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1 Úvod 
Motivací pro vznik této práce je změna podmínek letové způsobilosti ultralehkých letadel Evropskou 

unií. Stávající předpis UL-2 v upraveném znění z roku 2002, společně s nařízením Evropského 

parlamentu a rady EU č. 216/2008, nařizuje pro dvoumístné aerodynamicky řízené ultralehké letouny, 

které jsou vybaveny záchranným padákovým systémem, maximální vzletovou hmotnost 472,5 kg a 

zároveň největší minimální rychlost 65 km/h. Nové nařízení Evropského parlamentu a rady EU 

2018/1139 dává možnost členským zemím ve formě výjimky spravovat na národní úrovni letadla do 

maximální vzletové hmotnosti 600 kg společně se zvýšením minimální rychlosti na 45 uzlů (přibližně 

83,3 km/h). Česká republika se rozhodla této výjimky využít a v nynější době připravuje Letecká 

amatérská asociace nový předpis UL-2 pro kategorii ULL, který, po schválení ministerstvem dopravy, 

umožňuje aktivní využití těchto technických změn. Díky tomu je možná konstrukční úprava 

ultralehkého letounu UL-39 Albi II, vyvíjeného na ústavu letadlové techniky fakulty strojní ČVUT, na 

nové maximální limity. Cílem této práce je provést studii, která by měla naznačit možnosti zjednodušení 

vztlakové mechanizace. [1] 

 

Obrázek 1 – 3D vizualizace vyvíjeného UL-39 Albi II [2] 
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2 Význam a typy vztlakových klapek 
2.1 Význam 
V začátcích letectví, vzhledem k nízkým výkonům motorů, byly křídla navrhována tak, aby měla malé 

plošné zatížení a vysoký maximální součinitel vztlaku. Ve třicátých letech minulého století, díky 

pokroku ve vývoji motorů, už bylo možné, aby bylo plošné zatížení zvětšeno, a aby křídlo bylo 

uzpůsobeno pro cestovní let. Zatímco dřívější koncepce křídel vyhovovaly pro starty i přistání, pro ty 

novější se vyskytl problém v počtu letišť vybavených dostatečné dlouho vzletovou a přistávací dráhou 

pro uspokojení délky přistání těchto letadel. Jelikož stavět dlouhé dráhy by bylo neefektivní, rozhodli 

se tehdejší konstruktéři řešit tento problém mechanizací křídla na úkor snížení jednoduchosti a zvýšení 

hmotnosti letadla. Zatímco v počátku se používaly jednoduché odštěpné klapky, tak v současnosti se 

můžeme setkat se stále komplikovanějšími systémy. V dnešní době se můžeme se vztlakovými klapkami 

setkat u všech druhů letadel. Zatímco u ultralightů jsou mnohdy nepotřebné vzhledem k jejich 

parametrům a délce dnešních letišť, tak u rychlých letadel, která přistávají při rychlostech 200-250 km/h, 

jsou nutně potřeba, neboť při takovýchto rychlostech se časy pro rozhodování a provedení nutných 

úkonů posouvají pod limity, které by byly ještě schopné zvládnout i zkušené posádky. [3] 

2.2 Princip a popis jednotlivých klapek 
Jak už bylo zmíněno, vztlakové klapky jsou součástí mechanizace křídla vyskytující se jak na odtokové, 

tak i na náběžné hraně křídla. Kromě jejich primárního použití při fázi vzletu a přistání se jich kupříkladu 

používá i u kluzáků při kroužení ve stoupavých proudech k dosažení co nejmenšího poloměru zatáčky 

a přiblížení se k jádru termického proudu. Tyto prostředky mají za úkol zvýšit vztlak a docilují tohoto 

pomocí tří způsobů: [3][4][5] 

1. Zvětšením zakřivení (tvaru střední křivky) profilu (obr. 2 - ID 2,3,10 a 13) 

2. Ovlivněním mezní vrstvy pasivní formou, tj. přirozeným odsáváním a přefukováním bez 

vnějšího přívodu energie 

3. Zvětšením plochy křídla 

4. Sloučením principů 1 až 3 (obr. 2 - ID 4 až 9 a 11,12) 



13 

 

 

Obrázek 2 - Přehled typů mechanizace křídla [3] 

2.2.1 Vztlakové klapky na odtokové hraně 

Operují s principem, že pomocí změny křivosti křídla se urychlí obtékání na odtokové hraně, čímž se 

zvýší podtlak na velké části profilu. Jejich nevýhodou je, že u tenkých profilů může docházet k 

dřívějšímu odtrhávání proudnic na odtokové hraně a snížení kritického úhlu náběhu. [3] 

Odštěpná (odklápěcí) klapka 

Řadí se mezi nejjednodušší, nejlehčí a nejstarší konstrukční provedení. Nevýhodou této klapky je, že už 

od malých výchylek roste její odpor a díky tomu není vhodná pro vylepšení parametrů stoupání. 

V dnešní době se již nepoužívá. Lze se s ní setkat u letadel Z-126-726, DC-3 a MIG-15. U ultralightů ji 

lze nalézt kupříkladu na Evektoru SportStar nebo u JA 100 Colibri Basic. [3][6][7][8] 
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Obrázek 3 - Odštěpná klapka letounu Evektor SportStar [7] 

Sklopná (jednoduchá) klapka 

Vyniká svoji konstrukční jednoduchostí, ale při výchylkách přibližně 10-15° nastává u této klapky 

odtržení podél osy závěsu, dochází k poklesu vztlaku a odpor se již při dalším nárůstu výchylky zvětšuje 

stejně jako u odštěpné klapky. Používá se u ultralightů (TL 2000 Star, DOVA DV-1 Skylark) a také u 

velmi výkonných kluzáků (Ventus). [3][6][9] 

 

Obrázek 4 - Jednoduchá klapka letounu TL-96 [10] 

Fowlerova klapka 

Je to klapka, která využívá všech třech principů pro zvětšení vztlaku a při zataženém stavu je zhruba 90-

95 % klapky překryto horním potahem. Při vysouvání se nejprve pohybuje po své tětivě přímo dozadu 

a až ke konci vysouvání se sklápí. Tímto způsobem nejprve roste vztlak díky zvětšením plochy křídla, 

a poté i díky změny křivosti profilu. Výhodou klapky je, že odpor zpočátku dlouho roste pomalu, kvůli 
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čemuž je vhodná i pro starty. Nevýhodou je velký nárůst klopivého momentu společně s konstrukční 

náročností pro zajištění správné funkčnosti. Najdeme ji jak u kluzáků (L-13), dvoumotorových letounů 

(L-200), tak i u bojových letadel (MiG-21). Mezi ultralehké zástupce poté patří Skyleader 200 nebo 

Aeropilot Legend 540. [3][4][6][11][12] 

 

Obrázek 5 - Fowlerova klapka letounu Skyleader 200 [11] 

Jednoštěrbinová klapka 

Jedná se kombinaci zvětšení křivosti a ovlivnění mezní vrstvy. Při vysouvání klapky vzniká štěrbina, 

přes kterou proudí vzduch ze spodní části vyššího tlaku nad horní povrch klapky. Na klapce se díky 

tomu vytváří nová mezní vrstva, kvůli které je jí možné sklopit až na úhly kolem 40°, přičemž mezní 

vrstva na křídle před klapkou zůstává skoro bez ovlivnění. V dnešní době se jedná o nejrozšířenější druh 

u sportovních letadel, můžeme se s ní setkat například u Z-142. U ultralehkých letadel ji můžeme nalézt 

na BRM Aero Bristell NG 5 a také na ATEC 321 Faeta. [3][4][6][13][14] 

 

Obrázek 6 - Jednoštěrbinová klapka letounu BRM Aero Bristell NG5 [15] 
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Dvouštěrbinová klapka 

Mezi její hlavní výhody patří schopnost dosáhnout větších přírůstků vztlaku pří větších výchylkách 

klapek. Dociluje toho pomocí příznivějšího rozdělení tlaku, mající za následek oddálení odtržení proudu 

na klapce. Při nezávislém vytahování klapky a předklapky do optimální polohy je možno dosáhnout 

výchylek až 70°. Kvůli složitosti závěsného mechanismu nezávislého vytahování se ovšem v praxi 

používá předklapka pevně spojená s klapkou, zavěšenou na čtyřkloubovém mechanismu. Nevýhodou 

je, že geometrický přesně jsou klapky nastaveny pouze pro přistání. U vzletu je obětováno optimální 

nastavení pro stoupání za konstrukční a provozní jednoduchost. Vzhledem k velké náročnosti se 

nepoužívá u sportovních letadel, ale lze ji nalézt u menších dopravních letadel (L-410). [3][6] 

Tříštěrbinová klapka 

Lze se s ní setkat u některých transportních letounů s velkým plošným zatížením (větším než 500 

kg/m2). Při spojení s mechanizací náběžné hrany se můžeme dostat až na maximální hodnoty parametrů, 

kterých se dá ještě dosáhnout pasivními systémy beztoho, aby přírůstky klopivého momentu a odporu 

překročily neúnosné meze. [3] 

Klapka za křídlem 

Jedná se o samostatný profil nacházející se na závěsech za křídlem. Může být umístěn podél celého 

rozpětí křídla (Junkersova klapka) nebo jen po jeho části (flaperon). Má v sobě obvykle kombinovanou 

funkci vztlakové klapky a křidélek. V dnešní době ji nalezneme pouze výjimečně u ultralehkých letadel 

(ULL Fox). [4][6] 

 

Obrázek 7 - Závislost změny odporu a vztlaku jednotlivých klapek [3] 

Vesměs se dá tvrdit, že většina klapek nacházejících se na odtokové hraně zasahuje přibližně do 

30 % hloubky profilu a má dvě rozdílné provozní polohy. Pro start a stoupání se používají výchylky 

zhruba 20° a pro přiblížení a přistání se používají výchylky kolem 40°. [3] 

2.2.2 Vztlakové klapky na náběžné hraně 

Klapky na náběžné hraně ovlivňují mezní vrstvu po velké hloubce profilu. Také zabraňují odtržení na 

náběžné hraně u tenkých profilů a oddalují odtržení po celém profilu do vyšších úhlů náběhu. Protože 
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má změna křivosti na náběžné hraně za následek ovlivnění proudění jen do malé hloubky křídla, tak 

přispívá ke zvýšení vztlaku minimálně. [3] 

Výsuvný slot 

Funguje na principu, že při vysunutí přefukuje vzduch ze spodní přetlakové strany nad horní, což má za 

následek urychlení proud vzduchu v mezní vrstvě, a tím pádem se oddálí odtržení proudu na vyšší úhly 

náběhu. Jedná se o velice účinný prostředek, neboť dokáže udržet neodtržený proud do velkých úhlů 

náběhu a jeho závislost vztlaku na úhlu náběhu je i při překročení kritického úhlu náběhu plynulá. 

Nevýhodou je, že je konstrukčně nejsložitější a těžký. [6][16]  

Krügerova klapka 

Oproti slotu je konstrukčně jednodušší a lehčí. Výhodou je její účinnost. Nevýhodou je, že jakmile se 

dosáhne kritického úhlu náběhu, tak vyvolává rychlé odtržení proudu na křídle s náhlým poklesem 

vztlaku s růstem úhlu náběhu. Své uplatnění tím pádem má na křídle, kde je vysoký kritický úhel náběhu, 

kupříkladu na šípovitém křídle v kořenové části. [16]  

Sklopná náběžná hrana 

Vyznačuje se podobným charakterem křivky závislosti vztlaku na úhlu náběhu jako Krügerova klapka. 

Její nevýhodou je, že je konstrukčně složitější a nemá takovou účinnost. [16] 

 

V případě letounů s vysokým plošným zatížením není možné získat maximální součinitel 

vztlaku 𝑐𝑦 pro požadovanou minimální rychlost pouze s použitím mechanizace na odtokové či náběžné 

hraně. Kvůli tomu je potřeba mechanismy pro zvýšení vztlaku kombinovat. Nejčastěji se jedná o 

víceštěrbinové klapky ve spojení s vhodným mechanismem na náběžné hraně. [4] 

Pro zajištění správné účinnosti mechanizačních systémů je zároveň třeba, aby jednotlivé členy 

byly vzájemně přesně umístěny, a to ve všech svých polohách. Poloha klapek na náběžné hraně, stejně 

tak i geometrie štěrbiny mezi klapkou a křídlem na odtokové hraně, velice ovlivňuje přírůstky vztlaku, 

kterých jsme schopni dosáhnout. Obr. 9 a obr. 10 znázorňují obvyklý způsob zpracování výsledků 

polohy klapek z aerodynamického měření v tunelu. Mimo jiné u obr. 10 lze také vidět, jak nevhodná 

poloha slotu může ovlivnit vztlak i negativně. [3][6] 

Obrázek 8 - Závislost vztlaku na úhlu náběhu 

jednotlivých klapek na náběžné hraně [16] 

1 – Křídlo bez mechanizace 

2- Křídlo se slotem 

3- Křídlo s klapkou Krüger 

4 – Sklopená náběžná část křídla 
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Obrázek 9 - Klapka se štěrbinou na odtokové hraně [3] 

 

Obrázek 10 - Slot na náběžné hraně [3] 

Velice nebezpečná je nejednotná geometrie klapkových systémů nebo mechanismů závěsů na pravé a 

levé straně křídla, zapříčiněná odchylkami ve výrobě. Tato nepřesnost může způsobit po vytažení 

vztlakových klapek nechtěné klonění letadla vlivem rozdílných tlaků. [3] 

2.3 Mechanizační prostředky pro pohyb klapky 
V současné době existuje nespočet druhů mechanismů pro klapky na odtokové hraně, přičemž vylepšené 

nebo i nové druhy jsou ustavičně vyvíjeny. Mezi nejpoužívanější mechanismy pro Fowlerovu klapku se 

řadí čtyřkloubový, s vodící kolejnicí a s členem s vodící lištou. [17] 

Čtyřkloubový mechanismus vzhůru nohama 

Princip tohoto mechanismu je, že dva členy společně s podpěrou jsou na libovolném místě na svém 

vrchním konci zavěšeny za pevný bod na křídle a na svém spodním konci přímo na klapce nebo na 

klapkovém závěsu. Výhodou je, že je také možno dosáhnout kompletního schování mechanismu ve 

křídle a není potřeba aerodynamického překrytu, což zapříčiní menší odpor při malých i vysokých 

rychlostech. Další výhodou tohoto mechanismu je dobrá trajektorie vysouvání klapky při malých 

výchylkách, nevýhodou, že potřebné požadavky na výkon aktivního členu mohou dosáhnout vyšších 

hodnot. [17] 
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Obrázek 11 - Čtyřkloubový mechanismus letounu Douglas DC-8 [17] 

Mechanismus vodicí kolejnice 

Základem této mechanizace je vodící kolejnice, která je rovná a směrem k odtokové hraně se sklání 

dolů. Toto zajišťuje při vysouvání pohyb klapky dozadu a mírně dolů. Konec kolejnice je poté zahnut 

dolů, a tím pádem při přistávací konfiguraci zajištuje rotační pohyb klapky. Hlavní nevýhodou je, že 

reakce na vzdušné zatížení vyvolává moment mezi přední a zadní kladkou na závěsovém vozíku. V 

praxi nebývá vzdálenost mezi přední a zadní kladkou veliká, a tak zadní kladka nabývá velkých zatížení 

a kvůli tomu není lehké navrhnout tento mechanismus na rozumnou životnost. [17] 

 

Obrázek 12 - Mechanismus vodící kolejnice u letounu Boeing 757 [17] 

Mechanismus členu s vodící lištou 

Problémem jiných mechanismů je, že pro ideální pohyb klapky je třeba, aby jeden člen byl dostatečně 

dlouhý. Kvůli tomu se nevejde do aerodynamického překrytu. U tohoto mechanismu toto napodobuje 

vodící lišta. Stejně jako u mechanismu vodící kolejnice zde vzniká moment, a to mezi zadním členem a 

aktivním členem, avšak menší. Zároveň zde vzniká i menší mechanické opotřebení. [17]  
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Obrázek 13 - Mechanismus členu s vodící lištou u letounu Airbus A320 [17] 
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3 Stávající vztlaková mechanizace 
Při současném i budoucím návrhu se pro stanovení potřebného vztlaku křídla vychází z rovnice 

rovnováhy vztlakové síly a tíhy za letu. 

𝐿 = 𝐺 (3.1) 

Celkový vztlak letounu je složený ze dvou částí, a to ze vztlakové síly křídla a vztlakové síly vodorovné 

ocasní plochy (VOP), přičemž vztlaková síla VOP má opačný směr působení. V tomto případě se dá 

uvažovat velikost vztlakové síly VOP jako 5 % celkové vztlakové síly. [18] 

𝐿𝑘ř + 𝐿𝑉𝑂𝑃 = 𝐺 (3.2) 

𝐿𝑘ř = 𝐺 − 𝐿𝑉𝑂𝑃 (3.3) 

𝐿𝑘ř = 𝐺 − (−0,05𝐿) (3.4) 

𝐿𝑘ř = 𝐺 + 0,05𝐺 (3.5) 

𝐿𝑘ř = 1,05𝐺 = 1,05𝐿 (3.6) 

3.1 Vztlaková čára 
Vztlakové charakteristiky bývají popisovány vztlakovou čarou. Teoretickými a také experimentálními 

metodami je prokázáno, že závislost vztlaku na úhlu náběhu je v jeho oblasti malých hodnot lineární. 

Z charakteristické rovnice vztlaku 

𝐿 =
1

2
· 𝜌 · 𝑣2 · 𝑆 · 𝑐𝐿 (3.7) 

je zřejmé, že tuto závislost má na svědomí součinitel vztlaku, neboť právě ten závisí na úhlu náběhu. [4] 

 

Obrázek 14 - Závislost součinitele vztlaku na úhlu náběhu [4] 

Obr. 14 popisuje typický průběh závislosti součinitele vztlaku na úhlu náběhu. Součinitel vztlaku má 

lineární závislost v rozsahu přibližně ± 10° kolem směru nulového vztlaku α0. Tuto linearitu lze popsat 

rovnicí: 

𝑐𝐿 = 𝑐𝐿
𝛼(𝛼 − 𝛼0) = 𝑐𝐿

𝛼𝛼𝑎 (3.8) 

Aerodynamický úhel náběhu (αa) nám v grafu znázorňuje úhel od bodu nulového vztlaku. Směrnice 𝑐𝐿
𝛼 

má pro tenké profily teoretickou hodnotu 𝑐𝐿
𝛼 = 2𝜋 [

1

𝑟𝑎𝑑
] = 0,11 [

1

°
]. Se zvětšující tloušťkou profilu se 
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tato směrnice zmenšuje. Křídlo má menší směrnici než stejně tlustý profil a s postupným snížením 

štíhlosti se tento pokles zvětšuje. [4] 

3.2 Stanovení maximálního součinitele vztlaku 
Při stanovení maximálního součinitele vztlaku potřebného pro uspokojení požadavku předpisu na 

maximální pádovou rychlost se vychází z (3.6) a (3.7), ze kterých se pomocí úprav dá vyjádřit vzorec 

pro maximální součinitel vztlaku: 

𝐿𝑘ř = 1,05𝐿 =
1

2
· 𝜌 · 𝑣2 · 𝑆 · 𝑐𝐿 (3.9) 

𝑐𝐿𝑚𝑎𝑥
=

1,05 · 2 · 𝑚 · 𝑔

𝑣𝑚𝑖𝑛
2 · 𝜌 · 𝑆

(3.10) 

V nynější době pro UL-39 Albi podle předpisu UL-2 platí:  

𝑐𝐿𝑚𝑎𝑥
=

1,05 · 2 · 472,5 · 9,81

(
65
3,6)

2

· 1,225 · 8,899

= 2,739 (3.11)
 

Díky novému předpisu se zvětšila hmotnost na 600 kg a zvýšila maximální pádová rychlost na 

83,3 km/h, tím pádem pro UL-39 Albi platí: 

𝑐𝐿𝑚𝑎𝑥
=

1,05 · 2 · 600 · 9,81

(
83,3
3,6 )

2

· 1,225 · 8,899

= 2,118 (3.12)
 

3.3 Vztlaková čára křídla UL-39 s Fowlerovou klapkou 
Pro konstrukci vztlakové čáry křídla s klapkou je potřeba nejdříve stanovit samotnou vztlakovou čáru 

profilu s klapkou použitého na letadle. Jednotlivé výpočty jsou prováděny podle [19]. 

Přírůstek vztlaku profilu pomocí klapek 

𝛥𝑐𝑙 = 𝑐𝑙𝛼
· 𝛼𝛿 ·

𝑐′

𝑐
· 𝛿𝑓 (3.13) 

𝑐𝑙𝛼
= 6,521 1/𝑟𝑎𝑑   Stoupání vztlakové čáry bez vysunutých vztlakových klapek 

𝛼𝛿 = 0,47     Parametr vztlakové efektivity profilu (fig.8.17) 

𝑐′

𝑐
= 1,174   Poměr hloubky profilu s vysunutou klapkou ku hloubce profilu s 

klapkou zasunutou 

𝛿𝑓 = 35° = 0,611 𝑟𝑎𝑑  Výchylka klapky 

𝛥𝑐𝑙 = 6,521 · 0,47 · 1,174 · 0,611 = 2,199 (3.14) 

Přírůstek maximálního vztlaku profilu pomocí klapek 

𝛥𝑐𝑙𝑚𝑎𝑥
= 𝑘1 · 𝑘2 · 𝑘3 · (𝛥𝑐𝑙𝑚𝑎𝑥

)
𝑏𝑎𝑠𝑒

(3.15) 

(𝛥𝑐𝑙𝑚𝑎𝑥
)𝑏𝑎𝑠𝑒 = 1,4522  Přírůstkový maximální součinitel vztlaku profilu pomocí klapek 

vztažený k 25 % hloubce klapky a 40° výchylce klapky (fig.8.31) 

𝑘1 = 1,2   Faktor, který bere v potaz rozdílnou hloubku klapky oproti 25 % 

(fig.8.32) 

𝑘2 =0,983   Faktor, který bere v potaz rozdílnou výchylku klapky než 40° (fig.8.33) 

𝑘3 =0,93   Faktor, který bere v potaz pohyb klapky (fig.8.34) 
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𝛥𝑐𝑙𝑚𝑎𝑥
= 1,2 · 0,983 · 0,93 · 1,4522 = 1,593 (3.16) 

Stoupání vztlakové čáry profilu s klapkami 

(𝑐𝑙𝛼
)

𝛿
=

𝑐′

𝑐
· 𝑐𝑙𝛼

(3.17) 

𝑐′

𝑐
= 1,174  Poměr hloubky profilu s vysunutou klapkou ku hloubce profilu s klapkou 

zasunutou 

𝑐𝑙𝛼
= 6,521 1/𝑟𝑎𝑑  Stoupání vztlakové čáry bez vysunutých vztlakových klapek 

(𝑐𝑙𝛼
)

𝛿
= 1,174 · 6,521 = 7,656

1

𝑟𝑎𝑑
(3.18) 

Směrnicová rovnice přímky profilu bez klapky 

Pro profil bez klapky lze použít rovnici ze zadání v přibližném tvaru. 

𝑦 = 1 ∙ 10−7𝑥5 − 7 ∙ 10−6𝑥4 + 2 ∙ 10−5𝑥3 + 9 ∙ 10−5𝑥2 + 0,1148𝑥 + 0,3356 (3.19) 

Směrnicová rovnice přímky profilu s klapkou 

Pro vykreslení vztlakové čáry profilu s klapkou je potřeba znát směrnicovou rovnici přímky. 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 (3.20) 

Směrnici lze určit úpravou rovnice (3.18). 

𝑘 = (𝑐𝑙𝛼
)

𝛿
·

𝜋

180°
(3.21) 

𝑘 = 7,656 ·
𝜋

180°
 = 0,1336 (3.22) 

Konstanta 𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 se dá vypočítat dosazením bodu průsečíku s osou y do (3.20) 

𝑥 = 0; 𝑦 = 0,3356424398 + 𝛥𝑐𝑙 = 0,3356424398 + 2,199 = 2,53464244 (3.23) 

2,53464244 = 0,1336 · 0 + 𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 (3.24) 

𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 = 2,53464244 (3.25) 

Výsledná rovnice ve směrnicovém tvaru vypadá poté  

𝑦 = 0,1336𝑥 + 2,53464244 (3.26)
popřípadě v častějším tvaru takto. 

𝑐𝑙 = 0,1336(𝛼 + 18,97°) (3.27) 
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Graf 1 - Vztlaková čára profilu MS (1) - 313 

Po stanovení vztlakové čáry profilu už můžeme pokračovat dalším výpočtem už samotného křídla 

s klapkou. 

Přírůstek vztlaku křídla pomocí klapek 

𝛥𝐶𝐿𝑊 = 𝐾𝑏 · 𝛥𝑐𝑙 ·
𝐶𝐿𝛼𝑊

𝑐𝑙𝛼

·
(𝛼𝛿)𝐶 𝐿

(𝛼𝛿)𝐶𝑙

(3.28) 

𝐾𝑏 = 0,76  Faktor rozpětí klapky (fig.8.52) 

𝛥𝑐𝑙 = 2,199  Přírůstek vztlaku profilu pomocí klapek 

𝐶𝐿𝛼𝑊
= 4,616 1/𝑟𝑎𝑑 Stoupání vztlakové čáry křídla 

𝑐𝑙𝛼
= 6,521 1/𝑟𝑎𝑑 Stoupání vztlakové čáry profilu 

(𝛼𝛿)𝐶𝐿

(𝛼𝛿)𝐶𝑙

= 1,044 Poměr parametru 3D klapkové efektivity ku parametru 2D klapkové efektivity 

(fig.8.53) 

𝛥𝐶𝐿𝑊 = 0,76 · 2,199 ·
4,616

6,521
· 1,044 = 1,235 (3.29) 

Přírůstek maximálního vztlaku křídla pomocí klapek 

𝛥𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥𝑊
= 𝛥𝑐𝑙𝑚𝑎𝑥 

·
𝑆𝑊𝑓

𝑆
· 𝐾𝛥 (3.30) 

𝛥𝑐𝑙𝑚𝑎𝑥 
= 1,593 Přírůstek maximálního vztlaku profilu pomocí klapek 

y = 1E-07x5 - 7E-06x4 + 2E-05x3 + 9E-05x2 + 0,1148x + 0,3356

y = 0,1336x + 2,5341
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𝑆𝑊𝑓
=  5,882 𝑚2 Plocha části křídla s klapkou 

𝑆 = 8,899 𝑚2  Plocha křídla 

𝐾𝛥 = 0,92   Faktor tvarové korekce (fig.5.55) 

𝛥𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥𝑊
= 1,593 ·

5,882

8,899
· 0,92 = 0,969 (3.31) 

Stoupání vztlakové čáry křídla s klapkami 

(𝐶𝐿𝛼𝑊
)𝛿 = 𝐶𝐿𝛼𝑊

· [1 + (
𝑐′

𝑐
− 1) ·

𝑆𝑊𝑓

𝑆
] (3.32) 

𝐶𝐿𝛼𝑊
= 4,616 1/𝑟𝑎𝑑 Stoupání vztlakové čáry křídla 

𝑐′

𝑐
= 1,174   Poměr hloubky profilu s vysunutou klapkou ku hloubce profilu s 

klapkou zasunutou 

𝑆𝑊𝑓
= 5,882 𝑚2   Plocha části křídla s klapkou 

𝑆 = 8,899 𝑚2   Plocha křídla 

(𝐶𝐿𝛼𝑊
)𝛿 = 4,616 · [1 + (1,174 − 1) ·

5,882

8,899
] = 5,147

1

𝑟𝑎𝑑
(3.33) 

Směrnicová rovnice přímky křídla bez klapky 

Pro křídlo bez klapky nebyla zadána rovnice v přímkovém tvaru jako u profilu, ale pouze úhel nulového 

vztlaku. Tím pádem je třeba rovnici dopočítat totožným způsobem jako u minulého výpočtu. 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 (3.34) 

𝑘 = 𝐶𝐿𝛼𝑊
·

𝜋

180°
 (3.35) 

𝑘 = 4,616 ·
𝜋

180°
= 0,0806 (3.36) 

Pro x-ovou souřadnici bodu lze použít úhel nulového vztlaku  𝛼0∞
= −3,608° 

𝑥 = −3,608 ; 𝑦 = 0 (3.37) 

0 = 0,0806 · (−3,608) + 𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 (3.38) 

𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 = 0,2908048 (3.39) 

Výsledná rovnice ve směrnicovém tvaru vypadá poté 

𝑦 = 0,0806𝑥 + 0,2908048 (3.40) 

v obvyklejším tvaru takto. 

𝑐𝐿 = 0,0806(𝛼 + 3,608°) (3.41) 

Směrnicová rovnice přímky křídla s klapkou 

Výpočet směrnicové rovnice přímky u křídla s klapkou se také nijak neliší od výpočtu profilu s klapkou. 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 (3.42) 

𝑘 = (𝐶𝐿𝛼𝑊
)𝛿 ·

𝜋

180°
(3.43) 
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𝑘 = 5,147 ·
𝜋

180°
= 0,0898 (3.44) 

𝑥 = 0; 𝑦 = 0,2908048 + 𝛥𝐶𝐿𝑊 = 0,2908048 + 1,235 = 1,5258048 (3.45) 

1,5258048 = 0,0898 · 0 + 𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 (3.46) 

𝑞𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 = 1,5258048 (3.47) 

a tedy výsledná směrnicová rovnice je 

𝑦 = 0,0898𝑥 + 1,525804 (3.48) 

 a v častějším tvaru opět. 

𝑐𝐿 = 0,0898(𝛼 + 16,99°) (3.49) 

 

Graf 2 - Vztlaková čára křídla UL-39 Albi 
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4 Návrh zjednodušení vztlakové mechanizace 
Dle výpočtů uvedených v kapitole 3 lze vidět, že stávající 𝑐𝐿𝑚𝑎𝑥

= 2,739 je přibližně o 29,3 % větší než 

námi potřebný. Tím pádem je zvolená mechanizace zbytečně výkonná. V případě volby zachování 

Fowlerovy klapky je jedno z možných řešení, jak redukovat maximální součinitel vztlaku a zjednodušit 

mechanizaci, snížit maximální úhel výchylky, popřípadě zmenšit rozpětí klapky na straně křídélek. Pro 

tyto různé varianty geometrie byly provedeny výpočty a zpracovány do tab.1. 

Tabulka 1 - Závislost maximálního součinitele vztlaku na rozpětí a výchylkách Fowlerovy klapky 

Rozpětí [%] 

 

Výchylka [°] 

 

62,4 

 

55 

 

50 

35 2,508 2,410 2,341 

30 2,376 2,291 2,232 

25 2,203 2,136 2,089 

 

Pomocí vzorce  

𝑣𝑚𝑖𝑛 = √
1,05 · 2 · 𝑚 · 𝑔

𝑐𝐿𝑚𝑎𝑥
· 𝜌 · 𝑆

(4.1) 

lze poté dopočítat minimální rychlosti pro příslušné maximální součinitele vztlaku 

Tabulka 2 - Závislost minimálních rychlostí v km/h na rozpětí a výchylkách u Fowlerovy klapky 

Rozpětí [%] 

 

Výchylka [°] 

 

62,4 

 

55 

 

50 

35 76,55 78,09 79,22 

30 78,65 80,08 81,14 

25 81,68 82,95 83,88 

 

Graficky je závislost minimální rychlosti na rozpětí a výchylce vykreslena ve grafu 3. 

 

Graf 3 - Závislost minimální rychlosti na rozpětí a výchylce u Fowlerovy klapky 
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Jakožto další způsob redukce maximálního součinitele vztlaku byla zvažována změna vztlakové 

klapky, a to z Fowlerovy na sklopnou, popřípadě štěrbinovou. 

4.1 Sklopná klapka 
Postup výpočtu je stejný jak u Fowlerovy klapky, pouze místo (3.13) je 

𝛥𝑐𝑙 = 𝛿𝑓 ∙
𝑐𝑙𝛿

(𝑐𝑙𝛿)
𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦

∙ (𝑐𝑙𝛿
)𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦

𝑘′
(4.2) 

a u křídla se uvažuje stoupání vztlakové čáry s klapkami stejné jako samotného křídla bez klapek. 

Tabulka 3 - Závislost maximálního součinitele vztlaku na rozpětí a výchylkách u sklopné klapky 

Rozpětí [%] 

 

Výchylka [°] 

 

62,4 

 

55 

 

50 

35 2,05 2 1,96 

30 2,01 1,97 1,93 

25 1,96 1,92 1,89 

 

Pomocí (4.1) lze znova dopočítat minimální rychlosti a graficky je znázornit. 

Tabulka 4 - Závislost minimálních rychlostí v km/h na rozpětí a výchylkách u sklopné klapky 

Rozpětí [%] 

 

Výchylka [°] 

 

62,4 

 

55 

 

50 

35 84,62 85,71 86,50 

30 85,41 86,44 87,19 

25 86,49 87,45 88,14 

 

 

Graf 4 - Závislost mnimální rychlosti na rozpětí a výchylce u sklopné klapky 
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4.2 Štěrbinová klapka 
I u štěrbinové klapky je postup výpočtu stejný jako u Fowlerovy, pouze se mění rovnice přírůstku 

vztlaku (3.13) na 

𝛥𝑐𝑙 = 𝑐𝑙𝛼
· 𝛼𝛿 · 𝛿𝑓 (4.3) 

Tabulka 5 - Závislost maximálního součinitele vztlaku na rozpětí a výchylkách u štěrbinové klapky 

Rozpětí [%] 

 

Výchylka [°] 

 

62,4 

 

55 

 

50 

35 2,22 2,15 2,10 

30 2,11 2,06 2,02 

25 2 1,95 1,92 

 

Opět můžeme podle (4.1) určit minimální rychlosti a graficky je znázornit. 

Tabulka 6 - Závislost minimálních rychlostí v km/h na rozpětí a výchylkách u štěrbinové klapky 

Rozpětí [%] 

 

Výchylka [°] 

 

62,4 

 

55 

 

50 

35 81,37 82,66 83,60 

30 83,38 84,54 85,39 

25 85,78 86,79 87,52 

 

 

Graf 5 - Závislost minimální rychlosti na rozpětí a výchylce u štěrbinové klapky 

Z pohledu na výpočty lze vidět, že sklopná klapka v žádné variantě rozpětí a výchylek nevyhovuje našim 

požadavkům na minimální rychlost, a tím pádem nemá smysl se s ní dále zabývat.   
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U štěrbinové lze použít pouze výchylku 35° s rozpětím 62,4 %, popřípadě s rozpětím 55 %, 

jelikož s oběma variantami se lze dostat pod minimální rychlost 83,3 km/h. Nevýhodou volby této 

klapky by byla nutná úprava současné formy na výrobu křídla, a to vyříznutím zavětrání stávající 

Fowlerovy klapky a nahrazením novým tvarem.  

U Fowlerovy klapky vyhovují všechny možné zkoušené varianty, kromě možnosti s 25° 
výchylkou a s 50 % rozpětím klapky. Nespornou výhodou výběru Fowlerovy klapky je, že není nutné 

nákladně upravovat stávající formu křídla. V případě volby menších výchylek lze také pozitivně brát 

fakt, že by mohl být konstrukčně zjednodušen čtyřkloubový mechanismus používaný k vysouvání 

klapky, jelikož by v něm nepůsobily takové síly jako při větších výchylkách.  

V případě změny rozpětí klapky, jak u štěrbinové, tak i u Fowlerovy, by byla nutná i celková 

délková změna formy křídla v oblasti klapek. Výhodou by však mohlo být možné zvětšení rozpětí 

křidélek na uvolněném místě, a tím pádem zlepšení obratnosti letounu. 

Z předchozích poznatků se jako nejlepší varianta jeví Fowlerova klapka s 25° výchylkou a se 

zachováním stávajícího rozpětí, tj. 62,4 % s dosažitelnou minimální rychlostí 81,68 km/h. 
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5 Předběžný návrh úprav konstrukce 
V současné době se na pro vysouvání Fowlerovy klapky na letounu používá čtyřkloubový mechanismus. 

Tento mechanismus je pro navrhované zjednodušení zbytečně složitý. Jako dva jednodušší návrhy byly 

zvažovány mechanismus s vodící lištou a kolejnicový mechanismus. 

5.1 Mechanismus s vodící lištou 

 

Obrázek 15 - Návrh mechanismu s vodící lištou 

Jako jedno z možných řešení mechanizace vztlakové klapky bylo uvažováno použití vodící lišty, jak je 

uvedeno na obr. 15. Nevýhodou se ukázalo, že aby bylo možné mechanismus schovat do obrysu křídla 

a vztlakové klapky, tak by postupné vychylování klapky způsobilo konflikt s odtokovou částí křídla a 

zároveň by vysouvání způsobovalo negativní výchylky, které by byly nebezpečné, neboť by zapříčinily 

záporný vztlak. Pro správnou trajektorii by akční člen musel být umístěn výše nad a mimo křídlo. 

Zároveň problémem bylo, že vodící lišta zasahovala do nosníku klapky. 

5.2 Kolejnicový mechanismus 
Kolejnicový mechanismus byl další z možných variant. Zpočátku byly uvažovány dvě kolejnice, jak lze 

vidět na obr. 16. Bohužel toto provedení se ukázalo nevhodné z pohledu vysouvání. Klapka postupným 

vytahováním nabývala už od počátečních poloh značné výchylky, kterých měla nabývat až v konečné 

fázi vysouvání. Další nevýhodou bylo zakomponování dvou kolejnic dovnitř klapky, kdy kolejnice měly 

mezi sebou prostorový konflikt a zároveň zasahovaly do nosníku vztlakové klapky. Nakonec by bylo 

také složité tyto kolejnice uchytit na křídle. 
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Obrázek 16 - Návrh kolejnicového mechanismu 

Nakonec jako finální řešení byl vybrán kolejnicový mechanismus s jednou kolejnicí, znázorněn na 

obr. 17. Tento mechanismus má menší průnik s potahem než dvou kolejnicový a zároveň se zde také 

kolejnice vyhne pásnicím nosníku klapky. Navíc jeho nespornou výhodou je, že si dlouho zachovává 

pohyb pro zvětšení plochy křídla a až nakonec se sklápí na požadovanou výchylku. 

 

Obrázek 17 - Finální návrh kolejnicového mechanismu 

5.3 Stanovení polohy závěsů 
Umístění závěsů má vliv na ohybový moment po délce klapky. Závěsy tudíž byly zvoleny v takových 

místech, aby všechna maxima ohybového momentu byla přibližně stejně veliká. Při stanovování polohy 

závěsů se vychází z předpisu UL-2, který stanovuje zatížení na vztlakové klapce.  

Pro zatížení vztlakové klapky podle předpisu platí 
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Obrázek 18 - Zatížení vztlakové klapky podle předpisu UL-2 [20] 

𝑊= = 23,94 ∙
𝑚

𝑆
∙

𝑐𝑦

1,6
 (5.1) [20] 

pro konvenční vztlakové klapky lze uvažovat 𝑐𝑦 = 1,6. 

Pomocí uprav provedených v [21], lze pro spojité zatížení uvažovat rovnici. 

𝑞 = 𝑊= ∙ 𝑏 = 23,94 ∙
𝑚

𝑆
∙ 𝑏 (5.2) [21] 

kde pro spojité zatížení u kořene se dosadí hloubka klapky u kořene 

𝑞0 = 23,94 ∙
𝑚

𝑆
∙ 𝑏0 = 23,94 ∙

600

8,899
∙ 0,47034 = 759,2 

𝑁

𝑚
(5.3) 

a pro spojité zatížení na konci klapky se dosadí hloubka klapky na konci. 

𝑞𝑘 = 23,94 ∙
𝑚

𝑆
∙ 𝑏𝑘 = 23,94 ∙

600

8,899
∙ 0,33387 = 538,9 

𝑁

𝑚
(5.4) 

Pro výpočet průběhu ohybového momentu je nejdříve potřeba uvolnit vztlakovou klapku. 

 

Obrázek 19 - Uvolnění vztlakové klapky 

Rovnice silové rovnováhy do svislého směru. 

𝑄 − 𝑅𝐴 − 𝑅𝐵 = 0 (5.5) 

Momentová rovnice rovnováhy vzhledem k reakci RB. 

𝑄 ∙ (𝐿𝑘𝑙 − 𝑥𝑄 − 0,491) − 𝑅𝐴 ∙ (1,7718 − 0,491) = 0 (5.6) 
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Jako potřebnou sílu nahrazující spojité zatížení lze uvažovat 

𝑄 =
1

2
∙ 𝐿𝑘𝑙 ∙ (𝑞0 + 𝑞𝑘) (5.7) [21] 

𝑄 =
1

2
∙ 2,194 ∙ (759,2 + 538,9) = 1424 𝑁 (5.8) 

a pro její vzdálenost od kořene klapky platí. 

𝑥𝑄 =
1

3
∙ 𝐿𝑘𝑙 ∙

𝑞0 + 2 ∙ 𝑞𝑘

𝑞0 + 𝑞𝑘
 (5.9) [21] 

𝑥𝑄 =
1

3
∙ 2,194 ∙

759,2 + 2 ∙ 538,9

759,2 + 538,9
= 1,035 𝑚 (5.10) 

Pro výpočet reakcí RA a RB platí. 

𝑅𝐴 =
𝑄 ∙ (𝐿𝑘𝑙 − 0,491 − 𝑥𝑄)

1,7718 − 0,491
=

1424 ∙ (2,194 − 0,491 − 1,035)

1,7718 − 0,491
= 742,69 𝑁 (5.11) 

𝑅𝐵 = 𝑄 − 𝑅𝐴 = 1424 − 742,69 = 681,31 𝑁 (5.12) 

Pro výpočet průběhu ohybového momentu byla nadále použita metoda řezu. 

Rovnice ohybového momentu v první oblasti. 

 

Obrázek 20 - Řez první částí 

𝑀0𝐼(𝑥) =
𝑞0 − 𝑞𝑘

6 ∙ 𝐿𝑘𝑙
∙ 𝑥3 +

1

2
∙ 𝑞𝑘 ∙ 𝑥2 (5.13) [21] 

Stejným způsobem lze určit rovnici momentu ohybu i v druhé oblasti. 

 

Obrázek 21 - Řez druhou částí 
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𝑀0𝐼𝐼(𝑥) =
𝑞0 − 𝑞𝑘

6 ∙ 𝐿𝑘𝑙
∙ 𝑥3 +

1

2
∙ 𝑞𝑘 ∙ 𝑥2 − 𝑅𝐵 ∙ (𝑥 − 0,491) (5.14) 

A stejně tak i v třetí oblasti. 

 

Obrázek 22 - Řez třetí částí 

𝑀0𝐼𝐼𝐼(𝑥) =
𝑞0 − 𝑞𝑘

6 ∙ 𝐿𝑘𝑙
∙ 𝑥3 +

1

2
∙ 𝑞𝑘 ∙ 𝑥2 − 𝑅𝐵 ∙ (𝑥 − 0,491) − 𝑅𝐴 ∙ (𝑥 − 1,7718) (5.15) 

Sloučením všech tří rovnic ohybového momentu ze všech oblastí do jednoho grafu lze znázornit celkový 

průběh ohybového momentu po celé délce vztlakové klapky. 

 

Graf 6 - Průběh ohybového momentu na vztlakové klapce 

Na obr. 23 je poté červeně znázorněna změna umístění závěsů, a to z původního jednoho v klapce a 

jednoho na konci klapky na dva závěsy umístěné v klapce. Klapka je zároveň zkrácena o 260 mm oproti 

původní uvedené v [21]. 
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Obrázek 23 - Nové umístění závěsů na klapce (červeně) [21] 
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6 Závěr 
V této bakalářské práci byla zpracována studie pro zhodnocení, zda-li by nový předpis umožnil 

výraznější zjednodušení mechanizace vztlakové klapky letounu UL-39 Albi II. 

 Součásti práce je rozbor různých druhů vztlakových mechanizací, ať současně používaných, 

tak i historicky zastaralejších. Zároveň byla provedena i rešerše různých druhů mechanizačních 

prostředků pro pohyb klapky. 

 Dále bylo vzhledem k novému nařízení Evropské unie a úpravě předpisu UL-2 zkoumáno 

současné řešení vztlakové mechanizace, které je navrženo pomocí Fowlerovy klapky s čtyřkloubovým 

výsuvným mechanismem a rozhodnuto o zjednodušení a konstrukční úpravy, kterou uvolnění předpisu 

umožňuje. Jako vhodná náhrada byla zvažována sklopná a štěrbinová klapka a pro jednotlivé klapky 

byly provedeny výpočty. Zatímco sklopná klapka v žádné variaci nevyhovovala požadavkům na 

minimální rychlost, tak u štěrbinové bylo možno volit z více variant. Ovšem kvůli nutným úpravám 

forem na výrobu křídla v případě zvolení jiného druhu klapky, než je stávající, bylo rozhodnuto o 

zachování Fowlerovy klapky se sníženou výchylkou. 

 V poslední části je proveden předběžný návrh úpravy vysouvacího mechanismu. S ohledem na 

konstrukci klapky byly navrhovány dva mechanismy, a to s vodící lištou a s kolejnicí. Vzhledem k 

rozměrům klapky se řešení mechanismu s vodící lištou ukázalo jako nevhodné, a tedy byl zvolen 

mechanismus s jednou kolejnicí. Nakonec byla stanovena poloha závěsů na základě minimalizace 

ohybového momentu. 

 Mezi možné náměty, které by na tuto bakalářskou práci mohly navazovat patří kupříkladu 

konstrukční řešení samotného vysouvacího mechanismu klapky, popřípadě provést aerodynamický 

výpočet pomocí metody CFD, která bude určitě pesimičtější než zvolené řešení v této práci. 
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