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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom postupu overenia letových výkonov pre model 
lietadla postavený podľa špecifikácii súťaže Air Cargo Challenge 2015. Najprv je v nej 
predstavená súťaž so svojimi požiadavkami a pravidlami. Ďalej je predvedený letún s 
jeho základnými návrhovými parametrami. Ako základ do návrhu letových meraní, práca 
obsahuje teoretický úvod. Nakoniec sa v práci nachádza samotná metodika merania 
spolu s vyhodnotením nameraných výsledkov. 

ABSTRACT 

This Bachelor thesis is dealing with designing procedures for measuring flight 
performances of aircraft model, built according to Air Cargo Challenge 2015 competition 
regulations. Firstly, the competition is introduced, together with its requirements and 
regulations. Then, aircraft with its basic design parameters is presented. As a basis for 
designing flight test, thesis includes introduction of theory on this matter. Finally, 
Bachelor thesis contains measurement methodology itself as well as evaluation of the 
results. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Letové výkony, Meranie letových výkonov, Letové výkony modelu, Metodika merania, 
Air Cargo Challenge 2015 
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Flight performances,  Flight performances measurement, Flight performances of model, 
Measuring methodology, Air Cargo Challenge 2015
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ÚVOD 

Táto bakalárska práca má za úlohu navrhnúť postup overenia letových výkonov 
súťažného modelu lietadla, ktorý bol navrhnutý a vytvorený študentmi. Hlavným 
dôvodom jeho  vytvorenia bola účasť v súťaži Air Cargo Challenge 2015. Overenie 
letových výkonov umožní pozrieť sa na tento model a jeho výkony z reálneho hľadiska, 
pretože doterajší návrh lietadla bol vytvorený len na základe výpočtov. Jeho skutočné 
letové výkony neboli nikdy zmerané. Výsledky tohto merania môžu byť použité ako 
základ pre ďalšie analýzy a výpočty, ktoré povedú k zdokonaleniu konštrukcie modelu. 

Úvodom tejto práce je predstavená súťaž Air Cargo Challenge 2015 so svojimi 
základnými pravidlami a cieľmi. Tie boli hlavným faktorom, ktorý vplýval na prevedenie    
a konštrukciu lietadla. 

Ďalej sú zhrnuté základné parametre návrhu štruktúry lietadla a 
sumarizované letové výkony, na ktoré bol model lietadla navrhnutý.  

V nasledujúcej časti sa nachádza teoretický úvod do všeobecných letových meraní 
a potom do meraní letových výkonov. Tieto 2 kapitoly slúžia ako rešeršná predpríprava 
pre návrh a vyhodnotenie letových meraní. 

Potom práca obsahuje metodiku merania letových výkonov, kde pojednáva 
o cieľoch merania, senzorickom vybavení navrhnutom na použitie a o priebehu merania. 

Na záver práca obsahuje analýzu priebehu letu a vyhodnotenie nameraných 
výsledkov. Táto kapitola je nad rámec zadaných cieľov tejto práce. 
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1 AIR CARGO CHALLENGE 2015 

Súťaž Air Cargo Challenge bola pôvodne založená v roku 2003 združením APAE 
(Portugese Association of Aeronautics and Space).  Inšpiráciou pre jej založenie boli 
severoamerické súťaže letových modelov s názvom DBF (design-build-fly). Odvtedy sa 
neustále rozširuje a zúčastňujú sa jej tímy z celej Európy. Ročníku 2015 sa zúčastnilo 23 
tímov. 

Hlavným účelom Air Cargo Challenge je vzbudiť v študentoch a absolventoch 
technických univerzít všeobecný záujem o letectvo. Každý pritom dostane šancu si 
vyskúšať a zlepšiť si svoje schopnosti súťažením s konkurenčnými tímami. [4] 

 Základné požiadavky na model lietadla 

Pri navrhovaní lietadla bolo nevyhnutné vziať do úvahy všetky požiadavky súťaže Air 
Cargo Challenge 2015 a do detailu ich splniť. Model lietadla bol navrhnutý a zostrojený 
iba pre túto súťaž.  

Podmienky kladené na modely sa s každým ročníkom menia. Model teda musel 
spĺňať hlavne nároky ročníku 2015. Nie je vylúčené, že pre ďalšie ročníky sa pravidlá 
súťaže zmenia. V tom prípade sa budú musieť zmeniť aj jednotlivé parametre letúnu. 
Návrh letových meraní v tejto práci je určený pre model lietadla, ktorý je vyrobený 
v súlade s pravidlami Air Cargo Challenge 2015. 

Základné požiadavky [4]: 

 Konfigurácia lietadla 
Akákoľvek konfigurácia lietadla je povolená, okrem použitia rotačných krídel 
a prvkov ľahších ako vzduch. 
 

 Motor [5] 
Na pohon je predpísané použitie jedného špecifického elektrického motora, AXI 
Gold Line 2826/10. Jeho základné parametre sú uvedené v tabuľke 1.1. 

 

Obrázok 1.1 – Motor AXI Gold Line 2826/10 [6] 



Tomáš Majtán-Černák LETOVÉ VÝKONY SOUTĚŽNÍHO MODELU LETADLA 

 

14 

 
Tabuľka 1.1 – Základné parametre motoru AXI 2826/10 Gold Line [5] 

Počet článkov 10-16, Li-Poly 3-5  

Otáčky/Volt 920 Ot/V 

Maximálna účinnosť 84 % 

Prúd pri maximálnej účinnosti 20-30 A (>78 %) 

Maximálna zaťažiteľnosť 42 A / 60 S 

Prúd naprázdno 8 V 1,7 A 

Vnútorný odpor 42 mΩ 

Rozmery (priemer × dĺžka) 35×54 mm 

Priemer hriadeľa 5 mm 

Hmotnosť vrátane káblov 181 g 
 

 

 Batérie 
Zdrojom energie môžu byť akékoľvek lítiové batérie. Tým môže použiť až 3 
batérie v sérii. Minimálna kapacita batérii musí byť taká, aby zaistila, že lietadlá 
budú schopné vykonať aspoň jeden celý let. Hlavné parametre batérií musia byť 
na batériach vyznačené. 

 

 Vrtuľa 

Na vytvorenie ťažnej sily sú povolené jedno alebo viac listové vrtule, vrtule 
s vodiacim prstencom, alebo dúchadlá. Jediné povolený druh listov sú APC 13×7 
palcové športové listy. Vrtuľa musí byť dostatočne zaistená proti uvoľneniu.  

 

 Prevody 
Ozubené kolesá, reťaze a vrtuľové hriadele sú povolené, pokiaľ prevodový pomer 
medzi vrtuľou a motorom ostane 1:1. 

 

 Rozmery lietadla 
Rozmery lietadla sú obmedzené tak, že lietadlo zložené do letového režimu sa 
pri státí na pristávacom podvozku musí vojsť do štvorca o strane dĺžky 2,5m. 

 

 Nákladový priestor 
Nákladový priestor, do ktorého sa vkladá závažie, musí mať minimálne rozmery 
160 x 80 x 80 mm. 
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 Náklad 
Náklad tvorí určité množstvo oceľových plátkov, ktoré musia byť zaistené proti 
pohybu vo všetkých letových režimoch (rolovanie, vzlet, let a pristátie). Náklad 
môže byť umiestnený vonku, alebo vo vnútri lietadla. Nesmie ovplyvňovať 
stabilitu štruktúry a nemôže mať veľký vplyv na pozíciu ťažiska. 
 

 Prepravný box 
Všetky tímy majú prikázané používať prepravný box na prepravu modelu lietadla. 
Do tohto boxu sa musia zmestiť všetky štrukturálne časti lietadla. Minimálne 
rozmery boxu sú 1100×500×400 mm. 

 

 Identifikácia lietadla 
Každé lietadlo musí mať svoje vlastné označenie – číslo tímu a názov univerzity. 
Číslo tímu musí byť dobre viditeľné (výška minimálne 10 cm) a vyznačené na 
krídlach a trupe, vždy z oboch strán. Názov univerzity musí byť zobrazený v dobre 
viditeľnej forme a umiestnený na krídle, alebo trupe. Prednostne by sa mal 
použiť vo forme iniciálov, pokiaľ sa nezhodujú s názvom iného tímu. 

 

 Ovládací systém 
Je prísne zakázané používať autopilota alebo pomocné riadiace systémy, ako je 
gyroskop. Môže byť použité ovládanie pomocou vysielača/prijímača, ale nesmie 
sa pritom využívať vstup senzorov. Jediné povolené senzory sú bezpečnostné 
(napätie v baterke, teplota baterky, teplota motora, atď.). 

 Hlavný cieľ súťaže 

Tento ročník bola úloha súťaže vytvorená organizátormi založená na reálnych 
požiadavkách kladených na lietadlá. Dôležitým faktorom v leteckej doprave je množstvo 
nákladu, ktoré je dopravný prostriedok schopný uniesť za daný čas. Preto v tomto roku 
boli hodnotené súťažné lietadlá na základe množstva uneseného nákladu a rýchlosti 
letu. 

Hlavná výzva teda bola: „Kto dokáže vytvoriť tú najefektívnejšie, najľahšiu, 
najrýchlejšiu, jednoducho najlepšiu konštrukciu?“ [7] 

 Letový plán 

Pre vzlietnutie má lietadlo k dispozícii 60 m dlhú vzletovú a pristávaciu dráhu. Na 
vzlietnutie má vymedzený maximálny časový limit 3 min. Tieto obmedzenia nesmie 
prekročiť. Na štart je možno využiť viacero pokusov. 
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Po vzlietnutí má lietadlo 30 sekúnd na vstúpenie do dráhy, kde začína lietať bázy. 
Každá báza sa skladá zo 100 m dlhého úseku a 180° zákruty. Od vstupu do dráhy sú 
rátané 2 minúty, počas ktorých musí model nalietať čo najviac preletov cez báze. Na 
základe počtu preletov a hmotnosti, ktorú lietadlo nesie, je udelené množstvo bodov. 

Potom, čo uplynie časový limit, lietadlo takmer dokončilo svoju úlohu. Nasleduje 
čo najrýchlejšie pristátie na rovnakej pristávacej dráhe.  [4] 

 

 

Obrázok 1.2 – Letový plán Air Cargo Challenge 2015 [4] 
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2 MODEL LIETADLA 

Základom úspechu pri tvorbe lietadla bolo vytvoriť koncept, ktorý má pomerne vysokú 
maximálnu vzletovú hmotnosť a pevnú konštrukciu. Tá má odolávať veľkej záťaži počas 
rýchleho letu v zatáčkach a taktiež rôznym aeroelastickým javom. 

Od začiatku bol proces návrhu zameraný na vytvorenie lietadla, ktoré dokáže letieť 
čo najvyššou rýchlosťou a unesie pritom aspoň 6 kg nákladu. Tým návrhárov tieto ciele 
dosiahol tým, že sa snažil minimalizovať odpor a hmotnosť samotnej konštrukcie. [3] 

 

Obrázok 2.1 – Počítačový 3D model lietadla FabricK 

 

 Základné parametre návrhu konštrukcie 

Nasledujúce parametre sú napísané tak, ako boli uvedené v pôvodnom návrhu. [3] 
Niektoré prvky sa počas procesu tvorby lietadla menili. Tieto zmeny sú uvedené. 

Hlavné rozmery lietadla 

Rozmery návrhu: 

Rozpätie krídel: 3000 mm 

Dĺžka: 1714,4 mm 

Výška: 642,6 mm 

Reálne rozmery sú: 

Rozpätie krídel: 2988 mm 

Dĺžka: 1809 mm 

Výška: 643 mm 
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Hmotnosť prázdneho lietadla 

FabricK bol navrhnutý, aby jeho hmotnosť v nenaloženom stave bola 2,725 kg.  

Výrobná úprava: Do letúnu bolo nutné pridať závažie kvôli dosiahnutiu správnej 
polohy ťažiska. Ďalšia hmota naviac bola pridaní kvôli stavbe modelu, tzn. na stavbu bolo 
použito viac materiálu, než sa očakávalo. Momentálna hmotnosť v prázdnom stave je 
6,693 kg. 

Vzájomná poloha krídel a trupu: 

Z hľadiska konfigurácie krídel a trupu bola zvolená konfigurácia dolnoplošník. 
Hlavným dôvodom boli technologické požiadavky a dobrá premiestniteľnosť záťaže 
počas dôležitých krokov návrhu. 

Vzájomná poloha krídel a vodorovných chvostových plôch 

Pre vzájomnú polohu krídel a vodorovných chvostových plôch bola zvolená bežná 
koncepcia. Vodorovný stabilizátor a výškové kormidlo sú teda umiestnené za krídlami. 

 

Obrázok 2.2 - Vzájomná poloha krídel a vodorovných chvostových plôch 

 

Vzájomná poloha vodorovných a zvislých chvostových plôch 

Vzájomná poloha vodorovných a zvislých chvostových plôch ostala zachovaná 
podľa pôvodného návrhu. Je zobrazená na obrázku 2.3. 
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Obrázok 2.3 - Vzájomná poloha vodorovných a zvislých chvostových plôch 

Pristávací podvozok 

Zvolený bol bežný pevný pristávací podvozok. Hlavný pristávací podvozok mal 
využívať pružinový tlmič nárazov. Chvostové ostroha mala byť klasická klzká bota. 

Výrobná úprava: Pružinový tlmič nárazov nakoniec nebol použitý. Klzká bota bola 
zmenená na koliesko s pneumatikou z dôvodu lepšieho držania smeru. 

 

Obrázok 2.4 – Predná časť pristávacieho podvozku 
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Obrázok 2.5 – Zadná časť pristávacieho podvozku 

 

 

 

Obrázok 2.6 – Upevnený motor AXI Gold 2826/10 
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Pohonná sústava 

Pravidlá súťaže dovoľujú použitie len jediného typu motora a to elektrický, 
bezkartáčový motor AXI Gold 2826/10 (viď obrázok 2.6). Je ale možné použiť ľubovoľné 
radiálne upevnenie, ktoré je riešené pomocou montážnej príruby, zaisťovacieho krúžku, 
unášaču vrtule a spojovacieho materiálu. Použitý je povinný typ vrtule: APC 13×7 
palcová dvojlistá športová vrtuľa. 

Materiál 

Model je vyrobený prevažne z kompozitov na bázi uhlíkových a sklenených 
vlákien, vyrobených mokrou lamináciou do negatívnych foriem 

 Navrhnuté letové výkony 

Teoretické letové výkony, na ktoré bolo lietadlo navrhnuté sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou od skutočných líšia. Sú však dôležité z orientačného hľadiska. Ich 
presnejšie hodnoty získame meraním pomocou meracích prístrojov. 

Výrobca motoru AXI 2826/10 odporúča maximálnu vzletovú hmotnosť 3 kg. 
Lietadlo bolo však navrhnuté, aby jeho maximálna vzletová hmotnosť bola 9,5 kg. Aj pri 
tejto hmotnosti dosahujú jeho výkony pomerne dobré teoretické hodnoty. Letové 
výkony pre túto vzletovú hmotnosť sú uvedené v tabuľke 2.1. [3] 

Tabuľka 2.1 – Teoretické letové výkony pre vzletovú hmotnosť 9,5 kg 

Dĺžka rozbehu 51,9 m 

Vzletová rýchlosť 12,5 m/s 

Rýchlosť stúpania 1,82 m/s 

Dopredná rýchlosť letu pri stúpaní 18,75 m/s 

Maximálny uhol stúpania 6,41° pri 13,9 m/s 

Teoreticky maximálna rýchlosť 30,95 m/s 

Cestovná rýchlosť 22,2 m/s 

                     Veličiny sú vypočítané pre vzletovú hmotnosť 9,5 kg 
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3 ÚVOD DO LETOVÝCH MERANÍ  

Letové skúšky sú popri statických pevnostných skúškach a skúškach únavy jednou zo 
základných skúšok lietadiel. Slúžia k overeniu požadovaných letových vlastností.  

Táto kapitola poskytuje teoretický úvod do všeobecných letových meraní. Meranie 
modelov je od meraní lietadiel odlišné, preto sa od tejto teórie v niektorých prvkoch 
môže líšiť. Základné princípy však ostávajú rovnaké. 

 História skúšaní lietadiel za letu 

Už od samého začiatku vývoja lietadiel bolo nutné vykonávať letové merania. Prvý 
priekopníci lietania určovali dĺžku a dobu letov. Čoskoro sa vyvinuli presné výškomery 
pracujúce na princípe barometrov. 

V dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia sa skúšanie lietadiel za 
letu stalo samostatným vedecko-technickým oborom. Bola ucelená teória merania 
základných výkonov lietadiel a prepočítavania nameraných hodnôt na normálne 
podmienky. 

V súčasnosti sú už z jednoduchých výškomerov, rýchlomerov a teplomerov 
vyvinuté presné a zložité prístroje, ktoré umožňujú zapisovanie dát, poprípade ich 
okamžité odosielanie na zem. Moderná technika dovoluje získať behom jedného letu 
obrovské množstvo informácii. [1] 

 Odlišnosti pri skúšaní lietadiel za letu 

Skúšky za letu sa od bežných fyzikálno-technických skúšok líšia viacerými odlišnosťami. 

Prvý obmedzujúci fakt pri skúšaní sú meniace sa hodnoty tlaku a teploty 
v atmosfére. Tieto podmienky ovplyvňujú meranie a pri rôznych meraniach tak 
dostávame líšiace sa hodnoty. Pre porovnávanie sa výsledky jednotlivých meraní 
prepočítajú na štandardnú kombináciu tlaku a teploty, tzv. medzinárodnú porovnávaciu 
atmosféru. Používa sa pritom metóda redukcie. 

Ďalšia odlišnosť je neustálenosť ovzdušia, ktorá spôsobuje značný rozptyl 
výsledkov. Preto je pri spracovaní takýchto výsledkov nutné použiť štatistické metódy. 

Okrem toho bývajú skúšky za letu nákladnejšie, než skúšky v laboratórií. Je dôležité 
využiť cenný letový čas čo najefektívnejšie. Používané prístroje musia vyhovieť 
zvláštnym požiadavkám – malá váha, malé rozmery, nízka spotreba energie, odolnosť 
proti extrémnym teplotám, vibráciam, zrýchleniam, atď. [1] 

 Prehľad meraných veličín 

Sily a momenty pôsobiace na lietadlo, určujúce výkony lietadla a vo väčšine aj jeho 
letové vlastnosti závisia na charakteristických veličinách lietadla, prostredia a letu. [1]  
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Charakteristické veličiny lietadla: 

 Rozmery, plochy, váha, centráž1, momenty zotrvačnosti lietadla, kormidiel, 
poprípade riadenie, vôľa a trenie v riadení, atď. 

Charakteristické veličiny prostredia: 

 Tlak, teplota, vlhkosť, hustota, viskozita a rýchlosť zvuku. 

Charakteristické veličiny letu: 

 Súradnice trajektórie, rýchlosť, Machovo číslo, zrýchlenie, polohové uhly (uhol 
azimutu Ψ, uhol pozdĺžneho sklonu ϑ a uhol priečneho sklonu Ϫ), uhly 
ofukovania (uhol nábehu α a uhol vybočenia β), uhlové rýchlosti, výchylky 
kormidiel a sily v riadení. 

Tieto veličiny meriame: 

a) Priamo – prístroj hodnoty priamo ukazuje 
b) Nepriamo – priamo sa meria iná veličina, z ktorej sa požadovaná vypočíta 

 Postup pri letových skúškach 

Postupy pri jednotlivých letových skúškach sa líšia, ale ich základná kostra ostáva 
približne rovnaká. Dajú sa prispôsobiť podľa potrieb. Postup uvedený nižšie je bežný 
postup, ktorý sa používa hlavne pri prototypových skúškach. [1] 

1. Predbežná príprava 

 Zoznámenie sa s úlohou a letúnom 

 Vypracovanie presného časového plánu skúšok 
 

2. Príprava pred meraním 

 Výber a inštalácia meracích prístrojov 

 Váženie letúnu, stanovenie polohy ťažiska, premeranie letúnu 

 Stanovenie výchyliek klapiek, meranie vôlí a trenia v riadení 

 Stanovenie polohovej opravy pitotstatického systému 

 Vypracovanie podrobných programov jednotlivých meracích letov 
 

3. Samotné skúšky 
a. Základné (kvalitatívne) 

 Porovnávacie lety (odkrytie hrubých nedostatkov) 

 Overenie funkcie motoru, elektrické a špeciálne prístroje 

 Preskúšanie zdravotnej nezáväznosti pilotného priestoru 

 Základné skúšky letových vlastností 
b. Meracie (kvantitatívne) 

 Meranie výkonov 

 Meranie letových vlastností 

 

                                                      
1Centráž je vzdialenosť ťažiska lietadla od nábehovej hrany krídla (transformovaného na 

obdĺžnikový pôdorys) vyjadrená v percentách dĺžky strednej aerodynamickej tetivy.  
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4. Vyhodnotenie výsledkov (prerátanie z digitálnych veličín do SI sústavy, opravy 
prístrojových chýb, redukcia na štandardné podmienky) 

5. Vydanie správy 

 Meranie rýchlosti 

Rýchlosť je jednou zo základných charakteristických veličín letu a jedným zo základných 
prvkov pri meraní výkonu lietadla. Je dôležité poznať spôsob jej merania. V tejto 
podkapitole bude uvedený jeho hlavný princíp. 

Pri meraní rýchlosti pozemných dopravných prostriedkov meriame rýchlosť 
pohybu voči zemi. Lietadlá sa pohybujú voči atmosfére, ktorá sa pohybuje voči zemi, čo 
robí samotné meranie odlišným. Pre rozbory väčšiny úloh mechaniky letu je 
najdôležitejšia relatívna rýchlosť lietadla voči vzduchu. Tá sa meria napríklad pomocou 
Pitotstatickej trubice (viď obrázok 4.1) 

 

Obrázok 4.1 – Schéma merania tlakov pomocou Pitotstatickej trubice 

 

 Hlavným princípom je meranie tlakov, ktoré sa potom prerátavajú na rýchlosť. 
Pre jej výpočet však musíme poznať hustotu ovzdušia. Hustota je funkciou teploty a tlaku 
(alebo tlakovej výšky letu). Pitotstatická trubica meria celkový tlak  𝑝𝐻 a statický tlak 𝑝𝑆. 
Ten sa potom podľa rovnice 4.1 prepočíta na náporový tlak 𝑞𝐶. 

 𝑞𝐶 = 𝑝𝐻 − 𝑝𝑆 (4.1) 

 

Za nízkych rýchlostí do 200-300 km/h môžeme predpokladať nestlačiteľnosť 
vzduchu.  Potom náporový tlak 𝑞𝐶  je rovný dynamickému tlaku 𝑞, pričom 

 𝑞 =
1

2
𝜌𝑉2. (4.2) 

𝜌 je hustota vzduchu a 𝑉 je rýchlosť letúnu. Použitím Bernoulliho rovnice pre 
nestlačiteľnú tekutinu získame vzťah 

 𝑝𝐻 +
𝜌𝑉2

2
= 𝑝𝑆. (4.3) 

Celkový tlak

Statický tlak
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Odtiaľ vyjadríme rýchlosť. Uvažujme, že hustota 𝜌 nie je rovná hodnote odpovedajúcej 
nulovej výške štandardnej atmosféry. V takom prípade odvodenej rýchlosti hovoríme 
Indikovaná rýchlosť (IAS) a značíme ju 𝑉𝑖. [1] 

 𝑉𝑖 = √
2(𝑝𝑂 − 𝑝𝑆)

𝜌
 (4.4) 

 

 Na základe chyby, ktorá vzniká pri vyhodnocovaní, rozlišujeme tieto druhy 
rýchlostí [2]: 

Indikovaná rýchlosť letu (IAS)  –  podľa klasickej definície je to rýchlosť letu zobrazovaná 
na rýchlomeru kalibrovanom v nulovej výške podľa Medzinárodnej štandardnej 
atmosféry (MSA) opravená o mechanickú prístrojovú chybu. 

Kalibrovaná rýchlosť letu (CAS) – je rovná indikovanej rýchlosti letu opravenej 
o aerodynamickú (polohovú) chybu, t. j. o chybu snímača tlaku a hlavne jej umiestnenia 
na letúne. 

Ekvivalentná rýchlosť letu (EAS) – je rovná kalibrovanej rýchlosti letu opravenej 
o adiabatickú stlačiteľnosť vzduchu v závislosti na výške letu.  

Skutočná rýchlosť letu (TAS) – je rýchlosť lietadla voči nerozrušenému vzduchu. 
Skutočná rýchlosť letu je rovná ekvivalentnej rýchlosti letu opravenej o vplyv zmeny 
hustoty s výškou. 
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4 MERANIE LETOVÝCH VÝKONOV 

Meraním letových výkonov lietadiel rozumie prevažne meranie maximálnej rýchlosti 
letu, stúpavosti, dostupu, doletu, doby letu, vzlietnutia a pristátia.  

Teória nasledujúcich meraní je určená všeobecne pre letúny rôznych druhov. 
Postupy preto nemusia byť totožné s postupmi pre meranie letových výkonov modelu 
lietadla. Meranie dostupu, doletu, doby letu, vzlietnutia a pristátia nie je v našom 
prípade účelné a preto ich teória nie je predmetom tejto bakalárskej práce. Tú uvádza 
literatúra [1]. 

 Meranie maximálnej rýchlosti 

Pojem maximálna rýchlosť letúnu je definovaný ako rýchlosť vodorovného 
priamočiareho ustáleného letu s motorom (motormi) pracujúcim v režime maximálnej 
trvalej výkonnosti. 

Hlavným úkonom lietadla pri meraní sú vodorovné lety s príslušným režimom 
práce motoru. Tieto sú rozdelené na 5 minútové intervaly, pričom 2-3 minúty sa využijú 
na ustálenie letúnu a zbytok času prebieha samotné meranie. Pre skrátenie doby 
ustálenia sa môžu použiť krátke, mierne lety strmhlav na začiatku každého intervalu. Je 
dôležité, aby počas celého úseku merania bola kontrolovaná stála výška letu. 

Pri meraní sa zaznamenávajú hodnoty rýchlosti, teploty a výšky, ktoré je treba 
prerátať na skutočné hodnoty a tie sa musia redukovať na štandardné podmienky. 

Maximálna rýchlosť sa meria pre plný rozsah výšok, poprípade pre rôzne rozsahy 
hmotností. [1] 

 Meranie stúpavosti 

Stúpacia rýchlosť 𝑉𝑦 sa meria buď priamo, alebo nepriamo. 

a) Metóda priameho merania 

Metóda je osvedčená hlavne pre pomalé letúny. Stúpacia rýchlosť sa meria pre 
danú výšku 𝐻, ktorej hovoríme stredná výška. Letún okolo tejto výšky striedavo 
stúpa a klesá v rozsahu výšok ∆𝐻. Pri každom stúpaní letún mení rýchlosť pri 
stúpaní 𝑉𝑠𝑡. Tomuto typu letu hovoríme tzv. pilový let. 

 Závislosť výšky na čase môžeme zaznamenať napríklad pomocou 
barografu2 (viď obrázok 5.1). Z tejto závislosti sa potom určí stúpacia rýchlosť 𝑉𝑦 

a vytvorí sa diagram závislosti 𝑉𝑦 = 𝑓(𝑉𝑠𝑡). Z nej sa stanoví bod odpovedajúci 

maximálnej stúpavosti. Hodnoty rýchlostí, výšok a teplôt sa opäť musia prerátať 
na skutočné hodnoty. Následne sa spraví redukcia na štandardné podmienky. 

Je nutné merať pri minimálne 6 rôznych hodnotách rýchlosti. 

 

                                                      
2Barograf je barometer, ktorý zaznamenáva časový priebeh atmosférického tlaku. 
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b) Metóda nepriameho merania 

Pri nepriamom meraní vychádzame z výsledkov nadobudnutých pri meraní 
vodorovných zrýchlených letov so stúpajúcim režimom práce motoru. Táto 
metóda je výhodná hlavne pri rýchlych letúnoch s veľkým zrýchlením vo 
vodorovnom smere a preto nie je účelná pre túto bakalársku prácu. Viac sa ňou 
nebudeme zaoberať. 

 

Meranie stúpavosti môže byť do značnej miery ovplyvnené meteorologickými 
podmienkami. Pri pomalých letúnoch môžu mať na meranie vplyv hlavne vertikálne 
vzdušné prúdy. Tieto prúdy sa vyskytujú aj v zdanlivo kľudnom ovzduší a môžu mať 
veľkosť až 0,5 – 1 m/s. Táto pri mnohých pomalých letúnoch predstavuje značnú mieru 
stúpacej rýchlosti. Odporúča sa opatrne vyberať počasie, najmä v letných mesiacoch. 
Všeobecne najmenšie hodnoty výskytu prúdov sú medzi 2 až 4 hodinou rannou. [1] 

 

 

 

 

Obrázok 4.1 – Záznam barografu pri pilovom lete [1] 
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5 METODIKA MERANIA 

Táto kapitola sa zaoberá návrhom letových meraní. Návrh je vytvorený tak, aby bol 
prispôsobený cieľom merania, dostupnému senzorickému vybaveniu a okolitým 
podmienkam.  

 Cieľ 

Hlavným cieľom merania je nasimulovať letový priebeh súťaže Air Cargo Challenge. Je 
potrebné zmerať letové výkony letúnu a veličiny, ktoré budú použité ako podklad pre 
zdokonalenie modelu.  

Jedna z veličín, ktorá bude použitá ako podklad pre zdokonalenie, je zrýchlenie. 
Vďaka nej bude možné zistiť reálne sily pôsobiace na model. Tie je potrebné zistiť najmä 
v zatáčkach. V zatáčkach totiž dochádza k najväčšiemu zaťaženie v porovnaní 
s ostatnými časťami letu. Hmotnosť prázdneho modelu je oproti návrhovej hmotnosti 
takmer 2,5-krát  väčšia, čo značí, že model je silno predimenzovaný. Očakáva sa, že 
meranie tejto veličiny povedie ku zníženiu hmotnosti modelu. 

 Prístrojové vybavenie 

Pre účely tohto merania a s prihliadnutím na dostupné senzorické vybavenie bol 
navrhnutý na použitie pri meraní autopilot APM 2.5. Hlavným dôvodom je jeho 
univerzálnosť, rozmery, presnosť a jednoduchosť vyhodnocovania výsledkov po meraní. 
Tento prístroj nebude potrebné vopred kalibrovať. Výsledky sú pomocou procesora 
prerátavané z digitálnych hodnôt do jednotiek SI sústavy.  

 Popri hlavných veličinách, ktoré je potreba, APM 2.5 zaznamenáva napríklad čas, 
GPS súradnice, výšku, uhlové zrýchlenia a pod. Tieto údaje sa môžu s výhodou použiť pri 
vyhodnocovaní výsledkov ako pomocné a v prípade potreby môžu byť použité na iné 
účely. 

5.2.1 Základné parametre APM 2.5 

APM 2.5 je open-source autopilotný systém. Umožňuje akýmkoľvek rádiom riadeným 
jednorotorovým alebo viacrotorovým zariadeniam s pevnými alebo rotačnými krídlami  
naprogramované prelety cez záchytné body pomocou GPS. V našom prípade sú využité 
iba meracie schopnosti autopilota. Letún bude pri meraní ovládaný ručne.  

Hardware APM 2.5 pozostáva zo základnej dosky a rôznych pripojiteľných 
doplnkov, ktoré doplňujú jeho funkcie. [8] 

Meracie zariadenia na doske: 

 3-osový akcelerometer/gyroskop MPU-6000 vyrobený firmou Invense 

 3-osový digitálny kompas napájaný čipom HMC5883L-TR od Honeywellu  

 Senzor barometrického tlaku MS5611-01BA03 od Measurement Specialities 

Zariadenia pre prácu s dátami umiestnené na doske: 

 4 MP Dataflash chip pre automatické zaznamenávanie dát 

 Čipy na spracovanie USB funkcií Atmel ATMEGA2560 a ATMEGA32U 
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Externe pripojené: 

 Tlakový senzor MPXV7002DP 

 GPS Lokátor 3DR LEA 6 

 Satelitný prijímač DUPLEX 2.4EX Rsat2 

 Batérie NiMh 5S (2000mAh) 

5.2.2 Akcelerometer/gyroskop MPU-6000 

MPU-6000 je svetovo prvé integrované zariadenie zachytávajúce pohyb v 6 osách, ktoré 
je kombináciou 3-osového gyroskopu, 3-osového akcelerometra a Digital Motion 

Processor™(DMP).  

Pre presné zaznamenávanie pomalých aj rýchlych pohybov je možné 
naprogramovať meranie gyroskopu v rozsahoch ±250, ±500, ±1000 a ±2000 °/s. Meranie 
akcelerometrom sa dá naprogramovať v rozsahoch ±2g, ±4g, ±8g a ±16g. 

Obsahuje tri 16-bitové analógovo-digitálne prevodníky k digitalizovaniu výstupov 
gyroskopu a tri 16-bitové analógovo-digitálne prevodníky pre digitalizovanie výstupov 
akcelerometra.  

Akcelerometer je rezistentný voči náhlym preťaženiam až do 10 000g. 
Akcelerometer aj gyroskop obsahujú programovateľný low-pass filter. 

Rozmery zariadenia sú 4×4×0,9 mm. [9] 

5.2.3 Digitálny kompas HMC5883L-TR  

HMC5883L-TR je integrovaný modul, navrhnutý pre použitie v slabých magnetických 
poliach, ktorý nájde uplatnenie v nízkonákladových zariadeniach ako napríklad kompas 
a magnetometer. 

Obsahuje 3-osové HMC118X magnetorezistívne senzory ktoré operujú s vysokým 
rozlíšením. 

O prevod do digitálnej formy sa stará 12-bitový audio-digitálny prevodník, ktorý 
umožňuje meranie kompasu s presnosťou od 1° do 2°. 

Rozmery zariadenia sú 3×3×0,9 mm. [10] 

5.2.4 Senzor barometrického tlaku MS5611-01BA03 

MS5611-01BA03 je integrovaný výškomer novej generácie pracujúci s vysokým 
rozlíšením používajúci Švajčiarske senzory MEAS. 

Senzor barometrického tlaku je optimalizovaný pre výškomery a variometre 
pracujúce s rozlíšením výšky na 10 cm. 

Zariadenie taktiež pozostáva z teplomeru pracujúceho s vysokým rozlíšením. 
Umožňuje tak využitie funkcií výškomeru/teplomeru bez nutnosti ďalších senzorov. 

Modul obsahuje 24-bitové analógovo-digitálne prevodníky s nastavenými 
kalibračnými koeficientmi. 

Rozsah pracovných teplôt je -40 °C až 85 °C. 

Rozmery zariadenia sú 5×3×1 mm. [11] 
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5.2.5  Tlakový senzor MPXV7002DP 

MPXV7002DP je tlakový senzor, integrovaný na vlastnej doske, externe pripojenej 
k APM 2.5. Senzor je v konfigurácii DP, čo znamená, že je prispôsobený na meranie 
diferenčného tlaku.  

Zariadenie je vybavené funkciou Auto Zero, ktorá zvyšuje presnosť nameraných 
hodnôt. S jej použitím je možné merať v rozsahu teplôt od 10 °C do 60 °C s približnou 
odchylkou 2,5%. Bez jej použitia je vzniknutá chyba väčšia, maximálne však 6,25%. 

Približné rozmery senzoru sú 12×18×10 mm. [12] 

 

Obrázok 5.1 - Tlakový senzor MPXV7002DP 

5.2.6 GPS Lokátor 3DR LEA 6 

3DR GPS LEA 6 je séria samostatných GPS prijímačov, ktoré obsahujú vysokovýkonné     
u-blox 6 polohové zariadenie. 

Modul obsahuje 50-kanálový prijímač, ktorý dokáže nadviazať kontakt a nájsť 
polohu v čase od 1 s do 28 s. Presnosť horizontálnej polohy sa pohybuje od 2 m do           
2,5 m. 

Modul je pripojený na vlastnú základovú dosku. Rozmery modulu sú 17×22 mm. 

K GPS modulu je pripojená anténa TAOGLAS. Tá má rozmery 25×25×4 mm (viď 
obrázok 5.2). [13] 

5.2.7 Satelitný prijímač Duplex 2.4EX Rsat2 

Satelitný prijímač Duplex 2.4EX Rsat2 od firmy JETI je súčasťou komplexného systému 
pracujúceho v pásme 2,4 GHz, ktorý je bežne určený pre diaľkové ovládanie modelu. 
Satelitné prijímače Duplex sú navrhnuté pre použitie s vysielačmi DC/DS, alebo 
všeobecne s vysielačovými modulmi od firmy JETI.  Pre potreby tohto merania sa 
satelitný prijímač použije za účelom zaznamenávania výchyliek serv. 
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Prevádzková teplota modulu je od -10 °C do 85 °C. 

Rozmery zariadenia sú 35×23×6 mm (viď obrázok 5.3). [14] 

 

Obrázok 5.2 - GPS Lokátor 3DR LEA 6 

 

 

Obrázok 5.3 - Satelitný prijímač DUPLEX 2.4EX Rsat2 
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 Umiestnenie prístrojov 

Na umiestnenie prístrojov sa využije nákladový priestor, ktorý letún používa na prepravu 
nákladu. Dôležité je, aby prístroje boli dostatočne zaistené proti pohybu. Predíde sa tým 
ich prípadnému poškodeniu a skresľovaniu nameraných hodnôt zrýchlení. 

Základová doska sa umiestni medzi na dno nákladového priestoru medzi 2 
závitové tyče ako na obrázku 5.4. Je pritom dôležité dbať na správny smer šípky vedľa 
nápisu „FORWARD“. Šípka musí smerovať k nosu lietadla. Taktiež je dôležité, aby 
základná doska autopilota bola čo najviac vycentrovaná. Odchýlka umiestnenia od 
ťažiska bude mať za následok skreslenie hodnôt najmä uhlových zrýchlení. Na jej 
upevnenie sa použije izolačná lepiaca páska. 

 

Obrázok 5.4 – Umiestnenie meracích prístrojov v nákladovom priestore 

 

GPS lokátor je vhodné umiestniť tak, aby počas celej doby letu bol z jeho pozície 
otvorený výhľad na oblohu a aby nebol tienený vodivými materiálmi. Skvalitní sa tak 
prenos GPS signálu. Z praktického hľadiska je najlepšie, aby bol daný navrch prednej 
časti trupu do jeho stredu. Na jeho upevnenie sa použije lepiaca páska. Pod lokátor sa 
umiestni štvorec o rozmeroch 75×75 mm  vyrobený z cuprextitu. Ten zabezpečí lepší 
odraz signálu. 



FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Letecký ústav 

33 

 

Obrázok 5.5 – Poloha GPS lokátoru 

Pitotova trubica je umiesnená tak, aby sa meraním dynamického a statického 
tlaku dala zistiť rýchlosť letu. Jej predné vyústenie musí byť čo najviac rovnobežné zo 
smerom letu. Zároveň je dôležité, aby dochádzalo k čo najmenšiemu ovplyvneniu 
rýchlosti vzduchu, ktorý do trubice vstupuje, spôsobené časťami letúnu. Z tohto hľadiska 
je odporúčané umiestniť trubicu približne do prvej tretiny krídla, meranej od trupu (viď 
obrázok 5.3). 

 

Obrázok 5.6 – Umiestnenie Pitotovej trubice 
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Tlakový senzor je pripojený na Pitotovu trubicu a nachádza sa v nákladovom 
priestore lietadla. Z dôvodu jeho nízkej hmotnosti a malým rozmerom nie je nutné ho 
v priestore upevňovať. Jeho stabilitu zaručia káble, ku ktorým je napojený. 

Satelitný prijímač sa nachádza v nákladovom priestore a voči pohybu je zaistený 
pomocou suchého zipsu, ktorý je prilepený na jeho dolnej časti (viď obrázok 5.4). 

 

Obrázok 5.7 – Suchý zips slúžiaci na zaistenie satelitného prijímača proti pohybu 

 

V letúne sú 2 druhy batérii: 

1. Pohonné batérie Li-Pol 3S (5100mA) – umiestnené za motorom vedľa 
regulátoru. 

2. Prijímačové batérie NiMh 5S (2000mA) – umiestnené vedľa prijímača. 

 

 Priebeh merania 

1. Kontrola funkčnosti letových zariadení a ovládacích plôch 
2. Vzlet 
3. Lietanie jednotlivých báz (viď obrázok 6.1). Každá báza pozostáva 

z vodorovného priameho letu 100 m a 180° zatáčky. Pre určitú spoľahlivosť 
získaných výsledkov je potreba letieť minimálne 10 báz. 

4. Pristátie 
5. Vyhodnotenie nameraných údajov 
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Obrázok 5.8 – Tvar trajektórie a bázy letu pri meraní 

Báza
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6 VYHODNOTENIE MERANIA 

Táto kapitola sa zaoberá vyhodnotením merania navrhnutého v 5. kapitole. Meranie 
prebehlo takmer presne podľa návrhu, výhradne s použitím odporučeného 
senzorického vybavenia a dodržaním priebehu merania. Vyhodnotenie merania je nad 
rámec zadaných cieľov tejto bakalárskej práce. 

Zaznamenané dáta sú spracované pomocou softvéru Mission Planner 1.3.38 (build 
1.1.5983.12141). Tento program je plne kompatibilný so zariadením APM 2.5. Naviac sa 
dá s výhodou využiť jeho funkcia vykresľovania grafov nameraných dát a exportovania 
dát do formátov pre iné programy, ako napríklad MATLAB. 

 Podmienky pri meraní 

Miesto merania: Letisko Medlánky, Brno 

Dátum: 28. Apríl 2016 

Čas: 19:00 

Počasie: Polojasno/vysoká oblačnosť 

Teplota: 9 °C 

Tlak: 101,76 kPa 

Základy oblakov:  2100 m 

Vietor: 5 m/s (smerom zo severovýchodu) 

 Konfigurácia modelu pri meraní 

Model bol počas merania v štandardnej konfigurácii a bez nákladu. Jedinú prídavnú 
hmotnosť tvorili meracie prístroje. Ich hmotnosť je z pohľadu danej analýzy oproti 
hmotnosti letúnu zanedbateľná. 

 Priebeh bežnej zatáčky počas letu 

Zatáčka je z hľadiska rozboru súťažného letu jedna z najzaujímavejších častí letu. 
Dochádza pri nej k maximálnemu preťaženiu modelu. Naviac, spôsob jej prevedenia 
zohráva kľúčovú úlohu v súťaži. Správne prevedenie zatáčky povedie k rýchlejšiemu 
preletu cez bázu. Je teda dôležité oboznámiť sa s jej priebehom.  

Grafy 6.1 až 6.4 zobrazujú závislosť rôznych veličín na čase pri prelete konkrétnou 
zatáčkou počas merania. Tá bola vybraná ako modelový príklad. Ostatné zatáčky majú 
podobný priebeh. Pred vstupom do zatáčky letún začína naberať výšku (viď graf 6.1) 
a vystúpi o výšku 𝐻2 − 𝐻1. Týmto stráca rýchlosť (viď graf 6.2). Graf 6.3 zobrazuje 
závislosť výchyliek ovládacích plôch v digitálnych jednotkách na čase. Pri vstupe do 
zatáčky sú najprv vychýlené krídelká. Následne dochádza k vychýleniu výškového 
kormidla. Počas zatáčky dochádza k prudkému poklesu zrýchlenia v ose Z, ktoré tu 
dosiahne svoje minimum 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑍. Túto skutočnosť zobrazuje graf 6.4. Počas preletu 
zatáčkou letún začína klesať. Tým naberie rýchlosť. Pokles výšky pri prelete cez zatáčku 
značí hodnota 𝐻2 − 𝐻3.  Po strate výšky dochádza k nárastu rýchlosti na jej maximálnu 
hodnotu 𝑉𝑚𝑎𝑥. 
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𝐻1 je minimálna výška pred zatáčkou pri prelete cez báze. 𝐻2 je maximálna výška 
počas preletu cez báze. 𝐻3 je prvé lokálne minimum výšky po prelete zatáčkou.  

Namerané hodnoty veličín, uvedených v tejto podkapitole, sú spolu s ich 
vyhodnotením zobrazené v tabuľke 6.1. 

 

Graf 6.1 – Priebeh výšky letúnu v zatáčke 

 

 

Graf 6.2 – Priebeh rýchlosti letúnu v zatáčke 
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Graf 6.3 – Priebeh výchyliek ovládacích plôch letúnu v zatáčke 

 

 

Graf 6.4 – Priebeh zrýchlenia v ose Z letúnu v zatáčke 

 

 Meranie rýchlosti 

Meranie rýchlosti sa prevádza  pomocou Pitot-statického systému, kde sa meria celkový 
a statický tlak. Následne sa rozdiel týchto tlakov prepočíta na Indikovanú rýchlosť letu 
(IAS) (viď podkapitola 3.3). Tento výpočet však v našom prípade nie je nutné robiť, 
nakoľko pri meraní pomocou APM 2.5 dochádza k automatickému prepočtu hodnôt na 
Indikované rýchlosti. Z nameraných dát boli získané hodnoty rýchlostí letu v závislosti na 
čase. Tie sú ďalej analyzované. 
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Graf 6.5 zobrazuje závislosť rýchlosti letu na čase pri prelete cez báze. Z grafu sa 
okrem toho dá vyčítať aj priebeh letu. Každé lokálne minimum predstavuje letún v 
zatáčke. Pri meraní teda došlo k preletu 40 bázami.  

Globálne maximum rýchlosti nastáva hneď na začiatku letu a to pri vstupe do báz. 
Jeho hodnota je 31,7 m/s. Pri vstupe letún vykoná veľkú zatáčku po ktorej prudko stráca 
výšku (viď graf 6.6). Týmto narastá jeho rýchlosť až do vysokých hodnôt. Okrem 
globálneho maxima je dôležité vyhodnotiť aj jednotlivé lokálne maximá rýchlosti 𝑣𝑚𝑎𝑥.  

 

Graf 6.5 – Záznam rýchlosti letu pri lietaní cez báze 

 

 

Graf 6.5 – Záznam výšky letu pri lietaní cez báze 

 

 Meranie zrýchlenia 

Zrýchlenie sa meria pomocou akcelerometru. Opäť nie je potrebné pri vyhodnocovaní 
hodnoty výstupu z prístroja prepočítavať. Výstup tvorí požadovaná hodnota zrýchlenia 
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v jednotkách SI sústavy. Pre ďalší vývoj lietadla je dôležité analyzovať výsledky zrýchlenia 
v ose Z. Toto zrýchlenie je smerodajné pri určovaní záťaže na letún. V letectve je zvykom 
jeho hodnotu udávať v násobkoch gravitačného zrýchlenia. 

Graf 6.6 zobrazuje závislosť zrýchlenia v ose Z na čase pri prelete cez báze. Lokálne 
minimum zrýchlenia sa vždy nachádza v zatáčke. Jeho hodnota je 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑍. Záporné 
hodnoty sú dané orientáciou osy Z. 

 

 

Graf 6.6 – Záznam zrýchlenia letu pri lietaní cez báze 
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Tabuľka 6.1 – Vyhodnotenie veličín v zatáčkach pri prelete cez báze 

Č. báze 𝑉𝑚𝑎𝑥 
[𝑚. 𝑠−1] 

𝑎𝑚𝑖𝑛𝑍 
[𝑚. 𝑠−2] 

𝐻1 
[𝑚] 

𝐻2 
[𝑚] 

𝐻3 
[𝑚] 

𝐻2 − 𝐻1 
[𝑚] 

𝐻2 − 𝐻3 
[𝑚] 

1. 27.9 -45.7 30.7 46.7 27.1 16 19.6 

2. 27.1 -49.5 27 39.6 25.8 12.6 13.8 

3. 25.2 -45.7 24.1 38.9 25.5 14.8 13.4 

4. 27.3 -33 22.9 36.1 19.6 13.2 16.5 

5. 25.9 -41.8 18.2 37.1 17 18.9 20.1 

6. 25.7 -45.3 15.4 33 17.2 17.6 15.8 

7. 23.1 -38.7 15.9 30.6 17.2 14.7 13.4 

8. 26.2 -43.1 17.2 33.8 18.8 16.6 15 

9. 26.5 -38.6 17.8 34 21.1 16.2 12.9 

10. 26.3 -44.1 17.4 32.8 21.1 15.4 11.7 

11. 25.1 -43.8 18 32 21.9 14 10.1 

12. 24.7 -41.8 21.6 34.8 18.1 13.2 16.7 

13. 27.1 -48.1 18.2 38.9 22 20.7 16.9 

14. 27 -53.7 20.4 35.8 19.2 15.4 16.6 

15. 26.4 -50.4 17.8 36.2 21.3 18.4 14.9 

16. 27.3 -45.1 19.4 31.1 17.3 11.7 13.8 

17. 26.8 -46.7 16.1 33.8 23.5 17.7 10.3 

18. 26.9 -48.8 20 38.4 20.1 18.4 18.3 

19. 25.1 -41.4 19 35.4 17.2 16.4 18.2 

20. 25.6 -48.9 17.2 33.7 18 16.5 15.7 

21. 23.3 -42.8 16.3 34.2 20.3 17.9 13.9 

22. 26.9 -39 19.3 37.3 21.3 18 16 

23. 26.9 -51.4 19.7 38.4 16.1 18.7 22.3 

24. 25.7 -43.8 16.1 32.5 17.1 16.4 15.4 

25. 25.3 -41.8 14 32.7 19.3 18.7 13.4 

26. 25.1 -41.5 17.6 33.3 15.2 15.7 18.1 

27. 25.4 -46.4 13.6 31 20.5 17.4 10.5 

28. 25.2 -44.3 17.1 30.6 19.5 13.5 11.1 

29. 27.3 -37.8 17.2 34.7 18.6 17.5 16.1 

30. 25.3 -48.5 18.1 33.1 16.5 15 16.6 

31. 25.8 -47.8 15.7 33.9 23.3 18.2 10.6 

32. 24.7 -50.1 19.3 30.7 18.1 11.4 12.6 

33. 23.7 -48.2 14.7 30.5 20.5 15.8 10 

34. 25.4 -49.7 18.6 32.5 19.4 13.9 13.1 

35. 24.6 -40 18.4 33.4 17.5 15 15.9 

36. 26 -49.1 16.3 31.9 20 15.6 11.9 

37. 25.4 -46.6 17.2 32.1 16.3 14.9 15.8 

38. 26.6 -45.2 15.3 31.2 16.7 15.9 14.5 

39. 23.7 -38.7 14.1 30.6 18.5 16.5 12.1 

40. 18.5 -29.2 16.1 33.5 30.7 17.4 2.8 

Min. 18.5 -53.7 13.6     11.4 2.8 

Max. 27.9 -29.2 30.7     20.7 22.3 
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Aritmetický 
priemer 25.6 -44.4 18.2     16.0 14.4 

Smerodajná 
odchýlka 1.6 5.0 3.4     2.1 3.5 

 Zhodnotenie výsledkov 

Výsledky merania ukázali, že pre vzletovú hmotnosť 6,693 kg – bez uváženia hmotnosti 
meracích prístrojov – bola maximálna nameraná rýchlosť 31,7 m/s a maximálna rýchlosť 
počas bežnej súťažnej zatáčky 27,9 m/s. Maximálne zaťaženie bolo spôsobené 
zrýchlením o hodnote -53,7 m/s2. Priemerná výška, o ktorú letún vystúpi pred zatáčkou, 
je 16 m. Priemerná hodnota poklesu výšky letúnu počas zatáčky je 14,4 m. 

Chyby pri meraní boli spôsobené ľudským faktorom a nepresnosťou merania 
prístrojov. Chyby vnesené ľudským faktorom boli hlavne nepresnosť polohy meracích 
prístrojov a nedokonalosť letu počas preletu cez báze. Pre zvýšenie spoľahlivosti, by sa 
mala vykonať oprava výsledkov o aerodynamickú (polohovú) chybu. Hodnoty by sa mali 
prerátať na medzinárodnú štandardnú atmosféru. 

Získané výsledky budú mať prínos najmä ako podklad pri konštrukčných zmenách 
letúnu. Očakáva sa zistenie, že model je vzhľadom na záťaž, ktorú podstupuje, silno 
predimenzovaný. Bude tak možné spraviť úpravy vedúce k zníženiu jeho hmotnosti. Tie 
povedú k zvýšeniu jeho letových výkonov. 
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ZÁVER 

Úlohou tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť postup overenia letových výkonov pre 
model lietadla postavený podľa špecifikácii súťaže Air Cargo Challenge 2015. 

Začiatkom tejto práce je predstavená súťaž, spolu s jej priebehom letu a 
základnými pravidlami. Tie mali rozhodujúci vplyv pri tvorbe návrhu lietadla. Základný 
cieľ súťaže je, aby súťažiace letúny leteli čo najväčšou rýchlosťou a pritom uniesli čo 
najväčšie množstvo hmotnosti. 

Po predstavení súťaže nasleduje predstavenie návrhu letúnu, jeho základných 
parametrov a sumarizácia navrhnutých letových výkonov. Aby bola dosiahnutá čo 
najväčšia rýchlosť a unesená hmotnosť, tým návrhárov sa snažil minimalizovať odpor 
a hmotnosť samotnej konštrukcie. Po vyrobení však letún váži 6,693 kg, čo je takmer 2,5-
krát viac než 2,725 kg uvedených v pôvodnom návrhu. Model by teda mal byť silne 
predimenzovaný. 

Ďalšie dve kapitoly popisujú teoretický úvod do letových meraní a do meraní 
letových výkonov. Slúžia ako rešeršná predpríprava pre návrh a vyhodnotenie meraní a 
teda podávajú potrebný teoretický základ. 

Samotná metodika merania prebieha v troch krokoch: určenie cieľu merania, 
návrh prístrojového vybavenia a návrh priebehu merania. Hlavným cieľom merania bolo 
napodobiť priebeh súťaže. Bolo potrebné zmerať letové výkony letúnu a veličiny, ktoré 
budú použité ako základ pre konštrukčné úpravy letúnu.  

Na záver práca obsahuje vyhodnotenie výsledkov merania. Táto kapitola je nad 
rámec zadaných cieľov bakalárskej práce. Ako najhlavnejší skúmaný prvok je tu 
predstavená zatáčka počas preletu cez báze. Práve počas nej dochádza k najväčšiemu 
nárastu zrýchlenia v osi Z letúnu a teda najväčšiemu zaťaženiu letúnu. Maximálne 
zaťaženie bolo spôsobené zrýchlením o hodnote -53,7 m/s2. 

Výsledky tejto práce budú poskytnuté pre ďalšiu analýzu letúnu. Očakáva sa 
zistenie, že model je vzhľadom na záťaž, ktorú podstupuje, silno predimenzovaný. Bude 
tak možné spraviť úpravy vedúce k zníženiu jeho hmotnosti. Tie povedú k zvýšeniu 
letových výkonov modelu lietadla. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

 

Veličina Symbol Jednotka 

Minimálna hodnota zrýchlenia v ose Z 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑍 m. s-2 

Výška 𝐻 M 

Celkový tlak 

Statický tlak 

Dynamický tlak 

Náporový tlak 

𝑝𝐻 

𝑝𝑆 

𝑞 

𝑞𝐶  

Pa 

Pa 

Pa 

Pa 

Rýchlosť 

Indikovaná rýchlosť  

Maximálna hodnota rýchlosti pri prelete 
cez báze 

Rýchlosť pri stúpaní 

Stúpacia rýchlosť 

𝑉 

𝑉𝑖  

𝑉𝑚𝑎𝑥 
 

𝑉𝑆𝑇 

𝑉𝑦 

m. s-1 

m. s-1 

m. s-1 

 

m. s-1 

m. s-1 

Hustota 𝜌 kg.m-3 

Uhol nábehu 

Uhol vybočenia 

Uhol priečneho sklonu 

Uhol pozdĺžneho sklonu  

Uhol azimutu 

𝛼 

𝛽 

   Ϫ 

   ϑ  

  Ψ  

° 

° 

° 

° 

° 
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