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Studentskou práci vytvoøil David Poul, student 
ètvrtého roèníku støední školy, oboru Technické 
lyceum na VOŠ a SPŠ ve Žïáøe nad Sázavou. Pri-
márním úkolem bylo aplikovat nìkteré z postupù 
PLM technologií na rozsáhlejší sestavì a vyzkou-
šet možnosti øešení i ménì tradièních úloh z praxe. 
Základním cílem práce bylo navíc demonstrovat 
možnosti nasazení ménì známých aplikací od 
spoleènosti Autodesk na komplexnìjším samo-
statném vývojovém úkolu øešeném v rámci pro-
jektové výuky. K dispozici pro øešení problematiky 
bylo nìkolik vstupních podmínek a urèitá pøed-
stava o nasazení produktù Autodesku.

Práce je ukázkou pìkného spojení nejmo-
dernìjších postupù 3D navrhování a tvorby 

digitálních prototypù s oblastí stále èastìji 
využívaných FEM technologií. Studie mùže být 
bezesporu pìknou inspirací pro projektovou 
modernizaci èasto konzervativního prùbìhu vý-
uky, která by mìla rozvíjet znalosti a pøedevším 
tvùrèí potenciál studentù našich technických 
škol. Komplexnost úlohy a její provázanost navíc 
pìknì demonstruje možnosti nasazení aplikací 
dostupných v Autodesk Academia prostøed-
nictvím mezinárodního komunitního portálu. 
Z hlediska pracnosti se jedná o závìreènou 
roèníkovou práci na støední škole s rozsahem 
pøibližnì 10 hodin pro úvodní studii a 3D mode-
lování sestavy s nìkolika hodinami vìnovanými 
zjednodušení a analýzám proudìní.

David si zvolil pro svou práci ne pøíliš snadný úkol. 
Pokusil se o studii mechanizace køídla letadla, 
které je vybaveno nìkolika samostatnými me-
chanickými prvky pro øízení a modifikaci vztlaku. 
Nìkolikrát v prùbìhu øešení zavítal i na nedaleké 
letištì, kde si prostudoval skuteèné létající stroje 
tak, aby mohl vytvoøit jejich digitální model.

Primární sestava mechanizace køídla letadla 
byla následnì vytvoøena s ohledem na úroveò 
znalostí v jednoduché podobì s jedním prùbìž-
ným profilem. Díky tomu bylo možné v pomìrnì 
krátkém èase dosáhnout solidní rozpracovanosti 
sestavy a pøedevším mechanizace køídla jako 
takového. Vlastní pohybové prvky køídla byly 
rozdìleny na funkèní celky. Ty jsou tvoøeny 

V posledních letech je naší mladé generaci techniků přístupná stále častěji špičková 

technologie již na úrovních jejich studia. Dosažitelnost výkonného odborného softwaru 

a jeho využití umožňuje sbližování teoretické výuky a praxe. Díky rozumné licenční 

politice společností produkujících software lze pak dosáhnout i na půdě škol velmi 

zajímavých výsledků a provázat je úzce s dalšími projekty. 

Ty mohou v sobě integrovat postupy a zkušenosti donedávna přístupné pouze ve 

špičkové průmyslové praxi. Rád bych našim čtenářům představil jednu z velmi 

zajímavých prací, která by jinak jistě zapadla ve školním archívu.
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Velmi detailně je modelována mechanizace křídla, v tomto případě slotu na 

náběžné hraně.

Konstrukce křídla je provedena v Autodesk Inventor 2014
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konstrukènì statickou èástí nosné plochy, køi-
délkem, vztlakovou klapkou a èelním slotem. 
Postupnì byly v Autodesk Inventoru vyøešeny 
komponenty mechanismu pohybu a provìøeny 
kolizní stavy v oblasti krajních výchylek. Pozor-
nost byla pøi konstrukci vìnována také tradièním 
postupùm výroby letadel. V tomto pøípadì bylo 
køídlo provedeno jako nýtovaná konstrukce. 
Spoje byly øešeny z dùvodu zjednodušení mo-
delu pouze ilustrativnì, obdobnì jak je tomu 
u svaøovaných dílù, které nahrazují vlastní sva-
ry symbolickou texturou. Velké množství nýtù 
by samozøejmì zatìžovalo i vlastní systém pøi 
výpoètu. Otázkou samozøejmì je, do jaké míry 
by bylo možné následnì aplikovat napøíklad 
pevnostní FEM výpoèty.

Geometrie køídla byla následnì pro potøeby 
výpoètù a analýz proudìní zjednodušena para-
metricky modifikovatelným plošným modelem. 
Tento model ohranièuje geometrii køídla pouze 
v podstatných vnìjších partiích profilù a pozice 
vztlakové klapky a køidélka. Provedením se 
jedná v Autodesk Inventoru o jednoduchou 
náhradu geometrie sestavy ekvivalentním 
objemovým nebo plošným modelem, který je 
vùèi vlastní simulaci z hlediska objemu dat še-
trnìjší. Bylo by zbyteèné obìtovat drahocenný 
výkon poèítaèe na nìco jiného, než je vlastní 
výpoèet proudnic.

Pro simulaci bylo po nìkolika testech 
využito softwaru Autodesk Simulation CFD, 

který dokáže pomìrnì rychle a srozumitelnì 
ilustrovat vlastní øešení problému na základì 
nastavení okrajových podmínek. Studie proudì-
ní byla vytvoøena pro nìkolik variant nastavení 
vztlakových klapek a køidélek a byla využita 
pro detailní analýzu. Výsledky jsou patrné z pøi-
ložených obrázkù. Vlastní proces analýzy se 
skládá z importu 3D modelu v nativním formátu 
Autodesk Inventoru. V dalším kroku bylo nutné 
vìnovat detailní pozornost vytvoøení virtuální-
ho prostoru aerodynamického tunelu s definicí 
proudícího materiálu, v našem pøípadì vzdu-
chu, kde je umístìna vlastní pøekážka – køídlo. 
Po optimalizaci simulaèního modelu bylo nutné 
nastavit vlastní okrajové podmínky mapující 
vstupní rychlost a tlak. Po následné polygo-
nizaci modelu s pøípadnou modifikací sítì byl 
proveden vlastní výpoèet pomocí øešièe. 

Závìrem bych se s našimi ètenáøi podìlil 
o pár postøehù z uvedené studie. Aplikace nových 
postupù a technologií tvorby digitálních prototypù 
z pohledu realizace výraznì posiluje v prvotní 
fázi øešení pøedevším návrh konceptu. Lze vel-
mi rychle a efektivnì odladit vše potøebné na 
úrovni zjednodušených, ilustrativních geometrií 
a pohybových simulací. Ve fázi komplexnìjší kon-
strukce je již vše dáno praktickými zkušenostmi 
a možnostmi využívaného softwaru, které jsou ve 
strojírenství silnì podpoøeny postupy funkèního 
designu a generováním. Obecnì lze navíc kon-
statovat, že vlastní cesta od myšlenky k finální 

dokumentaci je díky aplikaci 3D návrhu prùhled-
nìjší a atraktivnìjší i pro zaèínající uživatele. 

 K opatrnosti ve výuce bych osobnì nabádal 
v oblasti prvotního pøedstavení postupù vázaných 
na FEM nástroje. Cílené využití tìchto nástrojù 
bez zcela zásadních a dlouhodobých zkušeností 
bych považoval za jisté hazardování vzhledem 
k velkému množství okrajových podmínek. Ty 
mohou u jedné simulace dát i zcela rozdílné vý-
sledky, které by mohly mít u finálního výrobku 
kritické následky. I z tohoto dùvodu bych volil 
vzhledem k mladým uživatelùm vždy opatrnìjší 
pøedstavení FEM postupù žákùm a studentùm 
technických škol s výrazným dùrazem na rùzné 
typy singularit a problematických bodù výpoètù. 
FEM nelze používat jen jako pouhou kalkulaèku 
na výsledky, kterým lze vždy vìøit. Vùèi FEM vý-
poètùm je opravdu nutné mít neustále jistou míru 
respektu a výpoèet vždy konzultovat s nìkolika 
separátními øešeními.

Z pohledu realizace projektové výuky a jejího 
sbližování se skuteèným stavem prùmyslové pra-
xe je pak jistì ideálním øešením pøímé zapojení 
nápadù a intelektu studentù. Výsledky mùžeme 
být velmi pozitivnì pøekvapeni, jak dokáže mla-
dá generace našich technikù svìøené nástroje 
aplikovat a využít. Lze si jen pøát, aby tento trend 
a nadšení zaèínajícím technikùm do budoucna 
zùstaly a byly spojeny s technickým myšlením, 
kreativitou a kvalitním logickým úsudkem spoje-
ným s kvalitními odbornými znalostmi. 

Změna proudnic v okolí wingletu

Vliv slotu na proudnice, základní analýza

Turbulentní proudění v místě vztlakové klapky

Veškerá mechanizace křídla byla prověřena na kinematiku.


