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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztráty stability kompozitních panelů, 

analytickými a MKP metodami, její predikce po zavedení zatížení od aerodynamických sil. Dále se 

zabývá aplikací zmíněných metod na potah kýlové plochy letounu L39NG. Kýlová plocha 

geometricky vychází z letounů L-39 a L-159. Pro ověření výpočetních metod byla provedena 

zkouška kompozitních panelů. Hlavním cílem je redukce hmotnosti potahu a zároveň zachovat jeho 

schopnost přenést zatížení od aerodynamických sil. Nezabývá se návrhem ani rozborem vnitřní 

struktury kýlové plochy. 
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Abstract 

 

This master thesis deals with problems of buckling of composite panels, analytical and 

FEA methods of prediction that after loading aerodynamic forces. It also deals with the 

application of this methods to skin of fin the L-39NG. The fin is geometrically based on L-39 and 

L-159. A composite panel test was performed to verify the calculation methods. The main goal is 

to reduce the weight of the skin while maintaining the ability to transfer aerodynamic load. It does 

not deal with the design or analysis of the internal structure of the fin. 

  



ČVUT v Praze 

Fakulta Strojní  Ondřej Hladík 

13 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 15 

1.1 Svislá ocasní plocha .................................................................................................... 15 

1.2 Omezení a cíle návrhu ................................................................................................. 16 

2 Ztráta stability ..................................................................................................................... 16 

2.1 Úvod do ztráty stability ............................................................................................... 16 

2.2 Vzpěr přímých prutů ................................................................................................... 17 

2.3 Stabilita tenkých desek ................................................................................................ 18 

2.3.1 Teorie .................................................................................................................. 18 

2.3.2 Smykové a ohybové namáhání ............................................................................ 21 

3 Ztráta stability kompozitních desek .................................................................................... 22 

3.1 Úvod do kompozitů ..................................................................................................... 22 

3.2 Regulérní symetrické lamináty ................................................................................... 23 

4 Analýza ztráty stability na L39-NG .................................................................................... 24 

4.1 Sestavení globálního MKP modelu ............................................................................. 24 

4.1.1 CAD model ......................................................................................................... 24 

4.1.2 MKP elementy – podélný systém........................................................................ 26 

4.1.3 MKP elementy – žebra ........................................................................................ 27 

4.1.4 MKP elementy – potah ........................................................................................ 28 

4.1.5 Okrajové podmínky ............................................................................................. 28 

4.1.6 Zatížení ................................................................................................................ 29 

4.2 Analýza osamoceného panelu ..................................................................................... 31 

4.2.1 Analytické metody .............................................................................................. 34 

4.2.2 MKP metody ....................................................................................................... 36 

4.2.3 Použité materiály ................................................................................................. 38 

4.2.4 Výpočet ............................................................................................................... 39 

4.2.5 Výsledky ztráty stability v tlaku.......................................................................... 46 

4.2.6 Výsledky ztráty stability smykem ....................................................................... 49 

4.3 Optimalizace potahu SOP ........................................................................................... 49 

4.3.1 Předpoklady......................................................................................................... 49 



ČVUT v Praze 

Fakulta Strojní  Ondřej Hladík 

14 

 

4.3.2 Analýza ............................................................................................................... 50 

4.3.3 Zamyšlení ............................................................................................................ 56 

5 Zkouška kompozitních panelů ............................................................................................ 57 

5.1 Úvod a cíl .................................................................................................................... 57 

5.2 Výroba panelů ............................................................................................................. 57 

5.3 Zjištění Youngova modulu .......................................................................................... 59 

5.4 MKP Model a predikce výsledku ................................................................................ 61 

5.4.1 Sestavení MKP modelu ....................................................................................... 61 

5.4.2 Predikce kritické síly ........................................................................................... 67 

5.5 Provedení zkoušky panelů smykem ............................................................................ 70 

5.5.1 Osazení tenzometry ............................................................................................. 70 

5.5.2 Zkouška panelů ................................................................................................... 71 

5.5.3 Výsledky ............................................................................................................. 72 

6 Závěr ................................................................................................................................... 83 

 

  



ČVUT v Praze 

Fakulta Strojní  Ondřej Hladík 

15 

 

1 Úvod 

1.1 Svislá ocasní plocha 

Svislá ocasní plocha (SOP) letounu L-39 NG je část draku skládající se z pevné části – 

kýlu, který je pevnou součástí trupu a pohyblivé části – směrového kormidla. Celková 

mohutnost SOP má vliv na směrovou stabilitu letadla. Tato práce se zabývá návrhem potahu 

kýlové části, který byl dosud tvořen z materiálu EN AW-2024-T351, z kompozitního 

materiálu, konkrétně pomocí uhlíkových vláken. 

 

Obrázek 1.1-Vizualizace letounu L-39NG [1] 

Kýlová plocha vychází z letounu L39 a stejná koncepce byla již využita na letounu 

L159. Geometricky totožná kýlová plocha, jako mají zmíněné letouny, slouží jako model pro 

tuto práci. 

 

Obrázek 1.2 – L-39 s pouštní kamufláží 
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1.2 Omezení a cíle návrhu 

Cílem návrhu je dosáhnou co nejmenší hmotnosti potahu kýlové plochy. Zároveň 

kompozitní potah musí být schopen přenést předpisem stanovené zatížení.  

V práci je uvažováno zatížení generované aerodynamickými silami. U tenkostěnných 

struktur se v největší míře jedná o problematiku ztráty stability desek. Tato problematika je 

velmi obsáhlá.  U kompozitních materiálů lze najít mnoho metod výpočtu, které se však svým 

náhledem na problematiku liší a je nutno z nich vybrat ty vhodné pro danou aplikaci. Řešení 

zatížení od vnějších vlivů, jako je střet s cizím objektem, není v této práci provedeno. 

2 Ztráta stability 

2.1 Úvod do ztráty stability 

Se ztrátou stability se lze setkat u prvků, jež jsou velmi štíhlé. Klasickými zástupci 

tohoto jevu jsou v teorii pružnosti pruty či tenké desky namáhané osovým tlakem. Ke ztrátě 

stability dochází též při namáhání ohybem nebo namáhání smykem. 

  

Obrázek 2.1 - Ztráta stability při tlaku [2]  Obrázek 2.2 - Ztráta stability při ohybu [2] 

 

Obrázek 2.3 - Ztráta stability při smyku [2] 
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2.2 Vzpěr přímých prutů 

Pruty namáhané osovým tlakem lze navrhovat dle podmínky. 

𝐹𝑛 ⦤ 𝐹𝑘𝑟    (1) 

  Fn… návrhová tlaková síla 

  Fkr… kritická síla, při které dojde ke ztrátě stability 

Vzpěr vychází ze 3 základních stavů: 

• stabilní 

• indiferentní 

• labilní 

Zároveň se rozlišují 4 základní případy podle typu uložení (Obrázek 2.4): 

 

Obrázek 2.4 - Základní případy vzpěru 

Kritická síla Fkr je osová síla, při které nastává rozdvojení stavu rovnováhy vnějších a 

vnitřních sil. Její řešení v elastické oblasti pro všechny 4 případy provedl Leonard Euler. 

𝐹𝑘𝑟
𝐼−𝐼𝑉 = 𝑛 

𝜋2.𝐸.𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑙2
  (2) 

Pokud je kritické napětí větší než mez únosnosti materiálu σu, nelze provést výpočet 

pomocí Eulerova vzorce. V těchto případech tzv. nepružného vzpěru lze použít řešení podle 

Tetmajera. V tomto řešení je závislost mezi kritickým napětím a štíhlostí prutu nad mezí 

úměrnosti lineární.  
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Obrázek 2.5- Tetmajerova a Eulerova oblast 

𝜎𝑘𝑟.𝑇 = 𝜎𝑘 −
𝜎𝑘−𝜎𝑢

𝜆𝑚𝑒𝑧
. 𝜆  (3) 

 Na (Obrázek 2.5) je mezní štíhlost λmez hranicí pro pružný vzpěr, lze ji vypočítat 

dle: 

𝜆𝑚𝑒𝑧 = √𝑛 
𝜋2.𝐸

𝜎𝑢
  (4) 

 Štíhlost prutu λ závisí pouze na jeho geometrických rozměrech. 

𝝀 =
𝒍

𝒊𝒎𝒊𝒏
=

𝒍

√
𝑰𝒎𝒊𝒏

𝑨

   (5) 

Ke ztrátě stability dochází ve směru kolmém k ose prutu, ke které je minimální 

kvadratický moment Jmin. 

2.3 Stabilita tenkých desek 

2.3.1 Teorie 

Teorie stability tenkých desek vychází z teorie prutů. Lze si představit soustavu prutů 

v těsné blízkosti vedle sebe, kde je každý zatěžován svou vlastní osovou silou. V případě 

tenké desky, kde platí h>>t, nastane ztráta stability kolmo k rovině desky, jelikož k ní je 

minimální kvadratický moment Jmin. 

 Jelikož desku uloženou po celém svém obvodu nelze už řešit pouze jako rovinnou 

úlohu, ale je nutno zde řešit průhyb desky jakožto prostorovou úlohu pro w (x; y), je třeba 

najít vhodné matematické řešení v podobě parciální diferenciální rovnice čtvrtého řádu. 

 

𝜕4𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑥4 + 2
𝜕4𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑥2.𝜕𝑦2 +
𝜕4𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑦4 = −
1

𝐷
[𝑛𝑥

𝜕2𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑥2 + 𝑛𝑦
𝜕2𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑦2 + 𝑛𝑥𝑦
𝜕2𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑥.𝜕𝑦
]  (6) 

λmez λ 

σkr. 

σu 
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kde:  𝑛𝑥 
𝜕2𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑥2
  … představuje tlakové namáhání ve směru osy x 

  𝑛𝑦  
𝜕2𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑦2   … představuje tlakové namáhání ve směru osy y 

  𝑛𝑥𝑦  
𝜕2𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑥.𝜕𝑦
  … představuje smykové namáhání v rovině x-y 

  D   … desková tuhost jednotkové šířky 

   𝐷 = 𝐸∗. 𝐽"1" =
𝐸.

1−𝜇2
 .

1

12
 . "1" . 𝑡3 (7) 

   μ … poissonovo číslo 

   E* … zpevněný deskový modul v tahu/tlaku 

  nx … tlaková normálová síla působící na jednotku šířky průřezu ve směru osy x: 

   𝑛𝑥 =
𝑁𝑥

ℎ
  (8) 

  ny … tlaková normálová síla působící na jednotku délky průřezu ve směru osy y: 

   𝑛𝑦 =
𝑁𝑦

𝑙
  (9) 

nxy … smyková síla působící na jednotku délky a šířky průřezu ve směru os x a y 

(k ose z): 

   𝑛𝑥𝑦 =
𝑇𝑥𝑦

(ℎ+𝑙)
  (10) 

Deformaci desky popíšeme pomocí goniometrických funkcí, kde i představuje vlny 

ve směru osy x na délce l a j vlny ve směru osy y na šířce h.  

𝑤 (𝑥; 𝑧) = 𝐴. sin (
𝑖.𝜋

𝑙
. 𝑥) . sin (

𝑗.𝜋

ℎ
. ℎ)   (11) 

 

Obrázek 2.6 - Zatížení a průhybová plocha pravoúhlé desky 



ČVUT v Praze 

Fakulta Strojní  Ondřej Hladík 

20 

 

Aplikuje-li se toto řešení na obdélníkovou desku kloubově uloženou po celém svém 

obvodu a zatíženou pouze normálovou silou ve směru osy x (ny=0 a nxy=0), tak základní 

parciální diferenciální rovnice (6) přejde do tvaru: 

𝜕4𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑥4
+ 2

𝜕4𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑥2.𝜕𝑦2
+

𝜕4𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑦4
= −

1

𝐷
[𝑛𝑥

𝜕2𝑤(𝑥;𝑦)

𝜕𝑥2
]  (12) 

Z rovnice (12) lze vyjádřit hledanou velikost zatížení nx: 

𝑛𝑥 = 𝐷. (
𝑙

𝑖.𝜋
)
2
. [(

𝑖.𝜋

𝑙
)
4
+ 2. (

𝑖.𝜋

𝑙
)
2
. (

𝑗.𝜋

ℎ
)
2
+ (

𝑗.𝜋

ℎ
)
4
] = 𝐷.

𝜋2

ℎ2 [(
𝑖.ℎ

𝑙
)
2
+ 2. 𝑗2 + (

𝑗2.𝑙

𝑖.ℎ
)
2

] (13) 

Minimální hodnota pro nx nastane, pokud j=1. 

𝑛𝑥 = 𝐷.
𝜋2

ℎ2 [(
𝑖.ℎ

𝑙
)
2

+ 2 + (
𝑙

𝑖.ℎ
)
2

] = 𝐷.
𝜋2

ℎ2 (
𝑖.ℎ

𝑙
+

𝑙

𝑖.ℎ
)
2

  (14) 

𝑓(𝑖; ℎ; 𝑙) = (
𝑖.ℎ

𝑙
+

𝑙

𝑖.ℎ
)
2

… minimum této funkce zajistí minimální sílu nx 

Průběh funkce f (i; h; l) závisí na počtu vln i, které představuje jeden „oblouk“ 

v (Obrázek 2.7). Minimum funkce je vždy pouze jedno pro jakékoliv i. 

Takzvaně „přechodné body“ jsou body, kde jedna větev funkce f (i; h; l) přechází 

do následující větve. V těchto bodech dochází k rozdvojení stavu a deska přechází z jednoho 

deformačního tvaru do dalšího. 

Hodnotu nx lze pro izotropní materiály, kde μ=0,33 (hodnota pro duralové plechy), 

vyjádřit takto: 

𝑛𝑥 = 𝐷 = 𝐷.
𝜋2

ℎ2 . 4 =
𝐸

1−𝜇2  .
1

12
 . "1". 𝑡3.

𝜋2

ℎ2 . 4 ≅ 3,615. 𝐸.
𝑡3

ℎ2  (15) 

Minimální tlakové normálové napětí působící ve směru osy x je: 

𝜎𝑥 𝑚𝑖𝑛 =
𝑛𝑥 𝑚𝑖𝑛

𝑡
≅ 3,615. 𝐸. (

𝑡

ℎ
)
2

   (16) 

Obecně je možno rovnici (16) přepsat do tvaru: 

𝜎𝑥 𝑚𝑖𝑛 =
𝜋2.𝑓

12.(1−𝜇2)
. 𝐸. (

𝑡

ℎ
)
2

= 𝐾. 𝐸. (
𝑡

ℎ
)
2
   (17) 

Kde K představuje koeficient pro různé způsoby uložení desky. Koeficient K lze 

odečíst z grafu (Obrázek 2.7) sestavený Stephenem Timoshenkem. Koeficient K převádí 

problém z 1D prutů na 2D desky, kde se projevuje při výpočtu kritické síly způsob jejich 

uložení.  
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Obrázek 2.7 - Graf závislosti koeficientu K pro typy uložení krajů - talkovém namáhání [3] 

2.3.2 Smykové a ohybové namáhání 

Metodika výpočtu kritické síly při smykovém a ohybovém namáhání je stejná jako 

při tlakovém namáhání, kterou byla již uvedena. Změní se pouze stanovení koeficientu K, 

respektive křivky, z nichž koeficient budeme odečítat. 

• Smykové namáhání 

𝜏𝑥𝑦 𝑚𝑖𝑛 =
𝜋2.𝑓

12.(1−𝜇2)
. 𝐸. 𝜂𝑠 (

𝑡

ℎ
)
2

= 𝐾𝑠. 𝐸. (
𝑡

ℎ
)
2

  (18) 

 

• Ohybové namáhání 

𝜎𝑏 𝑚𝑖𝑛 =
𝜋2.𝑓

12.(1−𝜇2)
. 𝐸. 𝜂𝑏 (

𝑡

ℎ
)
2

= 𝐾𝑏 . 𝐸. (
𝑡

ℎ
)
2

  (19) 
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Obrázek 2.8 - Koeficient K pro smykové napětí (vlevo) a ohybové napětí (vpravo) [4] 

3 Ztráta stability kompozitních desek 

3.1 Úvod do kompozitů 

U kompozitních materiálů se lze setkat s řadou odlišných jevů, které nastávají a 

probíhají jinak než u klasických isotropních materiálů. Kompozit je materiál složený z více 

komponentů a jeho výsledné vlastnosti jsou lepší než vlastnosti jednotlivých složek 

kompozitu. 

Jednou složkou je matrice neboli výplň a druhou je výztuha. Tou bývají vlákna, rohož, 

pěna atd. Výztuha dodává materiálu pevnost a tuhost. Matrice drží všechny složky kompozitu 

pohromadě, stejně tak jejich orientaci v kompozitu. Dále poskytuje odolnost proti šíření trhlin 

a mezi komponenty přenáší rovnoměrně zatížení. 

Kompozitní materiál se vytvoří nanesením jednotlivých výztuží na sebe a následným 

slepením pomocí matrice za působení tepla a tlaku. Záměnou posloupnosti skladby a orientace 

vláken vrstev výztuží lze dosáhnout odlišných mechanických vlastností. Konstruktér má tak 

možnost navrhnout si materiál dle potřeby, často s výhodou menší hmotnosti než u izotropních 

materiálů. 

K teoretickému podkladu této práce je využita klasická laminační teorie (CLT), 

pomocí ní lze jednoduše odvodit tuhost výsledného materiálu. 
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Při analytickém výpočtu se využívá tzv. zobecněný „Hookův zákon“ pro lamináty. 

Ten představuje závislost mezi výslednicí sil a momentů s deformacemi a zakřivením pomocí 

matice 6x6 jinak známou jako ABD matice. 
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Matice A (červená) představuje matici tahové a tlakové tuhosti. Matice D (žlutá) 

představuje matici ohybové tuhosti. Matice B (modrá) je matice vazbové tuhosti jednotlivých 

vrstev, tj. určuje, jak se deska ohýbá vlivem sil N, resp. jak se deformuje v rovině vlivem 

momentů M. Výslednice sil a momentů závisí na všech deformacích a zakřivení povrchu 

laminátu. Zkroucení povrchu κxy
0 ovlivní člen Nx a podélná deformace εx

0 ovlivní Mxy. 

  

3.2 Regulérní symetrické lamináty 

Je několik typů laminátů. Ty se liší svojí ABD závislostí. Regulérní symetrické 

lamináty jsou lamináty, jejichž skladba je symetrická kolem „střednice“ a tloušťka všech 

vrstev je stejná. Těmto laminátů je věnována tato diplomové práci. 
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4 Analýza ztráty stability na L39-NG 

4.1 Sestavení globálního MKP modelu 

Na začátku analýzy stability kýlové plochy letounu L39-NG je nutno sestavit globální 

MKP model s průběhem zatížení, z něhož se vygenerují síly působící na konkrétní panel 

potahu. MKP model byl vytvořen v softwaru MSC Patran na základě CAD modelu kýlové 

plochy a výkresů dodané společností AERO Vodochody AEROSPACE a.s. (dále jen AVA). 

Kýlová plocha je klasické podélníkovo-žebrové konstrukce s hlavním a zadním nosníkem. Na 

základě doložených výkresů a obrysu kýlovky, je vytvořen model konstrukce vhodný pro 

MKP výpočet v softwaru MSC Nastran. Potah, žebra a stojiny nosníků jsou řešeny jako 2D 

elementy typu SHELL. Podélníky a pásnice nosníků jsou 1D elementy typu CBEAM. Na 

(Obrázek 4.1) je znázorněn výkres kýlu se souřadným systémem modelu. Osa x je proti směru 

letu, osa y je bočná osa letounu, osa z je svislá osa letounu. 

 

Obrázek 4.1 - Systémový výkres kýlu 

4.1.1 CAD model 

Z AVA byl poskytnut obrys kýlové plochy jako plošná geometrie a kompletní 

výkresová dokumentace, ze níž byl vytvořen CAD model, ve kterém jsou znázorněny 

pomocí čar a obrysů všechna žebra, celý podélný systém, a samotný potah kýlové plochy. 

Tento model byl tvořen v softwaru CATIA V5. Na (Obrázek 4.2) je znázorněno jako 



ČVUT v Praze 

Fakulta Strojní  Ondřej Hladík 

25 

 

„sketch“ bez kót vytvoření žeber a podélného systému v rovině symetrie kýlové plochy dle 

výkresové dokumentace. 

 

Obrázek 4.2 - Bokorys žeber a podélného systému 

Dalším krokem byla tvorba rovin žeber v příslušné orientaci a vzdálenosti od sebe. 

K tomu pomohla výše zmíněná „sketch“. Poté pomocí funkce „intersection“ byly vytvořeny 

obrysy žeber na potahu kýlové plochy. Pomocí funkce „extrude“ ze „sketche“ lze vytáhnout 

všechny nosníky a podélníky tak, aby protínaly potah. Opět pomocí funkce „intersection“ 

jsou vytvořeny jejich obrysy na potahu a tím došlo k průniku obrysů žeber a podélného 

systému. Tyto průniky jsou důležité pro tvorbu MKP modelu.  

 

Obrázek 4.3 - Obrysy žeber a podélného systému na potahu 
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4.1.2 MKP elementy – podélný systém 

Po importu CAD modelu do prostředí MSC Patran bylo nutné vymodelovat podélník 

1 a 5 znovu, jelikož v CAD modelu se nacházejí na zakřivené ploše a pro správnou tvorbu 

MKP modelu je třeba mít tyto podélníky jako přímky. Odchylka od reality je však 

zanedbatelná. Ostatní podélníky a nosníky už tvoří přímky přímo z CAD modelu. Každá 

přímka představující podélník nebo nosník je rozdělena funkcí „break“ za pomocí 

naimportovaných rovin z CAD modelu, ve kterých se nacházejí žebra kýlu. Tím vzniknou 

zárodečné body (dále nody) pomocí nichž jsou tvořeny elementy podélného systému, žeber 

i potahu. 

MKP modely podélníků jsou vytvořeny jako CBEAM elementy. Elementy 

podélníků jsou tvořeny ručně spojením výše zmíněných nodů. Všechny elementy mají 

přiřazeny profilové charakteristiky a materiál dle výkresové dokumentace AVA. Všechny 

podélníky jsou z materiálu Z424202.61 a mají charakter L profilu. Také každému je v MKP 

modelu přiřazen offset, tak aby podélník byl ve správné pozici vůči potahu kýlu, dle 

výkresové dokumentace. 

Hlavní nosník je charakteru U profilu a skládá se ze dvou částí. Spodní část, tj. od 

kování do sedmého žebra, má tloušťku stěny 1,5 mm. Horní část, tj. od sedmého do 

jedenáctého žebra má tloušťku stěny 1,2 mm. Stojina hlavního nosníku je tvořena jako 

QUAD4 elementy s příslušnou tloušťkou. Pásnice nosníku jsou CBEAM elementy po 

okrajích stojiny obdélníkového charakteru. Hlavní nosník je z materiálu Z424202.61. 

Zadní nosník se také skládá z dolní (po sedmé žebro) a horní části (od sedmého po 

jedenácté). Dolní část je tvořena stejným způsobem jako výše zmíněný hlavní nosník 

s tloušťkou materiálu 3 mm. Stojina zadního nosníku je tvořena opět QUAD4 elementy 

s tloušťkou 1,2 mm. Pásnice jsou elementy typu CBEAM s tloušťkou stěny 1,2 mm avšak 

proměnnou výškou. Tato problematika je řešena spočtením všech profilových charakteristik 

(výška, plocha, kvadratické momenty atd.) kořenového a koncového profilu stojiny, mezi 

nimiž jsou uvažovány lineární závislosti. Závislosti těchto charakteristik jsou pak aplikovány 

na jednotlivé elementy stojin. 

Nosník koncového oblouku má též zužující se charakter, a proto na něj byl aplikován 

stejný postup jako u stojin vrchní části zadního nosníku, s tím rozdílem, že profilové 

charakteristiky byly počítány z deseti částí ne pouze z kořenového a koncového profilu. 
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Obrázek 4.4 - Podélný systém 

4.1.3 MKP elementy – žebra 

Systém žeber je vytvořen jako soustava QUAD4 a TRIA3 elementů. Tvorba 

elementů proběhla manuálně, vybráním příslušných nodů, které vznikly tvorbou podélného 

systému. Část žeber v náběžné hraně kýlové plochy je tvořena TRIA3 elementy, protože jsou 

vhodné pro správné fungování MKP modelu, jelikož v celé náběžné části je zanedbáno 

zakřivení náběžné hrany. Žebra jsou z materiálu Z 424202. 

 

Obrázek 4.5 - Žebra 
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4.1.4 MKP elementy – potah 

Potah kýlu je opět kombinace QUAD4 a TRIA3 elementů vytvořených manuálně 

pomocí nodů vytvořených podélným systémem a žebry. Materiál potahu je EN AW-2024-

T351. Koncový oblouk, tj. od jedenáctého žebra výše, je kompozit ze skleněného vlákna. 

 

Obrázek 4.6 - Potah 

4.1.5 Okrajové podmínky 

Okrajovými podmínkami je vetknutí hlavního nosníku, jež reprezentuje přichycení 

na 38. přepážku trupu a vetknutí zadního nosníku, které představuje přichycení na 42. 

přepážku trupu letadla. Okrajové podmínky v modelu jsou zobrazeny na (Obrázek 4.7). Další 

okrajovou podmínkou je zakázaný posuv v bočné ose (osa y globálního souřadného systému) 

u spodní části přechodového oblouku a zadní části pod směrovým kormidlem. Odebrání 

stupňů volnosti nodům je znázorněno na (Obrázek 4.7) červenou barvou. V příloze jsou 

uvedeny obrázky uchycení obou nosníků dle výkresové dokumentace AVA. 
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Obrázek 4.7 - Okrajové podmínky výpočtu 

 

4.1.6 Zatížení 

Zatížení je stanoveno na základě podkladů z měření v aerodynamickém tunelu 

dodané AVA. Jedná se o nejhorší případy provozního zatížení. Spojité zatížení na (Graf 4.1) 

podél SOP je třeba rozdělit na 11 úseků. Každý úsek odpovídá prostoru mezi žebry a 

koncovému oblouku. V každém úseku je vypočtena výslednice sil a její poloha. Tato síla je 

pak zavedena do uzlu a její účinek rozveden pomocí vazby RBE3 do všech uzlů 

nacházejících se v daném úseku. Ta je znázorněna světle modrou barvou na (Obrázek 4.8). 
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Graf 4.1 - Spojité zatížení SOP 

 

Graf 4.2 - Rozdělení zatížení -5° na jednotlivé úseky 
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Graf 4.3 – Rozdělení zatížení -10° na jednotlivé úseky 

Na (Graf 4.2) a (Graf 4.3) je barevně znázorněno rozdělení zatížení na jednotlivé sekce. 

Zelené body pak představují velikost výslednic a jejich polohu v jednotlivých sekcích. 

 

Obrázek 4.8 - Zavedení zatížení a následná deformace [mm] 

4.2 Analýza osamoceného panelu 

Po sestavení globálního modelu se určí část potahu, na které bude provedena 

podrobná analýza za použití analytických metod a MKP. Tuto část představuje osamocený 

panel (element) sítě MKP modelu. Panel je vybrán takový, který má nejvíce obdélníkový 
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charakter, aby se na něm dobře prováděla analýza, jelikož všechny analytické metody se 

vztahují k obdélníkovému tvaru panelu. 

Pro zjištění sil, které působí na tento osamocený element, lze využít funkce FREE 

BODY ELEMENT v Patranu po prvotním výpočtu celé kýlové plochy, při němž je uvažován 

potah z původního materiálu EN AW-2024-T351.  

 

Obrázek 4.9 - Zobrazení vybraného elementu (vlevo); zdrobnění vybraného elementu (vpravo) 

Na (Obrázek 4.9) je oranžově znázorněn element (vlevo), jež je vybrán pro 

následnou detailnější analýzu. Aby z MKP výpočtu byla získána představa o průběhu sil na 

jeho okrajích, je nutno rozdělit element na více částí a propojit s o okolními elementy 

(Obrázek 4.9). (Obrázek 4.10) ukazuje velikosti sil v jednotlivých nodech děleného 

elementu. 

 

Obrázek 4.10 – Zatížení elementu 
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Mezi jednotlivými silami na horním okraji elementu zobrazenými na (Obrázek 4.10) 

je pro správný MKP výpočet vytvořeno spojité zatížení. Mezi těmito silami je brán v úvahu 

lineární průběh spojitého zatížení. Součet osamocených sil na horním okraji elementu se 

musí rovnat součtu sil spojitého zatížení, tj. Fvýsledná = 1121,1 N. 

 

Graf 4.4 - Spojité zatížení osamoceného panelu 

Pro analýzu osamoceného panelu byl vytvořen jeho detailní MKP model. Panelu 

byly definovány okrajové podmínky jako kloubové uložení. Na jednu stranu bylo zavedeno 
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hodnot z (Graf 4.4), tak jak jsou od sebe vzdáleny nody na horní straně detailního MKP 

modelu panelu. Tím byl panel uveden do zatíženého stavu. Na (Obrázek 4.11) je zavedení 

zatížení (červeně) a okrajové podmínky (světle modře), v levém dolním rohu panelu je 

uveden i souřadný systém, jež je použit k definování kompozitní skladby v Patranu. Vlákna 
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Obrázek 4.11 - Zatížení a krajové podmínky osamoceného panelu 

Nyní lze stanovit kritickou sílu, kdy v panelu dojde ke ztrátě stability. K řešení 

tohoto problému je v práci uvedeno několik metod. Využito je jak analytický výpočet, tak i 

MKP výpočetní metody s pomocí MSC Nastran. 

4.2.1 Analytické metody 

4.2.1.1 Diferenciální rovnice 

Jednou z metod je výpočet kritické síly v tlaku přes diferenciální rovnici, kterou 

lze z tvaru  

𝐷11
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𝜕𝑥2 = 0  (20) 

převést, s jednoduchou okrajovou podmínkou prostého podepření na zatěžované 

hraně, 

x=0,  l: w = Mx = 0   

y=0,  h: w = My = 0 

okrajové podmínky jsou splněny když:  𝑤 = 𝐴 𝑠𝑖𝑛
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na tvar, ze kterého lze dostat hledanou kritickou tlakovou sílu Nx působící na 1 

milimetr šířky panelu. 
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kde: 

i, j … počet vln ve směru x a y 

l, h … délka a šířka desky (v přiložených grafech nahrazuji značení a = l, b = h) 

Dij … členy D matice vzorku 

4.2.1.2 ESDU 80023 

„Engineering Sciences Data Unit“ je inženýrská organizace z Velké Británie a 

80023 je její report o problematice ztráty stability kompozitů. Ve své podstatě vychází 

z diferenciální rovnice, nicméně aby se zjednodušilo dimenzování kompozitních desek, 

vytvořili grafy křivek (Obrázek 4.13), ze kterých je možno vyčíst v jakém tvarovém módu 

se panel nachází a koeficient K0, který je obdobou K koeficientu u izotropních materiálů. 

Obdobě jako u izotropních materiálů je nejprve nutno stanovit poměr stran l/h, tak 

i zde je nejprve nutno vypočíst poměr 
𝑙

ℎ
(
𝐷22

𝐷11
)
0,25

, aby bylo jasné, kde se panel nachází na 

vodorovné ose grafu. Podle okrajových podmínek se pak vybere křivka, pomocí níž se 

získá hodnota K0. Tu pak lze dosadit do vzorce 

𝑁𝑥 =
𝐾0√𝐷11𝐷22

ℎ2 +
𝐶𝜋2𝐷0

ℎ2    (22) 

kde:  

C … koeficient příslušící dané křivce 

Tak se vypočte kritická tlaková síla Nx působící na 1 milimetr šířky panelu. 

4.2.1.3 Ekvivalence 

Princip metody „Ekvivalence“ je vytvoření ekvivalentního Youngova modulu 

v tahu dané skladby materiálu vůči izotropnímu materiálu. Lze si tedy představit skladu 

kompozitu jako izotropní materiál s Youngovým modulem v tahu E. 

Poté jsou zvoleny 2 zdroje křivek, ze kterých lze vyčíst koeficient K. Postup 

výpočtu je probrán v kapitole Stabilita tenkých desek. Prvním zdrojem zmíněných křivek 

jsou skripta pana doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc. „Pevnost letadel a motorů“. Druhým 

zdrojem je kapitola „Buckling of thin sheets“ z knihy „Airframe stress Analysis and 

Sizing“ (dále jen Niu). 
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Obrázek 4.12 - Graf závislosti koeficientu K pro různě uložené kraje dle Niu [7] 

Domnívám se, že rozdíl mezi těmito přístupy spočívá v tom, že křivky ve skriptech 

[3] jsou matematickou aproximací, kdežto křivky v Niu vycházejí z reálně naměřených 

hodnot a matematická řešení jsou jimi proložena, tak aby vznikly spojité křivky. 

4.2.2 MKP metody 

4.2.2.1 Nelineární řešič 

Jako první z MKP metod výpočtu je využit nelineární řešič softwaru MSC Nastran. 

Nelineární řešič je vhodný pro úlohy, kde lze předpokládat nelineární chování materiálu 

v důsledku velkých deformací. Jedná se tedy o plasticitu, nelineární elasticitu, tečení, 

visko-elasticitu. Nelineární řešič používá iterativní proces založený na modifikované 

Newtonově metodě. Je to tedy postupné zatížení nebo časové přírůstky s konvergenčními 

testy pro přijatelnou rovnovážnou chybu a aktualizace matice tuhosti. 

Takzvaná položka NLPARM řídí přírůstkové a iterační procesy řešení. Definuje 

přírůstkovou a iterační strategii. Je obtížné zvolit optimální kombinaci všech možností pro 

konkrétní problém. Nicméně výchozí volba by měla poskytovat nejlepší dosažitelnou 

metodu pro obecnou třídu problémů, proto je při analýze v této práci využita výchozí volba. 

Hodnota přírůstkového zatížení se automaticky rozdělí, jestliže konvergence není 

dosažena v libovolném kroku inkrementálního zatížení ani po maximálním počtu iterací 
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definovaných uživatelem. Takovéto chování znamená zkrácení velikosti časového kroku 

nebo velikosti přírůstku zatížení na polovinu. Toto rozdělení nastává především kvůli 

jakékoli velké nelinearitě v modelu nebo pokud je přírůstek zatížení pro daný zatěžovací 

krok příliš velký. 

4.2.2.2 Buckling řešič 

Další možností MKP analýzy je řešič „buckling“ založený na frekvenční analýze. 

Podstatou metody je zavedení jednotkového zatížení na panel. Řešič pak vypočte, při jakém 

násobku zatížení dojde k prvnímu a druhému tvaru bucklingu. 

Základem je pohybová rovnice: 

𝑀�̈� +  𝑆�̇� + 𝐾𝐸𝑢 + 𝐾𝑑𝑢 = 𝑃 (𝑡)   (23) 

kde:  M … hmotnost 

S … tlumení 

KE … matice tuhosti materiálu 

Kd … diferenciální matice tuhosti 

P(t) … síla jež je funkcí času 

Pro řešení rovnice (23) nutno předpokládat harmonickou formu řešení: 

{𝑢} = {𝛷} sin (𝜔𝑡)     (24) 

kde: {Φ} … vlastní vektor nebo vlastní tvar 

ω … kruhová vlastní frekvence 

Harmonická forma řešení znamená, že všechny stupně volnosti nodů struktury, 

která vibruje se pohybují synchronním způsobem. Strukturální konfigurace nezmění svůj 

základní tvar během pohybu. Mění se pouze její amplituda. Pokud je výraz (24) dosazen 

do rovnice (23), po derivaci vyplývá: 

– 𝜔2[𝑀]{𝛷}𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)  + [𝐾𝐸]{ 𝛷}sin (𝜔𝑡)  =  0   (25) 

Po zjednodušení: 

 ([𝐾𝐸] – 𝜔2[𝑀]) {𝛷}  = 0   (26) 

Rovnice (26) se nazývá vlastní rovnice a tvoří základ problému vlastních čísel. 

Základní výraz pro vlastní čísla je: 

 [𝐴𝑠𝑞 –  𝜆𝐼] 𝜒 =  0     (27) 
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kde:   Asq … čtvercová matice 

λ … vlastní číslo 

I … jednotková matice 

χ … vlastní vektor 

Jedno z možných řešení rovnice (26) vyjde pokud: 

𝐷𝑒𝑡([𝐾]– 𝜔2[𝑀]) = 0    (28) 

pak {Φ}≠0, to s sebou nese informaci o pohybu nodu. Lze psát λ=ω2. 

Počet možných vlastních čísel a vlastních vektorů se rovná počtu stupňů volnosti, 

které má hmotnost nebo počtu dynamických stupňů volnosti. Když lineární elastická 

struktura vibruje volnými nebo nucenými kmity, je její tvar v čase lineární kombinací všech 

svých běžných režimů. 

Ve výrazu (26) je zanedbán člen Kd, avšak po zatížení se tento výraz o člen Kd 

rozšíří, jelikož Kd je funkcí napětí. Rovnice (29) je tak řídící rovnicí pro normální režim 

s předpětím. 

 ([𝐾𝐸 + 𝐾𝑑] – 𝜔2[𝑀]) {𝛷}  = 0   (29) 

Pro statický vzpěr vypadne z výrazu (29) setrvačnost, protože frekvence vibrací je 

nula. 

 ([𝐾𝐸 + 𝐾𝑑]) {𝛷}  = 0    (30) 

Pro netriviální řešení existuje vlastní číslo, které položí determinant členu (KE+Kd) 

roven 0. Toto vlastní číslo je pak násobitelem námi zavedeného zatížení až do kritické 

hodnoty zatížení, jež způsobí ztrátu stability.  

([𝐾𝐸 + 𝜆𝐾𝑏𝑢𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑑 ]) {𝛷}  = 0   (30) 

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑐 = 𝜆 . 𝑃     (31) 

4.2.3 Použité materiály 

Zmíněné metody jsou aplikovány na vybraný panel, který je z kompozitu konkrétně 

pouze z uhlíkových vláken. Společnost AVA poskytla materiálové hodnoty kompozitů, ze 

kterých vyrábějí díly do svých produktů. Z nich byly vybrány 2 typy uhlíkových vláken, na 

kterých bude provedena analýza. Jedná se o vlákna s velmi odlišnými vlastnostmi. Při 

analýze je tak vidět, jak velkou roli hrají samotné mechanické vlastnosti při ztrátě stability. 
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Carbon fibre 8552/AGP193 PW 8552/AS4 

Elastic modulus 11 [MPa] 70000 130000 

Elastic modulus 22 [MPa] 65000 130000 

Poisson ratio 12 [-] 0,21 0,18 

Shear modulus 12 [MPa] 5000 5500 

Shear modulus 23 [MPa] 4000 4000 

Shear modulus 13 [MPa] 5000 5500 

Density [t/mm3] 1,6 x 10-9 1,6 x 10-9 

Tension strain limit 11 [MPa] 625 1850 

Tension strain limit 22 [MPa] 625 1850 

Compresion strain limit 11 [MPa] 738 1280 

Compresion strain limit 22 [MPa] 738 1280 

Shear strain limit [MPa] 100 82 

Bonding Shear Stress Limit [MPa] 66 100 

Fibre thickness [mm] 0,2 0,2 

Tabulka 4.1 - Mechanické vlastnosti 

Jako kritérium porušení vrstev je použito kritérium Tsai-Wu. 

4.2.4 Výpočet 

Pro názornost je předveden výpočet kritické síly na ztrátu stability všemi zmíněnými 

metodami pro kompozit z uhlíkových vláken 8552/AS4 skladby [0;45;90]s. Tloušťka 

materiálu je 1,2 mm tedy stejná jako z duralu na původní kýlové ploše, což dobře poslouží 

k porovnání. K výpočtu je třeba znát ABD matici skladby, hlavně pak členy D matice. 

𝐴𝐵𝐷 =

[
 
 
 
 
 
141389,8 48854,1 0
48854,1 141389,8 0

0 0 26433,9

0 0 0
0 0 0
0 0 0 

0 0 0
0 0 0
0 0 0

17495,6 5333,6 0
5333,6 17495,6 0

0 0 2643,1]
 
 
 
 
 

 

D0 = D12 + 2 . D66 = 5333,6 + 2 . 2643,1 = 10619,8 [MPa]  (32) 

D11 = 17495,6 [MPa] 

D22 = 17495,6 [MPa] 

Rozměry panelu: l = 243,2 mm 

h = 170,2 mm 

t = 1,2 mm 
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4.2.4.1 Diferenciální rovnice 

  

𝑁𝑥 = 𝜋2 [𝐷11 [
𝑖

𝑙
]
2

+ 2𝐷0 [
𝑗

ℎ
]
2

+ 𝐷22 [
𝑗

ℎ
]
4

[
𝑙

𝑖
]
2

] 

Nejmenší hodnota pro Nx nastane, když j = 1. Nyní je nutno zvolit při kolika 

půlvlnách nastane buckling plátu ve směru x, tj. i = 2.  

  

𝑁𝑥 = 𝜋2 [17495,6 [
2

243,2
]
2

+ 2.10619,8 [
1

170,2
]
2

+ 17495,6 [
1

170,2
]
4

[
243,2

2
]
2

] = 

= 21,96 𝑁/𝑚𝑚 

𝑭𝒌𝒓𝟏 = 𝑁𝑥 . ℎ = 21,96 . 170,2 = 𝟑𝟕𝟑𝟕 𝑵 (33) 

4.2.4.2 ESDU 80023 

Nejprve je třeba zjistit, kde se panel nachází na vodorovné ose v grafu ESDU na 

(Obrázek 4.13).  

𝑙

ℎ
. (

𝐷22

𝐷11
)
0,25

=
243,2

170,2
. (

17495,6

17495,6
)
0,25

= 1,43  (34) 

Na grafu je vidět, že se již nachází v oblasti, kde nastanou 2 vlny. To znamená, že 

lze vypočítat kritickou sílu pro 2. mód bucklingu a při této síle panel přestane nést zatížení. 

Jelikož jsou všechny okraje jednoduše podepřeny, pak je koeficient C = 2. Z grafu (Obrázek 

4.13) je odečteno K0 = 24,7. 
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Obrázek 4.13 - Graf ESDU 80023 pro jednoosé zatěžování [8] 

Poté lze vypočíst Nx dle: 

𝑁𝑥 =
𝐾0√𝐷11𝐷22

ℎ2
+

𝐶𝜋2𝐷0

ℎ2
=

24,7√17495,6 . 17495,6

170,22
+

2𝜋210619,8

170,22

= 22,16 𝑁/𝑚𝑚 

𝑭𝒌𝒓𝟐 = 𝑁𝑥 . ℎ = 22,16 . 170,2 = 𝟑𝟕𝟕𝟏 𝑵 

ESDU 80023 dává jednoduchou možnost zanalyzovat jednoduše podepřený panel 

i z hlediska ztráty stability ve smyku. Stěžejním je graf křivek, jejichž hodnotu lze vypočíst 

z členů D0, D11 a D22. Nejprve je třeba zjistit, kde se panel nachází na vodorovné ose v grafu 

ESDU (Obrázek 4.14). 

𝑙

ℎ
. (

𝐷22

𝐷11
)
0,25

= 1,43 
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Z grafu je vidno, že křivky se asymptoticky blíží hodnotě na svislé ose, pokud se 

panel nachází na vodorovné ose dále než na hodnotě 1. Nyní je možno vypočíst křivku, 

po které se v grafu panel pohybuje. 

𝑘ř𝑖𝑣𝑘𝑎 =
𝐷0

(𝐷11𝐷22)0,5 =
10619,8

(17495,6 .17495,6)0,5 = 0,607  (35) 

 

Obrázek 4.14 - Graf ESDU 80023 pro smykové zatěžování [9] 

Z grafu byla odečtena hodnota, kde vypočtená hladina křivky protíná hodnotu na 

vodorovné ose, tj. 74. 

Smyková síla se vpočte dle vzorce: 

𝑁𝑥𝑦 =
74.(𝐷11𝐷22)0,5

𝑙 .ℎ
=

74.(17495,6 .17495,6)0,5

243,2 .170,2
= 31,28 𝑁/𝑚𝑚   (36) 

𝑭𝒙𝒚 𝒌𝒓 = 𝑁𝑥𝑦 . (𝑙 + ℎ) = 31,28 . (243,2 + 170,2) = 𝟏𝟐𝟗𝟑𝟏 𝑵 
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4.2.4.3 Ekvivalence 

Pro tuto metodu je třeba v Patranu vygenerovat ekvivalentní Youngův modul 

pružnosti v tahu, jako by byl plát z izotropního materiálu. 

Eekv = 103757,7 MPa 

𝜎𝑥 𝑚𝑖𝑛 = 𝐾. 𝐸𝑒𝑘𝑣 . (
𝑡

ℎ
)
2

 

Poměr stran je  
𝑙

ℎ
=

243,2

170,2
= 1,43 . 

Z grafu na (Obrázek 2.7), tj. ze skript [3], je odečten koeficient KŘez = 3,95. 

Z grafu na (Obrázek 4.12), tj. dle Niu, je odečten koeficient KNiu = 3,61. 

 

𝜎𝑥 𝑚𝑖𝑛Ř𝑒𝑧 = 𝐾Ř𝑒𝑧. 𝐸𝑒𝑘𝑣. (
𝑡

ℎ
)

2

= 3,95 . 103757,7 . (
1,2

170,2
)
2

= 20,4 𝑀𝑃𝑎 

𝑭𝒌𝒓 Ř𝒆𝒛 = 𝜎𝑥 𝑚𝑖𝑛Ř𝑒𝑧. ℎ. 𝑡 = 20,4 . 170,2 . 1,2 = 𝟒𝟏𝟔𝟐 𝑵 

 

𝜎𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑁𝑖𝑢 = 𝐾𝑁𝑖𝑢. 𝐸𝑒𝑘𝑣. (
𝑡

ℎ
)

2

= 3,61 . 103757,7 . (
1,2

170,2
)
2

= 18,6 𝑀𝑃𝑎 

𝑭𝒌𝒓 𝑵𝒊𝒖 = 𝜎𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑁𝑖𝑢. ℎ. 𝑡 = 18,6. 170,2 . 1,2 = 𝟑𝟖𝟎𝟒 𝑵 

 

Pomocí grafů z Niu lze stanovit i kritickou sílu pro smyk jednoduše podepřeného 

panelu. Z grafu smykových křivek na (Obrázek přílohy 3) je odečten koeficient KτNiu = 6,6. 

 

𝜏 𝑁𝑖𝑢 = 𝐾𝜏𝑁𝑖𝑢. 𝐸𝑒𝑘𝑣. (
𝑡

ℎ
)

2

6,6 . 103757,7 . (
1,2

170,2
)
2

= 34,1 𝑀𝑃𝑎 

𝑭𝝉𝒌𝒓 𝑵𝒊𝒖 = 𝜏 𝑁𝑖𝑢. (ℎ + 𝑙). 𝑡 = 34,1. (170,2 + 243,2),2 . 1,2 = 𝟏𝟔𝟖𝟗𝟐 𝑵 
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4.2.4.4 MKP Buckling 

U této metody je zachován charakter „spojitého“ zatížení na panelu a síly zaváděné 

do nodů okraje panelu jsou poníženy, tak aby jejich sumace dala dohromady 1. Nastran 

vypočte vlastní číslo, kterým se vynásobí zavedené zatížení. 

 

Obrázek 4.15 - Buckling 2. mód 8552/AS4 [0;45;90]s 

Pro stav na (Obrázek 4.15) Nastran vypočítal hodnotu λkr =3535,8. 

Fkr = λkr . Fzavedené = 3535,8 . 1 = 3535,8 N.  

4.2.4.5 MKP nelineární řešič 

 U této metody je opět zachován charakter spojitého zatížení na okraji panelu. 

Výsledná síla spojitého zatížení je Fvýsledná = 1121,1 N. Aby se projevila ztráta stability a 

bylo možno tento jev zachytit, je nutno Fvýsledná zvětšit. Zvětšení je nastaveno na 8x tj. 

 Fzavedená = 8 . F výsledná = 8. 1121,1 = 8968,8 N.  

U některých skladeb nestačilo sílu zvětšit pouze 8x, tudíž bylo zvoleno u některých 

panelů zvětšení 10x, 15x či 20x. 

Jako ztrátou stability je uvažován okamžik výpočtu, kdy hodnota přírůstkového 

zatížení je Nastranem automaticky rozdělena z důvodu velké nelinearity, aby mohl výpočet 

konvergovat. Jinak řečeno ztráta stability se projeví jako odchylka od linearity výpočtu. 

Nastavený přírůstek síly byl pro vykreslení 10 % v každé iteraci. V tomto případě z grafu 

ESDU známo, že ztráta stability nastane, když na panelu budou 2 vlny. 

Pro lepší názornost nelinearity je uveden (Graf 4.5), kde je vykreslena deformace 

dvou nodů v závislosti na přírůstku síly. Na (Obrázek 4.16) je znázornění vybraných 

nodů. Node 876 je vybrán kvůli tomu, že je ve středu panelu a nachází se tak v oblasti, 

kterou lze nazvat „kmitnou“ panelu mezi dvěma vlnami, proto je zde deformace výrazná. 
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Node 839 leží v jednom ze dvou sedel 2. deformačního tvaru. I zde je dobře viditelná 

deformace. 

 

Graf 4.5 - Znázornění nelinearity výpočtu 

Přechod z prvního módu do druhého nastane při síle F1 = 6053,9 N. Z (Graf 4.5) 

je patrno, že se jedná o značnou nelinearitu. Další nelinearita a přechod do vyššího 

tvarového módu nastane při síle F2 = 8520,4 N. Jelikož je z ESDU metody známo, že 

panel ztratí stabilitu při 2 vlnách, tuto sílu již lze považovat za kritickou sílu. 

Fkr= 8520,4 N 

 

Obrázek 4.16 – Nelineární řešič 2. mód 8552/AS4 [0;45;90]s 
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Node 876 Node 839 

F [N] d [mm] d [mm] 

896,9 0,00484 0,00746 

1793,8 0,00971 0,015 

2690,6 0,0147 0,0225 

3587,5 0,0201 0,0304 

4484,4 0,0268 0,039 

5381,3 0,0382 0,0504 

5829,7 0,0694 0,0725 

6053,9 1,32 0,912 

6278,2 1,35 0,95 

7175,0 1,42 1,2 

8071,9 1,25 1,53 

8296,1 1,12 1,61 

8408,3 1,01 1,64 

8464,3 0,903 1,66 

8492,3 0,714 1,67 

8520,4 -0,896 -1,36 

Tabulka 4.2- Deformace nodů 

4.2.5 Výsledky ztráty stability v tlaku 

V následujících grafech a tabulkách jsou zobrazeny výsledky zkoušených skladeb 

materiálu. Cílem je porovnat, které metody se výsledky shodují a které se naopak dosti liší. 

Pro porovnání jsou uvedeny i výsledky duralového panelu. 

 Nejprve byl zkoušen materiál 8552/AGP193-PW. Jeho únosnost nebyla v nižších 

tloušťkách uspokojivá. Při porovnání (Tabulka 4.3) a (Tabulka 4.4) je vidno, že už na 

tloušťce 1,4 mm se s materiálem 8552/AGP193-PW panel dostává na únosnost duralového 

panelu, proto nižší tloušťky nebyly zkoušeny. Poté byl zkoušen materiál 8552/AS4, jehož 

únosnost byla uspokojivá i v nižších tloušťkách. Z porovnání (Tabulka 4-3) a (Tabulka 4.4) 

je vidět, že materiál 8552/AS4 v tloušťce 1,2 mm je ještě značně nad únosností duralového 

plátu. Z tohoto důvodu byly zkoušeny skladby o celkové tloušťce 1 mm, ty však svou 

únosností nepředčily duralový plát o tloušťce 1,2 mm.  
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Graf 4.6 - Porovnání výsledků pro 8552/AGP193-PW 

8552/AGP193-PW Fkr [N] 

skladba t [mm] ESDU Dif. Rce 
MKP 

Buc. 

MKP 

Nelin 

Ekv. 

Řez. 

Ekv. 

Niu 

[90;45;0;-45;0;45;90] 1,4 3227 3231 2996 5676 3029 2768 

[0;45;90;0;90;-45;0] 1,4 3293 3284 3153 8885 3651 3337 

[90;45;-45;0]s 1,6 5009 5013 4488 9319 4522 4133 

[90;0;90;0]s 1,6 4461 4388 4505 8689 6537 5974 

[90;0;0;90]s 1,6 4461 4503 4508 8689 6418 5866 

[0;45;90;0]s 1,6 4933 4915 4720 8128 5611 5128 
Tabulka 4.3- Výsledky tlakového namáhání pro 8552/AGP193-PW 

 

Graf 4.7- Porovnání výsledků pro 8552/AS4 
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Tabulka 4.4 – Výsledky tlakového namáhání pro 8552/AS4 

 

Graf 4.8 - Porovnání výsledků pro EN-AW 2024-T351 

EN-AW 2024-T351 Fkr [N] 

t [mm] MKP Buc. MKP Nelin Ekv. Řez. Ekv. Niu 

1,2 3019 4540 2904 2654 
Tabulka 4.5 – Výsledky tlakového namáhání pro EN-AW 2024-T351 

Z uvedených grafů a tabulek vyplývá, že nejlépe se shodují metody ESDU 80023, 

Diferenciální rovnice a MKP buckling. Liší se od sebe v řádu procent. MKP nelineární řešič 

při použití na osamocený panel dává mnohem vyšší hodnoty než ostatní metody, proto není 

hlavně z hlediska bezpečnosti neshledáván vhodným. Výsledné síly metod Ekvivalence se 

rámcově přibližují silám prvním třem metodám. Ve větších tloušťkách však tyto dvě metody 

dávají menší kritické síly, proto nejsou vhodné pro aplikaci na tlustší panely. Jak je 

z porovnání obou materiálů zřejmé mechanické vlastnosti mají značný vliv na kritickou 

stabilitní sílu. Jako použitelné metody k aplikaci na kýlovou plochu jsou zvoleny metody 

ESDU 80023 a Diferenciální rovnice. 
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8552/AS4 Fkr [N] 

skladba t [mm] ESDU Dif. Rce 
MKP 

Buc. 

MKP 

Nelin 

Ekv. 

Řez. 

Ekv. 

Niu 

[0;90;45;90;0] 1 1972 1950 1964 4484 2672 2442 

[0;45;90;45;0] 1 2140 2119 1998 5129 2266 2070 

[0;45;90]s 1,2 3771 3737 3536 8520 4162 3804 

[0;45;90;45;90;-45;0] 1,4 6056 6003 5442 14031 6041 5521 

 [0;45;90;0;90;-45;0] 1,4 6050 5996 5672 15040 6876 6284 

[0;45;90;-45]s 1,6 9122 9043 7927 21651 8335 7618 

[0;45;90;0]s 1,6 9045 8989 8495 15836 10552 9644 
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4.2.6 Výsledky ztráty stability smykem 

Okrajově bylo vyhodnoceno i smykové zatěžování. Pro orientaci jsou uvedeny 

tabulky výsledků. 

8552/AS4 Fτ kr [N] 

skladba t [mm] ESDU Ekv. Niu Rozdíl 

[0;90;45;90;0] 1 6857 10843 3986 

[0;45;90;45;90] 1 7434 9195 1762 

[0;45;90]s 1,2 12932 16892 3960 

[0;45;90;45;90;-45;0] 1,4 20837 24521 3684 

 [0;45;90;0;90;-45;0] 1,4 20588 27907 7319 

[0;45;90;-45]s 1,6 31202 33831 2629 

[0;45;90;0]s 1,6 30998 42829 11831 

Tabulka 4.6 - Tabulka výsledků smykového namáhání pro 8552/AS4 

8552/AGP193-PW Fτ kr [N] 

skladba t [mm] ESDU Ekv. Niu Rozdíl 

[90;45;0;-45;0;45;90] 1,4 11640 12295 655 

[0;45;90;0;90;-45;0] 1,4 11580 14819 3240 

[90;45;-45;0]s 1,6 18299 18353 55 

[90;0;90;0]s 1,6 15357 26532 11175 

[90;0;0;90]s 1,6 15357 26532 11175 

[0;45;90;0]s 1,6 17433 22772 5339 

Tabulka 4.7 -  Tabulka výsledků smykového namáhání pro 8552/AGP193-PW 

EN-AW 2024-T351 F kr [N] 

t [mm] MKP Buc. MKP Nelin Ekv. Niu 

1,2 2276 3200 2741 
Tabulka 4.8 - Tabulka výsledků smykového namáhání pro EN-AW 2024-T351 

Z tabulek lze vidět, že kritické síly pro ztrátu stability smykem panelu jsou mnohem 

vyšší než pro ztrátu stability tlakem. Vzhledem k charakteru zatěžování na SOP bude tedy 

dominantní ztráta stability tlakem. Jako vhodnější metodou pro určení smykové ztráty 

stability kompozitů by byla volena metoda ESDU 80023. Dává nižší hodnoty a drží se tak 

na bezpečnější straně. Z tabulek je vidět, že hodnoty kritické síly se v ESDU metodě ve 

stejných tloušťkách tolik nerozchází jako u metody Ekvivalence. Hlavně z tohoto důvodu se 

metoda jeví spolehlivějším řešením. 

4.3 Optimalizace potahu SOP 

4.3.1 Předpoklady 

Jak bylo zmíněno v části 4.2.5 potah kýlu bude optimalizován metodami ESDU a 

přes Diferenciální rovnici. Buckling řešič není vhodný pro takovouto optimalizaci, jelikož 

by bylo nezbytné vytvořit pro každý panel potahu MKP model se zatížením, okrajovými 
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podmínkami a materiálem. Takovýto postup je neefektivní. Potah je optimalizován pouze na 

ztrátu stability v tlaku, jelikož je to pro něho stěžejní zatížení. Optimalizována je hnědě 

vyznačená oblast na (Obrázek 4.17). Náběžná hrana není optimalizována, jelikož ta sama 

nebývá tenkostěnná. Koncový oblouk není též optimalizován, jelikož se nejedná o nosnou 

část. Navíc samotný oblouk je kompozit ze skelněného vlákna a musí splňovat jiné 

požadavky než únosnost v tlaku. Ve výpočtu není uvažována ani přechodová část kýlu a 

trupu, kvůli velikému reálnému zakřivení a opět to není nosná část. Ve výpočtu není 

uvažována ani část kýlu pod směrovým kormidlem, jelikož opět není nosnou částí potahu. 

 

Obrázek 4.17- Výpočetní část 

4.3.2 Analýza 

Nejprve byla vytvořena v excelovské tabulce tzv. mapu elementů na tlačené straně 

křídla. Podmínkou výpočtu je, aby elementy byly typu QUAD4 (tzn. mají 4 nody), červenou 

barvou jsou naznačeny elementy typu TRIA3 (tzn. mají 3 nody), které nejsou vhodné pro 

výpočet. Aby bylo možné tria elementy započítat do výpočtu, je nutno je spojit s vhodným 

QUAD elementem a síly na ně působící sečíst. Spojené elementy jsou vyznačeny zelenou 

barvou. Pro správný výpočet bylo třeba stanovit hodnotu, kde se příslušný panel nachází 

v grafu ESDU 80023 na vodorovné ose, aby bylo možno dostat hodnotu K0 pro každý 

element. Jelikož jsou uvažovány jenom regulérní symetrické lamináty, bude rozhodující 

poměr stran panelu l/h. Z grafu lze vyčíst i počet vln na panelu, což je parametr pro výpočet 

diferenciální rovnice. Všechny panely jsou uvažovány jako jednoduše podepřené, tj. C=2. 
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Mapa elementu (ID elementu) - tlačená strana 

51 40 29 19 9 

50 39 28 18 8 

49 38 27 17 7 

48 37 26 16 6 

47 36 25 15 5 

46 35 24 14 4 

45 34 23 13 3 

44 33 22 12 2 

43 32 21 11 1 

42 31 20 10   

41 30       
Tabulka 4.9 - Mapa elementů 

Poměry stran l/h - tlačená strana 

2,48 2,77 
0,84 1,31 1,35 

2,58 2,44 1,61 

2,73 2,43 2,30 2,17 1,38 

2,45 2,18 2,07 1,95 1,20 

2,06 1,94 1,74 1,64 0,99 

1,90 1,69 1,60 1,52 0,90 

1,76 1,57 1,49 1,41 0,82 

1,51 1,35 1,28 1,21 0,69 

1,42 1,27 1,20 
1,14 

0,40 

1,29 
1,15 

0,70   

0,66       
Tabulka 4.10 - Poměry stran 

Hodnoty K0 dle ESDU 80023 

21,3 20,0 
21,0 22,5 23,4 

20,6 21,7 21,9 

20,2 21,3 20,5 20,0 23,3 

21,5 20,0 19,8 19,8 21,0 

19,8 19,8 20,5 22,0 19,8 

19,9 21,0 21,0 23,0 20,0 

20,5 22,3 23,0 24,3 21,7 

23,0 23,2 22,3 21,0 25,2 

24,7 22,5 21,0 
20,5 

64,0 

22,5 
20,5 

25,1   

27,7       
Tabulka 4.11 - Hodnoty K0 pro jednotlivé elementy 
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Půlvlny dle ESDU 80023 

2 3 
1 1 1 

3 2 2 

3 2 2 2 1 

3 2 2 2 1 

2 2 2 2 1 

2 2 2 2 1 

2 2 2 1 1 

2 1 1 1 1 

2 1 1 
1 

1 

1 
1 

1   

1       
Tabulka 4.12 - Počty půlvln na jednotlivých elementech 

 Dále byly odečteny síly působící v potahu SOP spočtené Nastranem pomocí 

„freebody load element“. Elementy byly dimenzovány na nejhorší početní zatížení 

z podkladů AVA, tzn. nejhorší provozní zatížení při úhlu vybočení 15o a úhlu náběhu 10o 

vynásobené koeficientem 1,5.  

Tlakové zatížení panelů [N]  

4,4 193,0 
94,3 151,8 49,6 

369,9 412,3 237,7 

122,6 223,5 428,9 486,2 295,3 

141,9 247,1 470,9 646,7 444,8 

196,3 209,8 333,2 665,6 581,9 

272,0 158,1 18,3 291,9 598,4 

352,2 316,2 1120,3 72,4 106,0 

141,7 141,0 125,3 253,0 28,1 

557,5 889,2 857,0 
624,6 

121,8 

781,4 
1504,5 

1177,3   

127,2       
Tabulka 4.13 - Zatížení panelů spočtené Nastranen 

Tlačená strana SOP je rozdělena do 4 sekcí. Rozdělení je voleno na základě toho, 

jak by bylo vhodné laminát skládat a tak, aby na každém panelu vyšla jistota větší než 1 pro 

obě použité výpočetní metody na stanovení kritické síly. Oblasti se tedy liší svojí tloušťkou. 

Pro optimalizaci je použit materiál 8552/AS4. Po několika iteracích se dosáhlo výsledků. 
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Kritické síly v panelech [N] dle ESDU 80023 

641,4 570,3 
614,8 639,7 476,8 

1543,8 1525,1 1021,6 

1573,1 1470,5 1366,8 1278,1 913,7 

1477,8 1262,3 1199,6 1141,7 739,3 

1269,0 1142,9 1120,6 1123,0 1289,7 

1174,2 1098,6 1051,0 1069,7 1176,3 

2265,4 2159,3 2110,0 2088,6 1134,2 

2288,3 2074,6 1931,8 1768,3 1160,4 

2263,1 1913,4 1746,9 
1639,4 

2150,5 

1984,6 
2992,1 

3012,9   

1938,4       
Tabulka 4.14 - Kritické síly v panelech dle ESDU 80023 

Jistoty pro ESDU 80023 

97,41 1,97 
4,35 2,81 6,41 

2,78 2,47 2,87 

8,56 4,39 2,12 1,75 2,06 

6,94 3,41 1,70 1,18 1,11 

4,31 3,63 2,24 1,12 1,48 

2,88 4,63 38,23 2,44 1,31 

4,29 4,55 1,26 19,24 7,13 

10,77 9,81 10,28 4,66 27,53 

2,71 1,43 1,36 
1,75 

11,77 

1,69 
1,33 

1,71   

10,16       
Tabulka 4.15 - Jistoty panelů pro metodu ESDU 

Kritické síly v panelech [N] dle diferenciální rovnice 

629,9 580,4 
614,4 645,7 476,8 

1546,0 1506,4 1010,7 

1567,6 1467,7 1367,0 1278,2 933,4 

1471,8 1263,8 1198,9 1140,1 742,3 

1267,8 1142,1 1121,1 1096,2 1287,2 

1172,0 1093,2 1076,1 1064,7 1184,0 

2256,9 2146,6 2129,0 2101,1 1121,8 

2285,7 2081,6 1921,0 1776,0 1160,4 

2253,7 1883,9 1751,0 
1634,9 

2100,1 

1980,0 
2993,7 

3000,9   

1905,9       
Tabulka 4.16 - Kritické síly v panelech dle diferenciální rovnice 
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Jistoty pro Diferenciální rovnici 

95,66 2,00 
4,35 2,84 6,41 

2,79 2,44 2,83 

8,53 4,38 2,12 1,75 2,11 

6,91 3,41 1,70 1,18 1,11 

4,31 3,63 2,24 1,10 1,47 

2,87 4,61 39,14 2,43 1,32 

4,27 4,53 1,27 19,36 7,05 

10,75 9,84 10,22 4,68 27,53 

2,70 1,41 1,36 
1,75 

11,49 

1,69 
1,33 

1,70   

9,99       
Tabulka 4.17 - Jistoty panelů pro diferenciální rovnici 

Skladba a tloušťky panelů jsou následující: 

t [mm] Skladba 

0,6 [0;45;0] 

0,8 [0;45]s 

1 [0;45;0;45;0] 

1,2 [0;45;0]s 
Tabulka 4.18 - Tloušťky kompozitních polí a skladba 

Z (Tabulka 4.15) a (Tabulka 4.17) je vidět, že jistoty v každém poli obou metod jsou 

vetší než 1. To je uspokojivý výsledek. Šedivá pole se nacházejí nejblíže vetknutí hlavního 

nosníku a koncentrují se zde největší síly, proto pole musela být zesílena ještě jednou 

vrstvou.  

 

Obrázek 4.18 - Schéma tlouštěk panelů, vlevo-duralový potah, vpravo-kompozitní potah 
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Tloušťky 

duralových polí 

[mm] 

1,2 

1,5 

Tabulka 4.19 - Tloušťky duralových polí 

Dalším krokem bylo porovnání kolik kilogramů lze ušetřit použitím kompozitní 

struktury namísto duralové. V (Tabulka 4.20) a (Tabulka 4.21) jsou uvedeny hmotnosti polí 

v gramech. 

Hmotnost panelů z materiálu EN AW 2024-T351 [g] 

86,2 110,6 
31,0 50,1 98,6 

90,7 94,8 141,6 

89,8 98,7 102,4 106,7 165,6 

100,0 110,0 113,8 118,7 189,8 

101,3 117,4 115,3 120,1 196,6 

109,9 120,7 125,0 130,2 217,0 

118,5 130,2 134,8 140,3 237,1 

145,3 159,5 165,2 171,9 295,6 

154,4 169,4 175,4 
183,1 

217,4 

160,8 
174,3 

136,4   

114,8       
Tabulka 4.20 - Hmotnosti duralových polí 

Hmotnost panelů z materiálu 8552/AS4 [g] 

26,9 34,6 
9,7 15,7 30,8 

37,8 39,5 59,0 

37,4 41,1 42,7 44,5 69,0 

41,7 45,8 47,4 49,4 79,1 

42,2 48,9 48,0 50,0 102,4 

45,8 50,3 52,1 54,3 113,0 

61,7 67,8 70,2 73,1 123,5 

60,5 66,5 68,8 71,6 123,2 

64,3 70,6 73,1 
76,3 

90,6 

67,0 
87,1 

68,2   

47,9       
Tabulka 4.21 - Hmotnosti kompozitních polí 

  2024-T351 8552/AS4 

Hmotnost obou 
potahů [kg] 

12,874 5,582 

Ušetřeno [kg] 7,292 
Tabulka 4.22 - Ušetřené kilogramy na potahu 

U duralových panelů je uvažována hustota 2800 kg.m-3, u kompozitních panelů je 

uvažována hustota 1750 kg.m-3. 
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4.3.3 Zamyšlení 

V kapitole Analýza byla provedena aplikace vybraných vhodných metod k určení 

ztráty stability. Nutno podotknout, že zatížení panelů uvedené v (Tabulka 4.13), je 

aplikováno při zachování podélného sytému a žeber jako na letounu L-159. Tato varianta 

konstrukce u čistě kompozitní SOP by byla technologicky náročná a z hlediska pevnosti a 

životnosti zbytečná.  

Jednou další variantou je konstrukce s hlavním a zadním nosníkem z kompozitu a 

absencí podélníků. Žebra SOP by jistě u této varianty bylo zbytečné používat v takové míře 

jako u duralového potahu. Zatížení potahu by tak vzrostlo. Metodika optimalizace potahu by 

však zůstala stejná jako v předchozí kapitole. 

Další variantou by byla celoskořepinová konstrukce. Zatížení by opět vzrostlo, avšak 

metodika výpočtu by zůstala stejná, za předpokladu jiných okrajových podmínek panelů. U 

této varianty by byla více problémová údržba a oprava SOP než u varianty s nosníky. 

Zatížení, která nejsou ve výpočtu zahrnuta, jsou ta od vnějších vlivů. Srážka 

s ptákem, průlet kroupami, nešikovnost obsluhy atd. to vše má na kompozity větší vliv než 

na izotropní materiály, zvláště pak na jejich nákladnou opravu. Pokrytí těchto zatížení lze 

zabezpečit větší tloušťku jednotlivých sekcí do takové míry, aby panely splňovali předpisové 

požadavky a svojí hmotností byly lehčí než duralové panely. Za zvážení stojí přidání vrstev 

z aramidového vlákna, které se vyznačuje oproti uhlíkovým vláknům větší rázovou 

houževnatostí. Problémem u aramidového vlákna je jeho nasákavost a časová degradace 

mechanických vlastností. Další možnou variantou by bylo použití vlákna Dyneemi, která má 

podobné vlastnosti jako aramidové vlákno, avšak je ještě více rázově houževnatější a hlavně 

hydrofobní. Nevýhodou je její vyšší cena. Takto lze dostat správný poměr tuhosti a odolnosti 

proti vnějším zatížením. 
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5 Zkouška kompozitních panelů 

5.1 Úvod a cíl 

Pro ověření použitých metod byla provedena zkouška na ztrátu stability smykem ve 

zkušebně Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Ačkoliv valná část práce 

je věnována ztrátě stability v tlaku, pro porovnání funkčnosti metod lze využít i smykovou 

zkoušku. Volba na zatěžování smykem padla hlavně z důvodu již vyrobeného a zapůjčeného 

přípravku pro zkoušku od výše zmíněného ústavu a zkušenosti kolegů z ústavu s touto 

zkouškou. Každý panel byl osazen dvěma pravoúhlými tenzometrickými růžicemi. Celkově 

byly zkoušeny 2 panely a 1 sloužil jako kompenzační panel pro tenzometrické měření. Dále 

bylo uděláno 9 zkušebních vzorků pro zjištění skutečného Youngova modulu vyrobené 

struktury, které byly podrobeny tahové zkoušce ve zkušebně Odboru pružnosti a pevnosti 

Fakulty strojní ČVUT v Praze. 

5.2 Výroba panelů 

Výroba samotných kompozitních panelů proběhla v dílně studentského závodního 

týmu eForce FEE Prague Formula na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Pro nejlepší zajištění 

vhodného poměru vláken a matrice byla zvolena metoda laminování prepregovou technologií. 

Jako materiál byla zvolena tkanina SIGRATEX PREPREG CE 8201-200-45S se skladbou 

[0;45;0;45;0]. Datasheet od výrobce viz. (Obrázek přílohy 10). 

Jako podklad laminace byla použita tabule skla. Nejprve byly naneseny 4 penetrační 

nátěry Loctite Frekore B15 a poté 4 nátěry separátoru Loctite Frekote 700 NC. Po přípravě 

plochy byly položeny jednotlivé vrstvy tkaniny ve výše zmíněné konfiguraci. Přes položené 

vrstvy byla položena 1 vrstva perforované folie, na ní následně 1 vrstva strhávací fólie a na ní 

1 vrstva propustného filcu. Celá struktura byla zavakuována a vložena do pece. Vypékací 

cyklus byl 120 °C po 2 hodiny. Temperace probíhala lineárním spádem ze 120 °C na 30 °C 

zhruba 4 hodiny. 
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Obrázek 5.1 - Výroba kompozitních panelů 

Dalším krokem bylo odlaminovanou desku rozřezat na jednotlivé panely, navrtat do 

nich díry a spasovat do vypůjčeného přípravku. V příloze je uveden výkres finálního tvaru 

panelu pro vložení do přípravku. Na (Obrázek 5.2) je vidět panel vložený do přípravku 

nezajištěný šrouby.  

 

Obrázek 5.2 - Panel v přípravku 

 Samotný přípravek se skládá z osmi ocelových profilů 5x80, jež jsou na svých 

koncích sfrézované, tak aby do sebe zapadly. Též jsou na jejich koncích vyvrtány díry průměru 

45 mm.  Na dvou svých protilehlých koncích je přípravek spojen lícovanými šrouby s vývrtem, 

které jsou pojištěny maticí. Druhé dva konce se vloží mezi čelisti trhacího. Jeden je zajištěn 

pouze kolíkem a druhý opět lícovaným šroubem s maticí (Obrázek 5.16). 
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5.3 Zjištění Youngova modulu 

Jelikož u kompozitních struktur nelze vždy zajistit přesný poměr matrice a vláken, 

který udává výrobce, bude se lišit i Youngův modul pružnosti v tahu celé struktury od hodnoty 

tkaniny udávané výrobcem. Pro toto zjištění byla provedena tahová zkouška na devíti 

vzorcích, které byly vyrobeny z výše zmiňované odlaminované desky. Zkouška byla 

provedena ve zkušebně Odboru pružnosti a pevnosti Fakulty strojní ČVUT v Praze.  

 

Zkušební zařízení: 
Trhací stroj:  

Heckert FPZ 100/1 

Extenzometr: 

MFA - 2 

Záznamové zařízení: 

HBM Spider 8 

Siloměr: 

Kraftmesswandler 100 kN 

Postup zkoušky:  
Vzorek byl upnut v pneumo-hydraulických čelistech a ztěžován v 

hydraulickém trhacím stroji s posuvem 2 mm/min. 

 

 

Zkušební podmínky: 

 
19°C, 50% relativní vlhkosti 

 
Vzhledem k tomu, že šlo pouze o zjištění Youngova modulu nebylo nutné vyvozovat 

v trhacím stroji sílu na porušení vzorků. Pomocí extenzometru stačí pouze zjistit prodloužení 

vzorků při nárůstu síly. Rozměry vzorků jsou zobrazeny na (Obrázek 5.3), každý rozměr se 

však lišil v řádu desetin milimetru. Tyto nepřesnosti jsou v konečném výpočtu zohledněny. 

Tloušťka každého vzorku je 1,25 mm. 

 

Obrázek 5.3 - Rozměry vzorků 
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Obrázek 5.4 - Vzorky 1-9 

 

Graf 5.1 - Lineární tahové křivky 

V (Grafu 5.1) jsou vykresleny lineární tahové křivky vycházející z tahové zkoušky. 

Ne všechny vzorky byly podrobeny stejné maximální síle, jelikož, vzhledem k pouhému 

výpočtu Youngova modulu pro danou strukturu, stačí znát Δl v závislosti na přírůstku síly F. 

Pro vzorek 1 je předveden výpočet. 
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=
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10000

25 .1,25
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V následující tabulce jsou výsledky pro každý vzorek. 

  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 

h [mm] 25 25,5 25 25 24,5 25 26,5 27 26 

Δl [mm] 0,3870 0,2856 0,3854 0,3167 0,378 0,3909 0,3429 0,3535 0,3716 

F [kN] 9,9996 7,776 9,6931 9,837 9,372 9,674 9,713 9,5036 9,7676 

σ [Mpa] 320,0 244,0 310,2 314,8 306,0 309,6 293,2 281,6 300,5 

E [Mpa] 74408 76876 72434 89456 72863 71267 76943 71692 72782 
Tabulka 5.1 - Souhrn výsledků pro jednotlivé vzorky 

 Jako výsledná hodnota E0 byla vzata průměrná hodnota ze všech devíti vzorků. 

E 0 75413,4  [Mpa] 

E 90 71642,7  [Mpa] 
Tabulka 5.2 - Tabulka výsledků 

Firma LA COMPOSITE s.r.o. dodala měřená data z několika typů zkoušek materiálu 

SIGRAPREG CW 200, který je obdobou použitého materiálu na zkoušky v této práci, včetně 

tahové zkoušky. Z jejich dat vyplývá, že  

𝐸90 = 𝐸0. 0,95     (39) 

Použije-li se tento poměr, tak ani dle výrobcem uvedeného datasheetu v příloze 

nebude zanesena chyba. 

5.4 MKP Model a predikce výsledku 

Pro predikci kritické smykové síly byly využity metody ESDU 80023, Ekvivalence 

dle Niu a MKP nelineární výpočet. Metoda Diferenciální rovnice nebyla použita pro 

predikci, jelikož se nepodařilo odvodit ani nalézt její smysluplný tvar pro zatěžování jakým 

byly panely při zkoušce namáhány. MKP Buckling řešič není vhodné pro tuto úlohu použít. 

Tento řešič by počítal správně, pokud by byl panel zatěžován přímo a ne přes přípravek 

v MKP modelu. Takto vypočte nesprávné výsledky.  

5.4.1 Sestavení MKP modelu 

5.4.1.1 CAD model 

Nejprve byl v softwaru CATIA V5 vytvořen plošný model přípravku se 

zkoušeným kompozitním panelem. Na (Obrázek 5.5) je zobrazen model v plošném 

provedení. Na něm jsou vidět nemodelované profily přípravku, čepy (objemová tělesa) přes 

které jsou profily spojeny a nezkoušená část kompozitního panelu. Pohled z boku modelu 

prozrazuje jak jednotlivé desky odstupňované. Pro lepší tvorbu následného MKP modelu 

je mezi deskami v CAD modelu ponechána mezera 1 mm. 
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Obrázek 5.5 - CAD model 

5.4.1.2 MKP kompozitní panel 

Po následném importu CAD modelu do prostředí MSC Patran byly vytvořeny 

zárodečné body na okrajích měřené části kompozitního panelu. Ty nám zajistí následné 

správné propojení měřené a neměřené oblasti. Tyto oblasti je vhodné síťovat odděleně se 

stejnou diskretizací elementu. Důvodem jsou přípojné díry panelu s přípravkem. Na jejich 

okrajích byly též vytvořeny zárodečné uzly pro správné síťování.  

Pro tvorbu sítě byly zvoleny elementy QUAD4, avšak ve složitě „síťovatelných“ 

oblastech bylo Patranu dovoleno vytvořit TRIA3 elementy. Tyto oblasti jsou právě v okolí 

přípojných děr. Vzhledem k požadavku, aby se měřená část panelu skládala pouze 

z pravoúhlých QUAD4 elementů, bylo nutno vyhnout se šíření sítě nepravoúhlých 

elementů z neměřené části do měřené. To zajistí oddělení těchto dvou ploch a následné 

propojení sítě přes přikázané zárodečné uzly. Diskretizace elementů byla volena 2,5 mm. 

 

Obrázek 5.6 - MKP kompozitní panel 
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Elementům byly přiřazeny následující vlastnosti v konfiguraci [0;45;0;45;0]. 

Carbon fibre CE 8201-200-45S 

Elastic modulus 11 [MPa] 75413,4 

Elastic modulus 22 [MPa] 71642,7 

Poisson ratio 12 [-] 0,27 

Shear modulus 12 [MPa] 26400 

Shear modulus 23 [MPa] 26400 

Shear modulus 13 [MPa] 26400 

Density [t/mm3] 1,56 x 10-9 

Tension strain limit 11 [MPa] 798 

Tension strain limit 22 [MPa] 583,5 

Compresion strain limit 11 [MPa] 592,8 

Compresion strain limit 22 [MPa] 582,1 

Shear strain limit [MPa] 113,8 

Bonding Shear Stress Limit [MPa] 80,2 

Fibre thickness [mm] 0,25 

Tabulka 5.3- Mechanické vlastnosti CE 8201-200-45S 

Jako kritérium porušení vrstev je použito kritérium Tsai-Wu. Orientace skladeb se 

řídí souřadným systémem na (Obrázek 5.6). Vlákna pod 0° jsou položena ve směru osy x.  

5.4.1.3 MKP přípravek 

Každý profil přípravku byl síťován zvlášť elementy typu QUAD4 s možností 

TRIA3 elementů v těžko síťovatelných oblastech. Všechny profily měly opět stejný počet 

zárodečných bodů na okrajích děr, aby bylo možné následné propojení. Diskretizace 

elementů byla 5 mm. Elementům byly přiřazeny následující mechanické vlastnosti. 

Name Steel 

Elastic modulus [MPa] 210000 

Poisson ratio [MPa] 0,3 

Density [t/mm3] 7,85x10-9 

Thickness [mm] 5 

Tabulka 5.4 - Mechanické vlastnosti oceli 

Na následujícím obrázku je vidět propojení přípravku s panelem pomocí vazby 

RBE2, která reprezentuje šroubový spoj. 
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Obrázek 5.7 - RBE2 jako šroub 

5.4.1.4 MKP Čepy 

Čepy byly vytvořeny na základě CAD modelu. Objemovým tělesům byly na jejich 

okrajích definovány zárodečné body sítě o stejném počtu, jako mají počty zárodečných 

bodů díry v přípravcích. Tím se zajistí následné správné propojení čepu s přípravkem přes 

element typu GAP. Čepy byly vysíťovány elementy typu HEX8, což jsou elementy 

šestistěnového typu. Diskretizace byla volena tak, aby bylo možné čepy propojit se svým 

okolím. Mechanické vlastnosti jsou u čepů stejné jako v případě přípravků. Mezera mezi 

čepy a přípravkem je 0,1 mm pro vytvoření následného GAPu. 

 

Obrázek 5.8 - Přípravek s čepy 
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5.4.1.5 MKP Matice 

Termín matice není přesný, avšak funkčnost těchto elementů je stejná jako 

v případě matice na šroubu. Jedná se o elementy typu HEX8, které v následujícím výpočtu 

zamezí posun přípravku do strany a případný rozpad modelu. Matice byla vytvořena 

ofsetem elementů přípravku. Mechanické vlastnosti jsou opět ocelové. Matice a čepy byly 

nakonec spojeny vazbou RBE2, čímž se vytvořil šroubový spoj. 

 

Obrázek 5.9 - MKP matice 

5.4.1.6 MKP Gap 

Gap je element typu BAR2 (1D element). Jeho charakteristickou vlastností je 

přenos pouze tlakového zatížení. Gapy byl vytvořeny jako propojovací část objektů: 

přípravek – čepy 

přípravek – matice 

čepy – matice 

To znamená, že propojené části na sebe přenášejí tlakové zatížení přes tento Gap. 

Tím vznikl kompaktní MKP model. Gapům byla dána příslušná v prostoru a samotné 

vlastnosti: 

Closed stiffnes [MPa] 5000 

Tabulka 5.5- Vlastnosti Gapů 
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Obrázek 5.10 - MKP Gap 

5.4.1.7 Zatížení 

Pro definování byl zaveden nový souřadný systém 1, zobrazen na (Obrázek 5.11) 

uprostřed celé sestavy. Zároveň byla zavedena síla 100 kN do středu vazby RBE2, jež 

vznikla v kapitole 5.4.1.5, a přes ní dále rozvedena do čepu. Síla (červeně) působí ve směru 

osy x nově vzniklého souřadného systému. 

 

Obrázek 5.11 - Zavedená síla 

5.4.1.8 Okrajové podmínky 

Jednou z okrajových podmínek bylo odebrání posuvu v ose z souřadného systému 

1 všem nodům soustavy až na ty, které se nacházely v měřícím prostoru.  

Druhou okrajovou podmínkou bylo povolení nodu, do něhož je zavedena síla na 

(Obrázek 5.11), posuv pouze v ose x a rotace kolem osy z souřadného systému 1.  

Třetí okrajovou podmínkou bylo odebrání všech stupňů volnosti, až na rotaci 

kolem osy z souřadného sytému 1, středovému nodu vazby RBE2, která je v protějším rohu 

sestavy než zavedená síla.  
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Obrázek 5.12 - Okrajové podmínky (zobrazeno bez 1. uvedené) 

5.4.2 Predikce kritické síly 

Pro predikci síly využijeme metody ESDU, Ekvivalence Niu a MKP nelineární řešič. 

Nejprve je nutno opět znát členy matice D z ABD matice a rozměry panelu. Okraje panelu 

uvažuji jako jednoduše podepřené. 

D0 = D12 + 2 . D66 = 3474,3 + 2 . 4388,5 = 12251,4 [MPa] 

D11 = 13027,3 [MPa] 

D22 = 12505,1 [MPa] 

l = 350 mm 

h = 350 mm 

t = 1,25 mm 

5.4.2.1 ESDU metoda 

Postup při této metodě je stejný jako v kapitole 4.2.4.2. Dle vzorce 

𝑙

ℎ
. (

𝐷22

𝐷11
)
0,25

=
350

350
. (

12505,1

13027,3
)
0,25

= 0,99  

je nutno zjistit, kde se panel nachází na vodorovné ose v ESDU grafu (Obrázek 

4.13). Nyní lze vypočíst křivku, po které se v grafu panel pohybuje. 

𝑘ř𝑖𝑣𝑘𝑎 =
𝐷0

(𝐷11𝐷22)0,5
=

12251,4

(13027,3 .12505,1)0,5
= 0,96  

V grafu se panel nachází v oblasti se třemi vlnami na panelu. Dále se odečte 

hodnota, kde vypočtená hladina křivky protíná hodnotu na vodorovné ose, tj. 90. 
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Smyková síla se vypočte dle vzorce: 

𝑁𝑥𝑦 =
90.(𝐷11𝐷22)0,5

𝑙 .ℎ
=

90.(13027,3 .12505,1)0,5

350 .350
= 9,38 𝑁/𝑚𝑚  

𝑭𝒙𝒚 𝒌𝒓 = 𝑁𝑥𝑦 . (𝑙 + ℎ) = 9,38 . (350 + 350) = 𝟔𝟓𝟔𝟒 𝑵  

 

5.4.2.2 Ekvivalence Niu 

Poměr stran l/h je na testovaném panelu roven 1, tudíž se v grafu na obrázku 

přílohy 3 odečte příslušná hodnota koeficientu Kτ = 8,2. Dále je třeba znát ekvivalentní 

Youngův modul pružnosti. Ten Patran vygeneroval pro testovanou skladbu jako 

Eekv=72897,6 MPa. 

𝜏 𝑁𝑖𝑢 = 𝐾𝜏𝑁𝑖𝑢. 𝐸𝑒𝑘𝑣. (
𝑡

ℎ
)

2

8,2. 72897,6 . (
1,25

350
)
2

= 7,624 𝑀𝑃𝑎 

𝑭𝝉𝒌𝒓 𝑵𝒊𝒖 = 𝜏 𝑁𝑖𝑢. (ℎ + 𝑙). 𝑡 = 7,624 . (350 + 350) . 1,25 = 𝟔𝟔𝟕𝟏 𝑵 

 

5.4.2.3 Nelineární MKP metoda 

Pro nelineární výpočet byla nastavena iterace po 5 %. Nastran v tomto případě 

nedělil přírůstek zatížení z důvodu velkých nelinearit ve výpočtu v takové míře jako u 

analýzy osamoceného panelu. Přírůstek byl dělen pouze na začátku výpočtu, kdy byl panel 

v prvním tvarovém módu a poté přešel do vyššího módu. Z grafu ESDU však víme, že 

kritická síla panelu je při více jak jedné vlně. Dále však již Nastran přírůstek zatížení 

nedělil.  

Bylo tedy nutné vykreslit si deformaci bodů panelu a kritickou sílu stanovit z grafu 

jako moment změny směrnice přírůstku síly v závislosti na deformaci, jelikož se jedná o 

nelinearitu, avšak ne tak velkou, aby Nastran dělil výpočet. Pro vykreslení byly vzaty opět 

dva sedlové nody sítě. V prvním tvarovém módu se na panelu objevila 1 vlna. Dalším 

módem byl 3 vlny a následující mód 5 vln. 
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Graf 5.2 - Deformace sedlových nodů 

Z (Graf 5.2) lze stavit jako kritickou sílu na ztrátu stability smykem sílu Fkr = 20 

kN. Při této síle dochází ke změně směrnice narůstající síly. 

5.4.2.4 Výsledky predikce 

Výsledky predikce kritické síly pro zkoušku kompozitních panelů jsou následující. 

ESDU 6564 N 

Ekvivalence Niu 6671 N 

Nelineární MKP 20000 N 

Tabulka 5.6 - Výsledky predikce kritické síly 

 

Obrázek 5.13 - Deformace struktury a napětí von Mises [MPa] - vrchní vrstva (zatížení 20 kN) 

  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

F 
[N

]

deformace [mm]
Node 2521 Node 3505



ČVUT v Praze 

Fakulta Strojní  Ondřej Hladík 

70 

 

5.5 Provedení zkoušky panelů smykem 

5.5.1 Osazení tenzometry 

Pro dobré vyhodnocení shody MKP modelu a zkoušených panelů byl každý panel 

osazen dvěmi pravoúhlými tenzometrickými růžicemi. Jejich pozice je zakótována na 

výkrese panelu (Obrázek přílohy 4). Datasheet k tenzometrům je uveden v příloze (Obrázek 

přílohy 11).  

 

Obrázek 5.14 - Panel s tenzometry 

Zvolení pozice tenzometrů proběhlo na základě MKP analýzy, tak aby bylo dobře 

zaznamenatelné napětí ve vrchní vrstvě. Příprava tenzometrů proběhla ve zkušebně Ústavu 

letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze pod dozorem Ing. Tomášem Čenským 

Ph.D. Signály z tenzometrů byly zpracovány v HBM Spider 8. Pro pohodlné odpojení 

tenzometrů od HBM Spider 8, byl každý tenzometr vybaven šestipinovým konektorem. Na 

(Obrázek 5.15) jsou zobrazeny osy tenzometrů vůči panelu a číselné označení tenzometrů. 

 

Obrázek 5.15 - Znázornění os tenzometrů 
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5.5.2 Zkouška panelů 

Celkově byly zkoušeny 2 (vzorek 1 a vzorek 3) panely a jeden panel (vzorek 2) 

sloužil jako kompenzační panel pro tenzometrické měření.  

Zkušební zařízení: 

Trhací stroj: 

Inova ZUZ 200 

Záznamové zařízení:   

tenzometry: HBM Spider 8 

siloměr: Inova EU 3000, S/N: 2011 1097  

 

Siloměr: 

GTM 250 kN, tř. přesnosti 0,1, výr. č. 58259 

 

Postup zkoušky:  

Vzorek byl upnut v přípravku, ten byl přes připojovací kolíky připojen 

k čelistem a ztěžován v hydraulickém trhacím stroji s posuvem 1 

mm/min. 

 

Zkušební podmínky: 

21°C, 50% relativní vlhkosti 

 

Oba zkoušené panely byly testovány až na svou mez pevnosti. U tenzometru číslo 2 

vzorku 3 došlo po 450 sekundách k zarušení signálu, jak je vidět v následující kapitole. 

 

Obrázek 5.16 - Zkoušené panely 
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5.5.3 Výsledky 

Výsledky byly určovány v softwaru Labview od firmy National Instruments. 

5.5.3.1 Vzorek 1 

 

Graf 5.3 - Síla v závislosti na čase - vzorek 1 

Jako síla, při níž panel ztratí stabilitu, byl vyhodnocen okamžik, kdy dojde ke 

změně směrnice. Kritická síla byla 37,5 kN, nastala v čase 188 sekund. Na panelu byly dle 

očekávání při této síle 3 vlny. 

Pro vyhodnocení shody s MKP výpočtem lze uvést i hlavní napětí na panelu 

naměřené tenzometry, smykové napětí na panelu a sílu v závislosti na posuvu čelistí. 

Hlavní napětí se vypočtou ze vzorce: 

𝜎1 =
𝐸

2(1−𝜇)
(𝜀𝑎 + 𝜀𝑐) +

𝐸√2

2(1−𝜇)
√(𝜀𝑎 − 𝜀𝑏)2 + (𝜀𝑐 − 𝜀𝑏)2   (40) 

𝜎2 =
𝐸

2(1−𝜇)
(𝜀𝑎 + 𝜀𝑐) −

𝐸√2

2(1−𝜇)
√(𝜀𝑎 − 𝜀𝑏)2 + (𝜀𝑐 − 𝜀𝑏)2   (41) 

kde:  

μ … poissonovo číslo 

ε … poměrné prodloužení v osách tenzometru [μm/m] 
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Úhel mezi osou a tenzometru a směrem maximálního napětí se vypočte dle: 

𝛼 = 0,5 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [
2𝜀𝑏−(𝜀𝑏+𝜀𝑐)

𝜀𝑎−𝜀𝑐
]   (42) 

Při síle 37,5 kN Tenzometr 1 Tenzometr 2  

εa [μm/m] 1297 1745 

εb [μm/m] -2850 -2121 

εc [μm/m] 1049 1486 

Tabulka 5.7 - Poměrné prodloužení tenzometrů při síle 37,5 kN 

Smykové napětí se pak vypočte jako: 

𝜏𝑥𝑦 =
𝜎1−𝜎2

2
sin 2𝛼    (43) 

Jako příklad je zde uveden výpočet pro tenzometr 1 při síle 37,5 kN. 

 

𝜎1 =
75413

2(1−0,27)
(1297 + 1049) +

75413√2

2(1−0,27)
√(1297 + 2850)2 + (1049 + 2850)2 =

= 360 𝑀𝑃𝑎   

 

𝜎2 =
75413

2(1−0,27)
(1297 + 1049) −

75413√2

2(1−0,27)
√(1297 + 2850)2 + (1049 + 2850)2  =

= −118 𝑀𝑃𝑎   

 

𝛼 = 0,5 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [
2(−2850)−(−2850+1049)

1297−1049
] = −44,11°  

 

𝜏𝑥𝑦 =
360+118

2
sin(−44,11 . 2) = −238 𝑀𝑃𝑎 … při zachování znaménkové konvence 
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Graf 5.4 – Hlavní napětí na tenzometrech vzorku 1 

 

Graf 5.5- Smykové napětí na tenzometrech vzorku 1 
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Graf 5.6 - Síla v závislosti na posuvu čelistí - vzorek 1 

Hlavní napětí 1 – tenzometr 1 360 MPa 

Hlavní napětí 1 – tenzometr 2 389 MPa 

Hlavní napětí 2 – tenzometr 1 -118 MPa 

Hladní napětí 2 – tenzometr 2 -55 MPa 

Smykové napětí – tenzometr 1 238 MPa 

Smykové napětí – tenzometr 2 221 MPa 

α – tenzometr 1 -44,11°  

α – tenzometr 2 -44° 

Posuv čelistí při síle 37,5 kN 3,08 mm 

Tabulka 5.8 - Výsledky pro vzorek 1 při 37,5 kN 
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Obrázek 5.17 - Vzorek 1 při síle 40,7 kN (vlevo) a po překročení meze pevnosti (vpravo) 

5.5.3.2 Vzorek 3 

 

Graf 5.7 - Síla v závislosti na čase - vzorek 3 

U vzorku 3 nastala kritická síla po 191 sekundách zkoušky a její hodnota byla 29,4 

kN. Na panelu se dle očekávání objevily opět 3 vlny. 
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Při síle 29,4 kN Tenzometr 1 Tenzometr 2  

εa [μm/m] 841 1109 

εb [μm/m] -2405 -1690 

εc [μm/m] 911 970 

Tabulka 5.9 - Poměrné prodloužení tenzometrů při síle 29,4 kN 

 

Graf 5.8 – Hlavní napětí na tenzometrech vzorku 3 
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Graf 5.9 - Smykové napětí na tenzometrech vzorku 3 

Na (Graf 5.8) a (Graf 5.9) je patrné zarušení signálu od 450 sekund. To však pro 

porovnání výsledků ze zkoušky s použitými výpočetními metodami nehraje roli. 

 

Graf 5.10 - Síla v závislosti na posuvu čelistí - vzorek 3 
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Hlavní napětí 1 – tenzometr 1 285 MPa 

Hlavní napětí 1 – tenzometr 2 269 MPa 

Hlavní napětí 2 – tenzometr 1 -104 MPa 

Hladní napětí 2 – tenzometr 2 -55 MPa 

Smykové napětí – tenzometr 1 193 MPa 

Smykové napětí – tenzometr 2 160 MPa 

α – tenzometr 1 -44,69° 

α – tenzometr 2 -44,27° 

Posuv čelistí při síle 29,4 kN 2,56 mm 

Tabulka 5.10 - Výsledky pro vzorek 3 při 29,4 kN 

  

Obrázek 5.18 - Vzorek 3 při síle 61,7 kN (vlevo) a po překročení meze pevnosti (vpravo) 

5.5.3.3 MKP model 

Zobrazené stavy MKP modelu jsou při 30 kN. Tato síla byla vzata na základě 

Vzorku 3, který v této oblasti ztrácí stabilitu. Bude tak v následující kapitole vhodné 

porovnat výsledky Vzorku 1, Vzorku 3 a MKP modelu při této síle.  
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 Obrázek 5.19 – Hlavní napětí 1 v měřené vrstvě při 30kN 

 

 

Obrázek 5.20 - Hlavní napětí 2 v měřené vrstvě při 30kN 
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Obrázek 5.21 - Smykové napětí v měřené vrstvě při 30kN 

 

Graf 5.11 - Posuv čelistí - MKP model 

Hlavní napětí 1 – tenzometr 1 -122 MPa 

Hlavní napětí 1 – tenzometr 2 -102 MPa 

Hlavní napětí 2 – tenzometr 1 28 MPa 

Hladní napětí 2 – tenzometr 2 31 MPa 

Smykové napětí – tenzometr 1 75 MPa 

Smykové napětí – tenzometr 2 66 MPa 

Posuv čelistí při síle 30 kN 1,11 mm 

Tabulka 5.11 - Výsledky pro MKP model při 30 kN 
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5.5.3.4 Porovnání 

Určujícími složkami pro srovnání metod jsou kritické síly na ztrátu stability, jež 

byly predikovány a síly, které vyšly ze zkoušek. 

 Kritická síla 

ESDU 6564 N 

Ekvivalence Niu 6671 N 

Nelineární MKP 20000 N 

Vzorek 1  37500 N 

Vzorek 3 29400 N 

Tabulka 5.12 - Kritické síly 

V následujících tabulkách je porovnání hlavních napětí a smykových napětí MKP 

modelu vůči oběma zkoušeným panelům při 30 kN. Vzhledem k tomu, že osa x elementů 

v MKP modelu je na opačnou stranu než osa a tenzometrů (tím pádem i úhel mezi kolmými 

osami má opačné znaménko), je nutno u hlavních napětí z MKP modelu zaměnit 

znaménka. 

 Vzorek 1 MKP  Shoda [%] 

Hlavní napětí 1 – tenzometr 1 294 MPa 122 MPa 41,5 

Hlavní napětí 1 – tenzometr 2 303 MPa 102 MPa 33,6 

Hlavní napětí 2 – tenzometr 1 -89 MPa -28 MPa 31,4 

Hladní napětí 2 – tenzometr 2 -39 MPa -31 MPa 79,5 

Smykové napětí – tenzometr 1 190 MPa 75 MPa 39,5 

Smykové napětí – tenzometr 2 170 MPa 66 MPa 38,8 

 Posuv čelistí při síle 30 kN 2,46 mm 1,11 mm 45,1 

Tabulka 5.13 - Porovnání Vzorku 1 a MKP modelu při 30 kN 

 Vzorek 3 MKP  Shoda [%] 

Hlavní napětí 1 – tenzometr 1 292 MPa 122 MPa 41,8 

Hlavní napětí 1 – tenzometr 2 277 MPa 102 MPa 36,8 

Hlavní napětí 2 – tenzometr 1 -106 MPa -28 MPa 26,4 

Hladní napětí 2 – tenzometr 2 -56 MPa  -31 MPa 55,4 

Smykové napětí – tenzometr 1 197 MPa 75 MPa 38,1 

Smykové napětí – tenzometr 2 165 MPa 66 MPa 40,0 

Posuv čelistí při síle 30 kN 2,62 mm 1,11 mm 42,4 

Tabulka 5.14 - Porovnání Vzorku 3 a MKP modelu při 30 kN 

Průměrná shoda MKP modelu a testovaných vzorků je pak 42,2%. Tento výsledek 

nelze považovat za uspokojivý. 
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6 Závěr 

Práce pojednává o problematice ztráty stability v tlaku u kompozitních panelů. 

K vyšetření této problematiky byla využita svislá ocasní plocha letounu L39-NG, jako příklad pro 

náhradu stávajícího potahu z materiálu EN AW-2024 – T351 za kompozitní panely z uhlíkových 

vláken. 

První fáze práce pojednává o sestavení globálního MKP modelu svislé ocasní plochy. Na 

tuto plochu je zavedeno zatížení od aerodynamických sil. Toto zatížení způsobí tlakové 

zatěžování panelů potahu a hrozí tak ztráta stability v tlaku. Je třeba stanovit metodu, kterou je 

možno panely potahu dimenzovat na ztrátu stability v tlaku. 

Pro vhodnou volbu metody bylo potřeba vybrat reprezentativní panel potahu, na němž 

byla provedena analýza a srovnání vybraných metod. Metody byly zkoušeny následující: 

ESDU 80023 

Diferenciální rovnice 

Ekvivalence Řezníček 

Ekvivalence Niu 

MKP Buckling řešič 

MKP nelineární řešič 

Jako nejvhodnějšími metodami pro následnou optimalizaci potahu se ukázali metody 

ESDU 80023, Diferenciální rovnice a MKP Buckling řešič. Jejich výsledky kritické síly byly vždy 

blízko u sebe. ESDU 80023 vychází z Diferenciální rovnice, avšak je opravena o koeficient K, 

který představuje typ uložení panelu. Jejich výsledky jsou velmi blízké. MKP Buckling řešič 

dobře funguje v případě osamocené zatížené struktury. 

Pro optimalizaci potahu kýlu byly zvoleny metody ESDU 80023 a Diferenciální rovnice. 

MKP Buckling řešič není pro tento typ úlohy efektivní. V kapitole 4.3 je popsána metodika a 

postup optimalizace potahu kýlu. Ve všech panelech vyšla jistota větší než 1 aplikovanými 

metodami. Celková ušetřená hmotnost oproti stávajícímu duralovému potahu činí 7,292 kg. 

Pro ověření metod ESDU 80023, Ekvivalence Niu a MKP nelineární řešič byla provedena 

zkouška kompozitních panelů na ztrátu stability smykovým zatěžováním. Smykové zatěžování 

bylo zvoleno kvůli dostupnosti k již hotovému přípravku pro tuto zkoušku a zkušenosti kolegů 

s touto zkouškou. Výsledky predikce kritické síly na smyk a zkoušených panelů jsou zde: 
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 Kritická síla 

ESDU 6564 N 

Ekvivalence Niu 6671 N 

Nelineární MKP 20000 N 

Vzorek 1  37500 N 

Vzorek 3 29400 N 

Tabulka 6.1 - Kritické síly pro porovnání 

Z těchto (Tabulka 6.1) lze říci, že každá z použitých metod silně podhodnocuje skutečné 

výsledky. Nejblíže realitě byl v tomto případě MKP nelineární řešič. V kapitole 5.5.3.4 jsou 

zobrazeny i výsledky z tenzometrického měření panelů během zkoušek a porovnány s MKP 

výpočtem zkoušky. Výsledky shody lze označit za neuspokojivé, jelikož shoda MKP s reálnými 

zkouškami byla v průměru pouze 42,2%. Z tohoto důvodu ani MKP nelineární řešič nelze označit 

za vhodnou metodu. 

Na rozdílnou kritickou sílu mezi panely měly největší vliv takzvané překlady tkaniny. 

Aby bylo možno desky vyrobit bylo nutno uhlíkovou tkaninu z role nastříhat i pod 45° a tak 

v několika místech vznikly tyto překlady. V těchto překladech je pak logicky více vrstev větší 

tloušťka. Při početní tloušťce panelu 1,25 mm toto může hrát velkou roli. Tyto překlady nelze 

započíst do analytických metod a u MKP metod nebyly uvažovány. K zanesení překladů do MKP 

modelu by bylo nutno znát přesnou pozici překladů a zvýšit tak tloušťku elementů MKP v 

jejich oblasti. Panely byly vyráběny prepregovou technologií z jedné desky. Tím pádem prošly 

oba shodným výrobním procesem a můžeme odlišnost výroby z možných vlivů na kritickou sílu 

vyloučit. 

Dle získaných zkušeností v průběhu této diplomové práce jsem došel k názoru, že k 

problematice ztráty stability kompozitních panelů lze v nižších tloušťkách přistupovat jako 

k panelům z izotropního materiálu. Nižší tloušťkou lze rozumět t < 0,8 mm. 
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Seznam zkratek 

Fn … návrhová tlaková síla 

Fkr ... kritická síla, při které dojde ke ztrátě stability 

Fzavedená … zavedená síla 

E … Youngův modul v tahu 

Eekv … ekvivalentní Youngův modul v tahu kompozitu vůči izotropnímu materiálu 

E0 … Youngův modul v tahu vláken pod orientací 0° 

E90 … Youngův modul v tahu vláken pod orientací 90° 

μ … poissonovo číslo 

D  …  desková tuhost jednotkové šířky 

λmez … mezní štíhlost 

Jmin … minimální kvadratický moment 

σkr … kritické napětí v prutu 

σx min … kritické napětí desky ve směru x 

σb min … napětí v ohybu 

σ1,2 … hlavní napětí 

τxy … smykové napětí 

τNiu … kritické smykové napětí dle metody Ekvivalence Niu 

nx  …  tlaková normálová síla působící na jednotku šířky průřezu ve směru osy x 

ny  … tlaková normálová síla působící na jednotku délky průřezu ve směru osy y 

nxy  … smyková síla působící na jednotku délky a šířky průřezu ve směru os x a y  

K … koeficient pro různé způsoby uložení desky v případě tlaku 

K0 … koeficient pro různé způsoby uložení kompozitní desky v případě tlaku 

Kτ … koeficient pro různé způsoby uložení desky v případě smyku 

AVA … Aero Vodochody Aerospace a.s. 

RBE2 … typ vazby.v MCS Patran – absolutně tuhá 
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RBE3 … typ vazby.v MCS Patran – absolutně netuhá 

MKP … metoda konečných prvků 

CAD … počítačem podporované projektování 

Aij  … členy A matice 

Bij  … členy B matice 

Dij  … členy D matice 

l, h; t … délka, šířka tloušťka desky 

i, j … počet půlvln ve směru x a y 

M …  hmotnost 

S … tlumení 

KE … matice tuhosti materiálu 

Kd  … diferenciální matice tuhosti 

P(t) … síla jež je funkcí času v Buckling řešič 

Pcritic … kritická síla pro Buckling řešič 

{Φ} … vlastní vektor nebo vlastní tvar 

ω … kruhová vlastní frekvence 

λ … vlastní číslo 

I … jednotková matice 

χ … vlastní vektor 

Asq … čtvercová matice 

C … koeficient pro typ křivky v grafu ESDU 80023 

SOP … svislá ocasní plocha 

ε … poměrné prodloužení 

α … úhel mezi osou a tenzometru a směrem maximálního napětí 

QUAD4... typ plošného elementu se 4 nody 

TIRA3 … typ plošného elementu se 3 nody 

HEX8 … typ objemového elementu s 8 nody 
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GAP … typ nosníkového elementu se 2 nody 
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