukciách sú definované sadou špeciálnych prvkov. Systém pomocou týchto 
preddefinovaných entít výrazne zvyšuje produktivitu práce v porovnaní so 
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všeobecnými modelovacími nástrojmi. Všetky nevyhnutné  nástroje pre špecifický 3D 
návrh tvárnených plechových dielov používaných v leteckých konštrukciách v jednej 
integrujúcej konfigurácii a to vrátane aplikácii pre tvarový designový návrh a 
fotorealistické zobrazenie návrhu. Vysoko produktívne riešenie vrátane asociativity 
medzi 3D tvarom a jeho 2D plošnou reprezentáciou a tiež s ohľadom na 
vyrobiteľnosť dielu. 

 

8.1.2 Prismatic Machining 2 (PMG) 

Pre výrobu plechových polotovarov trieskovým obrábaním na NC strojoch sa 
používa produkt CATIA Prismatic Machining 2. Obrábanie (frézovanie) vysoko 
tvarovo náročné diely. NC programátor môže naplno využívať výhody z asociativity 
medzi CATIA návrhom dielu a NC programom, vo výsledku je viditeľné markantné 
zníženie času programátorskej práce i doby vlastného obrábania dielu, obzvlášť po 
zmene jeho návrhu. V prípade obrábania 2D geometrie sa s výhodou využíva 
operácia ,, Profile contouring’’, ktorá dovoľuje v rámci jednej operácie obrábať 
niekoľko kriviek. K dispozícii je tiež niekoľko desiatok rôznych vŕtacích cyklov, ktoré 
sa vykonajú na ručne alebo automaticky vybraných bodoch. Práca sa dá veľmi 
urýchliť vytvorením vlastných preddefinovaných knižničných sad operácii. Väčšinou 
sa pri NC obrábaní tohto typu obrobkov jedná o opakovanie rovnakých 
technologických operácii na tvarovo rôzne geometrie. Ešte väčšia automatizácia 
tvorby NC programov môžeme dosiahnuť vytvorením špecializovaných makier, ktoré 
napríklad zoradia kontúry podľa farby a automaticky na ne použijeme predefinované 
operácie. 

 
Obr. 8.2 Frézovanie plechového dielu PMG 

 

8.1.3 Porovnanie nových a obecných nástrojov na modelovanie  

Nové nástroje v jednotlivých konfiguráciách CATIE nám poskytujú určitý  
pracovný komfort, ale hlavne presnosť, menšiu pracnosť a tým vyššiu produktivitu 
práce. 3D model vymodelovaný pomocou nových nástrojov má maximálne využitie 
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3D dát a správa sa ako skutočný vyrobený diel (ohýbaný plech). Pri nástrojoch 
obecného modelovania sa 3D model nedá všestranne využiť, správa sa ako 
frézovaný diel, teda nie je možnosť rozvinu tvaru priamo v programe . Rozmery 
rozvinutého tvar je potrebný pre výrobu, tak sa musí ručne dopočítavať a pri zložitých 
ohýbaných dielov to je dosť náročné a nepresné. Používanie nových nástrojov nám 
zabezpečia zlepšenie technológie výroby. 

 

8.2 Rámcový navrch technológie výroby 

Náplňou zadania práce bolo vypracovať rámcový návrh technológie výroby, 
ktorý bude následné dôkladnejšie rozobraný a popísaný. Tento rámcový návrh  sa 
vzťahuje k využívaniu nových nástrojov CAD systémov a s minimalizáciou ručnej 
práce, zvýšenou presnosťou práce, záruka sériovosti výrobkov (vymeniteľnosť), 
minimalizáciou zostavovacích prípravkov, zlepšenie efektívnosti a produktivity prace. 
Používanie nových konfigurácii v CATII nie je náročné pre užívateľa. Návrh 
zostavovacieho prípravku a výroby celku bola sústredená na vodorovnú chvostovú 
plochu respektíve  stabilizátor. Pri návrhu výroby jednotlivých dielov bola vytvorená 
referenčná (ukážková) dutina na stabilizátore. Ostatné časti lietadla by boli vyrábané 
obdobnými technologickými postupmi. 

 

8.2.1 Návrh výroby plechových dielcov s využitím RFMD 

Po vytvorení kvalitného referenčného modelu VOP boli vymodelované 
jednotlivé tvárnené plechové diely (rebrá, nosník, poťah atď.) z vytvorenej 
referenčnej dutiny  pomocou konfigurácie CATIE Aerospace sheetmetal design, ktorá 
umožňuje ohýbanie dielov do teoretického obrysu. Referenčná dutina bola vybratá 
medzi tretím a štvrtým rebrom stabilizátora. 

 

 
 

Obr. 8.3 Poloha referenčnej dutiny 
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 Po vymodelovaní podľa pôvodnej výkresovej dokumentácie bol použitý nástroj 
na rozvin ohýbaného dielu čo umožní tvorbu výkresu rozvinutého tvaru a tiež použitie 
do NC obrábacích strojov, pomocou konfigurácie CATIE Prismatic Mashining.Pre 
každý tvárnený diel bol vytvorený model prípravku, ktorý slúži na tvarovanie dielu 
pomocou gumolisu alebo podobnej technológie tvárnenia (napr. tlakovou 
kvapalinou). Vytvorená referenčná dutina sa skladá z dvoch rebier časti nosníka 
a časti poťahu, ktoré budú popísané v jednoduchosti nasledovne. 

 

 
 

 
Obr. 8.4 Frézovanie dielov referenčnej dutiny 

 

Návrh výroby rebra 

Ako už bolo spomínané bol vytvorený 3D model rebra s technologickými 
ustavovacími otvormi, ktoré slúžia ako ustavenie rozvinutého dielu na prípravok 
(kopyto). Bolo nutné vytvoriť prípravok, ktorý slúži na tvarovanie plechových dielov. 
Pri tvorbe prípravku bolo nutné počítač s odpružením materiálu pri ohýbaní. Tento 
uhol odpruženia môžeme nájsť v grafoch rôznych experimentoch pre rôzny typ 
materiálu, ale pre lepšie overenie odpruženia by bolo potrebné vykonať 
experimentálne skúšky pre každý používaný materiál na tieto diely. 
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Obr. 8.5 Uhol odpruženia [13] 

Stručný popis výroby: 

 Frézovanie rozvinutého tvaru – NC program pomocou PMG z rozvinutého 
tvaru 

 Predvŕtanie otvorov pre nity a skrutky – NC obrábací stroj 

 Frézovanie prípravku 

 Ustavenie rozvinutého tvaru na prípravok 

 Samotné tvárnenie 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8.6 Technologický postup výroby rebra 
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Návrh výroby časti nosníka a poťahu 

Príprava a výroba časti nosníku a poťahu bola obdobná ako u rebier, ktoré sú 
popísané v predchádzajúcom odseku. Pre lepšiu predstavu viď obrázky. 

 
 
 
 

 
 

Obr. 8.7 Poťah a nosník referenčnej dutiny  

8.2.2 Návrh výroby referenčnej dutiny  
S novým prístupom technológie výroby by sa mala obmedziť tvorba zložitých 

prípravkov s klieštinami a tiež aj pracnosť výroby. Z predchádzajúcich odsekov 
a obrázkov je viditeľne že pri výrobe dielov sú predvŕtané otvory pre tzv. agrafy, ktoré 
slúžia na  dočasné spojenie jednotlivých dielov pred a počas nitovania.  

 

                              Obr. 8.8  Referenčná dutina VOP – stabilizátor      
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Filozofia novej technológie je postavená na základe moderných nástrojov 
v programe CATIA, ktoré by mali zaručiť pri výrobe presnosť a zhodu s 3D modelmi. 
Po výrobe jednotlivých dielov sa jednotlivé diely ustavia voči sebe podľa výkresovej 
dokumentácie alebo podľa modelu  len pomocou agraf a voľne otvory pre agrafy sa 
zvŕtajú na požadovaný priemer pre daný priemer nitu. Po zvŕtaní dielov je ďalšia 
operácia samotné nitovanie. Pre menšiu pracnosť a výrobnú jednoduchosť sa môžu 
použiť trhacie nity so zapustenou hlavu, pod podmienkou vyhovujúcej pevnostnej 
kontroly. Pri technológii, kde nie sú naplno využívané  moderné nástroje CAD 
systémov je potrebná zručnosť a skúsenosť pracovníkov, pretože ustavovanie 
jednotlivých dielov je pomocou klieštin a taktiež vŕtanie otvorov na agrafy a nity 
prebiehajú  až pri ustavení ručným vŕtaním čo spôsobí pracnosť a nepresnosť 
výroby. 

 

8.2.3 Návrh zostavovacieho prípravku 

Návrh zostavovacieho prípravku bol vypracovaný pre vodorovnú chvostovú 
plochu respektíve stabilizátor. Prípravky, ktoré sa používajú pri nevyužití nových 
nástrojov CAD systémov pre výrobu sú konštrukčne zložité a taktiež ich používanie 
pri výrobe celkov lietadla vyžaduje odbornosť a skúsenosť pracovníkov.Vzhľadom 
k využitiu 3D dát bol prípravok prepojený aj z RFMD a taktiež s jednotlivými dielami 
konštrukcie (závesy, nosník atď.). Prepojenie 3D dát je dôležité pri zmenách daného 
prvku, ktorá sa prenesie do všetkých prepojených konštrukčných uzlov. Prípravok bol 
navrhnutý k presnému umiestneniu závesov a k uchyteniu k nosníkom. Prípravok sa 
skladá z rámu celého prípravku, ktorý má robustnú konštrukciu pre dostatočnú 
tuhosť, z piatich prípravkov na uchytenie závesov a ďalšie dva kvázi prípravky na 
položenie a uchytenie hlavného a predného nosníka.  

 
Obr. 8.9 Zostavovací prípravok VOP stabilizátor 
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8.2.4 Navrch výroby celku 

Táto podkapitola bude venovaná výroby celku na navrhnutom zostavovacom 
prípravku. Postup výroby celku bude v krátkosti opísaná nasledovne: 

1. Ustavenie závesov do prípravkou – vyrobený diel (zaves)uchytíme jednoduchým 
spôsobom do prípravku, tým bude mať záves presnú polohu voči ostatným dielom 
konštrukcie. 

 

 

 

 

 

Obr. 8.10 Ustavenie závesov do prípravku VOP stabilizátor 

 

2. Ustavenie predného a hlavného nosníka - nosníky ustavíme na technologické 
koliky  a u hlavného nosníka uchytíme pomocou zvierok kvôli veľkosti a možnému 
posunutiu nosníka, čo by bolo nežiaduce. 

 

3. Zvŕtanie a montáž nosníkov a závesov– po uchytení prvkov sa predvŕtané otvory 
z väčšia na požadovaný priemer čím sa zvŕta konštrukcia nosníkov a závesov. Po 
zvŕtaní nastane montáž pomocou skrutiek alebo nitov. 
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Obr. 8.11 Ustavenie a uchytenie nosníkov do prípravku VOP stabilizátor 

4. Montáž ďalších konštrukčných prvkov (rebrá, poťah) – pred montážou sa musia 
povoliť zvierky, ktoré slúžia pre uchytenie hlavného nosníka pre počiatočne 
uchytenie so závesmi a montáž prebieha obdobným spôsobom ako u výroby 
referenčnej dutiny popísaný v podkapitole 8.2.2. 

.  

 Obr. 8.12 Montáž ďalších konštrukčných prvkov VOP stabilizátor  
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10. Záver  

Zadanie a cieľ spomenutý v úvode práce bolo snahou od začiatku dodržať 
v rámci možností. Prvá časť práce bola teoretická a slúžila na oboznámenie s danou 
tematikou a problematikou pri prenášaní geometrie z konštrukčného hľadiska. 
Životný cyklus výrobku opisoval priebeh informácií medzi jednotlivými pracoviskami. 
Systém riadenia dát počas životného cyklu je odskúšaný a využívaný aj mimo 
leteckého priemyslu. V leteckom priemysle je stále považovaný za progresívny a je 
snaha o neustále zlepšovanie. Dostatočne skorá aplikácia moderných metód môže 
zabezpečiť krok dopredu k zvýšeniu kvality a konkurencie na trhu. Riziká, ktoré boli 
spomenuté narúšajú cely priebeh životného cyklu, čo môže spôsobiť problémy už 
v počiatkoch zavádzania.  Referenčný model bol vytvorený podľa určitých zásad 
a pravidiel a bolo snahou o vyladenie na úroveň použiteľnosti modelu v praxi. Pred 
použitím referenčných modelov v praxi by bolo vhodné vykonať kontrolu rovnakým 
spôsobom ako bolo vykonané a opísané v kapitole - experimentálna kontrola. 
Výsledky experimentálneho merania boli uspokojivé vzhľadom na možnosti, ktoré 
boli k dispozícii.   

Návrh rámcovej technológie výroby s využitím RFMD a moderných nástrojov 
výpočtovej techniky bola navrhnutá s myšlienkou zlepšenia presnosti výroby, 
zaručenia sériovosti, zníženia ručnej výroby a optimalizácie zložitých zostavovacích 
prípravkov. Hlavným zlepšením bolo docielenie prvovýroby na úroveň, kedy by 
nebolo nutné použitie zložitých zostavovacích prípravkov s klieštinami. Prvovýroba 
tvárnených plechových dielov s predvŕtanými otvormi v miestach spojov by mala 
zaručiť dostatočnú presnosť aj bez klieštin a hlavne zmenšiť chybnosť vnášanú 
pracovníkom pri ručnej práci. Celý tento návrh bol vypracovaný ako  rámcový, čiže 
pri implementácii do praxe by sa muselo vytvoriť niekoľko experimentov pre overenie 
zhody s návrhom, prípadne ladenie rôznych parametrov (materiál, uhol odpruženia 
atď.). 

Ďalším krokom pre zlepšenie výroby by bolo zavedenie 3D výrobnej 
dokumentácie, ktorá sa líši od 2D výkresovej dokumentácie hlavne v názornosti 
a aktuálnosti daného problému. V práci pri popise jednotlivých oddelení zapájajúcich 
sa do životného cyklu bolo spomenuté zavedenie počítačových terminálov na 
jednotlivé pracoviska a tým zvýšenie efektivity prenosu zmien. Pomocou programov 
ako je 3Dvia Composer by sa vytvorilo technologické video, ktoré by slúžilo ako 3D 
výrobná dokumentácia a tiež interaktívny kusovník. V obore technológie výroby 
a celkovo vo vývoji a výrobe je stále čo zlepšovať, aby sa zvýšila efektivita práce.  

Dobudúcna je možnosť zámeny počítačových terminálov na pracoviskách a 3D 
technologické videá za tzv. augmented reality AR (rozšírená realita), ktorá sa začína 
v dnešnej dobe rozširovať do priemyslu. Umožnila by lepšiu predstavivosť 
a názornosť jednotlivých úkonov, prípadne simuláciu montáži dielov a agregátov 
ťažko dostupných miest. 
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Zoznam použitých skratiek 

Skratka Popis (vysvetlenie) skratky 

2D Dvojdimenzionálne (dvojrozmerné) 

3D Trojdimenzionálne (trojrozmerné) 

AR Augmented reality (rozšírená realita) 

CAD Computer Aided Design 

CAx 
Computer Aided technologies ( spoločné 
nástrojov počítačovej podpory konštruovania 

CCD Charge Coupled Device 

CFD Computaltional Fluid Dynamics 

cPDM Collaborative Product Data Managment 

GL-3 Neinteraktívny geometrický systém  

GLC Systémový program 

GLE Interpretačný program 

JAR Join Aviation Requirements 

L-23 
Označenie klzáku vyrobeného v spoločnosti LET 
Kunovice (dnes Aircraft Industries) 

L-410 
Označenie letúna vyrobeného v spoločnosti LET 
Kunovice (dnes Aircraft Industries) 

MKP Metóda konečných prvkov 

NC Numerical Control (číslicovo ovládané) 

NEG Numerická Etalónová Geometria 

PLM 
Product Lifecycle Managment (správa životného 
cyklu výrobku) 

PMG Prismatic Mashining 

RFMD Referenčný model 

SOP Zvislá chvostová plocha 

SS Súradný systém 

ST SmarTeam 

VOP Vodorovná chvostová (ocasná) plocha 

ZRK Základná rovina krídla 

ZRT Základná rovina trupu 
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Zoznam použitých veličín a jednotiek 

Veličina Jednotka 

Dĺžka m 

Plocha m2 

Hmotnosť kg 

Rýchlosť km/h 

Rýchlosť m/s 

Dĺžka  mm 
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Príloha č. 4 RFMD 

 

Obr. 4.1 RFMD klzáku 
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Príloha č. 4 RFMD 

 
Obr. 4.2 RFMD trup 

 
Obr. 4.3 RFMD krídlo 

 
Obr. 4.4 RFMD chvostové plochy 
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Príloha č. 4 RFMD 

 
Obr. 4.5 RFMD krídielko 

 
Obr. 4.6 RFMD predĺženie krídlo 

 
Obr. 4.7 RFMD výškové kormidlo 

 
Obr. 4.8 RFMD smerové kormidlo 



Diplomová práca 

 

 

88 

Príloha č. 5 Kontrola a ladenie RFMD 

 

Obr. 5.1 Kontrola medzi krivkami GL-3 a vyladenými krivkami 

do 0,3 mm 

od 0,3 do 0,6 mm 

od 0,6 do 0,9 mm 

od 0,9 do 1,2 mm 
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Príloha č. 5 Kontrola a ladenie RFMD 

 

 
Obr. 5.2 Ladenie kriviek (priebeh krivosti) v ľavo krivka z GL-3 vpravo vyladená 
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Príloha č. 6 Skenovanie 

 
Obr. 6.1 Úprava skenovanie plochy príkazom align 

 
Obr. 6.2 Oskenovaný objekt pripravený na import do CATIE 
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Príloha č. 6 Skenovanie 

 
Obr. 6.3 Lepenie referenčných bodov 

 

Obr. 6.4 RFMD a STL formát ustavené voči sebe (pomocou nivelačných bodov) 
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Príloha č. 7 Technológia výroby 

 

Obr. 7.1 Diel a prípravok na výrobu referenčnej dutiny 
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Príloha č. 7 Technológia výroby 

 

Obr. 7.2 Diely referenčnej dutiny 

 

Obr. 7.3 Výroba referenčnej dutiny (pomocou agráf) 
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Príloha č. 7 Technológia výroby 

 
Obr. 7.4 Zostavovací prípravok 

 
Obr. 7.5 Zostavovací prípravok s uchytenými zavesmi 
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Príloha č. 7 Technológia výroby 

 
Obr. 7.6 Zostavovací prípravok s uchytenými zavesmi a nosníkmi 

 
Obr. 7.7 Zostavovací prípravok pri montáži rebier 
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Príloha č. 7 Technológia výroby 

 
Obr. 7.8 Zostavovací prípravok pri montáži poťahu 


