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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

STUDENKA, P: Návrh UAV “s kolmým startem typu křídlo.“ Ostrava: katedra letecké 

dopravy, Fakulta Strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013, vedoucí bakalářské práce 

Ing. František Martinec, CSc. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a částečnou realizací UAV s kolmým startem typu 

křídlo. V úvodní kapitole se pojednává o bezpilotních prostředcích a jejich využití. Další 

následující kapitoly se zabývají návrhem křídla, použitými materiály, komponenty a jejich 

popisu. Sestavení modelů, jejich nastavení a díky prvním záletům i seřízení, aby modely 

pracovaly dle požadavků. Na závěr této bakalářské práce jsou v příloze vloženy fotografie 

z průběhu realizace a záletů.  

 

ANNOTATION OF THESIS 

STUDENKA, P: Design UAV “with vertical take-off type wing.“ Ostrava: Department of 

Civil Aviation, Faculty of Mechanical Engineering VŠB-Technical University of Ostrava, 

2012. Thesis, head: Ing. František Martinec CSc.  

This thesis describes the design and partial implementation of the UAV with vertical take-

off type wing. The introductory chapter discusses the unmanned vehicles and their use. Other 

chapters deal with the following proposal wings, selected materials, components and their 

description. Build models, their settings, and the first flight and adjust the models work as 

required. At the conclusion of this thesis are inserted in Annex photographs from the 

implementation of a test flight.  
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka  Anglický název   Český název / význam 

UAV   Unmanned Aerial Vehicles  Bezpilotní létající prostředek  

 
MH 62        Typ profilu 

 
EPP        Extrudovaný polypropylen 
 

IM   Intermediate Modulus  Střední moduly 
 

HM   High Modul    vysoké moduly 
 
EDF   Electric Ducted Fan   elektrické dmychadlo  

 
Li-pol   Lithium polymer   Lithium polymerová 

 
BEC   Battery Eliminating Circuit  okruh eliminující baterie 
 

LCD   Liquid Cristal Display  displej s tekutými krystaly 
 

ACGL        typ modelu - letadlo 
 
HELI        typ modelu - vrtulník 

 
FM        frekvenční modulace 

 
QPCM        pulzní kódová modulace 
 

EPA        velikost výchylek 
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Úvod 

Pod zkratkou UAV se v plném znění skrývá název bezpilotních létajících prostředků tedy 

Unmanned Aerial Vehicles. Jedná se o létající zařízení, na jejíž palubě se nenachází lidská 

posádka a tohle zařízení je řízeno samočinným systémem. Ten se řídí příkazy z pozemního 

střediska. V dnešní době jsou bezpilotní prostředky využívána především ve vojenských nejen 

průzkumných ale i útočných složkách. Poslední dobou se začaly využívat i pro policejní a 

záchranářské akce. Např. pro vyhledávání uprchlíků, nebo ztracených lidí. Díky bezpilotním 

prostředkům se otevřely dveře levnějšímu a bezpečnějšímu provádění jednotlivých náročných 

i nebezpečných úkolů. Jelikož na palubě bezpilotního prostředku nejsou lidé, může je armáda 

nebo policejní složky posílat na pozorování nebo průzkum i velmi nebezpečných oblastí, kde 

hrozí ublížení na zdraví posádky průzkumného letounu či jakýkoliv náznak ohrožení jejich 

životů. Je možné je posílat do oblastí, kde ve kterých nejsou podmínky přijatelné pro život.  

Tahle bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezpilotního létajícího prostředku s 

kolmým startem typu křídlo. Jelikož se nejedená o zakázku pro žádnou státní či armádní 

složku, bude se bakalářská práce zabývat návrhem prototypu bezpilotního prostředku, 

takového, který bude schopen odstartovat kolmo. Realizace se bude provádět pomocí těch 

dostupných a nejlevnějších komponentů. Myšlenka prototypu by měla vypadat ve tvaru 

samokřídla s malým záporným úhlem šípu, dvěma pohonnýma jednotkami skládající se z 

dmychadla poháněného střídavým elektromotorem. Vzhledem k velikosti daného úkolu, bude 

takhle bakalářská práce se snažit navrhnout jen dva prototypy založené na stejných 

parametrech s tím, že jeden bude určen pro letový režim vodorovný a druhý letový režim tzv. 

ve visu. 

První kapitola se zabývá stručnou historií a využíváním bezpilotních prostředků. Druhá 

kapitola se zabývá návrhem prototypu bezpilotního prostředku, použitým materiálem při jeho 

výrobě a použitými komponenty které se na něm vyskytují.Třetí kapitola popisuje stavbu 

prototypu navrhnutého bezpilotního prostředku. Čtvrtá kapitola popisuje nastavení prototypu 

před prvním vzletem. Předposlední kapitola popisuje zjištěné letové chování. A v poslední 

kapitole je provedena kalkulace použitých komponentů na navrhnutém bezpilotním 

prostředku.  
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Cíle Práce 

Cílem této práce, respektive hlavní myšlenka je pokusit se navrhnout takové samokřídlo  

neboli bezpilotní létající prostředek, který pomocí dnes přístupných modelářských dmychadel 

zvládne odstartovat kolmo vzhůru do požadované výšky vhodné pro bezpečný přechod na 

letový režim. Za pomoci dnes přístupného modelářského i modelářsko-elektronického 

vybavení. Tykající se ovládacích prvků kormidel či motorů, elektromotory, elektronických 

regulátorů pro použité motory, vhodného elektrického zdroje, dostupné řídící jednotky pro 

hlídání stability modelu, prostředků pro ovládání modelu pilotem, stavebního materiálu a 

drobné modelářské bižuterie.  Na základě těchto komponentů budou sestaveny dva modely pro 

zjištění letových vlastností ‘‘Model I‘‘ a samotného kolmého startu a přistání ‘‘Model II‘‘ 

Zvolený pohon pomocí dmychadel jsem si zvolil z toho důvodu, že není tak používaný ve 

světě bezpilotních prostředků. Logicky se dá odvodit, ze kterého důvodu se tenhle typ pohonu 

nepoužívá. Jeho největší nevýhodou ve srovnání s jakýmkoliv vrtulovým pohonem je 

spotřeba elektrické energie při stejných rozměrech motoru. U elektrických střídavých motor ů 

určených k pohonu vrtule, není potřeba příliš vysoké otáčky vrtule. Její max. účinnost záleží 

na typu a velikosti vrtule. Např. modelářské vrtule o průměru 250 mm má max. účinnost 

kolem deseti tisíc otáček za minutu. Při hrubém odhadu odběru proudu z baterií okolo 12Ah. 

Použité dmychadla na modelu mají max. účinnost až při několikanásobně vyšším počtu 

otáček okolo čtyřiceti tisíc otáček za minutu a hrubém odběru 40 Ah. Tyto informace zatím 

jen tak pro začátek, více se jim budeme věnovat v kapitole použitých komponentů, v části 

věnované zvoleným pohonným jednotkám. Jen chci poukázat, proč se dmychadla zatím 

nepoužívají i u bezpilotních prostředků, ale jen u modelářských nadšenců. Jelikož 

akumulátory prošly takovým vývojem a dále se vyvíjejí, zvětšují se jejich kapacity, snižuje se 

jejich hmotnost, dovolím si říci, že do budoucna nebude kladen takový vliv na použitých 

pohonných jednotkách pro bezpilotní prostředky.  
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1 Historie a využití UAV 

1.1 Historie UAV 

UAV mají historii, která sahá více než sto padesát let. První použití vojenských 

bezpilotních vzdušných dopravních prostředků došlo dne 22. srpna 1849, kdy měsíc tajně 

vypouštěli, nad italské město Benátky, bezpilotní balóny naložené výbušninami ve stylu 

pokus a omyl. Rakouská armáda nařídila, že za příznivých větrů, budou balóny vypuštěny a 

nasměrovány tak blízko Benátek, jak je to možné. Při dosažení města se pomocí dlouhého 

izolovaného kabelu a galvanické baterie bomby shazovali blíže neznámým způsobem. Díky 

nepravidelným povětrnostním podmínkám se mnoho balónů vrátilo nad Rakušany. Tím se 

operace považovala za neúspěch. Ikdyž tyto balóny nesplňují dnešní definici UAV i přesto 

bylo jejich pojetí bezpilotního řízení dostatečně silné. 

Dále v roce 1916 v době vrcholící světové války. Americký vynálezce a inženýr Nikola 

Tesla popsal flotilu bezpilotních bojových vozidel v roce 1915 a vznikl nápad k uskutečnění 

ve Velké Británii s "Aerial Target" rádiem řízeným bezpilotním letounem určený jak pro 

obranu proti vzducholodí Zepelin i jako létající bomba. V jeho roli jako Zepelin-zabiják, měl 

být ovládán ze země, ale jako létající bomba, měl být řízen z doprovodného  letounu, ve 

kterém seděla posádka. 

K největšímu rozkvětu bezpilotních prostředků došlo až příchodem počítačů a 

dostatečnému zmenšení potřebné technologie v 80. – 90. letech. V 90. letech Američané 

nasadili UAV typu Predátor, určený k průzkumu při konfliktech na Balkáně, později byl 

nasazen i během bojů v Afghánistánu a Iráku. 

V 90. letech nasadili Američané UAV při konfliktech na Balkáně, jednalo se přitom o typ 

Predátor, který byl určen nejen k průzkumu, ale mohl vystřelit i dvě střely. Později byl 

nasazen i během bojů v Iráku a Afghánistánu.  

V dnešní době je vývoj bezpilotních prostředků natolik ve předu, že jsou téměř 

neomezené možnosti, co se týče jejich konstrukcí, velikostí, tvarů a uspořádání. A nachází 

využití ve spoustě lidských profesí, pomáhají ji jak urychlit, zjednodušit, tak zajistit větší 

bezpečí a omezit tak ztráty na životech.  
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1.2 Využití UAV  

1) vojenská využití – sledování objektů, zneškodnění statických a pohyblivých cílů  

2) pátrání a záchrana v nebezpečných oblastech, v nebezpečných podmínkách, během a 
po živelných katastrofách 

3) shazování a přeprava nákladu, doručování zásob  

4) monitorování katastrof – snímání chemického složení a sběr informací z dat v 
oblastech zamořených radioaktivitou, sledování záplav, lesních požárů  

5) obrazová dokumentace - mapování, sledování potrubí, elektrického vedení, liniových 
staveb, dokumentace památek, hledání archeologických nalezišť  

6) sběr dat pokročilými senzory - meteorologie, geologie, zemědělství 

7) on- line dozor, vymáhání práva - monitorování dopravy, demonstrací a shromáždění,  
pobřežní, námořní či hraniční hlídky, dozor na stadionech 

8) hašení požárů, hnojení polí, humanitární zásilky 

9) přesné zemědělství 

 

2 Návrh, stavební materiál a komponenty pro zhotovení 

bezpilotního prostředku 

Tato bakalářská práce se má zabývat prototypem bezpilotního prostředku a v této kapitole 

si položíme podmínky pro bezpilotní prostředek, navrhneme možnou koncepci, materiál 

potřebný ke zhotovení bezpilotního prostředku a použitých komponentů pro splnění daných 

podmínek. Je třeba brát na zřetel, že se jedná jen o prototyp a niko liv žádnou specifickou 

zakázku, proto při realizaci jsou použity ty nejlevnější možné komponenty.  

2.1 Návrh bezpilotního prostředku 

Při návrhu bezpilotního prostředku je třeba se prvně zamyslet nad tím, v jakém směru 

bude využíván, v jakém prostředí se bude pohybovat, jaké bude mít požadavky na start a 

přistání. To znamená, dát si požadavky, respektive nějaké podmínky a účel ke tvorbě 

bezpilotního prostředku. Jelikož se momentálně nejedná o zakázku pro žádnou bezpečnostní, 

záchranářskou či vojenskou složku, budeme s návrhem experimentovat a snažit se dosáhnout 

zvolených podmínek. 
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2.1.1 Podmínky pro návrh: 

 Vzdušný prostor- bezpilotní prostředek se bude muset pohybovat v okruhu 2 km. 

  Požadavky na start – vlivem nepříznivého prostředí, které nemusí dovolovat bezpečný 

rozjezd, či samotný vzlet. Je nutností aby navrhovaný bezpilotní prostředek zvládl 

startovat z místa jako vrtulník. Tím odpadne i nutnost v nepřístupném terénu 

instalovat vystřelovací prak, či jiné složité zařízení, kterým by musel být bezpilotní 

prostředek odstartován.  

 Odolnost konstrukce – bezpilotní prostředek by měl být odolný vůči přistání na 

nepřístupných místech, kdy přistání může být i poměrně tvrdé. Při využívání při 

pátracích akcích na moři, se může snadno stát havárie vlivem neočekávaných událostí. 

Jelikož bezpilotní prostředek je poměrně drahá finanční záležitost, nebylo by na 

škodu, kdyby se dal při pádu do moře ještě zachránit.  

 Doba letu – doba letu musí být minimálně 15 min, aby byl zaručený kompletní přelet 

o poloměru dvou kilometrů od řídící stanice při předpokládané rychlosti 50 km/h.  

 Skladnost – bezpilotní prostředek by neměl být z důvodu přepravy větší než 1,5 m na 

rozpětí křídel. Případně jednoduché rozložení a sestavení v terénu. 

2.1.2 Řešení a náčrt bezpilotního prostředku pro dané podmínky: 

2.1.2.1 Náčrt bezpilotního prostředku 

Pro snadnější a rychlejší pochopení samotné realizace realizace, je potřeba si bezpilotní 

prostředek rozdělit na dva modely, respektive prototypy. Kdy jeden bude určen pro zkoumání 

letových vlastností a výdrže (obrázek č.1). A druhý prototyp bude určen pro realizování 

kolmého startu a případné zkoumání. (obrázek č.2). V poslední fázi, dáme zmíněné dva 

prototipy do jednoho konečného prototipu na kterém se budeme zabývat přechodem 

z kolmého startu do vodorovného letu.  
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Obrázek č.1 - Náčrt pro letový režim  

 

Obrázek č.2 - Náčrt pro kolmý start  

Konečná verze bezpilotního prostředku bude typu samokřídla poháněného pomocí dvou 

dmychadel. Dmychadla budou uložena vedle sebe, ve středu křídla. Při požadavku o letový 

režim, se dmychadla přenastavý pro směr tahu potřebném k dopřednému letu a výkon bude 

snížen na dostatečnou hodnotu pro udržení letové hladiny. Tím se zásadně zvýší výdrž 

bezpilotního prostředku nad zkoumanou oblastí. Z toho plyne, mnohem větší možnost 

prozkoumání zadaného prostoru. Přistání už pak může být uskutečněno i tzv. na břicho, bez 

nutnosti kolmého přistání, které by měl bezpilotní prostředek taky hravě zvládnout.  

 Zvolená koncepce samokřídlo, je vybrána hlavně z důvodu úspornosti energie a to 

v první řadě cestou nejmenšího odporu, v konkrétně aerodynamického. V porovnání 

s klasickou koncepcí bezpilotních prostředků, či většiny letounů a letadel, konstrukce 

obsahuje trup, který spojuje hlavní nosné plochy s ocasními. Je zjištěno na jednotlivých 

modelech měřených v aerodynamickém tunelu, že samokřídla mají menší aerodynamický 
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odpor než konstrukce s ocasními plochami v rozmezí 30° – 40°. Dálší výhodou samokřídla je. 

Díky absenci ocasních ploch. i poměrně nízká konstrukční hmotnost a to v rozmezí od 8% do 

15%. Další výhodou koncepce samokřídla u bezpilotního prostředku je i skladnost pro 

snadnější přepravu, případné sestavení v terénu. 

2.1.3 Aerodynamika navrhnutého samokřídla  

 

Obrázek č.3 – prototyp Fresh 

2.1.3.1 Profil  

Jedním z důležitých znaků samokřídel je požití speciálních typů profilů výhradně jenom 

pro samokřídla a to jsou autostabilní profily. Z důvodu rozdílného proudění vzduchu kolem 

křídla, vznikají ve veškerých řezech křídla ve střední aerodynamické tětivě kladný moment a 

ten má na bezocasé létající zařízení překlápěcí účinek, Ten je potřeba nějakým způsobem 

kompenzovat. Proto byl navrhnut tzv. autostabilní profil.  

Rozdíl mezi obyčejným, běžně konstruktéry používaným klasickým profilem a 

autostabilním profilem určeným výhradně pro bezocasá létající zařízení je znázorněn na 

obrázku č. 4. Odtoková hrana profilu je viditelně vyhnutá směrem nahoru. Tato úprava je 

geniální řešení, které při správném výběru z velkého množství dostupných profilů a správném 

určení těžiště zaručuje stabilitu při jakékoliv rychlosti.  
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Obrázek č. 4 - Rozdíl použitých profilů 

Na obrázku č.5 je konkrétní profil MH 62, který byl vybrán, jako vhodný pro daný typ 

bezpilotního prostředku.  

 

Obrázek č.5 – Použitý profil 

Charakteristika profilu MH 62: 

 Tloušťka: 9.30% 
 Poměrně vysoký maximální zdvih koeficient.  
 Nízký moment koeficient c m c / 4 = -0,004. 

 Může být použit na Reynoldsova čísla na 150'000 a výše.  

Vypočtené poláry jsou již k dispozici na německých stránkách http://www.mh-

aerotools.de odkud jsou uvedeny jeho charakteristiky a vypočtené poláry, ke kterým se 

vztahuje obrázek č.6.  

  

http://www.mh-aerotools.de/
http://www.mh-aerotools.de/
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Obrázek č. 6 - Vypočtené poláry  

2.1.3.2 Plocha 

 

Obrázek č. 7 - Výpočet plochy křídla  

Výpočet plochy křídla se dá vypočítat velice jednoduše. Pomocí kreslícího programu 

nebo složením jednoduchých matematických vzorců pro výpočet obsahů jednotlivých 

plošných obrazců. Početní vzorec bude vypadat následovně: 
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l0 – rozměr středové části křídla (l0=400mm) 

l1 – rozměr koncové části křídla (l1=410 mm) 

a – hloubka křídla na konci (a=180 mm) 

b – hloubka křídla u kořene (b=245 mm) 

2.1.3.3 Plošné zatížení 

Je další udávanou vlastností veškerých motorových, bezmotorových letounů, letadel, či 

bezpilotních prostředků. Jednoduchý vzorec ukazuje závislost hmotnosti létajícího zařízení 

vůči ploše nosného křídla. U velkých letadel a letounů se udává v kg/m2, u modelů a 

bezpilotních prostředků se udává v g/dm2. 

Výpočet plošného zatížení: 

         
 

 
 

         
    

    
 

              
 

   
 

Z vypočteného výsledku lze usuzovat, že bezpilotní prostředek bude poměrně rychlý, 

bude se pohybovat na poměrně vysoké rychlosti a také bude přistávat na poměrně vysoké 

rychlosti. Plošné zatížení nám napovídá k lepšímu odhadu, jak se bude navrhnutý bezpilotní 

prostředek pohybovat. Čím je plošné zatížení vyšší, tím bude i vyšší minimální letová 

rychlost. Na druhou stranu, je třeba vzít v úvahu, i fakt poryvů větrů. Ty budou 

bezpodmínečně znesnadňovat přesnou pilotáž, proto by se měla hodnota plošného zatížení 

pohybovat v přijatelné velikosti. V našem případě by mohl být výsledek pod 40 g/dm2 . A to 

z důvodu, že u bezpilotního prostředku, který má pohon napájen z akumulátoru, je potřeba 

dosáhnout co největší výdrže ve vzduchu. Tudíž je nutnost dosáhnout nejnižší možné 

spotřeby, respektive plošného zatížení. Důležitost velikosti plošného zatížení se dá rozebírat 

mnoha způsoby, jen by stálo za připomínku, že je třeba s prototypem experimentovat a 

případně křídlo prodloužit či naopak zkrátit. Je třeba se zamyslet, zdali by nebylo výhodné 

pro bezpilotní prostředek mít hodnotu plošného zatížení vyšší, kvůli vetší setrvačnosti a tím 

dosáhnutí menšího odběru proudu z baterií, což se by se projevilo na samotné době letu, nebo 
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mít hodnotu plošného zatížení menší a tak by musel pohon pracovat o nějaké to procento víc. 

Tím by bylo bezpilotním prostředkem za letu ,,házeno,, i sebemenším vánkem.  

2.1.3.4 Těžiště 

Správně umístěná poloha těžiště je tou největší prioritou při ovladatelnosti a stabilitě 

bezpilotního prostředku. 

 Správná poloha těžiště se dá vypočítat mnoha způsoby, ale díky pokrokům ve výpočetní 

technice a poměrně širokému výběru programů je výpočet zjednodušen a změřen kreslícím 

programem Autocad 2012. Dle jeho výpočtů se těžiště nachází 115 mm od osy dmychadel 

směrem dopředu. Až při samotném záletu prototypu je potřeba si těžiště experimentálně 

doladit na pozici, kdy prototyp reaguje na povely co nejlépe. Experimentální upřesnění 

správné polohy se nebude pohybovat v desítkách centimetrů ani v několika centimetrech, ale 

jen +/- 10 mm od programem určeného těžiště.  

2.1.3.5 Úhel šípu 

Z výkresu je vidět, že na modelu je použitý záporný úhel šípu. Záporný úhel je použit jen 

z důvodu konstrukčního řešení umístění nosníků. Jelikož se uprostřed prototypu nacházejí dvě 

dmychadla vedle sebe, je potřeba dostat nosník co nejvíce dopředu. A taky ovlivní místo 

odtržení proudnic na křídle.  

Snahou bylo, aby záporný úhel nebyl příliš velký, vzhledem k umístění nosníků křídla 

byla velikost záporného šípového úhlu dána na 7°.  Tato velikost se na aerodynamických a 

mechanických vlastnost křídla nijak výrazně neprojeví. Projev takového šípu by byl zřetelný 

až v hodnotách pohybující se v rozmezí 20° – 25°. Tudíž křídlo bude mít vlastnosti podobající 

se lichoběžníkovému křídlu.  

2.1.3.6 Střední aerodynamická tětiva 

Střední aerodynamická tětiva je jedním z nejdůležitější charakteristiky křídla, protože 

vzhledem k ní se určuje poloha těžiště letounu.  (Obr.č8) 
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Obrázek č.8 - SAT 

2.2 Stavební materiál 

2.2.1 EPP – Extrudovaný polypropylén 

Je to všeobecně známý a rozšířený stavební materiál, používán modeláři z celého světa. A 

to díky jeho odolným a lehce opravitelným vlastnostem. Deskový polotovar je jakoby 

‘‘gumový‘‘, po smáčknutí se vrací do původního tvaru a přu rozlomení, jednotlivé čás ti do 

sebe zapadají a po slepení je slepené místo téměř pak nevykazuje známky poškození.  

Výhody:  Je to lehký, pružný a ohebný materiál. Běžná lepidla včetně sekundového jej 

neleptají. Modely není nutno potahovat a díky drsnému povrchu mají velmi 

příjemné letové vlastnosti. 

Nevýhody:  Teplem dilatuje a deformuje se, špatně se brousí a je o proti běžnému 

pěnovému polystyrenu asi deseti násobně dražší.  

Práce s EPP: Ideální pomocí lámacího nože, jehož podmínkou je dokonalé ostří. 

Vypalování drážek trafo-pájkou. Na lepení jednotlivých dílů se můžou použít 

téměř jakákoliv dnes dostupná lepidla např. styrolep, uhupor, chemoprén, 

Purex, Soundal 66A.. Ideální je však vteřinové, u kterého je možnost s 

použitím aktivátorů, které po aplikaci na lepenou plochu, urychlí tuhnutí 

vteřinového lepidla téměř okamžitě. Pro barevnou úpravu povrchu  možné 

použít různé laky např. i autospreje.  

Měrná hmotnost EPP je 15 - 25g/dm3. 
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2.2.2 Balsové dřevo 

Balsa se vyskytuje v tropických pralesech. Byla vysazena v mnoha částech světa, ale 

nejlepší na modelářské potřeby, která se používá na celém světě pochází z Ekvádoru. Ekvádor 

má ideální geografii a klima pro pěstování tohoto dřeva.  

 Balsové dřevo je výrazně pórovité a má mimořádně malou hustotu (0,1–0,2, maximálně 

0,4 g/cm³). Barva dřeva je obecně světlá, vyskytují se odstíny bílé, šedé či světle hnědé. Je 

nejvíce používané ve výrobě dekorací a modelářství. Prodává se po deskách o rozměrech 100 

x 1000 a tloušťkách převážně od 1 mm, do 30 mm. Dále v hranolkovém provedení a 

kulatinovém provedení.  

2.2.3 Smrkové dřevo: 

Smrkové dřevo je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech 

řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení jarní a letní 

přírůstkové vrstvy dřeva. Smrk je i přes svou měkkost houževnatý, poměrně pevný a pružný. 

Smrkové dřevo má velmi výhodné vlastnosti pro opracování.  

Smrkové dřevo je použito v podobě malých nosníků o rozměrech 2 x 5 x 100 mm. Jeho 

úkolem bude přenášet tahové a tlakové napětí, vznikající ohybem křídla při manévrování 

modelu.  

2.2.4 Uhlíkový materiál 

    Uhlíkový materiál bude používán: 

-kulatina 2 mm 

-uhlíkové trubky 4 x 2,5 mm a 6 x 5 mm 

Výhodou použití vláken je použití méně materiálu pro dosažení stejné tuhosti a tedy lehčí 

konstrukce! Vlákna IM (Intermediate Modulus) jsou však dražší díky vyšším nárokům na 

jejich výrobu. Dosažení vyšší tuhosti než vláken IM lze dosáhnout zmenšením průměru 

vlákna, ale zvýšením jeho hustoty. Tím vznikají vlákna HM (High Modul - 55 MSI a vyšší), 

která jsou poměrně drahé a křehké.  

Pro dělení se doporučuje používat rozbrušovací kotoučové nástroje. Nůžky, kleště a další 

střihací nástroje jsou méně vhodné, protože většinou rozdrtí konec děleného kompozitu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barva
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Jednotlivá roztřepená vlákna se snadno lámou, jejich drobné části se rozptýlí ve vzduchu, 

zapichují se do kůže a vnikají do očí. V takovém případě je třeba použít ochranné rukavice, 

brýle a respirátor. K lepení je vhodné kyanoakrylátové vteřinové lepidlo. Lepidlo má 

samozřejmě menší pevnost, než spojované kompozitní díly, takže nemá smysl lepit je natupo, 

protože by vysoká pevnost kompozitu zůstala nevyužitá. Jedna z možností je omotat takovýto 

nastehovaný spoj nějakou tkaninou a ovázaný spoj znovu prosytit lepidlem.  

 

2.2.5 Mosaz 

Mosaz je slitina mědi a zinku (binární mosaz), případně je část podílu zinku nahrazena 

jiným kovem (ternární mosaz). Žlutá mosaz má okolo 35% zinku. Má široké pole využití v 

jemné mechanice, elektrotechnice, při výrobě různého dalšího kovového zboží a také v 

modelářství. K přednostem mosazi patří dobrá obrobitelnost, korozivzdornost (pěkný vzhled) 

a slušná vodivost. Pevnost není příliš vysoká, ale pro mnoho aplikací zcela dostačující. 

Mosazi se dobře spojují pájením a také pokovují. Nevýhodou je cena, daná hlavně vysokým 

podílem mědi.  

Na bezpilotním prostředku bude použita pro zhotovení přípravku k měření tahu 

dmychadla z kruhových profilů. Použitého průměru 3/2,2 mm, 5/4,2 mm, 6/5,2 mm. Dále pro 

uložení dmychadel, pomocí pásovin 6 x 3 mm a mosazného kluzného ložiska s vnitřním 

průměrem 6 mm.  

2.2.6 Spojovací materiál 

Jednotlivé díly modelu jsou spojeny pomocí vteřinového lepidla POWER FIX 20g – 

střední. Jedná se o kvalitní kyanoakrylátové lepidlo bez agresivních rozpouštědel, vyráběné ve 

třech hustotách a to: řídké, střední a husté.  
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2.3 Pohonná jednotka  

2.3.1 Dmychadlo EDF – 80 

Parametry uvedené výrobcem: 

 
1) Vnitřní průměr 80 mm 

2) Vhodný motor: 2839 KV2600 s rotačním 
pláštěm 

3) Jmenovité napětí: 14.8 V 

4) Jmenovitý proud: 40A 
5) Statický tah 1100 g 

 
Princip vzniku tahu zvoleného dmychadla je téměř totožný se vznikem tahu na vrtuli. Jen 

s tím rozdílem, že dmychadlo musí točit mnohem vyšší otáčky rotoru, aby mělo srovnatelný 

tah s přiměřenou vrtulí.  

Výrobce udává statický tah 1100 g při 14,8V a použitém střídavém motoru o rozměrech 

2839, (průměr 28 mm, délka 39 mm). Jelikož tento motor nebyl součástí balení dmychadla, 

musela se najít náhrada a to v totožných motorech L2855 – 2100 EDF s rotačním pláštěm a 

2836 2100KV EDF 70 mm (s rotačním pláštěm pro 70 -ti mm dmychadla.). 

2.3.2 Střídavý motor s rotačním pláštěm L2855 – 2100 EDF 

Tento motor byl vybrán z důvodu velice nízké pořizovací ceně, dále má potřebné 

rozměry, které jsou uvedeny výrobcem dmychadla a při použití pěti - článkového Li–pol 

akumulátoru bude dosahovat téměř 39 000 ot/min.  

Parametry: 

Kv:    2100 ot / v.  

Napětí:    22.2V (6s) 

Proud naprázdno:   1,8 A 

Maximální proud:   42A 

Maximální výkon:   900W 

Hřídel Velikost:   4 mm 

Délka hřídele:   16mm 

Rozměry:    34 mm x 28 mm 

Hmotnost:   94 g  

Obrázek 8 Dmychadlo EDF - 80 

Obrázek 9 Motor L2855 – 2100 EDF 
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2.3.2.1 Měření tahu dmychadla se střídavým motorem L2855 – 2100 EDF 

V téhle kapitole budeme měřit parametry dmychadla a použitého střídavého motoru. 

Měření tahu je uskutečněno pomocí přípravku na kterém je upevněno dmychadlo a to tlačí na 

digitální váhu. 

Použité komponenty: 

Digitální váha Sencor typ SKS 5011GR 

Jedná se o běžnou kuchyňskou váhu s váživostí maximálně 5kg.  

Watt metr Turnigy 130A 

Digitální měřící zařízení, které zobrazuje na displeji aktuální hodnoty odebíraného  

proudu, stavu velikosti napětí, příkon a spotřebu.  

Vlastnosti: 

 Provozní napětí: 4,8 ~ 60 V (0V s volitelnou pomocnou baterií)  

Rozsah měření;  

 0 ~ 130 A, rozlišení 0.01 A  
 0 ~ 60 V,  rozlišení 0.01 V  

 0 ~ 6554 W,  rozlišení 0.1 W  
 0 ~ 65 Ah,  rozlišení 0.001 Ah  

  0 ~ 6554 Wh, rozlišení 0.1 Wh 

 
Přípravek pro měření tahu 

Jednoduchá rámová konstrukce pomocí mosazných trubek o průměru 6 mm. Mosaz byla 

vybrána hlavně z důvodu jednoduché opracovatelnosti, rychlého a pevného spojení pomocí 

pájky a dostatečné tuhosti. Přípravek je na váze přilepen pomocí čtyř gumových vzduchových 

přísavek. Ty se i chovají jako silentbloky a zachycují vibrace vycházející od dmychadla.  

 

 

 

 
 

Obrázek č.10 – Přípravek pro měření tahu 



25 
 

Servo tester  

Je to výborný pomocník pro testování serv a pohonných jednotek. Dá se na něj připojit až 

tři serva. V tomto případě bude sloužit jako ovládání plynu dmychadla.  

Postup přípravy pro měření: 

 

Obrázek č.11 - Měření tahu 

1) motor je připevněn k tělu dmychadla pomocí čtyř šroubů M3  

2) na hřídel motoru se namontuje devítilistý rotor 

3) dmychadlo se nasune do drážek zhotoveného přípravku pro měření tahu 

4) přípravek se pomocí přísavných úchytek přilepí na váhu značky SENCOR 

5) na tělo dmychadla se připevní regulátor otáček pomocí zdrhovací pásky 

6) na napájecí kabely regulátoru se připojí watt metr Turnigy 130A 

7) na regulátorový přijímačový kabel se připojí servotester  

8) motor se zapojí na regulátor, v případě obráceného tahu dmychadla se prohodí dva ze 

tří kabelů mezi motorem a regulátorem.  
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Měření bude probíhat následovně. Prvně se zapojí troj-článek li-pol akumulátoru, 

servotestrem se nastaví plný plyn, zapíší se hodnoty při plném plynu a budeme ubírat na tahu 

po 30g. Zapíšeme si hodnoty odebíraného proudu, pokles napětí a momentální příkon. Toto 

samé provedeme i u pětičlánku s tím, že budeme ubírat po 70g tahu.  

Naměřené hodnoty: 

 

Obrázek č.12 - Měření s Li-pol 11.1V 

 

Obrázek č.12 - Měření s Li-pol 18.5V 
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Z naměřených hodnot jde zřetelně vidět závislost odebíraného proudu I, pokles napětí U a 

růst příkonu W vzhledem k tahu dmychadla. Velikost proudu při zvyšování otáček roste téměř 

lineárně, tím se dá říct, že odpor vzduchu působící na rotor dmychadla se také zvyšuje 

lineálně. Tím je motor zatěžován po stejné křivce, přitom se musí hlídat aby se nepřesáhnuli 

hodnoty pro použitý motor, než jsou uvedeny hodnoty výrobcem.  

Akumulátor Li-pol 11.1V 

Z grafu je vidět maximální hodnota odebíraného proudu při trojčlánku necelých 18A. Je 

to hodnota, která nijak nezatěžuje jak motor, tak samotný regulátor na který je třeba taky brát 

ohled. Vzhledem k tomu, že prototyp váží 650 g a tento akumulátor 254g, tak nám vychází 

celková váha kolem 900g. Prototyp pohání dvě stejné  dmychadla s naměřeným maximálním 

tahem 450g u jednoho. Společně dávají tah přibližně 900g. Vidíme, že váha prototypu je 

téměř totožná s tahem dvou dmychadel a to je nedostačující pro kolmý start. Prototyp Fresh 

by s tímhle akumulátorem byl letu schopen, jen by se mu nepodařilo odstartovat kolmo 

nahoru, jelikož nemá dostatečný přebytek tahu k váze prototypu. 

Akumulátor Li-pol 18.5 V 

U tohoto akumulátoru je z grafu zřejmý maximální odběr proudu téměř 40A, což je 

hraniční hodnota použitého regulátoru i samotného motoru. Ale je to v toleranci, navíc 

k tomu, se akumulátor vybíjí a tím i klesá odpor vzduchu působící na rotor dmychadla a tím i 

velikost odebíraného proudu. Tento akumulátor váží 506g,spolu s prototypem dává přibližně 

1150g celkové hmotnosti. Maximální tah jednoho dmychadla byl naměřen také jen přibližně 

1140g, společně s druhým dmychadlem je dosaženo dvojnásobku naměřeného tahu, tedy 

přibližně 2300g. Jednoduchým odečtením je k dispozici 850g statického tahu. Kolmý start je 

tedy zaručen s dostatečnou tahovou rezervou. 

2.4 Komponenty ovládání UAV  

2.4.1 Regulátor otáček motoru TURNIGY 40A 

 Jedná se o velmi kvalitní, spolehlivý a modeláři na celém světě, osvědčený střídavý 

regulátor vyráběný firmou Hextronik Limited, jehož výhodou je nízká pořizovací cena, 

jednoduché nastavení a snadná instalace. Vybraný regulátor by měl být na hranici   



28 
 

použitelnosti s dostupným střídavým elektromotorem na základě výrobcem udávaných 

parametrů.  

 Zakoupený regulátor Turnigy plush se skládá z napájecích kabelů pro připojení 

k bateriím s označením kladného a záporného znaménka na obalu, tří napájecích kabelů 

opatřených konektorem pro snadné připojení regulátoru s motorem. Při zjištění, že motory 

mají opačné otáčky než je potřeba, tak jednoduchým prohozením dvou ze tří napájecích 

kabelů se reverzují otáčky motoru. Posledním kabelovým svazkem (BEC) je napájen celý 

model v pořadí zapojení jednotlivých komponentů a to: přijímač, serva u modelu Fresh I a 

stabilizační deska, přijímač a serva u modelu Fresh II. Výrobce udává napájecí hodnoty 5V 

s maximálním možným odběrem proudu 3A. Z čehož vyplívá dostatečné zásobování 

potřebným proudem všech napájených prvků na bezpilotním prostředku.  

Parametry: 

Konstantní proud:  40A 

Maximální proud:  55A 

BEC Mód:   Linear 

BEC :    5v / 3A 

Akumulátor LiPo:  2-6 články 

NiMH :    5-18 

Hmotnost:   33g.  

Rozměry:        55x28x13mm 

2.4.2 Serva  

 Na modelech jsou použity dva typy serv a to: servo TS 9025 MG - 9G a mikroservo 

HXT900.  

Většina lidí zabývající se modelařinou a robotikou, ví co je to servo. Obecně je to 

krabička, která ovládá pohyblivé části modelu, jako jsou klapky, výškové a směrové 

kormidla, křidélka, vysouvání a zasouvání podvozku, naklápění listů rotorů u vrtulníčků, 

zkrátka cokoliv s čím je potřeba za letu, jízdy, plavby či jakýkoliv požadovaný pohyb pro 

ovládnutí jakéhokoliv modelu. 

  

Obrázek 13 Regulátor Turnigy plush 40A  
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Serva se vyrábějí v různých velikostech, v různých barvách a různých parametrů 

týkajících se jejich síly a úhlové rychlosti. Jejich hlavním úkolem je nastavit aktuální 

výchylku odpovídajícího kanálu vysílače, respektive jednotlivého kniplu, polohového 

vypínače nebo tahového potenciometru. Páka serva by měla setrvávat v požadované poloze i 

na úkor tíhovým či aerodynamickým zatížením působící na ovládané prvky. Pracovní rozsah 

úhlů se pohybuje převážně 90° respektive 180°. Servokabel se skládá ze tří vodičů z nichž má 

každý specifickou barvu, která usnadňuje připojení serva do přijímače. Na jednom kraji bývá 

tmavší barva a to černa nebo hnědá. Ta servo uzemňuje. Uprostřed je červený kabel, kterým 

se servo napájí napětím 5V. Na druhém kraji svazku je poslední kabel barvy bílé či žluté. 

Tímto kabelem je servo řízeno. Standardně se servo ovládá 1-2ms dlouhými pulzy s frekvencí 

50Hz. Většina serv reaguje v širším rozsahu od 0.5ms do 2.5ms a rozsah otáčení pak může 

být až 180°. Šířka pulzu odpovídá přímo úměrně natočení výstupní osy. Tedy pokud budeme 

generovat pulz o šířce 1.5ms, přesune se servo do střední polohy. Změnou délky pulzu tak 

můžeme natočit osu doleva či doprava. Krajním polohám natočení pak odpovídají krajní 

délky pulzů. 

 

Obrázek 11 - Servo  

Serva se skládají z:  

 plastové krytky – jejím úkolem uložení jednotlivých dílů serva a i samotná montáž 

serva k modelu, přes plastové pacičky 

 elektromotoru - stejnosměrný, střídavý 

 převody, ložiska, páky – vytváří vlastnosti serva, (sílu, úhlovou rychlost)  

 potenciometr – snímá polohu páky serva 

 řídící elektronika - řídí motor na základě signálů od přijímače a aktuální polohy, 

ve které se nachází páka ovladače  
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2.4.2.1 Servo TS 9025 MG - 9G 

Jedná se o kvalitní, spolehlivé, ve své kategorii mikroserv jedno z nejsilnějších a je velice 

levné. Díky kovovým převodům vydrží poměrně velké zatížení. Proto je toto servo použito na 

naklápění dmychadel modelu. 

Parametry: 

Velikost:   23X12.1X25.8mm 

Napájecí napětí:  4.8V / 6.0V 

Hmotnost:  11 g 

Rychlost:   0.10sec.60 º / 0.09sec.60 º  

Síla:   1.5kg.cm / 1.8kg.cm 

Pracovní úhel:  60 ° + / - 10 ° 

Převody:   kovové 

Konektor:   JR / Universal 

Provozní proud:  200 mA / 250 mA 

Provozní teplota: -20C až +60 C 

 

2.4.2.2 Servo HXT900 9g 

Jedná se o obyčejné japonské servo, jehož hlavní výhodou je nízká hmotnost a nízká 

pořizovací cena. Na svou cenu, je až překvapivě přesné, rychlé a relativně i silné. Výborný 

poměr mezi cenou a parametry tohoto serva byl rozhodující při výběru právě pro ovládání 

řídících ploch bezpilotního prostředku.  

  

Obrázek 12 - Serva pro vektorování dmychadel  
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Parametry:  

Velikost :  21x12x22 mm  

Napájecí napětí :  3~6 V  

Hmotnost :  9 gramů  

Rychlost :  0.12 sec/60 (4.8V)  

Síla :   1.6 kg-cm  

Převody :  plastové 

Pracovní teplota : 30C~60C  

Konektor:  JR / Universal 

Jedná se o prototyp bezpilotního létajícího prostředku, tak není kladen vysoký narok na 

kvalitu použitých komponentů, jsou vybírány tak, aby společně zvládali plnit nastavené 

požadavky. 

2.5 Automatické řízení stability bezpilotního letounu  

Stabilitu při kolmém startu a visením na místě bude mít za úkol řídící deska zakoupená na 

stránkách www.hobbyking.com s názvem Multi-Rotor V2.1 (Atmega168PA).  

Základní deska pro quadrocoptéry osazena procesorem Atmega 168 a třemi piezo gyry od 

japonské firmy Murata. Jsou méně citlivá na otřesy, než kvalitnější gyra v dražších řídících 

deskách určených u výkonnějších quadrocoptér. Pro náš účel bude tato řídící deska 

dostačující. 

Parametry: 

Rozměry:  50.5 mm x 50.5 mm x 23.5 mm  

Váha:   14.5 g 

IC:   Atmega168PA  

Gyro:   Murata Piezo 

Vstupní napětí:  3.3-5.5V 

 

Do zakoupené řídící desky je třeba nahrát patřičný program pro vybraný typ X-copteru, 

které nabízí prodejce na svých stránkách zdarma ke stažení. Je však potřeba mít zakoupenou i 

Obrázek 13 - Nainstalované servo HXT900 

Obrázek č.14 - Řídící deska 

http://www.hobbyking.com/
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Interface pro programování Quadrocopter Control Board V2.1 (Atmega 168PA). Pomocí 

programu kkMulticopterFlashTool, který je taky volně ke stažení na internetu, vybereme 

patřičný řídící program pro náš model a pomocí PC programu nahrajeme na řídící desku. 

Proces nahrávání je poměrně jednoduchý a trvá pár minut.  

Cílem je stabilizovat létající model během letu. K tomu je zapotřebí signál ze tří 

zabudovaných gyr (ROLL, YAW a PITCH),to pak předává signál na 

ATMEGA168PA. ATMEGA168PA, poté tyto signály zpracuje podle instalovaného softwaru 

a předává řídicí signály instalovaných elektronických regulátorů otáček ( ESC ). Tyto signály 

lépe řečeno pokyny, jemně upravují otáčky motorů a nastavování serv což stabilizuje Xcopter.  

Pro lepší vysvětlení, řídící deska reaguje proti, pilotem nežádoucím, výkyvům z klidného 

stavu copteru při letu. Kompenzuje poryvy větru, nebo jakékoliv rozházení modelu. Tím 

pilotovi umožňuje udržet Xcopter bez menší námahy ve vzduchu, jinak by byla pilotáž téměř 

nemožná. 

Popis důležitých částí řídící desky: 

 

1) Procesor ATMEGA 168 PA 
2) Konektory pro zapojení 

akčních prvků modelu 
3) Programovací vstup procesoru 

4) Vstup pro signály vysílané 
z přijímače. 

5) Potenciometr yaw 

6) Patonciometr Pitch 
7) Patenciometr Roll 

8) Gyro yaw 
9) Gyro Pitch 
10) Gyro Roll 

2.6 Řízení UAV  

Řízení UAV bude prostřednictvím pákového ovladače značky HITECH – Optic 6 a pěti 

kanálového přijímače Rex 5. Spárovaným s rádiem na 75 Kanálu a nosnou frekvencí  35 

MHz. Do dnes se používají pro řízení bezpilotních prostředků rádia s frekvencí 27 MHz, 35 

MHz, 40MHz, dnes už rozšířená a bezpečnější frekvence 2,4 GHz.  

  

obrázek č.15 - popis řídící desky 1 



33 
 

2.6.1 Přijímač Rex 5 

Přijímač Rex 5 je pěti kanálový přijímač malých rozměru s nosnou frekvencí 35.010 Mhz. 

S vysílačkou Optic 6 je spárován pomocí krystalu s kanálem č. 75. Jednou s jeho výhod je 

malá hmotnost, dále malé rozměry a kvalitní provedením, čím je výrobce JETI znám 

v modelářském světě. Přijímač si umí zapamatovat polohy serv při jeho zapnutím. Při ztrátě 

signálu serva nastaví zpět do první polohy.  

Parametry: 

Rozměry [mm]   31 x 17 x 9 

Hmotnost [g]   8 

Počet výstupních kanálů 5 

Napájecí napětí min. [V] 3,5 

Napájecí napětí max. [V] 8,4 

Délka antény [mm]  500 

2.6.2 Vysílač OPTIC 6  

Optic 6 je šestikanálový vysílač používaný pro ovládání převážně modelů letadel, aut či 

lodí s frekvenční modulací pro pásmo 35 MHz. Na zadní straně se nachází výměnný modul, 

na kterém se jednoduše vyměňují krystaly jako změnu kanálu i kdekoliv v terénu. Nebo se dá 

zakoupit modul s modulací pro pásmo 2.4 GHz. Je třeba dbát na vytaženou anténu ještě před 

zapnutím vysílače, jinak může dojít ke spálení výměnného modulu. Optic 6 je velice kvalitní 

a spolehlivý vysílač.  

Vlastnosti 

šestikanálový vysílač 
dva křížové ovladače s digitálními trimy  
šest přepínačů kanálových a mixových 

dva otočné ovladače na bocích vysílače  
Spectra modul 

zásuvka učitel-žák 
nabíjecí konektor 
LCD displej (programování, indik. napětí a stopky)  

akustická signalizace nízkého napájecího napětí  
 

  

Obrázek č. 16 Rex 5 

Obrázek č.17 - Optic 6 
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Programové funkce 

paměť pro 8 modelů volba 
typu modelu pro motorové modely/větroně (ACGL) a vrtulníky (HELI)  

volba ovládání rotorové hlavy pro vrtulníky 
volba kmitočtového zdvihu 

volba modulace FM/QPCM 
zadávání jména modelu (až 7 znaků) 
2x stopky/časovač s akustickou signalizací 

mazání dat (reset) 
nastavení velikosti výchylek (EPA) ve všech kanálech 

obracení smyslu výchylek ve všech kanálech 
exponenciální průběh výchylek pro kanály 1, 2 a 4 
dvojí výchylky pro kanály 1, 2 a 4  

subtrimy pro všechny kanály 
zhášení motoru (blokování ovladače plynu) 

přepínatelné až 4 letové režimy pro vrtulníky 
volné přiřazení přepínačů pro hlavní mixy  
fail-safe (jen v režimu QPCM) 

Navíc v ACGL 

mix křidélka-směrovka (kombi-mix) 

mix elevony (pro samokřídla) 
mix pro motýlkové ocasní plochy 
diferenciace výchylek křidélek  

mix flaperony 
mix výškovka-klapky 
přistávací konfigurace mix butterfly (crow) 

ovládání zakřivení odtokové hrany 
mix pro ovládání výškovky 2 servy 

volba ovládání plynu přepínačem nebo křížovým ovladačem  
2 volně programovatelné mixy  

Navíc v HELI 

mix vyrovnávací rotor-plyn 
nastavení zisku gyra 

autorotace 
předvolba plynu (5-bodová křivka) 
předvolba kolektivu (5-bodová křivka) 

revomix 
nastavení desky cykliky (120) 

trimování kolektivu při visení 
trimování plynu při visení 
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2.7 Akumulátor  

Vybraným typem akumulátoru jsou dva akumulátory typu Li-pol od výrobce BIG power 

a to: 3S 3000 mAh 11.1V a 5S 4000 mAh 18.5V. Hlavní výhodou tohoto typu akumulátoru 

poměr mezi hmotností a kapacitou. Pro příklad, kdyby byli použity Ni-mh akumulátory, při 

stejné kapacitě, pak by takový blok o počtu patnácti článků vážil přibližně jedno kilo. Při 

použití tohoto zdroje energie by bylo zapotřebí, díky jeho hmotnosti, t řeba ještě více zpevnit 

konstrukci bezpilotního prostředku a tím by se samozřejmě zvýšila jeho váha a nemusel by se 

podařit kolmý start.  

Je třeba znát parametry akumulátoru udávané výrobcem, ty nesmí chybět na obalu 

každého vyrobeného akumulátoru, tyto parametry nám říkají, jak máme s akumulátorem 

zacházet. 

 Např.: Li-pol 2S; 850mAh; 7,4V; 26C Ray 

  2S – určuje počet článků 

  850mAh – přibližná kapacita  

  7,4V – jmenovité napětí 

  26C – Standartní vybíjecí proud  

  Ray – název výrobce  

Při volbě vhodné baterie je potřeba znát přibližný odběr proudu bezpilotního prostředku, 

provozní napětí a odhad potřebné doby letu. U bezpilotního prostředku je třeba dosáhnout co 

nejvyššího tahu dmychadel, to závisí zejména na použitém motoru a jeho parametru otáček na 

jeden volt. Vybraný motor má 2100 ot/v, a dmychadlo udává maximální tah při 43 tisíc 

otáčkách. Jednoduchým podělením je zjištěno, že je zapotřebí 21V napájecího zdroje. 

Z bezpečnostního důvodu, se můžeme bavit o pěti článcích, kdy skutečná hodnota napětí při 

plném nabití akumulátoru činí 21V, ta však při provozu v závislosti na plynu klesne až pod 

19V. 
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2.7.1 Li-pol 3S; 3000mAh; 35C; Big power 

Jedná se akumulátor se třemi články o kapacitě 3000 mAh při stálém odběru proudu 35 C  

Parametry: 

Kapacita:         3000mAh 

Napětí (V):             11.1V 

Rozměry (mm):       20x 43x 139 mm 

Váha včetně kabeláže a konektoru (g): 254g  

Stálý proud :      35C 

Max. proud :      70C 

Baterie má servisní konektor JST-     XH 

2.7.2 Li-pol 5S; 4000mAh; 18.5V; 35C; Big power 

Li-pol akumulátor s pěti články, provozním napětím 18.5V. Jeho přibližná kapacita se 

udává 4000 mAh a jeho trvalý vybíjecí proud je 35C. 

Parametry: 

Kapacita:      4000mAh 

Napětí (V):           18.5V 

Rozměry (mm):    38x 42x 140 mm 

Váha včetně kabeláže a konektoru (g): 506g  

Stálý proud :    35C 

Max. proud :    70C 

Baterie má servisní konektor JST-   XH 

Vzhledem k měření v předchozí kapitole, typ se třemi články, se nehodí pro navrhovaný 

bezpilotní prostředek z důvodu nedostatku vzniklého tahu pohonných jednotek. Ale i přesto 

poslouží k testování letových vlastností na prototypu Fresh. Pěti-článek se ukázal jako ideální 

akumulátor 

 Odhadovaná výdrž bezpilotního prostředku Fresh II je dána jednoduchým vztahem 

popisující závislost odebíraného proudu ku kapacitě akumulátoru. Následný výsledek se pak 

vynásobí 60 s získáme přibližnou dobu výdrže do vybití jeho vybití. Provedeme výpočet pro 

Obrázek č.18  - Li-pol 3S 3000mAh 

Obrázek č.19 - Li-pol 5S; 4000mAh 
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přibližnou dobu letu na plný plyn. Kdy odebíraný max. proud činí 41,9A, použitém 

akumulátoru s pěti články o kapacitě 4Ah: 

  
 

 
           

  
 

    
    

           

 

 Jelikož se jedná o bezpilotní prostředek typu křídla, víme, že 100% tahu je potřeba jen 

pro bezpečný kolmý start, tudíž pro let nám bude stačit 35% celkového tahu. Při kterém 

pohonné jednotky společně odebírají 10,8A. Při letovém režimu, kdy bezpilotní prostředek 

byl odstartován například vrhem, vydrží ve vzduchu přibližně: 

  
 

 
    

  
 

    
    

            

Je zbytečné se zabývat přesným výpočtem týkající se doby letu, protože na bezpilotní 

prostředek budou působit povětrnostní podmínky, síla větru, teplota prostředí a stáří 

akumulátoru. Když započteme kolmé stoupání do výšky 15m za dobu 20s, pak bezpečná doba 

pro let bezpilotního prostředku je odhadována na 20 minut.  
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3 Stavba prototypu bezpilotního prostředku 

Tuto kapitolu rozdělím na dvě části a to na stavbu prototypu Fresh, a prototypu Fresh II. 

Fresh bude určen jen pro letový režim a jeho zkoumání. Fresh II bude určen pro sledování 

režimu kolmého startu a udržení stability prototypu při visení. Konečná verze bezpilotního 

prostředku s kolmým startem typu křídlo (obrázek č.20), bude podle výkresu přiloženého 

v příloze. 

 

Obrázek č.21 - UAV Fresh II 

Mezi jeho poznávací znaky respektive charakteristiky patří:  

  Pohon pomocí páru vektorovaných dmychadel.  

  Malý záporný úhel šípu křídla.  

  Dvě směrové stabilizační plochy do V.  

  Kolmý start při kterém jsou křídla svěšena  

  



39 
 

3.2 Stavba Prototypu - Fresh 

3.2.1 Krok č. 1 

Prvním krokem samotné stavby prototypu je vytvoření přesných výřezů z EPP viz 

obrázek č.22, které byly vyřezány u firmy Brixi-model.cz na základě zaslaného výkresu.  

 

Obrázek č.22 výřezy z EPP 

3.2.2Krok č. 2 

Druhým krokem jednotlivé vyřezané díly se překontrolují, zabrousí nebo případně 

zařežou ostrým vysunovacím nožem. Vezme se vteřinové lepidlo a aktivátor, který urychluje 

schnutí lepidla téměř okamžitě, tím je samotná stavba poměrně rychlá a spoj je dostatečně 

pevný. První se slepí střední díly křídla a rovnou se vyztuží pomocí smrkových nosníků, které 

nám zajistí dostatečnou tuhost křídla v ohybu. Aby se mohly smrkové nosníky zabudovat do 

křídla, je třeba si odměřit jejich správnou polohu od náběžné hrany křídal a to v jedné čtvrtině 

jeho profilové hloubky. Ostrým nožíkem nebo skalpelem, se v jedné čtvrtině uděla 4mm 

hluboký zářez, do kterého se zatlačí smrkový nosník a pomocí plochého šroubováku, si 

pohrajeme tak, aby se nosník do křídla hezky zapustil. Při zapouštění nosníku také aplikujeme 

vteřinové lepidlo. Jen je třeba mít na paměti, že se budou připojovat ke střední části i 

koncové, tak by bylo vhodné lepidlem nezasahovat dva cm od konce nosníku. To proto, aby 

se tam navázal přečnívající nosník z koncové části. 
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    Obrázek č.23 - Kontrola lícování dílů  

 Koncové díly křídla se vyztuží stejným způsobem jako středová část, pomocí dvou 

uhlíkových tyčí průměru 2mm s tím, že u středové části budou 2 cm přečnívat, aby se 

navázaly na smrkové nosníky středové části křídla. Dále se odřeže odtoková část koncových 

dílu o velikosti 3 cm po celé délce dílu. Odřezanou část nahradí kormidlo, zhotovené ze 

zakoupeného balzového polotovaru, který si zkrátíme na potřebnou délku a pomocí tří 

modelářských pantů přilepíme ke křídlu. Takto vyztužené jednotlivé části křídla se slepí do 

jednoho celku. 

3.2.3 Krok č. 3 

Třetím krokem bude následovat uložení pohonné jednotky prototypu. Jelikož tento 

prototyp je vytvořen především pro letové vlastnosti bude nám stačit použít jen jednu 

pohonnou jednotku, kterou umístíme do koncového výběžku prototypu, mezi směrové 

stabilizátory. Pohonná jednotka se bude naklápět na otočném uložení. Zapuštěná uhlíková 

trubka průměru 6mm a balzový seřezaný balzový hranolek s otvorem do kterého se vsune 

vyčnívající část uhlíkové trubky. Tím je vytvořeno jednoduché otočné lože dmychadla. 

Hranolek je připevněn ke dmychadlu pomocí čtyř samořezných šroubů.  

Je třeba si vyměřit správnou polohu osy dmychadla, rozměr rozteče obou hranolků 

přišroubovaných na dmychadle, nám říká jak velké množství EPP je potřeba ze zadní části 

odstranit. Vzniklý výřez vyztužíme pomocí balzového proužku otloušce1mm. Pomocí 

Obrázek č.24 - středové díly 
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mosazné trubky o průměru 5mm, vypálíme v zadní části otvor pro uložení uhlíkové trubky, a 

tu následně nasuneme a zalepíme. Posledním vyztužením zadní části křídla provedeme opět 

pomocí uhlíkové kulatiny průměru 2mm a to ve směru od zadu dopředu, jak z vrchní strany 

tak ze spodní. Budou přenášet tíhu a tah pohonné jednotky na křídlo.  

  

 

3.2.4 Krok č.4 

Dále je třeba zabudovat serv pro ovládání klapek a vektorování dmychadla. Ty  se zapustí 

do křídla v místě co nejbližším ke střední části křídla, a to z důvodu délky kabelů použitých 

serv, aby bezpečně dosáhly až k přijímači. Pomocí modelářské kloubové spojky a jednoduché 

páky vytvoříme ovládání kormidel, táhlo zhotovíme opět z uhlíkové tyče průměru 2mm. 

(obrázek č.26 a č.27) 

  

 Obrázek č.26 – zapuštění serv 

 

  

Obrázek č.25 - dmychadlové lože 

Obrázek č.27 – zabudované serva a regulátor 
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3.2.5 Krok č.5 

Nyní je zapotřebí zabezpečit stranovou stabilitu a ochranu dmychadla přistávacím 

podvozkem. Stranovou stabilitu zajistíme jednoduchým tvarem vystřiženým z EPP desky 

tloušťky 5mm. Ty budou mírně vykloněny jen z estetického hlediska. Dají modelu decentní 

futuristický vzhled. Přistávací zařízení bude vytvořeno pomocí EPP desky tloušťky 1cm, ve 

tvaru lyžin. (obrázek č. 28) 

 

Obrázek č.28 -  směrové kormidla a podvozek 

3.2.6 Krok č.6 

Posledním krokem je nutnost dostat těžiště na správné místo. I přes poměrně hmotnostně 

těžký akumulátor je třeba vymyslet jeho umístění v takové pozici, kdy bude zajištěna správná 

poloha těžiště. Je třeba zajisti i možný posun akumulátoru pro přesnější úpravu těžiště 

z experimentálního létání. Jak je vidět na obrázku č.29, byl zhotoven polystyrenový 

,,čumák,,trup i umístění akumulátoru. Trup tvoří pevnější část přistávacího zařízení.  

 

Obrázek č.29 – umístění akumulátoru  
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3.3 Stavba prototypu Fresh II  

Vzhledem k tomu, že prototyp Fresh II je určen pro testování koncepce pro kolmý start 

s použitím dvou dmychadel umístěných vedle sebe. Je nutností se snažit model postavit 

dostatečně pevný a hlavně lehký. Z toho důvodu do stavby nebudou zatím zahrnuty koncové 

části křídla, jako tomu bylo u prototypu Fresh.  

3.3.1 Krok č. 1 

Prvním krokem u tohoto prototypu je přeměření a případné ořezání výřezů od firmy 

Brixi-model. Následně slepíme díly střední části dohromady. A naměříme si pozici 

pohonných jednotek.  

3.3.2Krok č. 2 

V druhé řadě je třeba provést řezy pro balzovou výztuhu, která bude tvořit jakou si hranici 

mezi EPP materiálem a pohonnou jednotkou.  Také bude sloužit pro pevné držení polohy 

uhlíkové trubky o průměru 6mm. Ta bude sloužit stejným způsobem jako u uložení na 

prototypu Fresh. S tím rozdílem, že jedna strana od druhé bude vzhledem ke kolmé ose křídla 

o 2°vyosena. Vyosení je téměř nepatrné, ale bude fungovat jako vzepětí u nosných křídel.  

Jakmile budou balzové výztuhy vlepeny do výřezů, je třeba vyřezat otvor pro pohonnou 

jednotku. Otvor musí být dostatečně velký, aby se dmychadlo mohlo volně pohybovat pro 

požadovanou výchylku. Do balzových výztuh zakreslíme přesnou pozici osy otáčení 

dmychadel, a to tak, aby na výztuhách u středu křídla byla uhlíková trubka o 2 mm umístěna 

níž, než uhlíková trubka na výztuhách ze strany ke koncům křídla. (viz. Obrázek č.30) 

 

Obrázek č.30 - dmychadlové lože  
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Dále je potřeba si zhotovit spolehlivé otáčecí uložení pohonné jednotky. K  tomu nám 

poslouží mosazná pásovina 6x3mm a mosazné kluzné ložisko které se používá pro uložení 

hřídelí tiskárenských zařízení, jak je vidět na obrázku č.31. Mosazná pásovina je zkrácena na 

potřebnou délku, vyvrtají se a vyřežou závity M3 pro jednoduché sešroubování v rozteči 

montážních otvorů pro upevnění dmychadla na modelu. Na vnitřní ložisko se ještě naletuje 

páka vyrobená s mosazné trubičky o průměru 3/2,2 mm. 

 

Obrázek č.31 – mosazné otočné lože  

3.3.3 Krok č.3 

Jako dalším krokem je třeba střední část křídla dostatečně vyztužit v co nejmenším 

možném použití výztuh, vzhledem k šetření hmotnosti prototypu. Každý gram navíc zvyšuje 

spotřebu proudu a tím zkracuje dobu letu. Vyztužení je prováděno stejným postupem jako u 

Prototypu Fresh a to vložením uhlíkové tyčky průměru 2mm do 2mm hlubokého zářezu a 

zalétím vteřinovým lepidlem.  

Pro zjednodušení stavby, nebudeme zapouštět serva do křídla, ale připravíme jim balzový 

podklad se dvěma balzovými packami pro přišroubování serva. Jelikož servo bude vyžadovat 

být řádně připevněno, je pro jistotu ještě pár kapkami vteřinového lepidla přilepeno.  Táhlo 

kterým bude ovládané dmychadlo, musí být dostatečně tvrdé, proto byl zvolen ocelový drát o 

průměru 1,5mm.  
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Obrázek č.32 – výztuhy a připevnění serv 

3.3.4 Krok č.4 

Střední část křídla je slepena, patřičně vyztužena, dmychadla jsou uložena, serva usazena. 

Nyní je třeba zhotovit lehké a jednoduché přistávací zařízení. Na něj budou použity uhlíkové 

trubičky 4 x 2,5 mm a 6 x 5 mm. Trubková konstrukce přistávacího zařízení je velice 

jednoduchá, lepená vteřinovým lepidlem, tudíž i rychlé zhotovení a hlavně opravy se dají 

provádět na místě opětovným přilepením. Výhodou je velice nízká hmotnost. Dále je třeba 

vhodně umístit regulátory otáček a to tak, aby délka kabelů vedených k motoru neomezovaly 

pohyby dmychadel. Dmychadla jsou připevněny pár kapkami vteřinového lepidla.  

 

Obrázek č.33 – přistávací zařízení  
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3.3.5 Krok č.5 

Posledním stavebním krokem je instalace přijímače a řídící desky. Samotný přijímač je  

přilepen na hodní straně křídla pomocí oboustranné lepící pásky a anténní drát je rozložen po 

celé ploše středního části prototypu.  

Řídící deska je uložena na přední část prototypu s označeným rohem směrem letu, do 

předu. Je částečně zapuštěna no křídla, protože základní podmínkou její instalace je rovnost 

povrchu. Je přišroubována pomocí čtyř samořezných šroubů, zavrtaných do EPP. 

Řídící deska je propojena s příjímačem pomocí čtyř prodlužovacích servo kabelů, do 

řídící desky jsou ještě zapojeny serva ovládající naklápění dmychadel. Regulátory otáček 

motorů. 

 

Obrázek č.34 – Instalace řídící desky a přijímače 

4  Nastavení jednotlivých prototypů. 

.V této části se budeme zabývat nastavením jednotlivých modelů, co se týče nastavení 

správné polohy kormidel, upřesnění těžiště, nastavení řídící desky, nastavení dmychadel, 

všech častí, které mají vliv na let, či chování bezpilotního prostředku.  
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4.1 Fresh 

 

Obrázek č.35 – Fresh 

Těžiště 

Před prvním letem je třeba zkontrolovat jako první, jestli je těžiště modelu na správném 

místě. Prototyp se podloží na dvou bodech v ose těžiště a těžiště se pomocí akumulátoru 

nastaví na správné místo. Když se podložený prototyp naklání dopředu, posuneme akumulátor 

dozadu, když se ale prototyp naklání dozadu, akumulátor posuneme směrem dopředu. 

Posouváním akumulátoru nepřestáváme, dokud model nebude setrvávat v klidové poloze. 

Klapky 

Při zapnutí prototypu testujeme pomocí vysílačky správné výchylky klapek. Jelikož má 

každá klapka své servo, nastavování výchylek se provádí pouze ne vysílačce. Základem pro 

správné nastavení serva je nutnost, že musí být páka ve středové poloze. V případě, že klapky 

jsou stejně nahoru i dolů, když mají fungovat jako křidélka, je třeba oba dva kanály nebo jen 

jeden kanál, reverzovat. Je nutné, aby i osa vektorovatelného dmychadla byla nastavená 

s osou podélnou osou prototypu. 

Dmychadlo  

Na dmychadle je třeba zkontrolovat otáčky rotoru, zdali má správný směr. Pokud je tah 

dmychadla opačný, přenastaví se pouze jednoduchým prohození dvou motorových kabelů.   
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4.2 Fresh II 

 

Obrázek č.36 – Fresh II 

Těžiště 

I tady je důležité správné umístění těžiště, které musí být zákonitě dodrženo s polohou os 

natáčení dmychadel. Jelikož je dost možné, že model bude při startech poskakovat, je proto 

důležitý požadavek na bezpečnost a to dostatečně zajistit akumulátor. Na Fresh II jsou 

zabezpečen akumulátor zdrhovacími pásky. 

Dmychadlo 

U dmychadel je třeba si pohlídat, aby měli správné otáčky rotorů. Dále taky jejich 

nastavování pro plnění povelů od pilota. Když se na vysílači levý knipl posune do leva, tak 

levé dmychadlo bude tlačit prototyp dozadu a pravé dopředu. Při posunutí opět levého kniplu 

dopředu, musí obě dmychadla tlačit model taky dopředu. Je třeba pohlídat správné nastavení 

náklonu. Když pravý knipl posuneme do leva, pravé dmychadlo by mělo přidat, když knipl 

posuneme doprava, mělo by přidat levé dmychadlo.  

Řídící deska 

Prvním krokem který se musel po zakoupení řídící desky udělat, bylo nahrání patřičného 

řídícího programu pro twin-copter respektive létající zařízení se dvěma pohonnými 

jednotkami vedle sebe. Ten se nahrál pomocí programu kkmulticopterflashtool_0.63. Podle 

manuálu dodaného od výrobce se zapojilo první dmychadlo plus první servo a pak druhé 

dmychadlo a druhé servo.  
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Tzv. odemčení řídící desky je povel, při kterém bezpilotní prostředek začne reagovat na 

povely pilota. Odemčení je bezpečnostní pojistka aby nedošlo k ublížení na zdraví díky 

malému drcnutí do vysílače. Po odemčení Fresh II reaguje na plyn a při minimálních otáčkách 

dmychadel je možné zjistit reakce řídící desky. A to tak, že se Fresh II vezme do ruky a budou 

se s ním provádět trhavé pohyby. Všechny reakce pracují jak mají, až na reakci proti 

otáčivému momentu. Kdy se dmychadla prototypu nastavují místo do záporné hodnoty na 

hodnotu kladnou a tím otáčení ještě víc urychlí. 

Takový to problém byl vyřešen jednoduchým přehozením páky serva o 180°a dalšími 

táhly mezi servem a dmychadlem. Ještě je potřeba uvést, že pomocí potenciometrů se 

nastavuje citlivost snímání gyr. Při dolaďování citlivosti za na potenciometrech všech os 

hodnoty přidávají do doby, než se model začne třepotat. Při dosáhnutí třepotání, je třeba na 

potřebné ose ubrat. Tím by měl být prototyp připraven k prvnímu letu.Niní by mělo být 

všechno správně nastaveno, a můžeme jít do vzduchu.  

5 Zalétání bezpilotního prostředku  

5.1 Fresh 

 

Obrázek č.37 – Fresh první přistání  
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Na prototypu nebylo co více nastavovat, těžiště sedělo perfektně, model bez motoru 

krásně klouzal, při odtrhávání proudnic bezpilotní prostředek nepadal po křídle, ale jen 

zpomalil a propadl se. Jedno dmychadlo s akumulátorem 3S 3000 mAh a odběru při 

maximální tahu nějakých 17,6 A dovoluje výdrž bezpilotního prostředku ve vzduchu hrubým 

odhadem 10 – 15 min. 

5.2 Fresh II 

 

Obrázek č.38 – Fresh II zálet 

U Freshe II bylo zapotřebí zhotovit nový pevnější podvozek, protože předchozí 

jednoduchá konstrukce z uhlíkových trubek byla po každém větším ťuknutí o zem okamžitě 

polámána. A největším problémem byla, její pružnost. Byl vyroben podvozek z EPP desky  o 

tloušťce 1 cm Je o 2 cm vyšší, než ta předchozí a to proto, aby použitý akumulátor byl co 

nejníže k zemi. Tím bude prototyp stabilnější. Je třeba zmínit proč je řídící deska spolu 

s přijímačem schována, je to z důvodu nepříjemných startů, kdy se model odlepil od země a 

převrátil se. Proto byly na něj přilepeny ještě ochranné pomůcky. Nové přistávací zařízení 

vyřešilo veškeré problémy s pilotáží a stabilitou modelu.  Díky tomu, že předchozí přistávací 

zařízení pružilo, znemožňovalo to bezpečné odlepení prototypu od země. Nyní se prototyp 

chová jako jakýkoliv jiný x-copter. A troufám si říct, že s použitím pěti článku, a přidáním 

koncových části křídla se nemusím obávat, možnosti, že bude bezpilotní prostředek příliš 
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těžký a nepodařilo by se mu bezpečně odlepit. Teoreticky by bylo možné používat i troj 

článek o stejné kapacitě s tím, že by bezpilotnímu prostředku pro kolmý start pomáhal 

pomocný raketový motor, který by tak odebral potřebnou hmotnost a stoupání by bylo opět 

bezpečně řízené.  

6  Kalkulace použitých komponentů 

Jelikož se jedná jenom o prototyp, jsou vybrány a použity jen ty nejlevnější dostupné. 

Pokud by se jednalo o zakázku pro specifického zákazníka, a dostatku finančních prostředků, 

dalo by se dosáhnout kvalitnějšího zpracování bezpilotního prostředku a lepších vlastností.  

Regulátor Turnigy Plush 40A :  2x 609 Kč 

Dmychadlo EDF – 80 :   2x 669 Kč 

Motor:      2x 467 Kč 

Wattmetr :     759 Kč 

Serva :      2x95+2x175 Kč 

Li-pol baterie:      794+1729 Kč 

Řídící deska:    664 Kč 

Přijímač Rex 5:     750 Kč 

Krystal 35 Mhz; 75 kanál :  169 Kč 

Výřezy křídla:      1000 Kč 

Lepidla a ostatní stavební materiál:  500 Kč 

Servo testr    189 Kč 

Celkově:     10584 Kč 
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7 Závěr 

Úkolem této bakalářské práce je navrhnout bezpilotní prostředek typu křídla s možností 

kolmého startu. Jelikož se nejedná o žádnou zakázku, snažil jsem se vytvořit prototyp, 

poháněný dvěma dmychadly průměru 80 mm uspořádaných vedle sebe s tím že díky jejich 

společného tahu pohybující se přibližně kolem 2kg a váze prototypu 1,2kg je zřejmé že je 

k dispozici 800g tahového přebytku. Tudíž je jasné, že je kolmý start reálný. Což se taky při 

letových testech podařilo. Řídící deska prototyp Fresh II výborně stabilizuje, a umožňuje mu 

tak mít vlastnosti vrtulníku. Díky prototypům pojmenovaným nezávislým názvem Fresh, jsem 

si ověřil, že je reálná cesta k vytvoření bezpilotního prostředku této koncepce. Do budoucna 

hodlám navázat na toto téma i v diplomové práci a zabývat se dokončením prototypu do 

konečné fáze, kdy bude bezpilotní prostředek schopen automaticky přecházet z kolmého 

startu do vodorovného letu.   
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