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Abstrakt: 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a výpočet zatížení ostruhového podvozku 
letounu JA-400 dle předpisu UL 2 část I. – ULL a LTF UL. V První části je krátká 
rešerše, kde jsou uvedeny letouny s danými typy podvozku. Následně jsou porovnány 
požadavky předpisů UL 2 část I. – ULL a LTF UL se závěrem, podle kterého bude 
podvozek počítán. V další části je koncepční a konstrukční návrh podvozku včetně 
výpočtu a kontroly vybraných prvků. V poslední části je lehce nahlédnuto na možnosti 
zvýšení vztlaku tohoto letounu. 

 

 

 

Klíčová slova: 

JA-400, konstrukce podvozku, letadlo, ostruhový podvozek, Skyleader 400, tříkolový 
podvozek se záďovým kolem, ultralehký letoun. 

 

 

 

Abstract: 

The master‘s thesis is focused to design and to calculation of tailwheel-type landing 
gear for ultralight aircraft JA-400 according to rules UL 2 part I. – ULL and LTF UL. In 
the first part is search about aiplanes with three types of landing gear. Then there is 
rule comparison, with result what rule will the calculation meet. Then the concept and 
design of landing gear is proved. In the end the improve of lift option is mentioned 
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2 Seznam použitých symbolů a zkratek 

Zkratka Jednotky Popis 
a [mm] Rameno působiště síly 
ap [m] Vzdálenost těžiště od osy kol hlavního podvozku 

(přední CG) 
az [m] Vzdálenost těžiště od osy kol hlavního podvozku 

(zadní CG) 
b [mm] Efektivní výška nosníku 
bp [m] Vzdálenost těžiště od osy ostruhového kola (přední 

CG) 
bz [m] Vzdálenost těžiště od osy ostruhového kola (zadní 

CG) 
c [m] Vzdálenost osy hlavních kol a osy ostruhového kola 
D [mm] Velký průměr vzpěry 
d [mm] Malý průměr vzpěry 
DCL [-] Přírustek součinitele vztlaku 
E [GPa] Youngův modul pružnosti materiálu 
F1 [N] Síla ve vzpěře 1 
F1.1 [N] Síla ve vzpěře 1 
F1.2 [N] Síla ve vzpěře 1 
F1y [N] Vodorovná složka síly F1 
F1z [N] Svislá složka síly F1 
F4 [N] Síla ve vzpěře 4 
F4y [N] Vodorovná složka síly F4 
F4z [N] Svislá složka síly F4 
F5 [N] Síla ve vzpěře 5 
F5y [N] Vodorovná složka síly F5 
F5z [N] Svislá složka síly F5 
FRx [N] Vodorovná síla ve styčníku 
FRy [N] Boční síla ve styčníku 
FRz [N] Svislá síla ve styčníku 
Fv [N] Kritická síla 
FxCG [N] Vodorovná složka síly v těžišti letounu 
Fxkola [N] Vodorovná složka síly na kola hlavního podvozku 
Fxkolo [N] Vodorovné provozní zatížení na jedno kolo 
Fxostruha [N] Vodorovná složka síly na záďové kolo 
FyLkolo [N] Boční síla na levé kolo (ven) 
FyRkolo [N] Boční síla na levé kolo (dovnitř) 
FzCG [N] Svislá složka síly v těžišti letounu 
Fzkola [N] Svislá složka síly na kola hlavního podvozku 
Fzkolo [N] Svislé provozní zatížení na jedno kolo 
Fzostruha [N] Svislá složka síly na záďové kolo 
g [-] Tíhové zrychlení 
G [N] Tíha letounu 
h [mm] Výška nezatíženého tlumiče 
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h‘ [mm] Výška zatíženého tlumiče 
iy [m] Poloměr setrvačnosti letounu 
Jz [mm4] Kvadratický moment průřezu 
Jz1.1 [mm4] Kvadratický moment průřezu vzpěry 1.1 
Jz1.2 [mm4] Kvadratický moment průřezu vzpěry 1.2 
Jz4 [mm4] Kvadratický moment průřezu vzpěry 4 
Jz4opt [mm4] Optimalizovaný kvadratický moment průřezu vzpěry 4 
Jz5 [mm4] Kvadratický moment průřezu vzpěry 5 
Jz5opt [mm4] Optimalizovaný kvadratický moment průřezu vzpěry 5 
Jzmin [mm4] Minimální kvadratický moment průřezu 
Jzmin1.1 [mm4] Minimální kvadratický moment průřezu vzpěry 1.1 
Jzmin1.2 [mm4] Minimální kvadratický moment průřezu vzpěry 1.2 
Jzmin4 [mm4] Minimální kvadratický moment průřezu vzpěry 4 
Jzmin5 [mm4] Minimální kvadratický moment průřezu vzpěry 5 
k [-] Součinitel bezpečnosti 
L [m] Vzdálenost ostruhy od těžiště 
l [mm] Délka prutu 
l1.1 [mm] Délka prutu 1.1 
l1.2 [mm] Délka prutu 1.2 
l4 [mm] Délka prutu 4 
l5 [mm] Délka prutu 5 
LR [m] Délka trupu bez směrového kormidla 
Lred [mm] Redukovaná délka 
lred [mm] Redukovaná délka 
lred1.1 [mm] Redukovaná délka vzpěry 1.1 
lred1.2 [mm] Redukovaná délka vzpěry 1.2 
Ltr [m] Délka trupu bez směrového kormidla 
m [kg] Hmotnost 
Mo [Nmm] Ohybový moment 
mTOM [kg] Maximální vzletová hmotnost 
nk [-] Násobek na kolech podvozku 
npr [-] Provozní násobek 
P [N] Maximální reakce od přistání 
Pst [N] Svislá síla zatěžující ostruhové kolo 
Pv [N] Výsledná síla zatěžující ostruhové kolo 
RF [-] Reserve factor 
S [m2] Plocha křídla 
S [mm2] Plocha průřezu 
S1 [mm2] Průřez horní pásnice 
S1.1 [mm2] Průřez vzpěry 1.1 
S1.2 [mm2] Průřez vzpěry 1.2 
S2 [mm2] Průřez dolní pásnice 
S4 [mm2] Průřez vzpěry 4 
S4opt [mm2] Optimalizovaný průřez vzpěry 4 
S5 [mm2] Průřez vzpěry 5 
S5opt [mm2] Optimalizovaný průřez vzpěry 5 
TOM [kg] Vzletová hmotnost 
vA [km/h] Manérovací rychlost 
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vC [km/h] Cestovní rychlost 
vNe [km/h] Nepřekročitelná rychlost 
vs0 [km/h] Pádová rychlost (přistávací konfigurace) 
vs1 [km/h] Pádová rychlost (cestovníí konfigurace) 
Woz [mm3] Modul průřezu v ohybu 
ws [m/s] Klesací rychlost 
y [mm] Celková dráha tlumení 
yef [mm] Účinná dráha tlumení 
ypn [mm] Stlačení pneumatiky 
ytl [mm] Stlačení tlumiče 

   
 

αv [-] Součinitel vzpěrné stability 
γ [°] Úhel proti překocení letounu 
δ [°] Výchylka klapek 
λ [-] Štíhlost prutu 
λ [°] Úhel vysunutí podvozku 
λm [-] Mezní štíhlost prutu 
σ [MPa] Napětí v prvku 
σk [MPa] Mez kluzu materiálu 
σmax [MPa] Mez pevnosti materiálu 
Ψ [°] Úhel sklonu tlumících vzpěr 
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3 Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci podvozku lehkých letounů, blíže 
pak na konstrukci tříkolového podvozku s ostruhovým kolem. Práce je rozdělena na 
čtyři hlavní části. První část je spíše rešeršní a pojednává o použitých typech podvozků 
na letounech různých výrobců. Druhá se zabývá požadavky kladenými na podvozky, 
včetně požadavků uvedených v předpisech pro ultralehké letouny. Třetí část se 
zaměřuje na samotný návrh konstrukce podvozku, včetně výpočtu zatížení. Poslední 
část se velmi okrajově zabývá možnostmi zvýšení vztlaku daného typu letounu. 

Přistávací zařízení neboli podvozek letounu je velmi důležitý až nepostradatelný 
prvek pro provedení klasického vzletu a přistání, pojíždění a manipulaci s letounem. 
Historicky jsou nejznámější a zároveň nejpoužívanější tři základní typy podvozků, 
které jsou uvedeny níže na obrázku3.2. Jedním z nich je právě podvozek s ostruhou 
neboli se záďovým kolem, další typ je naopak s příďovým kolem a v neposlední řadě 
jednokolý podvozek. Všechny z těchto tří typů mají své klady a zápory.  

Společnost Zall Jihlavan airplanes s.r.o. zabývající se výrobou sportovních 
létajících zařízení (SLZ), má v produkci čtyři typy dvousedadlových celokovových 
letounů koncepčně vycházejících z předchůdce KP-2U SOVA jimiž jsou JA-600, JA-
400, JA-500 a JA-200, a jeden celokompozitní letoun GP ONE. Všechny tyto letouny 
mají podvozek s příďovým kolem, vybrané typy pak nabízejí možnost volby 
zatahovatelného nebo pevného podvozku. Z celé produkce tedy není možnost 
nabídnout zákazníkovi toužícímu po letounu s konvenčním podvozkem adekvátní 
letoun, nebudeme-li počítat s  jedním vyrobeným prototypem ultralehkého letounu JA-
100, který je pouze jednosedadlový.  

 

Obrázek 3.1 - KP-2U Sova [1] 

Obecně velmi málo výrobců vyrábějící SLZ neboli ultralehké letouny má ve svém 
portfoliu letoun s tímto typem podvozku. Z toho lze soudit, že lidi nemají příliš velký 
zájem o tento typ letounu. Nicméně záměrem není rapidní zvýšení produkce 
společnosti, ale alternativa pro zákazníky, kteří by uvítali konvenční podvozek. Ziskem 
společnosti bude možnost zaujmout širší publikum zákazníků uctívajících celokovové 
letouny. 
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Návrh, výpočet a zkouška podvozku je v souladu s předpisem UL 2 část I. – ULL, znění 
2019, max. TOM 600kg a současně s německým stavebním předpisem  LTF-UL 2019 

 

Obrázek 3.2 - Příklady jednotlivých typů podvozků [2] 
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4 Letoun JA-400 

Podvozek je navrhován pro tento typ letounu, veškeré modely použité jako 
reference v této práci jsou ve vlastnictví firmy ZALL Jihlavan airplanes, s.r.o. 

 
Obrázek 4.1 - letoun JA-400 s příďovým podvozkem 

4.1 Popis letounu JA-400 
Letoun JA-400 je ultralehký celokovový letoun s pevným příďovým tříkolovým 

podvozkem. Jedná se o dolnoplošník s obdélníkovým centroplánem a 
lichoběžníkovým vnějším křídlem, ocasní plochy jsou klasického uspořádání. O pohon 
tohoto letounu se stará pohonná jednotka Rotax 912UL, Rotax 912ULS vyráběná v 
Rakousku anebo americký motor Continental O-200D. Výkony motorů se pohybují 
v rozsahu 80 a 100 koňských sil. Tento ultralehký letoun je primárně pro rekreační 
létání a aerokluby, mimo to může sloužit i jako vlečná pro kluzáky do MTOM 500kg. 
V budoucnu je v plánu zastavovat i motor Rotax 915iS, díky vyššímu výkonu bude 
možné vlekat i kluzáky s vyšší MTOM. 

4.2 Souřadnicový systém letounu 
Níže je uveden souřadnicový systém letounu JA-400 již s ostruhovým 

podvozkem, viz obrázek 4.2. Ve vztahu k tomuto souřadnicovému systému jsou 
vypočteny všechna zatížení. 

 

Obrázek 4.2 - souřadnicový systém letounu JA-400 s ostruhovým podvozkem  
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5 Koncepce podvozku 

Návrhu podvozku musí být věnováno hodně úsilí, jelikož je to prvek, který je 
během letu naprosto nepotřebný, zvyšuje hmotnost letounu a v případě 
nezatahovatelného podvozku i do značné míry zvyšuje odpor letounu. Podvozek 
letounu tedy slouží jako podpora letounu kdykoliv, neletí-li letoun právě vzduchem, a 
jenž dává letounu možnost vzlétnout, přistát a provádět pozemní úkony jako je 
pojíždění a manipulace s ním. Při všech úkonech musí podvozek poskytovat 
bezpečnost v blízkém vztahu ke spolehlivosti, udržovatelnosti, použitelnosti a také 
hmotnosti. [3]  

Nejkritičtější zatížení letounu probíhá během přistání při prvním kontaktu se 
zemí, kdy je celá vertikální energie letounu disipována právě podvozkem a ten tak 
musí být dimenzován na velké přetížení, jedná se tak o jeden z nejrobustnějších 
systémů v letounu, který činí 4-8% celkové hmotnosti letounu. V případě selhání může 
dojít k ohrožení života osob na palubě, zničení letounu nebo vzletové a přistávací 
dráhy. [3] 

Cena podvozku také nemůže být zanedbána, jelikož činí kolem 2-4% základní 
prodejní ceny letounu [4] 

5.1 Podvozky s přídovým kolem 
U ultralehkých letounů se s tímto typem setkáváme již od začátku, zvláště 

v České republice, kdy jedním z prvních továrně postaveným celokovovým ultralehkým 
letounem byl právě letoun s příďovým podvozkem KP-2U SOVA sestavený v Jihlavě. 
Jeho hlavním konstruktérem byl Ing. Bohumil Svoboda a společně s Prof. Ing. 
Antonínem Píšťkem, CSc. letoun zkonstruovali. Tento letoun byl představen v říjnu 
roku 1996 na již třetím ročníku Aerosalonu na jihlavském letišti LKJI. [5] 

 

Obrázek 5.1 - Letoun KP-2UD Sova [6] 
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5.2 Příklady letounů s příďovým kolem 
V této podkapitole jsou vybráni jednotliví zástupci s daným typem podvozku ze 

sektoru UL letounů 

5.2.1 JA-600 
Letoun JA-600 vyráběný firmou Zall Jihlavan airplanes s.r.o je celokovový 

dvousedadlový, dolnoplošný ultralehký letoun řadící se mezi luxusní letouny v této 
třídě. Koncepčně vychází právě z velmi úspěšného modelu KP-2U SOVA. Přístrojové 
vybavení letounu i úroveň provedení celé konstrukce včetně interiéru je na velmi 
vysoké úrovni. Letoun je nabízen s pevným i zatahovacím tříkolovým podvozkem s 
příďovým kolem viz obrázek 5.2 a 5.3. [7] 

  

Obrázek 5.2 - Letoun JA-600 

 

Obrázek 5.3 - Příďový podvozek letounu JA-600 
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Tabulka 1 - Parametry letounu JA-600 [7] 

JA-600 

Maximální vzletová hmotnost mTOM 600 kg 

Prázdná hmotnost letounu m 320 kg 

Pádová rychlost (přistávací konfigurace) vs0 61 km/h 

Pádová rychlost (cestovní konfigurace) vs1 72 km/h 

Manévrovací rychlost vA 145 km/h 

Cestovní rychlost vC 220 km/h 

Nepřekročitelná rychlost vNE 265 km/h 

Délka vzletu (do 15m výšky)   250 m 

Délka přistání (z 15m výšky)   200 m 

 

5.2.2 Direct fly Alto TG 
Celokovový letoun velmi jednoduché konstrukce koncepčně vycházející 

z předchůdce Alto dřevěné konstrukce. Jedná se o levný letoun pro nenáročné piloty 
a základní výcvik. Letoun používá pevný tříkolový podvozek s příďovým kolem. 

 

Obrázek 5.4 - Direct fly Alto TG [8] 

Tabulka 2 - Parametry letounu Alto TG [9] 

ALTO TG 

Maximální vzletová hmotnost mTOM 472,5 kg 

Prázdná hmotnost letounu m 288 kg 

Pádová rychlost (přistávací konfigurace) vs0 65 km/h 

Pádová rychlost (cestovní konfigurace) vs1 74 km/h 

Manévrovací rychlost vA N/A km/h 

Cestovní rychlost vC 200 km/h 

Nepřekročitelná rychlost vNE 250 km/h 

Délka vzletu (do 15m výšky)   250 m 

Délka přistání (z 15m výšky)   200 m 
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5.2.3 Dova aircraft DV-1 Skylark 
Letoun DV-1 je kovové a kompozitní konstrukce. Jedná se o dolnoplošník 

s lichoběžníkovým křídlem s ocasními plochami typu T. Je nabízen pouze s pevným 
příďovým podvozkem. 

 

Obrázek 5.5 - Dova aircraft DV-1 Skylark [10] 

Tabulka 3 - Parametry letounu DV-1 Skylark 

DV-1 Skylark 

Maximální vzletová hmotnost mTOM 600 kg 

Prázdná hmotnost letounu m 310 kg 

Pádová rychlost (přistávací konfigurace) vs0 68 km/h 

Pádová rychlost (cestovní konfigurace) vs1 83 km/h 

Manévrovací rychlost vA 145 km/h 

Cestovní rychlost vC 210 km/h 

Nepřekročitelná rychlost vNE 285 km/h 

Délka vzletu (do 15m výšky)   280 m 

Délka přistání (z 15m výšky)   N/A m 

 

5.2.4 JA-400 
Tento letoun je stejně jako JA-600 vyráběn v Jihlavské firmě Zall Jihlavan 

airplanes s.r.o. Také vychází z oblíbeného modelu KP-2U SOVA. Celokovová 
konstrukce tohoto dolnoplošníku s klasickým uspořádáním ocasních ploch a pevným 
příďovým podvozkem je navržena tak, aby nebyl narušen design letounu. Letoun má 
tím pádem sportovní vzhled bez kompromisů. Letoun prošel významnou proměnou a 
díky novým laminátovým dílům jako jsou motorové kryty, nová kabina a přechody 
křídlo-trup dostal zcela nový vzhled. [11] 

Níže je letoun ještě bez zavedení všech změn, viz obrázek 5.6. Nové designové 
prvky jsou již zavedeny v 3D datech a z nich exportovaných pohledech. 
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i  

Obrázek 5.6 - Letoun JA-400 s příďovým podvozkem  

 

 

Tabulka 4 - Parametry letounu JA-400 [11] 

JA-400 

Maximální vzletová hmotnost mTOM 600 kg 

Prázdná hmotnost letounu m 320 kg 

Pádová rychlost (přistávací konfigurace) vs0 53 km/h 

Pádová rychlost (cestovní konfigurace) vs1 60 km/h 

Manévrovací rychlost vA 142 km/h 

Cestovní rychlost vC 175 km/h 

Nepřekročitelná rychlost vNE 260 km/h 

Délka vzletu (do 15m výšky)   200 m 

Délka přistání (z 15m výšky)   200 m 

 

5.2.5 Využití příďových podvozků 
Tyto podvozky jsou v současnosti nejpoužívanějším typem podvozku. Můžeme 

je vidět na všech dnešních dopravních a nákladních letounech, také u malých a 
ultralehkých letadel jsou často používány.    

5.2.6 Výhody příďových podvozků 
Hlavními výhodami podvozku s příďovým kolem je především dobrý výhled a tím 

i bezpečnost při pojíždění, rozjezdu a přistání. U dopravních a nákladních letounů je 
pak vodorovná paluba také velkým přínosem, jelikož náklad ani pasažéři nemusejí 
překonávat její sklon, přičemž u podvozku s ostruhovým kolem je vždy při pozemním 
pohybu skloněna. Velkým plusem těchto podvozků je také směrová stabilita při 
pojíždění, dobré ovládání s bočním větrem a v případě náhlého nebo silného brzdění 
se letoun nemůže překotit čímž je chráněna i vrtule proti kontaktu se zemí. Na 
zpevněné ploše má letoun s příďovým kolem rychlejší a kratší rozjezd, protože 
aerodynamický odpor je díky velmi malému úhlu náběhu menší než u ostruhového 
typu. [12] 
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5.2.7 Nevýhody příďových podvozků 
Značnou nevýhodou podvozků s příďovým kolem je velký odpor příďového kola 

a to jak ve vzduchu, tak na zemi. Kvůli menšímu rozvoru je přední kolo při pojíždění, 
vzletu a přistání více zatíženo, což ovlivňuje dimenzování konstrukce. Dalšími 
nevýhodami jsou vyšší cena, problémové zastavění zatahovacího mechanismu kvůli 
nedostatku volného prostoru. Při tvrdém brzdění je příďové kolo více zatěžováno. 
V případě šimování příďového kola, není-li tlumeno, může být způsobeno značné 
poškození draku. [12]  

5.3 Podvozky s ostruhovým kolem 
V této podkapitole jsou vybráni jednotlivý zástupci s daným typem podvozku ze 

sektoru UL letounů 

Historické letouny zejména z období světových válek byly koncipovány právě s 
tímto typem podvozku, bylo to především z důvodu menších zástavbových prostor 
(nebylo potřeba mít šachtu pro příďový podvozek), menší hmotnosti a jednoduchosti 
konstrukce. Ostruha byla většinou nezatahovatelná z důvodu minimálního odporu. [12] 

5.4 Příklady letounů s ostruhovým kolem 
Pár výrobců v České republice i ve světě nabízí ultralehké letouny s ostruhovým 

podvozkem, výběr z nich je uveden v následujících podkapitolách. 

5.4.1 ΦNIX  
ΦNIX je celokompozitní elektrický středoplošník s T ocasními plochami a 

tříkolovým podvozkem s ostruhovým kolem. Letoun je nabízen se 
spalovacím motorem Rotax 912 nebo s elektrickým motorem.  

 

 

 

Obrázek 5.7 – ΦNIX [13] 
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Tabulka 5 - Parametry letounu ΦNIX [13] 

ΦNIX 

Maximální vzletová hmotnost mTOM 600 kg 

Prázdná hmotnost letounu m 310 kg 

Pádová rychlost (přistávací konfigurace) vs0 N/A km/h 

Pádová rychlost (cestovní konfigurace) vs1 65 km/h 

Manévrovací rychlost vA N/A km/h 

Cestovní rychlost vC 200 km/h 

Nepřekročitelná rychlost vNE 260 km/h 

Délka vzletu (do 15m výšky)   N/A m 

Délka přistání (z 15m výšky)   N/A m 

 

5.4.2 JA-100 
Tento certifikovaný UL letoun byl vyvinut ve spolupráci ČVUT s firmou Jihlavan 

airplanes s.r.o a představen v roce 2011, a jedná se o celokovový dolnoplošný letoun 
velmi jednoduché konstrukce s velmi krátkým vzletem a nízkými pádovými rychlostmi. 

 

Obrázek 5.8 - Skyleader 100 (JA-100)  [14] 

Tabulka 6 - Parametry letounu JA-100 [15] 

JA-100 

Maximální vzletová hmotnost mTOM 315 kg 

Prázdná hmotnost letounu m 212 kg 

Pádová rychlost (přistávací konfigurace) vs0 40 km/h 

Pádová rychlost (cestovní konfigurace) vs1 48 km/h 

Manévrovací rychlost vA 138 km/h 

Cestovní rychlost vC 130 km/h 

Nepřekročitelná rychlost vNE 224 km/h 

Délka vzletu (do 15m výšky)   240 m 

Délka přistání (z 15m výšky)   250 m 
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5.4.3 Bristell TDO 
Tento letoun vzešel ze sourozence NG-5, Bristell TDO je celokovový letoun 

vyráběný v Kunovicích. 

 

Obrázek 5.9 - Bristell TDO [16] 

Tabulka 7 - Parametry Bristell TDO [17] 

Bristell TDO 

Maximální vzletová hmotnost mTOM 600 kg 

Prázdná hmotnost letounu m 310 kg 

Pádová rychlost (přistávací konfigurace) vs0 60 km/h 

Pádová rychlost (cestovní konfigurace) vs1 80 km/h 

Manévrovací rychlost vA 180 km/h 

Cestovní rychlost vC N/A km/h 

Nepřekročitelná rychlost vNE 290 km/h 

Délka vzletu (do 15m výšky)   N/A m 

Délka přistání (z 15m výšky)   N/A m 

 

5.4.4 Kitfox 
Hornoplošný vzpěrový letoun se svařovaným příhradovým trupem z duralových 

trubek a s křídlem plechové a kompozitní konstrukce. Letoun využívá pro zvýšení 
vztlaku a příčné řízení flaperony vystupující z obdélníkového obrysu křídla za 
odtokovou hranu. [18] 

 

Obrázek 5.10 – Kitfox [19] 
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Tabulka 8 - Parametry Kitfox [18] 

Kitfox 

Maximální vzletová hmotnost mTOM 599 kg 

Prázdná hmotnost letounu m 349 kg 

Pádová rychlost (přistávací konfigurace) vs0 68 km/h 

Pádová rychlost (cestovní konfigurace) vs1 79 km/h 

Manévrovací rychlost vA N/A km/h 

Cestovní rychlost vC 198 km/h 

Nepřekročitelná rychlost vNE 225 km/h 

Délka vzletu (do 15m výšky)   N/A m 

Délka přistání (z 15m výšky)   N/A m 

 

5.4.5 Využití podvozků s ostruhovým kolem 
Dnes se využívá zejména u soutěžních neboli akrobatických letounů a u letounů 

typu bush, určených pro přistání mimo zpevněné plochy. Jako jsou například plochy 
v horách, blízko říčního toku nebo jinde v přírodě na místě neurčeném k přistávání 
letounů. 

5.4.6 Výhody podvozků s ostruhovým kolem 
Nejdůležitějšími výhodami ostruhového podvozku je nižší hmotnost a velmi 

významné snížení odporu oproti podvozku s příďovým kolem, bavíme-li se o 
jednomotorových vrtulových letounech s tažnou vrtulí na nosu letounu, jelikož absence 
příďového kola, které je velmi blízko vrtule a je ofukováno vrtulovým proudem sníží 
odpor celého podvozku zhruba o 50%. Ostruhové kolo je také znatelně méně zatíženo 
oproti příďovému. Konstrukce řízení ostruhového kola bývá jednodušší, protože velmi 
blízko vede trasa směrového řízení. Letouny s tímto typem podvozku mívají kratší 
dráhu vzletu z nezpevněných letišť, kvůli menšímu valivému odporu kol. V neposlední 
řadě je výhodou nižší cena. Většina bush pilotů preferuje tento typ podvozku. [12] 

5.4.7 Nevýhody podvozků s ostruhovým kolem 
Hlavními nevýhodami tohoto typu podvozku je špatný výhled při pojíždění, 

směrová nestabilita a možnost překocení letounu či poškození vrtule při tvrdém 
brzdění. Horší směrová stabilita s bočním větrem. [12] 

5.5 Jednokolé podvozky 
Tyto podvozky používají pouze jedno kolo vespod střední části trupu podélně 

umístěné blízko těžiště letounu. 

5.6 Příklady letounů s jednokolými podvozky 

5.6.1 LET L-13 Blaník 
Blaník je dvousedadlový tandemový kluzák s pevnými křídly, hojně využíván 

aerokluby ve střední Evropě. Bylo jich vyrobeno na 3000 a některé létají dodnes. 
Letoun byl vyvinut v konstrukční kancelář VZLÚ v letech 1954-1956 a posléze vyráběn 
v Let Kunovice.  [20] 
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Obrázek 5.11 - L-13 Blaník [21] 

5.6.2 HpH Shark 
Jedná se o vysoce výkonný jednosedadlový moderní kluzák celokompozitové 

konstrukce s pevným křídlem a T ocasními plochami. [22] 

 

Obrázek 5.12 - HpH Shark [23] 

5.6.3 Využití jednokolých podvozků 
Využití těchto typů podvozku se dostává zejména u kluzáků, kde není prostor pro 

zástavbu jiného typu podvozku. Používá se i v kombinaci s kluzáky či kolečky na 
koncích křídel pro pohodlnější manipulaci, vzlet a přistání aby nedošlo k poškození 
křídel. U ultralehkých motorových letounu se téměř nepoužívá. [24] 

5.6.4 Výhody jednokolých podvozků 
Tento typ pozbývá podvozkové nohy. Podvozek je velmi lehký, jednoduchý a 

zároveň je i levný na výrobu. 
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5.6.5 Nevýhody jednokolých podvozků 
Nedobré ovládání na zemi hlavně s bočním větrem, v případě použití bočních 

koleček nebo kluzáků potřebuje letoun širší pás plochy (celé rozpětí) pro vzlet či 
přistání. [24] 

5.7 Porovnání stabilit příďového a ostruhového podvozku 
Stabilita letounu při vzletu, přistání a pojíždění je úzce spjata s bezpečností 

provozu takového letounu. Většina nehod převrácením letounu je způsobena jednak 
ztrátou směrové kontroly nad letounem anebo velmi rychlým úhybným manévrem 
během pojíždění a vzletu či přistání. 

Hlavními faktory zvyšující pravděpodobnost převrácení jsou: 

-  Nesprávné ovládání brzd a letounu (výsledkem je ztráta směrové kontroly nad 
letounem) 

- Nesprávná kompenzace při povětří (boční vítr zvedá jedno křídlo a natáčí letoun 
na jednu stranu ranveje) 

- Ztráta kontroly na kluzké přistávací a vzletové dráze 
- Natočení nebo škrtnutí ocasem při dlouhém přistání nebo vzletu 
- Špatný typ přiblížení vzhledem k povětrnostním podmínkám (např. přistání po 

větru) 
- Velmi rychlé pojíždění nebo zatočení [25] 

 

 Oba z podvozků mají své výhody a nevýhody, jež jsou shrnuty podkapitolách níže. 

5.7.1 Stabilita příďového podvozku 
Podvozek s příďovým kolem je směrově stabilní. Jelikož je těžiště před hlavními 

koly, setrvačný moment se snaží napřimovat letoun při zatáčení. Čím dále je těžiště 
před hlavními koly, tím je konvergence rychlejší. Statisticky je převrácení letounu 
s příďovým podvozkem mnohonásobně méně časté než s podvozkem ostruhovým. 
[25] 

 

Obrázek 5.13 - rozložení sil na příďovém typu podvozku [25] 

5.7.2 Stabilita ostruhového podvozku 
Dle statistik amerického národního dopravního úřadu je frekventovanost nehod 

u ostruhovým podvozkem osazených letounů relativně vyšší než u ostatních letounů 
s příďovým typem podvozku. Těžiště letounu je umístěno za hlavním podvozkem. 
Moment setrvačnosti tvořený křivočarým pohybem, působí na letoun svou výslednicí 
a má snahu měnit kurs letounu, tendence měnit kurs je tím větší čím menší je rádius 
zatáčení. Aby byl moment setrvačnosti co nejmenší, měl by být hlavní podvozek co 
nejblíže těžišti, avšak to je limitováno minimální vzdáleností podvozku a těžiště 
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vzhledem k překocení letounu. Přenesení většiny hmotnosti na kola hlavního 
podvozku není taky úplně vhodné, jelikož by při sebemenším brzdění bylo 
odlehčováno ostruhové kolo a bylo by omezeno zachycení boční síly. [25] 

Na obrázku níže je vidět, že působiště setrvačnosti je za hlavními koly podvozku 
což při zatáčení má znestabilizující účinek a letoun při zatočení má snahu ještě víc 
zatočit. 

 

Obrázek 5.14 - Rozložení sil na ostruhovém typu podvozku [25] 

Při bočním větru při vzletu, přistání a pojíždění má letoun s ostruhovým kolem 
mnohem větší snahu zatáčet proti větru, jelikož tlaková výslednice trupu 
(zjednodušeně těžiště plochy bočního průmětu trupu) je výrazně za koly hlavního 
podvozku oproti výslednici na trupu s příďovým podvozkem, kde je vzdálenost 
minimální, viz obrázek 5.15. 

 

Obrázek 5.15 - Stabilita letounu při bočním větru [25] 
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6 Požadavky na přistávací zařízení dle stavebních předpisů 

Uvedené požadavky na přistávací zařízení ultralehkých letounů jsou ve shodě 
s předpisy UL 2 část I. – ULL, znění 2019, max. TOM 600kg a LTF-UL 2019, jejich 
rozdíly budou průběžně uvedeny, v případě rozporu je uvážen vždy ten případ 
předpisu, který je na bezpečné straně, tedy který stanovuje větší zatížení daného 
prvku nebo určuje větší rozměr. Výsledné požadavky pro oba předpisy jsou shrnuty na 
konci této kapitoly, viz tabulka 9. 

6.1 Požadavky na podvozek 
Základní obecné požadavky na všechny typy přistávacích zařízení pro klasické 

letouny s pevným křídlem: 

1. Letoun by měl být stabilní a ovladatelný při pojíždění 

2. Měl by klást pokud možno co nejmenší odpor jak ve vzduchu, tak na zemi 

3. Dostatečná pevnost 

4. Zajištění třecích sil při brzdění 

5. Co nejmenší změna geometrie podvozku při stlačení tlumičů (rozchod, malý 

posuv kol ve směru podélné osy letounu) 

6. Dostatečná výška aby se při plném stlačení tlumičů a pneumatik zaručila 

dostatečná vzdálenost listů vrtule od země 

7. Jednoduchost a spolehlivost při provozu [26] 

6.2 Všeobecné požadavky 
Dle předpisu ULL, znění 2019, max. TOM 600kg  

6.2.1 UL 2 § 721 [27] 
 

„III. Podvozek 
UL 2 § 721 Všeobecně 
Letoun musí být navržen tak, aby mohl přistávat bez ohrožení osob na palubě na krátké travnaté 
ploše.“ 

Dle předpisu LTF-UL 2019 

6.2.2 LTF-UL 721 [28] 

„III. Fahrwerk  

LTF-UL 721 Allgemeines  
Das Flugzeugfahrwerk muss so gestaltet sein, dass das Flugzeug ohne Gefährdung seiner 

Insassen auf einer kurzen Grasbahn landen kann.“ 

 
V těchto požadavcích není žádný rozpor, oba velmi obecně definují minimální funkci 
podvozku 

6.3 Požadavek pro minimální bezpečnou vzdálenost vrtule od země 
Dle předpisu ULL, znění 2019, max. TOM 600kg 
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6.3.1 UL 2 § 925 [27] 
„UL 2 § 925 Bezpečná vzdálenost vrtule 
Pro nezakrytovanou vrtuli nesmí překročit bezpečná vzdálenost při maximální hmotnosti, 
nejnepříznivější poloze těžiště a nejnepříznivějším nastavení listů následující hodnoty: 
UL 2 část I. – ULL, znění 2019, max. MTOM 600 kg 43 
1. Vzdálenost od země: nejméně 170 mm mezi vrtulí a zemí (pro každý letoun s příďovým 
podvozkem) nebo 230 mm (pro každý letoun s ostruhovým podvozkem). Přitom podvozek musí 
být staticky stlačený a letoun se nachází buď v normální vodorovné poloze při vzletu, nebo 
v poloze při pojíždění, podle toho, která poloha je kritičtější. Kromě toho musí být ve 
vodorovné poloze při startu dodržena bezpečná vzdálenost, jestliže 
a. kritická pneumatika je zcela bez tlaku a příslušná vzpěra podvozku je staticky zatížena nebo 
b. kritická vzpěra podvozku je na doraze a příslušná pneumatika je staticky zatížena. „ 

Dle předpisu LTF-UL 2019 

6.3.2 LTF-UL 925 [28] 
„LTF-UL 925 Sicherheitsabstände für Propeller  
Bei nicht ummantelten Propellern dürfen die Sicherheitsabstände bei Höchstmasse, ungünstigster 
Schwerpunktlage und dem Propeller in der ungünstigsten Steigungseinstellung folgende Werte nicht 
unterschreiten:  

1. Bodenabstand: mindestens 170 mm zwischen Propeller und dem Boden. Dabei muss das 
Fahrwerk ruhend eingefedert sein und sich das Flugzeug in normaler waagrechter Startlage 
oder Rolllage befinden, maßgebend ist die kritischste Lage. Außerdem muss in waagrechte 
Startlage ein sicherer Abstand zwischen Propeller und dem Boden vorhanden sein, wenn  

2. a. der kritische Reifen vollkommen drucklos und das zugehörige Fahrwerksfederbein ruhend 
eingefedert ist oder  
b. das kritische Fahrwerksfederbein am Anschlag ist und der zugehörige Reifen ruhend 
eingefedert ist.“ 

Zde už je mírná odlišnost, zatím co český předpis UL 2 část I. – ULL, znění 2019, 
max. MTOM 600 kg zohledňuje rozdíly v příďovém a ostruhovém podvozku. Pro které 
dle koncepce podvozku udává rozdílné hodnoty minimální bezpečné vzdálenosti, a to 
170mm pro příďový podvozek a 230mm pro letoun s ostruhovým podvozkem. 
Německý předpis LTF-UL 2019 stanovuje pro oba podvozky jednotnou minimální 
vzdálenost a to 170mm. Pro návrh podvozku je použita hodnota 230mm. 

6.4 Požadavek zástavby palivové nádrže 
Dle předpisu ULL, znění 2019, max. TOM 600kg 

6.4.1 UL 2 § 967 [27] 
„UL 2 § 967 Zástavba palivové nádrže 
…… 

5. Poškození konstrukce v důsledku tvrdého přistání, při němž zatížení podvozku překročí 
požadovanou početní hodnotu, avšak celkové zatížení nepřevyšuje hodnoty pro nouzové 

přistání, nesmí vést ke zničení palivové nádrže nebo palivového potrubí.“ 
 

Dle předpisu LTF-UL 2019 

 

6.4.2 LTF-UL 967 [28] 
„LTF-UL 967 Einbau der Kraftstoffbehälter  
…..  
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5. Eine Beschädigung der Struktur infolge einer harten Landung, bei der das Fahrwerk über die 
Bruchlast hinweg beansprucht wird, die Lasten jedoch innerhalb der Notlandebedingungen liegen, darf 
nicht zu einem Bruch des Kraftstoffbehälters oder der Kraftstoffleitung führen.“ 

Oba předpisy uvádí stejný požadavek, plnění tohoto požadavku bude prokázáno 
shazovací zkouškou letounu. 

6.5 Obecné požadavky na konstrukci při pozemním zatížení 
Dle předpisu ULL, znění 2019, max. TOM 600kg 

6.5.1 UL 2 § 471 [27] 

„IX. Pozemní zatížení 
UL 2 § 471 Všeobecně 
Provozní pozemní zatížení stanovená v tomto oddíle jsou definována jako vnější zatížení 
a setrvačné síly, které působí na konstrukci letounu. Ve všech stanovených podmínkách 
pozemního zatížení musí být vnější reakce v rovnováze se setrvačnými silami a momenty tak, aby 
to odpovídalo skutečným podmínkám nebo se jim blížilo z bezpečné strany.“ 
 

Dle předpisu LTF-UL 2019 

 

6.5.2 LTF-UL 471 [28] 

„IX. Belastungen durch Bodenkräfte  
LTF-UL 471 Allgemeines  
Die in diesem Abschnitt festgelegten sicheren Belastungen durch Bodenkräfte sind als äußere Lasten 
und Trägheitskräfte zu betrachten, die auf den Festigkeitsverband eines Flugzeuges einwirken. In 
jeder festgelegten Bodenbelastungsbedingung müssen die äußeren Reaktionen mit den linearen 
Trägheits- und Drehbeschleunigungskräften den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend oder nach 
einem auf der sicheren Seite liegenden Näherungsverfahren ins Gleichgewicht gesetzt werden. „ 
 

Oba předpisy opět jen nastiňují obecný požadavek. Nebude se prokazovat. 

 

6.6 Podmínky zatížení podvozku pozemním zatížení 
Dle předpisu ULL, znění 2019, max. TOM 600kg 

6.6.1 UL 2 § 473 [27] 
„UL 2 § 473 Podmínky zatížení podvozku pozemním zatížením 
 
1. Požadavky následujících odstavců musí být splněny pro maximální návrhovou hmotnost. 
 
2. Zvolený, v těžišti letounu působící, provozní násobek nesmí být menší než hodnota, která je 
dosažena při přistání s klesací rychlostí 

𝑤𝑠 = 0,51 ∙ √𝑚 ∙
𝑔

𝑠

4
 

s omezením, že nesmí být menší než 1,5 m/s a nemusí být větší než 3 m/s. 
 
3. V průběhu nárazu může být v těžišti letounu uvážena vztlaková síla odpovídající maximálně 
2/3 hmotnosti letounu. Při uvážení takovéto vztlakové síly může být za násobek pro pozemní 
zatížení dosazen násobek setrvačných sil snížený v poměru uvažované vztlakové síly k hmotnosti 
letounu. 
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Provozní násobek zatížení v těžišti letounu se stanoví ze vztahu: 
 
npr = nk + 0,67 
kde nk je provozní násobek na kolech podvozku: 
 

𝑛𝑘 =
0,0132 ∙ √𝑚 ∙

𝑔
𝑠

2
+

𝑦
3

𝑦𝑒𝑓
 

kde: 
y = celková dráha tlumení nárazu-celkový pokles těžiště [m] 
(součet předpokládaného stlačení pneumatiky yPN a tlumiče yTL) 
y=ypn+0,5ytl 

 

yef = účinná dráha tlumení [m] 
yef = 0,5·yPN + 0,5·yTL pro gumové nebo pružinové tlumiče [m] 
yef = 0,5·yPN + 0,65·yTL při použití hydraulických tlumičů [m] 

 
Poznámka: 
Jestliže npr je podle výpočtu větší než 4, potom je nutné uchycení všech soustředěných hmot 
(motor, palivové nádrže, sedadla posádky) kontrolovat na zatížení odpovídající vypočtenému 
npr.“ 
 

Dle předpisu LTF-UL 2019 

 

6.6.2 LTF-UL 473 [28] 
 

„LTF-UL 473 Annahmen für Belastungen durch Bodenkräfte am Hauptfahrwerk  
1. Die Forderungen dieses Punktes müssen mit der Bemessungshöchstmasse erfüllt werden.  

 
2. Das gewählte, im Schwerpunkt des Flugzeuges angreifende, sichere Lastvielfache darf nicht 
kleiner sein als der Wert, der sich bei einer Landung mit einer Sinkgeschwindigkeit  
 

ws = 0,9 * (M/S)^1/4  
 
ergibt, mit der Einschränkung, dass diese Sinkgeschwindigkeit nicht größer als 3 m/s zu sein braucht 
und nicht kleiner als 1,5 m/s sein darf.  
 
3. Während des Stoßvorganges darf eine im Schwerpunkt des Flugzeugs wirksame Auftriebskraft von 
höchstens 2/3 der Masse des Flugzeugs angenommen werden. Bei Annahme einer solchen 
Auftriebskraft kann das Lastvielfache der Bodenkräfte gleich dem Lastvielfachen der Trägheitskräfte, 
vermindert um das Verhältnis der angenommenen Auftriebskraft, zum Gewicht des Flugzeugs gesetzt 
werden.„ 
 

Oba předpisy mají stanovenou minimální klesací rychlost, která je téměř shodná, 
pro zatížení podvozku při přistání vztahem, který je ale pro každý předpis odlišný: 
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Dle předpisu ULL, znění 2019, max. TOM 600kg 

 

ws = 0,51 ∙ √m ∙
g

s

4
 

Dle předpisu LTF-UL 2019 

 

ws = 0,9 * (M/S)^1/4 

 

Za předpokladu že gravitační zrychlení – g=9,81 m/s2 

Lze upravit vztah: 

ws = 0,51 ∙ √m ∙
g

s

4
 

Na vztah: 

  

ws = 0,51 ∙ √g ∙4 √
m

s

4
 

ws = 0,51 ∙ √9,81 ∙
4 √

m

s

4
 

𝐰𝐬 = 𝟎, 𝟗𝟎𝟑√
𝐦

𝐬

𝟒
 

Potom je český předpis o minimální rozdíl na bezpečné straně a pro stanovení 
klesací rychlosti je použit vztah  

ws = 0,51 ∙ √m ∙
g

s

4
 

Oba předpisy mají tuto rychlost omezenou zespoda i shora na minimálně 1,5m/s2 
a maximálně 3m/s2, zároveň dle obou předpisů během nárazu lze od hmotnosti letounu 
odečíst 2/3 předpokládané vztlakové síly (tedy tíhy letadla, jelikož letoun stále letí). 

Dále německý předpis LTF-UL 2019 nerozvádí výpočet provozních násobků a 
drah stlačení jednotlivých prvků podvozku. Výpočet je vypracován dle návodu 
v předpisu ULL, znění 2019, max. TOM 600kg. 

6.7 Přistávací podmínky pro podvozek 
Dle ULL, znění 2019, max. TOM 600kg 

6.7.1 UL 2 § 479 [27] 
„UL 2 § 479 Základní přistávací podmínky pro podvozek 
Způsoby zatížení podvozku jsou uvedeny v Příloze IV.“ 
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6.7.2 UL 2 § 485 [27] 
„UL 2 § 485 Podmínky bočního zatížení 
Pro určení bočního zatížení podvozku se předpokládá, že letoun je ve vodorovné poloze, 

kdy kola hlavního podvozku se dotýkají země a 
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1. v těžišti letounu působí síla rovnající se 1,34násobku max. tíhy letounu (G), 
rovnoměrně rozdělena na hlavní kola 

2. provozní boční setrvačné síly o velikosti 0,83 G v těžišti letounu jsou rozděleny mezi 
kola hlavního podvozku tak, že: 

 
a. 0,5 G působí na jedné straně směrem k trupu 
b. 0,33 G působí na druhé straně směrem od trupu. Viz. Příloha IV. „

 
6.7.3 UL 2 § 493 [27] 
„UL 2 § 493 Podmínky zatížení při brzdění 
Musí být prokázáno, že brzděná kola podvozku (s pneumatikami a tlumiči ve statické poloze) 
vyhoví zatížení, kdy 
a. svislé provozní zatížení na jedno kolo je 0,67 G 
b. vodorovné provozní zatížení v místě dotyku kola se zemí je 0,54 G směrem dozadu“ 

 
6.7.4 UL 2 § 497 [27] 
„UL 2 § 497 Dodatečné podmínky zatížení pro záďový podvozek 
1. Maximální síla z analýzy zatížení záďového podvozku působí pod úhlem 45° v čepu kola 
směrem dozadu. 
2. Maximální síla od statické reakce působí ve svislé a boční ose současně – viz Příloha IV. 
Pro konstrukci vlastní ostruhy a jejího uchycení do okolní nosné konstrukce, včetně ocasních ploch 
s upevněnými vyvažovacími hmotami, může být zatížení ostruhy při přistání na ostruhu (hlavní 
podvozek není v dotyku se zemí) určeno následujícím způsobem: 

𝑃 = 4 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔
𝑖𝑦

2

𝑖𝑦
2 + 𝐿2

 

kde: 
P = síla na ostruhu [N] 
m = hmotnost letounu [kg] 
g = gravitační zrychlení [m/s2] 
iy = poloměr setrvačnosti letounu [m] 
L = vzdálenost ostruhy od těžiště letounu [m] 
Upozornění: 
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Pokud nelze hodnotu iy určit přesnějším způsobem, může být dosazena hodnota 
iy = 0,225 · Ltr 
V tomto případě odpovídá Ltr celkové délce trupu bez směrového kormidla.“ 

 
 

Dle předpisu LTF-UL 2019 

6.7.5 LTF-UL 479 

„LTF-UL 479 Landebedingungen für das Hauptfahrwerk  
Für die Landung wird angenommen, dass sich das Flugzeug in der normalen horizontalen Fluglage 
befindet.  

Die vertikale Lastkomponente FV muss gemäß den Bedingungen in LTF-UL 473 bestimmt werden. Die 

vertikale Lastkomponente FV ist mit einer horizontalen Widerstandskomponente mit der Größe von 25 
% von FV zu überlagern. „ 

6.7.6 LTF-UL 481 

„LTF-UL 481 Landebedingungen für Spornfahrwerk  
Für die Gestaltung des Sporns und des umgebenden Festigkeitsverbandes sowie des Leitwerks 
einschließlich der Befestigung von Ballastmassen kann die Last auf den Sporn bei einer Spornlandung 
(Hauptfahrwerk frei vom Boden) wie folgt ermittelt werden:  
 

P = 4 * m * g * (iy2/(iy2 + L²))  
 
Hierin ist:  
P=Spornlast [N]  
m=Flugzeugmasse [kg]  
g=Erdbeschleunigung [m/s2]  
iy=Trägheitsradius des Flugzeuges [m]  
L=Abstand des Sporns vom Schwerpunkt des Flugzeuges [m]  
 
Anmerkung:  
Sofern iy nicht nach einem genaueren Verfahren ermittelt wird, kann ein Wert  
iy = 0,225 * LR  
angesetzt werden. In diesem Fall entspricht LR der gesamten Länge des Rumpfes ohne Seitenruder.“ 
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6.8 Shrnutí přistávacích podmínek pro podvozek 
Oba předpisy požadují stejné požadavky na podvozek pro vertikální a tečné 

zatížení hlavních kol podvozku a zároveň stejné zatížení ostruhového kola, a to včetně 
shodného vztahu pro výpočet setrvačného momentu trupu. Německý předpis, ale 
neuvádí boční zatížení a zatížení při brždění pro kola hlavního podvozku. Tyto 
požadavky jsou tedy plněny dle českého předpisu ULL, znění 2019, max. TOM 600kg. 

V tabulce 9, uvedené níže, je zřejmé, že český předpis ULL, znění 2019, max. 
TOM 600kg zachází více do hloubky v problematice podvozků. Po splnění všech 
požadavků, budou zároveň splněny požadavky německého předpisu LTF-UL 2019 

 

Tabulka 9 - Shrnutí požadavků na podvozek 
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7 Koncepční návrh podvozku  

7.1 Pružinový podvozek 
Noha pružinového podvozku nebyla navržena, navržena byla pouze poloha a 

body uchycení ke stávající konstrukci. Výroba pružinového podvozku, jak 
kompozitového, tak kovového by byla neekonomická při tak malém počtu očekávaných 
prodejů. Proto se nabízejí 2 možnosti, použít kompozitovou podvozkovou nohu z 
letounu GP One vyráběného firmou ZALL Skyleader s.r.o, která byla odzkoušena pro 
letoun s mTOM 600 kg. Nebo použít nakupovanou pružinovou nohu od výrobce 
Comlet sídlícího v Litomyšli. V koncepčním návrhu je uvedena kompozitová noha 
použitá z letounu GP One.  

V případě použití této podvozkové nohy na letounu JA-400, by musela být 
odzkoušena na zatížení daná předpisem, navíc je nutné navrhnout uchycení 
podvozkové nohy do centroplánu. Prostor pro zástavbu závěsů podvozku je velmi 
omezený, protože se nachází velmi blízko tras řízení a prostoru pro pilota.  

7.1.1 Návrh 
Z obrázku níže je zřejmá pozice pružinového podvozku ke stávající konstrukci. 

Poloha kola je vzhledem k boční rovině (ZX), ve stejné poloze jako ve druhé 
koncepčním návrhu podvozku (Pyramidová konstrukce). Rozdílný je pouze rozchod 
kol, v případě pružinového podvozku je 1970 mm. Tímto koncepčním návrhem se 
práce dále nezabývá. 

 

 

 

 

Obrázek 7.1 - Koncepční návrh pružinového podvozku 
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7.2 Pyramidový podvozek 
Návrh pyramidové podvozku je v této práci proveden do větších detailů. Značnou 

výhodou je, že pro výrobu tohoto typu podvozku nejsou potřeba složité formy a s nimi 
spojené velké náklady. Podvozek je složen z většinou jednoduchých součástí jako jsou 
trubky, profily, lícované šrouby a svařence. Více je uvedeno v kapitole 12. 

7.3 Záďový podvozek 
Záďový podvozek neboli ostruhové kolo je navrženo jako volné, neřízené. 

V návrhu je navržen pouze průměr ostruhového kola a jeho poloha, viz obrázek 9.5. 
Ve výpočtu jsou vypočítaná všechna zatížení, která na ostruhové kolo působí, viz 
výsledky v tabulce 12.V případě, že by byl letoun JA-400 vyráběn, bude ostruhové kolo 
nakupováno od firmy Beringer, bohužel se mi nepodařilo zatím sehnat 3D model od 
této firmy, proto je v této práci zobrazeno zjednodušeně. 

8 Použitelné vrtule  

Pro konstrukci podvozku je nutné mít předem určené maximální rozměry 
(průměr) použitelných vrtulí, jelikož je velmi úzce spjat s výškou podvozku, jakožto 
dodržení minimální vzdálenosti vrtule od země. Letoun JA-400 (Skyleader 400) má 
v typovém certifikátu schváleno několik typů vrtulí, jejich výčet a průměr je uveden 
níže, viz tabulka 10. 

Tabulka 10 - Výčet použitelných vrtulí a jejich průměry [29] [30] 

  Výrobce vrtule Typ Aplikace na motory Počet listů Průměr 

P
o

u
ži

tí
 

So
u

ča
sn

o
st

 

Helices E-PROPS Durandal 100M Rotax 912 series 3 1700 mm 

Woodcomp s.r.o. Woodcomp Klassic 170 Rotax 912 series 3 1700 mm 

Woodcomp s.r.o. Woodcomp SR 3000 Rotax 912 series 3 1680 mm 

DUC Helices Inconel SWIRL-2-R Continetal O-200D 2 1660 mm 

B
u

d
o

u
cn

o
st

 

Airmaster AP430CTF-WWR72B Rotax 915iS 3 1829 mm 

DUC Helices Inconel FLASH-R Right Rotax 915iS 3 
1520-1900 
mm 

 

 U letounu JA-400 se v budoucnosti předpokládá použití motoru Rotax 915 iS, 
s maximálním vzletovým výkonem 141 koňských sil, jímž bude letoun vhodný pro 
použití v náročnějších podmínkách, zejména se zvýší dostup letounu a sníží dráha 
potřebná pro vzlet. Letoun pak bude moci vlekat i těžší kluzáky než 500kg (mTOM), 
z tohoto důvodu je volen jako maximální průměr použitelné vrtule na 1900 mm, 
s kterým bude počítáno při návrhu podvozku. 
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9 Konstrukční řešení podvozku 

Při návrhu podvozku bylo cílem co nejméně zasahovat do stávající konstrukce 
letounu, tak aby nebylo nad přijatelnou míru náročné změnit typ podvozku na již 
vyrobeném letounu, ale především aby jeho výroba a vyztužení uzlů kam bude 
podvozek přenášet zatížení, přineslo minimum změn a nových prvků. 

9.1 Geometrie podvozku 
Před samotným návrhem ostruhového podvozku je nezbytné určit jeho budoucí 

geometrii, která zaručí, že letoun bude přijatelně stabilní na zemi, při brždění či přistání 
nebude mít snahu se překotit na nos. Také by měla předejít nadměrnému šimi kmitání 
při pojíždění po zpevněné ploše, avšak toto je spíše úkol tuhosti konstrukce. Níže, viz 
obrázek 9.1 a 9.2, jsou popsány důležité úhly a jejich přijatelný rozptyl, který byl 
statisticky přebrán z dříve vyrobených letounů. Pro konstrukci byla vybrána jen ta 
doporučení, jež nekolidují s českým ULL, znění 2019, max. TOM 600kg a německým 
LTF UL 2019 předpisem. 

-Výška letounu musí být dostatečná aby se letoun při přistání s náklonem 10° 
nedotkl koncem křídla země 

-Rozchod brzděného podvozku se pohybuje od 0,2 do 0,3 násobku rozpětí 

-Úhel sklonu tlumících vzpěr Ψ, viz obrázek 9.1, by neměl být menší než 4-6°, 
statistikou zjištěný optimální sklon je kolem 17° 

-Úhel stání letounu φ mezi osou letounu a vodorovnou rovinou bývá 11 až 14° 

-Úhel proti překocení letounu γ s bržděným hlavním podvozkem svíraný svislicí 
a přímkou spojující těžiště a bod dotyku pneumatiky se zemí bývá 14-18° 

-Úhel vysunutí podvozku λ je součtem úhlu stání letounu φ a úhlu stability proti 
překocení což je 27-31° [3] 

 

Obrázek 9.1 - Optimální úhly konstrukce podvozku dle knihy Sulženko konstrukce letadel 
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Obrázek 9.2 - optimální úhly a rozsahy těžiště dle knihy Landing gear design od Pazmany 

 

Vrtule letounu navíc dle předpisů UL 2 část I. – ULL, znění 2019, max. TOM 
600kg a LTF-UL 2019 nesmí překročit minimální bezpečnou vzdálenost od země při 
nejnepříznivější poloze těžiště, dle českého předpisu je tato výška stanovena na  
230mm a v případě německého na 170 mm, jelikož je podvozek navrhován tak, aby 
splňoval oba předpisy, je 230 mm směrodatná hodnota. Tato výška nesmí být tedy 
nižší, pokud je letoun ve vodorovné poloze pro vzlet a navíc je kritická pneumatika 
zcela bez tlaku a příslušná vzpěra staticky zatížena anebo naopak pneumatika je 
staticky zatížena a vzpěra je stlačena nadoraz. Výkres základní geometrie podvozku 
je uveden níže, viz obrázek 9.5 a 9.6. 

 

Obrázek 9.3 - Poloha letounu pro minimální vzdálenost vrtule 
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Obrázek 9.4 - Poloha letounu pro minimální vzdálenost vrtule od země 

 

Obrázek 9.5 - Geometrie podvozku - boční pohled 
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Obrázek 9.6 -  Geometrie podvozku - přední pohled 

Podvozek byl navržen tak aby při statickém zatížení, což odpovídá svislé síle cca 
3000 N na jedno kolo, byla osa kola rovnoběžná s dráhou. Odklon kola je tedy 
v uvolněném stavu záporný (-5°) a se zatížením jde do plusových hodnot (až +10°), 
pohyb kola při daném zatížení v  příčné rovině je zobrazen níže, viz obrázek 9.7. 

 

 

 

Obrázek 9.7 - Pohyb kola při zatížení 
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10 Zkouška poddajnosti pružiny 

Pružina, resp. Materiál z, kterého je pružina vyrobena, je značen tvrdostí 70 
Shore A případně 80 Shore A. Pružina má vnější průměr 65 mm. Tvrdost je 
v jednotkách SHORE A (shA) tedy dle standardu ASTM D2240. Rozsah tvrdosti a 
výběr výrobků, které jsou vyráběny z materiálu přibližně dané tvrdosti je uveden na 
obrázku níže. 

  

Obrázek 10.1 - Tabulka tvrdostí [31] 

Zkouška je provedena tak aby co nejvíce připomínala reálné stlačení při použití 
na podvozku, na zkoušku bude použito 8 pružin, 7 duralových podložek, dolní a horní 
opěra. Test poddajnosti bude proveden dle diagramu níže, maximální stlačení tlumiče 
je kvůli dorazu konstrukce tlumiče 69 mm. Z testu je získána hodnota síly při stlačení 
o 69 mm. Ve výpočtu podvozku je počítáno se zatěžující silou, která způsobí právě 
stlačení tlumiče o 69 mm. 

 

Obrázek 10.2 - Smysl zatěžování pružiny tlumiče 

Při zkoušce bude měřeno stlačení, tedy rozdíl výšek h a h‘, a síla, která právě na 
tlumič působí. To nám poskytne data pro případné ladění tlumiče a díky zkoušce bude 
možno určit, zda je tlumič schopný přenést zatížení, které lze dle předpisu očekávat. 
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Fotografie ze zkoušky poddajnosti pružiny jsou uvedeny v příloze 22.1. V grafu a 
tabulce níže je uvedeno předpokládané chování pružiny vycházející z naměřených 
hodnot ze zkoušky. 

Tabulka 11 - Tabulka vypočtených dat pro charakteristiku tlumiče 

 

 

 

Obrázek 10.3 - Graf - charakteristika pružin tlumiče 

10.1 Schéma provedené zkoušky 
Na obrázku 10.4 níže je zobrazeno schéma zkoušky tlumiče. Ke zkoušce byla 

použita ocelová lana, spojovací materiál, popruh s ráčnou, vahadlo, hydraulický tažný 
zatěžovací válec, váha, stojan, samotná sestava tlumiče, svinovací metr a fotoaparát.  

Vnitřní trubkou tlumiče je protaženo lano, které je proti vytažení zajištěno 
šroubem. Šroub zároveň přenáší sílu z lana na vrchní oporu tlumiče, přes níž jsou 
stlačovány gumy (jednotlivé segmenty), tlumič je upevněn šroubem ke stojanu, a aby 
se tlumič nezvrtnul, jde lano jednou nad tímto šroubem a jednou pod ním. Smyčka lana 
je zaháknuta o napínací hydraulický válec, ten je zároveň připojen lanem 1 k vahadlu. 
Vahadlo slouží pro přesné rozdělení síly stlačení tlumiče na dvě stejné poloviny. 
Rozdělení sil je nutné z důvodu omezení maximálního zatížení váhy, která je zde 
použita jako siloměr. Váha tedy bude ukazovat pouze polovinu skutečného zatížení 
tlumiče. Váha i druhý konec popruhu jsou pevně spojeny se stojanem. 
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Obrázek 10.4 - Schéma zkoušky tlumiče 

Níže je na fotografiích zobrazen zatěžovací systém a maximální stlačení pružiny 
při zkoušce. 

     

Obrázek 10.5 - uvolněný zkušební systém               Obrázek 10.6 - maximální stlačení pružiny pri zkoušce 
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11 Výpočet zatížení dle předpisu 

V této kapitole je uveden výpočet dle předpisu LAA UL-2 2019 max. TOM 600kg 
a LTF UL 2019. Podmínky jsou převzaty z kapitoly 6 a velikost stlačení tlumiče ytl 
z kapitoly 10. 

 

11.1 Zatížení podvozku 
Dle předpisu vydaného LAA UL-2 2019 max. TOM 600kg, byly vybrány a 

vypočítány následující případy. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 12, vztahy 
a znění předpisu je uvedeno v kapitole 6. 

11.1.1 Vstupní hodnoty: 
Maximální vzletová hmotnost mTOM  600kg 

Tíhové zrychlení   g   9,80665m/s2 

Plocha křídla letounu   S   11,282m2 

Stlačení tlumiče   ytl   0,133m 

Stlačení pneumatiky   ypneu   0,125m 

Vzdálenost těžiště od ostruhy L   3,767m 

Délka letounu bez SK   Ltr   6,182m 

Vzdálenost těžiště od osy kol  

hlavního podvozku (přední CG) ap   0,373m 

Vzdálenost těžiště od osy  

ostruhového kola (přední CG) bp   3,92m 

Vzdálenost osy hlavních kol a  

osy ostruhového kola   c   4,293m 

Vzdálenost těžiště od osy kol  

hlavního podvozku (zadní CG) az   0,526m 

Vzdálenost těžiště od osy  

ostruhového kola (zadní CG) bz   3,767m 

 

11.1.2 Výpočet klesací rychlosti 

𝑤𝑠 = 0,51 ∙ √
𝑔 ∙ 𝑚𝑇𝑂𝑀

𝑆

4

 

𝑤𝑠 = 0,51 ∙ √
9,80665 ∙ 600

11,282

4

 

𝑤𝑠 = 𝟐, 𝟒𝟑𝟕 𝒎/𝒔 
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1,5 < 𝑤𝑠 = 2,437 𝑚/𝑠 < 3m/s 

 

11.1.3 Výpočet celkové dráhy poklesu těžiště 
𝑦 = 𝑦𝑡𝑙 + 𝑦𝑝𝑛𝑒𝑢 

𝑦 = 0,133 + 0,125 

𝒚 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟖𝒎 

 

11.1.4 Výpočet účinné dráhy tlumení pro gumové tlumiče 
𝑦𝑒𝑓 = 0,5 ∙ 𝑦𝑡𝑙 + 0,5 ∙ 𝑦𝑝𝑛𝑒𝑢 

𝑦𝑒𝑓 = 0,5 ∙ 0,258 

𝒚𝒆𝒇 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟗𝒎 

11.1.5 Výpočet provozního násobku na kolech podvozku 

𝑛𝑘 =
0,0132 ∙ √𝑚𝑇𝑂𝑀 ∙

𝑔
𝑆 +

𝑦
3

𝑦𝑒𝑓
 

𝑛𝑘 =
0,0132 ∙ √600 ∙

9,80665
11,282 +

0,258
3

0,129
 

𝒏𝒌 = 𝟑, 𝟎𝟎𝟓 

11.1.6 Výpočet provozního násobku v těžišti 
𝑛𝑝𝑟 = 𝑛𝑘 + 0,67 

𝑛𝑝𝑟 = 3,005 + 0,67 

𝒏𝒑𝒓 = 𝟑, 𝟔𝟖 

 

𝑛𝑝𝑟 = 3,68 < 4  vyhovuje požadavku, není potřeba kontrolovat uložení 

soustředěných hmot 

 

11.1.7 Základní případy přistání 
 

Tíha letounu 

𝐺 = 𝑚𝑇𝑂𝑀 ∙ 𝑔 

𝐺 = 600 ∙ 9,80665 

𝑮 = 𝟓𝟖𝟖𝟑, 𝟗𝟗𝑵 
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Vodorovné přistání 

 Svislá složka v těžišti letounu 

 

𝐹𝑧𝐶𝐺 = 𝑛𝑝𝑟 ∙ 𝐺 

𝐹𝑧𝐶𝐺 = 3,68 ∙ 5883,99 

𝑭𝒛𝑪𝑮 = 𝟐𝟏𝟔𝟐𝟓, 𝟒𝟖𝑵 

 

Vodorovná složka v těžišti letounu 

𝐹𝑥𝐶𝐺 = −0,25 ∙ 𝑛𝑝𝑟 ∙ 𝐺 

𝐹𝑥𝐶𝐺 = −0,25 ∙ 3,68 ∙ 5883,99 

𝑭𝒙𝑪𝑮 = − − 𝟓𝟒𝟎𝟔, 𝟑𝟕𝑵 

 

Svislá složka síly na kola hlavního podvozku 

𝐹𝑧𝑘𝑜𝑙𝑎 = (𝑛𝑝𝑟 − 0,667) ∙ 𝐺 

𝐹𝑧𝑘𝑜𝑙𝑎 = (3,005 − 0,667) ∙ 5883,99 

𝑭𝒛𝒌𝒐𝒍𝒂 = 𝟏𝟕𝟕𝟎𝟎, 𝟖𝟔𝑵 

 

Vodorovná složka na kola hlavního podvozku 

 

𝐹𝑥𝑘𝑜𝑙𝑎 = −0,25 ∙ 𝑛𝑝𝑟 ∙ 𝐺 

𝐹𝑥𝑘𝑜𝑙𝑎 = −0,25 ∙ 3,68 ∙ 5883,99 

𝑭𝒙𝒌𝒐𝒍𝒂 = − − 𝟓𝟒𝟎𝟔, 𝟑𝟕𝑵 

 

Svislá složka síly na záďové kolo 

𝑭𝒛𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖𝒉𝒂 = 𝟎 

Vodorovná složka síly na záďové kolo 

𝑭𝒙𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖𝒉𝒂 = 𝟎 

 

Přistání s velkým úhlem náběhu 

 Svislá složka v těžišti letounu 

 

𝐹𝑧𝐶𝐺 = 𝑛𝑝𝑟 ∙ 𝐺 
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𝐹𝑧𝐶𝐺 = 3,68 ∙ 5883,99 

𝑭𝒛𝑪𝑮 = 𝟐𝟏𝟔𝟐𝟓, 𝟒𝟖𝑵 

Vodorovná složka v těžišti letounu 

𝑭𝒙𝑪𝑮 = 𝟎 

Svislá složka síly na kola hlavního podvozku (počítáno pro přední CG) 

𝐹𝑧𝑘𝑜𝑙𝑎 = (𝑛𝑝𝑟 − 0,667) ∙ 𝐺 ∙
𝑏𝑝

𝑐
 

𝐹𝑧𝑘𝑜𝑙𝑎 = (3,68 − 0,667) ∙ 5883,99 ∙
3,92

4,293
 

𝑭𝒛𝒌𝒐𝒍𝒂 = 𝟏𝟔𝟏𝟔𝟐, 𝟗𝟏𝑵 

 

Vodorovná složka na kola hlavního podvozku 

𝑭𝒙𝒌𝒐𝒍𝒂 = 𝟎 

 

Svislá složka síly na záďové kolo (počítáno pro zadní CG) 

𝐹𝑧𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢ℎ𝑎 = (𝑛𝑝𝑟 − 0,667) ∙ 𝐺 ∙
𝑎𝑧

𝑐
 

𝐹𝑧𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢ℎ𝑎 = (3,68 − 0,667) ∙ 5883,99 ∙
0,526

4,293
 

𝑭𝒛𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖𝒉𝒂 = 𝟐𝟏𝟔𝟖, 𝟕𝟗𝑵 

 

Vodorovná složka síly na záďové kolo 

𝑭𝒙𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖𝒉𝒂 = 𝟎 

 

Podmínky bočního zatížení 

Letoun vodorovně a hl. podvozek se dotýká země 

Síla v těžišti letounu 

𝐹𝑧𝐶𝐺 = 1,34 ∙ 𝐺 

𝐹𝑧𝐶𝐺 = 1,34 ∙ 5883,99 

𝑭𝒛𝑪𝑮 = 𝟕𝟖𝟖𝟒, 𝟓𝟓𝑵 

Síla je rovnoměrně rozdělena na kola hl. podvozku 

Svislá síla na jedno kolo 

𝐹𝑧𝑘𝑜𝑙𝑜 =
𝐹𝑧𝐶𝐺

2
 

𝐹𝑧𝑘𝑜𝑙𝑜 =
7884,55

2
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𝑭𝒛𝒌𝒐𝒍𝒐 = 𝟑𝟗𝟒𝟐, 𝟐𝟖𝑵 

Boční setrvačné síly 

𝐹𝑦𝐶𝐺 = 0,83 ∙ 𝐺 

𝐹𝑦𝐶𝐺 = 0,83 ∙ 5883,99 

𝑭𝒚𝑪𝑮 = 𝟒𝟖𝟖𝟑, 𝟕𝟏𝑵 

Rozdělení boční setrvačné síly mezi kola hl. podvozku 

Boční síla na levé kolo (ven) 

𝐹𝑦𝐿𝑘𝑜𝑙𝑜 = 0,33 ∙ 𝐺 

𝐹𝑦𝐿𝑘𝑜𝑙𝑜 = 0,33 ∙ 5883,99 

𝑭𝒚𝑳𝒌𝒐𝒍𝒐 = 𝟏𝟗𝟒𝟏, 𝟕𝟐𝑵 

Boční síla na levé kolo (dovnitř) 

𝐹𝑦𝑅𝑘𝑜𝑙𝑜 = −0,50 ∙ 𝐺 

𝐹𝑦𝑅𝑘𝑜𝑙𝑜 = −0,50 ∙ 5883,99 

𝑭𝒚𝑹𝒌𝒐𝒍𝒐 = −𝟐𝟗𝟒𝟐, 𝟎𝟎𝑵 

Podmínky zatížení při brzdění 

Svislé provozní zatížení na jedno kolo 

𝐹𝑧𝑘𝑜𝑙𝑜 = 0,67 ∙ 𝐺 

𝐹𝑧𝑘𝑜𝑙𝑜 = 0,67 ∙ 5883,99 

𝑭𝒛𝒌𝒐𝒍𝒐 = 𝟑𝟗𝟒𝟐, 𝟐𝟕𝑵 

 

Vodorovné provozní zatížení na jedno kolo 

𝐹𝑥𝑘𝑜𝑙𝑜 = −0,54 ∙ 𝐺 

𝐹𝑥𝑘𝑜𝑙𝑜 = −0,54 ∙ 5883,99 

𝑭𝒙𝒌𝒐𝒍𝒐 = −𝟑𝟏𝟕𝟕, 𝟑𝟔𝑵 

 

Podmínky zatížení ostruhového kola 

Maximální síla od statické reakce ve svislé a boční ose při mTOM a zadní centráži 

 

𝑃𝑠𝑡 =
𝑚𝑇𝑂𝑀 ∙ 𝑎𝑧

𝑐
 

𝑃𝑠𝑡 =
5883,99 ∙ 0,526

4,293
 

𝑷𝒔𝒕 = 𝟕𝟐𝟎, 𝟗𝟒𝑵 
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Výsledná zatěžující síla pod úhlem 45° (působí nahoru a vlevo/vpravo) 

 

𝑃𝑣 =
𝑃𝑠𝑡

𝑐𝑜𝑠45°
 

𝑃𝑣 =
720,94

𝑐𝑜𝑠45°
 

𝑷𝒗 = 𝟏𝟎𝟏𝟗, 𝟓𝟔𝑵 

 

Poloměr setrvačnosti letounu 

𝑖𝑦 = 0,225 ∙ 𝐿𝑡𝑟 

𝑖𝑦 = 0,225 ∙ 6,182 

𝒊𝒚 = 𝟏, 𝟑𝟗𝟏𝒎 

 

Maximální reakce od přistání s velkým úhlem náběhu (působící pod úhlem 
45°dozadu) 

𝑃 = 4 ∙ 𝑚𝑇𝑂𝑀 ∙ 𝑔
𝑖𝑦

2

𝑖𝑦
2 + 𝐿2

 

𝑃 = 4 ∙ 5883,99
1,3912

1,3912 + 3,7672
 

𝑷 = 𝟐𝟖𝟐𝟒, 𝟏𝟏𝑵 

 

V tabulce níže jsou červeně vyznačeny maximální zatížení v daných směrech. 

Tabulka 12 - Tabulka shrnutí hodnot z výpočtu 

Obecně 

ws 2,437 m/s 

y 0,258 m 

yef 0,129 m 

nk 2,339  

npr 3,009  

G 5883,99 N 

Vodorovné přistání 

FzCG 21625,48 N 

FxCG -5406,37 N 

Fzkola 17700,86 N 

Fxkola -5406,37 N 

Fzostruha 0 N 

Fxostruha 0 N 

Přistání s velkým úhlem náběhu 

FzCG 21625,48 N 
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3FxCG 0 N 

Fzkola 16162,91 N 

Fxkola 0 N 

Fzostruha 2168,79 N 

Fxostruha 0 N 

Podmínky bočního přistání 

FzCG 7844,55 N 

Fzkola 3942,28 N 

FyCG 4883,71 N 

Rozdělení bočních sil na kola 

FyLkolo 1941,72 N 

FyRkolo -2942,00 N 

Podmínky zatížení při brzdění 

Fzkolo 3942,27 N 

Fxkolo -3177,66 N 

Zatížení ostruhového kola 

Pst 720,94 N 

Pv 1019,56 N 

iy 1,391 m 

P 2824,11 N 
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12 Návrh konstrukce pyramidového podvozku  

Pyramidová konstrukce přistávacího zařízení se vyznačuje prutovými prvky, 
které jsou rozvedeny ze styčníků do konstrukce letounu a dovolují tak přenést zatížení 
na závěsné body v konstrukci daného letounu, kladem je že pruty jsou namáhány 
pouze tahem a tlakem což je pro tenkostěnný prutový prvek nejpříznivější typ zatížení. 

12.1 Konstrukce 
V návrhu pyramidové konstrukce podvozku níže jsou označeny čísly 1-12 ty části 

konstrukce, které byli do konstrukce přidány, nebo nahrazují původní prvek 
konstrukce.  

1 – Tlumič; 2 - těhlice; 3 – závěs těhlice; 4 – zadní vzpěra ramena; 5- přední vzpěra 
ramena; 6 – závěs přední vzpěry; 7 – závěs zadní vzpěry; 8 – Zadní závěs ramena; 9 
- přední závěs ramena; 10 – závěs tlumiče; 11 – sestava disku a brzdy Beringer; 12 - 
pneumatika 17.5 x 6.25-6  
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Uvnitř konstrukce centroplánu byly navíc přidány další výztužné prvky, prvky jsou 
popsány níže, viz obrázek 12.1 a 12.2: 

1 – Zdvojení kořenového žebra; 2 – zadní položebro; 3 – zdvojení koncového 
žebra; 4 – nosník náběžné hrany; 5 – přední položebro; 6 – přední zesilující úhelník; 7 
– zadní zesilující uhelník; 8 – zesílení závěsu tlumiče; 9 – prvky pozůstalé ze stávající 
konstrukce. Nejkritičtější místo celé konstrukce bude právě zavedení síly od vzpěry 1 
do koncového žebra centroplánu, v tomto místě je žebro zkontrolováno v kapitole 14. 
Závěs vzpěry 4 je umístěn přímo pod hlavním nosníkem centroplánu, toto místo není 
blíže kontrolováno, pouze jsou spočítány síly vstupující do konstrukce v tomto místě. 
To samé platí i pro vzpěru 5 a její závěs na vnitřním žebru centroplánu. 

 

Obrázek 12.1 - zesílení konstrukce centroplánu 
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Obrázek 12.2 - zesílení konstrukce centroplánu 

12.2 Pneumatiky 
Z desítek druhů pneumatik byly vybrány tři varianty správných rozměrů od třech 

výrobců. Požadavek byl, aby pneumatika byla kompatibilní se 6“ diskem, disk je široký 
maximálně 6.25“, z geometrie podvozku pak vyplývá, že pneumatika musí mít poloměr 
17.5“. Na obrázku níže jsou uvedeny 3 vytypované pneumatiky použitelné pro 
navrhovaný podvozek. 

Níže uvedená pneumatika má rychlostní index 225MPH, jedná se o 
protektorovou pneumatiku. Cena jedné pneumatiky se pohybuje kolem $105.00. 

 

Obrázek 12.3 - 17.5/625-6 8 PLY AWBS RETREAD 190 MPH TLS, 8PR [32] 
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Klasická bezdušová pneumatika od firmy GOODYEAR. Cena se pohybuje kolem 
$256.00 

 

Obrázek 12.4 - 17.5/625-6 8 PLY GOODYEAR FLT. SPECIAL II 190 [33] 

Klasická bezdušová pneumatika od firmy Michelin. Cena pneumatiky se 
pohybuje okolo $425.57 

 

Obrázek 12.5 - 17.5/625-6 8 PLY MICHELIN AIR, 160 TUBELESS [34] 

Doporučuji použít protektorovou pneumatiku 17.5/625-6 8 PLY AWBS RETREAD 
190 MPH TLS, 8PR, jejíž parametry jsou naprosto vyhovující. Z ekonomického 
hlediska se jedná o nejoptimálnější variantu. 
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13 Výpočet podvozku [35] 

Výpočet zatížení částí podvozku je proveden dle spočítaného zatížení v kapitole 
11 a tabulce12. Spočítané zatížení se vztahuje k bodu dotyku pneumatiky se zemí, je 
potřeba jej přepočítat a rozvést do konstrukce, dle jistých předpokladů přenosu 
zatížení.  

Zatížení je spočítáno pro tři nejkritičtější případy zatížení (případ vodorovného 
přistání, případ bočního přistání pro vnější a vnitřní kolo. Zároveň je každé zatížení 
spočítáno pro dvě mezní polohy kola hlavního podvozku (Nezatížené a maximálně 
zatížené). 

 Ostatní případy zatížení jsou významně pod maximálními hodnotami zatížení 
v jednotlivých osách.  

13.1 Výpočet rozložení sil 
Předpoklad je, že veškerou svislou sílu Fz přenese dále do konstrukce tlumič 1 

vzpěra ramene 5. O přenos podélného zatížení Fx se podělí vzpěra ramene 5 a 4 a o 
zachycení příčného Fy se stará tlumič 1 a přední vzpěra ramene.  

Vypočtené zatížení podvozku od základních případů přistání dle předpisu je 
vztaženo na celý hlavní podvozek. Pro výpočet rozložení sil, jsou tyto síly poloviční.  

Tabulka 13 - Síly na jedno kolo 

Vodorovné přistání 

Kola hlavního podvozku Jedno kolo hlavního podvozku 

Fzkola 17700,86 N Fzkolo 8850,43 N 

Fxkola -5406,37 N Fxkolo -2703,185 N 

Přistání s velkým úhlem náběhu 

Fzkola 16162,91 N Fzkolo 8081,45 N 

Fxkola 0 N Fxkolo 0 N 

 

Síly byly přepočteny ke styčníku prutových prvků (do místa kde prochází šroub 
těhlicí) dle geometrie podvozku, viz obrázek 13.1. 

 

Obrázek 13.1 - Geometrie vzpěr podovozku 
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Příklad přepočtu sil do působiště je znázorněn níže na přepočtu síly Fykola, Ostatní 
síly byly přepočítány automaticky v programu Solidworks. Jejich přepočtené hodnoty 
jsou zobrazeny v příloze 22.2. 

Přepočet boční síly Fykola do styčníku podvozku v poloze 1 (nezatížené) 

𝐹𝑅𝑦 = 𝐹𝐿𝑦𝑘𝑜𝑙𝑜 ∙
543,3 + 233,6

543,3
 

𝐹𝑅𝑦 = 1941,72 ∙
543,3 + 233,6

543,3
 

𝐹𝑅𝑦 = 2776,59𝑁 

Poté dle prvků, které přenáší tuto sílu, byl vytvořen podobný trojúhelník 
odpovídající konstrukci v daném stavu. Z trojúhelníku pak byly odečteny síly, které 
jsou v jednotlivých vzpěrách. 

 
Pozn.: znamínkem „+“ je označen tlačený prvek a znaménkem „-„ je označen tažený 
prvek. Viz obrázek 13.2 níže. 

 

 

Obrázek 13.2 - Rozklad sil do prutových prvků 

Ze souborů 3 nejkritičtějších případů zatížení, viz příloha 22.2, jsou vybrány 
maximální zatížení jednotlivých prvků, viz obrázek 13.3. 

Největší případy zatížení jednotlivých prvků jsou vybrány níže, všechna 
maximální zatížení vyšla při zatížení na tlak. Kromě případu 1.2  kde síla ve vzpěře 5 
F5 způsobuje tahové zatížení, prvek musí být kontrolován jak na pevnost v tahu tak 
na ztrátu vzpěrné stability. 
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Obrázek 13.3 - Maximální zatížení prvků podvozku 

13.2 Kontrola vzpěr 1,5 a 4 na vzpěrnou stabilitu dle Eulera 
 

Předpoklady pro výpočet: 

- Prut musí být přímý 
- Tlaková síla působí v ose prutu 
- Štíhlost prvku je větší než mezní štíhlost 

 
Dle základních typů uložení pro kontrolu ztráty vzpěrné stability, viz 
obrázek 13.4. Je pro výpočet voleno uložení č.2 

 

Obrázek 13.4 - Druhy uložení - vzpěrná stabilita [36] 

Postup řešení: 

Výpočet štíhlosti prutu  

λ =
𝑙

√𝐽𝑧

𝑆
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Mezní štíhlost prutu 

λ𝑚 =∝𝑣∙ √
𝐸

𝜎𝐾
 

Štíhlost prutu musí být větší než mezní štíhlost pro daný materiál a způsob 
uložení 

λ > λ𝑚 

 

Koeficient bezpečnosti k se stanoví jako poměr kritické síly a sílou v ose prutu 

k =
𝐹𝑣

𝐹
 

Pro kritickou sílu platí následující vztah 

𝐹𝑣 =
∝𝑣

2∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧

𝑙2
 

Tento vztah uvedený výše lze upravit pro výpočet Jzmin na: 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛 =
𝑘 ∙ 𝐹 ∙ 𝑙2

∝𝑣
2∙ 𝐸

 

13.3 Kontrola vzpěry 4 
 

Vstupní hodnoty: 

Síla ve vzpěře 4  

Vstupní hodnoty: 

Délka vzpěry 4    l4  827,9  mm 

Velký průměr trubky 4  D4  40  mm 

Malý průměr trubky 4   d4  36  mm 

Průřez trubky 4   S4 238,76 mm2 

Provozní síla ve vzpěře 4  F4 10870  N 

Součinitel vzpěrné stability   ∝𝑣  π  - 

Youngův modul pružnosti  E  72  GPa 

Mez kluzu materiálu [37]  𝜎𝐾  270  MPa 

Součinitel bezpečnosti  k  1,5  - 

 

Minimální kvadratický moment průřezu Jzmin4 

 



Modifikace podvozku letounu JA-400 

Diplomová práce 2019/2020 

Miroslav Rakušan 

 

63 
 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛4 =
𝑘 ∙ 𝐹4 ∙ 𝑙4

2

∝𝑣
2∙ 𝐸

 

 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛4 =
1,5 ∙ 10870 ∙ 827,92

π2 ∙ 72000
 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛4 = 𝟏𝟓𝟕𝟐𝟔, 𝟗𝟒𝒎𝒎𝟒 

 

V konstrukčním návrhu byla předběžně navržena duralová kruhová trubka 40x2 
z materiálu 2024 s pevností v tahu 420MPa a mezí kluzu v tahu 270MPa, její 
kvadratický moment průřezu je: 

𝐽𝑧4 =  
π

64
 (𝐷4 − 𝑑4) 

𝐽𝑧4 =  
π

64
 (404 − 364) 

𝐽𝑧4 =  𝟒𝟑𝟐𝟏𝟓, 𝟕𝒎𝒎𝟒 

Z důvodu předimenzování daného prvku je součást optimalizována, je zvolena 
kruhová trubka 32x1,5 ze stejného materiálu, pak Jz4opt optimalizované trubky je: 

𝐽𝑧4𝑜𝑝𝑡 =  
π

64
 (𝐷4 − 𝑑4) 

𝐽𝑧4𝑜𝑝𝑡 =  
π

64
 (324 − 294) 

𝐽𝑧4𝑜𝑝𝑡 =  16753,274 

Pak průřez optimalizováné trubky je S4opt 

S4opt =  143,722 

 

Navrhnutý rozměr trubky je tedy vyhovující  

𝐽𝑧4 > 𝐽𝑧4𝑜𝑝𝑡 > 𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛4 

Reserve Factor 

Neboli faktor rezervy je poměr únosnosti prvku a maximálního zatížení, které na 
něj bude aplikováno včetně všech součinitelů. V tomto případě ho lze zjednodušeně 
spočítat jako: 

 

𝑅𝐹 =  
𝐽𝑧4𝑜𝑝𝑡

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛4
 

𝑅𝐹 =  
16753,27

15726,94
 

𝑅𝐹 =  𝟏, 𝟎𝟕 

 



Modifikace podvozku letounu JA-400 

Diplomová práce 2019/2020 

Miroslav Rakušan 

 

64 
 

 

 

Štíhlost prutu 

λ =
𝑙4

√
𝐽𝑧4𝑜𝑝𝑡

𝑆4𝑜𝑝𝑡

 

λ =
827,9

√
16753,27

143,72

 

λ = 𝟕𝟔, 𝟔𝟖 

Mezní štíhlost prutu 

λ𝑚 =∝𝑣∙ √
𝐸

𝜎𝐾
 

λ𝑚 = π ∙ √
72000

270
 

λ𝑚 = 𝟓𝟏, 𝟑𝟎 

Štíhlost trubky je větší jak mezní štíhlost, lze ji tedy počítat na vzpěr dle Eulera 

λ > λ𝑚 

 

13.4 Kontrola vzpěry 5 
 

Vstupní hodnoty: 

Kontrola vzpěrné stability 

Vstupní hodnoty:  

Délka vzpěry 5    l5  699,3  mm 

Velký průměr trubky 5  D5  40  mm 

Malý průměr trubky 5   d5  36  mm 

Průřez trubky 5   S5 238,76 mm2 

Provozní síla ve vzpěře 5  F5+ 7960  N 

Součinitel vzpěrné stability   ∝𝑣  π  - 

Youngův modul pružnosti  E  72  GPa 

Mez kluzu materiálu   𝜎𝐾  270  MPa 

Součinitel bezpečnosti  k  1,5  - 



Modifikace podvozku letounu JA-400 

Diplomová práce 2019/2020 

Miroslav Rakušan 

 

65 
 

 

Minimální kvadratický moment průřezu Jzmin5 

 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛5 =
𝑘 ∙ 𝐹5 ∙ 𝑙5

2

∝𝑣
2∙ 𝐸

 

 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛5 =
1,5 ∙ 7960 ∙ 699,32

π2 ∙ 72000
 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛5 = 𝟖𝟐𝟏𝟔, 𝟕𝟑𝒎𝒎𝟒 

 

V konstrukčním návrhu byla předběžně navržena duralová kruhová trubka 40x2 
z materiálu 2024 s pevností v tahu 420MPa, její kvadratický moment průřezu je: 

𝐽𝑧5 =  
π

64
 (𝐷4 − 𝑑4) 

𝐽𝑧5 =  
π

64
 (404 − 364) 

𝐽𝑧5 =  𝟒𝟑𝟐𝟏𝟓, 𝟕𝒎𝒎𝟒 

Z důvodu předimenzování daného prvku je součást optimalizována, je zvolena 
kruhová trubka 28x1,5 ze stejného materiálu, pak Jz4opt optimalizované trubky je: 

𝐽𝑧5𝑜𝑝𝑡 =  
π

64
 (𝐷4 − 𝑑4) 

𝐽𝑧5𝑜𝑝𝑡 =  
π

64
 (284 − 254) 

𝐽𝑧5𝑜𝑝𝑡 =  𝟏𝟎𝟗𝟗𝟕, 𝟏𝒎𝒎𝟒 

 

Pak průřez optimalizováné trubky je S5opt 

S5opt =  124,88𝑚𝑚2 

 

Navrhnutý rozměr trubky je tedy vyhovující  

𝐽𝑧5 > 𝐽𝑧5𝑜𝑝𝑡 > 𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛5 

Reserve Factor 

Neboli faktor rezervy je poměr únosnosti prvku a maximálního zatížení, které na 
něj bude aplikováno včetně všech součinitelů. V tomto případě ho lze zjednodušeně 
spočítat jako: 

 

𝑅𝐹 =  
𝐽𝑧5𝑜𝑝𝑡

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛5
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𝑅𝐹 =  
10997,1

8216,73
 

𝑅𝐹 =  𝟏, 𝟑𝟑 

Štíhlost prutu 

λ =
𝑙5

√
𝐽𝑧5𝑜𝑝𝑡

𝑆5𝑜𝑝𝑡

 

λ =
699,3

√
10997,1
124,88

 

λ = 𝟕𝟒, 𝟓𝟏 

Mezní štíhlost prutu 

λ𝑚 =∝𝑣∙ √
𝐸

𝜎𝐾
 

λ𝑚 = π ∙ √
72000

270
 

λ𝑚 = 𝟓𝟏, 𝟑𝟎 

Štíhlost trubky je větší jak mezní štíhlost, lze ji tedy počítat na vzpěr dle Eulera 

λ > λ𝑚 

Vstupní hodnoty: 

Kontrola na tah 

Vstupní hodnoty:  

Délka vzpěry 5    L5  699,3  mm 

Opt. velký průměr trubky 5  D5opt  28  mm 

Opt. malý průměr trubky 5  d5opt  25  mm 

Průřez trubky 5   S5opt 124,88 mm2 

Provozní síla ve vzpěře 5  F5- 9010  N 

Součinitel vzpěrné stability   ∝𝑣  π  - 

Youngův modul pružnosti  E  72  GPa 

Mez kluzu materiálu   𝜎𝐾  270  MPa 

Součinitel bezpečnosti  k  1,5  - 

 

Výpočet napětí 
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𝜎5𝑜𝑝𝑡 =
𝑘 ∙ F5−

𝑆5𝑜𝑝𝑡
 

𝜎5𝑜𝑝𝑡 =
1,5 ∙ 9010

124,88
 

𝜎5𝑜𝑝𝑡 = 𝟏𝟎𝟖, 𝟐𝟐𝑴𝑷𝒂 

Mez kluzu materiálu je výrazně menší než napětí v prvku při početním zatížení 

𝜎5𝑜𝑝𝑡<𝜎𝐾 

Reserve factor 

𝑅𝐹 =
𝜎𝐾

𝜎5𝑜𝑝𝑡
 

𝑅𝐹 =
270

108,22
 

𝑅𝐹 = 2,5 

 

13.5 Kontrola obou částí vzpěry 1 
Tlumič je složený ze dvou vzpěr klouzajících po sobě, uprostřed tlumiče je kluzák, 

který klouže ve vnější trubce. Kontrola na vzpěr je provedena pro spodní část vzpěry 
tlumiče a horní část vzpěry tlumiče zvlášť. Pro následující vzpěru je změněn typ 
uložení na případ č.1, viz obrázek 13.4, jelikož jsou vzpěry na konci (v tlumiči) axiálně 
uloženy, viz schéma tlumiče níže. Výkres sestavy tlumiče i s názvy pozic je uveden 
v příloze 22.4. 

 

Obrázek 13.5 - Schéma tlumiče 
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Vstupní hodnoty: 

Délka vzpěry 1.1    l1.1  123  mm 

Délka vzpěry 1.2    l1.2  266,7  mm 

Velký průměr trubky 1.1  D1.1  25  mm 

Malý průměr trubky 1.1  d1.1  21  mm 

Velký průměr trubky 1.2  D1.2  35  mm 

Malý průměr trubky 1.2  d1.2  30  mm 

 Průřez trubky 1.1   S1.1 144,51 mm2 

 Průřez trubky 1.2   S1.2 255,25 mm2 

 Provozní síla ve vzpěře 4  F1 17040  N 

Součinitel vzpěrné stability  ∝𝑣  π/2  - 

Redukovaná délka 1.1  lred1.1  2l1.1  mm 

Redukovaná délka 1.2  lred1.2  2l1.2  mm 

Youngův modul pružnosti  E  216  GPa 

Mez pevnosti materiálu  𝜎𝐾  490  MPa 

Součinitel bezpečnosti  k  1,5  - 

 

Redukovaná délka prvku 1.1 

𝑙𝑟𝑒𝑑1.1 = 2 ∙ 𝑙1.1 

𝑙𝑟𝑒𝑑1.1 = 2 ∙ 123 

𝒍𝒓𝒆𝒅𝟏.𝟏 = 𝟐𝟒𝟔𝒎𝒎 

 

Minimální kvadratický moment průřezu Jzmin1.1 

 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.1 =
𝑘 ∙ 𝐹1 ∙ 𝑙𝑟𝑒𝑑1.1

2

∝𝑣
2∙ 𝐸

 

 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.1 =
1,5 ∙ 17040 ∙ 2462

(π/2)2 ∙ 216000
 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.1 = 𝟐𝟗𝟎𝟐, 𝟐𝟔𝒎𝒎𝟒 

 

V konstrukčním návrhu byla předběžně navržena duralová kruhová trubka 25x2 
z materiálu L-CM3.3 s mezí kluzu 490MPa, její kvadratický moment průřezu je: 

𝐽𝑧1.1 =  
π

64
 (𝐷1.1

4 − 𝑑1.1
4) 
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𝐽𝑧1.1 =  
π

64
 (254 − 214) 

𝐽𝑧1.1 =  𝟗𝟔𝟐𝟖, 𝟏𝟗𝒎𝒎𝟒 

Navrhnutý rozměr trubky je tedy vyhovující  

𝐽𝑧1.1 > 𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.1 

Reserve Factor 

Neboli faktor rezervy je poměr únosnosti prvku a maximálního zatížení, které na 
něj bude aplikováno včetně všech součinitelů. V tomto případě ho lze  zjednodušeně 
spočítat jako: 

 

𝑅𝐹 =  
𝐽𝑧1.1

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.1
 

𝑅𝐹 =  
9628,19

2902,26
 

𝑅𝐹 = 3,31 

 

Štíhlost prutu 

λ =
𝑙𝑟𝑒𝑑1.1

√
𝐽𝑧1.1

𝑆1.1

 

λ =
256

√
9628,19
144,51

 

λ = 𝟑𝟏, 𝟑𝟔 

Mezní štíhlost prutu 

λ𝑚 =∝𝑣∙ √
𝐸

𝜎𝐾
 

λ𝑚 = π/2 ∙ √
216000

490
 

λ𝑚 = 𝟑𝟐, 𝟗𝟕 

Štíhlost trubky je menší jak mezní štíhlost, nelze ji tedy počítat na vzpěr dle 
Eulera. 

λ < λ𝑚 

 

 

Výpočet napětí 
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𝜎1.1 =
𝑘 ∙ F1

𝑆1.1
 

𝜎1.1 =
1,5 ∙ 17040

144,51
 

𝜎1.1 = 𝟏𝟕𝟔, 𝟖𝟕𝑴𝑷𝒂 

Mez kluzu materiálu je výrazně menší než napětí v prvku při početním zatížení 

𝜎1.1<𝜎𝐾 

Reserve factor 

𝑅𝐹 =
𝜎𝐾

𝜎1.1
 

𝑅𝐹 =
490

176,87
 

𝑹𝑭 = 𝟐, 𝟕𝟕 

 

Prvek vyhovuje početnímu zatížení 

 

Redukovaná délka prvku 1.2 

𝑙𝑟𝑒𝑑1.2 = 2 ∙ 𝑙1.2 

𝑙𝑟𝑒𝑑1.2 = 2 ∙ 266,7 

𝒍𝒓𝒆𝒅𝟏.𝟐 = 𝟓𝟑𝟑, 𝟒𝒎𝒎 

 

Minimální kvadratický moment průřezu Jzmin1.2 

 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.2 =
𝑘 ∙ 𝐹1 ∙ 𝑙𝑟𝑒𝑑1.2

2

∝𝑣
2∙ 𝐸

 

 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.2 =
1,5 ∙ 17040 ∙ 533,42

(π/2)2 ∙ 216000
 

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.2 = 𝟏𝟑𝟔𝟒𝟒, 𝟗𝟗𝒎𝒎𝟒 

 

V konstrukčním návrhu byla předběžně navržena duralová kruhová trubka 
35x2.5 z materiálu L-CM3.3 s mezí kluzu 490MPa, její kvadratický moment průřezu je: 

𝐽𝑧1.2 =  
π

64
 (𝐷1.2

4 − 𝑑1.2
4) 

𝐽𝑧1.2 =  
π

64
 (354 − 304) 
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𝐽𝑧1.2 =  𝟑𝟑𝟗𝟎𝟎, 𝟗𝟕𝒎𝒎𝟒 

 

Navrhnutý rozměr trubky je tedy vyhovující  

𝐽𝑧1.2 > 𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.2 

Reserve Factor 

Neboli faktor rezervy je poměr únosnosti prvku a maximálního zatížení, které na 
něj bude aplikováno včetně všech součinitelů. V tomto případě ho lze  zjednodušeně 
spočítat jako: 

𝑅𝐹 =  
𝐽𝑧1.2

𝐽𝑧𝑚𝑖𝑛1.2
 

𝑅𝐹 =  
33900,97

13644,99
 

𝑅𝐹 =  𝟐, 𝟒𝟖 

Štíhlost prutu 

λ =
𝑙𝑟𝑒𝑑1.2

√
𝐽𝑧1.2

𝑆1.2

 

λ =
533,4

√
33900,97

255,25

 

λ = 𝟒𝟔, 𝟐𝟖 

Mezní štíhlost prutu 

λ𝑚 =∝𝑣∙ √
𝐸

𝜎𝐾
 

λ𝑚 = π/2 ∙ √
216000

490
 

λ𝑚 = 𝟑𝟐, 𝟗𝟕 

Štíhlost trubky je větší jak mezní štíhlost, lze ji tedy počítat na vzpěr dle Eulera. 

λ < λ𝑚 

Prvek vyhovuje početnímu zatížení 

Tabulka 14 - Zhodnocení kontroly podvozku na vzpěrnou stabilitu  
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14 Kontrola konstrukce centroplánu 

14.1 Výpočet zatížení centroplánu 
Centroplán resp. Jeho koncové žebro, které v případě této konstrukce přenáší 

většinu zatížení od přistání je pro výpočet zjednodušen, po konzultaci bylo rozhodnuto, 
že bude počítáno jako nosník, lemy žebra resp. průřezy budou odpovídat pásnicím 
nosníku a stojina žebra bude stojina nosníku. Nejdříve je nutné zjistit síly vstupující do 
konstrukce centroplánu ze všech třech vzpěr (1, 4, 5). Síly vstupující do konstrukce 
pod úhly jsou rozloženy do 2 směrů. 

14.1.1 Rozklad sil vstupujících do konstrukce centroplánu 
V této podkapitole jsou rozloženy síly ze vzpěr zatěžující centroplán, souhrn 

rozložených sil je na konci této podkapitoly v tabulce 15. 

Rozklad sil v závěsu 10 (vzpěra 1) je znázorněn na obrázku níže, poloha vzpěry 
vůči konstrukci centroplánu je uvedena na obrázku 9.6 

 

Výpočet složek síly F1 

𝐹1𝑧 = 𝐹1 ∙ 𝑐𝑜𝑠22,9° 

𝐹1𝑧 = 17040 ∙ 𝑐𝑜𝑠22,9° 

𝑭𝟏𝒛 = 𝟏𝟓𝟔𝟗𝟔, 𝟗𝟗𝑵 

 

𝐹1𝑦 = 𝐹1 ∙ 𝑠𝑖𝑛22,9° 

𝐹1𝑦 = 17040 ∙ 𝑠𝑖𝑛22,9° 

𝑭𝟏𝒚 = 𝟔𝟔𝟑𝟎, 𝟔𝟕𝑵 
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Rozklad sil v závěsu 8 (vzpěra 4) je znázorněn na obrázku níže, poloha vzpěry 
vůči konstrukci centroplánu je uvedena na obrázku 9.6. 

 

Výpočet složek síly F4 

𝐹4𝑧 = 𝐹4 ∙ 𝑠𝑖𝑛36,6° 

𝐹4𝑧 = 10870 ∙ 𝑠𝑖𝑛36,6° 

𝑭𝟒𝒛 = 𝟔𝟒𝟖𝟎, 𝟗𝟔𝑵 

 

𝐹4𝑦 = 𝐹4 ∙ 𝑐𝑜𝑠33,6° 

𝐹4𝑦 = 10870 ∙ 𝑐𝑜𝑠33,6° 

𝑭𝟒𝒚 = 𝟖𝟕𝟐𝟔, 𝟔𝟐𝑵 

Centroplán není v této práci na tyto síly kontrolován. 

 

Rozklad sil v závěsu 9 (vzpěra 5) je znázorněn na obrázku níže, poloha vzpěry 
vůči konstrukci centroplánu je uvedena na obrázku 9.6. 
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Výpočet složek síly F5 

𝐹5𝑧 = 𝐹5 ∙ 𝑠𝑖𝑛39,3° 

𝐹5𝑧 = 7960 ∙ 𝑠𝑖𝑛39,3° 

𝑭𝟓𝒛 = 𝟓𝟎𝟒𝟏, 𝟕𝟏𝑵 

 

𝐹5𝑦 = 𝐹5 ∙ 𝑐𝑜𝑠39,3° 

𝐹5𝑦 = 7960 ∙ 𝑐𝑜𝑠39,3° 

𝑭𝟓𝒚 = 𝟔𝟏𝟓𝟗, 𝟕𝟔𝑵 

Centroplán není v této práci na tyto síly kontrolován. 

 

Tabulka 15 - Shrnutí sil zatěžující centroplán 

Číslo zatěžující vzpěry Síla Fy Síla Fz 

1 6630,67N 15696,99N 

4 8726,62N 6480,96N 

5 6159,71N 5041,71N 

 

14.2 Kontrola koncového žebra centroplánu 
Žebro je zatíženo maximální silou F1z od tlumičové vzpěry 1. Zdvojené žebro je 

vyztuženo úhelníky, potahem a zesilujícími pásky. Výpočet je zjednodušen, zdvojené 
žebro je nahrazeno nosníkem profilu „I“ se stavební výškou odpovídající výšce 
v hloubce působení síly. Stojina nosníku odpovídá stojinám žeber, pásnice pak lemům 
žeber, potahu náběžné hrany a zesilujícím páskům. Avšak výpočet této části 
konstrukce je pouze předběžná demonstrace skutečné únosnosti centroplánu. Na to, 
aby bylo prokázáno, že centroplán je dostatečně pevný, je zapotřebí provést shazovací 
zkoušku. 
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Výpočet: 

Ze zatěžující síly F1z a ramene (vzdálenost působiště síly od hlavního nosníku 
křídla, viz obrázek 14.1 níže) je vypočten ohybový moment Mo. 

 

 

Obrázek 14.1 - geometrie žebra 

 

Vstupní hodnoty: 

Svislá zatěžující síla  F1z  15696  N 

Rameno působiště síly a  341,17 mm 

Efektivní výška nosníku b  176  mm 

Youngův modul pružnosti E  72  GPa 

Mez kluzu materiálu  𝜎𝑚𝑎𝑥  420  MPa 

Součinitel bezpečnosti k  1,5  - 

Šířka horního pásku  b1.1  52  mm 

Tloušťka horního pásku t1.1  1  mm 

Šířka horní části pásnice b1.2  25  mm 

Tloušťka horní č. pásnice t1.2  1,6  mm 

Šířka spodního pásku b2.1  66  mm 

Tloušťka spodního pásku t2.1  1  mm 

Šířka dolní části pásnice b2.2  25  mm 

Tloušťka dolní č. pásnice t2.2  1,6  mm 

 

 

Výpočet ohybového momentu: 

𝑀𝑜 = 𝑘 ∙ 𝐹1𝑧 ∙ 𝑎 
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𝑀𝑜 = 1,5 ∙ 15696 ∙ 341,17 

𝑀𝑜 = 𝟖𝟎𝟑𝟐𝟓𝟎𝟔, 𝟒𝟖𝑵𝒎𝒎 

 

Tento ohybový moment Mo bude přenesen pásnicemi nosníku do hlavního 
nosníku centroplánu. Z průřezu nejtenčím místem zdvojeného žebra je stanoven 
průřez nosníku, viz obrázek níže.  

Na obrázku 14.1 je zakótován průřez nosníku. Oranžovou barvou je vyznačen 
průřez horního zesilujícího pásku, modrou barvou průřez lemů žeber a potahu stejné 
šířky. Dolní pásnice je pak složena z lemů žeber a potahu (zelená barva) a spodního 
zesilujícího pásku (modrá) 

 

Obrázek 14.2 - Průřez nosníku 
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Průřez horní pásnice nosníku S1, jelikož je pásnice složena z více prvků: 

 

𝑆1 = 𝑏1.1.𝑡1.1 + 𝑏1.2𝑡1.2 

𝑆1 = 52 ∙ 1 + 25 ∙ 1,6 

𝑺𝟏 = 𝟗𝟐𝒎𝒎𝟐 

 

Průřez spodní pásnice nosníku S2, jelikož je pásnice složena z více prvků: 

 

𝑆2 = 𝑏2.1.𝑡2.1 + 𝑏2.2𝑡2.2 

𝑆2 = 66 ∙ 1 + 25 ∙ 1,6 

𝑺𝟐 = 𝟏𝟎𝟔𝒎𝒎𝟐 

Výpočet napětí v pásnici 

𝝈 = 𝑴𝒐/𝑾𝒐𝒛 

 

Z 3D CAD systému Solidworks byl zjištěn modul průřezu v ohybu Woz 

𝑾𝒐𝒛 = 𝟐𝟓𝟔𝟏𝟐, 𝟗𝟗𝟓𝒎𝒎𝟑 

𝝈 =
𝟖𝟎𝟑𝟐𝟓𝟎𝟔, 𝟒𝟖

𝟐𝟓𝟔𝟏𝟐
 

𝝈 = 𝟑𝟏𝟑, 𝟔𝟐𝑴𝑷𝒂 

 

Koncové žebro je zkontrolováno na početní zatížení k mezi pevnosti materiálu. 
Vypočtené napětí je menší než mez pevnosti materiálu, zesílené žebro by tedy mělo 
být schopno přenést požadované zatížení. 

𝝈 <  𝝈𝒎𝒂𝒙 

 

Reserve Factor 

 

𝑅𝐹 =  
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝝈
 

𝑅𝐹 =  
420

313,62
 

𝑅𝐹 =  𝟏, 𝟑𝟑 
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15 Brzdící a řídící soustava 

Brzdy letounu jsou umístěny pouze na hlavním podvozku. Kola hlavního 
podvozku jsou z vnitřní strany (směrem od podélné osy letounu) osazena kotoučovými 
brzdami, viz obrázek níže. Celý systém, kompletní kolo, brzdové válce, je dodán od 
subdodavatele a výrobce brzd Beringer. Brzdící soustava a směrové řízení letounu na 
zemi je ovládáno nožními pedály poměrem brzdění levého a pravého kola. Ostruhové 
kolo je volné, tedy. Ostruhové kolo je také od subdodavatele Beringer. 

 

Obrázek 15.1 - kola a brzdy Beringer 

  



Modifikace podvozku letounu JA-400 

Diplomová práce 2019/2020 

Miroslav Rakušan 

 

79 
 

16 Návrh na zvýšení vztlaku 

Jelikož je letoun zamýšlen pro použití na místech vyžadující kratší vzlety a 
přistání, je snaha zvýšit max. vztlak křídla nad nynější hodnotu. V praxi se můžeme 
setkat s mnohými mechanizacemi či prvky zvyšující vztlak, avšak vždy je to za cenu 
vyššího odporu či větší hmotnosti nebo obou nežádoucích vlastností. Letoun JA-400 
je nyní vybaven štěrbinovými klapkami a s nimi má pádovou rychlost: 

 S klapkami v přistávací konfiguraci (δ 35°) 45 km/h IAS 

 S klapkami ve vzletové konfiguraci (δ 15°) 58 km/h IAS 

 V cestovní konfiguraci (δ 0°) 
Cílem je návrh řešení pro alespoň dvě první konfigurace, tedy přistávací a 
vzletovou 

16.1 Možnosti zvýšení vztlaku 
V této podkapitole bude pojednáno o možnostech zvýšení Clmax tedy 

maximálního vztlaku. U každé možnosti jsou naznačeny jejich klady a zápory. Na konci 
budou vybrány ty nejvhodnější způsoby. 

16.1.1 Vyšší účinnost vztlakových klapek 
Tato možnost by znamenala rekonstrukci vztlakových klapek. Jedna z možností 

je zvětšení plochy klapky při zachování mechanismu vysouvání a pohonu. Toto řešení 
by mohlo mít velký vliv na klopivý moment při vysunutých klapkách a letoun by mohl 
být nevyvažitelný. 

Nabízí se možnost použít fowlerovu klapku, která je, dalo by se říci, nejúčinnější, 
samozřejmě pokud je dobře nalazena. Maximálního přírůstku součinitele vztlaku je u 
každého křídla dosaženo ve velmi úzkém rozmezí poloh. V tabulce 16 níže je zběžné 
porovnání klapek a jejich maximálních možných přírůstků součinitele vztlaku DcL. 

Tabulka 16 - Rozdělení vztlakových klapek [38] 

 

Základním typem je jednoduchá klapka. 
Dává přírůstek součinitele vztlaku DcL = 0,8. 

 

Odklápěcí klapka - DcL = 1,1 

 

Odklápěcí klapka posuvná – díky zvětšení 
hloubky křídla má vyšší přírůstek vztlaku 
než pouze odklápěcí klapka. 

 

Štěrbinová klapka – Štěrbinou se přivádí 
proud vzduchu s větší energií ze spodní 
strany profilu na horní. Díky tomuto efektu se 
oddálí odtržení proudu na horní straně a 
zvýší se součinitel vztlaku. DcL = 1,15. 
Existují i víceštěrbinové klapky. 
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Fowlerova klapka – Je vztlakově velmi 
účinná. Využívá efektu přivedení proudu 
vzduchu ze spodní strany profilu na horní a 
zvětšení hloubky křídla. DcL = 1,35. 

  

 

Hlavní rozdíl mezi štěrbinovou a Fowlerovou klapkou je především 
složitost mechanismu vysouvání. Zatímco štěrbinová klapka u lehkých letounů koná 
při vysouvání výhradně pohyb po kružnici. U Fowlerovi klapky je podstatně složitější a 
žádný bod klapky nekoná jednoduchý přímočarý pohyb anebo pohyb po kružnici, ale 
složený pohyb. Největší výhodou Fowlerovi klapky je významné zvětšení plochy křídla 
při plném vysunutí.  

Použití Fowlerových klapek na letounu JA-400, viz obrázek 16.1 ,zvýší celkovou 
plochu křídla při plném vysunutí o cca 1,1m2 což odpovídá zvětšení plochy křídla o 
9,3%, při předpokladu, že optimální poloha klapky při  maximálním DcL je shodná 
s polohou klapek na letounech JA-500 a JA-600 (jejich křídlo je kromě křidélek a 
wingletů shodné). Na obrázku je Fowlerova klapka v zatažené poloze (neprůhledná 
žlutá barva) a vysunutá (modrá průhledná barva) 

 

Obrázek 16.1 - Křídlo pro letoun JA-400 s Fowlerovou klapkou 

 Aby bylo možné použít tuto vztlakovou mechanizaci na letounu JA-400, je nutné 
vyřešit pohon klapek včetně uložení motoru. Tato práce se touto problematikou 
nezabývá. 
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17 Závěr 

Úvodem bylo řečeno pár obecných slov o podvozcích a historii. Posléze byly 
trochu hlouběji porovnány rozdíly mezi podvozkem s příďovým kolem a kolem 
záďovým, byly porovnány i jejich stability při pojíždění, vzletu a přistání. Z čehož 
vyplynulo, že příďový podvozek má lepší stabilitu a během pojíždění je z něho lépe 
vidět na přistávací a vzletovou dráhu. Podvozek s ostruhovým kolem by pak naopak 
měl být lehčí a jednodušší, kvůli absenci příďového kola a složitosti jeho řízení. 
Ostruhový podvozek by také měl mít menší aerodynamický odpor nežli ten příďový. 

Porovnáním českého stavebního předpisu UL 2 část I. – ULL, znění 2019, max. 
TOM 600kg a německého LTF-UL 2019, je zjištěno, že předpis UL 2 část I. – ULL, 
znění 2019, max. TOM 600kg  je téměř shodný s LTF-UL 2019 a v některých případech 
na bezpečné straně. Například vzdálenost vrtule od země nebo dle uvedených vzorců 
vypočtena klesací rychlost ws je dle UL 2 část I. – ULL, znění 2019, max. TOM 600kg 
vyšší. Z těchto poznatků bylo rozhodnuto počítat celý podvozek dle českého předpisu 
UL 2 část I. – ULL, znění 2019, max. TOM 600kg a jeho splněním bude zároveň plněn 
i německý předpis LTF-UL 2019. 

V práci jsou uvedené použitelné vrtule pro danou geometrii letounu z hlediska 
jejich průměrů a vytypovány pneumatiky, tak aby splňovaly požadavky. 

V koncepčních návrzích jsou uvedeny dvě varianty podvozku s ostruhovým 
kolem, pružinový a pyramidový podvozek. Z obou variant byl vybrán ten pyramidový 
jelikož jeho výroba bude z ekonomického hlediska proveditelná i pro menší počet 
vyráběných letounu s touto koncepcí podvozku. Pyramidový podvozek je pak detailněji 
zkonstruován. 

Dle výpočtu zatížení podle předpisu jsou v další kapitole zjištěny síly, které 
zatěžují konstrukci podvozku. Tyto síly jsou pak zavedeny do konstrukce a pro vybrané 
namáhané prvky je provedena pevnostní kontrola. Maximální vstupní síly pro jedno 
kolo hlavního podvozku jsou Fxkolo=-3177,66N  Fykolo=-2942N Fzkolo= 8850,43N, ty 
pak zavádějí zatížení do podvozku a posléze do konstrukce centroplánu. Všechny 
vzpěry pyramidového podvozku byli zkontrolovány na  ztrátu vzpěrné stability a 
některé z nich i na tlak/tah. Jejich rozměry a faktory rezervy jsou uvedeny v tabulce 
níže. 

Tabulka 17 - zhodnocení 

 

Poslední zkontrolovaný prvek v této práci je zdvojené koncové žebro centroplánu 
do něhož vstupuje největší síla F1z=15696N, čímž způsobuje ohybový moment v 
žebru Mo=8032506,48 Nmm. Toto žebro bylo pro výpočet nahrazeno nosníkem profilu 
„I“. Z průřezových charakteristik a po dosazení všech rozměrů by zde nemělo být při 
početním zatížení napětí větší než 313,62MPa což představuje RF=1,33. 

 

Název prvku Číslo prvku Rozměr a  délka Materiál RF 

Horní část tlumičové vzpěry 1.1 Ø25x2,    l=123mm L-CM3.3 2,77 

Dolní část tlumičové vzpěry 1.2 Ø35x2,5,l=256,7mm L-CM3.3 2,48 

Zadní vzpěra ramene 4 Ø32x1,5,l=827,9mm 2024 1,07 

Přední vzpěra ramene 5 Ø28x1,5,l=699,3mm 2024 1,33 
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Na závěr si myslím, že letoun JA-400 s ostruhovým podvozkem by bylo dobré 
rozšíření nabídky společnosti. Nelze ale očekávat, že by v prodejnosti konkuroval 
letounům s příďovým podvozkem. Jeho zápory převyšují klady, jako jsou lepší 
prostupnost terénem (vzlet a přistání mimo vzletovou a přistávací dráhu), menší odpor 
za letu a za mne mnohem lepší pozice při stání na zemi a sportovnější vzhled, který 
by mohl být oceněn i novými zákazníky.  
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Obrázek 22.7 - Stlačení při síle odpovídající 2x968kg 
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22.2 Rozklad sil do prutových prvků 
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22.3 Geometrie podvozku pro rozklad sil 
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22.4 Schéma tlumičové vzpěry 
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22.5 Rozpad pyramidového podvozku 

 


