
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STROJNÍ 

 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NÁVRH KŘÍDLA RYCHLOSTNÍHO LETOUNU 

 

 

 

 

LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA 

Bc. FILIP TOMÁŠ 

2020 



 

 

 
  



 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze 

podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu. 

 

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona č.121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon). 

 

V Praze dne ………………………………        ……………………………………. 

         Podpis 

  



 

 

Poděkování 

Tímto bych rád poděkoval své rodině, která mě po dobu studia neúnavně podporovala. Dále 

bych rád poděkoval celému Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze za skvělý 

a velmi vstřícný přístup. Velký dík patří panu Ing. Jiřímu Brabcovi Ph.D. za ochotu a spolupráci 

při tvorbě této práce.  



 

 

Autor:    Bc. Filip Tomáš 

 

 

Název diplomové práce:  Návrh křídla rychlostního letounu 

 

 

Rozsah práce:   70 stran, 30 obrázků, 16 grafů, 41 tabulek 

 

 

Rok vyhotovení:   2020 

 

 

Universita:   České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní 

 

 

Ústav:    Ústav letadlové techniky 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Jiří Brabec, Ph.D. 

 

 

Klíčová slova: letoun, křídlo, pevnostní návrh, rychlostní rekord, 

hmotnostní obálka 

 

 

 

 

Anotace: 

Úkolem této diplomové práce je navrhnout křídlo rychlostního letounu, který bude schopný 

překonat rychlostní rekord v jeho kategorii. Nejprve je zhodnocení možných uchycení křídla 

k trupu z hlediska rozebíratelnosti a posouzení aktuálního stavu. Dále je vypracován pevností 

návrh křídla a posouzení použitých materiálů. V další části je vypracován hmotnostní rozbor a 

pevnostní výpočty. Na konci této práce by měl vzniknout 3D model křídla v programu NX. 

  



 

 

Author:   Bc. Filip Tomáš 

 

 

Title of diploma thesis: Design of the wing of racing airplane 

 

 

Extent:   70 pages, 30 figures, 16 graphs, 41 tables 

 

 

Academic year:  2021 

 

 

University: Czech Technical University in Prague – Faculty of mechanical 

engineering 

 

 

Department:  Department of Aerospace Engineering 

 

 

Supervisor:  Ing. Jiří Brabec, Ph.D. 

 

 

Keywords:   airplane, wing, strenght, materials, flight performance 

 

 

Annotation: 

The task of this diploma thesis is to propose design of the wing of racing plane, which will 

by able to overcome the speed record of it´s category. In the first step is suggesting the right 

option how to attach the wind to the fuselage. Next step is strenght conseption of the wing, 

which includes material characteristics. The mass analysis will be needed for strenght 

calculation. At the end suppose to bet he 3D model of the wing in programe NX. 

  



 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................ 1 

2 Rozbor současného stavu ................................................................................................ 2 

2.1 Požadavky na křídlo ................................................................................................. 3 

2.2 Parametry křídla ....................................................................................................... 3 

3 Návrh konstrukce ............................................................................................................ 5 

3.1 Hlavní nosník ........................................................................................................... 6 

3.1.1 Materiál a skladba hlavního nosníku ................................................................ 7 

3.2 Pomocný nosník ....................................................................................................... 8 

3.2.1 Materiál a skladba pomocného nosníku ........................................................... 8 

3.3 Závěsy ...................................................................................................................... 9 

3.4 Potah ........................................................................................................................ 9 

3.4.1 Materiál a skladba potahu ............................................................................... 10 

3.5 Žebra ...................................................................................................................... 11 

3.6 Palivová nádrž ........................................................................................................ 12 

3.7 Zvolená technologie výroby .................................................................................. 13 

4 Stanovení zatížení ......................................................................................................... 14 

4.1 Požadavky stavebních předpisů [8] ....................................................................... 14 

4.1.1 UL 2 § 301 Zatížení ........................................................................................ 14 

4.1.2 UL 2 § 303 Součinitel bezpečnosti ................................................................. 14 

4.1.3 UL 2 § 305 Pevnost a deformace .................................................................... 15 

4.2 Letová zatížení ....................................................................................................... 15 

4.2.1 UL 2 § 321 Všeobecně ................................................................................... 15 

4.2.2 UL 2 § 331 Symetrické letové podmínky ....................................................... 15 

4.3 Letová obálka provozních násobků (V-n diagram)................................................ 15 

4.3.1 UL 2 § 333 Všeobecně ................................................................................... 15 

4.3.2 UL 2 § 335 Návrhové rychlosti letu ............................................................... 16 

4.3.3 Návrhové rychlosti ......................................................................................... 17 

4.3.4 UL 2 § 337 Provozní násobky obratů ............................................................. 18 

4.3.5 UL 2 § 341 Poryvové násobky obratů ............................................................ 19 

4.3.6 UL 2 § 345 Zatížení při vysunutých vztlakových klapkách ........................... 20 

4.4 Hmotnostní charakteristiky .................................................................................... 20 

4.5 Letová obálka ......................................................................................................... 20 

4.5.1 Výsledné letové obálky pro vybrané konfigurace .......................................... 20 

4.6 Aerodynamické podklady pro výpočet zatížení ..................................................... 24 

4.6.1 Klapky ............................................................................................................ 24 

4.6.2 Křidélka .......................................................................................................... 25 



 

 

4.6.3 Rozložení vztlaku od tlumení klonění ............................................................ 30 

4.7 Rozložení spojitého zatížení po rozpětí ................................................................. 31 

4.7.1 Rozložení spojitého zatížení od hmotových sil .............................................. 32 

4.7.2 Průběh spojitého zatížení od hmotnosti paliva uloženého v křídle ................ 33 

4.7.3 Rozložení spojitého zatížení od aerodynamických sil ve směru odporu ........ 33 

4.7.4 Rozložení spojitého zatížení od aerodynamických sil ve směru vztlaku ....... 33 

4.7.5 Rozložení spojitého krutového zatížení od klopivého momentu k ose hlavního 

nosníku 34 

4.8 Rozložení posouvající síly po rozpětí .................................................................... 34 

4.9 Rozložení ohybového momentu po rozpětí ........................................................... 37 

4.10 Rozložení kroutícího momentu vztaženého k hlavnímu nosníku ...................... 39 

4.11 Maximální složky zatížení ................................................................................. 43 

5 Dimenzování křídla ....................................................................................................... 44 

5.1 Dimenzování pásnic nosníků ................................................................................. 44 

5.2 Průřezy pásnic hlavního nosníku ........................................................................... 44 

5.2.1 Spodní pásnice ................................................................................................ 44 

5.2.2 Horní pásnice .................................................................................................. 46 

5.2.3 Moment setrvačnosti nosníku, neutrální osa nosníku ..................................... 46 

5.2.4 Maximální napětí v průřezu pásnic a pevnostní kontrola ............................... 47 

5.3 Průřezy pásnic pomocného nosníku ....................................................................... 48 

5.4 Dimenzování stojin nosníků a potahu .................................................................... 48 

5.4.1 Ohybově elastická osa .................................................................................... 49 

5.4.2 Rozdělení posouvající síly mezi nosníky ....................................................... 49 

5.4.3 Smykové toky v konstrukci ............................................................................ 50 

5.4.4 Elastická osa ................................................................................................... 52 

5.5 Napětí ve stojinách a v potahu ............................................................................... 53 

5.5.1 Napětí ve stojinách ......................................................................................... 53 

5.5.2 Napětí v potahu ............................................................................................... 53 

5.6 Stanovení kritického napětí a jistot ........................................................................ 53 

5.6.1 Kritické napětí ................................................................................................ 54 

5.6.2 Stanovení jistot ............................................................................................... 55 

5.7 Závěsy křídla .......................................................................................................... 56 

5.7.1 Reakční síly v závěsech .................................................................................. 56 

5.7.2 Výpočet reakcí ................................................................................................ 57 

5.7.3 Návrh čepů 1 a 2 ............................................................................................. 58 

5.7.4 Návrh čepu 3 ................................................................................................... 59 

5.7.5 Geometrie a pevnostní kontrola závěsu 1 a 2 ................................................. 60 



 

 

5.7.6 Geometrie a pevnostní kontrola závěsu č. 3 ................................................... 63 

6 Hmotový rozbor ............................................................................................................ 66 

6.1 Souřadnicový systém polohy těžiště komponentů ................................................. 66 

6.2 Hmotnost nosníků .................................................................................................. 66 

6.3 Hmotnost závěsů .................................................................................................... 67 

6.4 Hmotnost žeber ...................................................................................................... 67 

6.5 Hmotnost potahu .................................................................................................... 67 

6.6 Hmotnost lepidla .................................................................................................... 67 

6.7 Celková hmotnost a těžiště křídla .......................................................................... 68 

7 Závěr .............................................................................................................................. 69 

Literatura ............................................................................................................................. 70 

 

  



 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Koncepce letounu [1] 2 

Obrázek 2 - Bokorys letounu [1] 2 

Obrázek 3 - Návrh konstrukce křídla 5 

Obrázek 4 - Předběžný návrh konstrukce bez potahu 5 

Obrázek 5 - Geometrie hlavního nosníku v kořenovém a koncovém žebru 6 

Obrázek 6 - Geometrie pomocného nosníku v kořenovém a koncovém žebru 9 

Obrázek 7 - Sloučení potahu v místě nosníků [6] 11 

Obrázek 8 - Kořenové žebro 11 

Obrázek 9 - Koncové a mezi žebro 11 

Obrázek 10 - Objem palivové nádrže 12 

Obrázek 11 - Ruční kladení [7] 13 

Obrázek 12 - Obálka obratů [8] 16 

Obrázek 13 - Poryvová obálka [8] 16 

Obrázek 14 - Momentová rovnováha letounu 22 

Obrázek 15 - Aerodynamický souřadný systém 32 

Obrázek 16 - Převod posouvajících sil do souřadnicového systému 35 

Obrázek 17 - Schéma krutového zatížení 40 

Obrázek 18 - Neutrální osa nosníku 46 

Obrázek 19 - Transformace geometrie pomocného nosníku 48 

Obrázek 20 - Ohybově elastická a elastická osa 49 

Obrázek 21 - Smykové toky v dutinách potahu 51 

Obrázek 22 - Poloha elastické osy 52 

Obrázek 23 - Stanovení kritických geometrických rozměrů potahu 54 

Obrázek 24 - Stabilita tenké desky [15] 54 

Obrázek 25 - Závěsy křídla pro uchycení k trupu 56 

Obrázek 26 - Reakce v závěsech 57 

Obrázek 27 - Zatížení čepu 58 

Obrázek 28 - Geometrie čepu 61 

Obrázek 29 - Geometrie čepu 63 

Obrázek 30 - Souřadnicový systém polohy těžiště 66 

 

Seznam grafů 

Graf 1 - Hmotová obálka [1] 3 

Graf 2 - Letová obálka provozních násobků pro maximální hmotnost 21 

Graf 3 - Letová obálka provozních násobků pro minimální hmotnost 21 

Graf 4 - Místní součinitel klopivého momentu při kladných výchylkách křidélek 26 

Graf 5 - Místní součinitel klopivého momentu při záporných výchylkách křidélek 27 

Graf 6 - Rozložení místního součinitele vztlaku pro kladné výchylky křidélek 29 

Graf 7 - Rozložení místního součinitele vztlaku pro záporné výchylky křidélek 30 

Graf 8 - Rozložení vztlaku od tlumení klonění 31 

Graf 9 - Normálové složka posouvající síly 36 

Graf 10 - Tečná složka posouvající síly 36 

Graf 11 - Maximální a minimální složky posouvající síly 37 

Graf 12 - Normálová složka ohybového momentu 38 

Graf 13 - Tečná složka ohybového momentu 38 

Graf 14 - Maximální a minimální složky ohybového momentu 39 

Graf 15 - Kroutící moment k ose hlavního nosníku 41 

Graf 16 - Maximální složky kroutícího moment 42 



 

 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Parametry křídla [1] 3 

Tabulka 2 - Významné hmotové konfigurace [1] 4 

Tabulka 3 - Materiál a parametry pěny [2] 7 

Tabulka 4 - Materiál a parametry stojiny [3] 7 

Tabulka 5 - Skladba stojiny hlavního nosníku [4] 7 

Tabulka 6 - Materiál a parametry pásnic [3] 8 

Tabulka 7 - Skladba pásnic hlavního nosníku [4] 8 

Tabulka 8 - Epoxid a pryskyřice [3] 8 

Tabulka 9 - Porovnání skelných a uhlíkových vláken 9 

Tabulka 10 - Sendvičová pěna potahu [5] 10 

Tabulka 11 - Sendvičový laminát potahu [3] 10 

Tabulka 12 - Skladba potahu [6] 10 

Tabulka 13 - Materiál  žeber [3] 12 

Tabulka 14 - Skladba žeber 12 

Tabulka 15 – Provozní násobky obratů [8] 18 

Tabulka 16 - Hraniční body hmotové konfigurace [1] 20 

Tabulka 17 - Vztlakové síly pro letové případy 24 

Tabulka 18 - Výchylky křidélek 26 

Tabulka 19 - Přírůstky klopivého momentu pro výchylky křidélek 26 

Tabulka 20 - Odečtené hodnoty korekčního faktoru k' 28 

Tabulka 21 - Přírůstky součinitele vztlaku od křidélek ∆Clα 28 

Tabulka 22 - Změny úhlu nulového vztlaku pro příslušné výchylky křidélek 28 

Tabulka 23 - Maximální součinitel vztlaku pro příslušné výchylky křidélek 29 

Tabulka 24 - Úhlová rychlost klonění pro příslušné rychlosti letu 31 

Tabulka 25 - Maximální složky zatížení 43 

Tabulka 26 - Počty vrstev spodní pásnice 45 

Tabulka 27 - Počty vrstev horní pásnice 46 

Tabulka 28 - Jistoty pásnic 47 

Tabulka 29 - Kritické geometrické rozměry potahu 55 

Tabulka 30 - Jistoty přední dutiny potahu 55 

Tabulka 31 - Jistoty zadní dutiny potahu 56 

Tabulka 32 - Materiálové vlastnosti oceli 16 220 58 

Tabulka 33 - Rozměry čepu 61 

Tabulka 34 - Rozměry čepu 63 

Tabulka 35 - Hmotnost hlavního nosníku 66 

Tabulka 36 - Hmotnost pomocného nosníku 67 

Tabulka 37 - Hmotnost závěsů 67 

Tabulka 38 - Hmotnost žeber 67 

Tabulka 39 - Hmotnost potahu 67 

Tabulka 40 - Hmotnost lepidla 68 

Tabulka 41 - Celková hmotnost křídla 68 



1 

 

1 Úvod 

Úkolem této diplomové práce je navrhnout konstrukci křídla rychlostního letounu, který 

bude schopen překonat světové rychlostní rekordy Mezinárodní letecké federace v kategorii   

C-la/o. Tato práce navazuje na práci Jakuba Valenty, který vytvořil koncepční návrh letounu a 

na práci Adama Zezuly, který ve své práci vytvořil nový profil a vypracoval aerodynamickou 

analýzu křídla.   

Celé křídlo bude vyrobeno z kompozitu, neboť nároky na hmotnost křídla jsou velmi vysoké. 

Před samotným návrhem konstrukce bude třeba zvolit materiál, který bude při výrobě křídla 

použitý. Ačkoliv konstrukce křídla nebude nijak zvlášť složitá, je třeba zde umístit prostor pro 

palivovou nádrž, klapky a křidélka. Vzhledem ke koncepci letounu, kdy je křídlo umístěno před 

kabinou, bude důležité zvážit a rozmyslet uchycení křídla k trupu. Hlavní nosník nesmí bránit 

pilotovi v řízení v kabině a zároveň musí být brán zřetel na jednoduchou instalaci křídla. Tento 

fakt je pro samotnou konstrukci velice složitý.  

Po návrhu konstrukce se bude moci stanovit zatížení, kterému bude odpovídat dimenzování 

nosných prvků a bude moci vzniknout hmotový rozbor celého křídla. V průběhu této práce bude 

vznikat 3D model křídla v programu NX od firmy Siemens. Tento konstrukční návrh poslouží 

dále jako podklad pro další práce, které by vývoj toho letounu měly zpřesňovat.  
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2 Rozbor současného stavu 

Na základě diplomové práce Jakuba Valenty vznikl koncepční návrh jednomístného 

sportovního letounu kategorie C-1a. Základní geometrie letounu odpovídá klasické koncepci 

uspořádání ocasních ploch. Letoun je koncipován s ostruhovým podvozkem. Křídlo je umístěno 

před pilotní kabinou. 

 

 

Obrázek 1 - Koncepce letounu [1] 

 

Obrázek 2 - Bokorys letounu [1] 
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2.1 Požadavky na křídlo 

Celé křídlo bude vyrobeno z kompozitních materiálů. Z průměru typově podobných letadel 

byla odhadnuta hmotnost křídla s korekcí na kompozitní konstrukci mw = 35,66 kg. Nosník 

křídla nesmí bránit pilotovi v řízení a zároveň musí být uchycení křídla k trupu rozebiratelné. 

Na křídle budou klapky a křidélka. Křídlo musí obsahovat také palivové nádrže. 

 

2.2 Parametry křídla 

Z předešlé diplomové práce byly převzaty vstupní hodnoty pro návrh křídla. 

 

mw [kg] 35,66 

S [m2] 5,029 

l [m] 6,538 

λ [-] 8,5 

η [-] 0,6 

ϕ [-] -0,5 

iw [°] 0,3 

n+ [-] 6 

n- [-] -3 

profil AZDP2020 

Tabulka 1 - Parametry křídla [1] 

 

Hmotová obálka byla stanovena v koncepčním návrhu letounu spolu s významnými 

hmotovými konfiguracemi [1]. Tyto hmotové konfigurace nejsou pro výpočet zatížení vhodné, 

protože netvoří krajní body hmotové obálky. V další kapitole této práce budou vybrány krajní 

body obálky pro zjištění kritických případů zatížení. 

 

 

Graf 1 - Hmotová obálka [1] 
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Tabulka 2 - Významné hmotové konfigurace [1] 

 

Dále byla stanovena maximální rychlost v horizontálním letu VH jako [1]: 

 
𝑉𝐻 = 423,7 𝑘𝑚/ℎ 
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3 Návrh konstrukce 

Před samotným návrhem konstrukce byla vytvořena půdorysová skica. 

 

Obrázek 3 - Návrh konstrukce křídla 
 

Jako další krok byl v programu Siemens NX vytvořen předběžný návrh křídla, který slouží 

pouze k počátečnímu určení koncepce uspořádání křídla a velikosti prvků v něm. Tento prvotní 

návrh poslouží k určení zatížení a poté k vytvoření detailního návrhu, který bude odpovídat 

skutečné tloušťce a velikosti komponentů.  

 

Obrázek 4 - Předběžný návrh konstrukce bez potahu 

 

Pro tento typ letounu bude nejlépe vyhovovat jednonosníkové křídlo s pomocným nosníkem 

a nosným potahem. Takovýto návrh vychází ze skutečnosti, že letoun bude velmi lehký. Křídlo 

má relativně malou hloubku a tudíž by vícero nosníků spíše zkomplikovalo celkovou konstrukci 

a nosníky by neplnily svou funkci jako takovou. Další aspekt je umístění křídla vzhledem 

k trupu, kde by vícero nosníků zasahovalo do prostoru kabiny pilota a bránilo pilotovi 
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v ovládání letounu. Ačkoliv bude letoun dosahovat vysokých násobků, jeden hlavní nosník 

spolu s nosným potahem a pomocným nosníkem bude schopný přenést celkové zatížení křídla. 

Dále bude kromě kořenového a koncového žebra umístěno mezi klapkou a křidélkem další 

žebro, které bude celý potah vyztužovat. V oblasti náběžné hrany a hlavního nosníku bude 

umístěna palivová nádrž. 

 

3.1 Hlavní nosník 

Bývá zvykem hlavní nosník umisťovat do maximální tloušťky profilu, tudíž i efektivní výška 

nosníku je největší. Použitý profil tohoto křídla ovšem dosahuje nejvyšší tloušťky v 39,8% 

bSAT. Vzhledem k tomu, že velikost nádrže odpovídá většímu prostoru, než by bylo možné 

v případě umístění nosníku do maximální tloušťky profilu, je proto hlavní nosník posunut 

směrem k odtokové hraně, což je z pohledu efektivní výšky nosníku jen nepatrný rozdíl. 

V oblasti kořenového žebra byl hlavní nosník umístěn v 39,96% bSAT, což odpovídá 364 mm 

od náběžné hrany. V oblasti koncového žebra pak ve 41,69% bSAT a to 240 mm od náběžné 

hrany. Zmírní se tím i úhel zalomení nosníku, který by v ideálním případě měl být kolmý na 

osu trupu. 

Hlavní nosník tvoří stojina a pásnice. Pásnice přenáší téměř veškerý ohybový moment, tudíž 

je do předběžného návrhu uvažován robustnější. Stojina přenáší posouvající sílu, ale zároveň i 

krut. Z toho důvodu je předběžně dimenzována se silnějším jádrem sendviče. 

 

Obrázek 5 - Geometrie hlavního nosníku v kořenovém a koncovém žebru 
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3.1.1 Materiál a skladba hlavního nosníku 

Stojina hlavního nosníku je tvořena sendvičovým profilem typu C, kde uprostřed stojiny je 

pěna. Jako horní i dolní pásnice je pro prvotní návrh uvažována jednosměrná uhlíková tkanina 

240 g/m2 12K spojená mřížkou. Jako jádro stojiny byla použita pěna Airex R82.60. 

 

 

Prvek Pěna 

Materiál Airex R82.60 

Hustota [kg/m3] 60 

Rozměry [mm] 10x100x2800 

Pevnost v tahu [N/mm2] 1,7 

Pevnost ve smyku [N/mm2] 0,8 

Modul pružnosti v tahu [N/mm2] 45 

Modul pružnosti ve smyku [N/mm2] 18 

Tabulka 3 - Materiál a parametry pěny [2] 

Sendvičovou konstrukci stojiny doplňuje uhlíková tkanina 160g/m2 s keprovou vazbou. 

Keprová vazba má pro tento účel lepší vlastnosti, protože je oproti plátnové vazbě ohebnější a 

lépe tvarovatelná.  

 

Prvek Stojina 

Materiál Uhlíková tkanina 

Orientace vláken [°] ±  45 

Plošná hustota [g/m2] 160 

Typ vzaby kepr 

Tloušťka [mm] 0,111 

Šíře [mm] 1200 

Pevnost v tahu [N/mm2] 4380 

Tabulka 4 - Materiál a parametry stojiny [3] 

 

Skladba senviče Stojina Pěna Stojina 

Frakce objemu vláken [%] 35 - 35 

Orientace [°] ±45 - ±45 

Počet vrstev 2 1 2 

Tlošťka [mm] 0,51 8 0,51 

Modul pružnosti [MPa] 36 600 45 36 600 

Plošná hmotnost [g/m2] 704 480 704 

Tabulka 5 - Skladba stojiny hlavního nosníku [4] 

 

Obě pásnice jsou koncipovány z jednosměrné uhlíkové tkaniny s plátnovou vazbou, která je 

ze všech vazeb nejpevnější. Malý objemový podíl vláken vychází z technologie ručního 

kladení, kde je třeba prosytit tkaninu větším množstvím pryskyřice. Hodnota 35% objemu 

vláken vychází z [4]. 
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Prvek Pásnice 

Materiál Uhlíková vlákna jednosměrná 

Typ vazby plátno 

Plošná hustota [g/m2] 240 

Nominální lineární hustota [tex] 1600 

Pevnost v tahu [Mpa] 4300 

Modul pružnosti v tahu [Gpa] 240 

Tabulka 6 - Materiál a parametry pásnic [3] 

 

Skladba Pásnice 

Frakce objemu vláken [%] 35 

Orientace [°] 0/90 

Počet vrstev 2 

Tloušťka laminátu [mm] 0,79 

Modul pružnosti [MPa] 36600 

Plošná hmotnost laminátu [g/m2] 1078 

Tabulka 7 - Skladba pásnic hlavního nosníku [4] 

 

K výrobě laminátu se nejčastěji používají epoxidové a polyesterové pryskyřice. Epoxidová 

pryskyřice je sice dražší, ale zároveň má lepší mechanické i chemické vlastnosti.  

 

Epoxidová pryškyřice LH 160 

Hustota [g/cm3/25°C] 1,13-1,17 

Tužidlo MGS 286 

Hustota [g/cm3/25°C] 0,94-0,97 

Míchací poměr [m:m] 100:40 

Zpracovatelnost [min] 120 

Tabulka 8 - Epoxid a pryskyřice [3] 

 

V případě stojiny se budou aplikovat 2 vrstvy uhlíkové tkaniny, jejichž orientace jsou vůči 

sobě kolmé.  

 

3.2 Pomocný nosník 

Stojina pomocného nosníku je tvořena C-profilem, který má rovněž pěnové jádro. Pomocný 

nosník není primárně určen pro přenos ohybu, ale pro vytvoření torzní skříně. Nicméně 

obdobně jako u hlavního nosníku bude pomocný nosník obsahovat pásnice, které budou méně 

robustnější.  

 

3.2.1 Materiál a skladba pomocného nosníku 

Použitý materiál i skladba prvků pomocného nosníku je obdobná, jako u hlavního nosníku, 

uhlíková tkanina 160g/m2 s keprovou vazbou a pěna Airex R82.60, přičemž pěna uvnitř stojiny 

bude mít tloušťku 4 mm. Epoxidová pryskyřice i tužidlo jsou taktéž stejné. 
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Obrázek 6 - Geometrie pomocného nosníku v kořenovém a koncovém žebru 

3.3 Závěsy 

Celkem 3 závěsy křídla budou umístěny na pásnicích hlavního nosníku a v zámku náběžné 

hrany. Pro závěsy byl zvolen materiál 16 220 vzhledem k jeho mechanickým vlastnostem. 

Podrobnější geometrické a mechanické vlastnosti závěsů jsou uvedeny v kapitole dimenzování 

konstrukce. 

3.4 Potah 

Potah je tvořený nosnou sendvičovou konstrukcí, která se podílí na přenosu smykových toků 

a ohybového momentu i krutu. Skladba sendviče bude tvořena dvěma vrstvami tkaniny a pěnou. 

Tloušťka potahu je předběžně určena na 2 mm.  

V případě potahu, kdy bude potřeba mnohem větší množství tkaniny je nutné zvážit, zda 

použít skelnou, nebo uhlíkovou tkaninu. V případě skelné tkaniny je modul pružnosti 4-5 

násobně menší, než u uhlíkové tkaniny. Na druhé straně uhlíková vlákna nemají takovou 

přilnavost k pryskyřici, jako skelná, což následně vede k větší pravděpodobnosti delaminace 

[5]. V případě potahu nebude rozhodující využití mechanických vlastností laminátu, protože 

jak skelná, tak uhlíková vlákna mají vynikající mechanické vlastnosti pro tento účel. Důležitější 

bude celková hmotnost laminátu. Měrná hustota uhlíkových vláken odpovídá průměrně 70% 

měrné hustotě skelných vláken, tudíž budou použita uhlíková. Z pohledu stability je třeba 

uvažovat i menší deformace v případě uhlíkových vláken, kde je modul pružnosti zhruba 3-krát 

větší, než je tomu u skelných vláken. Potah bude ve většině plochy sendvičový. 

 

 Skelná vlákna Uhlíková vlákna 

Hustota [kg/m3] 2 540 1 780 

Pevnost v tahu [MPa] 3 500 4 300 

Modul pružnosti [MPa] 73 500 235 000 

Tabulka 9 - Porovnání skelných a uhlíkových vláken 
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3.4.1 Materiál a skladba potahu 

Při volbě materiálu potahu bude za potřebí počítat s tím, že potah bude mít ze všech prvků 

křídla největší hmotnost. Navíc jsou z pevnostního hlediska požadavky, aby byl potah nosný. 

Pro sendvič byla zvolena uhlíková tkanina 160g/m2 s keprovou vazbou a pěna          

ROHACELL 31A.  

 

 

Prvek Pěna 

Materiál ROHACELL 31A 

Hustota [kg/m3] 32 

Tloušťka [mm] 1 

Pevnost v tahu [N/mm2] 1 

Pevnost ve smyku [N/mm2] 0,4 

Modul pružnosti v tahu [N/mm2] 36 

Modul pružnosti ve smyku [N/mm2] 13 

Tabulka 10 - Sendvičová pěna potahu [6] 

 

Prvek Laminát 

Materiál Uhlíková tkanina 

Plošná hustota [g/m2] 160 

Typ vazby kepr 

Pevnost v tahu [Mpa] 4300 

Modul pružnosti v tahu [Gpa] 240 

Tabulka 11 - Sendvičový laminát potahu [3] 

 

Skladba sendviče Laminát Pěna Laminát 

Frakce objemu vláken [%] 35 - 35 

Orientace [°] 0/90 - 0/90 

Počet vrstev 2 1 2 

Tlošťka [mm] 0,51 1 0,51 

Modul pružnosti [MPa] 36 600 36 36 600 

Plošná hmotnost [g/m2] 704 32 704 

Tabulka 12 - Skladba potahu [4] 

 

Použitá epoxidová pryskyřice a tužidlo je pro potah stejné, jako pro hlavní nosník.  

V místě umístění nosníků bude v potahu pěnové jádro zkoseno kuželovitě směrem k vnější 

straně. Výsledkem budou pružné hrany, které lépe kopírují tvar nosníku i zvyšují jeho efektivní 

výšku. 
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Obrázek 7 - Sloučení potahu v místě nosníků [4] 

 

3.5 Žebra 

Všechna žebra budou tvořena ze dvou vrstev uhlíkového kompozitu s orientací ± 45°. Žebro 

mezi klapkou a křidélkem bude pouze od hlavního nosníku k odtokové hraně a to z toho 

důvodu, že oblast náběžné hrany má díky sendvičové konstrukci potahu dostatečnou tuhost. 

Druhý důvod je ten, že v oblasti náběžné hrany se nachází integrovaná palivová nádrž, které by 

žebro bránilo. Na druhou stranu je nutné zmínit, že palivová nádrž má velký objem a palivo by 

se mohlo při kritických manévrech samovolně přelévat. Z tohoto důvodu by bylo vhodné se 

v další práci zabývat i tímto problémem a do křídla instalovat přepážky, které by tomuto 

samovolnému přelévání paliva bránily. Po obvodu žeber bude umístěný lem, který bude sloužit 

pro přilepení žeber k potahu. 

 
Obrázek 8 - Kořenové žebro 

 
Obrázek 9 - Koncové a mezi žebro 
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Žebra budou vyhotoveny z uhlíkové tkaniny s obdobnou skladbou jako stojiny.  

 

Prvek Žebro 

Materiál Uhlíkové vlákno biaxiální 12K 

Plošná hustota [g/m2] 160 

Úhel vláken [°] ±45 

Tloušťka [mm] 0,111 

Šíře [mm] 1270 

Pevnost v tahu [N/mm2] 4380 

Tabulka 13 - Materiál  žeber [3] 

 

Skladba Stojina 

Frakce objemu vláken [%] 35 

Orientace [°] ±45 

Počet vrstev 2 

Tlošťka laminátu [mm] 0,51 

Modul pružnosti [MPa] 36 600 

Plošná hmotnost laminátu [g/m2] 704 

Tabulka 14 - Skladba žeber 

3.6 Palivová nádrž 

V předběžném návrhu bylo stanoveno maximální množství paliva, které musí být schopno 

křídlo pojmout. Hmotnost paliva byla předběžně stanovena na 92,7 kg a celkový objem, který 

bude palivová nádrž v křídle zaujímat je 125,3 l. Již při prvotním odhadu umístění nosníků a 

počtu žeber byl brán ohled na to, aby prostor mezi náběžnou hranou a hlavním nosníkem 

zaujímala v každé polovině křídla minimálně 62,65 dm3. Tento fakt způsobil, že hlavní nosník 

nebude umístěn v místě maximální tloušťky profilu, jak tomu standartně bývá, ale s ohledem 

na prostor pro palivo. V oblasti kořenového žebra bude hlavní nosník umístěn 364 mm od 

náběžné hrany (39,96 % bSAT) a v oblasti koncového žebra 240 mm od náběžné hrany          

(41,69 % bSAT).  

 

 

Obrázek 10 - Objem palivové nádrže 
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3.7 Zvolená technologie výroby 

Při výrobě kompozitu je třeba posuzovat technologii za velmi podstatný faktor, který 

v zásadě určuje jeho konečné vlastnosti. V případě křídla rychlého sportovního letounu bude 

třeba dbát především na požadované vlastnosti, jako jsou zejména pevnost a hmotnost, nebo 

kvalita povrchu. Naopak není třeba uvažovat sériovost, protože nejde o komerční výrobek. 

Právě sériovost je jedním ze základních faktorů ovlivňující volbu zpracování. Po takto malý 

rozsah výroby je nesmyslné uvažovat strojní technologie, ale výhodněji použít ruční kladení. 

Při ručním kladení je nezbytné vyhotovení negativní formy, do které se bude laminát 

umisťovat.  

Tato metoda patří mezi dosud nejrozšířenější technologie výroby kompozitu. V případě 

viditelných částí, jako je například vnější strana potahu, se po separaci formy nejprve opatří 

gelcoatem. Gelcoat je většinou probarvená nevyztužená povrchová vrstva, která se nanáší buď 

ručně nebo stříkáním. Zajišťuje estetickou stránku povrchu dílce a zároveň slouží jako ochrana 

proti vnějším vlivům jako je voda nebo povětrnost.  

Na tento částečně vytvrzený gelcoat se dále nanáší už jednotlivé vrstvy tkaniny, které se 

prosycují pryskyřicí pomocí štětce nebo válečku.  

Laminát se většinou vytvrzuje při normální teplotě bez aplikace tlaku. Při výrobě sendvičové 

konstrukce se používá přítlaku atmosférickým tlakem. Vzduch se vyvede vakuem pod separační 

fólií. [7] 

 

 

Obrázek 11 - Ruční kladení [7] 
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4 Stanovení zatížení 

4.1 Požadavky stavebních předpisů [8] 

Rychlostní letoun byl navržen pro provoz v kategorii ultralehkých letounů řízených 

aerodynamicky, podle předpisu UL 2.  

4.1.1 UL 2 § 301 Zatížení  

1. Pevnostní požadavky jsou stanoveny formou provozního zatížení (v provozu nejvyšší 

očekávané zatížení) a početního zatížení (provozní zatížení násobené předepsanými součiniteli 

bezpečnosti). Pokud není stanoveno jinak, jsou zatížení uvedená v předpise provozní.  

Stanovené zatížení, které bude obsahem této kapitoly bude odpovídat početnímu zatížení. 

 

2. Pokud není stanoveno jinak, jsou vzdušná a pozemní zatížení vždy uváděna do rovnováhy 

se setrvačnými silami, přičemž je nutno uvážit všechny větší osamělé hmotnosti letounu. 

Zatížení musí být rozložena tak, že tato rozložení musí buď odpovídat skutečným podmínkám, 

nebo se jim blížit z bezpečné strany.  

3. Jestliže rozložení vnějšího zatížení a vnitřních sil bude vlivem deformací při zatížení 

podstatně změněno, musí být uváženo takovéto nové rozložení. 

 

4.1.2 UL 2 § 303 Součinitel bezpečnosti  

1. Pokud není uvedena jiná hodnota, musí být použit součinitel bezpečnosti 1,5.  

 

V případě tohoto letounu bude použit koeficient bezpečnosti pro kompozitové konstrukce 

𝑓 = 1,875. 

 

2. Součinitel bezpečnosti je nutno vynásobit doplňkovým součinitelem bezpečnosti, jestliže:  

a. existuje nejistota o pevnosti součásti (dílu),  

b. musí být očekávána ztráta pevnosti v čase do výměny,  

c. nejsou k dispozici přesné pevnostní hodnoty vzhledem k neznámým výrobním a zkušebním 

metodám.  

 

Velikost tohoto doplňkového součinitele bezpečnosti, pokud není v dalším uvedeno jinak, 

musí být stanovena pro každý typ zvlášť. Požadovaná doba do výměny těchto součástí (dílů) je 

uvedena v Provozně technické příručce.  

Výklad použití doplňkových součinitelů pro kompozitové konstrukce:  

Součinitel bezpečnosti f pro kompozitové konstrukce je v rozmezí 1,5 až 2,25, to znamená 

zvyšující součinitel 1 až 1,5.  

Použití zvyšujícího součinitele závisí na:  

a. součásti či dílu, na který bude vztahován,  

b. přesnosti výpočtů a jejich spolehlivosti,  

c. předložených zkouškách vzorků kompozitového materiálu a jejich výsledcích, a  

d. ověření výroby, kontrolních postupech a zkušenostech výrobce.  

 

O použití příslušného zvyšujícího součinitele bezpečnosti rozhodne Technická komise ve 

spolupráci s hlavním technikem a odborným oponentem projektu. U amatérských staveb 

rozhodne o použití součinitele hlavní technik s technikem stavebního dozoru. 
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4.1.3 UL 2 § 305 Pevnost a deformace  

1. Konstrukce musí být schopna přenést provozní zatížení bez trvalých deformací. Při všech 

zatíženích až do provozního zatížení nesmí vzniklé deformace omezit bezpečný provoz. To platí 

především pro soustavy řízení.  

2. Konstrukce musí být schopna přenášet početní zatížení nejméně 3 sekundy, aniž by došlo 

k poruše. Třísekundový limit ovšem neplatí, jestliže je pevnostní průkaz prováděn dynamickou 

zkouškou, při níž jsou prokazovány skutečné zatěžovací podmínky.  

4.2 Letová zatížení 

Obsahem této kapitoly bude stanovení zatížení pro hraniční body hmotové obálky a jejich 

centráží. Všechny ostatní hmotnosti a centráže budou vždy na bezpečné straně s ohledem na 

zatížení letounu. 

Výpočet zatížení křídla uveden v této kapitole byl proveden v souladu s předpisem UL 2 [8].  

4.2.1 UL 2 § 321 Všeobecně  

1. Letové násobky jsou dány poměrem složky vzdušných sil, která působí kolmo na dráhu 

letu letounu k tíži letounu. Při kladném násobku je vzdušná síla orientována vzhledem k letounu 

nahoru.  

2. Průkaz plnění požadavků na letová zatížení musí být proveden pro všechny možné 

kombinace hmotnosti a centráží. 

4.2.2 UL 2 § 331 Symetrické letové podmínky  

1. Při stanovení zatížení křídla a tíhového a setrvačného zatížení při symetrických letových 

případech. 
2. UL 2 § 345 musí být uvážena příslušná vyvažovací zatížení na vodorovných ocasních 

plochách a to tak, aby to odpovídalo skutečným podmínkám nebo bylo na bezpečné straně.  

3. Přírůstek zatížení na vodorovných ocasních plochách při obratech (při činnosti kormidel) 

musí být vyvážen silami úhlového rotačního zrychlení letounu a to tak, aby to odpovídalo 

skutečným podmínkám nebo bylo na bezpečné straně.  

4. Při stanovení zatížení (obratového násobku), které vznikne za předepsaných podmínek, se 

předpokládá, že je způsobeno náhlou změnou úhlu náběhu při zachování rychlosti letu. Úhlová 

zrychlení není nutno brát v úvahu.  

5. Aerodynamické hodnoty, které jsou požadovány pro stanovení podmínek zatížení, musí 

být doloženy zkouškami, výpočty nebo na bezpečné straně ležícími odhady.  

a. Pokud nejsou k dispozici přesnější údaje, může být použita hodnota největšího negativního 

součinitele vztlaku pro tuhé nosné plochy v normální konfiguraci −0,8. V případě netuhých 

nosných ploch to musí být konzultováno s odpovědným úřadem.  

b. Jestliže je součinitel klopivého momentu Cmo menší než ±0,025, musí být pro křídlo a 

vodorovné ocasní plochy použit součinitel Cmo o hodnotě nejméně ±0,025.  

4.3 Letová obálka provozních násobků (V-n diagram) 

4.3.1 UL 2 § 333 Všeobecně  

1. Splnění požadavků na pevnost konstrukce musí být prokázáno pro všechny kombinace 

rychlostí letu a násobků zatížení, nacházejících se na hraniční křivce a uvnitř obálek zatížení 

popsané v odstavci 2. a 3. tohoto paragrafu.  

 

2. Obálka obratů (viz obr. 12)  

Konfigurace:  

Vztlakové klapky v letové poloze (viz obr. 12). 
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Obrázek 12 - Obálka obratů [8] 

 

3. Poryvová obálka (viz obr. 13)  

Konfigurace:  

Vztlakové klapky v letové poloze (viz obr. 13).  

a. Při návrhové rychlosti VB musí být UL letoun schopen snést kladný poryv (nahoru) a 

negativní poryv (dolů) do velikosti 15 m/s, který působí kolmo na dráhu letu.  

b. Při návrhové rychlost VD musí být UL letoun schopen snést kladný poryv (nahoru) a 

negativní poryv (dolů) do velikosti 7,5 m/s, který působí kolmo na dráhu letu  

 

Obrázek 13 - Poryvová obálka [8] 

 

4.3.2 UL 2 § 335 Návrhové rychlosti letu  

Následující návrhové rychlosti letu jsou rychlosti ekvivalentní (EAS).  

1. Návrhová manévrovací rychlost VA  

 

𝑉𝐴 = 𝑉𝑠1 ∙ √𝑛1 
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kde:  

VS1 = stanovená návrhová pádová rychlost při maximální návrhové hmotnosti, zasunutých 

vztlakových klapkách a s motorem ve volnoběhu.  

 

2. Návrhová rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami VF  

Při všech přistávacích konfiguracích nesmí být VF menší než větší z obou následujících hodnot:  

a. 1,4 VS1, kde VS1 je vypočtená pádová rychlost při zasunutých vztlakových klapkách a při 

maximální hmotnosti,  

b. 1,8 VSF, kde VSF je vypočtená pádová rychlost s plně vysunutými vztlakovými klapkami a 

při maximální hmotnosti.  

 

3. Maximální návrhová rychlost VD  

Maximální návrhová rychlost může být volena navrhovatelem, ovšem nesmí být menší než větší 

z hodnot:  

a. 1,2 VH, kde VH je maximální rychlost vodorovného letu při maximálním trvalém výkonu 

motoru. 

b. 1,5 VA podle odstavce 1.  

 

4. Návrhová rychlost při silném poryvu VB  

Maximální návrhová rychlost při silném poryvu může být volena navrhovatelem, ovšem:  

a. nesmí být menší než VA , a  

b. nemusí být větší než 0,9 VH, kde VH (EAS) je maximální rychlost vodorovného letu při 

maximálním trvalém výkonu motoru.  

4.3.3 Návrhové rychlosti 

Návrhové rychlosti jsou stanoveny podle UL 2 § 335. Již v koncepčním návrhu bylo 

vypočítáno několik návrhových rychlostí, ovšem tyto rychlosti musí být přepočítány na nový profil, 

který má jiné součinitele vztlaku. 

 

Pádová rychlost se zasunutými klapkami při maximální hmotnosti VS1: 

 

𝑉𝑆1 = √
2 ∙ 𝑀𝑇𝑂𝑀 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 𝑐𝐿 𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑆
= √

2 ∙ 345 ∙ 9,81

1,225 ∙ 1,2293 ∙ 5,029
= 107,6 𝑘𝑚/ℎ 

 

Pádová rychlost s plně vysunutými klapkami při maximální hmotnosti VS0: 

 

𝑉𝑆0 = √
2 ∙ 𝑀𝑇𝑂𝑀 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 𝑐𝐿 max 𝐾𝐿 ∙ 𝑆
= √

2 ∙ 345 ∙ 9,81

1,225 ∙ 2,157 ∙ 5,029
= 81,3 𝑘𝑚/ℎ 

 

Pádová rychlost při letu na zádech VSG: 

 

𝑉𝑆𝐺 = √
2 ∙ 𝑀𝑇𝑂𝑀 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 0,8 ∙ 𝑆
= √

2 ∙ 345 ∙ 9,81

1,225 ∙ 0,8 ∙ 5,029
= 133,4 𝑘𝑚/ℎ 

 

maximální rychlost v horizontálním letu VH: 

 

𝑉𝐻 = 423,68 𝑘𝑚/ℎ 
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Návrhová manévrovací rychlost VA  Dle předpisu se spočte dle vzorce: 

 

𝑉𝐴 = 𝑉𝑆1 ∙ √𝑛1 = 107,6 ∙ √6 = 263,6 𝑘𝑚/ℎ 

 

 

Návrhová rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami VF   Dle předpisu nesmí 

být menší než větší z obou následujících hodnot: 

 

𝑉𝐹 = 1,4 ∙ 𝑉𝑆1 = 1,4 ∙ 107,6 = 150,6 𝑘𝑚/ℎ 

 

𝑉𝐹 = 1,8 ∙ 𝑉𝑆0 = 1,8 ∙ 81,3 = 146,3 𝑘𝑚/ℎ 

 

Návrhová rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami byla zvolena 𝑉𝐹 = 151 𝑘𝑚/ℎ 

 

Maximální návrhová rychlost VD  Dle předpisu může být maximální návrhová 

rychlost volena navrhovatelem, ale nesmí být menší než větší z následujících hodnot: 

 

𝑉𝐷 = 1,2 ∙ 𝑉𝐻 = 1,2 ∙ 423,68 = 508,4 𝑘𝑚/ℎ 

 

𝑉𝐷 = 1,5 ∙ 𝑉𝐴 = 1,5 ∙ 253 = 379,5 𝑘𝑚/ℎ 

 

Maximální návrhová rychlost byla zvolena 𝑉𝐷 = 510 𝑘𝑚/ℎ 

 

Návrhová rychlost při silném poryvu VB  Dle předpisu může být taktéž tato rychlost 

volena navrhovatelem, ovšem nesmí být menší než VA a nemusí být větší než 0,9 VH  

 

Návrhová rychlost při silném poryvu byla zvolena 𝑉𝐵 = 273 𝑘𝑚/ℎ 

 

4.3.4 UL 2 § 337 Provozní násobky obratů  

Provozní násobky obratů podle obálky obratů (viz obr. 1) musí mít nejméně tyto hodnoty: 

 

n1  + 4,0  

n2  + 4,0  

n3  −1,5  

n4  −2,0  

Tabulka 15 – Provozní násobky obratů [8] 

 

Negativní provozní násobky obratů pro UL letouny s netuhými nosnými plochami, které mají 

pouze omezenou schopnost udržet za letu negativní zrychlení, musí být konzultovány s 

odpovědným úřadem.  

Deformace netuhých nosných ploch může vést k výrazným změnám použití obálky obratů 

tak, že není bod A dosažitelný pod rychlostí VD. Pokud jsou prokázány takové případy, může 

být snížen provozní násobek na nejvyšší dosažitelný násobek pod rychlostí VD. 

 

Provozní násobky obratů musí mít dle předpisu UL 2 § 337 nejmenší kladný násobek 𝑛 =
+4 a minimální záporný násobek 𝑛 = −2. 

Při návrhu tohoto letounu je předpokládán maximální kladný násobek 𝑛 = +6 a maximální 

záporný násobek 𝑛 = −3. 
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4.3.5 UL 2 § 341 Poryvové násobky obratů  

Pokud není k dispozici přesnější, skutečným podmínkám odpovídající výpočet, musí se 

poryvové násobky počítat následujícím způsobem: 

𝑛 = 1 ±

1
2 ∙ 𝑘 ∙ 𝜌0 ∙ 𝑈 ∙ 𝑉 ∙ 𝑎

𝑚 ∙ 𝑔
𝑆

 

kde:  

U  = rychlost poryvu [m/s]  

V  = rychlost letu [m/s]  

a  = sklon vztlakové čáry letounu [1/rad]  

g  = gravitační zrychlení [m/s2]  

S  = plocha křídla [m2]  

lm  = střední geometrická tětiva [m]  

ρ0 = hustota vzduchu při hladině moře [kg/m3] ρ0 = 1,225 kg/m3 

ρ  = hustota vzduchu [kg/m3]  

m  = hmotnost letounu [kg]  

k  = zmírňující součinitel, který se určuje takto: 

 

𝑘 =
0,88 ∙ 𝜇

5,3 + 𝜇
 

 

kde μ je relativní hmotnostní poměr letounu, který se vypočte jako: 

 

𝜇 =
2 ∙

𝑚
𝑆

𝜌 ∙ 𝑙𝑚 ∙ 𝑎
 

 

Není nutné, aby hodnota n, která je určena výše uvedeným vztahem, byla větší než: 

 

𝑛 = 1,25 ∙ (
𝑉

𝑉𝑠1
)

2

 

 

Podle UL 2 § 341 jsou násobky zatížení určeny následovně (vzorový výpočet je proveden 

pro maximální vzletovou hmotnost): 

 

 

𝑘 =
0,88 ∙ 𝜇

5,3 + 𝜇
=

0,88 ∙ 27,096

5,3 + 27,096
= 0,736 

 

𝜇 =
2 ∙

𝑚
𝑆

𝜌 ∙ 𝑙𝑚 ∙ 𝑎
=

2 ∙
345

5,029

1,225 ∙ 0,786 ∙ 5,259
= 27,096 

 

U   rychlost poryvu [m/s]  

V   rychlost letu [m/s]  

a   sklon vztlakové čáry letounu [1/rad]  

g   gravitační zrychlení [m/s2]  

S   plocha křídla [m2]  

lm   střední geometrická tětiva [m]  
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ρ0  hustota vzduchu při hladině moře [kg/m3] ρ0 = 1,225 kg/m3 

ρ   hustota vzduchu [kg/m3]  

m   hmotnost letounu [kg]  

k   zmírňující součinitel [-] 

 

Násobek zatížení při poryvu na rychlosti VA: 

 

𝑛 = 1 ±
0,736 ∙ 1,225 ∙ 15 ∙

273
3,6 ∙ 5,259

2 ∙
345 ∙ 9,81

5,029

= 1 ± 4,01 

 

Násobky zatížení při poryvu pro maximální a minimální vzletovou hmotnost jsou zřejmé 

z grafů 2 a 3. 

4.3.6 UL 2 § 345 Zatížení při vysunutých vztlakových klapkách  

1. Jestliže má letoun vztlakové klapky, musí být uvažován kladný provozní násobek hodnoty 

2,0; přičemž se uvažují polohy klapek od „zasunuté“ až do „maximální kladná výchylka“ a 

rychlosti až do návrhové rychlosti VF.  

2. Musí se uvážit, že letoun při poloze klapek od „zasunuté“ až do „maximální záporná 

výchylka“ plní podmínky bodů UL 2 § 321 a UL 2 § 331 a rovněž bodů UL 2 § 333 až UL 2 § 

337.  

 

4.4 Hmotnostní charakteristiky 

Hmotnostní obálka byla stanovena v koncepčním návrhu letounu [1]. Hraniční body obálky 

vybrané pro následující výpočet jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

 PC MTOW PC MTOW ZC ZC 

Konfigurace č. 1. 2. 3. 4. 

x̅CG [-] 0.183 0.212 0.36 0.375 

% bSAT 18,3 21,2 36 37,5 

M [kg] 252.3 345 345 300.3 

Hmotnost pilota [kg] 60 60 110 110 

Množstí paliva [kg] 0 92,7 42,7 0 

xCG [mm] 2540 2563 2679 2691 

Tabulka 16 - Hraniční body hmotové konfigurace [1] 

 

4.5 Letová obálka 

Vzorový výpočet níže bude proveden pro letovou konfiguraci s 60 kg pilotem o celkové 

hmotnosti letounu 345 kg. Letová obálka bude sestavena pro všechny krajní hmotnostní 

konfigurace uvedené v tabulce 15. 

 

4.5.1 Výsledné letové obálky pro vybrané konfigurace 

Níže je zobrazena letová obálka pro konfiguraci 2: maximální vzletová hmotnost. 
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Graf 2 - Letová obálka provozních násobků pro maximální hmotnost 

 

Na následujícím obrázku je zobrazena letová obálka pro konfiguraci 1 – minimální vzletová 

hmotnost.  

 

 

Graf 3 - Letová obálka provozních násobků pro minimální hmotnost 
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Níže jsou definovány letové případy zatížení, které jsou vyznačeny na obálce násobků. Pro 

tyto konkrétní body je dále proveden výpočet zatížení křídla. 

 

1 – 6 obratové případy zatížení 

7 – 10 poryvové případy zatížení 

11 – 13 klapkové případy zatížení 

14 – 15 křidélkové případy zatížení 

 

Pro výsledné rozložení vztlaku je nejprve nutné stanovit součinitel vztlaku křídla pro 

příslušný letový případ, který je určen ze vztlakové síly pro letoun ve vyváženém stavu. 

Výpočet vztlakové síly letounu ve vyváženém stavu vychází ze silové a momentové rovnováhy 

letounu. 

 

Obrázek 14 - Momentová rovnováha letounu 

 

Ze silové rovnováhy je vztlaková síla letounu ve vyváženém stavu: 

 

𝐿𝑤𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛 − 𝐿ℎ 

 

Vyvažovací síla na VOP je stanovena z momentové rovnováhy k aerodynamickému středu 

bez VOP: 

 

𝐿ℎ =
1

𝐿´𝑉𝑂𝑃
[𝑀𝑤𝑓 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛 ∙ (𝑥𝑇 − 𝑥𝐴𝐶𝑤𝑓)] 

 

Kde: 

𝑀𝑤𝑓  moment k AC letounu bez VOP 

𝐿𝑉𝑂𝑃  vzdálenost AC VOP od AC letounu bez VOP 

𝑥𝑇  poloha těžiště letounu v souřadnicovým systému 

𝑥𝐴𝐶𝑤𝑓  poloha AC letounu bez VOP v souřadnicovém systému 

 

Vzdálenost AC VOP od AC letounu bez VOP je: 

 

𝐿´𝑉𝑂𝑃 = 𝐿𝑉𝑂𝑃 + (𝑥𝐴𝐶𝑤 − 𝑥𝐴𝐶𝑤𝑓) ∙ 𝑏𝑆𝐴𝑇 
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Kde: 

𝐿𝑉𝑂𝑃  vzdálenost AC křídla od AC VOP 

𝑥𝐴𝐶𝑤  poloha AC křídla 

 

 

Klopivý moment k AC letounu bez VOP je: 

 

𝑀𝑤𝑓 = 𝑚𝑤𝑓 ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑏𝑆𝐴𝑇 

 

 

Kde: 

𝑚𝑤𝑓  součinitel klopivého momentu letounu bez VOP 

 

Součinitel vztlaku křídla je potom určen vztahem: 

 

𝐶𝐿𝑤 =
𝐿𝑤

1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝑆

 

 

Níže je proveden vzorový výpočet pro případ zatížení bodu 2 z letové obálky násobků (při 

rychlosti 𝑣 = 510 km/h = 141,66 m/s a maximálním násobku n = 6) a pro hmotnostní 

konfiguraci 1 (m = 252,3 kg a poloha těžiště xT = 2,54 m). Nejprve lze určit vzdálenost AC 

VOP od AC letounu bez VOP: 

 

𝐿𝑉𝑂𝑃
′ = 𝐿𝑉𝑂𝑃 + (𝑥𝐴𝐶𝑤 − 𝑥𝐴𝐶𝑤𝑓) ∙ 𝑏𝑆𝐴𝑇 = 3,08 + (0,25 − 0,156) ∙ 0,786 = 3,154 𝑚 

 

Klopivý moment k AC letounu bez VOP je: 

 

𝑀𝑤𝑓 = 𝑚𝑤𝑓 ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑏𝑆𝐴𝑇 = 

= −0,02967 ∙
1

2
∙ 1,225 ∙ 141,662 ∙ 5,029 ∙ 0,786 = −1 441,66 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Vyvažovací síla na VOP je: 

 

𝐿ℎ =
1

𝐿𝑉𝑂𝑃
′ [𝑀𝑤𝑓 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛 ∙ (𝑥𝑇 − 𝑥𝐴𝐶𝑤𝑓)]

=
1

3,154
[−1441,66 + 252,3 ∙ 9,81 ∙ 6 ∙ (2,54 − 2,396)] = 220,93 𝑁 

 

Vztlaková síla křídla ve vyváženém stavu: 

 

𝐿𝑤 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛 − 𝐿ℎ = 252,3 ∙ 9,81 ∙ 6 − 220,93 = 14 629,45 𝑁 
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Hledaný součinitel vztlaku křídla je: 

 

𝐶𝐿𝑤 =
𝐿𝑤

1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝑆

=
2 ∙ 14 629,45

1,225 ∙ 141,662 ∙ 5,029
= 0,236 

 

Úhel náběhu křídla dle zadaných parametrů vztlakové čáry: 

Rovnice vztlakové čáry: 

 

𝐶𝐿𝑤 = 𝐶𝐿𝑤
𝛼 ∙ (𝛼𝑤 − 𝛼0𝑤) 

 

Hledaný úhel náběhu křídla: 

 

𝛼𝑤 =
1

𝐶𝐿𝑤
𝛼 ∙ (𝐶𝐿𝑤 + 𝐶𝐿𝑤

𝛼 ∙ 𝛼0𝑤) =
1

4,953
∙ (0,2367 + 4,953 ∙ (−0,00768)) ∙

180

𝜋
= 2,298 ° 

 

 

Výsledné hodnoty pro všechny letové případy hmotnostní konfigurace 1 jsou uvedeny 

v tabulce níže.  

 

Případ n [1] v [km/h] Lw [N] LH [N] CLw [1] αw [°] 

1 6,0 263,63 14294,5 555,9 0,865 9,6 

2 6,0 510 14629,4 220,9 0,237 2,3 

3 0,0 510 457,1 -457,1 0,007 -0,4 

4 -2,7 510 -6022,2 -767,1 -0,097 -1,6 

5 -3,0 263,63 -6964,0 -461,2 -0,422 -5,3 

6 -3,0 231 -6992,4 -432,8 -0,551 -6,8 

7 6,2 273 14702,4 566,2 0,830 9,2 

8 5,8 510 14223,5 201,5 0,230 2,2 

9 -3,8 510 -8585,2 -889,7 -0,139 -2,0 

10 -4,2 273 -9716,3 -602,1 -0,549 -6,8 

11 1,0 81,25 2546,5 -71,4 1,623 5,6 

12 2,0 115 5093,6 -143,5 1,620 5,6 

13 2,0 151 5361,2 -411,0 0,989 -1,3 

14 2,7 263,63 9570,4 329,9 0,579 6,3 

15 2,7 510 9905,3 -5,1 0,160 1,4 

Tabulka 17 - Vztlakové síly pro letové případy 

4.6 Aerodynamické podklady pro výpočet zatížení 

V této části je uveden postup určení aerodynamických charakteristik křídla, které déle 

vstupují do výpočtu spojitého zatížení po rozpětí. 

4.6.1 Klapky 

Jelikož bylo za potřebí přepočítat vztlakovou mechanizaci pro fowlerovu klapku, je nutné 

vypočítat přírůstek součinitele klopivého momentu od klapky. Tento výpočet vychází z [9]. 

Uvažuje se, že s vysunutím klapky se poloha aerodynamického středu nemění, proto je 

stoupání momentové čáry s vysunutou klapkou stejné, jako bez ní. 
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4.6.1.1 Profil s klapkou 

∆𝑐𝑚0𝑝 = −𝜇1 ∙ ∆𝑐𝑙𝑝 ∙
𝑐′

𝑐
−

𝑐𝑙

8
∙

𝑐′

𝑐
∙ (

𝑐′

𝑐
− 1) 

 

∆𝑐𝑚0𝑝 = −0,238 ∙ 2,0492 ∙ 1,1 −
0,1891

8
∙ 1,1 ∙ (1,1 − 1) = −0,539 

 

Kde faktor 𝜇1 je odečten z Fig. G-15 v [9], ∆𝑐𝑙𝑝 je převzato z [10] a 𝑐′ 𝑐⁄  vyjadřuje poměr 

hloubky profilu při vysunuté klapce ku hloubce profilu v normální konfiguraci. 

Součinitel klopivého momentu vzhledem k AC: 

 

𝑐𝑚0𝑝 𝑓𝑙 = 𝑐𝑚0𝑝 + ∆𝑐𝑚0𝑝 = −0,023 − 0,539 = −0,562 

 

4.6.1.2 Křídlo s klapkou 

Pro výpočet přírůstku klopivého momentu od klapky je znovu použit postup z [9]. 

 

∆𝑐𝑚0 𝑊 = 𝜇2 ∙ ∆𝑐𝑚0𝑝 + 0,7 ∙
𝜆

1 + 2/𝜆
∙ 𝜇3 ∙ ∆𝑐𝑙𝑝 ∙ 𝑡𝑔(Λ1/4) 

∆𝑐𝑚0 𝑊 = −0,79 ∙ 0,539 + 0,7 ∙
8,5

1 +
2

8,5

∙ 0,056 ∙ 2,0492 ∙ 𝑡𝑔(−0,0294) = −0,442 

 

Kde 𝜇2 je odečteno z Fig. G-16 a 𝜇3 z Fig. G-17.  

 

4.6.1.3 Křídlo s klapkou a trupem 

Součinitel klopivého momentu vzhledem k aerodynamickému středu je určen následovně: 

 

𝑐𝑚0 𝑊 𝑓𝑙 𝑓𝑢 = 𝑐𝑚0 𝑊 𝑓𝑢 + ∆𝑐𝑚0 𝑊 = −0,02967 − 0,442 = −0,4717 

 

Kde 𝑐𝑚0 𝑊 𝑓𝑢 je převzato z [10]. 

 

 

4.6.2 Křidélka 

4.6.2.1 Požadavky předpisu UL 2 § 455  

Křidélka musí být navržena pro řídicí zatížení, které odpovídá následujícím podmínkám:  

1. musí se uvážit, že při maximální výchylce křidélek a při rychlosti VA působí na letoun 

násobek n = 2,66  

2. musí se uvážit, že při 1/3 maximální výchylky křidélek a při rychlosti VD působí na letoun 

násobek n = 2,66.  

V této práci bude brán násobek z bodu 1. a 2. jako 2/3 maximálního násobku, tudíž 𝑛 =  4. 

4.6.2.2 Výchylky křidélek 

Výchylky křidélek byly zvoleny: pro kladnou výchylky směrem dolu 𝛿𝐴+ = 20° a pro 

zápornou výchylku směrem nahoru 𝛿𝐴− = 30° 
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Dle předpisu UL2 §455 křidélka musí být navržena pro řídící zatížení takovým způsobem, 

že při maximální výchylce na rychlosti VA působí na letoun 2/3 maximálního násobku a při 1/3 

výchylky křidélka na rychlosti VD opět 2/3 maximálního násobku. 

 

Vzhledem k tomu, že předpis požaduje stanovení zatížení křidélkových případů na dvou 

rychlostech letu (𝑣𝐴 a 𝑣𝐷) je nejprve třeba stanovit výchylky křidélek pro obě rychlosti. 

Maximální výchylky křidélek byly zvoleny, další výchylky křidélek jsou určeny dle 

požadavků předpisu. 

 

Rychlost 𝛿+[°] 𝛿−[°] 

𝑣𝐴 20 -30 

𝑣𝐷 6,7 -10 

Tabulka 18 - Výchylky křidélek 

4.6.2.3 Přírůstek součinitele klopivého momentu od křidélek 

Pro výše stanovené výchylky křidélek na rychlostech 𝑣𝐴 a 𝑣𝐷 je nutné určit přírůstek 

součinitele klopivého momentu.  

Přírůstek ∆𝑐𝑚0𝑎 je stanoven z [11] (charakteristika 8.92) v závoslosti na poměrné hloubce 

křidélka 𝑐𝑓 𝑐⁄ = 0,3 a příslušné výchylce klapky 𝛿𝑓 [ °]. 

Níže je zobrazena tabulka s odečtenými přírůstky součinitele klopivého momentu od 

křidélek ∆𝑐𝑚0𝑎 pro dané výchylky. 

 

Označení výchylky 𝛿𝐴+ 𝛿𝐴− 𝛿𝐷+ 𝛿𝐷− 

𝛿 [ °] 20 -30 6,7 -10 

∆𝑐𝑚0𝑎[−] -0,179 0,218 -0,048 0,079 

Tabulka 19 - Přírůstky klopivého momentu pro výchylky křidélek 

 

Na obrázcích níže jsou vyobrazeny průběhy lokálních součinitelů klopivého momentu 𝑐𝑚0𝑎 

po přičtení přírůstků ∆𝑐𝑚0𝑎 pro profily ovlivněné vychýleným křidélkem. 

 

 

Graf 4 - Místní součinitel klopivého momentu při kladných výchylkách křidélek 
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Graf 5 - Místní součinitel klopivého momentu při záporných výchylkách křidélek 

 

4.6.2.4 Přírůstek součinitele vztlaku profilu od křidélek 

Přírůstek vztlaku profilu při daných výchylkách křidélka je dle [11] určen pomocí vztahu: 

 

∆𝐶𝑙 = 𝛿 ∙ {
𝐶𝑙𝛿

(𝐶𝑙𝛿)𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦
} ∙ (𝐶𝑙𝛿)𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦 ∙ 𝑘′ 

 

Kde: 

𝛿  výchylka křidélka 

 
(𝐶𝑙𝛿)𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦 součinitel účinnosti jednoduché sklopné klapky určený dle [11] z charakteristiky 

8.14 v závislosti na poměrné hloubce křidélka 𝑐𝑓 𝑐⁄ = 0,3 a poměrné tloušťky 

profilu AZDP2020 [10] 𝑡 𝑐⁄ = 0,125 

 
𝐶𝑙𝛿

(𝐶𝑙𝛿)𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦
 korekční faktor jednoduché sklopné klapky určený dle [11] z charakteristiky 

8.15 v závislosti na poměrné hloubce křidélka a poměru reálného a teoretického 

stoupání vztlakové čáry profilu. Z charakteristik profilu AZDP2020 [10] je 

stanoveno stoupání vztlakové čáry profilu (𝐶𝑙𝛼) = 6,18 a dle teorie tenkého 

profilu (𝐶𝑙𝛿)𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦 = 2𝜋. 

𝑘′ korekční faktor nelinearity vztlaku při velkých výchylkách klapky určený dle 

[11] z charakteristiky 8.13 v závislosti na poměrné hloubce křidélka 𝑐𝑓 𝑐⁄ = 0,3 

a příslušné výchylce křidélka 𝛿. 

 

Poměr reálného a teoretického stoupání vztlakové čáry profilu je: 

 
𝐶𝑙𝛼

(𝐶𝑙𝛼)𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦
=

6,18

2𝜋
= 0,984 

 

Odečtením z charakteristiky 8.15 je potom: 

 
𝐶𝑙𝛿

(𝐶𝑙𝛿)𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦
= 0,97 

 

Součinitel účinnosti jednoduché klapky byl odečten z charakteristiky 8.14: 

 
(𝐶𝑙𝛿)𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦 = 0,45 
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Označení 

výchylky 
𝛿𝐴+ 𝛿𝐴− 𝛿𝐷+ 𝛿𝐷− 

δ [ °] 20 -30 6,7 -10 

k' [-] 0,8 0,61 1 1 

Tabulka 20 - Odečtené hodnoty korekčního faktoru k' 

 

Označení 

výchylky 
𝛿𝐴+ 𝛿𝐴− 𝛿𝐷+ 𝛿𝐷− 

δ [ °] 20 -30 6,7 -10 

∆𝐶𝑙𝑎 [-] 1,22 -1,39 0,51 -0,76 

Tabulka 21 - Přírůstky součinitele vztlaku od křidélek ∆𝐶𝑙𝑎 

4.6.2.5 Změna úhlu nulového vztlaku od křidélek 

Změnu úhlu nulového vztlaku pro profil ovlivněný vychýleným křidélkem lze stanovit na 

základě znalosti parametrů vztlakové čáry profilu a přírůstku součinitele vztlaku profilu od 

vychýleného křidélka.  

Postup vychází z předpokladu, že stoupání vztlakové čáry profilu je stejné i s vychýleným 

křidélkem. 

Změna úhlu nulového vztlaku lze vyjádřit jako: 

 

∆𝛼0𝑎 = −
∆𝐶𝑙𝑎

𝐶𝑙𝛼
 

 

Kde: 

∆𝐶𝑙𝑎 přírůstek součinitele vztlaku profilu od vychýlených křidélek stanovené 

výše 

𝐶𝑙𝛼  stoupání vztlakové čáry profilu 

 

V tabulce níže jsou uvedeny výsledné hodnoty změny úhlu nulového vztlaku profilu od 

křidélek pro příslušné výchylky. 

 

Označení 

výchylky 
𝛿𝐴+ 𝛿𝐴− 𝛿𝐷+ 𝛿𝐷− 

δ [ °] 20 -30 6,7 -10 

∆𝛼0𝑎 [ °] -11,3 12,93 -4,73 7,06 

Tabulka 22 - Změny úhlu nulového vztlaku pro příslušné výchylky křidélek 

4.6.2.6 Nulové rozložení vztlaku s vychýlenými křidélky 

Výpočet nulového rozložení vztlaku s vychýlenými křidélky je proveden pomocí programu 

Glauert.tcl, který používá Glauertovo řešení Prandtlovy teorie nosné čáry křídla. 

Je hledáno takové rozložení lokálních součinitelů vztlaku pro nulový vztlak křídla při daných 

výchylkách křidélka. Křídlo je třeba rozdělit do několika řezů, které odpovídají umístění 

křidélek po rozpětí.  

 

Kde hodnoty níže jsou zadané: 

𝛼0 = −0,9 °  profilová hodnota úhlu nulového vztlaku 
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𝐶𝑙𝛼 = 6,18 1/𝑟𝑎𝑑  stoupání vztlakové čáry profilu 

𝐶𝑙 𝑚𝑎𝑥 = 1,35  maximální součinitel vztlaku profilu 

 

K zadaným profilovým hodnotám jsou v řezech definujících rozpětí křidélek přičteny 

přírůstky úhlu nulového vztlaku ∆𝛼0𝑎 a ∆𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥. Stoupání vztlakové čáry v místě křidélek je 

uvažováno stejné jako profilová hodnota bez výchylky křidélka. 

Určení ∆𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 bylo stanoveno dle [11] pomocí následujícího vztahu: 

 

∆𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 = 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘3 ∙ (∆𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥)𝑏𝑎𝑠𝑒 

 

Kde: 

𝑘1   vliv poměrné hloubky křidélka určený dle [11] Fig. 8.32 

𝑘2   vliv výchylky a typu křidélka určený dle [11] Fig. 8.33 

𝑘3   vliv trajektorie vysouvání křidélka určený dle [11] Fig 8.34 
(∆𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥)𝑏𝑎𝑠𝑒 základní přírůstek maximálního součinitele vztlaku určený dle [11] Fig. 

8.31 

 

𝛿 [ °] 20 -30 6,7 -10 

(∆𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥)𝑏𝑎𝑠𝑒 0,95 0,95 0,95 0,95 

𝑘1 1,05 1,05 1,05 1,05 

𝑘2 0,58 -0,76 0,19 -0,32 

𝑘3 1 1 1 1 

∆𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 0,579 -0,758 0,190 -0,319 

𝑐𝑙 𝑚𝑎𝑥 1,93 0,59 1,54 1,03 

Tabulka 23 - Maximální součinitel vztlaku pro příslušné výchylky křidélek 

 

V grafu níže je zobrazeno rozložení místního součinitele vztlaku 𝐶𝑙𝑎 při kladných a 

záporných výchylkách. 

 

 

Graf 6 - Rozložení místního součinitele vztlaku pro kladné výchylky křidélek 
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Graf 7 - Rozložení místního součinitele vztlaku pro záporné výchylky křidélek 

 

4.6.3 Rozložení vztlaku od tlumení klonění 

Tlumení klonění je způsobeno lokální změnou úhlu náběhu v jednotlivých řezech křídla 

způsobenou rotací kolem podélné osy. Tato lokální změna úhlu náběhu je vyjádřena 

následujícím vztahem: 

∆𝛼 =
𝜔𝑥

𝑣
∙ 𝑟 

Kde: 

𝜔𝑥 úhlová rychlost klonění 

𝑣 rychlost letu 

𝑟 vzdálenost po rozpětí 

 

 

Průběh rozložení vztlaku od tlumení klonění je pak: 

 

𝑐𝑙 𝑡𝑙 = ∆𝛼 ∙ 𝑐𝑙𝛼 ∙ 𝑐𝑙𝑛 

 

Úhlová rychlost klonění je ve výpočtu jediná neznámá. Vzhledem k tomu, že pro výpočet 

zatížení křidélkových případů bývá rozhodující případ ustáleného klonění, je třeba najít 

takovou rychlost klonění, pro kterou bude klonivý moment od výchylky křidélek stejný, jako 

moment od tlumení klonění. 

Součinitel klonivého momentu od výchylky křidélek lze zjistit dle vztahu: 

 

𝑐𝑚𝑥 𝑘 =
4

𝑆 ∙ 𝑙
∫ 𝑧 ∙ 𝑐𝑙𝑘(𝑧) ∙ 𝑏(𝑧) 𝑑𝑧

𝑙/2

0

 

 

Moment od tlumení klonění dále dle vztahu: 

 

𝑐𝑚𝑥 𝑡𝑙 =
4

𝑆 ∙ 𝑙
∫ 𝑧 ∙ 𝑐𝑙 𝑡𝑙(𝑧) ∙ 𝑏(𝑧) 𝑑𝑧

𝑙/2

0
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Pro zjištění 𝜔𝑥 je třeba nalézt takovou rychlost klonění, pro kterou bude platit: 

 

𝑐𝑚𝑥 𝑘 = 𝑐𝑚𝑥 𝑡𝑙 

 

K tomuto výpočtu byl použit řešitel v MS excel, kde 𝜔𝑥 byla neznámá. 

 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑒𝑡𝑢 𝑣𝐴 𝑣𝐷 

𝜔𝑥 1,856 1,774 

Tabulka 24 - Úhlová rychlost klonění pro příslušné rychlosti letu 

 

 

Graf 8 - Rozložení vztlaku od tlumení klonění 

 

 

4.7 Rozložení spojitého zatížení po rozpětí 

Spojité zatížení se skládá ze zatížení od aerodynamických a hmotových sil, které lze určit 

podle následujících vztahů: 

 

𝑞𝑦𝑎(𝑧) =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝐶𝑙𝑐(𝑧) ∙ 𝑏(𝑧) 

 

𝑞𝑥𝑎(𝑧) = −
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝐶𝑑(𝑧) ∙ 𝑏(𝑧) 

 

𝑞𝑦𝑚(𝑧) = − (𝑞𝑚(𝑧) + 𝑞𝑚𝑝(𝑧)) 

 

Kde: 

 

𝑞𝑦𝑎(𝑧)  složka spojitého zatížení ve směru osy y od aerodynamických sil 

𝑞𝑥𝑎(𝑧)  složka spojitého zatížení ve směru osy x od aerodynamických sil 

𝑞𝑦𝑚(𝑧)  složka spojitého zatížení ve směru osy y od hmotových sil 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

C
lt

l
[-

]

z [m]

Rozložení vztlaku od tlumení klonění Cltl

CltlA CltlD



32 

 

𝜌   hustota vzduchu 

𝑣   rychlost letu 

𝐶𝑙𝑐(𝑧)  místní součinitel vztlaku 

𝐶𝑑(𝑧)  místní součinitel odporu 

𝑏(𝑧)  hloubka křídla v daném řezu 

𝑞𝑚(𝑧)  složka spojitého zatížení od hmot křídla 

𝑞𝑚𝑝(𝑧)  složka spojitého zatížení od hmotnosti paliva 

 

Výše uvedené vztahy jsou vyjádřeny v aerodynamickém souřadnicovém systému. 

Vzhledem k umístění palivové nádrže do náběžných hran křídla se ohybové zatížení křídla 

zmenšuje v závislosti na letovém násobku. Jinak je tomu u kroutícího momentu, kde je vliv tíhy 

paliva naopak nepříznivý, protože palivová nádrž je umístěna v oblasti náběžné hrany. 

 

 

Obrázek 15 - Aerodynamický souřadný systém 

4.7.1 Rozložení spojitého zatížení od hmotových sil 

Průběh spojitého zatížení od hmot křídla je dán rozložením hmot po rozpětí. To bude 

uvažováno lineární, úměrné hloubce křídla. 

Výsledný průběh spojitého zatížení od hmot křídla: 

 

𝑞𝑚(𝑧) =
𝑛 ∙ 𝑚𝑘ř ∙ 𝑔

𝑆
∙ 𝑏(𝑧) 

 

Kde: 

𝑛  letový násobek pro příslušný případ zatížení 

𝑚𝑘ř  hmotnost křídla 

𝑆  plocha křídla 

𝑔  tíhové zrychlení 

𝑏(𝑧) hloubka křídla v daném řezu 

 

Hmotnost křídla je pro toto prvotní přiblížení převzata z práce Jakuba Valenty [1] jako: 

 

𝑚𝑘ř = 35,66 𝑘𝑔 

 

Poloha působiště spojitého zatížení od hmot křídla je uvažováno v 45% hloubky křídla. 
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4.7.2 Průběh spojitého zatížení od hmotnosti paliva uloženého v křídle 

V místě palivových nádrží je uvažováno rozložení hmoty paliva jako rovnoměrné zatížení, 

které je přímo úměrné ploše místního řezu palivovou nádrží. Poloha působiště spojitého zatížení 

paliva je uvažována v těžišti nádrže. Tato poloha těžiště je vztažena k hlavnímu nosníku křídla.  

Při ubývání paliva se rozložení hmoty mění, nicméně pro první přiblížení zatížení křídla 

tento zjednodušený způsob výpočtu postačí. 

 

Průběh spojitého zatížení od hmotnosti paliva: 

 

𝑞𝑚𝑝(𝑧) =
𝑛 ∙ 𝑚𝑝 ∙ 𝑔

𝑉𝑛
∙ 𝑆𝑛(𝑧) 

 

Kde: 

n  letový násobek pro příslušný případ zatížení 

𝑚𝑝  hmotnost paliva 

𝑔  tíhové zrychlení 

𝑉𝑛  objem palivové nádrže 

𝑆𝑛(𝑧) plocha místního příčného řezu palivovou nádrží 

 

4.7.3 Rozložení spojitého zatížení od aerodynamických sil ve směru odporu 

Spojité zatížení ve směru odporu je dáno pomocí aerodynamické poláry křídla. Pro každý 

letový případ z obálky násobků je nejprve z poláry odečtena příslušná hodnota součinitele 

odporu. 

 

Hodnota místního součinitele odporu: 

 

𝐶𝑑(𝑧) = 𝐶𝑙𝑛(𝑧) ∙ 𝐶𝑑𝑊 

Kde: 

 

𝐶𝑙𝑛(𝑧) normální rozložení vztlaku 

𝐶𝑑𝑊  součinitel odporu pro daný letový případ odečtený z poláry 

 

4.7.4 Rozložení spojitého zatížení od aerodynamických sil ve směru vztlaku 

Výsledné rozložení místního součinitele vztlaku lze určit jako součet jednotlivých příspěvků 

vztlaku. 

 

𝐶𝑙𝑐(𝑧) = 𝐶𝑙0(𝑧) + 𝐶𝑙𝑛(𝑧) ∙ 𝐶𝐿𝑊 + 𝐶𝑙𝑓(𝑧) + 𝐶𝑙𝑎(𝑧) + 𝐶𝑙𝑡𝑙(𝑧) 

 

Kde: 

𝐶𝑙0(𝑧) místní součinitel vztlaku pro nulový vztlak křídla 

𝐶𝑙𝑛(𝑧) místní normální součinitel vztlaku 

𝐶𝐿𝑊  součinitel vztlaku pro daný letový případ 

𝐶𝑙𝑓(𝑧) místní součinitel vztlaku při výchylce vztlakové klapky 

𝐶𝑙𝑎(𝑧) místní součinitel vztlaku při výchylce křidélka 

𝐶𝑙𝑡𝑙(𝑧) místní součinitel vztlaku od tlumení klonění 
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4.7.5 Rozložení spojitého krutového zatížení od klopivého momentu k ose 

hlavního nosníku 

Výsledné spojité krutové zatížení od klopivého momentu: 

 

𝑞𝑘(𝑧) =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝐶𝑚0(𝑧) ∙ 𝑏(𝑧)2 

 

Kde: 

𝐶𝑚0(𝑧) místní součinitel klopivého momentu pro nulový vztlak křídla 

 

4.8 Rozložení posouvající síly po rozpětí 

Průběhy posouvajících sil lze určit integrací průběhů spojitých zatížení: 

 

𝑇𝑥𝑎(𝑧) = ∫ 𝑞𝑥𝑎(𝑧)𝑑𝑧
𝑙/2

0

 

𝑇𝑦𝑎(𝑧) = ∫ 𝑞𝑦𝑎(𝑧)𝑑𝑧
𝑙/2

0

 

𝑇𝑦𝑚(𝑧) = ∫ 𝑞𝑦𝑚(𝑧)𝑑𝑧
𝑙/2

0

 

 

Celková posouvající síla v daných směrech jako součet jednotlivých složek: 

 

𝑇𝑥,𝑦(𝑧) = 𝑇𝑥𝑚,𝑦𝑚(𝑧) + 𝑇𝑥𝑎,𝑦𝑎(𝑧) 

 

Výsledná posouvající síla je potom: 

 

𝑇𝑅(𝑧) = √𝑇𝑥
2(𝑧) + 𝑇𝑦

2(𝑧) 

 

Pro následné dimenzování bylo třeba přepočítat hodnoty posouvající síly 

z aerodynamického souřadnicového systému do souřadnicového systému křídla. 
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Obrázek 16 - Převod posouvajících sil do souřadnicového systému 

 

Z obrázku 13 je patrný přepočet posouvajících sil k základní rovině křídla na tečnou a 

normálovou složku. 

 

𝑇𝑛 = 𝑇𝑦 ∙ cos 𝛼 − 𝑇𝑥 ∙ sin 𝛼 

𝑇𝑡 = 𝑇𝑦 ∙ sin 𝛼 + 𝑇𝑥 ∙ cos 𝛼 

 

V grafech níže lze vidět srovnání tečných a normálových složek posouvající síly 

jednotlivých případů hmotnostní konfigurace 2. (maximální vzletová hmotnost při přední 

centráži). 
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Graf 9 - Normálové složka posouvající síly 

 

Graf 10 - Tečná složka posouvající síly 

 

Tímto způsobem byly stanoveny hodnoty posouvající síly pro všechny řezy křídla a pro 

všechny letové případy všech konfigurací. V grafu níže jsou patrné maximální a minimální 

hodnoty tečné a normálové složky posouvající síly pro hmotnostní konfiguraci 2. 
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Graf 11 - Maximální a minimální složky posouvající síly 

 

 

4.9 Rozložení ohybového momentu po rozpětí 

Průběhy ohybových momentů v jednotlivých směrech zatížení lze určit integrací příslušných 

složek posouvající síly: 

 

𝑀𝑥(𝑧) = ∫ 𝑇𝑥(𝑧)
𝑙/2

0

𝑑𝑧 

𝑀𝑦(𝑧) = ∫ 𝑇𝑦(𝑧)
𝑙/2

0

𝑑𝑧 

 

Výsledný ohybový moment: 

 

𝑀𝑅(𝑧) = √𝑀𝑥
2(𝑧) + 𝑀𝑦

2(𝑧) 

 

Přepočet ohybového momentu do souřadnicové soustavy křídla: 

 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑦 ∙ cos 𝛼 − 𝑀𝑥 ∙ sin 𝛼 

𝑀𝑡 = 𝑀𝑦 ∙ sin 𝛼 + 𝑀𝑥 ∙ cos 𝛼 

 

V grafech níže lze vidět srovnání tečných a normálových složek ohybového momentu 

jednotlivých případů hmotnostní konfigurace 2. (maximální vzletová hmotnost při přední 

centráži). 
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Graf 12 - Normálová složka ohybového momentu 

 

 

Graf 13 - Tečná složka ohybového momentu 

 

Tímto způsobem byly stanoveny hodnoty ohybového momentu pro všechny řezy křídla a 

pro všechny letové případy všech konfigurací. V grafu níže jsou patrné maximální a minimální 

hodnoty tečné a normálové složky ohybového momentu pro hmotnostní konfiguraci 2. 
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Graf 14 - Maximální a minimální složky ohybového momentu 

 

4.10 Rozložení kroutícího momentu vztaženého k hlavnímu nosníku 

Kroutící moment na křídle je dán součtem příspěvků od aerodynamických a hmotových sil. 

Celkový kroutící moment k ose hlavního nosníku (40% hloubky) lze vyjádřit jako součet 

jednotlivých složek: 

 

𝑀𝐾𝐻𝑁(𝑧) = 𝑀𝐾𝐶𝑚0
(𝑧) + 𝑀𝑘𝑚

(𝑧) + 𝑀𝑘𝑎
(𝑧) − 𝑀𝑘𝑝

(𝑧) 

 

Kde: 

𝑀𝐾𝐶𝑚0
(𝑧) kroutící moment od klopivého momentu 

𝑀𝑘𝑚
(𝑧) kroutící moment od hmot křídla 

𝑀𝑘𝑎
(𝑧) kroutící moment od aerodynamických sil 

𝑀𝑘𝑝
(𝑧) kroutící moment od hmot paliva uloženého mezi náběžnou hranou a hlavním 

nosníkem 
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Obrázek 17 - Schéma krutového zatížení 

 

Kroutící moment od klopivého momentu je určen dle vztahu: 

 

𝑀𝐾𝐶𝑚0
(𝑧) = ∫ 𝑞𝑘(𝑧) 𝑑𝑧

𝑙/2

0

 

Kde: 

𝑞𝑘(𝑧) spojité krutové zatížení od klopivého momentu, stanovené v kapitole 4.7.5 

 

 

Kroutící moment od hmot křídla je stanoven pomocí vztahu: 

 

𝑀𝑘𝑚
(𝑧) = ∫ 𝑞𝑚(𝑧) ∙ (𝑥𝐻𝑁(𝑧) − 𝑥𝑇𝑚𝑘ř(𝑧)) ∙ cos 𝛼 𝑑𝑧

𝑙/2

0

 

Kde: 

𝑞𝑚(𝑧) spojité zatížení od hmot křídla 

𝑥𝑇𝑚𝑘ř(𝑧) poloha těžiště křídla 

𝑥𝐻𝑁(𝑧) poloha hlavního nosníku 

 

Kroutící moment od aerodynamických sil je stanoven pomocí vztahu: 

 

𝑀𝑘𝑎
(𝑧) = ∫ 𝑞𝑦𝑎(𝑧) ∙ (𝑥𝐻𝑁(𝑧) − 𝑥𝐴𝐶(𝑧)) ∙ cos 𝛼 𝑑𝑧

𝑙/2

0

 

Kde: 

𝑞𝑦𝑎(𝑧) spojité zatížení od aerodynamických sil křídla 

𝑥𝐴𝐶(𝑧) poloha aerodynamického středu křídla 

𝑥𝐻𝑁(𝑧) poloha hlavního nosníku 
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Kroutící moment od hmot paliva uloženého mezi náběžnou hranou a hlavním 

nosníkem je určen dle vztahu: 

 

𝑀𝑘𝑝
(𝑧) = ∫ 𝑞𝑚𝑝

(𝑧) ∙ (𝑥𝐻𝑁(𝑧) − 𝑥𝑇𝑝(𝑧)) ∙ cos 𝛼 𝑑𝑧
𝑙/2

0

 

 

Kde: 

𝑞𝑚𝑝
(𝑧) spojité zatížení od hmot paliva uloženého mezi náběžnou hranou a hlavním 

nosníkem  

𝑥𝐻𝑁(𝑧) poloha hlavního nosníku 

𝑥𝑇𝑝
(𝑧)  poloha těžiště palivové nádrže 

 

Poloha těžiště palivové nádrže byla odečtena z modelu v NX, kde souřadnice těžiště palivové 

nádrže odpovídá aerodynamickému středu profilu křídla. 

 

V grafu níže lze vidět srovnání kroutícího momentu k ose hlavního nosníku pro jednotlivé 

případy hmotnostní konfigurace 2 (maximální hmotnost při přední centráži). 

 

 

Graf 15 - Kroutící moment k ose hlavního nosníku 

 

Tímto způsobem byly stanoveny hodnoty kroutícího momentu k ose hlavního nosníku pro 

všechny řezy křídla a pro všechny letové případy všech konfigurací. V grafu níže jsou patrné 

maximální a minimální hodnoty kroutícího momentu k ose hlavního nosníku. 
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Graf 16 - Maximální složky kroutícího moment 
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4.11 Maximální složky zatížení 

Obdobným postupem byly stanoveny hodnoty posouvající síly, ohybového momentu a 

kroutícího momentu k ose hlavního nosníku pro všechny hmotové konfigurace. Přehled 

maximálních a minimálních hodnot složek zatížení jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

𝑧 

[𝑚] 
𝑇𝑛𝑚𝑎𝑥

 

[𝑁] 

𝑇𝑡𝑚𝑎𝑥
 

[𝑁] 

𝑀𝑛𝑚𝑎𝑥
 

[𝑁𝑚] 

𝑀𝑡𝑚𝑎𝑥
 

[𝑁𝑚] 

𝑀𝐾𝑚𝑎𝑥 

[𝑁𝑚] 

𝑇𝑛𝑚𝑖𝑛
 

[𝑁] 

𝑇𝑡𝑚𝑖𝑛
 

[𝑁] 

𝑀𝑛𝑚𝑖𝑛
 

[𝑁𝑚] 

𝑀𝑡𝑚𝑖𝑛
 

[𝑁𝑚] 

𝑀𝐾𝑚𝑖𝑛 

[𝑁𝑚] 

0 7175,7 1513,5 9857,5 1387,3 855,7 -4135,1 -58,1 -5969,5 -221,8 -1586,3 

0,103 6871,8 1441,9 9135,0 1283,5 807,4 -3979,3 -56,8 -5554,1 -206,0 -1501,1 

0,205 6571,9 1371,1 8450,2 1186,1 760,3 -3825,0 -55,4 -5158,5 -191,1 -1418,4 

0,359 6123,3 1264,8 7473,9 1049,2 690,8 -3592,4 -53,2 -4590,7 -169,7 -1296,9 

0,511 5687,0 1171,5 6577,5 925,3 632,2 -3364,0 -50,5 -4065,2 -150,0 -1189,4 

0,663 5258,6 1089,5 5746,7 810,3 580,3 -3137,0 -46,8 -3574,1 -131,6 -1090,7 

0,813 4844,8 1009,4 4990,0 705,0 530,7 -2914,9 -42,7 -3122,9 -114,8 -997,0 

0,912 4576,9 957,1 4524,2 639,9 498,9 -2769,5 -40,0 -2843,2 -104,4 -937,2 

1,01 4315,9 905,8 4089,0 578,9 468,1 -2626,6 -37,2 -2580,4 -94,7 -879,6 

1,107 4061,9 855,5 3683,2 521,8 438,3 -2486,2 -34,5 -2333,9 -85,6 -824,1 

1,203 3815,0 806,3 3305,6 468,5 409,5 -2348,5 -31,8 -2103,2 -77,1 -770,8 

1,298 3575,1 758,2 2955,1 418,9 381,8 -2213,3 -29,1 -1887,8 -69,1 -719,5 

1,438 3229,8 688,3 2479,4 351,4 342,1 -2016,5 -25,2 -1593,5 -58,3 -646,6 

1,53 3008,5 643,1 2192,8 310,6 317,0 -1888,9 -22,6 -1414,9 -51,8 -600,4 

1,62 2796,4 599,5 1932,0 273,4 293,0 -1765,4 -20,2 -1251,4 -45,8 -556,6 

1,752 2493,4 536,7 1583,4 223,6 259,1 -1586,9 -16,8 -1031,5 -37,8 -494,7 

1,88 2208,9 477,2 1282,9 180,5 227,6 -1417,0 -13,5 -840,4 -30,8 -437,4 

2,004 1942,7 421,0 1025,9 143,7 198,4 -1255,8 -10,6 -675,7 -24,8 -384,4 

2,162 1617,2 351,5 745,3 103,5 163,2 -1055,7 -7,2 -494,2 -18,2 -320,5 

2,275 1394,5 303,5 575,4 79,2 139,4 -916,8 -5,1 -383,5 -14,2 -277,2 

2,452 1063,5 231,5 358,5 48,3 104,5 -706,9 -3,1 -240,8 -9,0 -213,6 

2,614 781,7 169,6 209,5 27,4 75,4 -524,9 -1,9 -141,7 -5,4 -160,0 

2,732 591,0 127,4 128,8 16,2 56,0 -399,8 -1,2 -87,6 -3,4 -123,8 

2,84 429,0 91,4 73,9 8,8 39,8 -292,2 -0,8 -50,5 -2,0 -92,8 

3 216,6 44,3 22,8 2,3 19,1 -149,1 -0,3 -15,7 -0,6 -51,4 

3,153 58,6 10,1 2,5 0,1 4,5 -40,8 0,0 -1,7 -0,1 -18,1 

3,229 8,8 0,5 0,1 0,0 0,3 -6,2 0,0 -0,1 0,0 -5,0 

3,269 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabulka 25 - Maximální složky zatížení 
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5 Dimenzování křídla 

Pro stanovené zatížení křídla v kapitole 4. budou v následující části práce dimenzovány 

nosné prvky konstrukce. U dimenzování křídla je předpokládáno, že zatížení křídla se rozděluje 

na dvě části dle jeho účinku. 

V první části se uvažuje, že nosníky konstrukce jsou zatěžovány pouze ohybovým 

momentem a posouvající silou, bez vlivu zkroucení křídla. 

V druhé části je předpokládáno, že zatížení působí pouze krutem, který je zachycen 

smykovým tokem v tenkých stěnách dutin. 

 

5.1 Dimenzování pásnic nosníků 

U nosníků se tenkou stojinou, které jsou zatíženy ohybovým momentem a posouvající silou 

lze předpokládat, že pásnice přenáší pouze podélná a ohybová napětí. Proto bude v této části 

analytického výpočtu zanedbán vliv 𝑇𝑥, 𝑇𝑧 𝑎 𝑀𝑦. Lze tedy předpokládat, že celý ohybový 

moment je zachycen podélným napětím pouze v pásnicích, který vyvažuje dvojice osových sil. 

Dále je v této analytické části výpočtu zanedbán vliv sbíhavosti pásnic, který by umožnil 

celou konstrukci více odlehčit. 

 

V případě takto lehkého letounu bude dominantní ohybové zatížení přenášet pouze hlavní 

nosník, který bude pomocí dvou čepů uchycen v trupu. Pomocný nosník bude využit zejména 

k uchycení křidélek a klapek, není tedy nutné řešit přerozdělení ohybového momentu mezi dva 

nosníky.  

 

5.2 Průřezy pásnic hlavního nosníku 

V případě hlavního nosníku bude řešen průřez horní (tlačné) a spodní (tažné) pásnice zvlášť. 

Jelikož byl počet vrstev kompozitu pásnic dosud neznámý, byla pro první přiblížení použita 

efektivní výška nosníku jako 90 % celkové výšky nosníku. Tato efektivní výška se po prvním 

odhadu počtu vrstev zpřesnila a dopočítal se konečný počet vrstev. 

Efektivní výška nosníku byla vypočtena jako 96,7 % celkové výšky nosníku v místě 

kořenového žebra a 99,2 % v místě koncového žebra.  

 

5.2.1 Spodní pásnice 

 

Hodnota meze pevnosti v tahu kompozitu u ročního kladení je stanovena z kapitoly 3.1.1 

jako součin meze pevnosti samotného uhlíkového vlákna a objemového podílu vlákna 

v kompozitu. 

 

𝜎𝑚 = 𝜎𝑚𝑣𝑙á𝑘𝑛𝑎
∙ 𝑣𝑓 

𝜎𝑚 = 4300 ∙ 0,35 ≈ 1500 𝑀𝑃𝑎 

 

Pro mez pevnosti v tlaku bude použit empirický vztah: 

 

𝜎𝑝𝑡 = 𝜎𝑚 ∙ 0,6 

Odtud tedy: 

𝜎𝑚 = 1500 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑝𝑡 = 900 𝑀𝑃𝑎 

 



45 

 

Tyto hodnoty bude nezbytně nutné ověřit materiálovými zkouškami a dále je doplnit o 

přesnější hodnoty. 

 

 

Minimální plocha pásnice namáhané na tah se vypočte dle následujícího vztahu: 

 

𝑆𝑑𝑚𝑖𝑛
=

𝑀𝑛 ∙ 𝑓

ℎ𝑒 ∙ 𝜎𝑚
 

 

Kde: 

𝑀𝑛 normálová složka ohybového momentu 

𝑓 součinitel bezpečnosti  

ℎ𝑒 efektivní výška nosníku 

𝜎𝑚 mez pevnosti kompozitu v tahu 

 

Dále bude dle již známého průřezu pásnice a materiálovým vlastnostem stanovena 

minimální tloušťka pásnice a minimální počet vrstev kompozitu jako: 

 

𝑡𝑑𝑚𝑖𝑛
=

𝑆𝑑𝑚𝑖𝑛

ℎ
 

𝑛𝑑𝑚𝑖𝑛
=

𝑡𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑘
 

Kde: 

ℎ šířka pásnice 

𝑡𝑘 tloušťka jedné vrstvy kompozitu 

 

Všechny pásnice budou vyrobeny z jednosměrného uhlíkového vlákna o stejném modulu 

pružnosti 𝐸. 

 

𝑧 [𝑚] 𝑀𝑛 𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] ℎ𝑒[𝑚𝑚] 𝑆𝑑𝑚𝑖𝑛
[𝑚𝑚2] 𝑡𝑚𝑖𝑛[𝑚𝑚] 𝑛𝑚𝑖𝑛[−] 𝑛 [−] 𝑆 [𝑚𝑚2] 

0,419 7165,7 108,1 82,8 2,86 11,2 12 88,7 

0,511 6577,5 104,3 76,9 2,65 10,4 11 81,3 

0,613 6012,8 105,7 71,1 2,45 9,6 10 74,0 

0,763 5235,3 103,8 63,1 2,17 8,5 9 66,6 

0,863 4751,4 102,5 58,0 2,00 7,8 8 59,2 

1,01 4089,0 100,5 50,8 1,75 6,9 7 51,8 

1,156 3487,5 98,6 44,2 1,52 6,0 6 44,4 

1,298 2955,1 96,7 38,2 1,32 5,2 6 44,4 

1,438 2479,4 94,8 32,7 1,13 4,4 5 37,0 

1,62 1932,0 92,4 26,1 0,90 3,5 4 29,6 

1,837 1379,8 89,4 19,3 0,67 2,6 3 22,2 

2,084 877,4 85,9 12,8 0,44 1,7 2 14,8 

3,269 0,0 68,0 0,0 0,00 0,0 2 14,8 

Tabulka 26 - Počty vrstev spodní pásnice 

 

Z tabulky 26 je patrné, že kořenové žebro se nachází 419 mm od podélné osy letounu. Tímto 

způsobem bylo napočítáno minimální množství vrstev po polorozpětí. 
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5.2.2 Horní pásnice 

Horní pásnice je namáhaná na tah i tlak, nicméně tlak je rozhodující z pohledu dimenzování. 

Je tedy třeba na rozdíl od spodní pásnice řešit ztrátu stability ve vzpěru. Z tohoto důvodu musí 

mít tato pásnice větší průřez, než pásnice dolní.  

Pro prvotní přiblížení průřezu horní pásnice bude použita obdobná metoda, jako tomu bylo 

u dolní pásnice. 

 

Minimální plocha pásnice namáhané na tah se vypočte dle následujícího vztahu: 

 

𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛
=

𝑀𝑛 ∙ 𝑓

ℎ𝑒 ∙ 𝜎𝑝𝑡
 

Kde: 

𝜎𝑝𝑡 mez pevnosti kompozitu v tlaku 

 

𝑧 [𝑚] 𝑀𝑛 𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] ℎ𝑒[𝑚𝑚] 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛
[𝑚𝑚2] 𝑡𝑚𝑖𝑛[𝑚𝑚] 𝑛𝑚𝑖𝑛[−] 𝑛 [−] 𝑆 [𝑚𝑚2] 

0,419 7165,7 108,1 138,1 4,76 18,7 19 140,5 

0,511 6577,5 107,0 128,1 4,42 17,3 18 133,1 

0,613 6012,8 105,7 118,5 4,09 16,0 17 125,7 

0,763 5235,3 103,8 105,1 3,62 14,2 15 110,9 

0,863 4751,4 102,5 96,6 3,33 13,1 14 103,5 

1,01 4089,0 100,5 84,7 2,92 11,5 12 88,7 

1,156 3487,5 98,6 73,7 2,54 10,0 10 74,0 

1,298 2955,1 96,7 63,6 2,19 8,6 9 66,6 

1,438 2479,4 94,8 54,5 1,88 7,4 8 59,2 

1,62 1932,0 92,4 43,6 1,50 5,9 6 44,4 

1,837 1379,8 89,4 32,2 1,11 4,3 5 37,0 

2,084 877,4 85,9 21,3 0,73 2,9 3 22,2 

3,269 0,0 68,0 0,0 0,00 0,0 3 22,2 

Tabulka 27 - Počty vrstev horní pásnice 

5.2.3 Moment setrvačnosti nosníku, neutrální osa nosníku 

 

Obrázek 18 - Neutrální osa nosníku 
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Dle obrázku 19 lze polohu neutrální osy nosníku stanovit jako: 

ℎℎ = ℎ𝑒 ∙
𝑆𝑑

𝑆ℎ + 𝑆𝑑
 

Moment setrvačnosti průřezu obou pásnic hlavního nosníku k neutrální ose lze stanovit jako: 

 

𝐽𝐻𝑥 = 𝑆ℎ ∙ ℎℎ
2 + 𝑆𝑑 ∙ ℎ𝑑

2  

 

5.2.4 Maximální napětí v průřezu pásnic a pevnostní kontrola 

Podélná ohybová napětí v pásnicích lze určit dle [12] vztahem: 

 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜 ∙ 𝑓

𝐽
∙ 𝑦 

Kde: 

𝑀𝑜 ohybový moment zatížení křídla v daném řezu po rozpětí 

𝑓 součinitel bezpečnosti 

𝐽 celkový moment setrvačnosti příčného průřezu nosníku při ohybu 

𝑦 vzdálenost krajního vlákna nosného průřezu od neutrální osy (viz obrázek 19) 

 

Pro kompozitní konstrukci bude použit prvotní součinitel bezpečnosti 𝑓 = 1,875, který 

zahrnuje vliv nepřesností při ručním kladení kompozitu a také vliv vlhkosti na mechanické 

vlastnosti materiálu. Při pozdějších zkouškách by bylo vhodné tento součinitel bezpečnosti 

ověřit a dále zpřesnit. 

Jistota zatížení je dále určena dle vztahu: 

 

𝑗 =
𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡

𝜎𝑜
 

Kde: 

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡 pro taženou pásnici je mez pevnosti v tahu 𝜎𝑚 = 1500 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡 pro tlačenou pásnici je mez pevnosti v tlaku 𝜎𝑝𝑡 = 900 𝑀𝑃𝑎 

 

Dolní pásnice Horní pásnice 

𝜎𝑜 [𝑀𝑃𝑎] 𝑗 [−] 𝜎𝑜 [𝑀𝑃𝑎] 𝑗 [−] 

1400,3 1,071 884,4 1,018 

1417,2 1,058 866,0 1,039 

1442,6 1,040 848,6 1,061 

1421,5 1,055 852,9 1,055 

1469,8 1,021 839,9 1,072 

1473,1 1,018 859,3 1,047 

1494,5 1,004 896,7 1,004 

1291,0 1,162 860,7 1,046 

1325,7 1,131 828,5 1,086 

1325,8 1,131 883,9 1,018 

1304,7 1,150 782,8 1,150 

1294,6 1,159 863,0 1,043 

0 - 0 - 

Tabulka 28 - Jistoty pásnic 
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5.3 Průřezy pásnic pomocného nosníku 

V případě pomocného nosníku není nutné dimenzovat pásnice na ohyb, protože dominantní 

ohybové zatížení přenáší hlavní nosník. Pásnice proto budou symetrické a poslouží zejména 

k větší tuhosti křídla v místě uchycení klapek a křidélek. Plocha pásnice je tedy konstantní po 

celé délce.  

Jelikož pásnice nejsou rovnoběžné, bude použito zjednodušení dle obrázku 20. Toto 

zjednodušení nebude mít na výsledek téměř žádný vliv, ovšem velmi zjednoduší výpočet. 

Maximální výška nosníku je tedy brána jako průměrná hodnota reálného nosníku. Efektivní 

výška je potom dána jako rozdíl celkové výšky nosníku a poloviny horní a dolní pásnice. 

Neutrální osa je tentokrát v ose symetrie nosníku z důvodu použití stejných pásnic. 

 

 
Obrázek 19 - Transformace geometrie pomocného nosníku 

Obě pásnice budou tvořeny ze dvou vrstev jednosměrného kompozitu a celková tloušťka 

pásnice bude 0,51 mm. 

 

5.4 Dimenzování stojin nosníků a potahu 

Vzhledem k malé výšce pásnic oproti výšce nosníku lze předpokládat, že posouvající síla 

bude přenášena pouze příčným průřezem stojiny o tloušťce 𝑡 a efektivní výšce ℎ𝑒 . 
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5.4.1 Ohybově elastická osa 

K určení elastické osy je třeba znát ohybově elastickou osu, která je dána poměrem 

ohybových tuhostí nosníků. V případě, že jsou nosníky vyrobeny ze stejného materiálu, lze 

modul pružnosti z rovnice vytknout. Poloha ohybově elastické osy od náběžné hrany lze tedy 

vyjádřit jako: 

 

𝑥𝑂𝐸𝑂 =
𝐽𝐻𝑥 ∙ 𝑥1 + 𝐽𝑃𝑥 ∙ 𝑥2

𝐽𝐻𝑥 + 𝐽𝑃𝑥
 

 

Kde: 

𝐽𝐻𝑥 moment setrvačnosti průřezu hlavního nosníku 

𝐽𝑃𝑥 moment setrvačnosti průřezu pomocného nosníku 

𝑥1 poloha hlavního nosníku od náběžné hrany 

𝑥2 poloha pomocného nosníku od náběžné hrany 

 

Poloha 𝑥1 a 𝑥2 jsou stanoveny jako 40 a 67,5% hloubky profilu. 

 
Obrázek 20 - Ohybově elastická a elastická osa 

 

5.4.2 Rozdělení posouvající síly mezi nosníky 

Posouvající síla, kterou je zatěžováno křídlo se přerozdělí na oba nosníky v poměru jejich 

ohybových tuhostí.  

Posouvající síla působící na hlavní nosník [13]: 

 

𝑇𝐻 = 𝑇 ∙
𝑥𝑂𝐸𝑂 − 𝑥2

𝑥1 − 𝑥2
 

Posouvající síla působící na pomocný nosník: 

 

𝑇𝑃 = 𝑇 − 𝑇𝐻 

 

Smykové toky 𝑞ℎ a 𝑞𝑝 od posouvajících sil ve stojinách lze vyjádřit dle [13] jako: 

 

𝑞ℎ =
𝑇𝐻

ℎ𝑒1
 

𝑞𝑝 =
𝑇𝑃

ℎ𝑒2
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Kde: 

𝑞ℎ smykový tok ve stojině hlavního nosníku 

𝑞𝑝 smykový tok ve stojině pomocného nosníku 

ℎ𝑒1 efektivní výška hlavního nosníku 

ℎ𝑒2 efektivní výška pomocného nosníku 

 

5.4.3 Smykové toky v konstrukci 

Hlavní a pomocný nosník rozdělují spolu s potahem konstrukci na 2 dutiny. Tato soustava 

nosných dutin zachycuje vnější kroutící moment 𝑀𝐾. 

Dle Bredtova vztahu jsou smykové toky při čistém kroucení v tenkých stěnách kolem dutin 

uzavřené a konstantní. Vztah pro kroutící moment v příslušné dutině lze vyjádřit jako: 

 

𝑀𝐾𝑖 = 2 ∙ 𝑈𝑠𝑖 ∙ 𝑞𝑖 

 

Kde: 

𝑈𝑠𝑖 plocha uvažované dutiny 

𝑞𝑖 smykový tok po obvodu střednice stěny 

 

Uvažuje-li se působiště posouvající síly v ohybově elastické ose, vyvolá tato síla ke středu 

smyku kroutící moment dle vztahu: 

 

𝑀𝐾 = 𝑇 ∙ 𝑥𝑐𝑠 

Kde: 

𝑥𝑐𝑠 vzdálenost mezi ohybově elastickou a elastickou osou 

 

Výpočet smykových toků je staticky neurčitá úloha, kde musí platit deformační podmínka, 

která říká, že zkrut dutiny 𝜗 při působení síly ve středisku smyku musí být dle [13] roven nule: 

 

𝜗 =
1

2 ∙ 𝑈𝑖
∮

𝑞

𝐺 ∙ 𝑡
𝑑𝑠 = 0 

 

Smykové toky v jednotlivých dutinách jsou stanoveny z podmínky momentové rovnováhy 

a deformační podmínky, že zkroucení všech dutin spolu spojených je roven. 

 

𝜗1 = 𝜗2 

 

Přenos kroutícího momentu lze tedy popsat dle [13] jako: 

 

𝑀𝑘 = 2 ∙ 𝑈𝑝ř ∙ 𝑞𝑝ř + 2 ∙ 𝑈𝑧𝑎 ∙ 𝑞𝑧𝑎 

1

2 ∙ 𝑈𝑝ř
∮

𝑞

𝐺 ∙ 𝑡
𝑑𝑠 =

1

2 ∙ 𝑈𝑧𝑎
∮

𝑞

𝐺 ∙ 𝑡
𝑑𝑠 
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Obrázek 21 - Smykové toky v dutinách potahu 

 

Výsledné smykové toky ve stojinách jsou dány součtem jednotlivých příspěvků, které na 

stojinách působí. 

Konstrukce je po rozpětí jednonosníková dvoudutinová, kde smykový tok ve stojině je dán 

skladbou smykových toků v dutinách a smykového toku ve stojině od posouvající síly.  

Výsledný smykový tok je potom dán dle [13] vztahem: 

 

𝑞𝐻 = 𝑞ℎ + 𝑞𝑝ř − 𝑞𝑧𝑎 

𝑞𝑃 = 𝑞𝑝 + 𝑞𝑧𝑎 

 

Kde: 

𝑞𝐻 výsledný smykový tok v hlavní stojině 

𝑞𝑃 výsledný smykový tok v pomocné stojině 

𝑞𝑝ř smykový tok v přední dutině 

𝑞𝑧𝑎 smykový tok v zadní dutině 

 

Vzhledem k tomu, že skladba potahu a stojiny se liší pouze v tloušťce použité pěny sendviče, 

dá se předpokládat, že smykové tuhosti stojiny a potahu budou téměř identické. Smykové 

tuhosti pěny jsou oproti smykovým tuhostem uhlíkového vlákna zanedbatelné. Tato skutečnost 

umožňuje ve výpočtu smykové tuhosti vykrátit a výpočet tím značně zjednodušit. Protože 

všechny dílčí smykové toky a tloušťky jsou konstantní veličiny, lze daný integrál upravit jako: 

 
𝑈𝑧𝑎

𝑈𝑝ř

[
𝑞𝑝ř ∙ 𝑙1

𝑡1

+
(𝑞𝑝ř + 𝑞ℎ − 𝑞𝑧𝑎) ∙ ℎ𝑒1

𝑡ℎ

] =
𝑞𝑧𝑎 ∙ 𝑙2

𝑡2

+
𝑞𝑧𝑎 ∙ 𝑙3

𝑡3

+
(𝑞𝑧𝑎 + 𝑞𝑝) ∙ ℎ𝑒2

𝑡𝑝

+
(𝑞𝑧𝑎 − 𝑞𝑝ř − 𝑞ℎ) ∙ ℎ𝑒1

𝑡ℎ
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Po vyjádření z rovnic můžeme napsat vztah pro smykový tok zadní dutiny 𝑞𝑧𝑎: 

 

𝑞𝑧𝑎 =

(−
𝑈𝑝ř ∙ ℎ𝑒2

𝑡𝑝
∙ 𝑞𝑝 +

𝑀𝑘 ∙ ℎ𝑒1

2 ∙ 𝑡ℎ
+

𝑈𝑝ř ∙ ℎ𝑒1

𝑡ℎ
∙ 𝑞ℎ +

𝑈𝑧𝑎 ∙ 𝑙1 ∙ 𝑀𝑘

2 ∙ 𝑈𝑝ř ∙ 𝑡1
+

𝑈𝑧𝑎 ∙ ℎ𝑒1

𝑡ℎ
∙ 𝑞ℎ +

𝑈𝑧𝑎 ∙ ℎ𝑒1 ∙ 𝑀𝑘

2 ∙ 𝑈𝑝ř ∙ 𝑡ℎ
)

(
𝑈𝑧𝑎 ∙ 𝑈𝑧𝑎 ∙ 𝑙1

𝑈𝑝ř ∙ 𝑡1
+

𝑈𝑧𝑎 ∙ 𝑈𝑧𝑎 ∙ ℎ𝑒1

𝑈𝑝ř ∙ 𝑡ℎ
+

𝑈𝑧𝑎 ∙ ℎ𝑒1

𝑡ℎ
+

𝑈𝑝ř ∙ 𝑙2

𝑡2
+

𝑈𝑝ř ∙ 𝑙3

𝑡3
+

𝑈𝑝ř ∙ ℎ𝑒2

𝑡𝑝
+

𝑈𝑝ř ∙ ℎ𝑒1

𝑡ℎ
+

𝑈𝑧𝑎 ∙ ℎ𝑒1

𝑡ℎ
)

 

 

Kde: 

𝑈𝑝ř,𝑧𝑎 plochy přední a zadní dutiny 

𝑞𝑝ř,𝑧𝑎 smykové toky v potahu od krutu v přední a zadní dutině 

𝑙1,2,3 délky potahů 

𝑡1,2,3 tloušťky potahů 

𝑡ℎ,𝑝  tloušťky stojin 

 

Po vypočtení 𝑞𝑧𝑎 můžeme vypočítat i smykový tok v přední dutině 𝑞𝑝ř. 

 

𝑞𝑝ř =
𝑀𝑘 − 2 ∙ 𝑈𝑧𝑎 ∙ 𝑞𝑧𝑎

2 ∙ 𝑈𝑝ř
 

5.4.4 Elastická osa 

Elastická osa je taková osa po rozpětí křídla, na kterou když působí síla kolmá k ploše křídla, 

dochází pouze k ohybu. Pokud síla působí mimo tuto osu, dochází již i ke krutu.  

Z výše uvedených vztahů lze konstatovat, že poloha centra smyku lze popsat dle vztahu: 

 

𝑇 ∙ 𝑥𝑐𝑠 = 2 ∙ 𝑈𝑝ř ∙ 𝑞𝑝ř + 2 ∙ 𝑈𝑧𝑎 ∙ 𝑞𝑧𝑎 

 

A následně poloha elastické osy od náběžné hrany jako: 

 

𝑥𝐸𝑂 = 𝑥𝑂𝐸𝑂 + 𝑥𝑐𝑠 

 

Řez 
𝑧 

[𝑚] 
𝑞𝐻 

[𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] 
𝑞𝑃 

[𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] 

𝑞𝑝ř 

[𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] 
𝑞𝑧𝑎 

[𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] 
𝑥𝑂𝐸𝑂 
[𝑚𝑚] 

𝑥𝐸𝑂 
[𝑚𝑚] 

1 0,419 47,2 4,9 -6,6 7,8 388,1 597,4 

2 0,511 46,0 3,8 -6,5 7,6 383,5 592,6 

3 0,613 44,7 3,0 -6,4 7,5 380,0 587,9 

4 0,763 42,7 1,9 -6,2 7,2 374,7 581,0 

5 0,863 41,3 1,3 -6,0 7,0 371,7 576,9 

6 1,01 39,1 0,6 -5,7 6,7 367,6 571,4 

7 1,156 36,7 0,0 -5,4 6,3 364,3 566,8 

8 1,298 34,4 -0,4 -5,1 5,9 360,9 562,1 

9 1,438 31,7 -0,5 -4,7 5,5 360,4 560,5 

10 1,62 28,5 -0,7 -4,2 4,9 357,4 556,4 

11 1,837 24,2 -0,5 -3,6 4,2 358,4 556,5 

12 2,084 19,4 -0,3 -2,9 3,3 360,0 558,0 

13 3,269 0,0 0,0 0,0 0,0 291,1 489,1 

Obrázek 22 - Poloha elastické osy 
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5.5 Napětí ve stojinách a v potahu 

5.5.1 Napětí ve stojinách 

Napětí ve stojinách nosníků lze stanovit dle vztahů: 

 

𝜏𝐻 =
𝑞𝐻

𝑡ℎ
 

𝜏𝑃 =
𝑞𝑃

𝑡𝑝
 

Kde: 

𝜏𝐻 napětí ve stojině hlavního nosníku 

𝜏𝑃 napětí ve stojině pomocného nosníku 

𝑡ℎ tloušťka stojiny hlavního nosníku 

𝑡𝑝 tloušťka stěny pomocného nosníku 

 

5.5.2 Napětí v potahu 

Napětí v potahu lze stanovit dle vztahů: 

 

𝜏𝑝ř =
𝑞𝑝ř

𝑡𝑝ř
 

𝜏𝑧𝑎 =
𝑞𝑧𝑎

𝑡𝑧𝑎
 

Kde: 

𝜏𝑝ř napětí v potahu v přední dutině 

𝜏𝑧𝑎 napětí v potahu v zadní dutině 

𝑡𝑝ř tloušťka potahu v přední dutině 

𝑡𝑧𝑎 tloušťka potahu v zadní dutině 

 

5.6 Stanovení kritického napětí a jistot 

Na základě metodiky dle [4] postačuje řešit pro každé pole potahu kontrolu stability jen 

v jednom řezu, který odpovídá umístění největší vepsané kružnici tohoto pole. Jak vyplývá 

z obrázku 23, byly řešeny čtyři oblasti potahu vymezené žebry mezi náběžnou hranou, hlavním 

a pomocným nosníkem. Následně byla provedena kontrola jistot. 
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Obrázek 23 - Stanovení kritických geometrických rozměrů potahu 

5.6.1 Kritické napětí 

Pro stojiny a málo zakřivené části potahu je kritické napětí stanoveno dle [4] jako: 

 

𝜏𝑘 = 𝜅 ∙ 𝑘 ∙ 𝐸𝑤 ∙ (
𝑡

𝑏
)

2

 

Kde: 

𝜅 koeficient vyjadřující nesouměrnost skladby kompozitu, který je pro tento případ 

souměrné skladby roven 𝜅 = 3 (odečteno z [4] charakteristika 4.41) 

𝑘 koeficient závislý na rozměrech daného pole a na způsobu uložení, který je pro tento 

případ uvažován podle křivky 𝑘1. (odečteno z [4] charakteristika 4.42) 

𝐸𝑤 modul pružnosti celého sendvičového kompozitu 

𝑡 tloušťka kompozitu (včetně pěnového jádra) 

𝑏 výška pole 

 

Veškeré rozměry byly odečteny z modelu v programu Siemens NX. 

 

V místě náběžné hrany křídla se uvažuje vysoká tuhost, která vznikne zámkem sendviče. 

Není proto třeba kontrolovat kritické napětí v oblasti náběžné hrany podle modifikace výpočtu 

kritického napětí.  

 

Na základě [4] (obr. 4.42) lze odečíst součinitel 𝑘 z poměru 
𝑏

𝑎
. 

 

Obrázek 24 - Stabilita tenké desky [14] 
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Jelikož plochy potahu nelze považovat za obdélník, byly stanoveny čtyři oblasti (viz obrázek 

21) vymezené prostorem mezi náběžnou hranou, hlavník nosníkem a pomocným nosníkem. 

Z těchto oblastí je brán rozměr 𝑎 jako největší vzdálenost mezi žebry a rozměr 𝑏 jako 

maximální průměr kružnice v dané oblasti. Při výpočtu není zohledněn proměnlivý rádius 

potahu, ale je brán jako rovná plocha. Ovšem tato skutečnost je z hlediska výsledků na bezpečné 

straně.  

 

Potah 

𝑂𝑏𝑙𝑎𝑠𝑡 č. 1 2 3 4 

𝑏 [𝑚𝑚] 355,35 263,31 270,16 200,5 

𝑎 [𝑚𝑚] 1879 1879 971 971 

𝑏/𝑎 0,19 0,14 0,28 0,21 

𝑘 [−] 5,1 5 5,2 5,15 

Tabulka 29 - Kritické geometrické rozměry potahu 

 

 

 

Kritické napětí je tedy pro oblast č.1 rovno: 

 

𝜏𝑘 = 𝜅 ∙ 𝑘 ∙ 𝐸𝑤 ∙ (
𝑡

𝑏
)

2

= 3 ∙ 5,1 ∙ 36 360 ∙ (
2

355,35
)

2

= 17,74 𝑀𝑃𝑎 

 

Napětí v potahu v oblasti č. 1 je rovno: 

 

𝜏𝑝ř =
𝑞𝑝ř

𝑡𝑝ř
=

|−6,625|

1,02
= 6,495 𝑀𝑃𝑎 

5.6.2 Stanovení jistot 

Jistotu lze určit jako podíl kritického napětí v daném řezu a napětí, které v potahu nebo 

stojině vznikne při početním zatížení. 

 

𝑗 =
𝜏𝑘

𝜏
 

 

Jistoty stojiny a potahu v oblasti od kořenového žebra k žebru mezi klapkou a křidélkem 

jsou shrnuty v tabulce níže. 

 

 
 𝜏𝑝𝑟𝑜𝑣  [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑘  [𝑀𝑃𝑎] 𝑗 [−] 𝑗𝑝𝑜č𝑒𝑡𝑛í [−] 

Přední dutina 6,5 17,7 2,7 1,5 

Zadní dutina 7,6 31,7 4,2 2,2 

Hlavní stojina 5,2 120 22,9 12,2 

Pomocná stojina 1,0 120 122,9 65,5 

Tabulka 30 - Jistoty přední dutiny potahu 

 

Jistoty stojiny a potahu v oblasti od žebra mezi klapkou a křidélkem ke koncovému žebru 

jsou shrnuty níže. 
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 𝜏𝑝𝑟𝑜𝑣  [𝑀𝑃𝑎] 𝜏𝑘  [𝑀𝑃𝑎] 𝑗 [−] 𝑗𝑝𝑜č𝑒𝑡𝑛í [−] 

Přední dutina 3,5 31,3 8,9 4,7 

Zadní dutina 4,1 56,3 13,7 7,3 

Hlavní stojina 2,7 120 44,6 23,8 

Pomocná stojina 0,1 120 1135,7 605,7 

Tabulka 31 - Jistoty zadní dutiny potahu 

 

Potahy kompozitní konstrukce jsou většinou navrhovány jako stabilní až do početního 

zatížení. 

5.7 Závěsy křídla 

Vzhledem ke koncepci celého letounu byl zvolen způsob uchycení křídla k trupu přes 3 

závěsy. Tento způsob uchycení byl zvolen s ohledem na prostor v kabině pilota, kde by 

průběžný nosník bránil v ovládání nožního řízení.  

Závěsy byly navrženy z oceli 16 220, která se používá na velmi namáhané součásti. Tato 

ocel je legovaná niklem a chrómem, díky nimž má houževnaté jádro i při její dostatečné 

pevnosti. Tato ocel byla zvolena s ohledem na požadované mechanické vlastnosti materiálu 

závěsů. 

 

 

Obrázek 25 - Závěsy křídla pro uchycení k trupu 

5.7.1 Reakční síly v závěsech 

Závěsy slouží k přenosu zatížení z konstrukce křídla do konstrukce trupu. Musí přenášet 

zatížení od hmotových a aerodynamických sil.  

Z kapitoly zatížení křídla byly převzaty hodnoty maximálních ohybových momentů, 

posouvajících sil a kroutícího momentu, z nichž byly vypočteny velikosti reakcí v závěsech. Na 

obrázku 26 jsou patrné orientace sil působící na závěsy: 
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Obrázek 26 - Reakce v závěsech 

Kde: 

F reakce od maximálního normálového ohybového momentu  

R reakce od maximálního tečného ohybového momentu 

T reakce od tečné posouvající síly 

K  reakce od kroutícího momentu 

 

5.7.2 Výpočet reakcí 

𝑀𝑛 𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∙ ℎ 

 

𝐹 =
𝑀𝑛 𝑚𝑎𝑥

ℎ
=

7137,32

0,11174
= 63 874,4 𝑁 

 

𝑀𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 ∙ 𝑙 
 

𝑅 =
𝑀𝑡 𝑚𝑎𝑥

𝑙
=

1088,47

0,34832
= 3124,9 𝑁 

 

𝑇𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 𝑇 = 1241 𝑁 

 

𝑀𝑘 𝑚𝑎𝑥 = 𝐾 ∙ 𝑙 
 

𝐾 =
𝑀𝑘 𝑚𝑎𝑥

𝑙
=

−1263,93

0,34832
= 3628,6 𝑁 
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Výsledné reakce 

 

𝑅1 = √(𝐹 +
𝑅

2
)

2

+ (
𝑇

2
)

2

+ (
𝐾

2
)

2

= √(63 874,4 +
3124,9

2
)

2

+ (
1241

2
)

2

+ (
3628,6

2
)

2

= 65 439,8 𝑁 

𝑅2 = √(𝐹 −
𝑅

2
)

2

+ (
𝑇

2
)

2

+ (
𝐾

2
)

2

= √(63 874,4 −
3124,9

2
)

2

+ (
1241

2
)

2

+ (
3628,6

2
)

2

= 62 315 𝑁 

𝑅3 = √𝑅2 + 𝐾2 = √3124,92 + 3628,62 = 4788,7 𝑁 

 

 

Materiálové vlastnosti oceli 16 220 

 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 950 

𝑅𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 665 

𝜌 [ 𝑘𝑔/𝑚3] 7850 

𝜎𝐷𝑜 [𝑀𝑃𝑎] 350 

𝜏𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 570 

𝜏𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 381 
Tabulka 32 - Materiálové vlastnosti oceli 16 220 

5.7.3 Návrh čepů 1 a 2 

Pro návrh čepů závěsů hlavního nosníku byla zvolena reakce R1. Postup výpočtu je patrný z 

[13]. 

 
Obrázek 27 - Zatížení čepu 

Volena předběžná délka čepu: 𝐿č = 20 𝑚𝑚 

 

𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 =
𝑅1

2
∙

𝐿č

2
=

65 439,8 

2
∙

20

2
= 327 199 𝑁𝑚𝑚 
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Návrh průměru čepu: 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
≤ 𝜎𝐷𝑜 

 

𝑑č = √
32 ∙ 𝑀𝑜

𝜋 ∙ 𝜎𝐷𝑜

3

= √
32 ∙ 327 199

𝜋 ∙ 350

3

= 21,19 𝑚𝑚 

 

Průměr čepu byl zvolen 𝑑č = 22 𝑚𝑚 

 

Kontrola podmínky HMH 

 

𝜏 =
𝑅1

2 ∙ 𝐴
=

65 439,8 

2 ∙
𝜋 ∙ 222

4

= 86,1 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝐻𝑀𝐻 = √𝜎𝐷𝑜
2 + 3 ∙ 𝜏2 = √3502 + 3 ∙ 86,12 = 380,5 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑘 = 1,5 ∙ 1,15 = 1,725 

 

𝜎𝐻𝑀𝐻 ≤
𝑅𝑒

𝑘
=

665

1,725
= 385,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Kontrola vůči provoznímu zatížení 

 

380,5 ≤ 385,5   →    𝒗𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

 

Kontrola vůči početnímu zatížení 

 

𝜎𝐻𝑀𝐻 ∙ 𝑘 ≤ 𝑅𝑚 

380,5 ∙ 1,725 = 656,3 ≤ 950   →    𝒗𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

 

Jistota početního zatížení 

 

𝑗 =
𝜏𝑚

𝑓 ∙ 𝜏
=

570

1,725 ∙ 86,1
= 3,837 

 

Jistota provozního zatížení 

𝑗 =
𝜏𝑒

𝜏
=

381

86,1
= 4,425 

 

5.7.4 Návrh čepu 3 

Volena předběžná délka čepu: 𝐿č = 6 𝑚𝑚 

 

𝑀𝑜 𝑚𝑎𝑥 =
𝑅3

2
∙

𝐿č

2
=

4788,7 

2
∙

6

2
= 7183,1 𝑁𝑚𝑚 
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Návrh průměru čepu: 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
≤ 𝜎𝐷𝑜 

 

𝑑č = √
32 ∙ 𝑀𝑜

𝜋 ∙ 𝜎𝐷𝑜

3

= √
32 ∙ 7183,1

𝜋 ∙ 350

3

= 5,93 𝑚𝑚 

 

Průměr čepu byl zvolen 𝑑č = 8 𝑚𝑚 

 

Kontrola podmínky HMH 

 

𝜏 =
𝑅3

2 ∙ 𝐴
=

7183,1 

2 ∙
𝜋 ∙ 82

4

= 71,4 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝐻𝑀𝐻 = √𝜎𝐷𝑜
2 + 3 ∙ 𝜏2 = √3502 + 3 ∙ 71,42 = 371,2 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑘 = 1,5 ∙ 1,15 = 1,725 

 

𝜎𝐻𝑀𝐻 ≤
𝑅𝑒

𝑘
=

665

1,725
= 385,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Kontrola vůči provoznímu zatížení 

 

371,2 ≤ 385,5   →    𝒗𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

 

Kontrola vůči početnímu zatížení 

 

𝜎𝐻𝑀𝐻 ∙ 𝑘 ≤ 𝑅𝑚 

371,2 ∙ 1,725 = 640,3 ≤ 950   →    𝒗𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

 

Jistota početního zatížení 

 

𝑗 =
𝜏𝑚

𝑓 ∙ 𝜏
=

570

1,725 ∙ 71,4
= 4,627 

 

Jistota provozního zatížení 

𝑗 =
𝜏𝑒

𝜏
=

381

71,4
= 5,336 

 

 

 

5.7.5 Geometrie a pevnostní kontrola závěsu 1 a 2  

Pro závěs č. 1 a 2 byla zvolena stejná geometrie, neboť reakce v obou závěsech jsou velmi 

podobné. Postup výpočtu je patrný z [13]. Následující kontroly jsou provedeny pouze na reakci 

závěsu č. 2, neboť je větší než v závěsu č. 1. Základní rozměry závěsů jsou uvedeny v tabulce 

33: 
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Obrázek 28 - Geometrie čepu [13] 

 

Závěs č. 1 2 

a [mm] 21 21 

b [mm] 42 42 

c [mm] 10 10 

d [mm] 22 22 

h [mm] 10 10 

t [mm] 10 10 

Tabulka 33 - Rozměry čepu 

 

Výpočet plochy pro kontrolu na utržení 

 

𝑆 𝑢𝑡𝑟 = 2 ∙ 𝑐 ∙ 𝑡 = 2 ∙ 10 ∙ 10 = 200 𝑚𝑚2 

 

Výpočet plochy pro kontrolu na vysmeknutí a roztržení 

 

𝑆𝑣𝑦𝑠 = 𝑑 ∙ 𝑡 = 22 ∙ 10 = 220 𝑚𝑚2 

 

Kontrola na utržení při provozním zatížení 

 

𝜎𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑣 = 1,15 ∙
𝑅

𝑆𝑢𝑡𝑟
= 1,15 ∙

65 439,8 

200
= 376,3 𝑀𝑃𝑎 

 

Kontrola na utržení při početním zatížení 

 

𝜎𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑜č = 1,15 ∙
𝑅 ∙ 1,5

𝑆𝑢𝑡𝑟
= 1,15 ∙

65 439,8 ∙ 1,5 

200
= 564,4 𝑀𝑃𝑎 

 

 

Jistota na utržení při provozním zatížení 

 

𝑗𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑣 =
𝑅𝑒

𝜎𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑣
=

665

376,3
= 1,767 
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Jistota na utržení při početním zatížení 

 

𝑗𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑜č =
𝑅𝑚

𝜎𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑜č
=

950

564,4
= 1,683 

 

Kontrola na vysmeknutí 

 

𝜎𝑣𝑦𝑠 =
𝑅

𝑆𝑣𝑦𝑠
=

65 439,8 

220
= 297,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Součinitel bezpečnosti na vysmeknutí 

Hodnoty byly odečteny z grafu 4.4 z [13] 

 
𝜎𝑝𝑘

𝑅𝑚
= 0,7    𝑝𝑟𝑜 

𝑎

𝑑
=

21

22
= 0,95 

 

𝜎𝑝𝑘 = 0,7 ∙ 950 = 665 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑘𝑣𝑦𝑠 =
𝜎𝑝𝑘

𝜎𝑣𝑦𝑠
=

665

297,5
= 2,23 

 

Kontrola na utržení s ohledem na deformaci oka 

 

𝜎𝑝𝑡𝑙 = 0,735 ∙ 𝑅𝑝0,2 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑓3 ∙ 𝑓4 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙
1

0,75
= 0,735 ∙ 665 ∙ 0,91 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙

1

0,75
= 593 𝑀𝑃𝑎 

 

Kde: 

f2  vliv dovolené deformace oka 

f3  vliv vůle při výrobě 

f4  vliv druhu zatížení a významu části draku letounu 

k1  vliv zúžení za okem 

k2  vliv působení síly na oko 

 

Tyto hodnoty byly odečteny z [13] 

 

Výpočet zatížení v závěsu 

 

𝜎𝑑𝑒𝑓 =
𝑅

𝑆𝑢𝑡𝑟
=

65 439,8

200
= 327,2 𝑀𝑃𝑎 

 

Koeficient bezpečnosti s ohledem na deformaci závěsu 

 

𝑘𝑑𝑒𝑓 =
𝜎𝑝𝑡𝑙

𝜎𝑑𝑒𝑓
=

593

327,2
= 1,81 
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Kontrola vysmeknutí a roztržení oka s ohledem na deformaci oka 

Výpočet dovoleného napětí v závěsu 

𝜎𝑝 𝑜𝑡𝑙 = 0,735 ∙ 𝑅𝑝0,2 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑓3 ∙ 𝑓4 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙
1

0,75

= 0,735 ∙ 665 ∙ 0,68 ∙ 0,91 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙
1

0,75
= 403,3 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

f1  vliv tloušťky t oka a vzdálenosti otvoru od kraje oka 

f2  vliv dovolené deformace oka 

f3  vliv vůle při výrobě 

f4  vliv druhu zatížení a významu části draku letounu 

k1  vliv zúžení za okem 

k2  vliv působení síly na oko 

 

Tyto hodnoty byly odečteny z [13] 

 

Kontrola na vysmeknutí čepu a roztržení oka 

 

𝜎𝑣𝑦𝑠 =
𝑅

𝑆𝑣𝑦𝑠
=

65 439,8

220
= 297,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Součinitel bezpečnosti na vysmeknutí 

 

𝑘𝑣𝑦𝑠 =
𝜎𝑝 𝑜𝑡𝑙

𝜎𝑣𝑦𝑠
=

403,3

297,5
= 1,35 

 

5.7.6 Geometrie a pevnostní kontrola závěsu č. 3 

 

Obrázek 29 - Geometrie čepu [13] 

Závěs č. 3 

a [mm] 10 

b [mm] 20 

c [mm] 6 

d [mm] 8 

h [mm] 6 

t [mm] 2 

Tabulka 34 - Rozměry čepu 
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Výpočet plochy pro kontrolu na utržení 

 

𝑆 𝑢𝑡𝑟 = 2 ∙ 𝑐 ∙ 𝑡 = 2 ∙ 6 ∙ 2 = 24 𝑚𝑚2 

 

Výpočet plochy pro kontrolu na vysmeknutí a roztržení 

 

𝑆𝑣𝑦𝑠 = 𝑑 ∙ 𝑡 = 8 ∙ 2 = 16 𝑚𝑚2 

 

Kontrola na utržení při provozním zatížení 

 

𝜎𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑣 = 1,15 ∙
𝑅

𝑆𝑢𝑡𝑟
= 1,15 ∙

4788,7

24
= 229,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Kontrola na utržení při početním zatížení 

 

𝜎𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑜č = 1,15 ∙
𝑅 ∙ 1,5

𝑆𝑢𝑡𝑟
= 1,15 ∙

4788,7 ∙ 1,5

24
= 344,3 𝑀𝑃𝑎 

 

Jistota na utržení při provozním zatížení 

 

𝑗𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑣 =
𝑅𝑒

𝜎𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑣
=

665

229,5
= 2,897 

 

Jistota na utržení při početním zatížení 

 

𝑗𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑜č =
𝑅𝑚

𝜎𝑢𝑡𝑟 𝑝𝑜č
=

950

344,3
= 2,759 

 

Kontrola na vysmeknutí 

𝜎𝑣𝑦𝑠 =
𝑅

𝑆𝑣𝑦𝑠
=

4788,7

16
= 299,3 𝑀𝑃𝑎 

 

Součinitel bezpečnosti na vysmeknutí 

Hodnoty byly odečteny z grafu 4.4 z [13] 

 
𝜎𝑝𝑘

𝑅𝑚
= 1,15    𝑝𝑟𝑜 

𝑎

𝑑
=

10

8
= 1,25 

 

𝜎𝑝𝑘 = 1,15 ∙ 950 = 1092,5 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑘𝑣𝑦𝑠 =
𝜎𝑝𝑘

𝜎𝑣𝑦𝑠
=

1092,5

299,3
= 3,65 

 

Kontrola na utržení s ohledem na deformaci oka 

 

𝜎𝑝𝑡𝑙 = 0,735 ∙ 𝑅𝑝0,2 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑓3 ∙ 𝑓4 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙
1

0,75
= 0,735 ∙ 665 ∙ 0,91 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙

1

0,75
= 593 𝑀𝑃𝑎 
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Kde hodnoty f2, f3, f4, k1 a k2 byly určeny z [13] 

 

Výpočet zatížení v závěsu 

 

𝜎𝑑𝑒𝑓 =
𝑅

𝑆𝑢𝑡𝑟
=

4788,7

24
= 199,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Koeficient bezpečnosti s ohledem na deformaci závěsu 

 

𝑘𝑑𝑒𝑓 =
𝜎𝑝𝑡𝑙

𝜎𝑑𝑒𝑓
=

593

199,5
= 2,97 

 

Kontrola vysmeknutí a roztržení oka s ohledem na deformaci oka 

Výpočet dovoleného napětí v závěsu 

 

𝜎𝑝 𝑜𝑡𝑙 = 0,735 ∙ 𝑅𝑝0,2 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑓3 ∙ 𝑓4 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙
1

0,75

= 0,735 ∙ 665 ∙ 0,94 ∙ 0,91 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙
1

0,75
= 557,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Kde hodnoty f1, f2, f3, f4, k1 a k2 byly určeny z [13] 

 

Kontrola na vysmeknutí čepu a roztržení oka 

 

𝜎𝑣𝑦𝑠 =
𝑅

𝑆𝑣𝑦𝑠
=

4788,7

16
= 299,3 𝑀𝑃𝑎 

 

Součinitel bezpečnosti na vysmeknutí 

 

𝑘𝑣𝑦𝑠 =
𝜎𝑝 𝑜𝑡𝑙

𝜎𝑣𝑦𝑠
=

557,5

299,3
= 1,86 
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6 Hmotový rozbor 

V této části práce byl proveden hmotový rozbor křídla na základě 3D modelu vytvořeném 

v programu Siemens NX. Samotný hmotový rozbor spočívá v nalezení hmotností každého 

z dílů a určení jejich těžiště. Po tomto rozboru bude možné konstatovat, zda se hmotnost křídla 

shoduje s koncepční návrhovou hmotností uvedenou v [1].  

Na křídle byla použita různá uhlíková tkanina a pro sendvičovou konstrukci byla použita 

různá pěna. V případě tkaniny výrobce udává plošnou hustotu, je tedy možné určit celkovou 

hmotnost dílu při znalosti počtu použitých vrstev. V případě pěny výrobce udává hustotu, kde 

se hmotnost rovněž vypočítá při znalosti celkového objemu pěny v dílu.  

Celková hmotnost ovšem není přesná a sice z toho důvodu, že pro slepení dílů je použito 

lepidlo, jehož objem nelze s přesností určit. Pro hmotnostní rozbor bylo odhadnuto takové 

množství lepidla, které odpovídá tloušťce 0,6 mm po celé ploše styku. Dále zde byla zanedbaná 

hmotnost barvy a laku na vnější straně potahu a zároveň hmotnost pryskyřice odolnou vůči 

palivu ve vnitřní dutině náběžné hrany, kde se nachází palivová nádrž. 

6.1 Souřadnicový systém polohy těžiště komponentů 

Souřadnicový systém je umístěný vzhledem ke geometrii letounu tak, že osa x je rovnoběžná 

s podélnou osou letounu, osa y je rovnoběžná se svislou osou letounu a osa z je rovnoběžná 

s bočnou osou letounu.  

Vzhledem ke geometrii křídla je osa x totožná s tětivou profilu kořenového žebra, osa y je 

kolmá na tětivu profilu kořenového žebra a osa z je totožná s vrcholem náběžné hrany. 

 
Obrázek 30 - Souřadnicový systém polohy těžiště 

 

6.2 Hmotnost nosníků 

V případě nosníků bude určena zvlášť hmotnost hlavního a pomocného nosníku. Každý 

nosník je složen ze 3 dílů – stojina, dolní a horní pásnice.  

  

Hlavní nosník 

Komponent Hmotnost [kg] 
Poloha těžiště [mm] 

X Y Z 

Stojina 0,7217 312 5 -1786 

Dolní pásnice 0,1448 317 -40 -1847 

Horní pásnice 0,2459 317 49 -1847 

Tabulka 35 - Hmotnost hlavního nosníku 
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Pomocný nosník 

Komponent Hmotnost [kg] 
Poloha těžiště [mm] 

X Y Z 

Stojina 0,5236 529 6 -1771 

Dolní pásnice 0,0576 530 -24 -1844 

Horní pásnice 0,0576 530 35 -1844 

Tabulka 36 - Hmotnost pomocného nosníku 

6.3 Hmotnost závěsů 

Horní a dolní závěs byl navrhnut z vysokopevnostní oceli.  

 

Závěsy 

Komponent Hmotnost [kg] 
Poloha těžiště [mm] 

X Y Z 

Dolní závěs 0,3212 379 -45 -543 

Horní závěs 0,3212 379 57 -543 

Přední závěs 0,0147 7 0 -412 

Tabulka 37 - Hmotnost závěsů 

6.4 Hmotnost žeber 

Křídlo obsahuje celkem 3 žebra, které jsou vyrobeny ze stejného typu uhlíkové tkaniny. 

 

Žebra 

Komponent Hmotnost [kg] 
Poloha těžiště [mm] 

X Y Z 

Kořenové žebro 0,0479 395 5 -419 

Pomocné žebro 0,0147 422 5 -2290 

Koncové žebro 0,0196 251 3 -3268 

Tabulka 38 - Hmotnost žeber 

 

6.5 Hmotnost potahu 

Potah je tvořen sendvičovou konstrukcí, kde jádro tvoří pěna. Uhlíková tkanina má odlišnou 

plošnou hustotu, protože zde byla použita keprová vazba. Zámek potahu v oblasti náběžné 

hrany není do předběžného odhadu hmotnosti započítán. 

 

Potah 

Komponent Hmotnost [kg] 
Poloha těžiště [mm] 

X Y Z 

Potah 4,6143 279 4 -1722 

Tabulka 39 - Hmotnost potahu 

 

6.6 Hmotnost lepidla 

Hlavní, pomocný nosník a žebra jsou třeba přilepit k potahu lepidlem. K lepenému spoji bylo 

použito lepidlo HYSOL EA 9394. Tloušťka lepené spáry je předběžně zvolena jako 0,6 mm. 

V praxi bude ovšem tloušťka lepené spáry větší. Objem lepidla, který bude třeba k přilepení 
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nosníků a potahu lze velmi obtížně predikovat, proto je v tabulce níže uvedena minimální 

hodnota.  

 

 

Lepidlo 

Komponent Hmotnost [kg] 
Poloha těžiště [mm] 

X Y Z 

Lepidlo 0,2872 334 7 -2623 

Tabulka 40 - Hmotnost lepidla 

6.7 Celková hmotnost a těžiště křídla 

Celková hmotnost křídla byla určena součtem všech dílčích komponent společně s těžištěm 

celého křídla. 

 

 

Celková hmotnost křídla 

Komponent Hmotnost [kg] 
Poloha těžiště [mm] 

X Y Z 

Křídlo 14,7477 312,76 4,75 0 
Tabulka 41 - Celková hmotnost křídla 

Celková hmotnost odpovídá minimální návrhové hmotnosti křídla. Tato hmotnost je zhruba 

o 20,92 kg menší, než jaký byl původní odhad hmotnosti křídla. 
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7 Závěr 

V rámci této práce byla navržena konstrukce křídla sportovního letounu. V první části práce 

byly shrnuty veškeré geometrické a aerodynamické charakteristiky z koncepčního návrhu 

letounu včetně hmotnostního odhadu křídla. Dále byly shrnuty požadavky stavebních předpisů, 

ze kterých se vycházelo při výpočtu zatížení křídla. Konstrukce křídla letounu byla navržena 

dle předpisu UL 2. Pro prvotní návrh byl vytvořen 3D model konstrukce křídla v programu 

Siemens NX. Při návrhu konstrukce byl zvolen materiál a skladba komponentů konstrukce. 

Následně byl proveden výpočet zatížení křídla. Pro toto zatížení bylo provedeno 

dimenzování konstrukce křídla.  

Pro výpočet letových zatížení křídla se vycházelo z hmotnostní obálky letounu. Výpočet byl 

proveden pro 4 krajní body obálky. Letová obálka byla sestavena podle požadavků předpisu 

UL 2. Pro každou hmotnostní konfiguraci bylo stanoveno 15 letových případů. Pro každý letový 

případ byla stanovena vztlaková síla křídla, vyvažovací síly na VOP, součinitel vztlaku křídla 

a úhel náběhu křídla jako základní parametry zatížení. Dále byly stanoveny aerodynamické 

charakteristiky pro křidélkové případy. Významné rychlosti byly rovněž vypočteny dle 

předpisu UL 2.  

V další části práce byly dimenzovány pásnice na tah a tlak, potah a stojiny na ztrátu stability. 

Dále byly pomocí výpočtu reakcí v závěsech dimenzovány samotné závěsy křídla.  

V poslední části práce byl proveden hmotový rozbor, který ukazuje nejmenší možný odhad 

hmotnosti křídla. Křídlo bylo dimenzováno na nejmenší jistoty a součinitel bezpečnosti byl 

brán jako nejmenší možný pro kompozitní konstrukci. V rámci této práce nebyly do konstrukce 

zohledněny aeroelastické jevy, které mohou mít při takto vysokých rychlostech zásadní vliv na 

reverzi křidélek a rychlost flutteru. Právě z tohoto důvodu bude v další práci nutné konstrukci 

upravit, aby byla schopná aeroelastickým jevům odolat. Rozdíl, který odpovídá původní 

navržené hmotnosti křídla a minimální hmotnosti křídla spočtené v této práci by měl posoužit 

k doplnění konstrukce o všechny nezbytné komponenty, jako jsou například křidélka, klapky, 

trasy řízení atd.  

Tato práce je prvním přiblížením k zatížení, dimenzím a rozměrům konstrukce, nicméně 

nepokrývá zdaleka všechny aspekty, které by mělo křídlo obsahovat. V návaznosti na tuto práci 

by bylo vhodné provést detailnější dimenzování komponentů metodou konečných prvků a 

navržení zbytku konstrukce jako jsou křidélka, klapky a trasy řízení. 
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