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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je konstrukce pohonné jednotky pro závěsný kluzák s 

respektováním požadavků stavebního předpisu. Dále jsou zohledňována hlediska fyzikální tj. 

aerodynamiky a mechaniky letu, pevnosti a únavy konstrukce a také z hlediska technologie 

výroby a montáže pozemního a letového testování. 

Klíčová slova: závěsný kluzák, pohonná jednotka, motor, vrtule, pevnost,  

Abstract 

The subject of the diploma thesis is the design of the auxiliary thrust unit for the hangglider 

that respects the requirements of the construction specifications. The other aspects of this 

work are physical aspects, aerodynamics and flight mechanics, strength and fatigue of the 

structure, as well as the technology of production and installation of ground testing and flight 

testing. 

Key word: hangglider, thrust unit, engine, propeller, strength. 



Obsah 

Abstrakt ............................................................................................................................... 11 

Abstract ............................................................................................................................... 11 

1. Úvod .............................................................................................................................. 6 

2. Základní charakteristika ................................................................................................. 7 

3. Legislativa .................................................................................................................... 10 

3.1 Kategorie ............................................................................................................... 10 

3.2 Vymezení ZKPM .................................................................................................... 10 

3.3 Technické osvědčení pro ZKPM ............................................................................ 11 

3.4 Pilotní průkaz ......................................................................................................... 11 

3.5 Certifikace ............................................................................................................. 11 

3.6 Postupy schválení do provozu ............................................................................... 11 

3.7 Povinné ručení ....................................................................................................... 12 

3.8 Stavební letecký předpis ........................................................................................ 12 

3.8.1 Hmotnostní vymezení ..................................................................................... 13 

3.8.2 Pevnostní průkaz ............................................................................................ 13 

3.8.3 Zatížení .......................................................................................................... 13 

3.8.4 Zatížení na podvozek ..................................................................................... 13 

3.8.5 Uchycení užitečného zatížení ......................................................................... 14 

3.8.6 Nouzové přistání ............................................................................................. 14 

3.8.7 Vrtule .............................................................................................................. 14 

3.8.8 Motor .............................................................................................................. 15 

3.8.9 Palivová soustava ........................................................................................... 15 

4. Technický popis konstrukce ......................................................................................... 16 

4.1 Technická data ...................................................................................................... 16 

4.1.1 Geometrická charakteristika ........................................................................... 16 

4.1.2 Hmotnost pomocné pohonné jednotky ............................................................ 16 

4.1.3 Očekávané výkony ......................................................................................... 16 



4.2 Primární struktura .................................................................................................. 16 

4.3 Palivová soustava .................................................................................................. 17 

4.3.1 Únik paliva z nádrže ....................................................................................... 18 

4.3.2 konstrukce palivové nádrže ............................................................................ 18 

4.3.3 Gumová nádrž ................................................................................................ 19 

4.3.4 Nádrž svařovaná ............................................................................................ 19 

4.3.5 Integrální palivová nádrž ................................................................................. 20 

4.3.6 Hodnocení variant pro typ nádrže ................................................................... 21 

4.4 Motorové lože ........................................................................................................ 22 

4.5 Ovládání ................................................................................................................ 22 

4.6 Elektroinstalace ..................................................................................................... 22 

4.6.1 Vodivé propojení konstrukce ........................................................................... 23 

4.7 Podvozek ............................................................................................................... 24 

4.8 Ostatní systémy ..................................................................................................... 24 

5. Motorizace ................................................................................................................... 25 

5.1 Motory pro paragliding ........................................................................................... 25 

5.2 Motor Radne Raket 120 ......................................................................................... 25 

5.3 Modelářské motory ................................................................................................ 26 

5.4 Elektromotory ........................................................................................................ 27 

5.4.1 HPD ................................................................................................................ 27 

5.4.2 RET 30 ........................................................................................................... 28 

5.5 Porovnání uvažovaných motorů ............................................................................. 28 

6. Teoretické parametry propulze ..................................................................................... 30 

7. Aerodynamika .............................................................................................................. 35 

7.1 Polára kluzáku ....................................................................................................... 35 

7.1.1 Wills Wing Falcon ........................................................................................... 36 

7.1.2 Wills Wing Sport ............................................................................................. 37 

7.1.3 Moyes Litespeed S4 ....................................................................................... 38 



7.1.4 Wills Wing Talon ............................................................................................. 39 

7.2 Stanovení potřebného výkonu a tahu vrtule ........................................................... 40 

7.3 Aerodynamika soustavy pilot-pohonná jednotka .................................................... 41 

7.4 Vstupy pro výpočet ................................................................................................ 41 

7.5 Dvojrozměrná CFD analýza ................................................................................... 43 

7.6 CAD model ............................................................................................................ 43 

7.7 Vypočetní síť ......................................................................................................... 44 

7.8 Okrajové podmínky ................................................................................................ 45 

7.9 Vypočet ................................................................................................................. 46 

7.10 Výsledky 2D analýzy .......................................................................................... 46 

7.11 Trojrozměrná CFD analýza bez přídavné nádrže ............................................... 47 

7.12 CAD model pro 3D analýzu ................................................................................ 47 

7.13 Vypočetní síť ...................................................................................................... 47 

7.14 Okrajové podmínky a výpočet ............................................................................ 48 

7.15 Výsledky............................................................................................................. 48 

7.16 Interpretace výsledků ......................................................................................... 49 

7.17 Osa tahu vrtule ................................................................................................... 50 

7.18 Osa rotace pilota ................................................................................................ 51 

8. Hmotnost a vyvážení .................................................................................................... 51 

8.1 Rozklad sil ............................................................................................................. 52 

8.2 Stabilita závěsného kluzáku ................................................................................... 53 

8.2.1 Příčná stabilita ................................................................................................ 53 

8.2.2 Tumble ........................................................................................................... 54 

8.2.3 Podélná stabilita ............................................................................................. 57 

8.2.4 Směrová stabilita ............................................................................................ 58 

8.3 Vliv vrtule na stabilitu ............................................................................................. 58 

8.3.1 Reakční moment vrtule ................................................................................... 59 

8.3.2 Gyroskopický moment vrtule ........................................................................... 60 



9. Pevnostní analýza ........................................................................................................ 63 

9.1 Postup určení zatížení a bezpečnosti konstrukce .................................................. 63 

9.1.1 Provozní zatížení- FPROV ................................................................................. 63 

9.1.2 Součinitel bezpečnosti- f, fZ ............................................................................. 63 

9.1.3 Početní zatížení- FPOČ ..................................................................................... 64 

9.1.4 Únosnost konstrukce- FÚ ................................................................................ 64 

9.1.5 Součinitel rezervy- RF .................................................................................... 64 

9.1.6 FE model ........................................................................................................ 65 

9.1.7 Definice okrajových podmínek ........................................................................ 65 

9.1.8 Definice zátěžových případů ........................................................................... 67 

9.1.9 Materiálové charakteristiky ............................................................................. 67 

9.1.9.1 Materiál drakových dílců .......................................................................... 67 

9.1.9.2 Materiál nýtů a šroubů ............................................................................. 69 

9.2 Dimenzování .......................................................................................................... 70 

9.2.1 Výsledky FEM analýzy .................................................................................... 70 

9.2.2 Analýza spojovacího materiálu ....................................................................... 72 

10. Závěr ........................................................................................................................ 74 

Použité zdroje ...................................................................................................................... 76 

Seznam zkratek ................................................................................................................... 78 

Seznam veličin a jednotek ................................................................................................... 80 

Příloha 1 Základní pohledy na závěsný kluzák s pomocným motorem ................................. 83 

Příloha č.2: výsledky 2D analýzy proudění ........................................................................... 84 

 



6 

1. Úvod 

Konstrukce motorového postroje pro závěsný kluzák byla vybrána jako téma diplomové 

práce z toho důvodu, že autor je pilotem závěsného kluzáku a také proto, že svůj 

profesní život zasvětil letecké konstrukci. Proto si zvolil vlastní projekt, ve kterém vidí 

komerční potenciál a může zde uplatnit vlastní zkušenosti nasbírané u firem Airbus 

Deutschland a Aero Vodochody a také znalosti získané studiem na ČVUT. Účelem 

diplomové práce je předložit svou vizi konstrukce pomocné pohonné jednotky pro 

závěsný kluzák. Tato diplomová práce může také sloužit jako návod jiným amatérským 

konstruktérům jak postupovat, pokud by se rozhodli pro takovou anebo podobnou 

konstrukci. 

 Pohonná jednotka slouží pilotům závěsných kluzáků jako pomocný zdroj tahu pro 

létání především v rovinatých oblastech bez kopců, kde se start realizuje z rovné a pro 

start vhodné plochy. Jde o o ekonomicky poměrně výhodné řešení zbvláště pro ty 

piloty, kteří nedisponují financemi pro koupi či drahý pronájem sportovního létajícího 

zařízení a navíc mají vhodné horské terény pro závěsné létání daleko od domova. 

Chce-li pilot závěsného kluzáku strávit alespoň pár desítek minut ve vzduchu, pak musí 

použít osobní automobil, kterým se přilblíží i kluzákem do blízkosti startovacích ploch 

pro závěsné létání či paragliding. Doprava jej tedy stojí čas i peníze za spotřebované 

pohonné hmoty, přičemž další komplikací bývá také přímá dostupnost konkrétní 

startovací plochy. Například na startovací plochu na Černou horu v Krkonšském 

národním parku lze vjet automobilem pouze na zvláštní povolení Správy Národního 

parku, startovací plochy na jiných místech v ČR, jako například na Rané u Loun nejsou 

automobilem dostupné vůbec a pilot si tak musí své sportovní létající zařízení na kopec 

vynést sám. Proto je použití pomocné pohonné jednotky zajímavým řešením pro ty, 

kdo nechtějí ztrácet příliš čas a finance dopravou na plochy pro volné létání v horách. 

Stejně tak výhodou tohoto druhu létání je možnost startu z jakékoliv vhodné plochy, ne 

vyloženě z letiště. Posouvají se tím hranice sportovního létání a letecké turistiky. Nutno 

podotknout, že pro létání s tímto zařízením je stále nutno respektovat uspořádání 

vzdušného prostoru a doržovat pravidla létání. 

 Takovýto pohonný systém již před 30 lety vyvinula firma Swedish Aerosport, kterou 

nabízí a úspěšně prodává pod obchodním názvem Mosquito. Existují další výrobci, 

většinou jednotlivci, kteří konstrukčně vycházejí z Mosquita a vyrábějí je většinou na té 

samé platformě s minimálními konstrukčními modifikacemi. Projekt jsem nazval 

„Vampire“ díky koncepční podobnosti s letounem DeHavilland Vampire. Aplikují se zde 
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principy z profesionální letecké konstrukce na amatérské létající zařízení. Stejně tak 

koncepce je odlišná od dosud používaných motorových postrojů.  

Pokud někoho tato diplomová práce osloví více než v rovině pouhé školní práce a měl 

by zájem o realizaci díla a chtěl se se mnou podílet na jeho vývoji, výrobě či 

financování, pak budu rád když mě vyhledá a budu otevřen diskusi o způsobech 

spolupráce. Diplomová práce je vytvořena takovou formou, aby umožňovala nahlédnutí 

do základů konstrukce. Záměrně zde nejsou uvedeny klíčové podrobnosti, které by 

sloužily jako podrobný návod k výrobě či k okopírování projektu. Diplomová práce 

volně navazuje na mou bakalářskou práci z bakalářského studia na VŠO. 

 

Obrázek 1 Náhled na pomocnou pohonnou jednotku 

 

2. Základní charakteristika 

Pohonná jednotka je připojitelná k postroji pilota závěsného kluzáku, který musí být za 

tímto účelem patřičně upraven. Prakticky to znamená, že musí být dodatečně vybaven 

přípojnými body pro přenos tlačné síly a vlastní hmotnosti. V tom je koncepčně odlišný 

od motorového postroje „Mosquito“ od švédské firmy Swedish Aerosport, který je 

vyráběn jako celek společně s postrojem pilota. Díky tomu je možné použít běžný 

postroj pro závěsný kluzák, který může být pilotem použit dle momentální potřeby jak 

pro volné létání, tak pro motorové létání. 

 Základem pohonné jednotky je pístový motor s vrtulí v tlačné konfiguraci. Motor je 

umístěn za stabilizátorem, ke kterému je uchycen pomocí frézovaného motorového 

lože. Otázka výběru motoru je duiskutovaná v kapitole 3.8.8. Vrtule je pevná, 
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nestavitelná, dle možností budoucího vývoje, ale pohonná jednotka může být v 

budoucnu dovybavena stavitelnou vrtulí a také „plachtařskou“ sklopnou vrtulí. 

Hlavními sestavami draku jsou hlavní nosníky, stabilizátor. Hlavní nosníky přenášejí 

tlačnou sílu vrtule a část vlastní hmotnosti postroje. Stabilizátor slouží jako 

bezpečnostní prvek pro zabránění přechodu do tzv. tumble (viz kapitola 8.2.2). a je 

v něm také umístěna nádrž. Profil stabilizátoru relativní tloušťky 14% je symetrický, aby 

se choval při vodorovném letu neutrálně a negeneroval pokud možno žádný přídavný 

vztlak a nenarušoval tím silovou rovnováhu. Na odtokové hraně stabilizátoru jsou také 

přídavné aerodynamické plošky- trimy- pro alespoň částečnou eliminaci reakčního 

momentu vrtule. Ta se realizuje prostým ohnutím plošek do požadovaného úhlu tak, 

aby co nejefektivněji plnily vyrovnávací funkci. Drak je vybaven nezbytnými funkčními 

systémy jako palivová instalace s palivovým měřičem stavu nádrže, ovládání motoru s 

indikací motorových parametrů, startér, elektrická instalace, pomocný podvozek a další 

volitelné systémové či přístrojové vybavení. Důležité konstrukční celky jsou vyznačeny 

na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Základní celky 

Konstrukce této pohonné jednotky je celokovová a přejímá pravidla a zásady pro 

stavbu klasických letadel, tzn uvažuje používání „leteckých“ materiálů a spojovacího 

materiálu, konstrukčnmí principy jak jsou uvedeny v [5] a přebírá postupy pro statickou 
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únosnost konstrukce, viz reference [5]. Nicméně stále platí, že létající zařízení spadá 

do gesce Letecké Amatérské Asociace a není třeba za každou cenu používat 

konstrukční prvky a systémy jaké jsou používány na „velkých“ letadlech, ale v mnoha 

případech zde bude stačit použít necertifikované komponenty, které jsou dostatečně 

bezpečné a spolehlivé. 

Orientace osového systému je zavedena dle zvyklostí anglo-amerických, čili s osou 

Z orientovanou vzhledem k zemi kolmo vzhůru, osou X v podélném směru směřující 

proti směru letu a osou Y do strany, přičemž je zde aplikován pravotočivý systém. Je to 

dáno zvykem autora této DP. 
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3. Legislativa 

Veškeré legislativní podmínky pro uvedení do provozu a evidence v leteckém rejstříku 

se v první řadě řídí zákonem 97/1997 Sb- Zákon o civilním letectví (reference [9]). 

Zákonné vymezení kategorie je podle vyhlášky 108/1997 Sb. § 24, odstavec 3 

(reference [10]): Závěsný kluzák je bezmotorové letadlo těžší vzduchu, které je 

konstruováno maximálně pro dvě osoby, jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, 

aerovlekem či navijákem a které je řízeno změnou polohy těžiště pilota, s možností 

dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy. 

3.1 Kategorie 

Kategorie SLZ tohoto typu spadající pod LAA dosud oficálně neexistuje. Dne 16. 

listopadu 2013, proběhl „Seminář inspektorů ZK a MZK“ ve Vrchlabí. Zde byly zahájeny 

přípravné práce pro legalizaci létání na ZK s pomocným motorem v ČR a výsledek 

jednání byl zaznamenán v zápisu. Na semináři, kterého se zúčastnili ředitel správy 

LAA ČR Jiří Koubík, hlavní inspektor provozu MPK, techniky MPK a techniky PK Ing. 

Miroslav Huml, hlavní inspektor provozu MZK a techniky MZK Ing. Petr Chvojka, hlavní 

inspektor techniky ZK Ing. Václav Chvála a hlavní inspektor provozu ZK Mgr. Daniel 

Vyhnalík, byly dohodnuty mantinely, ve kterých by se měla ubírat práce pracovní 

skupiny. Vychází se přitom ze zkušeností a postupů zavedených u MPG a také větroňů 

s pomocným motorem. Byla přijata oficiální zkratka závěsného kluzáku s pomocným 

motorem- ZKPM. 

3.2 Vymezení ZKPM 

Jedná se stále o kategorii bezmotorového závěsného kluzáku. Musí být možný start 

pomocí nohou a přistání opět na nohy. Hmotnost samotného ZK bývá od 35 do. 40 kg. 

Pomocná pohonná jednotka není součástí závěsného kluzáku, je součástí pilotního 

postroje. Musí být technicky schválená a to buď typově (TyP) nebo individuálně jako 

experimentální prototyp a musí plnit technické požadavky. PPJ musí mít stanoveny 

limity k použití a provozní a technickou příručku. PPJ bude evidována na LAA pod 

názvem a výrobním číslem s rokem výroby. [19] 
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3.3 Technické osvědčení pro ZKPM 

Závěsnému kluzáku (bezmotorovému) zůstává přidělená poznávací značka, která 

nemusí být vylepená na potahu. Inspektor techniky posoudí vzájemnou vhodnost ZK a 

pomocné pohonné jednotky, dále PPJ. Zkontroluje seřízení postroje s PPJ a se ZK. 

Zkontroluje vzdálenost vrtule od částí konstrukce, aby o při krajních limitních 

výchylkách nemohlo dojít ke styku částí konstrukce s vrtulí. Podepíše protokoly o 

provedení kontroly a vypíše „Protokol k záletu ZK“. Po záletu předá žádost na LAA o 

zapsání PPJ do technického ptůkazu ZK. PPJ bude zapsána do kolonky „ Zvláštní 

záznamy“ na druhé straně TP a bude obshovat název, výrobní číslo a rok výroby. Vždy 

musí být společně zapsaný ZK (poznávací značka) a PPJ s názvem a výrobním 

číslem. Závěsný kluzák se zapsanou PPJ může být provozován jak s PPJ, tak bez této 

pohonné jednotky. Pokud bude majitel bude požadovat použití PPJ na jiný ZK, tak 

musí být prokázána vhodnost ZK a PPJ, jak je uvedeno výše. Potom bude PPJ 

zapsána k jinému ZK. [19] 

3.4 Pilotní průkaz 

K létání se ZK s PPJ je potřeba pilotní průkaz pro bezmotorový ZK s přeškolením na 

létání s PPJ.V pilotním průkazu bude v poznámce zapsaná kvalifikace: Pilot ZK, pilot 

ZK s pomocnou pohonnou jednotkou. Základním požadavkem pro získání kvalifikace 

bude samostatný nálet na ZK alespoň 15 hodin, 100 startů a absolvování 

předepsaného výcviku [19] 

3.5 Certifikace 

Certifikace je proces, při kterém je letadlo nebo část letadla posuzovaná úřadem pro 

civilní letectví pro schválení do provozu. V České republice provádí certifikaci ÚCL, 

letadla kategorie UL provádí LAA na základě pověření ÚCL. [11][12] 

3.6 Postupy schválení do provozu 

První je možnost, že výrobce PPJ získá cerifikaci v některé zemi. Certifikace bude 

uznaná od některého z následujících úřadů: DHV. DULV, SHV apod. Pokud se bude 

jednat o amatérskou stavbu, bude se schvalovat podle odpovídajících požadavků 

předpisu UL2 část II (pohonná jednotka a její upevnění) a podle požadavku předpisu 

na postroje pro ZK. (ZL 2 nebo ekvivalentní německý předpis). Inspektor techniky 

provede technickou prohlídku. K tomu použije „Zkušební protokol k ZK“, který vyplní, 
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stejně tak vyplní formulář „Příloha registračního listu- Pomocná motorová jednotka 

závěného kluzáku“. Na základě „Přílohy registračního listu PM“ zapíše rejstřík LAA do 

rejstříku SLZ poznámku, že ZK může používat PPJ a totéž zapíše do poznámky 

v technickém průkazu ZK. To samozřejmě až po zaplacení správního poplatku. Při 

prodlužování platnosti vypisuje inspektor techniky zkušební protokol ZK a zkušební 

protokol PPJ, výsledek prohlídky s popisem případných závad uvede do společného 

protokolu o přezkoušení SLZ. Pokud je PPJ používána majitelem na více ZK, hodnotí 

se v kompletu s každým ZK zvlášť, protokoly se vypíší samostatně ke každému 

kompletu, čili ke každé poznávací značce. [19] 

3.7 Povinné ručení 

Povinné ručení je dle MTOW 150kg dle vyhlášky 108/1997 Sb. Pokud by celý ZKPM 

byl konstrukčně navržen pro vyšší MTOW, pak pro něj bude platný výměr dle nařízení 

EU 785/ 2004 pro MTOW do 300 kg. 

3.8 Stavební letecký předpis 

Dle informací bude doplněn stávající předpis ZL2 vytvořený pro ZK a bude obsahovat 

osnovu pro výcvik a provoz. Aktualizované vydání stavebního předpisu pro PPJ je 

zatím v nedohlednu. 

Proto je třeba stanovit alespoň vlastní požadavky pro bezpečný provoz, kterým musí 

kontrukce PPJ Vampire vyhovovat. Jde především o letovou obálku, čili o stanovení 

násobků přetížení, které musí struktura pohonné jednotky vydržet bez poruchy nebo 

trvalých deformací. Následující kapitola je výtahem z předpisů UL-2 část V a ZL2 část 

1. Z těchto předpisů vybírám a stanovuji základní požadavky na konstrukci, neboť 

předpokládám analogii.  

Obecnými požadavky uvedenými v každém leteckém předpisu je bezpečnost a 

odolnost konstrukce a systémů při různých letových režimech a paralelní jištění 

některých životně důležitých konstrukčních uzlů nebo systémů. Tyto obecné 

požadavky neuvádím, jsou uvedeny v předpisech pro MPG. Číslování kapitol v této BP 

není identické s číslováním kapitol v předpisech.  

Detailní informace o zavádění legislativní úpravy a o schvalování ZKPM do provozu 

byly získány na základě referencí [19][11][12] 
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3.8.1 Hmotnostní vymezení 

Následující údaje jsou prakticky výpisem z reference [11] 

 MTOW pro jednomístný ZK s pomocným motorem: 150 kg 

 Minimální rychlost stoupání 1.0 m.s-1 

 PPJ musí umožňovat při maximální vzletové hmotnosti dosáhnout po 100 m od 

místa startu výšky 1,5 m. 

3.8.2 Pevnostní průkaz 

 Všechny prvky konstrukce musí přenést provozní zatížení bez trvalých deformací a 

vydržet početní zatížení min. 3 s bez poruchy.  

 Pevnostní spoje musí vydržet početní zatížení minimálně 3 sekundy bez poruchy.  

 Zkušební zatížení. Vypočítá z maximální přípustné vzletové hmotnosti po odečtení 

hmotnosti kluzáku.  

mZKUS = MTOW — mKL  

3.8.3 Zatížení 

 Provozní zatížení pozitivní: 4 násobek zkušebního zatížení. 

 Provozní zatížení negativní: 2 násobek zkušebního zatížení. 

 Početní zatížení pozitivní: 6 násobek zkušebního zatížení. 

 Početní zatížení negativní: 3 násobek zkušebního zatížení. 

3.8.4 Zatížení na podvozek 

 Vertikální přistávací ráz: musí bez poškození snést vertikální ráz při pádové 

rychlosti 2,0 m/s nebo musí snést bez poškození statické zatížení 4g.  

 Boční zatížení podvozku: Pro určení bočního zatížení podvozku se předpokládá, 

že letoun je ve vodorovné poloze, kdy kola hlavního podvozku se dotýkají země  

1. V těžišti letounu působí síla rovnající se 1,34 násobku max. tíhy letounu 

rovnoměrně rozdělena na hlavní kola. 

2. Provozní boční setrvačné síly o velikosti 0,83g v těžišti letounu jsou rozděleny 

mezi kola hlavního podvozku tak, že:  

0,5g působí na jedné straně směrem ke trupu  

0,33 g působí na druhé straně od trupu  

 Brzdění: Není pro tento případ aplikováno 
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3.8.5 Uchycení užitečného zatížení  

 Uvažováno pro uchycení přídavné nádrže. Nesmí ohrozit posádku.  

 Početní násobek pro nouzové přistání 9g dopředu. 

 Uchycení užitečného zatížení musí zabezpečit jeho ochranu před pádem do vrtule.  

3.8.6 Nouzové přistání  

Pevnostní spoje musí být navrženy tak, aby pilot při nouzovém přistání unikl s velkou 

pravděpodobností těžkým zraněním, pokud:  

 Je správně použit postroj a zavěšení postroje pod ZK.  

 Pokud na pilota působí následující početní zrychlení:  

1. nahoru 3g  

2. dopředu 9g  

3. do boku 1,5g  

4. dolů 6g 

3.8.7 Vrtule 

 Vzdálenost vrtule od země min. 170 mm, podvozek stlačený. Radiální vzdálenost 

mezi špičkou vrtulového listu a sousedními prvky konstrukce musí být min. 50 mm. 

Bezpečná axiální vzdálenost mezi listy vrtule nebo vrtulového náboje a ostatními 

částmi konstrukce musí být min. 13 mm. Tyto min. vzdálenosti musí být dodrženy 

při všech provozních podmínkách. 

 Všechny části motoru, které jsou namáhány vibracemi a jejichž konstrukční řešení 

umožňuje poruchu (výfuk, filtry apod) nutno zajistit proti možnému styku s vrtulí. 

 Ostatní požadavky na konstrukci vrtulí, trvanlivost a zkoušky jsou uvedeny v 

předpisu UL-2 část V. 
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3.8.8 Motor 

 Motor musí vykazovat i na minimálním výkonu stabilní chod bez kolísání otáček.  

 Motor musí podávat plný výkon po dobu 5 min, přičemž nesmí dojít k poklesu 

výkonu, přehřívání nebo jiným příznakům přetížení či opotřebení. 

 Motor použitý pro sportovní létající zařízení musí splnit podmínky pro průkaz 

životnosti pohonné jednotky. Podmínky udává předpis ref [11] na straně 19 a 20. 

3.8.9 Palivová soustava 

Průtok paliva v palivovém systému musí být nejméně 150% spotřeby při maximálním 

vzletovém výkonu. Materiál palivového vedení a nádrže musí být vhodný pro palivo a 

musí odolat očekávanému zatížení kapalinou, vibracím a setrvačným silám, které na ni 

v provozu působí. Musí být zabráněno jeho odírání vlivem vibrací. Vhodným 

ukazatelem stavu paliva musí být bezpečně zajištěno, že pilot má přehled o stavu 

paliva. Odvzdušnění nádrže musí být umístěno tak, aby za letu bylo vyloučeno 

vytékání paliva  

 každá palivová nádrž musí bez poškození nebo prosakování snést přetlak 0,01 

MPa.  

 nevyčerpatelné množství paliva musí být pro každou nádrž stanoveno jako 

množství, při kterém se objevují první příznaky vynechání zásobování palivem, a to 

při nejnepříznivějších podmínkách pro toto zásobování při vzletu, stoupání  

 Ventil uzavření přítoku paliva musí být možno ovládat i za letu  
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4. Technický popis konstrukce 

4.1 Technická data 

Detailní technická data, nejsou dosud pevně definovaná, neboť PPJ Vampire je toho 

času stále ve fázi vývoje. Následující charakteristiky jsou přibližné: 

4.1.1 Geometrická charakteristika 

délka cca 1800 mm; šířka mezi nosníky 580 mm, výška při stání na zemi 1270 mm;  

Třípohledová kresba je v příloze 1. 

4.1.2 Hmotnost pomocné pohonné jednotky 

Hmotnost draku, tj. veškeré primární a sekundární konstrukce je 4,8 kg, odhadovaná 

hmotnost systémů je cca 2 kg dle výbavy, hmotnost motoru se řídí výběrem konkrétní 

motorizace dle kapitoly 5.5. Objem nádrže jsou 3 litry což znamená 2,3 kg paliva. 

Přídavná nádrž počítá s objemem až 6 litrů což je cca 4,5 kg paliva Celková vzletová 

hmotnost připojené pomocné pohonné jednotky k postroji s plnou nádrží je uvažována 

na 15 kg. Tato hodnota je použita pro statický výpočet v kapitole 9. 

V letecké konstrukci bývá zvykem udávat hodnoty jako jsou MEW a MTOW a podobně. 

V tomto případě ale tyto parametry lze aplikovat pouze na celou soustavu kluzák- pilot- 

pomocná pohonná jednotka a to jsou velmi variabilní údaje. Proto lze s určitostí 

prohlásit pouze to, že hodnota MTOW nesmí překročit udanou MTOM konkrétního 

závěsného kluzáku. 

4.1.3 Očekávané výkony 

Očekávaná cestovní rychlost kluzáku s pomocnou pohonnou jednotkou je 40 km/h; 

maximální rychlost je daná max povolenou rychlostí závěsného kluzáku, definuje ji 

výrobce křídla. Stoupavost se řídí předpisem a musí být minimálně 1.5 m/s, ideální pro 

radost a komfort pilotáže je 2-2,5 m/s, ale nesmí být překročena určitá hranice velikosti 

tahu propulze, neboť díky zavěšení nesmí docházet k přílišnému výkyvu pilota. 

4.2 Primární struktura 

Drak stabilizátoru je tvořen dvěma předním a zadním U nosníkem, potahem a žebry. 

Tlačná síla vrtule se přenáší přes motorové lože na přední a zadní U nosník. Motorové 
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lože je s U nosníky svázáno přes frézovaná žebra uvnitř stabilizátoru. V konstrukci je 

maximálně využito spojení jednotlivých nosných dílů několika spojováky tak, aby 

docházelo ke spojitějšímu rozmístění sil a nepůsobila síla pouze do jednoho bodu. 

V místě spojení lože jsou pásnice U nosníků stabilizovány distančními válečky aby 

nebyly pásnice stlačovány a deformovány šroubem. 

Přední a zadní U nosník jsou vyrobeny z extrudovaného profilu 40x20, materiál 

nosníků 2024-T42. Jsou mezi sebou propojeny vnitřními žebry na okrajích a uprostřed 

a v polovině také plůtky, čili takovými externími žebry, která jsou také součástí palivové 

nádrže, kterou zároveň také vyztužujou. Tato žebra podobná aerodynamickým plůtkům 

na šípovém křídle by za normálních okolností byla umístěná uvnitř stabilizátoru jsou 

umístěna vně, neboť vnitřní objem stabilizátoru je maximálně vyhrazen pro palivo. Mají 

pevnostní funkci.  

Potah je volen z materiálu 6061-T6 tloušťky 1,2 mm. Tloušťka potahu je volena tak, 

aby odolával zatížením na zemi, tzn. při manipulaci tak, aby nedošlo k jeho snadnému 

promáčknutí rukou nebo proražení tvrdým předmětem. Potah je sice spolunosný, 

z hlediska statiky je ale drak stabilizátoru počítán konzervativně tak, aby zatížení 

unesla pouze konstrukce U nosníků provázaná žebry. 

Součástí primární struktury je také podvozková šachta, resp 2 podvozkové šachty. Ta 

je integrální součástí draku a jde v podstatě o U profil uříznutý na požadovaný rozměr 

a odlehčený odlehčovacími otvory. Je zde uchycena podvozková noha a vratná 

pružina. Je minimálně zatěžovaná, pouze čep podvozkové nohy působí tlakem v díře 

na stěnu šachty. Proto může být šachta vyrobena z materiálu o horších mechanických 

vlastnostech, než jaké má dural. Materiál podvozkové šachty volím hliník 6060. 

Jako spojovací materiál jsou použity lícované šrouby M5 pevnostní třídy 8.8. Jako 

ochrana před elektrochemickou korozí by měly být galvanicky upraveny například 

eloxem. Šrouby jsou použity pro přenos sil mezi hlavními konstrukčními celky jako 

například motorové lože- stabilizátor nebo stabilizátor- hlavní nosníky. Důvodem je 

přenos axiálních sil a rozebíratelnost. Dle zásad letecké konstrukce by nýty měly 

přenášet pouze smykové síly, a proto jsou nýty použity především na snýtování potahu 

se žebry a s hlavním nosníkem. [7] 

4.3 Palivová soustava 

Současná řešení umístění nádrže pomocné pohonné jednotky uvažují zavěšení nádrže 

v těžišti kluzáku nad pilotem, tj. v místě styku řídící hrazdy s kýlovým nosníkem. To je 

pochopitelně výhodné pro zachování centráže kluzáku při různých stavech hladiny 
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paliva v nádrži. Bohužel to s sebou nese zvýšené riziko pro pilota, který může být 

v případě netěsnosti nádrže nepříjemně, ba dokonce nebezpečně ovlivněn unikajícím 

palivem. Při tvrdém nouzovém přistání je nádrž pro pilota navíc nebezpečná svou 

tíhou. V situaci, kdy během rychlého klesání například v klesavém proudu, které může 

být až 10 m/s může let skončit tvrdým dopadem na zem. Řídící hrazda chrání pilota, 

neboť zde funguje jako absorbér energie, což je obrovská výhoda oproti padákovým 

kluzákům. Při tvrdém kontaktu se zemí se trapézová vzpěra láme směrem ven od 

pilota a celý kluzák poté dopadá na pilotova záda a zavěšená nádrž nad pilotem je 

životu nebezpečná, jednak může způsobit vážná poranění páteře a rozlité palivo při 

styku s horkými částmi motoru může vzplanout. Existuje jistá analogie této teorie 

s velkými dopravními letouny. Předpis CS 23 a CS 25 například pro letadla 

hornoplošné koncepce zakazuje umístění nádrže v centroplánu nad prostorem 

posádky a cestujících, nádrže jsou zásadně umístěny mimo obrys trupu právě 

z důvodu nebezpečí úniku paliva do trupu. [7] 

Výrobce typu Mosquito NRG si je tohoto rizika vědom, a tak nejnovější typy disponují 

malou 4 litrovou nádrží umístěnou v krytu motoru vzadu za nohami pilota. Ta doplňuje 

hlavní 10 litrovou nádrž zavěšenou ve zmíněném těžišti. Mosquito tedy může létat 

pouze na malou nádrž pro lokální létání, pokud slouží pouze pro nastoupání výšky a 

není vyžadována dlouhá výdrž pro motorový let. Jak vidno, odčerpání paliva nemá vliv 

na velkou změnu centráže a pilot je schopen ji eliminovat řízením. Z toho samého 

předpokladu vychází konstrukce Vampira. [15] 

Pozice nádrže ve stabilizátoru za nohami pilota je významným bezpečnostním prvkem. 

Palivová nádrž a palivové vedení svou konstrukcí musí splnit požadavky předpisu. 

4.3.1 Únik paliva z nádrže 

Dalším významným rizikovým faktorem, který je třeba uvažovat je možnost úniku paliva 

z nádrže a jeho stečení na horké části motoru, díky kterým by mohlo vzplanout. Horké 

části motoru by se tedy měly nacházet nad stabilizátorem nejlépe mimo úplav aby 

nebyly skrápěny unikajícím palivem. 

4.3.2 konstrukce palivové nádrže 

Palivová nádrž letounu musí být konstruována tak, aby odolávala zatížením za letu i 

pozemním zatížením. V případě, že může přímo ohrozit posádku, tak musí odolávat i 

havarijním zatížením, viz kapitola 9.2. Materiál nádrže nesmí chemicky regovat 

s palivem. Musí být zkonstruována tak, aby byla snadno demontovatelná, nebo aby 

k ní byl přístup pro kontrolu těsnosti. Dále musí odolávat vibracím a deformacím 
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prostoru, ve kterém je umístěna. To souvisí s tím, že se nesmí odírat o okolní 

konstrukci. Nesmí se v ní hromadit palivo pouze v jednom bodu. Musí být vybavena 

odkalovacím ventilem. Musí být dokonale odvětrávaná, aby s e v ní nehromadily 

výbušné výpary. Musí být antistatická, aby v ní nemohla vzniknout elektrostatická 

jiskra. To se týká taktéž veškerých systémů umístěných v nádrži, jako například 

kapacitní palivoměr, plovák, apod. Konstruktér musí nádrž navrhnout s ohledem na 

schopnosti člověka, který bude nádrž vyrábět. [5] 

 Následující kapitoly diskutují způsoby provedení nádrže pro pohonnou jednotku 

Vampire a protože konstrukce umožňuje použití všech tří provedení nádrže, tak jsou 

zde uvedeny všechny tři se závěrečným hodnocením nejlepší varianty. 

4.3.3 Gumová nádrž 

Vak nádrže je definovaný vnějším tvarem stabilizátoru. Letecká gumová nádrž je 

tradičně vyráběná jako jeden celek tak, aby se nelepila ze dvou půlek v dělící rovině. 

To pak určuje náročnost technologie výroby. Nádrž jako jeden celek je tvořena dvěma 

vrstvami pryže, spojenými lepením a vulkanizací. Vnější pryžová vrstva je vyztužena 

textilní vložkou. Vulkanizace nádrže se provádí v peci na speciálním rozebíratelném 

přípravku. Přípravek jsou složen ze segmentů, které se po vulkanizaci nádrže uvnitř 

rozeberou a hrdlem nádrže se poté vyjmou z vaku ven. Tento přípravek se vyrábí na 

jiném přípravku, na dřevěném kopytu. Na dřevěné kopyto se vyrobí pomocná klec, 

která se poté potahuje plechem, který určuje tvar nádrže. Zároveň musí být systémem 

vnitřních zámků rozebíratelná. Výroba takového přípravku je unikátní a vyžaduje 

vysokou míru zručnosti a jemné klempířské práce. [26] Cena takového přípravku je 

odhadem 50 tis. Kč, cena finálního výrobku by byla odhadem 500 Kč. Jak je z výše 

uvedeného popisu patrné, řešení nádrže z gumového vaku je pro tento účel 

neefektivní. 

4.3.4 Nádrž svařovaná 

Svařená ze slitiny 6060 T66, která je dobře svařitelná. Materiál nádrže je z hlediska 

pevnostních a chemických požadavků vhodný. Svařovaná nádrž má především 

technologické výhody díky jednoduchosti výroby. I přes tvarově složitější řěšení jde 

stále o jednu nádrž, neboť vzduchové prostory jsou propojeny. Odírání palivové nádrže 

je zabráněno tím, že nádrž je namontována s dodržením minimálních vzdáleností od 

ostatních částí konstrukce. Nádrž se jich ani v nejnepříznivějším letovém případě 

nedotýká. To musí být prokázáno deformační analýzou. 
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4.3.5 Integrální palivová nádrž 

Těsněný stabilizátor, v letecké hantýrce označovaná jako „mokré křídlo“. Její výhodou 

je snížení hmotnosti letounu, neboť prostor mezi nosníky je uzavřen přímo potahem a 

díky tomu pro vymezený prostor zaujímá největší vnitřní objem využitelný pro palivo. 

Má však spoustu konstrukčních zásad. Všechny jsou získány z reference [5] 

 Těsnění hermetizační hmotou. Provedeno tak, aby byl přístup ke všem 

těsněným plochám z důvodu prohlídek a oprav. 

 Tvarově co nejjednodušší řešení, minimalizace dílů tvořících nádrž, tvarově 

jednoduché díly, vyhnutí se záludným a komplikovaným koutům 

 Vyhnout se používání zahloubených nýtových spojů, nýty musí být v děrách 

dobře upěchovány. 

 Přístupové otvory musí dosedacími plochami těsnit zevnitř. 

 Minimální tloušťka potahového plechu alespoň 1,3 mm, doúporučená tloušťka 

potahového plechu je 1,6 mm (platí především pro velká letadla) 

 Stěny nádrže musí být přístupné pro kontrolu zevnitř I z vnějšku 

 Spojovací materiál pokud možno Těsněné nýtovací matice nejsou doporučeny 

 Těsněné plochy by měly spojovat díly, ketré mají přibližně stejnou tuhost. 

 Výztuhy nádrže konstruovat pokud možno z vnější strany nádrže, stejně tak 

ostatní vybavení nádrže umístit pokud možno mimo nádrž. 

 Hynout se používání uzavřených profilů, neboť jejich vnitřní strany nejsou 

přístupné pro prohlídky stavu konstrukce 

 Konce podélníků či výztuh nenastavovat přinýtovanými fitinky, preferovat 

frézované díly které eliminují celkový počet dílů použitých pro konstrukcí 

nádrže. 

 Všechny díly uvnitř nádrže připevňovat k vnitřním výztuhám a žebrům pro 

eliminaci děr v hlavních dílech 

 Spojovací materiál přenášející hlavní strukturální zatížení by neměl být součástí 

integrální nádrže 

 Díly spojovat ve smyslu takovém, jak uvedeno na Obrázek 3 Správná 

konstrukce integrální palivové nádrže 
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Obrázek 3 Správná konstrukce integrální palivové nádrže 

Pro stíhací letouny, které mají tak tenké křídlo, že je nemožné jej prohlížet zevnitř 

existuje ještě další požadavek, který je taktéž použitelný pro případ pohonné jednotky 

Vampire, neboť zde je stabilizátor relativně tenký. Tím požadavkem je další těsnící 

drážka na pásnicích nosníků, viz Obrázek 4 přídavné těsnící drážky.[5] 

 

Obrázek 4 přídavné těsnící drážky 

4.3.6 Hodnocení variant pro typ nádrže 

Gumová nádrž vychází jako nejdražší řešení, přičemž i hmotnostně je nejnepříznivější. 

Svařovaná nádrž vložená mezi nosníky stabilizátoru je výrobně nejjednodušší a bez 

předchozích výrobních zkušeností se jeví jako nejspolehlivější. Z hlediska maximální 

efektivity je nejlepší nádrž integrovaná. Pro prototyp tedy volím nádrž svařovanou, 

v případě dalšího vývoje bude snaha směřovat k použití nádrže integrované. 
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4.4 Motorové lože 

Samostatná sestava montovaná na drak. Hlavní částí motorového lože jsou hlavní 

nosníky, na které je tlačná síla přenášena prostřednictvím motorového adaptéru. 

Význam této součásti je ten, že adaptér je součást, která je variabilní a umožňuje 

použít různé typy motorů bez nutnosti měnit celé motorové lože. Další součástmi je 

krycí plech a mezikusy, které slouží při montáži motorového lože pro sestavení lože 

s minimálními geometrickými odchylkami a pro přimontování lože ke stabilizátoru. 

Silenbloky jsou nedílnou součástí motorového lože a plní funkci tlumičů kmitů. 

4.5 Ovládání 

Ovládání přípusti plynu, nouzový stop vypínač a případné další ovládací prvky jsou 

umístěny na postroji v přímém dosahu pilota a bude použito prakticky to samé, co je na 

Mosquitu, neboť jde o bezpečné a léty prověřené řešení a není zatím důvod na tom 

cokoliv měnit. Ovládání je realizováno bowdenem a bude použito koupené lanko 

s bužírkou identické s tím, co je použito na bicyklech 

Principielně lze otáčky motoru ovládat ovládacími šnůrami na postroji a pákou ovládání 

umístěné na konzole ovládání. Použitý systém bude umožňovat ovládání motoru 

nezávisle z obou míst. Bude realizováno systémem bowdenu, konkrétně kvalitními 

komponenty z bicyklu. Použití regulérních leteckých komponent by prodražovalo 

stavbu. Ovládání sytiče bude umístěno pouze na konzole ovládání. 

Nouzové vypnutí motoru je realizováno přerušením elektrického obvodu zapalování. 

Sestává ze dvou vypínačů zapojených do série a opět umístěných jak na postroji, tak 

na draku pohonné jednotky. Tím je dosaženo dvou nezávislých míst pro nouzové 

vypnutí. Vypínače jsou umístěny na postroji na hrudníku pilota (tak aby nemohlo dojít k 

neúmyslnému vypnutí například při dotyku s hrazdou) a druhý je umístěn na konzoli 

ovládání. 

4.6  Elektroinstalace 

Elektrický systém slouží ke startu motoru a dobíjení akumulátorů. Zajištuje také 

elektrickou energii pro přístroje indikující motorové parametry.  

Sekundární funkcí elektrické instalace je vodivé propojení všech kovových částí a 

vybíjení statické elektřiny. To je důležité především pro vodivé propojení nádrže a 

motoru s primární strukturou. Propojení nádrže je 4 násobné, oostatní propojení jsou 
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jištěna 2x. Propojení je realizováno leteckými elektrikářskými svorkami s kabelem. 

Z těch jsou také vyrobeny koncové vybíječe statické elektřiny, kabel délky 30 mm je 

zalisován ve svorce a poté je na volném konci rozpleten. 

Zapalovací tyristorová jednotka a veškeré elektrické vedení musí být voděodolné. 

Letecký předpis stanovuje po jakou dobu a při jakém tlaku musí být elektrická instalace 

chráněna před účinky vody, i té mořské. Nepředpokládám provoz například 

v bouřkových mracích, ale přesto by měla elektroinstalace vydržet skrápění vodou. 

4.6.1 Vodivé propojení konstrukce 

Vodivé propojení všech kovových součástí letounu, ať již draku či systémů mezi sebou 

je důležité pro správné odvedení elektrostatického náboje z konstrukce do atmosféry. 

Na většině součástí, které mají být vodivě propojeny je z důvodu dlouhé životnosti a 

ochraně před korozí provedena povrchová ochrana. Ochrany povrchu prováděné 

kovovými povlaky jako například zinkováním či kadmiováním jsou elektricky vodivé, 

kdežto ochrany povrchu prováděné eloxováním, fosfátováním, lakováním nebo 

mořením jsou elektricky nevodivé a způsobují veliký přechodový odpor. Provádí-li se 

vodivé propojení na součástech s ochranou povrchu, která je elektricky nevodivá, musí 

stykové plochy označené na výkrese znakem vodivého propojení být nejdéle 1 hodinu 

před před montáží důkladně začištěny do kovového lesku, zbaveny laku, oxidů, nátěrů, 

eloxačních a tukových povlaků. K začišťování stykových ploch je možno použít 

speciálního začišťovacího nástroje nebo smirkového papíru, při čemž očištěná ploška 

musí být po obvodu širší o 1 mm než dosedací plochy použitých dílů přemostění. 

K odmaštění se používá hadříku namočeného do lakového benzínu. K dosažení 

dokonalého vodivého propojení lze použít ozubených podložek s vhodnou galvanickou 

úpravou povrchu všude tam, kde je ztížený přístup, kde neprocházejí velké proudy a 

kde prorážení povrchu ozubením podložky zaručuje dostatečný vodivý styk. To je 

případ této konstrukce, neboť se nepředpokládá provoz pomocné pohonné jednotky 

v bouřkových podmínkách. Všechny spojovací součásti přemostění jako jsou šrouby, 

matice a podložky musí mít vodivé ochranné antikorozní pokovení a při montáži musí 

zaručovat jak spolehlivé připojení, tak i dobrý elektrický styk. Není dovoleno, aby se u 

pohybujících se vodivě propojených součástek vyskytoval proměnný odpor. Po montáži 

se natře zbývající kovově čistá plocha místa styku jakož i vyčnívající hlavy šroubů, 

matice a podložky základním nátěrem. Aby bylo zajištěno bezvadné vodivé propojení, 

nesmí nbýt vzdálensot vodivě upravených míst větší než 200 mm. U mneších součástí 

a při menších vzdálenostech vodivě upravených míst než 200 mm slouží krajní spoje 

k vodivému propojení. [27] 
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4.7 Podvozek 

Hlavním podvozkem jsou pilotovy nohy, přistávací zařízení PPJ Vampire je pomocný 

podvozek. Přenáší zatížení dle požadavků v kapitole .  

Podvozek je sklopný, ovládaný lanem spřáhnutým s postrojem pilota. Lano je 

propojeno se zipem postroje tak, aby při zapínání zipu se zároveň podvozek zatahoval 

a při rozpínání vytahoval. Je to výhodné pro minimalizaci práce pilota a opatření proti 

zapomenutí vysunutí podvozku Přítlačnou sílu jak v otevřené, tak zavřené poloze 

zajišťuje tažná pružina, která při přechodu přes úvrať přitahuje nohu buď k nosníku 

v zataženém stavu nebo přitahuje nohu směrem dozadu v otevřeném stavu. 

Podvozkové nohy jsou vyrobeny ze tří trubek do sebe zasunutých a zajištěných příčně 

kuželovým kolíkem. Je tak odstupňovaná a respektuje pevnostně průběh ohybového 

namáhání. Kořen podvozkové nohy je vyroben z duralové trubky, střední část je trubka 

z uhlíkových vláken a konec je ohnutá ostruha. Střední část nohy je z uhlíkového 

kompozitu (CFRP) z toho důvodu, že je zde největší ohybový moment a také proto, že 

dobře funguje jako pružina. Je to obdobou kompozitních nohou akrobatických letadel. 

4.8 Ostatní systémy 

Spouštění, motorové přístroje, záchranný systém a jiné systémy budou definovány či 

vyvíjeny během stavby v závislosti na motorizaci a technologických možnostech. 
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5. Motorizace 

Motory pro ZKPM nemusejí být pro provoz certifikovány tak jako jsou certifikovány 

motory pro „General Aviation“. Navíc na motoru pomocné pohonné jednotky pro 

závěsný kluzák bezprostředně nezávisí životy člověka. Závěsný kluzák je v první řadě 

bezmotorové létající zařízení. Musí však vykazovat minimální bezpečnost a 

spolehlivost předepsanou stavebním předpisem. Ta je popsána v kapitole 3.8.8. Výběr 

pohonné jednotky se vedle kritérií předpisu dále řídí cenou a poměrem vlastní 

hmotnost/výkon motoru. 

Pro výběr nejvhodnějšího motoru prakticky existují 4 skupiny motorů, které jsou 

popsány v následujících kapitolách. 

5.1 Motory pro paragliding 

Jsou to většinou motory prověřené léty provozu na motorových padákových krosnách. 

Schválení pohonné jednotky a průkaz spolehlivosti tak bude jednodušší. V úvahu 

přicházejí motory od renomovaných firem Vitorazzi nebo Simonini osazené 

vyzkoušenými vrtulemi. Tito výrobci udávají poměrně vysokou hodnotu statického tahu 

od 600 N až téměř 900 N. Takový tah je důležitý pro MPG, neboť PG je 

charakteristický vyšším aerodynamickým odporem oproti ZK. Způsobeno je to tlustým 

profilem křídla, dlouhými a hustými šnůrami a především pilotem, který zaujímá sedící 

polohu a klade vysoký aerodynamický odpor. Záda pilota zakrývají motor, ten je špatně 

chlazený a proto je většinou potřebné nucené chlazení válců ventilátorem. Pro PG je 

vyšší výkon motoru a hodnota statického tahu vrtule od 60 kg výše nezbytností, 

nicméně pro použití na závěsný kluzák je silný motor signifikantní výhodou. 

5.2 Motor Radne Raket 120 

 Motor Radne Raket 120 používá postroj Mosquito již od počátku. V minulosti byl na 

MPG používán také. Je to jednoválec s ventilátorem pro nucené chlazení žebrování 

válce. Z důvodu velmi vysokých maximálních otáček musí být vybaven reduktorem pro 

snížení otáček vrtule. Radne je na ZKPM používán již 25 let, stále se drží a je 

důvodem k zamyšlení proč se pro ZKPM prakticky nepoužívají paramotory nebo jiné 

dvoutaktní motory. Je to pravděpodobně z důvodu ideálního poměru hmotnosti a 

výkonu pro ZKPM a také optimálním zkombinováním motoru s vrtulí průměru cca 1400 

mm. V jeho prospěch hovoří nízká cena a za spolehlivost a kvalitu hovoří štítek “Made 



26 

in Sweden”. Swedish aerosport udává hodnotu statického tahu s dvoulistou vrtulí o 

průměru 1300 mm na 50-55 kg. [15] 

5.3 Modelářské motory 

Modelářské čtyřtaktní a dvoutaktní motory typu boxer jsou protipólem k dvoutaktním 

jednoválcům pro MPG a druhou alternativou výběru. Vrtule je většinou doporučovaná 

výrobcem a montuje se na klikovou hřídel motoru napřímo bez reduktoru. Tyto motory 

nabízejí velmi příznivý poměr vlastní hmotnosti k výkonu a díky postupnému vývoji již 

vykazují vysokou míru spolehlivosti. 

Typ s protilehlými válci, tzv „boxer“ je výhodnější kvůli nižší míře vibrací přenášených 

do konstrukce, jejich chod je vyrovnanější. Chlazením ventilátorem tyto motory nemusí 

disponovat. Válce jsou exponovány volně v prostoru, a jsou za letu chlazeny 

náporovým účinkem vzduchu, při nulové dopředné rychlosti jsou obtékány sacím 

účinkem vrtule. Pochopitelně je třeba chápat, že motor nelze nechávat dlouho běžet na 

volnoběh natož pak na maximum výkonu při nulové dopředné rychlosti na zemi. Měření 

teploty válců lze provést speciálním teploměrem. Teplotní čidlo se dá namontovat do 

válce pod zapalovací svíčku a z měření lze prokázat jak je válec sacím účinkem vrtule 

chlazen. 

Je možnost použít modelářské dvoutaktní motory modelových řad DLE222, DA-170, 

ZDZ 180, MVVS 116 aj. Dle informací od výrobce vrtulí pana Mejzlíka (ref.XX) mají tyto 

motory tu nevýhodu, že výkon těchto motorů je až u vyšších otáček, což má negatovní 

dopad na účinnost vrtule. Motor MVVS s vrtulí Mejzlík 30x10 dává tah 30-32 kg Milan 

[23] 

Třípohledová kresba je v příloze 1. Stejně tak pořizovací cena je v porovnání 

s motorem Radne Raket 120 (viz. následující kapitola) dosti vysoká, pohybuje se okolo 

2000 EUR. Nejlevnější variantou v oblasti modelářských motorů, je čínský DLE 222 

bez reduktoru s vrtulí napřímo. U něj ale nelze počítat se spolehlivostí, tyto motory mají 

u modelářu špatnou reputaci. 

Čtyřtaktní modelářské motory jsou oproti dovoutaktům tišší, mají menší vibrace, menší 

spotřebu, chod při volnoběhu je vyrovnanější. Nevyžadují komplikované tvary 

výfukového potrubí pro správné naladění motoru. Jejich nevýhodou je vysoká 

pořizovací cena převyšující 2500 EUR. Nejvhodnější v této kategorii je čtyřtaktní motor 

VM 210 B2-4T od firmy Valach motors ve verzi s reduktorem. 
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5.4 Elektromotory 

Hledáme-li pohon létajícího zařízení elektromotorem, pak neexistuje příliš mnoho 

možností kam se obrátit z toho důvodu, že tato technologie je zatím v počátcích. Pro 

tento účel se používají BLDC motory, což je anglická zkratka pro bezkartáčové 

stejnosměrné motory. Konstrukčně jsou provedeny tak, že rotorem není vnitřní část, tj 

hřídel na které jsou navinuty cívky, ale otáčí se vnější disk motoru. Tyto motory se proti 

elektromotorům klasické konstrukce vyznačují menšími otáčkami, ale vysokým 

kroutícím momentem, což je obzvláště výhodné pro pohon vrtule napřímo bez 

reduktoru. V následujících dvou kapitolách je představen motor HPD od firmy ICARO, tj 

od renomovaného výrobce závěsných kluzáků a jejich příslušenství a motor RET 30 z 

vývojové dílny firmy Rotexelectric v pražských Nuslích.  

5.4.1 HPD 

Icaro 2000 je jeden z nejvýznamnějších výrobců závesných kluzáků na světě. V roce 

2015 rozšířil svůj sortiment o jednosedadlovou podvěsnou tříkolku poháněnou 

elektromotorem. Elektromotor je označený jako HPD (High Power Direct), vyvinut byl 

panem Wernerem Eckem a je distribuován firmou Flytec. Maximálni špičkový vykon 

motoru je 10 kW, hmotnost 5kg. Motor pohání vrtuli Icaro vyvinutou pro tento motor o 

průměru cca 1,4 metru upevněnou naprímo bez reduktoru. Vrtule poskytuje statický tah 

60 kg.[25] 

Motor je regulován systémem MMS (Motor Management System). Vyspělá řídící 

jednotka zabraňuje náhodnému zapnutí motoru. Pokud jsou překročeny kritické 

parametry, dodávané množství energie se automaticky sníží a pilot je informován o 

problému prostřednictvím chybové zprávy na řídícím rozhraní. Funkce motoru je 

neustále sledována monitorovací jednotkou, a všechny provozní parametry, jako je 

napětí, výkon v ampérhodinách, proudová absorpce, teplota motoru, systém řízení 

motoru, stav akumulátorů se zobrazují na displej.[25] 

K dispozici jsou různé akumulátorové systémy.Standardním akumulátorem je 24 Ah 

lithium-iontový model, který poskytuje letový čas asi 20 minut s křídly RX18 nebo RX21 

a pilotem o hmotnosti 80 kg. Dvě paralelně zapojené baterie (48 Ah) poskytují čas letu 

40 minut. Použitím moderního akumulátoru s vysokou dobou nabíjení z lithiového 

polymeru lze letový čas prodloužit na přibližně 30 minut nebo až na jednu hodinu letu, 

kdy jsou dva z těchto akumulátorů zapojeny paralelně a poskytují celkem 80 Ah. 

Maximální doba letu se liší v závislosti na pilotní hmotnosti, stylu létání a ploše křídla. 

V nabidce jsou 3 typy baterii:[25] 
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 LiIon 24 Ah 12,5 kg 

 LiPo 40 Ah 16 kg 

 LiPo 60 Ah 22 kg 
 

5.4.2 RET 30 

Tento typ motoru o hmotnosti 4,1 kg a maximálním výkonu 15 kW byl navržen 

specielně pro paragliding. Pro vrtule o průměru od 90 do max 120 cm. S vrtulí 120 cm 

a stoupáním 8° dává statický tah cca 50kg při rychlosti 40 km/h. Se sklopnou vrtulí 90 

cm je používán například jako pomocný pohon ultralehkých kluzáků a dává tah 

40kg při rychlosti 60 km/hod. Regulátor doporučuje vyrobce  MGM HBC 250/63  

(max. trvalý příkon 12 kW, špičkově 20 kW). Baterie Lithium ionové nebo Lipolymerové 

seriově 14 článků (50V nominál) a kapacitně dle předpokládané doby letu. Minimální 

kapacita se řídí dle maximální proudové zatížitelnosti článků. Motor ani ostatní zařízení 

zatim není certifikováno pro letecké použití. Pokud jde o uznání motoru úřadem LAA 

pak výrobce tvrdí, že je schopen certifikaci získat pokud uvidí významný prodejní 

potenciál. Od výrobce se podařilo také získat ceny komponent potřebných pro 

celkovou instalaci elektropohonu. Ceny jsou orientační, v Eurech, bez DPH. [24] 

 Motor RET 30   1300 E 

 regulátor HBC  250/63  850 E 

 ovladač    100 E 

 nabíječ  30A   500 E 

 Battery management system 250 E 

 baterie 40Ah   1000 E 

5.5 Porovnání uvažovaných motorů 

Následující tabulky sumarizují údaje o moznych variantach motorizací. Data jsou 

ziskana predevsím z údaju výrobcu motoru a vrtulí, které udávají bud na webových 

stránkách anebo mi je poskytli prímo emailovou komunikací.[21][23][25][15][17] 
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Kategorie Typ výrobce konstrukce 

Radne Radne Raket 120 Husqvarna 

jednoválec/ 2 tkt 
Paramotory 

Easy 100 plus Vitorazzi 

Mini 2 plus Simonini 

Modelářské motory 

VM 210B2-4T Valachmotors dvouválec boxer/ 4tkt 

DLE222 Shenzhen Co. Ltd čtyřválec boxer/ 2tkt 

DA-170 Desert aircraft dvouválec boxer/ 2tkt 

Elektromotory 
HPD Icaro 2000 elektromotor BLDC 

RET 30 Rotexelectric elektromotor BLDC 

Tabulka 1 Přehled možných motorizací 

Typ 

obsah 
Max. 
výkon 

Max. 
otáčky 

Kroutící 
moment Hmotnost Spotřeba 

[ccm] [kW] [HP] [ot.min
-1

] [Nm] [kg] [l.h
-1]

 

Radne Raket 120 118,8 11,0 15,0 9500,0 69,5 8,1 2,5 

Easy 100 plus 98,2 13,2 18,0 9500,0 83,4 13,0 3,0 

Mini 2 plus 202,0 19,0 26,0 7200,0 158,3 18,3 3,0 

VM 210B2-4T 210,0 12,0 16,0 5000,0 144,0 9,5 2,0 

DLE222 220,0 15,6 21,5 7500,0 124,8 5,6 4,0 

DA-170 171,8 13,2 18,0 9200,0 86,1 3,6 3,0 

HPD - 10 13,4 1950 307,7 5 - 

RET 30 - 15 20,1 2500 360,0 4,1 - 

Tabulka 2 Výkonové parametry vybraných motorů 

Typ 

průměr 
vrtule Max. tah 

[mm] [kg] [N] 

Radne Raket 120 1300,0 50,0 490,5 

Easy 100 plus 1250,0 60,0 588,6 

Mini 2 plus 1150,0 89,0 873,1 

VM 210B2-4T 914,4 60,0 588,6 

DLE222 863,6 35,0 343,4 

DA-170 736,6 29,0 284,5 

HPD 1400,0 60,0 588,6 

RET 30 1200,0 50,0 490,5 

 

Tabulka 3 Parametry doporučovaných motorů 
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Typ 

Cena 

V cizí 
měně Měna Kurs [Kč] 

Radne Raket 120 800,0 EUR 25,0 20000,0 

Easy 100 plus 3120,0 USD 22,2 69264,0 

Mini 2 plus 2538,0 GBP 34,8 88322,4 

VM 210B2-4T 2500,0 EUR 25,0 62500,0 

DLE222 1430,0 USD 25,0 35750,0 

DA-170 1895,0 USD 22,2 42069,0 

HPD Nezjistena 

RET 30 1300,0 EUR 25,00 32500,0 

Tabulka 4 Ceny motorů 

Ukazuje se, že jako nejvýhodnější v poměru cena-výkon je motor Radne Raket 120. 

Proto je pro tento účel nejčastěji používaný. Další teoretické rozbory s ebudou týkat 

především tohoto motoru. 

6. Teoretické parametry propulze 

Tato kapitola si klade za cíl posoudit soustavu motor-vrtule. Ze známých údajů jsou 

metodou reverzního inženýrství dopočítány geometrické a aerodynamické veličiny 

popisující vlastnosti vrtule. Metoda je aplikována na již existující řešení, čili na 

Mosquito s motorem Radne Raket 120 a vrtuli Born Evo 1350 mm. Výrobce vrtulí pan 

Walter Born (reference [21]) odmítl poskytnout tahové a výkonové křivky jeho vrtulí, 

stejně se bohužel zachovali i ostatní výrobci. 

Vstupní veličiny pro rozbor jsou dohledané dle reference [14] a reference [15]. Jsou to 

výkonová křivka motoru Radne Raket 120, průměr a stoupání vrtule (1350 x 470 mm), 

hodnota statického tahu (50 kg) a přibližná cestovní rychlost (40 km/h). Výstupní 

veličiny jsou dopočítány dle reference [3] a jsou pouze orientační. 

Výkonová křivka motoru Radne Raket 120 bez reduktoru je získána z reference [14] a 

je uvedena na obr 1. 
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obr 1 výkonová křivka motoru Radne Raket 120 

V diagramu na obr 2 je výkonová křivka přepočítaná na otáčky po redukci, čili na 

otáčky vrtule nV. K výkonové křivce motoru je přidaná křivka příkonu vrtule, která je 

svým tvarem a umístěním pouze odhadnutá. 

 Redukční poměr je definován výrobcem jako i = 3,6. Otáčky vrtule jsou 

determinovány z následujícího výpočtového vztahu: 

V

C

n

n
i   =>  

i

n
n C

V  

Přepočtem hodnot otáček z grafu na obr 1 dostaneme redukované otáčky na vrtuli nV, 

které jsou zaneseny do grafu v obr 2. Předpoklad je, že výkon zůstává konstantní. 
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obr 2 určení rovnovážných otáček motoru s pevnou vrtulí 

Přebytek výkonu motoru nad příkonem spotřebovávaným vrtulí (šrafovaná oblast) 

způsobuje, že otáčky soustavy pístový motor a vrtule vzrůstají tak dlouho, až hodnota 

výkonu motoru se rovná hodnotě výkonu spotřebovaného vrtulí. Průsečík křivek 

předpokládám v místě nejvyššího výkonu motoru a zde předpokládáme rovnovážný 

bod soustavy “E”. Pro determinaci veličin uvažuji vrtuli s motorem pracujícím v bodě E, 

tedy na maximálním výkonu 10,2 kW při otáčkách vrtule 2639 ot/min (44 m/s). 

Základní vztahy pro výpočet jsou převzaty z reference [3], konstanty pro vzduch jsou 

uvedeny v kapitole 7.4. Vzorce pro geometrické a aerodynamické charakteristiky vrtule 

jsou následující: 

 Stoupání vrtule na 75% průměru  
2

D
75,0tgS V

D75%  => β D75%  = 8,4° 

 Úhlová rychlost vrtule   
60

2 V
V

n
 = 276,3 rad/s 

 Obvodová rychlost na konci listu 
2

V
V

D
u  = 186,5 m/s 

 Machovo číslo na konci listu   
a

u
M  = 0,565 
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 Skluz vrtule    
VV Dn

v
  

Při nulové dopředné rychlosti je λ= 0 a při uvažované cestovní rychlosti 40 km/h je 

λ = 0,187. 

 Největší tah vrtule (statický)  
4

V

2

VT DncT => 
4

V

2

V

T
Dn

T
c  

Při narůstající (dopředné) rychlosti letu tah klesá a s ním i součinitel tahu vrtule cT. Ze 

známého údaje T lze dopočítat hodnotu cT při  λ = 0, průběh křivky cT pro ostatní 

hodnoty λ dopočítat nelze. Při hodnotě statického tahu je cT = 0,061. 

Příkon vrtule     
5

V

3

VNVRT DncP => 
5

V

3

V

VRT

N
Dn

P
c  

Analogicky jako součinitel tahu dopočítáme součinitel příkonu vrtule. Uvažována je 

situace, kdy PPJ stojí na zemi a pracuje na výkonu a otáčkách odpovídajících bodu E 

dle obr 2. Příkon vrtule je tedy PVRT = 10,2 kW, součinitel příkonu  cN = 0,021. 

 Propulzní účinnost  
N

T

c

c
 nebo 

VRTP

vT
 

Při nulové dopředné rychlosti je λ= 0. Propulzní účinnost se mění v závislosti na 

změnách λ a změnách cT a cP. Vzhledem k neznalosti hodnoty T resp. cT při rychlosti 

40 km/h nelze hodnotu propulzní účinnosti dopočítat. 

Graf na obr 3 ukazuje křivky cT, cN a η, pro účely bakalářské práce jsou znázorněny 

pouze obecně. Graf je vzat z reference [16]. 
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obr 3 aerodynamické charakteristiky vrtule – obecný diagram 

Uvedený diagram a výpočtové vztahy jsou použity z reference [16]. 

Křivky cT, cN a η jsou pro projekt klíčové. V regulérní letecké konstrukci by je výrobci 

vrtulí měli poskytnout již ve fázi počáteční definice nového letadla. Jedině tak je možné 

odpovědně zvolit optimální vrtuli a motor pro budoucí letoun. 
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7. Aerodynamika 

Kapitola „Aerodynamika“ je rozdělená na tři hlavní statě. Kapitola 7.1 se zabývá definicí 

poláry vybraných typů kluzáků a jsou použity z reference [6], další je kapitola 7.3 která 

kvantifikuje aerodynamický odpor a vztlak soustavy pilota s pohonnou jednotkou dle 

reference [20]. Třetí kapitola sumarizuje výstupy z předchozích kapitol, kde výstupy 

jsou použity pro definici parametrů pohonné jednotky. 

7.1 Polára kluzáku 

Určení aerodynamických vlastností kluzáku s flexibilním potahem, jak jsou rogalova 

křídla nazývána je výpočtovou metodou velmi komplikované díky tomu, že potahová 

látka se pro numerická řešení těžko definuje. Potah kluzáku se během letu různě 

deformuje vlivem vzdušných sil, které na ni působí při různých rychlostech, úhlech 

náběhu a momentálnímu napnutí plachy natažené na kostru. Z těchto důvodů je lepší 

poláru kluzáku spíše měřit než teoreticky počítat. Výrobci kluzáků většinou sami 

nedisponují numerickým nástrojem pro výpočet aerodynamických charakteristik svých 

kluzáků a omezují se většinou pouze na experimentální měření. Proto nejlepší cestou 

je buď získání těchto veličin vlastním měřením, nebo získání informací o 

aerodynamických vlastnostech kluzáku získat přímo do výrobce. 

Pohonná jednotka je dle dosavadní praxe navěšována na různé typy kluzáků od 

školních kluzáků vyznačujících se menším klouzavostním poměrem (1:8) avšak 

vysokou stabilitou až po výkonné kluzáky s vyšším klouzavostním poměrem (1:15) ale 

náročnějším na bezpečnou pilotáž. Následující kapitola uvádí čtyři typy různě 

výkonných kluzáků, ke kterým se podařilo získat rychlostní poláru dle reference [6] 
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7.1.1 Wills Wing Falcon 

Školní kluzák s jedním potahem a stožárkem pro stabilizaci odtokové hrany. 

Wills Wing Falcon 

Vx [m.s
-1

] 8,8 11,4 12,3 13,7 14,4 

Vy [m.s
-1

] 1,07 1,295 1,52 2,03 2,54 

Tabulka 5 Horizontální a vertikální rychlosti kluzáku Wills Wing Falcon 

 

Obrázek 5 Rychlostní polára Wills Wing Falcon 
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7.1.2 Wills Wing Sport  

Kluzák pro pokročilejší piloty, dvoupotahový se stabilizačním stožárkem. 

Wills Wing Sport 

Vx [m.s
-1

] 11,2 12,9 15,6 17,3 18,6 

Vy [m.s
-1

] 0,902 1,02 1,52 2,03 2,54 

Tabulka 6 Horizontální a vertikální rychlosti kluzáku Wills Wing Sport 

 

Obrázek 6 Rychlostní polára Wills Wing Sport 
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7.1.3 Moyes Litespeed S4  

Výkonný soutěžní kluzák pro nejzkušenější piloty, bez stabilizačního stožárku. 

Moyes Litespeed S4 

Vx [m.s
-1

] 11,2 12,9 15,6 17,3 

Vy [m.s
-1

] 0,902 1,02 1,52 2,03 

Tabulka 7 Horizontální a vertikální rychlosti kluzáku Moyes Litespeed S4 

 

Obrázek 7 Rychlostní polára Moyes Litespeed S4 
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7.1.4 Wills Wing Talon 

Vysokovýkonný kluzák pro nejzkušenější piloty řízený aerodynamicky pomocí křidélek. 

Wills Wing Talon 

Vx [m.s
-1

] 11,2 14,04 17,1 18,99 20,6 

Vy [m.s
-1

] 0,85 1,02 1,52 2,03 2,54 

Tabulka 8 Horizontální a vertikální rychlosti kluzáku Wills Wing Talon 

 

Obrázek 8 Rychlostní polára Wills Wing Talon 
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7.2 Stanovení potřebného výkonu a tahu vrtule 

 

Obrázek 9 rovnováha sil 

Ze známé hmotnosti a klouzavosti kluzáku s pilotem určíme analogicky složky 

vodorovné a svislé rychlosti. Za tímto účelem je použit následující vztah: 

X

Z

v

v

X

Z
tan  

Pro konstantní stoupání musí vrtule překonávat jak složku odporu X, tak i složku tíhy 

dle úhlu stoupání. Je tedy nutné tah potřebný pro vodorovný let zvýšit o tah potřebný 

ke stoupání. 
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7.3 Aerodynamika soustavy pilot-pohonná jednotka 

Pro možnost komplexního posouzení aerodynamických vlastností kluzáku 

s podvěšeným pilotem a připojenou pomocnou pohonnou jednotkou je vhodné získat 

představu o celkovém aerodynamickém odporu, resp. součniteli cD a pravděpodobném 

vztlaku vznikajícím na stabilizátoru CL. Klopivý moment stabilizátoru netřeba uvažovat, 

neboť moment se nepřenáší na pilota díky otočnému spojení hlavních nosníků 

s pilotem. Klopný moment má vliv pouze na zatížení stabilizátoru. Stabilizátor je však 

namáhám opačným momentem od tíhy motoru a vrtule a klopivý moment tak eliminuje 

a prakticky hlavnímu nosníku odlehčuje. Proto budou hlavní nosníky spočítány bez 

přidaného klopivého momentu a pevnostní výpočet tak bude na straně bezpečnosti. 

Může být zahrnut do pevnostního výpočtu stabilizátoru, kde naopak přitěžuje přednímu 

a zadnímu nosníku. 

Tvarová komplikovanost soustavy pilot-pohonná jednotka neumožňuje přesný 

analytický aerodynamický výpočet, je možná především měřením v aerodynamickém 

tunelu nebo za použití 3D modelu soustavy a softwaru pro simulaci proudění. Bylo 

proto použito numerické výpočetní metody za pomoci komerčního softwaru ANSYS 

Workbench 14.5, s využitím modulů DesignModeler, ANSYS Mesher, ICEM-CFD, 

Fluent a CFD-post. 

Tvarová složitost modelu naznačuje, že je třeba uvažovat turbulentní proudění. 

Zvolený fyzikální model počítá s obtékáním nestlačitelným, neboť rychlosti letu 

závěsného kluzáku jsou hluboko pod podmínkou stlačitelnosti vzduchu (M< 0,3). V 

modelu jsou uvažovány různé konfigurace pilota s pohonnou jednotkou za letu, tzn 

různé úhly náběhu a různé rychlosti letu.  

Tato kapitola je sumarizací práce profesionálního výpočtáře ing Michala Schmida 

věnujícího se simulacím proudění a tímto mu patří slova uznání. [20] 

7.4 Vstupy pro výpočet 

Fyzikální vlastnosti vzduchu jsou použity ty, které jsou obsaženy v materiálové 

knihovně výpočetního programu. Konstanty vzduchu jsou identické s konstantami pro 

mezinárodnní standartní atmosféru (MSA) včetně dynamické viskozity, která se běžně 

pro MSA neudává. 
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Název Veličina Jednotka Hodnota 

Hustota ρ kg.m-3 1,225 

Tlak vzduchu pA [hPa] 1013,25 

Teplota T 

[°C] 15 

[K] 288,15 

Dynamická viskozita ν [kg.m-1·s-1] 1,7894·10-5 

Rychlost zvuku u země a [m.s-1] 330 

Gravitační zrychlení g [m.s-2] 9,81 

Tabulka 9 vlastnosti vzduchu dle ISA a výpočtové konstanty 

Dalšími vstupními údaji jsou letové stavy. Slouží k analýze výsledných rychlostních 

profilů, kde jsou proudnice zabarvené dle barevné škály pro rozdílné rychlosti letu. 

Uvažované rychlosti letu jsou 50 km/h odpovídající běžné cestovní rychlosti a pro 

rychlost 120 km/h což je extrémní rychlost., nepřekročitelná konstrukční rychlost 

kluzáku, která pravděpodobně v běžném provozu nenastane. Úhly natočení pilota vůči 

nabíhajícímu proudu vzduchu jsou 0° a 15°. 

Aerodynamický 

případ 

úhel 

náběhu α 

rychlost 

c 

(°) (m/s) 

A1 0 13,88 

A2 0 33,33 

A3 15 13,88 

A4 15 33,33 

Tabulka 1 vlastnosti vzduchu dle ISA a výpočtové konstanty 

Zásadním vstupem do analýzy je daná vstupní geometrie sestavy pilot – pohonná 

jednotka. Vzhledem ke snaze uspořit výpočtový čas byla využita symetrie. 
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Obrázek 10 vstupní 3D geometrie 

7.5 Dvojrozměrná CFD analýza 

Dvojrozměrná analýza proudového pole je určující pro výběr stěžejních letových stavů  

pro následnou trojrozměrnou analýzu z důvodu úspory výpočtového času. Zároveň lze 

z daných výsledků přibližně stanovit velikost úplavu v pracovním prostoru vrtule. 

7.6 CAD model 

Pro CFD analýzu je potřeba získat objem okolní vstupní geometrie (tj. objem kudy 

proudí tekutina). K tomuto účelu byl využit CAD software DesignModeler. Rozměry 

vytvářeného objemu (respektive plochy ve 2D) je nutné zvolit tak, aby nepříznivě 

neovlivnily vypočet. To znamená, že rozměry musí být dostatečně velké, ale limitované 

s ohledem na časovou náročnost výpočtu. 

Vytvořené 2D těleso, reprezentující objem proudící tekutiny, je zobrazeno na obrázku 

11 a to včetně detailu pro názornost. 
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Obrázek 11 2D geometrie 

7.7 Vypočetní síť 

K vytvoření a úpravě potřebné sítě byl použit ANSYS Workbench Mesher a program 

ICEM-CFD. Siť byla tvořena s ohledem na nutnost obsáhnout fyzikální složitost 

proudění a s ohledem na délku výpočtového času. Fyzikální složitostí je myšleno 

především obtékání stěny, tj. problematika tzv. mezní vrstvy. Cílem zjemnění sítě na 

stěně a plynulého přechodu do objemu je dostatečný popis tzv. rychlostního profilu, 

popisující průběh rychlostí ve zmíněné mezní vrstvě. Plynulý přechod od stěny do 

objemu slouží také k uspoření počtu elementů ve výpočtu, viz. Obrázek 12. Jedná se o 

„tetra-prism“ síť s nejnižší hodnotou měřítka kvality „Quallity (Skewness)= 0,3“. Celkový 

počet elementů je 220 468. 
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Obrázek 12 2D výpočetní síť 

7.8 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky byly definovány na odpovídajících hranách plochy. Jednotlivé 

okrajové podmínky jsou znázorněny na Obrázek 10 vstupní 3D geometrie. Vstup byl 

definován jako „Velocity Inlet“ s patřičnou hodnotou vektorů rychlosti. Výstup byl 

nastaven jako „Pressure Outlet“, jelikož referenční tlak ve výpočtu je přednastaven na 

101325 Pa (tedy atmosférický tlak dle MSA). Konkrétní hodnoty okrajových podmínek 

jsou na obrázku 13.Obrázek 11 2D geometrie 
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Obrázek 13 2D okrajové podmínky 

7.9 Vypočet 

Řešič byl použit typu „Pressure-based“, tedy řešič určený pro proudění nestlačitelné 

tekutiny. Algoritmus numerické metody byl zvolen SIMPLE (Semi-implicit Method for 

Pressure-Linked Equations). Jedná se o metodu tlakových korekcí. Interpolační 

metody byly ponechány přednastavené pro gradienty, tedy tzv. „Least Squares Cell 

Based“, pro interpolaci tlaku tzv. „Standart“. Pro výpočet hybnosti se jedná o tzv. 

„Upwind“ numerického schématu druhého řádu. Dále pak pro interpolaci turbulentní 

kinetické energie a disipace byl použit tzv. „Upwind“ prvního řádu. Model turbulentního 

proudění byl zvolen „SST k-omega“. 

7.10 Výsledky 2D analýzy 

Vysledné rychlostní profily včetně proudnic zbarvených dle rychlostní škály pro 

jednotlivé zátěžové stavy jsou uvedeny v Příloze č.2. Z nich je patrné, že pro nulový a 

malé úhly náběhu nedochází k výraznému afektování pracovního prostoru vrtule. 
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7.11 Trojrozměrná CFD analýza bez přídavné nádrže 

Trojrozměrná analýza proudového pole umožní stanovit velikost úplavu v prostoru 

umístění vrtule. Dále také velikost celkové odporové síly, vztlakové síly působící na 

sestavu pilot- pohonná jednotka a jejich působiště. 

7.12 CAD model pro 3D analýzu 

Obdobně jako ve výše uvedené podkapitole byl vytvořen objem pro potřeby 3D 

analýzy. Vytvořené 3D těleso, reprezentující objem proudící tekutiny, je zobrazeno na 

obrázku 15. 

 

Obrázek 14 3D geometrie 

7.13 Vypočetní síť 

Síť byla opět vytvořena stejně jako v podkapitole týkající se sítě pro 2D V tomto 

případě je znázorněna tato 3D objemová síť opět typu „tetra-prism“ s celkovým počtem 

elementů 8 967 031. 
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Obrázek 15 3D výpočetní síť 

7.14 Okrajové podmínky a výpočet 

Okrajové podmínky a výpočet byl nastaven shodně s předchozí dvojrozměrnou 

analýzou. Změněna byla pouze numerická metoda výpočtu ze „SIMPLE“ na 

„COUPLED“ z důvodu ušetření počtu iterací. Jedná se tedy v připadě okrajových 

podmínek o tyto plochy – vstup, stěna, výstup a symetrie. Okrajová podmínka „stěna“ 

byla rozdělena na dvě a to motor a zbytek sestavy a to z důvodu následného zjištění 

silových účinků pouze na část reprezentující motor. 

7.15 Výsledky 

Obrazové výsledky (rychlostní pole, rozložení tlaku a působiště) jsou uvedeny v Příloze  

2. 
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číselné výsledky odporové a vztlakové síly jsou uvedeny niže a označeny dle 

zatěžovych stavů. 

A1) α = 0° c = 13,888m/s: 

Celkovy odpor: -13,8N 

Vztlak motor: -0,7N 

A2) α = 0° c = 33,333m/s: 

Celkovy odpor: -79,2N 

Vztlak motor: -3,8N 

A3) α = 15° c = 13,888m/s: 

Celkovy odpor: -12,0N 

Vztlak motor: 1,7N 

A4) α = 15° c = 33,333m/s: 

Celkovy odpor: -68,8N 

Vztlak motor: 9,6N 

7.16 Interpretace výsledků 

Výstupy z analýzy jsou celková odporová síla, vztlaková síla, dále tvar úplavu a 

intenzita turbulentního proudění v úplavu. 

Číselné výsledky odporové a vztlakové síly počítány pro již zmíněné zátěžové stavy a 

pro účel bakalářské práce. V tabulce 10 jsou uvedeny pouze 2 nejkritičtější. 

Název 

 

Veličina Jednotka 

Zátěžový stav 

A2 A4 

celkový odpor pilot + PPJ FD [N] -79,2 -68,8 

vztlak samotné PPJ FL [N] -3,8 9,6 

Tabulka 10 výsledné aerodynamické síly 

Zátěžové stavy jsou extrémní, repektují maximální povolenou rychlost ZK. První je 

zátěžový stav při nulovém úhlu náběhu celé soustavy a rychlosti 120 km/h a druhý při 

úhlu náběhu α= 15° a rychlosti 120 km/h. Tato zatížení budou použita pro následnou 

pevnostní analýzu. 
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Další výstup z analýzy je grafický. Znázorňuje výsledné rychlostní profily včetně 

proudnic zbarvených dle rychlostní škály pro jednotlivé zátěžové stavy, velikost a 

rozložení dynamického tlaku. Z výsledků je patrné, že nedochází k výraznému 

ovlivnění pracovního prostoru vrtule při malých úhlech náběhu a vrtule je schopna 

pracovat efektivně i v turbulentním prostředí za soustavou pilot-PPJ. O charakteru 

proudění rozhoduje především Reynoldsovo číslo. Je třeba si také uvědomit, že i 

použití výpočtové metody konečných objemů vedek přibližným výsledkům a výpočet by 

měl být verifikován měřením na zkušebně, např. v aerodynamickém tunelu. Příklady 

grafického výstupu jsou uvedeny v příloze 2. 

7.17 Osa tahu vrtule 

Osa tahu není rovnoběžná s osou pilota resp. s osou hlaního nosníku. Důvodem je 

bezpečnost zajištěná autostabilizací Vampira při negativních násobcích přetížení. 

V letovém stavu, kdy motor pracuje a vrtule generuje tah může dojít ke stavu tzv ZERO 

G nebo k negativnímu přetížení a díky posunu motoru na rameni e1 nad osu otáčení 

by mohlo dojít k rotaci celé PPJ směrem ke kýlové trubce ZK. Tomu lze zabránit úhlem 

osy tahu mírně pod bod otáčení. Tahová síla generovaná vrtulí se tím rozkládá do 

složky X a do složky Z. Složka síly X je tahová složka a složka Z je stabilizační, 

vytvářející moment proti možné rotaci Vampira směrem nahoru. 

 

Obrázek 16 působiště tlačné síly a nositelka síly 
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7.18 Osa rotace pilota 

Poloha osy rotace vůči CG pilota je určena tak, aby pilota stabilizovala za letu. Tlačná 

síla od vrtule je vůči pilotovi transformována před bod CGP, pilot je tedy tažený a 

předpokládá se tím pádem lepší stabilita. Je zvolena tak, že při poloze vertikální, např 

při startu je pilot mírně tlačen do horizontální pozice, která je vzhledem k vysokému 

úhlu náběhu při startu žádoucí. Při přistání většinou s motorem vypnutým nebo na 

volnoběhu nepůsobí tlačná síla vrtule a pilot tak může být zcela ve svislé poloze, která 

mu umožňuje bezpečné přistání. Za letu tlačná síla působí tak, že bod CGP je tažený a 

tím pádem je tlačná síla vrtule transformována na sílu tažnou. To zajišťuje stabilní 

vodorovnou polohu pilota dle obrázku 16.. Proto by neměl být bod rotace za bodem 

CGP, pilot by se nemohl po startu překlopit do vodorovné polohy a pokud nakonec ano, 

tlačený bod CGP by měl tendenci vychylovat se z rovnovážné polohy. Praktické 

zkušenosti z provozu konkurenčního Mosquita tuto teorii potvrzují. 

 

Obrázek 17 Poloha přípojného bodu 

8. Hmotnost a vyvážení 

Při bezmotorovém létání se těžiště pilota CoGP nachází pod bodem zavěšení, tedy pod 

stožárkem. Při použití PPJ pod běžný ZKPM se výsledná poloha těžiště soustavy pilot- 

motorový postroj posunuje směrem dozadu. Poloha těžiště celé sestavy i s PPJ 

Vampire je na obrázku níze. Uvažovaná maximální vzletová hmotnost pilota 

s postrojem je 86 kg a MTOW samotné PPJ Vampire je 15 kg. 
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Obrázek 18 poloha těžiště 

8.1 Rozklad sil 

Přidáme-li tlačnou sílu od motoru, můžeme vektorovým součtem získat výslednou sílu 

na závěs a natočení pilota. Viz obrázek 19 a Tabulka 11 rozklad sil v závěsu 

. 

 

Obrázek 19 rozklad sil v závěsu 
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Název Veličina Jednotka Hodnota 

Tah vrtule T [N] 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 

Tíha 
zavěšená GZ [N] 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 

Tíha kluzáku GZK [N] 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

úhel natočení 
(náběhu) α 

[rad] 0,28 0,37 0,47 0,58 0,69 

[deg] 15,83 21,33 27,05 33,07 39,54 

Výsledná 
tíha FZAV [N] 1058,30 1024,70 979,80 921,95 848,53 

Zatížení ZK FZK [N] 1353,11 1334,67 1303,02 1256,28 1191,44 

Tabulka 11 rozklad sil v závěsu 

Předpoklad je, že úhel natočení bude ve skutečnosti menší, neboť odpor vzduchu 

působí jako síla proti a bude tak pilota částečně vracet zpět do původní polohy. Dle 

analýzy v kapitole 7.16 vzniká při natočení pilota s postrojem 15° na maximální 

rychlosti odporová síla FD = 68 N. Při tahové síle 300 N na maximální rychlosti by to 

mohlo odpovídat, vrtule při vysokých dopředných rychlostech ztrácí sílu. Vektor síly FVX 

= 288,6 N. Rozdíl FVX a FD = 220 N a výsledné natočení je tedy jen 11°.  

Ve skutečnosti při vysokých hodnotách tahu jako například při startu ( FVX = 500 N a 

odporová síla prakticky nepůsobí) dojde sice k natočení pilota vůči ZK, ale automaticky 

vzrůstá také úhel náběhu ZK pro stoupání a úhel natočení a poloha pilota tedy 

nakonec není tak dramatická jak vypadá na obrázku. 

8.2 Stabilita závěsného kluzáku 

Stabilita kluzáku je podélná, příčná a směrová. Představuje souhrn vlastností, které 

umožňují vrátit kluzák bez zásahu pilota do stabilní letové polohy, ze které byl nějakou 

poruchou, např. poryvem větru, vyrušen. Tato kapitola pojednává o příspěvku pohonné 

jednotky k zabezpečení stability celé soustavy. Detailní rozbor stability kluzáku a jeho 

stabilizující prvky jako např. autostabilní profil v oblasti kýlu a překroucení profilu na 

koncích křídla pro příčnou stabilitu a kýlová kapsa nahrazující svislou ocasní plochu 

nejsou předmětem popisu. 

8.2.1 Příčná stabilita 

Je o příspěvku PPJ se stabilizátorem k zabezpečení příčné stability okolo osy Y. 

Funkcí stabilizátoru je napomáhat příčné stabilitě. Je náhražkou za vodorovný 

stabilizátor na kýlové trubce u vysokovýkonnostních závěsných kluzáků. Ty při použití 
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motorového postroje nemohou stabilizátor na kýlu mít, hrozilo by akutní nebezpečí 

styku vrtule s kýlovou trubkou. Stabilizátor napomáhá vyvést kluzák z jevu „tumble”. 

Školní křídla jsou díky velkému překroucení na koncích křídel velmi stabilní, proto se 

funkce funkce stabilizátoru na PPJ ztrácí a není tak významná. Může být významná u 

tzv. bezstožárkových ZK, které mají pro dosažení vyšších výkonů menší relativní 

tloušťku profilu a malé překroucení profilu na koncích křídel. 

8.2.2 Tumble 

Funkcí stabilizátoru je příspěvek k zabránění jevu zvanému “tumble”. Jev tumble přímo 

souvisí s předchozí kapitolou. Je to rotace celého ZKPM kolem příčné osy a je 

charakteristická tím, že pokud jednou nastane, je velmi těžké ji zastavit. Vznik tumblu 

je znázorněn na obr. 8. Nastává především po přechodu do ostrého pádu, čili chybou 

pilota nebo může nastat vertikálním střihem větru, to se ale týká především 

vysokovýkonnostních ZK. U těch je míra příčné stability potlačená pro lepší klouzavost. 

Rotace při tumblu je charakteristická tím, že se otáčky s časem zrychlují. Proto je 

žádoucí, aby pilot v režimu již roztočeného tumblu reagoval co nejrychleji a aktivoval 

záchranný padák. Funkce stabilizátoru je teoreticky prokázána, ale v praxi nebude 

zkoušena. Více o jevu tumble se lze nalézt v referenci [8] odkud je také použita jedna 

část z obrázku 20. 
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Obrázek 20 tumble bez a se stabilizátorem- předpoklad [7] 

 

Velikost síly stabilizující ZKPM v kritickém letovém případě je určena analyticky a 

vychází ze základní úvahy, že síla působící na stabilizátor je rovna odporové síle desky 

nastavené kolmo ke směru rychlosti při rotačním pohybu. Rychlost rotace při tumblu 

je obtížné určit, jsou tedy spočítány hodnoty odporu orientačně pro stanovené různé 

obvodové rychlosti. Očekáváme, že osa rotace je v bodě těžiště CoG. Výpočtový vztah 

pro odporovou sílu stabilizátoru a stabilizujícího momentu: 

S

2

DSTO Sv
2

1
cF  ; TUTOT rFM  

Rotací vzniká odstředivá síla, která se přenáší na závěs. 

2

TUCG110OT zmF  
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Vstupní a výstupní veličiny jsou znázorněny na obr 4 a v Tabulka 12 výpočtové 

konstanty 

. Výsledky analýzy tumblu jsou interpretovány v tabulce níže.. 

 

obr 4 rotace a odporová síla 

Název Označení Jednotka Hodnota 

Rameno rotace (CG-CPPJ) rTU [mm] 1484 

Vertikální vzdálenost těžišť  zCG [mm] 315 

Plocha stabilzátoru SS [m2] 0,17 

Koeficient odporu cDS [-] 1,10 

Hmotnost pilota s postrojem m110 Kg 110,00 

Gravitační zrychlení g m.s-2 9,81 

Tabulka 12 výpočtové konstanty 

Název Označení Jednotka 

Rychlost rotace 

1 2 3 4 

počet otočení nTU [ot/s] 1,00 2,00 3,00 4,00 

Úhlová rychlost ωTU [rad/s] 6,28 12,57 18,85 25,13 

Rychlost nabíhajícícho 
proudu vzduchu na 
stabilizátor vTU 

[m/s] 9,32 18,65 27,97 37,29 

[km/h] 0,03 0,06 0,08 0,11 

Odpor stabilizátoru FTO [N] 10,1 40,5 91,1 161,9 

Stabilizující moment MTU [Nm] 15,0 60,1 135,1 240,3 

Odstředivá síla na závěs FOT [N] 1367,9 5471,7 12311,3 21886,8 

Násobek přetížení ngOT [-] 1,3 5,1 11,4 20,3 

Tabulka 13 analýza zatížení při tumblu 
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Vypočítané hodnoty porovnáme dle požadavků ZL2- část1 na drak a závěs. 

Konstrukce ZK je dimenzována na početní násobek přetížení 6g. Maximální možná 

uvažovaná frekvence otáčení při tumblu, aniž dojde k porušení integrity konstrukce ZK 

je 2 otáčky za sekundu. Zde je stabilizující moment od stabilizátoru roven 6 kg váhy na 

rameni 1 m. Příspěvek ke stabilitě není velký, je pouze doplňující. 

Závěs musí dle ZL2- část 1 vydržet minimální zatížení 9712 N a závěsná karabina 

18 000 N. Odstředivá síla cca 9700 N nastane při 2,7 ot.s-1. Vypočtené přetížení při 

tomto režimu je cca 9,2g. Po překročení přípustného zatížení dochází k přetržení 

závěsu. To je v pořádku, neboť násobek přetížení dosáhne únosné fyziologické meze 

pro pilota. Ten je poté vržen i s postrojem po balistické křivce. Přestane na něj působit 

odstředivá síla a má uvolněné ruce pro aktivaci záchranného padáku v případě, že jej 

nestihl použít dokud byla odstředivá síla malá v začátku tumblu. 

Tato hypotéza není pouze teoretická. Je podložena reálnými zkušenostmi. Dle rozboru 

cca 10 let staré havárie v Austrálii způsobené přechodem do tumblu na pilota po 

několika zrychlujících otáčkách působilo přetížení 12g než se závěs porušil a pilot mohl 

již při volném pádu aktivovat záchranný padák. Z toho je patrné, že výrobce postroje 

lehce předimenzoval závěs postroje oproti požadavkům předpisu. Není tedy žádoucí 

závěs pevnější než požadavek předpisu, mohlo by to být z hlediska bezpečnosti 

kontraproduktivní. 

Testování ZKPM v režimu tumble nebude prováděno! Tumble je režim, který je v létání 

na ZK ten nejnebezpečnější a pilot musí provést všechna opatření tak, aby se do něj 

vůbec nedostal. 

8.2.3 Podélná stabilita 

Stabilita kolem podélné osy X je u ZK ovlivňena výškou tunelu, který je dán napnutím 

plachty a hlubším zavěšením pilota pod ZK, obojí je znázorněno na obr. Příspěvek PPJ 

Vampire k této stabilitě je přidaná hmotnost zavěšeného pilota s PPJ. Situace je 

schematicky znázorněna na obr 5, který je převzat z reference [1]. 
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obr 5 vliv napnutí plachty a zavěšení pilota na podélnou stabilitu 

8.2.4 Směrová stabilita 

 ZK nemá svislou ocasní plochu jako normální letadlo, směrová stabilita je zajišťována 

kýlovou kapsou a průmětem plochy křídla do roviny ZX, čili hloubkou tunelu. Stabilitu 

kolem svislé osy lze zvýšit dlouhým kýlem, vysokým tunelem, ostrým vrcholovým 

úhlem kluzáku – úhlem šípu. [1] 

Příspěvkem PPJ Vampire na směrovou stabilitu je vliv protáčející vrtule. Vrtule 

umístěné před těžištěm letounu se chovají destabilizačně a naopak tlačné vrtule 

vykazují stabilizující efekt. Tento efekt vzniká díky gyroskopickému momentu, celá 

problematika je popsána v kapitole 8.3. 

8.3 Vliv vrtule na stabilitu 

 Vliv vrtulového proudu se díky absenci ocasních ploch ovlivněných vytlačeným 

proudem vzduchu neprojeví. Zatáčivý moment způsobený nesymetrickým obtékáním 

ocasních ploch se projeví na letounu klasické koncepce, ale u pohonné jednotky 

Vampire vznik tohoto momentu nepředpokládám. 
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8.3.1 Reakční moment vrtule 

 Předpokládáme, že motor točí vrtuli ve smyslu proti směru hodinových ručiček (při 

pohledu ve směru letu). Podle zákona akce a reakce vzniká reakční moment opačného 

smyslu, který je stejně velký. Reakční moment se přenáší do postroje. Krut není 

přenášen závěsným popruhem, je přenášen hlavními nosníky pouze do postroje a 

negeneruje žádné boční síly. Reakční moment vrtule a rotujících součástí nemá vliv na 

klonění ZK, projevuje se pouze mírným natočením pilota okolo podélné osy. S tím musí 

pilot počítat, neboť vychýlení doleva o vzdálenost „d“ způsobí nesymetricitu tahu jak 

vidno na obrázku 21. Nesymetricita způsobí mírné zatáčení doprava. Pilotovi se 

dokonce může zdát, že křídlo kloní na pravou stranu mnohem více než v reálu. Ve 

skutečnosti dochází k natočení postroje a ten pocit točení do prava umocňuje. Je na 

pilotovi, aby zatáčení doprava eliminoval. Tento jev povede k tomu, že ZKPM bude 

doprava zatáčet lépe, nežli doleva. [14] 

 

Obrázek 21 vliv reakčního momentu vrtule na polohu pilota 

Vodorovný stabilizátor je také vybaven „trimy“ právě pro eliminaci natáčení vlivem 

reakčního momentu vrtule. Moment proti natáčení je vyvozen jejich nesymetrickým 

nastavením vůči směru letu. Umístění trimů viz obrázek 22. 
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Obrázek 22 trimy 

8.3.2 Gyroskopický moment vrtule 

Otáčející se vrtule se chová jako setrvačník. Je-li osa rotace stervačníku pohybem 

vychýlena ze své polohy, pak vzniká gyroskopický moment. Taková situace nastává při 

rotaci kolem příčné osy, tj při stoupání a klesání a při otáčení kolem svislé osy, tj při 

zatáčení. Klonění nemá na vznik gyroskopického momentu vliv. Pokud kluzák začne 

rotovat kolem příčné osy (stoupání, klesání) nebo svislé osy (zatáčení), projeví se 

gyroskopický moment MG a vygeneruje precesní pohyb v ose kolmé na rovinu tvořenou 

osou rotace vrtule a osou rotace kluzáku. Vektor hybnosti H je shodný s osou rotace. 

H1 je vektor hybnosti vodorovný se zemí, H2 je vektor při stabilizovaném stoupání po 

startu. Velikost změny vektoru momentu hybnosti je ΔH a odpovídá úhlu Δθ. Situace je 

znázorněná na obrázku 23. Pokud bychom znali moment setrvačnosti vrtule „I“ pak lze 

dopočítat moment setrvačnosti dle vzorce:[3] 

VIH  

 A také velikost kinetické energie vrtule částí dle vzorce: 

2

2

1
VK IE  



61 

 

Obrázek 23 změna směru vektoru hybnosti při přechodu do stoupání 

Rotační osa vrtule vykonává při jiném, než přímočarém letu pohyb po kuželové ploše, 

jejíž tvar a rozměry jsou závislé na otáčkách, hmotnosti vrtule a úhlové rychlosti změny 

směru letu. Obr 13 ukazuje dynamické účinky jednotlivých rotačních pohybů na 

precesní pohyb. Pro určení smyslu otáčení a směru vektorů momentu používáme 

konvenci pravé ruky, pro určení směru a smyslu gyroskopického momentu se používá 

pravidlo levé ruky.[3] 

 

Obrázek 24 generované momenty při změně směru vektoru hybnosti 

Velikost úhlové rychlosti precesního pohybu získáme ze vzorce: 

V

T

GGVT
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M
IM  
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 Při stoupání bude mít PPJ tendenci se vychylovat napravo, při klesání zase doleva. Při 

zatáčení se smysly působení momentů otočí, při zatáčce doleva bude mít podvěšená 

soustava pilota s PPJ tendenci být „těžký na čumák“, při pravé zatáčce zase „těžký na 

ocas“. Efekt trvá vždy jen takovovu dobu, po kterou je prováděn manévr. Moment je 

tím nepříjemnější, když se projevuje při nízkých rychlostech, například při startu. Proto 

je správná technika startu důležitá. Pilot by se při pilotáži měl vyvarovat rychlým 

změnám směru letu. 
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9. Pevnostní analýza 

Obsahem této kapitoly je dimenzování draku, motorového lože a integrální palivové 

nádrže. Statický a únavový výpočet vychází ze stanovených zatížení a zátěžových 

stavů. Postup pro stanovení zatížení a zátěžových stavů vychází ze stavebního 

předpisu, z vypočtených aerodynamických sil, z tíhy konstrukce a geometrie celé 

sestavy. 

9.1 Postup určení zatížení a bezpečnosti konstrukce 

9.1.1 Provozní zatížení- FPROV 

 FPROV- maximální zatížení, které se v provozu může vyskytnout. Je stanoveno 

jednotlivými požadavky použitého předpisu letové způsobilosti. 

- Provozní zatížení se užívá v: 

 únavě (dostatečná jistota, že nevzniknou poruchy je dosažena tím, že letoun je 

počítán a zkoušen tak, že za použití typického provozního spektra vydrží 4÷6 

tzv. „životů“) 

 aeroelasticitě (zde jde o silně nelineární děje a je prokazováno, že k rozvoji 

aeroelastických jevů nedojde při určitém násobku max. rychlosti, většinou 1,2 

násobku. 

- do provozního zatížení se v konstrukci nesmí vyskytnout plastické deformace, resp. 

škodlivé plastické deformace (tzn. že funkčnost konstrukce a systémů musí být bez 

jakéhokoli omezení zachována v původním stavu pro další provoz letounu aniž by byla 

narušena únavová životnost) 

9.1.2 Součinitel bezpečnosti- f, fZ 

Součinitel bezpečnosti je bezrozměrná veličina a vyjadřuje rezervu na různé 

nepřesnosti, nebo nejistoty. Zachycuje vlivy na nepřesnosti ve stanovení zatížení, 

výrobní nepřesnosti, nepřesnosti v materiálových charakteristikách, nepřesnosti ve 

výpočtech dimenzování a některé nestacionární děje jako například náhlé šoky do 

konstrukce. 

 Ve zvláštních případech se používá dodatečný, tzv. zvyšující souč. bezpečnosti – fz. 

Používá se v některých závažných případech, například tam, kde je možnost většího 

rozptylu charakteristik materiálů, zatížení a provozního opotřebení. 
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Vyčíslení fZ pro následující případy: 

1,25 ÷ 2,0  pro odlitky 

1,15  pro spojovací kování neověřená pevnostní zkouškou 

1,25  pro závěsové momenty kormidel neověřených letovým měřením 

1,2 a větší  pro kompozity 

1,33  pro připevnění sedadel, lehátek, pasů 

1,33  pro zatížení kabiny od přetlaku 

3,33  pro kluzná ložiska 

Pro konstrukci Vampira přichází v úvahu pouze zvyšující součinitel pro spojovací 

kování, pro otočné připevnění k postroji pilota a zde použité ložisko. Výjimku v aplikaci 

f= 1.5 a fZ tvoří tzv. havarijní případy, v nichž se používá f = 1. V těchto případech 

může dojít k trvalým deformacím konstrukce. Jedná se tedy o zvláštní případy, kdy při 

provozním zatížení mohou nastat trvalé deformace. V těchto případech se ale nemluví 

o provozním, ale havarijním zatížení. Tyto případy jsou vyvolány nesprávnou funkcí 

části konstrukce nebo systému, na jehož činnost je již aplikován součinitel bezpečnosti, 

nebo je prokázán zkouškami. Tím pádem by se vlastně jednalo o zdvojení tohoto 

součinitele. Dále takovým „letově – pozemním“ stavem, při němž dojde k zatížením, 

která se předpokládají jako poslední v provozu letounu tzv. havarijním přistáním. 

Zatížení je v těchto případech značné. 

9.1.3 Početní zatížení- FPOČ 

Získáme z provozního zatížení vynásobením součinitelem bezpečnosti. Pevnostní 

výpočty (dimenzování) provádíme výhradně s početním zatížením. 

FPOČ = f . fZ . FPROV 

9.1.4 Únosnost konstrukce- FÚ 

Zatížení, při kterém se konstrukce právě poruší. Bývá určeno pevnostním výpočtem s 

uvážením nelinearit, materiálových i konstrukčních, nebo pevnostními zkouškami 

9.1.5 Součinitel rezervy- RF 

Každý pevnostní výpočet musí být zakončen vyčíslením tohoto součinitele rezervy.  

RF = Fú / F poč > 1 nebo RF = Rm / Von Mises > 1 
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9.1.6 FE model 

Byl vytvořen FE model sestavájící z elementů typu 0D, 1D a 2D. 3D elementy 

aplikovány nebyly. Prvky 0D reprezentují hmotné body jako motor a hmotnost paliva, 

viz kapitola 9.1.7 kde jsou znázorněny. Elementy 1D - BEAM reprezentují spojovací 

materiál- šrouby a nýty. Prvky 2D- SHELL QUAD jsou použity na veškeré plochy, 

především plechy. Vyjímečně jsou doplněny prvky SHELL TRIA. Typická velikost 

elementu je 20 mm, v MKP modelu je přiblizně 100 000 elementů. 

 

Obrázek 25 FE model 

9.1.7 Definice okrajových podmínek 

Zatížení se stanovuje z více vstupů najednou. Primárním vstupem jsou stavební 

předpisy. V předpisech jsou definovány především násobky přetížení pro letové a 

havarijní případy viz kapitola 3.8.3. 

Dalším vstupem jsou hmotové podklady. Na konstrukci působí spojitá zatížení vlastní 

vahou konstrukce a násobky přetížení. Další veličinou, která vstupuje do zatížení 

vlastní vahou je hmotnost paliva v nádrži, pro vyýpočet uvažujeme plný stav paliva, tzv 

„po špunt“. 

Aerodynamické podklady, tzn. určení vzdušných sil a momentů jsou třetím vstupem do 

analýzy. Pro určení aerodynamických sil působících na konstrukci Vampira byla 

uskutečněna CFD analýza proudění okolo soustavy pilot-pohonná jednotka a určení 

odporové a vztlakové síly. Tyto síly jsou uvedeny v kapitole 7.3. Do aerodynamických 
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sil počítáme tu nejdůležitější a největší a sice tlačnou sílu vrtule. Definice tlačné síly je 

v kapitole 5.5. 

Posledním vstupem pro výpočet zatížení je geometrie konstrukce. Jde sice o nepřímý 

vstup, ale je pro určení také důležitý. 

Všechny výše uvedené vstupní síly vstupují do výpočtu napřímo a také do kapitoly 

mechanika letu, kde jsou posuzovány různé letové režimy a z nich plynoucí další 

zatížení.  

 

Obrázek 26 Okrajové podmínky pro letové případy 

 

Obrázek 27 Okrajové podmínky pro přistání 
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9.1.8 Definice zátěžových případů 

Zátěžové případy jsou předepsány předpisem, viz kapitola 3.8.3. Okrajové podmínky 

jsou stanoveny velmi konzervativně, tzn. jako když je při daném přetížení plná nádrž 

paliva i s podvěšenou přídavnou nádrží, motor pracuje právě na plném výkonu, vrtule 

dává plný tah a v rychlostech kdy zároven působí maximální síla aerodynamického 

odporu na přídavnou nádrž a vztlak stabilizátoru. Odpor přídavné nádrže je 0,5 N a dá 

se předpokládat, ze odpor pohonné jednotky je menší. Proto byl pro FEM analýzu 

odpor zvetšen dvojnásobně na 1 N a aplikován na přídavnou nádrž cili na 

nejnepříznivejší místo. Stále se dá říci že je tak malá, že by se dala zanedbat. Reakční 

moment vrtule je možno také zanedbat. 

Taková konstelace všech zatížení najednou pravděpodoně nikdy nenastane, je však 

třeba s ní počítat. Do FEM analýzy byly zatížení aplikovány dle následujících tabulky: 

násobek

fitting 

factor

vlastní hmotnost 

+ palivo Tah vrtule

Odpor příd. 

nádrže Vztlak

Nr. Název n f G= 150 N T = 500 N FO= 1 N Fv= 9,6 N

1 4g dolů, provozní minus Z 4 1 ANO ANO ANO ANO

2 2g nahoru, provozní plus Z 2 1 ANO ANO ANO ANO

3 6g dolů, početní minus Z 6 1,5 ANO ANO ANO ANO

4 3g nahoru, početní plus Z 3 1,5 ANO ANO ANO ANO

5 9g dopředu, havarijní minus X 9 1 ANO ANO ANO ANO

6 1.5g do strany, havarijní plus/minus Y 1,5 1 ANO ANO ANO ANO

7 Podvozek minus Z 6 1 ANO ANO ANO ANO

Zátěžový případ

Ve směru osy

 

Tabulka 14 Aplikovaná zatížení 

9.1.9 Materiálové charakteristiky 

V letecké konstrukci jsou běžně používány metalické materiály na bázi slitin hliníku, 

neboť disponují příznivou měrnou hmotností a pevností. Nejrozšířenějším materiálem 

na primární konstrukce jsou duraly řady 2xxxx, tedy dural 2024, 2017 apod. Dural je 

slitina hliníku s příměsí Cu, Mg, Mn a vyznačují se poměrně vysokou mezí pevnosti od 

400 do 500 MPa. Bohužel tento materiál je poměrně drahý a těžko dostupný. 

9.1.9.1 Materiál drakových dílců  

Vzhledem k poměrně příznivým napětím v navržené konstrukci si moho dovolit zvolit 

běžnější „neleteckou“ slitinu hliníku řady 6xxx s příměsí Mg [0,8-1,2 hmotnostních 

procent], Si [0,4-0,8%] a Cu [0,15-0,4%] a s dalšími příměsemi jako je Mn, Fe, Zn a Ti. 

Slitina 6061 stavu T6 má přibližně o 100 MPa nižší pevnost v tahu než materiál 2024-

T3, je však z hlediska logistiky a ceny dostupnější. Slitina EN AW 6061-T6 je komerčně 

nejdostupnější materiál, má dobrou pevnost, relativně dobrou odolnost proti únavě a 

hlavně dobrou svařitelnost, čehož lze s výhodou využít pro výrobu svařované nádrže. 



68 

Nevýhodou je horší eloxovatelnost po svaření, což je způsobeno příměsí křemíku ve 

slitině, který svařováním tzv. vyplave na povrch. Další nevýhodou je vyšší náchylnost 

ke korozi způsobená příměsí mědi. V primární konstrukci je v maximální míře využita 

pouze tato hliníková slitina, tzn, profily, plechy, ale také veškerý spojovací materiál.  

Slitina EN AW-6061 je použita ve stvu T6, což znamená, že je tepelně zpracovaná a 

uměle vystárnutá. Vykazuje o cca 100 MPa vyšší mechanické vlastnosti než ve stavu 

bez tepelného zpracování a přirozeně vystárnutá. 

Náísledující tabulka udává základní mechanické vlastnosti potřebné pro statický 

výpočet. Pro Rm a Rp02 bývá zvykem udávat různé hodnoty pro směry L a LT, což 

znamená orientaci zrna v materiálu, pro účel této DP není pro jednoduchost třeba toto 

rozlišovat, stejně tak výsledné hodnoty RF budou poměrně vysoké. 

Číslo 

materiálu 

Hustota Mez kluzu 

Rp02 

Mez pevnosti 

Rm 

Youngův 

modul E 

Poměrné 

prodloužení A 

Tvrdost 

[kg.m
-1

] [MPa] [MPa] [GPa] [%] HB 

6061-T6 2700 240 260 70 7 85 

Tabulka 15 Materiálové charakteristiky slitiny 6061 

 

Tabulka 16 Materiálové charakteristiky dle reference [4] 
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9.1.9.2 Materiál nýtů a šroubů 

Konstrukčním záměrem je vyhnout se spojování dílů vyrobených z různých materiálů, 

typicky ocel- hliník a případně i bronz. Spojování dílů s různými elektrodovými 

potenciály způsobuje elektrochemickou korozi materiálu a použití homogenních 

materiálů tuto nepříznivou chemickou reakci eliminuji. Proto jsou veškeré spojovací 

prvky, typicky nýty a šrouby z hliníkových slitin.  

V primární struktuře bude použit 1 typ nýtu a sice přesný nýt s půlkulovou hlavou dle 

ČSN EN 6081. Budou použity 2 průměry nýtů jednoho typu. Na snýtování primární 

struktury je použit nýt ČSN EN 6081-D4 o průměru 3,18 mm. Materiál nýtu je slitina 

5056A-H321. K tomuto nýtu jsou straně 69  uvedeny hodnoty pro maximální přípustné 

smykové síly. Nýt by správně neměl být namáhán vůbec na tah, konstrukce je 

koncipovaná tak, že nýty jsou použity pouze v uzlech, kde je očekávána pouze 

smyková síla a tam, kde se vyskytuje signifikantní tahové namáháíní jsou použity 

šrouby. 

 

Tabulka 17 Jednostřižný nýt [4] 
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Tabulka 18 Dvoustřižný nýt [4] 

Běžnou praxí pro výpočet únosnosti nýtů bývá použití naměřených hodnot z trhacích 

zkoušek, kdy nýt bývá posuzován jako celý spoj, tzn. že únosnost závisí nejen na nýtu 

samotném, ale také na druhu spojovaného materiálu a jeho tloušťce. Hodnoty pro  

9.2 Dimenzování 

Podrobný analytický a FEM výpočet konstrukce je velice rozsáhlý a jen to je 

samostatné téma pro diplomovou práci na oboru stavby letadel. Pevnostní výpočet lze 

provádět metodou analytickou a metodou FEM. Tato kapitola je pouze strucným 

výtahem z celé pevnostní analýzy jejíž plné znění si autor práce ponechává jako své 

know-how a hodlá ji předložit pouze certifikační autoritě- LAA. 

9.2.1 Výsledky FEM analýzy 

FE model byl spocitan programem NASTRAN. Pro vyhodnocení byl pouzit vystup pro 

hodnoceni redukovaného napetí Von Misses. Zvolen rezim „fill element“ a „extreme 

value“. 

RF faktor (reserve factor) je bezrozměrná veličina a její vyčíslení je uvedeno v kapitole 

9.1.5. Obrázky coby výstupy z FEM jsou k nalezení v příloze 3. 
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Následující tabulka vyčísluje RF nejslabší části konstrukce. 

Zátěžový případ 
Von 

Misses Rm RF 

Nr. Název N/mm2 N/mm2 (-) 

1 4g dolu, provozní 213 

260 

1,22 

2 2g nahoru, provozní 99 2,63 

3 6g dolů, početní 319 0,82 

4 3g nahoru, početní 148 1,76 

5 9g dopředu, havarijní 237 1,10 

6 1.5g do strany, havarijní 274 0,95 

7 Podvozek 156 1,67 

Tabulka 19 Napětí v konstrukci a RF faktor 

Jak vidíme, tak v zátěžovém případu 3 a 6 vychází nedostatecné RF. V takovém 

prípade je treba se detailne podívat na model a urcit duvod. Viz následující obrázky. 

 

Obrázek 28 Kritické napětí ve stabilizátoru 

Na potahovém plechu se v okolí díry vyskytuje špička napětí. V takovém případě se ve 

vyhodnocavcím prostředí Nastranu volí režim, který zprůměruje hodnoty tak, aby klesly 

na reálnou hodnotu. Dale je možné použít sílu z elementu reprezentujícího spojovací 

článek a analyticky vypočítat otlak v díře. Můžeme s jistotou prohlásit, že potahový 

plech po analytickém zhodnocení vydrží. 
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Obrázek 29 Kritické napětí v motorovém loži 

Na motorovém loži opět vyskakuje špička napětí. Vzhledem k tomu, že RF=0,95 

můžeme opět použít průměrovací metodu vyhodnocení napětí, také se dá dále 

9.2.2 Analýza spojovacího materiálu 

Tato kapitola jen ve stručnosti ukazuje, jak jsou posouzeny spojovací prvky na 

konstrukci z hlediska statické únosnosti. Lícované šrouby M5 kterými jsou hlavní casti 

draku smontovány zde uvedeny nejsou, nebot jednak jsou šroubové spoje silně 

předimenzovány a také proto, že aplikací utahovacího momentu je jejich posuzování 

komplikovanější a mimo rozsah této DP. Budou zde posouzeny pouze nýty průměru 

3,18 mm kterými je konstrukce snýtována.  

Z FE modelu provedeme výpis sil v 1D elementech příslušného pruměru a vlastností. 

Vypadnou nám hodnoty „1D Force/CBEAM Axial Force A“ a dále 2 slozky smykových 

sil „1D Force/CBEAM Web Shear-Plane1 A“ a „1D Force/CBEAM Web Shear-Plane2 

A“. Axiální sílu bereme konzervativně bez ohledu na směr pusobení (tah či tlak) a obě 

slozky smykové síly vektorově secteme abychom dostali reálnou velikost smykové síly. 

V následující tabulce jsou vybrané maximální axiální síly a maximální smykové síly pro 

nýty ze všech zatěžovacích případů a ze vsech 1D elementů pro nýt průmer 3,18 mm. 

Je to tak zvané maximum z obálky zatížení.  

zátěžový případ Entity 1D Force/CBEAM Axial Force A1D Force/CBEAM Web Shear-Plane1 A1D Force/CBEAM Web Shear-Plane2 AFax(abs) Fs

SUBCASE 3 = 6g_dolu_pocetni 33283 -7 -335 401 7 523

SUBCASE 3 = 6g_dolu_pocetni 33279 70 338 77 70 347  

Tabulka 20 Síly v nejvíce namáhaných nýtech 

Z tabulky je patrné,že bezpečně největší síly jsou smykové,zatímco síly axiální jsou 

minimální. To odpovídá konstrukční zásadě, že nýty nemají být namáhány na tah. 
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Tahové složky se zde sice vyskytují,ale jsou tak malé,že je lze s klidným svědomím 

zanedbat. Je tedy patrné,že nýtovaná primární struktura je dobře navržena. Vyčíslení 

RF nýtu dle reference 9.1.5 odvisí od dovoleného namáhání nýtu, které je 1503 N dle 

kapitoly 9.1.9.2 a akční smykové síle dle tabulky. 

RF nejnamáhanějšího nýtu je 1,92 

Pro spolehlivé ověření celého nýtového spoje by bylo třeba ještě spočítat díru v plechu 

na otlak a na vytržení. 

 



74 

10. Závěr 
Diplomová práce je postavena tak,že shrnuje všechny známé a dostupné informace 

týkající se možnosti motorizace závěsných kluzáků. Rešerše známých informací 

týkajících se legislativní stránky provozu, výňatky nejdůležitějších bodů ze stavebního 

předpisu a praktické informace od výrobců motorů a vrtulí jsou nezbytnou základnou 

pro uvedení projektu v život. Na základě těchto podkladů se mohou rozvinout úvahy o 

výberu konkrétního motoru a vrtule, o koncepci pohonné jednotky s příčným 

stabilizátorem zvýšujícím bezpečnost, nýtované konstrukci stabilizátoru se 

zakomponovanou palivovou nádrží, technologii výroby a posouzení variant palivové 

nádrže.Přidanou hodnotou práce je především to,že přináší některé nové poznatky z 

vlastního teoretického výzkumu. Pravděpodobně poprvé zde byla aplikována 

výpočtová metoda CFD pro obtékání pilota zavěšeného ve vodorovné poloze pod 

kluzákem. Poskytuje obraznou představu o rychlostech a směru proudnic v 

bezprostředním okolí obtékaného tělesa a za ním. Další přidanou hodnotou je 

hodnocení statické únosnosti konstrukce metodou konečných prvků. Pro první 

dimenzování byla použita analytická metoda,tj. ruční zjednodušující výpočet. Pro 

případnou certifikaci úřadem by byl předkládán detailní analytický výpočet jako hlavní 

podklad pro pevnostní výpočet. Analytická metoda není součástí DP jednak z důvodu 

obsáhlosti práce a také z důvodu toho,že autor jej považuje za klíčové know-how a 

brání se tak zneužití výsledků své práce třetími osobami. Proto je v DP zmíněna pouze 

FEM metoda. Výsledky z FEM výpočtu poukazují na značnou předimenzovanost 

konstrukce z hlddiska napětí při letových a havarijních stavech. Při zamyšlení nad 

reálným provozem je ale třeba brát v potaz to,že konstrukce by v tomto případě možná 

subtilnější být mohla,ale s ohledem na tuhost konstrukce je lehké předimenzování na 

místě. Pro piloty je komfortnější cítit,že struktura jíž vládnou je tužší,nekroutí se a je 

odolnější vůči vibracím od motoru. Tím spíše to platí v případě použití dvoutaktních 

jednoválců, které do konstrukce přenášejí větší vibrace než boxery s protilehlými válci. 

Vyšší RF faktor dává pilotovi větší sebevědomí pro provádění ostřejších obratů. Dalším 

důvodem je,že by měla být konstrukce odolná zatížením vznikajícím při neopatrné 

manipulaci, transportu a provozu na velmi hrbolatých plochách pro start a přistání. 

Zcela zatím chybí analýza únavy materiálu a i proto vyšší RF prvků draku poskytuje 

rezervu pro provoz. Až při testovacím provozu prototypu bude možné sestavit 

zatěžovací spektrum k získání vstupů pro únavovou analýzu. 

Další kapitoly o které by bylo možné DP významě rozšířit jsou zkoušení a testování 

pomocné pohonné jednotky. Opět z důvodu obsáhlosti DP tyto kapitoly nejsou součástí 

DP. Pro pozemní zkoušky již teď má autor skici testovacího standu pro zkoušení 
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motoru a měření tahových charakteristik vrtulí, stejně tak i náčrt stolice pro lámací 

zkoušku. Nádrž by bylo třeba také testovat,například přetlakem. Letové zkoušky by 

probíhaly v první řadě jen v režimu bezmotorového kluzáku s pouhým drakem a 

atrapou motoru s vrtulí a s dovážením na reálnou hmotnost přídavným balastem. Po 

změření poláry kluzáku vybaveného pomocnoým pohonem a ověření stability by se 

přikročilo k letovým zkouškám, jejichž harmonogram by se musel konzultovat s 

odborníkem který již má zkušenost v oblasti letového ověřování leteckých konstrukcí. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, pokud by nekdo mel zájem o spolupráci na realizaci tohoto 

projektu, může mne kontaktovat na email petr-myska@seznam.cz. 
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Seznam zkratek 

Zkratka Její význam 

BP Bakalářská práce. 

DP Diplomová práce. 

SLZ Sportovní létající zařízení 

UL Ultra light, ultralehké letadlo 

ZK Závěsný kluzák 

ZKPM Závěsný kluzák s pomocným motorem 

PPJ Pomocná pohonná jednotka 

MZK Motorový závěsný kluzák 

PG Paraglide, padákový kluzák 

MPG Motorový paraglide 

UAV Unmanned aircraft vehicle, bezpilotní létající prostředek 

LAA Letecká amatérská asociace 

EASA European Aerospace and Space Agency, Evropská agentura pro 

letectví a vesmír 

DHV Deutsche Hängegleiterverband, Německý svaz závěsného létání 

DULV Deutschen Ultraleichtflugverbandes, Německý svaz ultralehkého 

létání 

SHV Schweizerischer Hängegleiter Verband, Švýcarský svaz závěsného 

létání 

ISA International Standard Atmosphere, mezinárodní standardní 

atmosféra 

CoG Center of gravity, těžiště 

MTOW Maximal take off weight, maximální vzletová hmotnost 

MEW Maximal empty weight, maximální hmotnost prázného stroje 

CAD Computer aided design, konstruování pomocí počítače 

CNC Computer numerical control, číslicově řízený obráběcí stroj 
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MKP Metoda konečných prvků 

CTR Control terminal area, koncový řízený okrsek 

TMA Terminal Manoeuvring Area, koncová řízená oblast 

PA Prohibited area, zakázaná oblast 

DA Danger area, nebezpečná oblast 

RA Restricted area, vyhrazená oblast 

USD Americký dolar 

CZK Česká koruna 
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Seznam veličin a jednotek 

Symbol Jednotka Popis 

PMOT kW výkon motoru 

PVRT kW příkon vrtule 

i - redukční poměr 

nc ot/min otáčky motoru 

nV ot/min otáčky vrtule 

α deg úhel náběhu 

β deg úhel nastavení vrtulového listu 

θ deg úhel vektoru hybnosti 

λ - skluz vrtule 

DV Mm průměr vrtule 

d Mm distanc od osy rotace 

ωV rad/s úhlová rychlost vrtule 

ωTU rad/s úhlová rychlost rotace při tumblu 

u m/s obvodová rychlost 

a m/s rychlost zvuku (u země) 

v m/s rychlost letu 

M - Machovo číslo 

T N tah vrtule 

FD N aerodynamická odporová síla 

FL N aerodynamická vztlaková síla 

FZAV N výsledná síla na závěs 

FZK N zatížení kluzáku 

FTO N odporová síla stabilizátoru při tumblu 

FOT N odstředivá síla na závěs 

FPROV N provozní zatížení 

FPOČ N početní zatížení 

GZ N tíha v závěsu 

GZK N tíha kluzáku 
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RG N reakční síla na tíhu 

MR Nm reakční moment vrtule 

MTU Nm stabilizující moment 

EK J kinetická energie 

H kg m/s hybnost 

I kgm2 moment setrvačnosti vrtule 

 

kg/m3 hustota vzduchu 

υ m2/s dynamická viskozita 

p Pa tlak obecně 

pA Pa atmosférický tlak dle ISA 

g m/s2 tíhové zrychlení 

ng - násobek přetížení 

cT - součinitel tahu vrtule 

cP - součinitel příkonu vrtule 

cD - součinitel aerodynamického odporu 

cL - součinitel aerodynamického vztlaku 

f - koeficient bezpečnosti 

fZ - zvyšující koeficient bezpečnosti 

Veličiny s indexy 1 a 2 jsou vždy uvedeny a vysvětleny v příslušné kapitole a jsou 

dohledatelné v textu bakalářské práce. 
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Příloha 1 Základní pohledy na závěsný kluzák s pomocným motorem 
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Příloha č.2: výsledky 2D analýzy proudění 
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Vektory rychlosti při v∞= 33,333 m.s-1 



89 

 

 

Vektory rychlosti a síla výřivosti při v∞= 33,333 m.s-1 
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Rozložení celkového tlaku 
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Působistě aerodynamických sil na sestavu motor-přídavná nádrž zakótované od globálního souřadného systému 
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3D analýza samotné přídavné nádrže – rychlostní pole při v∞= 33,333 m.s-1 
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3D analýza samotné přídavné nádrže-vektory rychlosti při v∞= 33,333 m.s-1 
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3D analýza samotné přídavné nádrže-rozložení tlaku při v∞= 33,333 m.s-1 
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Příloha č.3: výsledky FEM analýzy 
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