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1. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Padákové kluzáky se na první pohled mohou zdát podobné seskokovým 
padákům. Původně se z nich také koncepčně vyvinuly. Nicméně použití je 
odlišné. Moderní padákové kluzáky, slouží ke sportovnímu svahovému a 
přeletovému létání a neslouží pouze ke zbrzděni volného pádu. Mnoho 
experimentálních a teoretických výsledků z oboru seskokových padáků, nelze 
s úspěchem převzít a aplikovat v konstrukci moderního padákového kluzáku.  

 

Obrázek č.1 - typický vrchlík moderního padákového kluzáku. 

1.1 EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM 

Jak bylo zmíněno v předešlém odstavci, výsledky z výzkumu seskokových 
padáků nelze přímo převzít, ale je možně se inspirovat metodami. Charakter 
problémů (netuhá nosná plocha, srovnatelná měřítka) je podobný. Například 
Geiger et al. (1990) a Matos et al. (1998) provedli experimenty na skutečných 
dílech. V prvním případě, byl proveden experiment ve skutečném měřítku v 
aerodynamickém tunelu v Langley. V druhém případě byl proveden letový 
experiment. Zde autor popsal deformace (prolomení) náběžné hrany při 
zmenšování úhlu náběhu za letu vysokou rychlostí. Bohužel tyto experimenty 
byly provedeny na seskokových padácích o nízké štíhlosti (cca 3). Za zmínku 
stojí určitě analýza pojednávající o aerodynamice moderních seskokových 
padáků typu křídlo, kde autor rozebírá odhady aerodynamických 
charakteristik, viz Lingard (1995). Existuje i několik málo prací, které se 
zaměřují přímo na aerodynamiku komory padákového kluzáku. Uddin, 
Mashud (2010) testovali zjednodušený model komory padákového kluzáku, 
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na němž měřili deformovaný tvar a vnitřní tlak. Testy flexibilního modelu 
profilu padákového kluzáku a měření aerodynamických sil provedli 
Becker,Bruce (2017). Podobné experimenty provedl Pohl (2011) na sérii 
flexibilních modelů křídel. Pohl (2011) studoval efekty otevření dutiny 
komory padákového kluzáku, jejího tvaru a štíhlosti komor paraglidingového 
křídla na jejich aerodynamické charakteristiky. Jeho experimenty jsou velice 
cenné, protože protože porovnal svá měření s modelem tuhého modelu křídla. 
Poslední tři citované experimenty mají jednu nevýhodu a to, že byly 
provedeny při velice nízké hodnotě Reynoldsova čísla na zmenšených 
modelech. Hanke, Schenk (2014) provedli letová měření tvaru padákového 
kluzáku za letu pomocí stereoskopických kamer. Jejich experimenty byly 
zaměřeny na stanovení vnějších kontur a ne lokálních deformací jako je 
vrásnění atd. Boffadossi, Savorgnan (2016) provedli numerickou a 
experimentální studii paraglidingového profilu s cílem nalézt optimální 
polohu vstupního otvoru vzhledem k vnitřnímu tlaku a aerodynamickému 
odporu. Model profilu použili tuhý, tedy nedeformovaný vlivem tlaku 
vzduchu. Rozsáhlou práci o aerodynamice padákových kluzáků publikoval 
Babinsky (1999). Jeho práce se skládala z měření sil, tlaku a deformace 
modelu zmenšeného paraglidingového profilu v nízkorychlostním 
aerodynamickém tunelu. 

Celkový výkon padákového kluzáku nezáleží jen na 
aerodynamických vlastnostech křídla. Virgilio (2004) publikoval součinitele 
odporu pilota padákového kluzáku v postroji. Publikované součinitele jsou 
pouze pro jeden úhel náběhu a jednu rychlost (resp. Reynoldsovo číslo).  

1.2 NUMERICKÉ SIMULACE 

Čistě numerický přístup autorů Mittal et al. (2001),  Mohammadi, Johari 
(2009) nebo Ross (1993) nezahrnoval žádný vliv flexibility padákového 
profilu v jejich studiích a navíc, jsou jejich práce zaměřeny spíše na profily 
seskokových padáků. Čistě numerickou parametrickou studii 
paraglidingového profilu provedl Forsting et al. (2016) se záměrem zjistit 
vliv pozice a velikosti plnicího otvoru na jeho aerodynamické charakteristiky. 
Ve výpočtech profil reprezentovali tuhým modelem. 

Žádná práce nebyla dosud publikována z oblasti numerické simulace 
křídla či profilu padákového kluzáku se zahrnutím jeho flexibility. Několik 
prací se zabývá simulacemi vlivu flexibility na aerodynamické 
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charakteristiky profilu seskokového padáku typu křídlo. Například Fogell et 
al. (2013) simuloval komoru seskokového padáku pomocí spojení CFD a 
FEM prostředků. Práci dále rozvinul na simulaci několika komor, viz. Fogell 
et al. (2017)  Práci zabývající se simulací seskokových padáků typu křídlo 
publikoval také Perin et al. (2015). Geometrie seskokových padáků je sice na 
první pohled podobná geometrii padákových kluzáku, ale je zde několik 
výrazných rozdílů, které znemožňují přímý přenos výsledků nebo přímé 
použití metodiky popsané v citovaných pracích. Například: 

●  Relativní rozměry plnicího otvoru. 
●  Počet komor 
●  Štíhlost komor 
●  Jejich zavěšení 

1.3 AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÁ PRAXE 

V dnešní době vývojové týmy pracují především pomocí zkušeností z vývoje 
předešlých typů a inkrementálně zlepšují výkony a vlastnosti nového modelu. 
Pro zhodnocení výkonu nového modelu se v zásadě používají srovnávací lety 
s modelem původním (případně s kluzákem konkurenční firmy). Moderní 
výpočetní prostředky (CFD - RANS) se používají výjimečně pouze v 
několika málo firmách a to pouze pro průzkum neznámé konfigurace. Většina 
vývojových týmů spoléhá na lineární teorie aerodynamiky nízkých rychlostí 
a jejich výsledky se upravují pomocí “zkušeného oka” konstruktéra. 
Vzhledem ke konkurenčnímu prostředí vývoje padákových kluzáku firmy své 
know-how zásadně nikde nepublikují. 

2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Na základě celkového cíle a provedené rešerše problematiky, byly stanoveny 
následující dílčí cíle práce. Ze závěrů rešerše plyne, že dosud bylo 
experimentováno pouze na zmenšených modelech komor v aerodynamických 
tunelech. Cílem práce je přinést experimentální data, která nebudu zatížena 
problematikou experimentálního modelování na zmenšených flexibilních 
modelech. Dále zkusit navrhnout jednoduchý teoretický model, který by 
postihoval vliv flexibility na výkon padákového kluzáku. Konkrétně by se 
daly cíle rozepsat do následujících bodů: 

● Identifikovat vliv flexibility na výkony padákového kluzáku v 
realistických podmínkách. 
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● Pomocí nástrojů experimentální aerodynamiky zjistit vliv pilota v 
postroji na výkony.  

● Navrhnout zjednodušený teoretický model, který bude zahrnovat 
vliv deformace profilu, na degradaci aerodynamických 
charakteristik profilu padákového kluzáku. Zvážit využití moderních 
metod (CFD, FEM). 

3. METODY ZPRACOVÁNÍ 

Pro dosažení cílů bylo nutno použít široké spektrum metod. Bylo využito 
letových měření, experiment v nízkorychlostním aerodynamickém tunelu a 
složité numerické simulace. Pro letové zkoušky bylo nutné vyvinout speciální 
měřicí přístroj.  

Padákový kluzák je velice netuhá konstrukce. Při předpokladu 
tuhého díla a tedy i modelu, je v oboru nízkorychlostní aerodynamiky 
experimentální podobnost relativně jednoduchá. Přenos výsledků z modelu 
na dílo je zajištěn při shodě Reynoldsových čísel. Pokud jsou aerodynamické 
charakteristiky závislé na elasticitě jednotlivých částí díla, resp. jeho 
okamžitém tvaru, je situace složitější.   

Křídlo padákového kluzáku je tvořeno nafouklou membránou. 
Geiger et al. (1990) provedli měření dvou shodných seskokových klouzavých 
padáků typu křídlo, různých měřítek v aerodynamickém tunelu. Autoři tímto 
zkoumali možnost přenositelnosti výsledků z modelu na dílo. Nejvěrnějšího 
přenosu deformací mezi měřítky, bylo dosaženo při testech se shodným 
dynamickým tlakem. Tuhost materiálu nelze prakticky měnit. Takže 
nedodržení Reynoldsova čísla je přímo závislé na zvoleném měřítku. 
Uvažujme nyní experiment v typickém nízkorychlostním aerodynamickém 
tunelu s šířkou měříciho prostoru 3m. To by v případě typického padákového 
kluzáku vedlo k měřítku modelu 6,5. Padákový kluzák se ve standardních 
podmínkách pohybuje v rozmezí Reynoldsova čísla 1,2 - 2,5 x 106 , vztaženo 
na SAT. Obtékání modelu v měřítku 6,5 a dynamickém tlaku uvažovaného 
díla by bylo v režimu podkritických Reynoldsových čísel, konkrétně 0,2 - 0,4 
x 106. Tím může nastat značný problém s přenosem výsledků z modelu na 
dílo, zvláště pokud je cílem experimentu zjištění aerodynamického odporu. 
Letový experiment na skutečném díle se nepotýká s výše zmíněnými 
problémy. 
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3.1 IDENTIFIKACE ODPORU Z LETOVÉHO MĚŘENÍ 

Úspěšná identifikace předpokládá rovnováhu sil za letu, která je vidět na 
obrázku č.2. 

 

Obrázek č.2 - rovnováha sil za letu ustálenou rychlostí. 

Pokud jsou síly v rovnováze, můžeme napsat následující rovnovážné rovnice.  

 

 
    
     (1) 

 

 

    
     (2) 

Kde CDw je odpor “teoretického” čistého křídla, které je tvořeno hladkým 
povrchem a návrhovým profilem, CDp je odpor pilota v postroji, CDl je odpor 
šňůr a CDf je odpor způsobený flexibilitou křídla. Tento součinitel zahrnuje 
vliv změny geometrie za letu, plnicího otvoru, propustnosti látky či 
případných vibrací. Tyto faktory jsou stále velkou neznámou v aerodynamice 
padákových kluzáků. 

 V rovnici č.1 a 2 dále předpokládáme, že vývaz šňůr a pilot v 
postroji nepřispívají k celkovému vztlaku křídla. Pro známé hodnoty Ө, q, G 
lze lehce určit vztlak křídla, CLw a pokud známe součinitele odporu šňůr, 
pilota a čistého křídla, tak lze snadno vyhodnotit vliv flexibility padákového 
kluzáku CDf. 

 Letová data byla získána během několika testovacích letů. Ze 
získaných dat byla sestavena rychlostní polára. Ta udává klesací rychlost 
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(opadání, resp. úhel Ө) jako funkci rychlosti letu. Byla použita klasická 
metoda “výškoměr vs. čas”, viz. Johnson (1989). Vlečná sonda, na obrázku č. 
3, zaznamenávala všechny podstatné údaje. Konkrétně šlo o dynamický tlak, 
barometrický tlak a teplotu. Vliv vlhkosti byl vyhodnocen jako zanedbatelný. 
Klesací rychlost, se určila ze změny výšky letu, za určitý časový úsek během 
letu konstantní rychlostí. Změna výšky letu, se určila na základě změny 
barometrického tlaku. Úseky letu byly dlouhé maximálně 2 minuty.  

3.2 AERODYNAMIKA DÍLČÍCH VLIVŮ 

 Odpor šňůr vývazu tvoří přibližně 20% celkového odporu 
padákového kluzáku. Kluzáky na trhu mají různé celkové délky šňůr vývazu, 
méně než 200 m mají závodní speciály a přibližně 400 m mají výcvikové 
kluzáky. Celková délka šňůr testovaného kluzáku je 250 m s průměrem od 
0,6 do 2 mm. Šňůry mají kruhový průřez a proto bylo k výpočtu jejich 
odporu využito znalostí o aerodynamickém odporu válce. Režim, ve kterém 
se paraglidingové šňůry za letu pohybují je podkritický, i když uvážíme 
efekty drsnosti povrchu šňůr, takže součinitel odporu jednotlivé šňůry Cdl = 1 
je vhodná aproximace. Vliv šikmého ofukování byl vyhodnocen jako 
zanedbatelný.  

 

Obrázek č.3 - vlečná sonda během kalibrace v aerodynamickém tunelu. 

 Odpor pilota byl určen z experimentu v aerodynamickém tunelu. 
Konfigurace během měření a typický tvar postroje je vidět na obrázku č.4. 
Experiment byl proveden v nízkorychlostním aerodynamickém tunelu 
3mLSWT ve VZLÚ a. s. v Praze. Bylo provedeno měření v typickém 
rozsahu úhlu ofukování a Reynoldsových čísel. 
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Obrázek č.4 - autor v typickém postroji během měření v aerodynamickém 
tunelu. 

Padákové kluzáky jsou křídla s výrazným záporným vzepětím a 
relativně velkou štíhlostí. Vzepětí podél rozpětí křídla není konstantní, jak je 
vidět na typickém tvaru nosné plochy padákového kluzáku na obrázku č. 5. 
Štíhlosti křídel se pohybuji od 5 pro školní křídla do 7,5 pro závodní kluzáky. 
Zakřivení křídla je tak výrazné, že pro analýzu nelze použít klasické lineární 
teorie pro analýzu štíhlých křídel (např. Glauertovo řešení). Pokročilé 
numerické metody dynamiky tekutin založené na řešení Navier-Stokesových 
rovnic mohou přinést velice podrobnou analýzu složitých konfigurací, 
nicméně časová náročnost výpočtu a jeho přípravy v případě prostorově 
složité konfigurace je veliká a nehodí se k rychlé analýze. Jistým 
kompromisem jsou rozšířené teorie nosné čáry. Phillips, Snyder (2000), 
publikovali velice výhodnou formulaci takovéto teorie. Tato varianta teorie 
nosné čáry dokáže zahrnout nelinearitu profilových vztlakových čas a 
zvládne řešit prostorově prohnuté křídlo. Teorie rozšířené nosné čáry byla 
testována na dostupných experimentálních datech pro podobně zakřivená 
křídla a byla shledána jako vhodná teorie pro analýzu takto prostorově 
zakřivených konfigurací. Teorie velmi věrohodně předpovídá indukovaný 
odpor. Systém nelineárních rovnic, popsaných v Phillips, Snyder (2000), byl 
řešen newtonovou metodou pomocí softwaru GNU Octave. 
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Obrázek č.5 - typický tvar nosné plochy padákového kluzáku. Je vyobrazeno 
pouze polorozpětí křídla. 

3.3 NUMERICKÉ SIMULACE FLEXIBILNÍHO PROFILU 

Cílem teoretických simulací byl pokus o vytvoření teoretického modelu, 
který bude reflektovat vliv flexibility na aerodynamiku profilu padákového 
kluzáku. Pojem profil u klasických křídel lze chápat jako myšlený řez v 
určitém místě křídla rovinou, která je zpravidla rovnoběžná s rovinou 
symetrie, v návrhových úpravách jde ryze o 2D problém. 

Ekvivalent klasického leteckého profilu se na reálném padákovém 
kluzáku hledá obtížně. Za letu se padákový kluzák deformuje a má odlišný 
tvar od teoretického tvaru, který bývá zpravidla navržen v CAD systému 
konstruktérem. Objektem s podobnými aerodynamickými vlastnostmi, jaké 
má profi ve vztahu ke křídlu, má na padákovém kluzáku jeho komora. 
Typické deformace komory za letu jsou následující: 

● Kontrakce (zmenšení relativního rozpětí) 
● Zvětšení relativní tloušťky profilu mezi žebry 
● Prolomení náběžné hrany v oblasti stagnačního bodu 
● Ztupení odtokové hrany (zvětšení jejího úhlu) 
● Vrásnění potahu 
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Obrázek č.6 - profil padákového kluzáku. 

Povrch křídla padákového kluzáku je výrazně flexibilní. Odezva 
struktury na zatížení byla modelována pomocí FEM řešiče ABAQUS a 
tlakové zatížení bylo vyřešeno pomocí CFD programového balíku Open 
FOAM. Bylo naprogramováno rozhraní mezi řešiči, treré si předávaly posuvy 
a tlakové zatížení v kvazi-statických krocích. Po několika iteracích byla 
usouzena konvergence. Podobná metodika byla zvolena ve studiích Fogell et 
al. (2013, 2017), konvergence i těchto studiích nastala po několika iteracích. 

 Odezva struktury byla reprezentována pomocí membránových 
elementů, které nemají žádnou ohybovou tuhost. Materiálové vlastnosti byly 
uvažovány s vlastností NO COMPRESSION, která simuluje vlastnost 
tkaniny, nemohoucí přenášet tlaková zatížení. Výpočet byl geometricky 
nelineární. Nejhustší výpočetní síť měla 35 192 elementů a 18 142 
výpočetních uzlů. Cílem simulace bylo zjištění deformace horního a 
spodního potahu komory. Všem uzlům na hranici potahu komory (tyto uzly 
ležely v rovině rovnoběžné s rovinou symetrie) byl aplikován posuv jako 
okrajová podmínka. Hodnota posuvu byla zjištěna pomocí alaýzy forografie 
pořízené za letu, viz obr. 9. Na strukturu bylo přeneseno pouze tlakové 
zatížení. 

Proudění bylo uvažováno jako nestlačitelné, stacionární a vazké 
(plně turbulentní). Byly zkoušeny 2 modely turbulence. Spalart-Allmaras a k-
ωSST. Oba turbulentní modely jsou hojně využívány v leteckých aplikacích. 
Výpočetní síť byla konstruována tak, aby splňovala podmínku Y+ ≈ 1v první 
vrstvě buněk. Celá výpočetní síť měla 10 997 760 buněk, hranice výpočetní 
oblasti byla vzdálena přibližně 15 tětiv od profilu. Pro řešení byl použit 
standardní algoritmus Simplefoam implementovaný v softwaru OpenFOAM. 
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4. VÝSLEDKY 

Kapitola s výsledky práce je rozdělena na jednotlivé sekce, kde nejdříve jsou 
diskutovány výsledky z experimentu v aerodynamickém tunelu, pak z 
letových testů a jejich vyhodnocení. Poté jsou diskutovány výsledky z 
numerických simulací. Nakonec je předvedeno užití výsledků práce k 
modelování výkonu kompletního padákového kluzáku. 

4.1 ODPOR PILOTA V POSTROJI 

Byl proveden experiment v aerodynamickém tunelu, který měl za cíl zjistit, 
součinitel odporu pilota v typickém postroji padákového kluzáku. Měření 
bylo provedeno v typické obálce letových Reynoldových čísel a úhlů náběhu. 
Úhel náběhu 9,4 stupně odpovídá úhlu ofukování při letu s klouzavým 
poměrem 1:6, jde tedy o limitní hodnotu z hlediska letové obálky. 

 

Obrázek č.7 - profil padákového kluzáku. 

Na obrázku č. 7 vidíme průběh součinitele odporu s Reynoldsovým číslem 
pro dva zmíněné úhly náběhu. Můžeme vidět, že součinitel odporu klesá s Re 
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přibližně lineárně, jak se ostatně dalo očekávat. Dále s předpokladem lineární 
závislosti součinitele odporu na úhlu náběhu, byl vytvořen model, který 
můžeme vidět v rovnici č. 3. 

 

    
     (3) 

Kde CDp0,0 je součinitel odporu pilota v postroji při nulovém úhlu náběhu Θ a 
Re. Zbylé členy jsou derivace součinitele odporu podle úhlu náběhu a 
Reynoldsova čísla. Pro testovanou kombinaci postoje a pilota jsou hodnoty 
koeficientů uvedeny v tabulce č. 1. Provedení tohoto experimentu bylo nutné 
pro úspěšnou identifikaci odporu křídla z letového testu. 

 

Tabulka č. 1 - Koeficient odporu paraglidingového postroje. 

4.2 VÝSLEDKY Z LETOVÝCH TESTŮ 

Padákový kluzák se za letu deformuje a se vzrůstající rychlostí tato 
deformace roste. Růst deformace způsobují dva faktory: 

● Zvětšení dynamického tlaku působícího na povrch kluzáku 
● Posun stagnačního bodu směrem k náběžné hraně. 

Vizualizace posunu stagnačního bodu je na obrázku č. 8. Můžeme vidět 
tlakové rozložení kolem náběžné hrany komory padákového kluzáku v rovině 
symetrie vypočteného programem XFoil. Jde o režimy, kterým odpovídá let 
rychlostmi 10, 12 a 14,5 ms-1. Červeně je znázorněna pozice plnicího otvoru. 
Lze vidět, že stagnační bod se posouvá směrem k náběžné hraně a způsobuje 
zde větší deformaci. Tato deformace (prohnutí) je zobrazena na obrázku č. 9. 
Jde o hodnoty deformace, které byly měřeny za letu. Tato data byla odečtena 
z fotografií. 



13 
 

 

Obrázek č.8 - vizualizace posunutí stagnačního bodu za letu různou rychlostí. 

Na obrázku můžeme pozorovat, že průběh deformace je lineární 
vzhledem k dynamickému tlaku. Deformace náběžné hrany nebyla jediná 
deformace, která byla pozorována za letu. Se vzrůstající rychlostí rostla i 
kontrakce komor. Naměřené hodnoty kontrakce byly použity jako okrajová 
podmínka do FEM výpočtu. 

 

Obrázek č.9 - profil padákového kluzáku. 

Aerodynamická polára všech komponent testovaného padákového 
kluzáku je zobrazena na obrázku č. 10. Můžeme zde vidět složky odporu 
pilota CDp, šňůr vývazu CDl a čistého teoretického křídla CDw. Tím se myslí 
odpor křídla, jehož povrch by byl vytvořen pouze z kontur teoretických 
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žeber. Pro výpočet aerodynamických charakteristik byla použita rozšířená 
teorie nosné čáry zmíněna v kapitole č.3.1. Při analýze byla brána v potaz i 
změna Reynoldsova čísla za letu. To se pohybovalo v mezích od 1,5 do 2,5 
milionu, vztaženo na střední aerodynamickou tětivu. Odpor pilota v postroji 
by vypočten ze vztahu č.3 a odpor šňůr byl diskutován v kapitole 3.2.   

 

Obrázek č.10 - profil padákového kluzáku. 

Vliv flexibility CDf, který je definován v kapitole č.3.1, je vyznačen 
šedivou plochou. Jde o rozdíl mezi identifikovaným odporem z letového 
experimentu a vypočteným odporem, který bere v úvahu jen pilota v postroji, 
šňůry vývazu a teoreticky hladké křídlo. Aerodynamická polára, je vynesena 
pro součinitele vztlaku, které odpovídají letu v rozsahu rychlostí přibližně od 
rychlosti odpovídající maximální klouzavosti, do rychlosti maximální. 

Z obrázku č.10 lze odvodit, že přírůstek odporu způsobený 
flexibilitou kluzáku tvoří 4% celkového odporu v režimu, kdy kluzák letí 
rychlostí blízké rychlosti maximální klouzavosti. Při maximální rychlosti, 
tvoří přírůstek odporu přibližně 30% odporu celkového. Příspěvek pilota v 
postroji mírně klesá se snižováním součinitele vztlaku (vzrůstající rychlost), 
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to je způsobeno zvyšujícím se Reynoldsovým číslem. Příspěvek šňůr vývazu 
je konstantní.  Dominantním odporem v nízké rychlosti letu je tedy odpor 
křídla, zejména jeho indukovaná složka. Za letu vyšší rychlostí, která je 
blízká rychlosti maximální, se odpor způsobený deformací křídla přibližně 
rovná odporu křídla hladkého či dvojnásobku odporu pilota. 

 

Obrázek č.11 - vliv flexibility v závislosti na rychlosti letu. 

Na obrázku č.11  je uveden vývoj CDf na rychlosti letu. Do obrázku 
je vykreslen i vliv plnicího otvoru z jiných studií.  Jak lze pozorovat, vliv 
flexibility je opravdu minimální při nízké rychlosti letu a roste přibližně 
lineárně s rychlostí letu. S rychlostí letu rostou i lokální deformace potahu 
křídla, které jsou způsobeny zvýšeným dynamickým tlakem a posunem 
stagnačního bodu, viz úvod této kapitoly. Dále byly do obrázku vykresleny 
výsledky degradace aerodynamických charakteristik získané z tunelových 
měření na zmenšených modelech, kde Pohl (2011) předpokládal, že zvýšení 
odporu je pouze funkcí štíhlosti komory. Štíhlost komory je poměr lokální 
tětivy k její šířce. Tato veličina je konstantní v určitém řezu křídla. Odpor 
tedy dle Pohlovy teorie klesá s rychlostí letu, protože klesá i součinitel 
odporu vlivem Reynoldsova čísla. Přírůstek odporu identifikovaný z letového 
experimentu zahrnuje i vliv přítomnosti plnicího otvoru. Čistý vliv plnicího 
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otvoru (Babinsky (1999), Baffodosi (2015)) je v obrázku také vynesen. Z 
výsledků lze usuzovat, že při nízkých rychlostech, má deformace nosné 
plochy na odporu kluzáku minimální vliv. 

4.3 VÝSLEDKY NUMERICKÝCH SIMULACÍ  

V následující kapitole budou popsány výsledky teoretických simulací 
flexibilního profilu padákového kluzáku. Celkem byl simulován jeden režim 
a to režim nejvyšší rychlosti letu (CL = 0,41 tedy rychlost 14,5 ms-1), kde má 
komora kluzáku nejvýraznější deformace a degradace aerodynamických 
charakteristik by měla být nejvýraznější.  

 

Obrázek č.12 - vliv flexibility v závislosti na rychlosti letu. 
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Na obrázku č. 12 je vidět velikost deformace komory padákového 
kluzáku. Jde o výsledky poslední iterace numerického výpočtu. Simulace 
byla ukončena v okamžiku, kdy už nové zatížení nezpůsobilo změnu 
deformace a nový tvar neměl výrazně jiné aerodynamické charakteristiky od 
tvaru vypočteného v předchozí iteraci. Na obrázku č. 12 je v nejvyšší části 
pohled na komoru shora, pak zespodu, následuje prostorový pohled s 
detailem a úplně dole je pohled z boku. Prohnutí náběžné hrany, je přibližně 
shodné s tím, které bylo pozorováno za letu. Dále je vidět zvýšení tloušťky 
profilu a jejího omezení pomocí mini-žebra v odtokové hraně. V blízkosti 
náběžné hrany je na sací i tlakové straně komory rozvinuto vrásnění.  

Na obrázku č. 13 je vidět vliv flexibility, zjištěný jednak letovým 
experimentem, tak popsaným numerickým modelem. Jako experiment je 
vynesen součinitel CDf definovaný vztahem č. 2. Jako výsledek modelu je 
vynesen rozdíl součinitele odporu teoretického 2D profilu a součinitele 
odporu 3D deformované komory. Z výsledků je patrné, že navržený 
teoretický model nepředpovídá takovou degradaci výkonu, jako bylo zjištěno 
během letového testu. Rozdíl součinitele odporu je přibližně 0,01. Pokud by 
tento rozdíl byl způsoben chybou měření během letového experimentu, 
muselo by dojít k chybě měření klouzavosti o 1,8. To je přibližně 30% 
měřené hodnoty! Pokud se porovná proudové pole (2D proudění kolem 
profilu a 3D prostorový model komory s deformací potahu), tak nedochází k 
zásadnímu odtržení proudění. Přírůstek součinitele odporu z CFD analýzy je 
tudíž malý. 

 

Obrázek č.13 - vliv flexibility porovnání modelu a experimentu. 
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4.4 POUŽITÍ VÝSLEDKŮ K PREDIKCI VÝKONU PADÁKOVÉHO 
KLUZÁKU 

Aerodynamická polára, se v návrhových výpočtech modeluje pomocí 
takzvané parabolické náhrady, rovnice č. 4. V rovnici se vyskytuje konstantní 
člen CD0, ten většinou reflektuje profilový odpor a člen, který modeluje 
indukovaný odpor. Ten se obvykle vyjadřuje pomocí efektivní štíhlosti λe. 
Takovýto model úspěšně modeluje aerodynamiku klasických křídel letounů.  

 

    
     
(4) 

 Zmíněný návrhový model poláry lze rozšířit i o vlivy diskutované v 
této práci. Jak bylo ukázáno, tak nárůst aerodynamického odporu, 
způsobeného flexibilní povahou křídla, je lineární vzhledem k rychlosti letu, 
viz obrázek č. 11. Návrhový model pro padákový kluzák lze vyjádřit pomocí 
rovnice č. 5.  

 

    
     
(5) 

V rovnici č. 5 vystupuje součinitel profilového odporu CD0, 
součinitel odporu pilota v postroji CDp a součinitel odporu šňůr vývazu CDl. V 
tomto návrhovém modelu jsou tyto součinitele uvažovány jako konstantní. 
Dále model zahrnuje počet komor, respektive vážený průměr jejich štíhlosti 
(CDf

λc). Vliv počtu komor byl posuzován z výsledků Pohl (2011). Model v 
rovnici č. 5 zahrnuje vliv plnicího otvoru(CDf

in), viz studie Babinsky (1999). 
A nakonec zahrnuje i vliv degradace odporu se zvyšující se rychlostí (CDf

V). 
Tento vliv byl extrahován z výsledků letových testů, které byly popsány v 
kapitole č. 4.2. Konstanty a a d v rovnici č. 5 upravují získané výsledky tak, 
aby nebyly závislé na počtu komor a velikosti plnicího otvoru padákového 
kluzáku, který byl použit v letovém testu. Koeficienty jsou uvedeny v tabulce 
č.2. 

Model popisuje výkon kluzáku věrohodně, jak je vidět na obrázku č. 
14. Do obrázku byla vynesena i závislost bez vlivu flexibility a dále i pro 
hypotetický kluzák s dvojnásobným počtem komor. Model představený v 
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rovnici č.5, může reflektovat všechny zmíněné základní konstrukční 
parametry padákového kluzáku. Bere v úvahu i změnu tvaru za letu různou 
rychlostí a tím i změnu součinitele tvarového aerodynamického odporu. 

 

Obrázek č.14 - Návrhový model, průběh klouzavosti. 

 

Tabulka č. 2 - Koeficienty návrhového modelu padákového kluzáku. 

Dále byl analyzován výkon kluzáku, vzhledem k základním 
konstrukčním parametrům. Byly uvažovány dva základní konstrukční 
parametry a to: štíhlost křídla λ a štíhlost komor λc. Štíhlost komor ukazuje 
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náročnost výroby z hlediska nákladů. Větší počet komor klade zvýšené 
nároky na preciznost výroby, i dobu výroby jednotlivého exempláře. Štíhlost 
křídla zásadně ovlivňuje chování křídla v nestandardních letových režimech, 
charakterizuje tedy letové vlastnosti. Křídla vyšší štíhlosti vykazují větší 
nároky na schopnosti pilota. 

Z výsledků vynesených na obr.15 je zřejmé, že stejné maximální 
klouzavosti lze dosáhnout různou kombinací štíhlosti křídla a komory. Pokud 
se bude preferovat štíhlost křídla, tak nastane tento režim při nižší rychlosti,  
než pokud se bude preferovat štíhlost komory. Je to způsobeno tím, že 
štíhlost křídla redukuje indukovaný odpor, který dominuje při letu nižší 
rychlostí (vyšším součiniteli vztlaku). 

 

Obrázek č.15 - analýza konstrukčních parametrů. 

Hodnota maximální klouzavosti není ideální parametr pro hodnocení 
výkonnosti bezmotorových letadel. Ideální je použít komplexnější kritérium, 
které bere v úvahu nejen hodnoty kluzavosti, ale i při jaké rychlosti nastanou. 
Tímto parametrem je maximální dosažitelná průměrná rychlost na přeletu. 
Tato rychlost bere v úvahu průběh klouzavost, v závislosti na rychlosti 
(rychlostní poláru) a průměrnou rychlost (sílu) termických stoupavých 
proudů, více Reichmann (1978). 

Výsledky vlivu základních konstrukčních parametrů na průměrnou 
rychlost na přeletu jsou vykresleny na obrázku č. 16. Je evidentní, že kluzák s 
nejvyšším počtem komor a zároveň s jejich nejvyšší štíhlostí, bude 
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nejvýkonnější. Provedená analýza, však ukazuje možnost, vzájemné 
zaměnitelnosti konstrukčních parametrů. Konkrétně ukazuje, jak lze snížit  
nároky na pilotáž, které charakterizuje štíhlost křídla, za cenu zvýšených 
nákladů, které charakterizuje počet komor, při zachování stejného výkonu. 
Provedená analýza, předpokládá neměnné ostatní parametry, jako je: celková 
délka šňůr vývazu, odpor pilota, faktor efektivní štíhlosti a odpor použitého 
profilu. 

 

Obrázek č.16 - průměrná rychlost na přeletu. Pro průměrnou rychlost 
stoupání 1 ms-1. 

Závěrem lze říci, že návrhový cyklus padákového kluzáku, trvá 
relativně dlouhou dobu. Pro danou kategorii kluzáku, se nový model objeví 
vždy až po třech až čtyřech letech. Při návrhu nového kluzáku, se vždy 
vychází ze zkušeností s předešlým modelem kluzáku. Při hodnocení letových 
vlastností jsou důležité subjektivní pocity pilota a konstruktéra ze zkušebních 
letů s prototypy. Tyto pocity lze těžko kvantifikovat. Nicméně provedené 
analýzy, mohou pomoci navést vývoj nového modelu, žádaným směrem. 

5. ZÁVĚR 

Práce se zabývá aerodynamikou padákových kluzáků komplexně. Potvrdilo 
se, že i tak “jednoduché” sportovní létající zařízení, jako je padákový kluzák, 
je z teoretického hlediska komplikovaný problém. Vzhledem k netuhosti 
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křídel padákových kluzáků je aerodynamika pevně spjata s poddajným 
tvarem kluzáku.  

 Na počátku teze byly popsány cíle práce, které by se daly popsat 
následovně. Měl být zjištěn vliv flexibility kluzáku na aerodynamické 
charakteristiky. Pro letový test bylo nutné vyvinout měřicí zařízení a provést 
experiment v aerodynamickém tunelu, pro odstranění vlivu pilota v postroji. 
Poté byl navržen zjednodušený teoretický model, který měl by degradaci 
aerodynamických charakteristik predikoval.  

Z analýzy letových dat, popsané v předešlé kapitole, vyplývá že: 

● Degradace aerodynamického odporu vlivem flexibility je přibližně 
lineární vzhledem k rychlosti letu.  

● Vliv flexibility na aerodynamický odpor, je zanedbatelný při letu 
nízkou rychlostí, tedy rychlostí blízké rychlosti maximální 
klouzavosti. Identifikovaný vliv odporu v tomto režimu letu, je 
přibližně roven vlivu plnicího otvoru zjištěném v jiných studiích. 

● Flexibilita přispívá přibližně 4% k celkovému aerodynamického 
odporu kluzáku při letu nízkou rychlostí a 30ti % k celkovému 
odporu při letu maximální rychlostí.  

Vlastnosti teoretického modelu by se daly popsat následovně: 

● Zjednodušený model jedné komory kluzáku reflektuje lokální 
deformace potahu. Predikuje prolomení náběžné hrany v místě 
stagnačního bodu a predikuje i vrásnění komory v místech, kde se 
běžně nachází. Deformace mají realistický charakter. 

● Model podhodnocuje degradaci aerodynamického odporu. Pro 
testování teoretického modelu, byl vybrán případ letu maximální 
rychlostí, kdy je vliv flexibility nevýraznější. Příčin neshody může 
být několik. Může se jednat o mechanismus, kterým komory 
interagují mezi s sebou. Může se jednat o lokální odtržení na 
lokálních částech křídla, i když tato bylo vyvráceno pomocí 
vizualizace pomocí bavlnek. Pro určení přesných příčin chování 
modelu by bylo nutné pokračovat další sérií experimentů jak v 
laboratorních podmínkách, tak za letu. 

● Problém degradace výkonu křídla padákového kluzáku nelze 
modelovat pomocí zjednodušeného modelu jedné komory a její 
deformace. 
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Přínosy práce pro oblast techniky padákových kluzáků, by se daly shrnout 
následovně: 

● Měření pilota v postroji v rozsahu, které bylo publikováno v rámci 
této práce, nebylo provedeno ani jinde publikováno. 

● Vyhodnocení vlivu flexibility na odpor, z letového experimentu, 
nebylo dosud provedeno ani publikováno. Dosavadní data byla 
zjišťována na zmenšených modelech při laboratornich 
experimentech. 

● Práce dává komplexní přehled aerodynamiky padákového kluzáku. 
● I když zjednodušený teoretický model nepostihuje plně vliv zjištěný 

experimentem, lze z něj usuzovat přibližně na místa a velikosti 
lokálních deformací. 

● Nakonec byl vytvořen návrhový model, popsaný v kapitole 4.4, se 
kterým lze predikovat výkon padákového kluzáku, v závislosti na 
základních konstrukčních parametrech. Tento model používá 
empirických parametrů. Tyto empirické parametry pochází, jak z 
letového měření, tak z publikované literatury. V budoucnu, je bude 
možné opravit pomocí dat z dalších letových zkoušek, či pomocí 
zkušeností konstruktéra.   
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Anotace – Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel 

Tato disertační práce se zabývá aerodynamikou flexibilních křídel, konkrétně 
padákových kluzáků. Padákové kluzáky se staly v posledních desetiletích 
oblíbeným sportovním létajícím zařízením nadšených aviatiků. Ačkoliv se 
tomuto sportu věnuje celosvětově kolem 100 000 pilotů, zůstává padákový 
kluzák z teoretického hlediska neprobádaným aparátem. 

Tato práce se zaměřuje na možnost modelování degradace 
aerodynamického výkonu způsobeného flexibilitou křídla pomocí moderních 
výpočetních metod. Dále popisuje letové experimenty, ze kterých byla tato 
degradace vyhodnocena. Numerický model byl velice zjednodušen, tudíž 
nedošlo k absolutní shodě teorie s experimentem. Na konec byl vytvořen 
návrhový model, který respektuje základní konstrukční parametry kluzáku.  

Práce komplexně pojednává o aerodynamice padákového kluzáku a 
popisuje jednotlivé faktory mající zásadní vliv na výkon kluzáku. 
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Resume - Aerodynamic characteristics of flexible wings 

This dissertation deals with an aerodynamic of flexible wings, specifically 
paragliders. Paragliders became the favorite tools of enthusiastic aviators in 
the last decades. While there are about 1000 000 pilots worldwide a theory 
behind paragliders is not still satisfactory discovered.  

 The goals of dissertaion are as follows: 

 Identify the effect of flexibility nature of a paraglider wing on its 
performance in realistic condition.  

 Determine the effect of a pilot in harness on paraglider performance 
by means of experimental aerodynamics. 

 Design simplified theoretical model which includes the effect of 
deformed airfoil on aerodynamic characteristics. Consider the use of 
the modern methods (CFD, FEM) 

The dissertation focuses on the possibility of modeling the 
degradation of wing aerodynamic performance due to its own flexibility by 
means of modern computational methods. It describes flight test experiments 
carried out for the identification of the degradation. It was found that the 
flexibility can add up to 30% of total paraglider drag. 

The Numerical model was very simplified thus absolute match 
between experimental and theoretical results was not found. At the end, the 
model for preliminary analysis was created. This model for preliminary 
respects basic design parameters of a glider. The basic design parameters are: 

 Aspect ratio of wing, which reflect the demand to pilot training and the 
glider cestification. It reflects the passive safety of a glider.  

 Aspect ratio of a cell, or total cell count, which reflects cost of glider 
production. 

The developed model shows the relation between those two basic design 
parameters in relation to paraglider performance (average cross county 
speed).  

This thesis treats aerodynamics of paraglider in a complex manner 
and describes particular factors which affect significantly the performance of 
paraglider wings. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


