
 
 

 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje letovým měřením na vybraných bezpilotních platformách 
v rámci projektu Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních 
leteckých prostředků. Nejprve je představen samotný projekt a použité platformy. 
Následuje teoretická část zaměřená na metody měření letových výkonů. Nakonec se 
v práci nachází použitá metodika měření, zpracování a vyhodnocení dat. 

Summary 

Bachelor thesis deals with flight measurements on selected unmanned platforms within 
the project Detection and monitoring of invasive spieces using unmanned aircraft. 
Firstly, the project itself and the platform used are presented. The theoretical part is 
devoted to methods of measuring flight performance. Finally, thesis contains used 
measurement methodology, processing and evaluating of data. 
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ÚVOD 

Smyslem této bakalářské práce je provést letová měření na bezpilotních platformách, 

které charakterizují segment trhu UAV. Letová měření současných platforem pomohou 

vývoji nové platformy, která bude plně optimalizována pro snímkování vegetace a 

precizní zemědělství. 

Nejprve je představen projekt Detekce a monitoring invazních druhů s využitím 

bezpilotních leteckých prostředků, kvůli kterému se celý vývoj platformy realizuje. 

V další kapitole je popsána konstrukce předchozích i aktuálních platforem určených 

pro měření letových výkonů. 

Následuje rešeršní část o metodách používaných pro letová měření, pozornost je 

věnována metodám měření letových výkonů. 

Potom je uvedena metodika měření, použité přístrojové vybavení a umístění přístrojů. 

Dále je popsáno samotné měření v terénu. 

Předposlední kapitola popisuje zpracování dat z měření ve třech částech. 

Nakonec dojde k vyhodnocení experimentálních dat. 
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1 DETEKCE A MONITORING INVAZNÍCH ROSTLIN 

Invazní rostliny mají velký vliv na funkcionalitu celého ekosystému. Mohou mít 
negativní dopady na lidské zdraví, ekonomický aspekt zemědělství a mění celkový ráz 
krajiny. Proto je potřeba jejich výskyt monitorovat. Dříve se monitorování provádělo 
zejména pozemním průzkumem. Tato metoda je však časově velmi náročná a tím 
pádem také nákladná. V dnešní době lze s výhodou využít bezpilotní prostředky (UAV), 
které za relativně krátkou dobu dokážou pokrýt rozlehlá území. 

Na realizaci tohoto řešení vznikl projekt s názvem Detekce a monitoring invazních 
druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků, který byl zahájen na podzim roku 
2014. Spolupracuje na něm Botanický ústav AV ČR, Letecký ústav VUT v Brně a firma 
Gisat, která se zabývá dálkovým průzkumem Země. Cílem projektu je vytvořit 
metodiku, která včas odhalí výskyt určitých druhů invazních rostlin a umožní jejich 
monitoring metodami dálkového průzkumu Země. Detekce se zaměří na modelové 
druhy invazních rostlin: bolševník velkolepý, křídlatka, pajasan žláznatý a trnovník 
akát. 

Ve skutečnosti to vypadá tak, že bezpilotní prostředek se snímkovacím zařízením 
prolétává nad daným územím a pořizuje snímky krajiny. Tyto snímky se zanalyzují a 
určí se oblast výskytu invazních rostlin. Poté dojde k efektivní likvidaci rostlin. [6] 
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2 PLATFORMY 

Úkolem Leteckého ústavu VUT v Brně je navrhnout bezpilotní platformu, která bude 

mít na palubě dva fotoaparáty pro snímkování vegetace. 

2.1 Předchozí práce 

Tato práce navazuje na práci litevského studenta Martynase Andrijauskase, který 
působil na ústavu v rámci zahraniční stáže. 

Podmínky pro bezpilotní letoun jsou následující: 

 Samokřídlo, nerozložitelné 

 Rozpětí maximálně 1600 mm 

 Výdrž na baterie cca 40 minut při rychlosti 18 m/s 

 Rozsah rychlostí 11 – 28 m/s 

 Dobře přístupné fotoaparáty 

 Vyměnitelná baterie 

 Pružné upevnění pitot-statické trubice, aby se zabránilo poškození při 
manipulaci a přistání 

 Neumisťovat servomotory a táhla na spodní stranu křídla 

Jako předloha posloužily již existující komerční letouny Skywalker X8 a RV Jet, které 
byly zanalyzovány v programu XFLR5. Na základě těchto dat byly vytvořeny dva 
modely s jednodušším snadno vyrobitelným tvarem a zároveň mají lepší letové výkony 
než X8. 

Platformy byly vyřezány odporovou pilou z pěnového polystyrenu. Díky nedostatečné 
tuhosti tohoto materiálu musely být použity uhlíkové pásnice pro vyztužení.  

 

Obrázek 1 Starý model [16] 

Vzhledem k použití nevhodného materiálu a téměř nulovým zkušenostem 
Andrijauskase se stavbou modelů byly výsledné modely na nízké úrovni kvality, což 
se negativně odrazilo na letových vlastnostech. První model byl zničen po několika 
pokusech o vzlet. Druhý model byl zalétán úspěšně, ovšem s velkým množstvím olova 
pro vyvážení. 

Tyto výsledky vedly ke stavbě nových modelů s větším důrazem na kvalitu stavby. [16] 
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2.2 Stavba nových modelů 

Autor nad rámec své práce postavil dva nové modely, které mají stejný profil i tvar 
křídla jako oba předchozí modely. Liší se zejména použitým materiálem a jiným 
konstrukčním řešením některých prvků. Modely v průběhu stavby jsou na obrázku 2. 

2.2.1 Křídla 

Křídla (obrázek 3) byla vyřezána odporovou pilou z extrudovaného polystyrenu (XPS), 
který má výrazně vyšší tuhost než expandovaný polystyren (EPS). Následně byly 
jednotlivé půlky křídel olaminovány dvěma vrstvami skelné tkaniny gramáže 48 g/m2. 
První model byl vyztužen uhlíkovým rovingem. Ovšem později se ukázalo, že tuhost 
křídel je zbytečně vysoká, proto na druhý model roving použit nebyl. Rozpětí křídel je 
1500 mm. 

 

Obrázek 2 Stavba nových modelů 

2.2.2 Směrovky 

Na konce křídel byly nalepeny směrovky z překližky pro stabilizaci letu (viz obrázek 4). 
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Obrázek 3 Křídla 

 

Obrázek 4 Směrovka 
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2.2.3 Aerodynamické kryty 

V původním návrhu nebylo s kryty počítáno, protože elektronika měla být plně 
zapasována do křídel. Bohužel, baterie vystupovala nad povrch letadla přibližně o 15 
mm. Z toho důvodu byly použity aerodynamické kryty. Jsou vyrobeny řezáním a 
broušením z XPS a olaminovány skelnou tkaninou. O několik centimetrů přesahují 
původní nos letadla. Díky větší vzdálenosti od těžiště bude potřeba méně olova pro 
případné vyvážení. 

 

Obrázek 5 Aerodynamické kryty 

2.2.4 Motorové lože 

Motorové lože má tvar kříže (viz obrázek 6) a je vyrobeno z překližky tloušťky 3 mm. 
Proti vylomení z letadla při přistání je lože na spodku letadla chráněno ližinou, která 
plynule navazuje na aerodynamické kryty. 
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Obrázek 6 Motorové lože 

2.3 Použitá elektronika 

 Baterie LiPo 4S 4000 mAh 

 Motor Dualsky 5010 

 Regulátor Foxy 60 A Opto 

 RC vybavení Jeti (Vysílač + Přijímač) 

 Serva Hitec HS 225 BB 
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3 LETOVÁ MĚŘENÍ – TEORIE 

Tato kapitola popisuje letová měření u malých sportovních letadel. Pro modely je 

princip stejný, ale provedení může být jiné vzhledem k rozměrům letadla a absenci 

posádky. 

3.1 Úvod do letových měření 

Zkoušení letadel je široký technický obor, bez kterého se neobejde vývoj žádného 

letounu. 

Již na počátku letectví se určovala doba a délka letu. Brzy byly vyvinuty výškoměry 

pracující na principu snímání tlaku. Během dvacátých a třicátých let dvacátého století 

se zkoušení letadel stalo samostatným oborem. S nástupem rychlých proudových a 

raketových letounů se podstatně rozšířila teorie letových zkoušek. V dnešní době je 

možno využívat vyspělé měřicí přístroje umožňující okamžitý přenos dat na zem. Z 

jednoho letu je možno získat velké množství informací a šetřit tak náklady na lety 

zkoušených letadel. [1] 

3.2 Rozdělení 

Zkoušky za letu se podle účelu dělí na [1]: 

 Výzkumné zkoušky – řeší otázky aerodynamiky, konstrukce, mechaniky letu, 

pevnosti letounu či elektrického a speciálního vybavení. Nezřídka se stává, že 

se pro tyto zkoušky navrhuje zvláštní měřicí aparatura, někdy i zvláštní letoun. 

 Prototypové zkoušky – ověřují předpokládané vlastnosti letounu dané 

návrhem, ověří aerodynamické a statické výpočty 

 Kontrolní zkoušky – porovnávají vlastnosti prototypu s vlastnostmi sériového 

letounu, případně vlastnosti stejného stroje po určité době ve výrobě 

3.3 Postup při letových zkouškách 

Postup při provádění letových zkoušek není jednotný, vždy záleží typu dané zkoušky. 

Základní struktura je však přibližně stejná. Níže je uveden postup, který se používá při 

prototypových zkouškách [1]: 

 1) Předběžná příprava – Pracovní skupina se důkladně seznámí s úlohou a 

 letounem a stanoví přesný časový plán zkoušek 

 2) Příprava před měřením – Během této přípravy proběhne výběr a instalace

 měřících zařízení, letoun se zváží a určí se jeho těžiště. Dále se stanoví 

 výchylky klapek, změří se vůle a tření v řízení. Nezbytné je též určení 

 polohové opravy pitot-statického systému a zpracování detailního programu 

 každého jednotlivého letu. 
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 3) Vlastní zkoušky – Vlastní zkoušky se dělí na základní (kvalitativní) a měřící 

 (kvantitativní). V základních zkouškách se provádějí porovnávací lety, které 

 odhalí hrubé nedostatky, ověří se správná funkčnost motoru, elektrického a 

 speciálního vybavení. Zkontroluje se pilotní prostor, zda je zdravotně 

 nezávadný a provedou se základní zkoušky letových vlastností. V měřících 

 zkouškách se měří výkony a letové vlastnosti. 

 4) Vyhodnocení výsledků 

Výsledky měření je nutno přepočítat na mezinárodní standartní atmosféru. O té bude 

pojednáno níže. 

3.4 Požadavky na vlastnosti měřícího zařízení 

 Nízká hmotnost 

 Malé rozměry 

 Dostatečná přesnost 

 Odolnost vůči rušení 

 Žádné nebo minimální rušení ostatních přístrojů 

 Jednoduché zabudování do letounu a nenáročný provoz 

 

3.5 Měření teploty 

Teplota je jedním ze základních parametrů atmosféry. Při jejím měření za letu se 
špička teploměru zahřívá díky proudícímu vzduchu. Toto zkreslení je třeba eliminovat 
přepočtem podle následujícího vztahu [2]: 

 

𝑇 =
𝑇′

1 +
𝜅 − 1

2 𝛽𝑀2
 ,  

 kde T – teplota volného proudu,  

  T‘ – naměřená teplota, 

  𝜅 – Poissonova konstanta pro vzduch (𝜅 = 1,4), 

  𝛽 – konstanta teploměru, 

  M – Machovo číslo. 

   

3.6 Mezinárodní standartní atmosféra 

Letové zkoušky probíhají po celém světě a na každém místě jsou jiné podmínky. Aby 

bylo možné výsledky porovnat, byla v roce 1952 zavedena organizací ICAO 

Mezinárodní standartní atmosféra (MSA). Je to mezinárodně uznávaný model 

(3.1)  
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atmosféry, který se používá pro potřeby kalibrace přístrojů a možnosti přepočtu 

letových výkonů. Je to pouze teoretický model, některé závislosti jsou oproti 

skutečnosti zjednodušeny. [2], [4] 

 Předpokládá se, že vzduch je ideální plyn a chová se podle stavové rovnice:  

𝜌 =
𝑝

𝑅𝑇
 , 

 kde 𝜌 – hustota, 

  R – plynová konstanta vzduchu, R = 287,053 J.kg-1K-1. 

Se vzrůstající výškou lineárně klesá teplota, na každých 1000 m výšky teplota klesne 

o 6,5 K. Platí to až do výšky 11 000 m, výše zůstává konstantní teplota T = 216,65 K. 

Hodnoty významných veličin na hladině moře (0 m) dle MSA: 

 p0 = 101 325 Pa 

 T0 = 288,15 K 

 𝜌0 = 1,225 kg.m-3 

 g0 = 9,80665 m.s-2 

 a0 = 340,294 m.s-1 

Rovnice pro tlak, hustotu a teplotu platné do výšky 11 000 m:  

 𝑝 = 𝑝0 (1 −
0,0065

288,15
𝐻)

5,256

 

 𝜌 = 𝜌0 (1 −
0,0065

288,15
𝐻)

4,256

 

 𝑇𝐻 = −0,0065 𝐾. 𝑚−1 

 

3.7 Měření rychlosti a výšky letu 

Definice používaných rychlostí letu 

 IAS - indikovaná rychlost - rychlost letu zobrazovaná na rychloměru 

kalibrovaném v 0 m MSA  opravená o mechanickou chybu přístroje 

 CAS - kalibrovaná rychlost - IAS opravená o polohovou chybu 

 EAS - ekvivalentní rychlost - CAS opravená o vliv stlačitelnosti vzduchu v 

závislosti na výšce letu 

 TAS - pravá vzdušná rychlost - EAS opravená o vliv změny hustoty s výškou 

 

Měření rychlosti a výšky letu je patrně nejdůležitější ze všech letových měření. 
Nejčastější způsob měření je tlakový, který se provádí pomocí pitot-statické trubice. Je 
to trubka, která má 2 otvory. Jeden je nasměrovaný proti proudu vzduchu a slouží 
k měření celkového tlaku. Druhý je nasměrován kolmo k proudu vzduchu a slouží 
k měření statického tlaku. Pro výpočet rychlosti je třeba znát ještě hustotu ovzduší. [2] 

(3.2)  

(3.3)  

(3.4)  

(3.5)  



21 
 

 

Obrázek 7 Schéma pitot-statické trubice [5] 

3.7.1 Rovnice pro měření výšky 

Měření výšky vychází z měření atmosférického tlaku. Pokud výška nepřekročí 11 000 

m, lze výškoměry kalibrovat podle této rovnice [2]:  

𝐻 =
𝑇0

𝑇𝐻
[(

𝑝

𝑝0
)

−𝑇𝐻𝑅
𝑔0

− 1] , 

 kde  index 0 odpovídá podmínkám 0 m MSA, 

  H – výška, 

  p – statický tlak. 

3.7.2 Rovnice pro výpočet vzdušných rychlostí 

Následující rovnice platí pouze pro rychlosti nižší než rychlost zvuku. 

Při zanedbání stlačitelnosti vzduchu (lze do rychlosti přibližně 300 km/h) je rychlost 

závislá na kinetickém tlaku dle rovnice:  

𝑞 =
1

2
𝜌𝑉2 , 

 kde q – kinetický tlak, 

  V – rychlost letu. 

Při nezanedbání stlačitelnosti je třeba počítat s náporovým tlakem qc, který je vyšší 

než kinetický tlak q. Vzniká při zbrzdění vzduchu ve snímači celkového tlaku. 

Pro popsání vlivu stlačitelnosti se používají následující rovnice:  

Výchozí rovnice: 

𝑝𝑡 = 𝑝 + 𝑞𝑐 , 

(3.6)  

(3.7)  

(3.8)  
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 kde pt – celkový tlak, 

  qc – náporový tlak.  

Rovnice pro rychlost zvuku ve vzduchu:  

𝑎 = √
𝜅𝑝

𝜌
 , 

 kde a – rychlost zvuku. 

Celkový tlak lze popsat Bernouliho rovnicí:  

𝑝𝑡 = 𝑝 (1 +
𝜅 − 1

2𝜅

𝜌

𝑝
𝑉2)

𝜅
𝜅−1

 . 

Rovnice pro kalibrovanou rychlost (CAS) po dosazení rovnice do rovnice a dosazení 

konstant pro 0 m MSA:  

𝑉𝐶𝐴𝑆 = √
2𝑎0

2

𝜅 − 1
[(

𝑞𝑐

𝑝0
+ 1)

𝜅−1
𝜅

− 1] . 

Rychloměr kalibrovaný podle CAS funguje správně pouze ve výšce 0 m MSA. S 

rostoucí výškou klesá hustota vzduchu. To zohledňuje pravá vzdušná rychlost (TAS): 

𝑉𝑇𝐴𝑆 = 𝑉𝐶𝐴𝑆

𝑓

𝑓0
√

𝜌0

𝜌
 , 

 kde 𝑓 je faktor stlačitelnosti:  

𝑓 = √
𝜅

𝜅 − 1

𝑝

𝑞𝑐
[(

𝑞𝑐

𝑝
+ 1)

𝜅−1
𝜅

− 1] . 

Ekvivalentní rychlosti (EAS) odpovídá dynamický tlak ve výšce stejný jako na hladině 

moře. Tato rychlost se používá zejména pro pevnostní analýzy. Vyjádří se pomocí 

rovnice:  

𝑉𝐸𝐴𝑆 = 𝑉𝑇𝐴𝑆√
𝜌

𝜌0
 . 

Pro malé rychlosti do 300 km/h se EAS rovná CAS s dostatečnou přesností. [2], [7] 

3.8 Celkový tlak 

Celkový tlak je roven součtu tlaku statického a dynamického (náporového):  

𝑝𝑡 = 𝑝 + 𝑞𝑐 . 

(3.9)  

(3.10)  

(3.11)  

(3.12)  

(3.13)  

(3.14)  

(3.15)  
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Sonda nesmí být umístěna tam, kde je proud vzduchu ovlivněn jinými částmi letadla 
(úplav za křídlem, proud vzduchu od motorů, atd.). Při vhodné instalaci trubice je chyba 
měření zanedbatelná v porovnání s chybou při měření statického tlaku. [2] 

3.9 Statický tlak 

Statický tlak má stejnou hodnotu jako atmosférický tlak v dané výšce. Měření je značně 
problematické, neboť samotný letoun ovlivňuje proudění vzduchu a tím pádem i 
naměřené tlaky. Nejvhodnější umístění sondy je v bodech 1 – 6 na obrázku níže. 

 

Obrázek 8 Ovlivňění velikosti naměřeného tlaku podél letounu [3] 

I přes vhodné umístění sondy zůstává nějaká tlaková chyba, která musí být 
kalibrována. Rozdíl mezi naměřenou hodnotou statického tlaku a hodnotou statické 
tlaku v okolí neovlivněným letadlem se nazývá chyba snímání statického tlaku. Někdy 
je také nazývána polohovou chybou, protože je ovlivněna umístěním měřící trubice. 
[2]  

Δ𝑝 = 𝑝′ − 𝑝 , 

 kde p‘ – naměřená hodnota statického tlaku. 

3.10  Kalibrace pitot-statického systému za letu 

Kalibrace pitot-statického systému se musí provádět za ustáleného letu ve stejné 
výšce. Existuje několik různých metod. Ty nejrozšířenější budou popsány 
v následujících odstavcích. [2] 

(3.16)  
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3.10.1 Metody na principu snímání statického tlaku 
v nerozrušeném proudu 

Polohová chyba se určí z rozdílu statického tlaku naměřeným v letounu a tlakem 
snímaným jiným zařízením v nerozrušeném proudu. [2] 

Metoda vlečné sondy 

Sonda tvaru bomby je zavěšena pod letadlem na laně, které má zpravidla délku 
dvojnásobného rozpětí křídel. Měří pouze statický tlak, celkový tlak se odebírá z trubice 
letadla. Tlakový převodník je umístěn v letadle, proto není třeba brát v potaz rozdíl 
výšky sondy a letadla. Tato metoda je vhodná pro nižší rychlosti. Ve vysokých 
rychlostech má lano sklon k třepotání. [1], [2] 

 

Obrázek 9 Metoda vlečné sondy [2] 

Metoda vlečného kužele 

Letadlo za sebou vleče dlouhou hadici, na jejímž konci je měřen statický tlak. 
Perforovaný kužel udržuje hadici ve stabilní poloze. Metoda není vhodná pro prvotní 
kalibraci. Po zkalibrování pomocí jiné metody je velice přesná a stabilní. Celé zařízení 
může být vysunovací, aby se zabránilo škodám při startu a přistání. Podmínkou je 
dostatečná rychlost pro udržení hadice v horizontální poloze. [2], [3] 

 

Obrázek 10 Metoda vlečného kužele [2] 

Metoda doprovodného letounu 

Vedle zkoumaného letounu letí stejnou rychlostí ve stejné výšce doprovodný letoun, 
který má již zkalibrovaný pitot-statický systém. Chybu při měření statického tlaku 
zjistíme porovnáním obou výškoměrů a přepočtem rozdílu indikovaných výšek na tlak. 
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Δ𝐻 = 𝐻′ − 𝐻 , 

 kde  ΔH – polohová chyba, 

  H‘ - výška snímaná zkoumaným letounem, 

  H - výška snímaná doprovodným letounem s již zkalibrovaným  
  systémem. 

Při nízkých rychlostech je obtížné udržet formaci, proto i přesnost kalibrace je menší. 
Kvůli nutnosti dvou letounů je tato metoda poměrně nákladná. [1], [2], [3]  

 

Obrázek 11 Metoda doprovodného letounu [2] 

Létání kolem věže  

Letoun prolétává kolem věže v ustáleném horizontálním letu. Průlety se několikrát 
opakují s jinou rychlostí. Polohová chyba se určí rozdílem tlaků naměřených letounem 
a interpolované hodnoty tlaků naměřených po výšce věže. Je nutno znát přesnou 
výšku, která se určí ze záznamu kamery s horizontální osou snímání umístěné na věži. 
Viz rovnice níže:  

Δ𝑍 =
𝑙

𝑙′
Δ𝑧 , 

 kde ΔZ – rozdíl výšek kamery a letounu, 

  Δz – vzdálenost středové čáry a letounu na záznamu, 

  l – skutečná délka letounu, 

  l‘ – délka letounu na záznamovém filmu. 

 

Měření se provádí v malé výšce, proto není vhodné měřit při nízkých rychlostech 
blízkých pádové rychlosti a vysokých rychlostech blízkých rychlosti zvuku. [1], [2], [3] 

(3.17)  

(3.18)  
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Obrázek 12 Létání kolem věže [2] 

Metoda pozemní kamery 

Při této metodě se určuje výška prolétávajícího letounu kamerou, která je umístěna na 
zemi. Postup vyhodnocení je podobný jako u létání kolem věže. Tlak v dané výšce se 
neměří přímo, ale počítá se podle podmínek MSA z hodnot teploty a tlaku na zemi. 
Následně se tato hodnota srovná s tlakem naměřeným letounem. Měření se provádí 
ve výškách do 150 m. [2] 

3.10.2 Metody na principu měření pravé vzdušné rychlosti 

Vlečný anemometr 

Měření vypadá podobně jako u metody vlečné sondy s tím rozdílem, že místo sondy 
je na laně zavěšen anemometr. Ten má v přední části vrtulku, jejíž otáčky jsou úměrné 
pravé vzdušné rychlosti (TAS). Použitelnost metody je do M = 0,2. [1], [2] 

Létání na bázi 

Létání na bázi je snad nejstarší způsob kalibrace. Zjišťuje pravou vzdušnou rychlost 
z rychlosti vůči zemi a rychlosti větru v letové hladině. Letoun letí v ustáleném letovém 
režimu a prolétává předem vytyčený úsek ve směru tam i zpátky, aby se omezil vliv 
větru. Měří se časový interval, který letoun potřebuje na prolétnutí báze. Pravá vzdušná 
rychlost se vypočte následovně:  

𝑉𝑇𝐴𝑆 =
1

2
(

𝐿

𝑡1
+

𝐿

𝑡2
) , 

 kde L – délka báze, 

  𝑡1, 𝑡2 – čas průletu jedním směrem. 

Nejpřesnějšího měření dosáhneme při absolutním bezvětří. Ustálený režim letu musí 
být dosáhnut dostatečně dlouho před vstupem do báze. [1], [2] 

(3.19)  
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Obrázek 13 Létání na bázi [2] 

3.11  Měření rychlostí horizontálního letu 

Následují metody měření horizontálního letu. Výsledek se vždy přepočítává na pravou 

vzdušnou rychlost. 

3.11.1 Horizontální let 

Je to let ve stálé výšce nad Zemí. Pro ustálený, nevybočený horizontální let platí 

následující rovnice [2]:  

𝐹 − 𝐷 = 0 , 

 kde F – tah pohonné jednotky, 

  D – aerodynamický odpor,  

𝐺 − 𝐿 = 0 , 

 kde G – tíhová síla, 

  L – aerodynamický vztlak.  

 

 

Obrázek 14 Síly působící na letoun v ustáleném horizontálním letu [2] 

(3.20)  

(3.21)  
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3.11.2 Měření maximální rychlosti horizontálního letu 

Maximální rychlost je důležitý údaj, který zajímá zákazníky a určitou měrou rozhoduje 

o komerční úspěšnosti stroje. Jejím měřením se kontroluje, zda byly dodrženy hodnoty 

dané návrhem. 

Měření probíhá v ustáleném horizontálním letu. Zaznamenávají se hodnoty alespoň 

rychlosti, výšky letu, teploty okolí a výkonu motoru. Létá se v různých výškách a při 

různých zatíženích. [2] 

3.11.3 Měření pádových rychlostí 

Hodnota pádové rychlosti je pro pilota velmi důležitá informace, kterou musí znát. Je 

určena předpisy podle hmotnosti letadla. 

Pádová rychlost je minimální rychlost, kterou je letoun schopen letět. Zkoušený letoun 

je plynule zbrzďován do pádu, pokles rychlosti musí být velmi pomalý. 

Při zkouškách se letoun často výrazně propadne, proto je třeba provádět měření 

v dostatečné výšce. [2] 

3.12  Měření stoupacích rychlostí 

Stoupací rychlosti jsou stanoveny předpisy pro různé kategorie a podmínky (např. při 

vysazení jednoho motoru, pokud je letoun vybaven více motory). 

Není potřeba žádné speciální vybavení. Měří se rychlost, výška, teplota, čas, režim 

pohonné jednotky a spotřeba paliva. [2] 

3.12.1 Stoupavý let 

Pro ustálený stoupaný let platí následující rovnice [2]:  

−𝐿 + 𝐺 cos 𝛾 = 0 

𝐹 − 𝐷 − 𝐺 sin 𝛾 = 0 

 

Obrázek 15 Síly působící na letoun v ustáleném stoupavém letu [2] 

(3.22)  

(3.23)  
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3.12.2 Měření „na dostup“ 

Provádí se v celém rozsahu výšek a rychlostí. Letoun stoupá na dostup konstantní 

přístrojovou rychlostí a pravidelně se odečítají hodnoty výšky. Ze závislosti výšky na 

čase se určí stoupací rychlost. [2] 

3.12.3 Pilové lety 

Měření se skládá z ustálených stoupavých letů a následných klesavých letů. V jednom 

výškovém intervalu je třeba provést alespoň 5-6 průletů různými rychlostmi. Z rozdílu 

výšek letu a času se určí rychlost stoupání v dané výšce. Každý průlet se provádí 

v jiném prostoru, kvůli snížení vlivu větru a termických aktivit. [2] 

 

Obrázek 16 Schéma metody pilových letů [2] 

3.12.4 Metoda zrychlování 

Tato metoda je vhodná pro letouny s dostatečným přebytkem tahu. Měření probíhá 

v horizontálním letu, kdy letoun letí minimální rychlostí. Po nastavení maximálního 

výkonu letoun zrychluje až na maximální rychlost. 

Ze zrychlení vodorovného letu se určí přebytek tahu a z toho se pak určí stoupací 

rychlost dle rovnice [2]:  

�̅�𝑧 =
𝑉𝑇𝐴𝑆

𝑔

𝑑𝑉𝑇𝐴𝑆

𝑑𝑡
 , 

 kde  �̅�𝑧 – stoupací rychlost. 

3.13  Měření poláry letounu 

Aerodynamická polára je jedna ze základních charakteristik letounu. Používá se pro 

výpočet letových výkonů. Vzhledem k různým aerodynamickým jevům v okolí letounu 

je numerický výpočet značně nepřesný. Pro získání přesných dat se polára měří přímo 

na skutečném letounu za letu nebo na modelu v aerodynamickém tunelu. Znalost 

rychlostní poláry je důležitá především pro piloty kluzáků. [2] 

(3.24)  
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Rychlostní polára zobrazuje závislost mezi vzdušnou rychlostí a rychlostí opadání. 

Spojení počátku a libovolného bodu na poláře znázorňuje vektor výsledné rychlosti. 

Úhel mezi vodorovnou osou a tímto vektorem je úhel klouzání nebo také sklon dráhy 

letu. [7] 

 

Obrázek 17 Rychlostní polára 

Významné body na poláře 

1 – Klouzavý let s nejmenší vzdušnou rychlostí 

2 – Klouzavý let s nejmenší rychlostí opadání 

3 – Klouzavý let při nejmenším úhlu klouzání 

3.13.1 Měření v klouzavém letu 

Letoun absolvuje sérii ustálených klouzavých letů na předem dané rychlosti. Pohonná 

jednotka musí být zastavena nebo ve volnoběhu. Měří se výška, rychlost, teplota a 

čas. Zároveň je důležité přesně určit aktuální hmotnost letounu. 

Z naměřených hodnot se stanoví sklon dráhy letu, ze které se dopočítají hledané 

aerodynamické součinitele. Měření se provádí v klidné atmosféře. [2] 
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Obrázek 18 Definice proměnných a souvislost úhlu klouzání s aerodynamickou 
polárou letounu [2]  

 

𝑐𝐿 =
2𝑚𝑔 cos �̅�

𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
2 𝑆

 , 

 kde cL – součinitel vztlaku, 

  �̅� – úhel klouzání, 

  S – vztažná plocha křídla.  

𝑐𝐷 =
2𝑚𝑔 sin �̅�

𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
2 𝑆

 , 

 kde cD – součinitel odporu.  

�̅� = arcsin (
𝑉𝑍

𝑉𝑇𝐴𝑆
) , 

 kde Vz – vertikální rychlost.  

𝑉𝑍 =
Δ𝐻

Δ𝑡
 . 

3.13.2 Měření ve vodorovném letu 

Je proveditelné v případě, že je zkoumaný letoun vybaven zařízením pro měření tahu 

pohonné jednotky. Letoun letí v ustáleném horizontálním letu. Aerodynamické 

součinitele se vypočítají z podobných rovnic jako u klouzavého letu.  

𝑐𝐿 =
2𝑚𝑔

𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
2 𝑆

 , 

𝑐𝐷 =
2𝐹

𝜌𝑉𝑇𝐴𝑆
2 𝑆

 , 

 kde F je tah pohonné jednotky. [2] 

(3.25)  

(3.26)  

(3.27)  

(3.28)  

(3.29)  

(3.30)  
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4 METODIKA MĚŘENÍ 

Cílem letové zkoušky je určit rychlostní poláru letounu měřením v klouzavém letu. 

4.1 Popis metody 

Nejdůležitějšími parametry pro určení rychlostní poláry letounu je pravá vzdušná 

rychlost (TAS) a rychlost opadání, tedy Vx a Vz. Vzdušná rychlost se určí jednoduše 

měřením, rychlost opadání se vypočítá jako podíl výšky a času. 

Letoun létá mezi dvěma bázemi střídavě ve stoupavém a klesavém letu. Ve stoupavém 

letu je zapnutý plyn a letoun vylétne do potřebné výšky. Následuje ustálený klesavý let 

stanovenou rychlostí. 

Letová zkouška se provádí brzy ráno, kdy je klidná atmosféra bez termické aktivity. 

Vlétnutí letounu do termického proudu výrazně ovlivní výsledky měření. Naopak 

ustálený vítr nemá na výsledky žádný vliv. 

 

Obrázek 19 Schéma použité metody [1] 

 

4.2 Použité přístrojové vybavení 

 Autopilot ArduPilotMega 2.5 

 Napájecí modul 3DR 

 GPS UBlox LEA-6H 

 Telemetrie SiK v2.0 433MHz 

 Pitot-statický systém 
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4.2.1 Autopilot ArduPilotMega 2.5 

Ardupilot je open-source autopilot pro multikoptéry, vrtulníky a letadla s pevnými křídly. 

Zdrojový kód je vyvíjen velkou komunitou odborníků a nadšenců. ArduPilot vychází 

z projektu Arduino, což je open-source platforma založená na snadno použitelném 

hardwaru a softwaru. 

Na desce autopilota je umístěn mimo jiné čip Atmel ATmega2560, gyroskop, 

akcelerometr, magnetometr a barometr. GPS se připojuje externě. 

 

Obrázek 20 Autopilot ArduPilotMega 2.5 [8] 

Letové režimy 

Autopilot dokáže pracovat v několika různých režimech. Může fungovat jako 

jednoduchý systém stabilizace letu, sofistikovaný autopilot nebo výcvikový systém 

v závislosti na vybraném letovém režimu. 

Následuje výčet hlavních letových režimů. Mohou být upraveny podle konkrétních 

letových potřeb. 

MANUAL – Standartní řízení pomocí RC vysílače, autopilot nezasahuje do řízení. 
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STABILIZE – Řízení pomocí RC vysílače s jednoduchou stabilizací. Pokud pilot pustí 

páčky řízení na vysílači, letadlo se samo stabilizuje do horizontálního ustáleného letu. 

Letový projev se dá přirovnat k letadlu s velkým vzepětím. Díky stabilizaci budou 

manévry jako lopingy a překruty obtížně proveditelné. 

FBWA (FLY BY WIRE_A) – Tento režim je oblíbený mezi méně zkušenými piloty. 

Autopilot řídí klonění a klopení podle polohy páček na vysílači. Pokud pilot zatočí 

křidélky silně vpravo, letadlo bude držet úhel klonění a nakloní se do úhlu 

specifikovaném v nastavení. 

Udržení úhlu klonění neznamená, že letadlo bude držet stálou výšku. Kolik výšky 

letadlo ztratí nebo získá, závisí na vzdušné rychlosti, která je primárně určována 

polohou plynu. K získání výšky je třeba přidat plyn a naopak ke ztrátě výšky je třeba 

plyn ubrat. Pokud je vhodnější, aby autopilot udržoval zadanou výšku, použije se režim 

FBWB. 

Zjednodušeně řečeno, letadlo se ovládá jako autíčko. Stačí pouze zatáčet. V režimu 

FBWA je plyn ovládán manuálně pilotem. 

FBWB (FLY BY WIRE_B) – Tento režim je podobný režimu FBWA, rozdíl je v tom, že 

autopilot udržuje i výšku zadanou pomocí výškovky. Cílová rychlost je udržována 

pomocí plynu. 

Pro změnu výšky se používá výškovka. Pokud pilot nechá páčku výškovky ve střední 

poloze, autopilot bude udržovat aktuální výšku. Při posunutí páčky výškovky bude 

letadlo stoupat nebo klesat v závislosti na tom, jak daleko byla páčka posunuta od 

středové polohy. Při vychýlení do maximální polohy bude rychlost stoupání 

v základním nastavení 2 m/s. 

Poloha páčky výškovky neovládá klonění, ale cílovou výšku. 

Pokud je letadlo vybaveno senzorem na snímání vzdušné rychlosti, pak autopilot 

udržuje rozmezí rychlostí zadané při nastavení. 

AUTOTUNE – Režim AUTOTUNE je téměř stejný jako FBWA, jen s tím rozdílem, že 

autopilot sleduje výchylky letadla a upravuje řídící parametry. 

TRAINING – Ideální pro výuku RC pilotáže. Uživatel má plnou kontrolu nad směrovkou 

a plynem, ale klonění a klopení má své limity. 

ACRO – Tento režim je vhodný pro zkušené piloty, kteří chtějí létat akrobacii. Pokud 

pilot nehýbe s páčkami, tak letadlo letí stále stejným směrem. Platí to i pro let na 

zádech. Například provedení horizontálního překrutu je velmi jednoduché – pilot 

posune páčku ovládání křidélek na stranu a autopilot bude provádět korekci 

výškovkou, aby udržel letoun ve stejném směru letu. 

V tomto režimu letadlo létá “jako na kolejích“. 

CRUISE – Je podobný jako FBWB, ale pokud pilot nehýbe s páčkami, tak letadlo letí 

stejným horizontálním směrem. Je to ideální pro dlouhé FPV lety. 

AUTO – V tomto režimu autopilot řídí letadlo zcela samostatně podle trasy, kterou 

předem vytvořil uživatel. 
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RTL (Return to Launch) – Režim určený zejména pro krizové situace. Letadlo se 

stabilizuje a vrátí se na místo startu, kde krouží v předdefinované výšce 

s předdefinovaným poloměrem. To trvá tak dlouho, než pilot převezme řízení. 

LOITER – Letadlo létá v kruzích s předdefinovaným poloměrem. Výška kruhů je stejná 

jako v okamžiku, kdy byl spuštěn tento režim. Je zda nutná funkční GPS. 

CIRCLE – Je podobný režimu LOITER, ale nesnaží se udržet pozici. Slouží jako 

bezpečnostní funkce pro případ výpadku signálu z vysílače i z GPS. Po 20 sekundách 

kroužení v širokých kruzích se přepne do režimu RTL. 

GUIDED - Používá se pro přímý let na určité místo bez nastavení trasy. Stačí kliknout 

na požadované místo na mapě. Po dosažení pozice přejde letadlo do režimu LOITER. 

Mission Planner 

Mission Planner je software pro pozemní stanici. Lze v něm vytvářet trasy, měnit 

nastavení letových režimů nebo stahovat a analyzovat data. 

 

Obrázek 21 Prostředí programu Mission Planner 
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Zapojení komponent 

 

Obrázek 22 Zapojení komponent [17] 

1) DF13 port pro telemetrii 

2) 14 portů pro externí senzory, například pro pitot-statickou trubici 

3) 8 vstupních servo-pinů, zajišťují propojení přijímače a desky autopilota 

4) 2 různé porty pro GPS, zapojit lze jen jednu GPS 

5) I2C port pro zapojení externího magnetometru 

6) Port pro zapojení napájecího modulu 

7) 8 výstupních servo-pinů pro zapojení serv a regulátorů 

[10], [11], [12], [13], [14] 

4.2.2 Napájecí modul 3DR 

Napájí desku autopilota. Vloží se mezi baterii a regulátor napětí. [20] 

 Výstupní napětí: 5,37 V 

 Výstupní proud: 2,25 A 

 Maximální vstupní napětí: 18 V 

 Maximální vstupní proud: 90 A 
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Obrázek 23 Napájecí modul 3DR 

4.2.3 GPS UBlox LEA-6H 

GPS modul sloužící k určení polohy letounu. [9] 

 Frekvence: 5 Hz 

 Rozměry: 38x38x8,5 mm 

 Hmotnost: 16,8 g  

 

Obrázek 24 GPS UBlox LEA-6H 

4.2.4 Telemetrie SiK v2.0 433 MHz 

Slouží k přenosu dat z letounu k pozemní obsluze. [19] 

 Frekvence: 433 MHz 

 Hmotnost: 4 g 

 Výkon: 100 mW 

 Minimální dosah: 300 m 
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Obrázek 25 Telemetrie SiK v2.0 433 MHz 

4.2.5 Pitot-statický systém 

Měří statický a celkový tlak. 

 Pitot-statická trubice 

 Celková délka: 105 mm 

 Počet statických otvorů: 4 

 Vzdálenost statických otvorů od špičky: 5,25 průměrů trubice 

 

Obrázek 26 Pitot-statická trubice 

 Tlakový senzor MS 4525DO 

 Maximální měřitelná rychlost: 100 m/s 

 Rozlišení: 0,84 Pa [15] 
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Obrázek 27 Tlakový sensor MS 4525 DO [15] 

 

4.3 Umístění komponent 

4.3.1 Autopilot 

Ideální umístění desky autopilota je v těžišti, protože nevznikají žádné deviační 

momenty a práce gyroskopu je přesnější. Na desce autopilota je umístěn 

i magnetometr, který slouží jako kompas. Je tedy nutné dbát na správné natočení – 

šipka naznačená na krytu musí být ve směru letu. 

4.3.2 GPS modul 

Jelikož GPS modul přijímá signál z družic, musí být umístěn tak, aby měl čistý výhled 

na oblohu v průběhu celého letu. Je umístěn v přední části letounu pod 

aerodynamickým krytem z tenké vrstvy laminátu, která signál nestíní. 

Tento modul obsahuje i magnetometr, který ale nebyl pro účely této práce využíván, 

proto nevznikají žádné další nároky na umístění. 

4.3.3 Telemetrie 

Je důležité, aby směr vysílací a přijímací antény byl stejný. Toho se nejlépe dosáhne 

vertikálním nasměrováním antény na pozemní stanici i na modelu. V aerodynamickém 

krytu byl vytvořen otvor, aby se anténa mohla prostrčit ven. [18] 

4.3.4 Pitot-statická trubice 

Trubice je umístěna před letadlem v místě, kde je ovlivnění proudu vzduchu letadlem 

minimální. Nutné je také nasměrování ve stejném směru, jako je směr letu. 

4.3.5 Přijímač 

Přijímač je vybaven dvěma anténami, které přijímají signál z vysílače. Pro co největší 

pravděpodobnost dobrého signálu se antény umísťují v pravém úhlu a co nejdále od 

silových vodičů. Zvolený přijímač má dlouhé antény, proto mohly být vyvedeny daleko 

od ostatní elektroniky až k elevonům. 
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Obrázek 28 Umístění komponent 
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5 MĚŘENÍ 

Hlavním smyslem této práce je provést měření na bezpilotních platformách. Původně 

bylo v plánu naměřit data na modelech postavených autorem práce, ale z časových 

důvodů bylo měření provedeno na komerčně prodávaném modelu RV Jet, ze kterého 

vychází jeden z postavených modelů. 

Nicméně data z jiného modelu nijak neovlivňují postup zpracování a vyhodnocení dat, 

tedy ani cílů bakalářské práce. 

5.1 Kalibrace pitot-statického systému 

Pro kalibraci pitot-statického systému se používá metoda, která se podobá metodě 

létání na bázi. 

U metody létání na bázi se získává rychlost vůči zemi výpočtem z délky báze a času 

potřebného k jejímu prolétnutí. 

U modifikované metody pro použití u vybraného modelu letoun létá v kruzích a jeho 

rychlost vůči zemi je určena přes GPS. Vše je plně řízeno autopilotem. Díky létání 

v kruzích je vliv větru na přesnost měření velmi malý. Ale pro nejpřesnější měření je 

stále nejlepší létání v klidné atmosféře. 

5.2 Naměření rychlostní poláry 

5.2.1 Nastavení autopilota 

Autopilot je v režimu AUTO. V programu Mission Planner se nastaví trasa, kterou bude 

letoun prolétávat. V tomto případě se určí 2 body na mapě, jenž vytyčují bázi. Dále se 

zadá výška a rychlost průletů. Počet opakování je vhodné nastavit na nějaké vysoké 

číslo, aby měření neskončilo předčasně. 

Pro měření poláry neexistuje speciální letový režim, proto je třeba upravit nastavení 

režimu AUTO v Mission Planneru. 

Odebere se kontrola autopilota nad ovládáním plynu a také nad udržováním výšky. 

Letoun docílí stanovené rychlosti tak, že mění úhel klopení. 

5.2.2 Postup měření 

1. Kontrola funkčnosti ovládacích prvků (autopilot v režimu MANUAL) 

2. Přepnutí do režimu AUTO 

3. Start 

4. Stoupání s motorem do požadované výšky 

5. Vypnutí motoru a vyčkání na ustálený let požadovanou rychlostí 

6. Zápis času začátku a konce ustáleného letu 

7. Změna požadované rychlosti 
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8. Opakování bodů 4 – 7 

9. Přepnutí do režimu MANUAL 

10. Přistání 

5.2.3 Experimentální ověření navrhované metodiky 

Letoun: RV Jet, rozpětí 1950 mm, hmotnost 2750 g, plocha křídla 41,4 dm2, plošné 

zatížení 66,4 g/dm2 

Datum: 17.5.2017 

Čas: 9:30 

Místo: Letiště Brno-Medlánky 

Počasí: Slunečno 

Teplota: 24°C 

Vítr: Jihovýchodní, 0-3 m/s 

Tlak: 98 kPa 

 

Obrázek 29 Trajektorie letu při letové zkoušce 

Měření zkoušeného letounu bylo uskutečněno pro rychlosti 11,13,15,17,19,21,23 a 25 

m/s. 
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6 ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT 

Podstatou zpracování dat je vyjmutí klesavých ustálených úseků z celého logu a 

výpočet rychlostí pro rychlostní poláru. 

Následuje přibližný návod pro zpracování v programech Mission Planner, MATLAB a 

Microsoft Excel. Samozřejmě lze použít i jiné podobné programy. 

6.1 1. část – Mission Planner 

Autopilot ukládá data na SD kartu, která se načte v počítači. Uživatel spustí program 

Mission Planner.  Po zmáčknutí tlačítka „Review a Log“ uživatel vybere příslušný log. 

Zobrazí se nové okno s tabulkou, kde jsou data z měření. Jsou zde vypsána všechna 

naměřená data. Je potřeba je filtrovat podle parametru ARSP, viz obrázek 31. To se 

provede klepnutím na první řádek tabulky a vybráním parametru z nabídky. 

V pravé části obrazovky je možné vybrat parametr, který se vykreslí v okně grafu. 

 

Obrázek 30 Načtení logu 

Nyní se vyselektují úseky ustáleného klesavého letu. Ve druhém sloupci se vyhledá 

čas na začátku a na konci požadovaného úseku. V prvním sloupci je číslo řádku. Je 

vhodné si poznamenat číslo řádku začátku a konce pro další zpracování v programu 

MATLAB. 
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Obrázek 31 Filtrování podle parametru ARSP 

6.2 2. část – MATLAB 

Úkolem MATLABu je vypsat data pouze z vybraného úseku a synchronizace času 

z měření výšky a rychlosti. 

V MATLABu se spustí skript a načte se do něho soubor s daty. Do hodnot proměnných 

„measStartRow“ a „measEndRow“ se vepíše číslo řádku začátku a konce 

požadovaného úseku. Výstupem je tabulka o sedmi sloupcích a graf závislosti rychlosti 

a tlaku na čase. Pokud je závislost rychlosti na čase konstantní a závislost tlaku na 

čase lineární, pak jsou data kvalitní a může se pokračovat ve zpracování. Pokud ne a 

čáry nejsou přímé, tak se musí vybrat pouze ta část, která přímá je. Lze to udělat 

výběrem jiných řádků z Mission Planneru nebo praktičtěji v Excelu, druhý způsob bude 

ukázán ve třetí části zpracování. 

Nakonec se zkopíruje tabulka s daty v proměnné „final“. 

Autorem skriptu je vedoucí práce Petr Dvořák. 
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Obrázek 32 Použitý skript v programu MATLAB. Autor: Petr Dvořák 

  

6.3 3. část – Microsoft Excel 

V Excelu proběhne úprava dat, výpočet rychlostí a finální vykreslení poláry. 

6.3.1 Úprava dat 

V této kapitole jsou pro ukázku použita data z měření při cílové rychlosti 25 m/s. 

Zkopírovaná tabulka se vloží do Excelu. Před první sloupec se doplní relativní čas. 

Jelikož je vzorkovací frekvence 10 Hz, tak přírůstek času je 0,1 s. Dále se vytvoří graf 

závislosti výšky na čase, stejný, jako vykreslil program MATLAB. Případně se může 

přidat i tlak, jehož hodnota se vzrůstající výškou klesá. Z těchto průběhů se vyjmou 

data, která netvoří linearitu, viz obrázek 33. Po vyjmutí těchto dat se musí upravit i 

relativní čas. Na obrázku 33 je v čase 29 s vidět lokální maximum. Může to znamenat 

například vlétnutí do stoupavého proudu vzduchu. 

Nyní je křivka dostatečně lineární (viz obrázek 34) a je možné odečítat potřebné 

hodnoty. 
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Tabulka 1 Ukázka naměřených dat 

 

 

 

Obrázek 33 Závislost výšky a tlaku na čase před úpravou 

 

Obrázek 34 Závislost výšky a tlaku na čase po úpravě 
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6.3.2 Výpočet 

Rychlost opadání se vypočte jako podíl změny výšky a změny času, tedy 𝑉𝑧 =
∆𝐻

∆𝑡
. 

Změna výšky se vypočítá jako ∆𝐻 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛. U času je výpočet analogický. Dále 

se určí průměrná vzdušná rychlost. Úhel klouzání se spočte podle následujícího 

vztahu: �̅� = arcsin (
𝑉𝑧

𝑉𝑥
). Výsledek vyjde v radiánech, pro lepší představu se přepočítá 

na stupně.  Hodnoty Vx a Vz se vynesou do grafu. Celý tento postup se opakuje pro 

všechny cílové rychlosti. Tím vznikne rychlostní polára (viz obrázek 35). 

Vypočítané hodnoty jsou v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 Vypočítané hodnoty 

 

6.3.3 Vykreslení poláry 

 

Obrázek 35 Rychlostní polára 
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7 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Úprava dat je velmi důležitá. Nelineární průběh výšky vzniká zejména při průletu 

stoupavým nebo klesavým proudem vzduchu. V některých případech byly rozdíly před 

a po úpravou velké, a to v řádu jednotek m/s. 

Výsledná polára odpovídá předpokládanému tvaru. Pouze u cílové rychlosti 21 m/s 

vyšla rychlost opadání větší, než se předpokládalo vzhledem k tvaru poláry. 

Při rychlosti 11 m/s bylo na letounu vidět, že letí na minimální rychlosti. Kýval se ze 

strany na stranu a docházelo k propadání. Proto je rychlost opadání výrazně větší, než 

při rychlosti 13 m/s. Při této rychlosti byla rychlost opadání nejmenší, a to 1,41 m/s. 

Nejmenší úhel klouzání 5,78° byl zjištěn při rychlosti 17 m/s. 

Pro porovnání výkonů by se měli výsledky přepočítat na podmínky Mezinárodní 

standartní atmosféry. 

Celkově lze konstatovat, že použití autopilota je pro měření výhodné. Řídí letoun dle 

přesně stanovených podmínek a okamžitě reaguje na vnější vlivy. Pokud by letoun řídil 

člověk, tak by přesnost měření byla mnohem menší. 
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ZÁVĚR 

Smyslem této bakalářské práce bylo provést letová měření na bezpilotních platformách 

pro snímkování vegetace a precizní zemědělství. 

Nejprve je představen projekt Detekce a monitoring invazních druhů s využitím 

bezpilotních leteckých prostředků, kvůli kterému se celý vývoj platformy realizuje. 

Bezpilotní prostředky byly použity z důvodu nasnímání velké plochy za relativně krátký 

čas oproti metodě pozemního průzkumu. 

Následuje stručný popis předchozích modelů, jenž byly v rámci projektu vyrobeny. Na 

to navazuje část o stavbě nových modelů, které mají stejný tvar křídel a odstraňují 

hlavní problém předchozích modelů v podobě pevnosti a kvality zpracování. 

Další kapitola se věnuje úvodu do letových měření a metodám měření letových výkonů. 

Jde o obecné informace, které pomohou lepšímu pochopení realizované letové 

zkoušky. 

Potom je uvedena metodika měření rychlostní poláry, použité přístrojové vybavení a 

umístění přístrojů. Pozornost je věnována hlavně autopilotnímu systému a možnostem 

jeho nastavení. 

Dále je vysvětlena použitá metodika kalibrace pitot-statického systému, konkrétní 

nastavení autopilota, podmínky a postup při měření. 

Zpracování naměřených dat je rozděleno do třech částí podle použitého programu. 

Tato kapitola může posloužit dalším studentům jako přibližný návod. 

Na závěr je uvedeno vyhodnocení naměřené poláry a zhodnocení použití autopilota 

v letových měření. 

Projekt bude pokračovat naměřením rychlostních polár na postavených platformách 

podle stejného postupu, jako je uveden v této práci. Výsledky budou porovnány a 

model s lepšími letovými výkony poslouží jako předloha pro výrobu finální verze 

platformy pro snímkování vegetace a precizní zemědělství. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

T  [K] teplota 

𝜅  [-] Poissonova konstanta 

𝛽  [-] konstanta teploměru 

M  [-] Machovo číslo 

𝜌  [kg.m-3] hustota vzduchu 

R  [kg-1K-1] plynová konstanta vzduchu 

H  [m] výška 

p  [Pa] statický tlak 

g  [m.s-2] tíhové zrychlení 

a  [m.s-1] rychlost zvuku 

q  [Pa] kinetický tlak 

V  [m.s-1] rychlost letu 

pt  [Pa] celkový tlak 

qc  [Pa] náporový tlak 

f  [-] faktor stlačitelnosti 

VCAS  [m.s-1] kalibrovaná rychlost 

VTAS  [m.s-1] pravá vzdušná rychlost 

VEAS  [m.s-1] ekvivalentní rychlost 

Z  [m] geometrická výška letu 

l  [m] délka letounu 

L  [m] délka báze 

F  [N] tah pohonné jednotky 

D  [N] aerodynamický odpor 

G  [N] tíhová síla 

L  [N] aerodynamický vztlak 

�̅�𝑧  [m.s-1] stoupací rychlost 

CL  [-] součinitel vztlaku 

�̅�  [°] úhel klouzání  

S  m2 vztažná plocha křídla 

CD  [-] součinitel odporu 

Vx  [m.s-1] dopředná rychlost 

Vz  [m.s-1] rychlost opadání 
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UAV  Bezpilotní letoun 

XPS  Extrudovaný polystyren 

EPS  Expandovaný polystyren 

ICAO  Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

MSA  Mezinárodní standartní atmosféra 

GPS  Globální polohový systém 

UTC  Koordinovaný světový čas 

 


