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1. Úvod 

Nové trendy v konštrukcii lietadiel zahŕňajú nové koncepčné 
usporiadanie draku lietadla, implementáciu vodíkových palív, 
elektrické sofistikované riadenie vzletu a pristátia. Súčasne 
pojmom môžeme demonštrovať prepracovanejšie 
aerodynamické prvky usmerňovania prúdu vzduchu. Primárnym 
cieľom nášho skúmania je zameranie sa na koncepciu 
zmiešaného krídla-Blended Wing Body, aerodynamické 
vlastnosti koncepcie, vlastnosti stability a riadenia, záloha 
stability. Sekundárnym cieľom skúmania je porovnanie výhod 
a nevýhod konštrukčných riešení a zhodnotenie potenciálne 
využiteľných konštrukčných riešení z hľadiska strednodobého 
a dlhodobého. 

2. Súčasný stav riešenej problematiky 

Do „zlatého veku letectva“ výrazne zasiahla svetová pandémia. 
Väčšina spoločností pri konštrukčnom návrhu lietadla musí 
disponovať finančnými prostriedkami, ktoré závisia od finančnej 
podpory štátu, alebo individuálnych sponzorov projektu. 
Spoločnosti disponovali finančnými investičnými vkladmi, ktoré 
mali zabezpečiť premenu koncepčného návrhu na skutočnosť už 
pred vypuknutím svetovej pandémie(autor). Svetová pandémia 
zapríčinila zavádzanie nadštandardných hygienických opatrení 
spoločností[1]. Pri skúmaní našej oblastí práce sme sa s inými 
vplyvmi svetovej pandémie na nové trendy v konštrukcii 
lietadiel nestretli. Napriek tomu berieme na vedomie, že 
výraznejšie dopady mohli nastať(autor).  

 

3. Koncepcia pre rôzne rýchlostné spektrá 

V našom predmete skúmania pojmom „Nové trendy 
v konštrukcii lietadiel“ rozumieme akékoľvek konštrukčné 
usporiadanie lietadla, ktoré sa bude výrazne odlišovať od 
klasického konvenčného usporiadania lietadiel. Nové trendy v 
konštrukcii lietadiel môžeme rozdeliť na:  

1. nosná plocha, 

2. rotačné teleso, 

3. hybridné lietadlá v kombinácii vodíkových článkov 
a batériového zdroja energie,  

4. elektrické lietadlá(autor). 

 
Väčšina z vyššie spomenuté trendov sa už v minulosti objavila na 
trhu. Koncepčné riešenie, prstencová konfigurácia nosných 
plôch je stále len v procese vývinu. Presné vymedzenie nových 
trendov v konštrukcii lietadiel pre rýchlostné spektrum nie je 
možné (autor).  
Príkladom nadviazania riešenia konštrukčného usporiadania 
draku lietadla od spoločnosti Boeing je lietadlo Airbus A300-
600ST a A330-700 Beluga Extra Large [2]. 
 
 

 

Obrázok 1:  Vývoj konštrukčného riešenia Beluga XL. Zdroj: [2]. 

Abstract 

Automation, robotic, unconventional arrangement hydrogen are the hallmarks of new trends in aircraft design. The implementation of hydrogen 
fuel in aircraft appears to be one of the biggest advances in the near future. Automation in aircraft control is based on the reduction of runway 
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Blended Wing Body  

Primárna idea pre kapacitu pozostávala z počtu 555 sedadiel, za 
dosiahnuteľnej rýchlosti M=0,85, pri dolete 15 000 km a plošnou 
záťažou 66,4 t[3]. Koncepcia zmiešaného krídla výrazne 
redukuje hluk, spotrebu paliva a znižuje odpor[4]. 

Celkovú konštrukciu generácie lietadiel BWB môžeme 
kategorizovať na: 

1. pretlakovú kabínu, 

2. vnútorné krídlo, 

3.vonkajšie krídlo[5]. 

Rozhodujúcimi prednosťami koncepcie BWB sa stali vyšší pomer 
vztlaku, odporu a výhodné centrovanie plošnej záťaže úmernej 
dĺžke vzdialenosti koncov krídel. Charakteristické uloženie 
motorov zabezpečuje zníženie hlučnosti samotného lietadla[3]. 
Koncepcia zmiešaného krídla disponuje zálohou statickej 
stability pri klopení a zatáčaní[6]. Záloha statickej stability 
koncepcie BWB sa pohybuje na hodnote 18%. Koncepcia 
disponuje dobrou dynamickou stabilitou v pozdĺžnom a 
priečnom smere[7] [10]. 

 Koncepcia pre subsonické rýchlostné spektrum  

Rýchlostné spektrum zahŕňa klasické konvenčné a nákladné 
lietadlá. Čím je konštrukcia trupu lietadla vystavená väčšiemu 
hmotnostnému zaťaženiu, tým si vyžaduje zvýšenú stabilitu 
draku lietadla. Zvýšenie stability lietadla môže byť docielené 
kýlom, kormidlami, vhodnou decentralizáciou záťaže, posunom 
CG lietadla apod. Lietadlá v subsonickom rýchlostnom spektre 
sa nepohybujú transsonickou rýchlosťou, v dôsledku čoho zložka 
aerodynamického odporu bude vysoká. Všetky požiadavky na 
konštrukcie subsonického spektra sú stanovené vzhľadom na 
možné anomálie(autor).  

Všetky vyššie spomenuté vlastnosti môžeme nájsť na 
konštrukčnom usporiadaní lietadla Beluga Extra Large(autor). 

 Koncepcia pre transsonické rýchlostné spektrum  

Transsonické rýchlostné spektrum má zvýšené požiadavky na 
riaditeľnosť a stabilitu lietadla. Poťah konštrukcie draku lietadla 
musí prenášať ohybové momenty. Dôraz sa kladie aj na 
konštrukčnú prepracovanosť draku lietadla, uplatnenie tvarovo 
a materiálovo stabilných prvkov. Zodpovedanie všetkých 
požiadaviek je vzhľadom na možné anomálie tanssonického 
prúdu vzduchu(autor). 

Vlastnosti lietadla pohybujúceho sa v transsonickej rýchlosti 
demonštruje lietadlo Blended Wing Body(autor). 

 Koncepcia pre supersonické rýchlostné spektrum   

Tvar konštrukcie lietadla je koncipovaný tak, aby konštrukčné 
usporiadanie draku lietadla zvyšovalo rýchlosť lietadla. Na 
dosiahnutie potrebnej rýchlosti lietadla vplýva celkové 
konštrukčné usporiadanie draku lietadla- prednej časti trupu, 
nosných a chvostových plôch. Prostriedky na horizontálnych 
stabilizátoroch majú znižovať vznik razových vĺn. Pohonná 
jednotka lietadla nesmie spôsobovať hluk v komore prídavného 
spaľovania. Treba brať na vedomie, že stanovenie požiadaviek 

na konštrukciu sa odvíja od aerodynamického ohrevu 
konštrukcie(autor).  

Spomenuté vlastnosti môžeme nájsť v koncepcii lietadla 
Lockheed Martin-X-59 a Boom Overture(autor). 

 Koncepcia pre hypersonické rýchlostné spektrum  

Väčšina lietadiel pohybujúcich sa v hypersonickom rýchlostnom 
spektre spadajú do kategórie vesmírnych lietadiel. Primárnou 
požiadavkou pre tieto lietadlá je dokonalá tvarová stabilita 
konštrukcie, vysoká výkonnosť pohonných jednotiek, vysoká 
aerodynamická čistota povrchu, materiál konštrukcie 
odolávajúci vysokým teplotám spôsobených aerodynamickým 
ohrevom. Naše tvrdenie je podložené všeobecným poznatkom, 
že čím je vyššia rýchlosť lietadla, tým musí byť zabezpečená 
vyššia manévrovateľnosť, a teda stabilita lietadla(autor).  

Príkladom lietadla pohybujúceho sa v hypersonickom 
rýchlostnom spektre je Skylon. V minulosti experimentálnym 
vesmírnym lietadlom bol Rockwell, ktorý dosahoval hodnotu 
Machovho čísla 20[8]. 

4. Analýza súčasných a budúcich konštrukčných 
riešení 

 Súčasné konštrukčné riešenie 

Airbus A320NEO je príkladom súčasného úzkotrupého lietadla, 
ktoré je možné využiť na krátke a stredne dlhé trate. Kapacita 
lietadla, usporiadanie trupu a inovované krídelká na konci krídla 
-sharklety zabezpečujú hlavné výhody konštrukčného riešenia 
draku lietadla. Na základe nášho skúmania vyhodnocujeme 
usporiadanie lietadla ako vhodné konštrukčné usporiadanie 
zodpovedajúce súčasným trhovým požiadavkám(autor). 

 Hybridné lietadlá 

Vzhľadom na zvyšovanie miery ochrany životného prostredia sa 
implementácia vodíkových článkov javí ako vhodná alternatíva 
leteckého paliva. Pokiaľ budeme vychádzať zo všeobecnej 
charakteristiky elektrického prúdu – voľný tok elektrónov, 
potom môžeme povedať, že triedením molekúl na protóny 
a elektróny sa vo  vodíkových článkov vytvára elektrický prúd, 
ktorý zabezpečuje pohon rotora turbíny v lietadle Piper M350 
(autor). 

 Elektrické VTOL lietadlá - Lilium  

Elektrické spôsoby vzletu a pristátia výrazne redukujú 
požiadavky na vertikálnu a vzletovú plochu, čím sa javia ako 
vhodnou investičnou oblasťou leteckého sektora. Tieto lietadlá 
disponujú krátkou prevádzkovou dobou, ktorá sa uvádza 
v minútach. Nevýhodou lietadiel je základná prázdna hmotnosť 
lietadla a veľký počet motorov(autor).  

 A320NEO a BWB  

Pre objektívne zhodnotenie A320NEO a koncepcie Blended 
Wing Body vychádzame od interných vlastností konštrukcie až 
po vlastnosti ovplyvňujúce prevádzku letísk. 
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Tabuľka 1: Porovnanie špecifikácii A320NEO a BWB. Zdroj: [5], [9]. 

 

Tabuľka poukazuje na priamu závislosť hmotnosti lietadla na 
cestovnom dolete. Napriek tomu, že lietadlo má väčšiu 
dosiahnuteľnú rýchlosť letu, konštrukcia lietadla  s kompozitným 
materiálmi nie je najľahšia. Usudzujeme tak na základe odčítania 
hmotnosti cestujúcich pri plnom obsadení lietadla, hmotnosti 
paliva a iných prevádzkových hmôt od maximálnej vzletovej 
hmotnosti lietadla(autor).  

Tabuľka 2: Porovnanie výhod a nevýhod A320NEO a BWB. Zdroj: Autori. 

 
Príliš vysoká hmotnosť lietadla nie je osožná pri pohybe lietadla 
po vzletovej a pristávacej dráhe letiska. Pohyb lietadla je pomalý 
a spôsobuje obsadenie dráhy na dlhšie časové obdobie(autor). 

5. Záver  

Nové trendy v konštrukcii lietadiel môžeme rozdeliť na: nosnú 
plochu, rotačné teleso, hybridné a elektrické lietadlá. Cieľom 
nášho skúmania bolo priblíženie koncepčného riešenia Blended 
Wing Body. Konštrukčné usporiadanie disponuje dostatočnou 
zálohou statickej/dynamickej stability. Rovnako sa nám podaril 
splniť sekundárny cieľ skúmania. Hlavnou výhodou 
konštrukčného usporiadania BWB je veľký dolet a MTOW. 
V porovnaní s A320NEO je konštrukcia priťažká, čo nie je 
žiadúcim javom pre pohyb po vzletovej a pristávacej dráhe. 
Konštrukčné usporiadanie A320NEO má ľahšie konštrukčné 
usporiadanie draku lietadla. Súčasne treba prihliadať na 
úzkotrupé riešenie trupu lietadla A320NEO. Koncepcia BWB 
nemá presné vymedzenie vstupu na trh. Hybridizácia lietadiel 
bude kontinuálne prechádzať od malých lietadiel až po veľké. 
Nízke nároky na vzletovú a pristávaciu dráhu sú dominujúcou 
výhodou elektrických lietadiel. Predpokladáme, že 
najdynamickejšie rozvíjajúce rýchlostné spektrum z dlhodobého 
hľadiska bude hypersonické. Zo strednodobého hľadiska, post-
pandemickým požiadavkám trhu budú najlepšie zodpovedať 
konštrukčné riešenia subsonického rýchlostného spektra 
umožňujúce cargo prepravu. 
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