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Abstrakt 
 

 

Disertační práce se zabývá problematikou optimalizace vybraných oblastí hydraulické 

soustavy malých a středních dopravních letadel. Jako představitel dané kategorie letounu je 

uvažován nově vyvíjený letoun EV-55. 

V disertační práci jsou optimalizačnímu úsilí podrobeny vybrané oblasti hydraulické 

soustavy, které se jeví pro tuzemského výrobce hydraulických přístrojů a celé hydraulické 

soustavy letounu EV-55 jako důležité a potřebné. 

V disertační práci jsou optimalizovány návrhové parametry hydraulické soustavy (druh 

zdroje tlaku, pracovní tlak, hmotnost potrubí), hydraulické prvky (tribologie, proces 

obrábění),   modelování  hydraulického  servomechanismu  a  oblast diagnostiky technického 

stavu hydraulické soustavy. 

 

 

 

Abstract 
 

 
The  dissertation  thesis   deals  with      optimization of  the  selected  areas  of  the  hydraulic 

system  for  small and  medium  transport aircrafts.  Newly developed  small  aircraft   EV-55 

is  a representative  in  the  category  of the small  aircrafts . 

The selected  areas  of the hydraulic  systems , important  and  useful for domestic  producers  

of  the  hydraulic   devices  and   whole   hydraulic   systems   for   the   airplane   EV-55 , are  

subjected  to optimization efforts in the  dissertation thesis. 

Design  parameters  of   the hydraulic  system (type  of  hydraulic source,  level  of   pressure, 

weight  of connecting  tube),  hydraulic  devices ( tribology,  machining  process),  simulation  

of  the servomechanism and areas of diagnostic of technical status of the hydraulic system are 

optimized in the dissertation thesis. 

 

 
 

Klíčová slova 
 

 

Optimalizace, letadlová technika, hydraulická soustava, diagnostika, zkoušení, modelování, 

tlak, hydraulický servomechanismus 

 

 

 

Key Words 
 

 

Optimization, aircraft equipment, hydraulic systems, diagnostics, testing, simulation, 

pressure, hydraulic servomechanism 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      3 

Bibliografická citace 
 

 

KAMENÍK, L. Optimalizace hydraulického systému a jeho prvků pro malá dopravní letadla. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012, 100 s. Vedoucí 

disertační práce doc. Ing. Karel Třetina, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení autora o původnosti práce 
 

 

Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Optimalizace hydraulického systému a jeho 

prvků pro malá dopravní letadla vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a 

zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne :      ……………………………… 

         

         Ing. Luboš Kameník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poděkování 
 

 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat doc. Ing. Karlu Třetinovi, CSc. za pomoc poskytnutou 

při studiu,  za odborné konzultace k tématu  disertační práce a za velké množství předaných 

znalostí a zkušeností z oblasti leteckých hydraulických systémů. Dále také děkuji všem 

ostatním  pracovníkům  Leteckého ústavu VUT v Brně, prof. Ing. Antonínu  Píšťkovi, CSc.,   

doc. Ing. Jaroslavu Juračkovi, Ph.D. a doc. Ing. Jiřímu Hlinkovi, Ph.D. za poskytování 

odborných  konzultací,  pomoc při studiu  a  řešení úkolů souvisejících s tématem disertační 

práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      6 

Obsah: 
 

                                                                                             

Kapitola                      Název                                                                 Strana 
 

Abstrakt .................................................................................................................................2 

 

Bibliografická citace .............................................................................................................3 

 

Použité zkratky .....................................................................................................................8  

   

Nejdůležitější použitá označení ...........................................................................................9 

 

1  Úvod .................................................................................................................................11 

 

2  Vymezení obsahu a cíle práce  .......................................................................................13 

 

3  Současný stav v oblasti řešené problematiky ...............................................................15 

                                                                                                  

    3.1   Charakteristika hydraulické soustavy malých dopravních  letounů 

            a její vývoj v historii  ................................................................................................15 

                       

    3.2   Hlavní výrobci letecké hydrauliky v ČR  .................................................................16 

                                                                              

    3.3    Přehled funkcí a parametrů hydraulických soustav letadel .....................................17 

 

    3.4    Požadavky předpisů  pro hydraulické soustavy letadel ...........................................19 

 

    3.5   Teoretická východiska v oblasti optimalizace ..........................................................22 

 

4  Návrh parametrů a optimalizace vybraných oblastí  hydraulické soustavy ............26 
 

    4.1   Návrh optimální koncepce a  parametrů  zdroje tlakové kapaliny ...........................26 

  

    4.2   Návrh optimální hodnoty pracovního  tlaku HS ......................................................30  
 

    4.3   Návrh optimalizace  hmotnosti  hydraulické soustavy .............................................31 
 

    4.4   Návrh optimálního  řešení problematiky tribologie v  konstrukci 

             hydraulických  přístrojů ...........................................................................................37 

 

    4.5   Návrh  a optimalizace technologického procesu výroby těles hydr. prvků .............40 

 

5 Využití modelování  v optimalizaci hydraulických prvků ...........................................46 

 

    5.1   Optimalizace funkčních  parametrů   spojení   rozvaděč - pracovní válec ...............46 

 

    5.2   Modelování posilovače (servomechanismu) ............................................................49 

 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      7 

    5.3   Uspořádání hydraulického posilovače řízení příďového kola ..................................51 

 

    5.4   Modelování funkčních parametrů posilovače  řízení příď. kola ..............................53 

 

    5.5   Diskuze výsledků modelování a optimalizace parametrů posilovače ......................63 

 

6 Optimalizace diagnostických parametrů hydraulické  soustavy ................................67 

        
    6.1    Popis  HS EV-55 a její rozdělení na  podsoustavy  .................................................67 

 

    6.2    Popis jednotlivých okruhů hydraulické soustavy ....................................................70 

 

    6.3    Podklady pro tvorbu matice technického stavu soustavy ........................................77 

 

    6.4   Základní schéma hydraulické soustavy pro návrh diagnostiky ................................78 

 

    6.5   Návrh  metodiky optimalizace diagnostických parametrů  ......................................79 

 

    6.6    Sestavení  matice technického stavu hydraulické soustavy ....................................83 

        

    6.7   Návrh realizace měření diagnostických parametrů soustavy ...................................86 

 

    6.8   Vyhledávání závad  ..................................................................................................88 

 

7  Výsledky a závěry disertační práce ............................................................................. 92  

 

8  Použitá literatura a zdroje .............................................................................................95 

 

9 Publikace autora ............................................................................................................. 97 

 

10 Autorovo Curriculum Vitae  ........................................................................................98 

 

11 Přílohy ..........................................................................................................................100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      8 

Použité zkratky 
 

 

ABS               Systém zabraňující blokování kola při brždění 

AC      Advisory Circular – Poradní oběžník (součást předpisů FAR a CS)                              

AMS     Aerospace Material Specifications – specifikace materiálů v letectví 

CAD/CAM    Softwarová podpora konstruování a programování strojů 

CNC               Označení počítačem řízených strojů 

CS      Certifications Specifications – Specifikace pro certifikaci 

EASA     European Aviation Safety Agency – Evropská agentura pro bezpečnost   

                       letectví 

IEC     International Electrotechnical Commission – Mezinárodní elektrotechnická 

                       komise 

FAA     Federal Aviation Administration – Federální letecký úřad (USA) 

FAR     Federal Aviation Regulations – Federální letecké předpisy 

FHA     Functional Hazard Assessment – Rozbor funkčních rizik (obdoba 

                      „předběžné analýzy rizik“) 

FMEA      Failure Mode and Effects Analysis – Analýza druhů poruchových stavů a  

                       jejich důsledků (někdy též: Analýza způsobů a důsledků poruch) 

FMECA         Failure Mode, Effects and Critically Analysis) – Analýza způsobů, důsledků  

                       a kritičnosti poruch 

FTA      Fault Tree Analysis – Analýza pomocí stromu poruchových stavů                     

HS                  Hydraulická soustava, hydraulický systém 

RBD     Reliability Block Diagram Analysis – Analýza spolehlivosti pomocí  

                       blokových schémat 

MOSTA         Název projektu – modernizace letounu L-410 

MA                Markov Analysis – Markovovy řetězce 

NDT               Nedestruktivní metody zjišťování neporušenosti povrchu 

PVD               Metoda nanesení povlaku 

RTCA            Radio Technical Commision for Aeronautics 

TiCN              Druh povlaku 

VBD              Vyměnitelná břitová destička 

 

 

Další zkratky jsou vysvětleny v textu. 
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Nejdůležitější použitá označení 
  

 

A [m
2
] plocha 

Ap [m
2
] činná plocha pracovního válce 

BL [Nm
-1

] převod zatěžovací síly 

C [-] koeficienty přenosové funkce 

d [m] průměr potrubí 

EK [Pa] modul objemové pružnosti hydraulické kapaliny 

e [-] označení pro číslo 10 

ft [Nsm
-1

] výsledný součinitel kapalného tření 

F [N] zatěžovací síla 

Gp [-] přenosová funkce 

I [kgm
2
]
  

moment setrvačnosti 

Ii [-] informace o stavu soustavy 

H [-] neurčitost, entropie, stavu soustavy  

k [-] počet prvků soustavy  

kX [m
2
s

-1
] průtokový součinitel rozvaděče 

kP [m
3
Pa

-1
] tlakový součinitel rozvaděče 

kZ [-] přenos zpětné vazby 

l [m] délka potrubí 

m [-] průtokový exponent 

mR [kg] redukovaná hmotnost 

N [-] počet možných stavů soustavy 

n [-] součinitel bezpečnosti 

p [Pa] tlak kapaliny 

pi [-] pravděpodobnost stavu 

Δp [Pa] rozdíl tlaků 

P [W] výkon 

P1 [W] vstupní výkon  

P2 [W] výstupní výkon  

Q [m
3
s

-1
] průtok kapaliny 

R [Pam
-3

s] hydraulický odpor 

RV [Pam
-3

s] hydraulický odpor těsnění pístu 

RK [Nm
-2

] mez kluzu materiálu 

r [m] poloměr potrubí 

S [-] počet technických stavů soustavy 

s [s
-1

] Laplace operátor 

t [s] čas 

v [ms
-1

] rychlost pístnice pracovního válce 

V [m
3
] objem válce 

Xj [-] příznaky technického stavu 

x [m] vstupní výchylka řídicího členu 
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y [m] výstupní výchylka silového členu 

z [m] řídicí vstupní výchylka  

η [-] účinnost 

λ [mN
-1

] poddajnost soustavy 

ε [-] regulační rozsah 

ρ [kgm
-3

]  měrná hmotnost 

δ [m] tloušťka stěny porubí 
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1 Úvod 
 

 

Hydraulická soustava malého a středního dopravního letounu je soubor vzájemně 

propojených hydraulických prvků, pomocí kterých se realizují zejména pohybové funkce 

nutné pro činnost letadla jako dopravního prostředku. 

U kategorie malých a středních dopravních letounů – dle předpisů FAR 23, CS 23, se jedná 

zejména o ovládání pohybu podvozku, klapek, interceptoru, řízení příďového kola a brzd. 

U letounů kategorie business jet se vzhledem k potřebným silám používá hydraulika i pro 

ovládání aerodynamických kormidel. 

Hydraulické soustavy a hydraulické prvky (v letecké terminologii převážně nazývané 

hydraulické přístroje) moderních dopravních letounů jsou komplexní sofistikovaná 

zařízení, jejichž projektování, konstruování, inovace výrobních procesů nebo metod řešení 

má povahu optimalizačního procesu, tyto činnosti vždy proces optimalizace více či méně 

obsahují. 

 

Optimalizace je obecně chápána jako proces hledání nejlepšího uspořádání, funkce, vlastností 

optimalizovaného objektu v daných podmínkách. S optimalizačními úlohami se člověk 

setkává ve všech možných podobách. V běžném životě se většinou optimalizuje pocitově – 

intuitivně, v malé míře se řeší optimalizační úlohy definované slovně. Pro rozvoj současné 

vědy a techniky je však třeba optimalizační procesy povýšit na kvalitativně vyšší úroveň. 

V průběhu času se z procesu optimalizace vyvinula samostatná vědní disciplína.  

Teorie optimalizace je matematickou disciplínou, která se zabývá určováním minimálních a 

maximálních hodnot funkcí (kriteriálních funkcí) při určitých omezujících podmínkách, tj. 

řešením optimalizačních úloh. 

 

Projektování i konstrukce hydraulických soustav letadel vychází vždy z požadavků, které má 

soustava v běžném provozu plnit.  

V průběhu projektování a dimenzování hydraulické soustavy i jejích jednotlivých přístrojů se 

definuje vlastní funkce, zatížení, materiál, uspořádání přístrojů, jejich parametry atd., to vše 

jako konstrukční proměnné veličiny. Procesem optimalizace se pak dociluje co nejlepších 

splnění požadovaných výsledných parametrů soustavy a požadovaných kritérií, kterými 

bývají hmotnost, síla, výkon, dynamika, spolehlivost, životnost, udržovatelnost, cena. Pro 

proces optimalizace je nutné požadované výsledky a parametry definovat cílovými 

(kriteriálními) funkcemi. 

 

Konstrukční problémy hydraulických přístrojů i soustav mívají současně více cílových funkcí 

i omezení. To vše, vzhledem ke komplexnosti hydraulické soustavy malého a středního 

dopravního letounu vede obvykle k postupnému procesu optimalizace. Pro proces 

optimalizace je vhodné využívat řadu vhodných optimalizačních metod, od jednoduchých až 

po velmi složité procesy s rozsáhlým matematickým aparátem. 

Pro optimální řešení hydraulické soustavy letounu je nezbytné formulovat účel a jakost 

soustavy, zadat co nejpřesněji úroveň provozních parametrů a jejich charakter.  Stanovit 

mezní stavy, kterými je soustava limitována, dále je třeba uvažovat možné druhy poruch 
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jednotlivých přístrojů soustavy i možné poruchy soustavy jako celku s uvážením jejich 

důsledků. 

Při optimalizaci návrhu hydraulické soustavy letadla má velký význam racionální přístup 

k návrhovým procesům, při kterých je konstruktér ovlivněn a inspirován známými 

skutečnostmi, konstrukčními zkušenostmi a zásadami. Zvažují se reálné návrhové možnosti a 

informace, vznikající návrhy se uspořádávají tak, bylo dosaženo co nejlepšího návrhu. 

 

Je zřejmé, že aplikace hydrauliky v konstrukcích malých a středních dopravních letadel je 

přes stále pokračující proces pronikání elektromechanických přístrojů do konstrukcí letadel 

efektivní. Zejména se uplatňuje výhoda vysoké energetické hustoty při přenosu energie. 

Také při vývoji nejnovějšího středního dopravního letounu, ryze českého původu, EV-55 byl 

zvolen hydraulický pohon mechanismů. Prototyp letounu EV-55 je na obr. 1.1. 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1.1 Prototyp letounu EV-55 
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2 Vymezení obsahu a cíle práce 
 

 

Disertační práce je koncipována tak, aby pokrývala část širokého spektra problematiky 

návrhu hydraulického systému letadla z pohledu hlavních návrhových parametrů, 

optimalizace konstrukčního uspořádání a funkčních parametrů vybraných hydraulických 

přístrojů, principu jejich výroby, modelování funkce hydraulického posilovače a 

vyhodnocování technického stavu. Výsledky práce je možno využít jako teoretické 

východisko při projekci, praktické konstrukci i realizaci hydraulické soustavy a jejích 

přístrojů letounu EV-55, jehož vývoj v současnosti probíhá. Pohled na umístění 

hydraulických přístrojů v prototypu letounu EV-55 je na obr. 2.1. 

 

 
 

 

Obr. 2.1 Umístění hydraulických přístrojů v letounu EV-55 
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V disertační práci je pojem optimalizace chápán v širším slova smyslu, nejen jako 

matematická disciplína, ale také jako proces, jehož výsledkem je návrh konstrukčního 

uspořádání hydraulické soustavy, který se jeví jako optimální z pohledu omezujících 

podmínek. Je proveden návrh vybraných oblastí hydraulické soustavy malého dopravního 

letounu a optimalizačnímu úsilí jsou také podrobeny vybrané oblasti. Je využita řada 

optimalizačních metod a přístupů. 

Vzhledem ke komplexnosti hydraulické soustavy a vzhledem k širokému počtu mnohdy 

protichůdných požadavků na funkční parametry a vlastnosti je nemožné stanovit universální 

kriteriální funkci na hydraulickou soustavu jako celek. Proto je disertační práce zaměřena na 

vybrané oblasti hydraulické soustavy, které se jeví při projekci, konstrukci a výrobě přístrojů 

i soustavy jako důležité a potřebné. A to zejména z pohledu tuzemského výrobce 

hydraulických leteckých prvků – firmy JIHLAVAN, a.s. 

Vzhledem k rozsahu práce je největší podíl práce zaměřen na oblast optimalizace parametrů 

posilovače řízení příďového podvozku (kola) a optimalizaci počtu diagnostických parametrů 

hydraulické soustavy letadel. Ostatní uvedené oblasti jsou zpracovány stručně, avšak 

s konkrétními prakticky použitelnými výsledky a závěry. 

 

 

Jednotlivé cíle disertační práce 

 

 návrh optimální koncepce a hlavních parametrů hydraulické soustavy pro malý 

dopravní letoun – zaměřeno na oblast zdroje tlakové kapaliny a pracovní tlak 

 

 optimalizovaný návrh typu materiálu a rozměrů potrubí pro soustavu letounu EV-55, 

včetně experimentálního odzkoušení 

 

 návrh řešení problematiky tribologie (zadírání) nerezových materiálů aplikací PVD 

povlaků v konstrukci hydraulických přístrojů 

 

 návrh optimalizovaného postupu výroby těles hydraulických přímočarých motorů, 

včetně stanovení optimálních řezných podmínek, zajišťujících minimální zbytkové 

pnutí v materiálu a minimální výrobní náklady 

 

 návrh modelu posilovače řízení a návrh optimalizovaných projektových 

(konstrukčních) parametrů posilovače řízení příďového podvozku 

 

 návrh metody optimalizace množiny diagnostických parametrů použitelných pro 

bezdemontážní diagnostiku technického stavu HS, aplikace na části hydraulické 

soustavy letounu EV-55.   
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3 Současný stav v oblasti řešené problematiky 
 

 

V této kapitole je nastíněn historický vývoj HS, současný stav průmyslu, statistický přehled 

letadel, legislativní rámec, poznání a teoretická východiska v řešené problematice HS.  

 

 

3.1 Charakteristika hydraulické soustavy malých dopravních letounů a její 

vývoj v historii 

  
Hlavním důvodem prvního využití tlakové energie kapaliny - hydrauliky na palubě 

dopravních letadel byl především přechod na konstrukci letadla se zatahovacím podvozkem.  

Zavedení zatahovacího podvozku se stalo důležitým faktorem pro snižování 

aerodynamického odporu letadel při zvyšování rychlosti letu. Postupně přibyla potřeba 

ovládání mechanismů pro zvýšení vztlaku a odporu letadla v režimech režimu startu a 

přistání.  

Hydraulická soustava letadel procházela postupným vývojem. Centrální zdroj tlakové energie 

– čerpadlo (hydrogenerátor) byl doplněn potřebným rozvodem s řídícími prvky, pracovní 

válce spojené s ovládanými částmi letadla pak převáděly tlakovou energii na energii 

mechanickou potřebnou pro vykonání pohybu podvozku a dalších pohyblivých částí letadla. 

Postupně se začalo používat základní zapojení hydraulického systému s otevřeným středem, 

které dovolovalo výkonové připojování zubových hydrogenerátorů k pracovním válcům 

pouze v případě, když byla požadována změna polohy (pohybu) ovládaných částí letadla. 

Tato koncepce se využívala zejména v období prudkého rozvoje konstrukce letadel 

v  průběhu druhé světové války a na začátku padesátých let. 

Zvětšování hmotnosti letadel i přechod od dvoukolového podvozku s ostruhou na tříkolový 

podvozek vedlo k tomu, že obvod brzdění hlavních kol podvozku, dosud samostatný se 

zdrojem tlaku kapaliny od pedálů nožního řízení, se stal součástí centrálního hydraulického 

systému.  

Zavedení řízení příďového podvozku a především ovládání kormidel letounu hydraulickými 

servomechanismy, si vynutilo hydraulickou soustavu konstruovat jako soustavu 

s konstantním pracovním tlakem. Při použití zubových nebo pístových hydrogenerátorů, 

majících konstantní geometrický objem, se konstantní pracovní tlak hydraulické soustavy 

v potřebné úrovni udržoval odlehčovacími ventily. Každý, hydraulickou soustavou ovládaný 

mechanismus letadla, dostal vlastní obvod, který byl zásobován tlakovou kapalinou ze 

základního tlakového obvodu. 

Růst požadavků na zvyšování výkonů, spolehlivosti, dynamických vlastností i na snižování 

hmotnosti hydraulické soustavy vedlo k vývoji a použití pístových hydrogenerátorů 

s proměnným geometrickým objemem, jejichž regulační systém je konstruován pro udržení 

konstantního výtlačného tlaku při proměnném průtoku.   

Jak vyplývá ze statistického rozboru, hydraulický systém malých dopravních letounů 

umožňuje spolehlivé ovládání především přistávacího zařízení a jeho dvířek (krytů), 

prostředků pro zvýšení vztlaku a odporu, (obvykle vztlakových klapek, aerodynamických 

brzd), brzdění podvozkových kol, natáčení příďového kola při startu, přistání a pojíždění 
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letounu, případně další činnosti, např. ovládání dveří, vstupních a výstupních schůdků apod. 

Se stoupajícími rychlostmi stoupají také nároky na ovládací síly aerodynamických kormidel a 

se stoupající hmotností rostou síly nutné pro ovládání řízení směru letounu při pohybu na 

zemi. Tuto otázku řeší použití hydraulických servomechanismů – posilovačů. V minulosti to 

byla otázka zejména velkých dopravních letadel, avšak v současnosti se hydraulické 

posilovače pro ovládání kormidel používají i v kategorii business jet letounů.  

V současné době mají hydraulické systémy při přenosu a řízení energie na jednotlivé silové 

mechanismy letadla stále nezastupitelné místo. Oproti elektrickým a pneumatickým 

systémům mají při přenosu energie výhodu především ve větší spolehlivosti a menší 

hmotnosti na jednotku přenášeného výkonu. 

 

 

3.2 Hlavní výrobci letecké hydrauliky v ČR 

 
Historii výroby hydraulických soustav v ČR pro letouny je možno sledovat od roku 1950 a to 

především ve dvou národních podnicích. První byl n.p. Technometra v Praze – Hostivaři a 

druhý byl n.p. Jihlavan (později Technometra) v Jihlavě. Jihlavan se zaměřil na silové prvky, 

akumulátory a posilovače pro řízení letu. Technometra, n.p. Praha zajišťovala vývoj a výrobu 

prvků zdrojové části hydraulických soustav, prvky rozváděcí, hradící, spojovací a pojistné.  

Hydraulické prvky vyráběné v uvedených podnicích se kromě licenční výroby pro vojenské 

letouny vyvíjely a vyráběly i pro letouny vyvinuté a vyráběné v ČSR. Byly to především 

letouny L-200 Morava, L-410 Turbolet, dále pak letouny L-610 a Ae-270 Ibis a EV-55.  

Významné byly i vývojové práce a výroba hydraulických soustav pro cvičné vojenské 

letouny L-29 Delfín, L-39 Albatros a L-159.  Letouny L-39 MS používají hydraulické 

posilovače řízení výškového kormidla a letouny L-159 Alka mají hydraulické posilovače 

řízení výškového kormidla a křidélek. 

V současné době jsou nejvýznamnějšími výrobci hydraulických prvků a soustav pro letouny: 

Jihlavan, a.s. v Jihlavě, Jihostroj, a.s. ve Velešíně, Technometra, a.s. v Českém Brodu.  

 

 
Obr. 3.1 Představitelé hydraulických leteckých přístrojů 
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3.3 Přehled funkcí a parametrů hydraulických soustav letadel 

 
Statistický přehled funkcí a parametrů hydraulických systémů letadel je uveden v tabulce T 

3.1. V textu disertační práce je uvedena jen část zpracovaného statistického přehledu, celá 

tabulka je uvedena v příloze P1 a P2. Údaje byly získány z Jane’s: All the World’s Aircraft  

2007-08 a 2009-10. 
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EMB-120 7150 2/Prop TTA 2x 20,7   A A A A A 2M 

ERJ-135 11200 2/P BSJ 2x 20,7   A A A A A 2M 

BD-100 10138 2/P BSJ 2x 20,7   A A A A A 1M+1EDC 

CL-600 12079 2/P BSJ 3x 20,7   A A A A A 2M+1EAC 

DHC-8 Q 

200 

10486 2/Prop TTA 2x     A A A M A 2M+1E+1R 

L-410 4020 2/Prop TTA 2x 14,4 8  A A A M A 2M 

L-610 9860 2/Prop TTA 2x 20,7 24

  

A A A M A 2M 

Falcon 

50EX 

9603 3/P BSJ 2x 20,7   A A A A A 3M+1E 

Falcon 

900EX 

10455 3/P BSJ 2x 20,7   A A A A A 3M+1E 

Soc. 

TBM 700 

1860 1/Prop BTP 1x     A E A M     

Remis F 

406 

2238 2/Prop BTP 1x 12   A A A M A 2M 

Nal Saras 4116 2/Prop BTP 1x 20,7 6 A A A M A 1E+1R 

Hal 228 3687 2/prop BTP 1x 20,7   A   A   A 1M+1R 

Ae 270 1788 1/Prop BTP 1x 15 11 A A  A M A 1M 

IAI 1125 6214 2/P BSJ 2x 20,7   A A A A A 2M+1E 

IAI 1126 8709 2/P BSJ 2x 20,7   A A A A A 2M+1E 

P 180 

Avanti 

3402 2/Prop BTP 1x 20,7   A E A M A 1E+1R 

M 101 T 2270 1/Prop LUT 1x     A A   M     

Suchoi S-

80 

10200 2/Prop TTA  2x    20,7   A E   M     

Casa C-

212 

4400 2/Prop TTA 1x 13,8   P A A M A 1E+1R 

Pilatus 

PC-12 

2600 1/Prop BTP 1x 20,7   A E   M     
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Použité označení                                                      

LUT   -  Light Utility Transport 

BSJ   -   Business Jet 

UT    -   Utility Twin                                                               

 

TTA  -  Twin-Turboprop Airliner 

RJA   -  Regional Jet Airliner 

BTP   -  Business Turboprop 

LUT  -   Light Utility Turboprop 

LBJ   -   Light Business Jet 

 

LRBJ -  Long-Range Business Jet 

 

 

A - hydraulické,  M - mechanické,  E - elektrické,  R - ruční,  P - pevný  

 

 

Vyhodnocení statistického přehledu 
 

Hodnota pracovního tlaku 

 

Základní charakteristikou hydraulické soustavy, která je určujícím parametrem pro hlavní 

konstrukční a provozní parametry soustavy je velikost pracovního tlaku. Jak vyplývá ze 

statistického přehledu, je v současné době nejpoužívanější hodnota pracovního tlaku pro 

dopravní letouny v kategoriích CS-25 a CS-23  3000 psi = 20,7 MPa, (21 MPa). Tato 

hodnota pracovních tlaků je používána i u většiny letadel označovaných jako „business jet“, 

tedy pro letouny s počty sedadel 6 až 19. 

 

Způsoby ovládání částí letounu 

 

Uvedené typy letounů mají silovými mechanismy ovládané především zasouvání a vysouvání 

podvozků, řízení příďového kola, brzdy hlavních kol, použitou mechanizaci křídel a obraceč 

tahu proudového motoru a aerodynamická kormidla letounu.  

Ze statistického přehledu uvedeného v tabulce T 3.1 (a dalších v příloze P1, P2) vyplývá, že 

z 56 základních typů letounů má 47 letounů hydraulicky ovládaný podvozek (označení A), 7 

letounů má pevný podvozek a 2 letouny mají ovládaný podvozek elektricky (E), 18 letounů 

má elektromotorem zajišťovaný pohon čerpadel (E). 5 letounů má ruční (R) nouzovou 

soustavu pro nouzové vysunutí podvozku.  Většina letadel z uvedené skupiny má klasické 

(M) ruční řízení kormidel táhly nebo lanovou soustavou, avšak 10 letounů má mechanicko-

hydraulické posilovače řízení kormidel. Různé druhy mechanizace křídla na odtokových a 

náběžných hranách jsou převážně ovládány hydraulicky (A), u 11 letounů je použit 

elektrickomechanický pohon (E).                                            
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3.4 Požadavky předpisů pro hydraulické soustavy letadel 

 

 
 
                                  Obr. 3.2 Schéma leteckých organizací 

 

 

ICAO - International Civil Aviation Organization  - Mezinárodní organizace civilního 

             letectví 

ECAC - European Civil Aviation Conference -Evropská konference civilního letectví 

EUROCONTROL - European Organization for the Safety of Air Navigation - Evropská  

                                 organizace pro bezpečnost letecké navigace 

IATA - International Air Transport Association  - Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

SITA - Société Internationale de Telecommunications Aeronautique  - Mezinárodní   

            společnost pro leteckou telekomunikaci 

FAA - Federal Aviation Administration  -  Federální letecký úřad USA 

JAA - Joint Aviation Authorities - Spojené evropské letecké úřady  

EASA -  European Aviation Safety Agency - Společný Evropský letecký úřad 

 
V současnosti existují dva základní soubory leteckých předpisů, a to evropské CS a americké 

FAR (Federal Aviation Regulations), které regulují stavbu letadel. 

 

Rozdělení letounů podle hmotnosti dle předpisů  

 

1) Ultra- , mikro-lehká (u nás podle předpisu UL2), max. 450kg. 

2) Velmi lehká (CS VLA) max. 750kg. 

3) Všeobecné letectví (CS/FAR Part 23), kategorie: 

       normální (Normal - N), max. 5760kg 

       užitková (Utility - U), max. 5760kg 

       akrobatická (Acrobatic - A), max. 5760kg 

       sběrná (Commuter - C), max. 8620kg 

4) Dopravní (Transport - T), bez omezení hmotnosti. 

 

Obecné požadavky na hydraulické systémy pro letoun kategorie pro sběrnou dopravu jsou 

zakotveny převážně v předpisu letové způsobilosti CS 23, CS 25 a RTCA/DO 160. 

LETECKÉ ORGANIZACE 

NEVLÁDNÍ MEZIVLÁDNÍ 

ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA 
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Předpis CS 23 
 

Podle požadavků předpisu CS 23 (Normy letové způsobilost: Letouny normál, užitkové a 

akrobatické kategorie a kategorie pro sběrnou dopravu) [34] musí být konstrukce každé 

hydraulické soustavy navržena tak, aby splňovala následující požadavky: 

 

- Každá hydraulická soustava a její prvky musí vydržet bez deformací předpokládané zatížení 

konstrukce, společně se  zatížením od hydraulického tlaku. 

 

- Letová posádka musí mít k dispozici zařízení, udávající tlak v každé hydraulické soustavě, 

pokud HS  zabezpečuje dvě a více základních funkcí letounu. 

 

- HS musí být vybavena zařízením zajišťující, že tlak, včetně hydraulického rázu, 

v kterékoliv části soustavy nepřekročí bezpečnou mez nad návrhovým provozním tlakem a 

které zabrání nadměrnému tlaku vznikajícímu z objemových změn kapalin ve všech 

vedeních, která pravděpodobně zůstanou uzavřena dosti dlouho za podmínek, při nichž 

takové změny mohou vzniknout. 

 

- Minimální návrhový početní tlak, při kterém může dojít destrukci, musí být 2,5 násobkem 

provozního tlaku. 

 

- Nádrže a akumulátory hydraulické soustavy mohou být umístěny na motorové straně 

protipožární stěny, jestliže je integrální částí motorové nebo vrtulové soustavy, nádrž není 

tlaková a celkový objem všech nádrží bez tlaku je podle CS 23 - 0,946 dm
3
 nebo méně. 

 

- U dvoumotorových letounů musí být příslušenství, které je poháněno motorem, rozděleno 

mezi dva motory tak, aby porucha některého motoru neohrozila bezpečný provoz vlivem 

nesprávné funkce takového příslušenství. 

 

- Zkoušky: způsobilost každé soustavy musí být prokázána zkouškami zkušebním tlakem. Při 

tlakové zkoušce nesmí žádná část hydraulické soustavy selhat, nesprávně fungovat nebo 

vykazovat trvalé deformace, přičemž zkušební tlak každé soustavy musí být nejméně 1,5 

násobek provozního tlaku této soustavy. 

 

 Hydraulické soustavy letounů pro sběrnou dopravu podléhají předpisu CS 25. 

1) Celá hydraulická soustava musí být zkoušena staticky, aby se prokázalo, že vydrží tlak 1,5 

násobný pracovní tlak bez deformace kterékoliv části soustavy, která by bránila vykonávat 

určené funkce soustavy. Mezera mezi konstrukčními částmi soustavy a prvky hydraulické 

soustavy musí být dostatečná a nesmí existovat trvale poškozující deformace. Pro tuto 

zkoušku může být pojistný ventil vyřazen z funkce, pro dosažení požadovaného tlaku. 

 

2) Soulad s CS 25.1309 musí být pro hydraulickou soustavu prokázán funkčními zkouškami 

a analýzami. Celá soustava musí být zkoušena na letounu nebo v simulované instalaci tak, 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      21 

aby se určil výkon a vazba s jinými soustavami letounu. Funkční zkoušky musí zahrnovat 

simulaci poruch hydraulické soustavy. Zkoušky musí být provedeny pro zatížení za letu, na 

zemi a v normálním provozu očekávané pracovní, mezní a přechodové tlaky hydraulických 

systémech, ale nemusí zahrnovat zatížení od vibrací nebo zatížení vyvolaná vlivem teploty.  

 

3) Části, jejichž porucha by podstatně snížila letovou způsobilost nebo bezpečné ovládání 

letounu, musí být podrobeny odpovídajícím zkouškám, přičemž se musí vzít v úvahu 

nejkritičtější kombinace zatěžovacích podmínek, které se můžou vyskytnout. 

 

4) Ochrana proti požáru: každá hydraulická soustava používající hořlavou hydraulickou 

kapalinu musí vyhovovat požadavkům CS 25.863, 25.1183, 25.1185, 25.1189. 

Hydraulická soustava, její jednotlivé prvky, pracující s hořlavou pracovní kapalinou 

v kterémkoliv prostoru vystaveném podmínkám požáru a každá část systému ve vyznačené 

požární zóně musí být žáruvzdorné s výjimkou, že nádrže na hořlavou pracovní kapalinu a 

uchycené v označené zóně musí být žáropevné nebo být obklopeny žáropevnými kryty. 

Konstruktér musí stanovit, která hydraulická kapalina je vhodná pro použití v letounu. 

 

Na letouny se zatahovacím podvozkem se vztahují následující požadavky: 

Zajištění přistávacího zařízení. Musí být spolehlivé prostředky (jiné než použití 

hydraulického tlaku) k udržení přistávacího zařízení ve vysunuté poloze. 

Nouzové ovládání.  Letoun, který nemá ručně ovládaný mechanismus přistávacího zařízení, 

musí mít navíc zařízení pro nouzové vysouvání přistávacího zařízení a to při jakékoliv 

pravděpodobné závadě normální soustavy ovládání přistávacího zařízení nebo při jakékoliv 

pravděpodobné závadě ve zdroji energie, která by zabránila činnosti normální soustavy 

ovládání přistávacího zařízení. 

 

Pro dimenzování energetické potřeby je nutné přihlédnout k časovému limitu pro 

funkci podvozku 

Doba vysunování a zasunování podvozku v sekundách je typicky:  

vysouvání - do 10 s, zasouvání - 10s. 

Doba vysunování i zasunování podvozku je závislá na teplotě okolí a tedy i na teplotě 

pracovní kapaliny hydraulické soustavy. V Roskam, J.: Airplane design, Part IV je 

doporučeno, aby při teplotách vyšších než -20°F (-29°C) byla maximální doba pro vysunutí 

podvozku 15 sekund a pro zasunutí podvozku 10 sekund.  

   

Dokument RTCA/DO-160 F (Radio Technical Commision for Aeronautics), organizace 

RTCA funguje jako federální poradní výbor (Federal Advisory Committee), její doporučení 

jsou používány Federal Aviation Administration (FAA). Předpis určuje řadu standardních 

podmínek a příslušných zkušebních podmínek pro palubní prvky, zařízení a soustavy. 

Účelem zkoušek je prokázání výkonnostních a funkčních charakteristik palubních prvků a 

zařízení v laboratorních podmínkách, které představují takové podmínky okolního prostředí, 

jaké lze očekávat za letového provozu. Určují i stupeň zátěže vyvozované okolním 
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prostředím při funkčních zkouškách přístrojů. Výběr vhodných nebo dalších doplňkových 

podmínek okolního prostředí a zkušebních postupů patří do kompetence zpracovatele, dále 

výrobce a provozovatele funkčních a výkonových norem pro dané přístroje, zařízení a 

soustavy. 

 

 

 

3.5 Teoretická východiska v oblasti optimalizace 
 
Spolehlivost letecké techniky a tím i spolehlivost hydraulických soustav  letadel je základním 

imperativem v  oblasti  bezpečnosti   letecké  dopravy. V  procesu optimalizace  HS je znalost  

technického  stavu  přístrojů  a  soustav  důležitá. Jednou  z možností  stanovení  technického 

stavu  přístrojů  a  soustav ,  jehož znalost je potřebná pro proces optimalizace diagnostických 

parametrů  - viz kap. 6, je použití  prediktivní  analýzy. 

 

Přehled metod prediktivní analýzy technického stavu použitelných pro HS 

 

 FMEA/FMECA (Failure Mode and Effects Analysis / Failure Mode, Effects and 

Critically Analysis) – Analýza způsobů a důsledků poruch (Analýza způsobů, 

důsledků a kritičnosti poruch) se používá k identifikaci důsledků poruch 

samostatných prvků. Zejména je prokazována shoda s požadavkem, aby „nevznikl 

katastrofický poruchový stav v důsledku selhání jednoho prvku“.   

 FHA (Functional Hazard Assessment) – Funkční analýza rizik se používá 

od prvních fází návrhu až po certifikaci. Obvykle zahrnuje seznam základních 

funkcí a poruchových stavů. FHA   je systematické prověření funkcí (ve všech 

fázích letu) a často je rozdělena na úroveň letadla a úroveň soustav.  

 RBD (Reliability Block Diagrams) – Blokové diagramy bezporuchovosti jsou 

společně s FTA používány pro analýzu složitých poruchových stavů (současné 

selhání více prvků).  

 FTA (Fault Tree Analysis) – Stromy poruchových stavů se používají ke stejnému 

účelu jako blokové diagramy bezporuchovosti.  

 MA (Markov Analysis) – Markovovy řetězce jsou během vývoje a certifikace 

používány pro řešení velmi složitých poruchových stavů. 

 
 

 Matematické metody v optimalizaci  

  
Optimalizační metody lze rozdělit do několika skupin 

 

- metody analytické 

- metody založené na kritériích optima  

- metody matematického programování 
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Metody analytické 

 

Metody využívající diferenciální počet. Hledá se extrém účelové (kriteriální) funkce. 

Určí se funkce f (x), poté se hledá extrém z  podmínky df(x)/dx = 0. Pokud je druhá derivace 

větší než nula, jedná se o minimum.  

 

Metody určení kritérií optima – nejčastějším kritériem je plně využitá konstrukce 

 

Metody matematického programování 

 

Využívají numerické metody hledání extrému účelové funkce. Dle tvaru kriteriální funkce a 

funkce omezení se tyto metody dále dělí: 

- lineární programování 

- nelineární programování 

 

Metody nelineárního programování lze dále dělit na metody : 

- deterministické 

- stochastické 

 

Metody nelineárního programování, deterministické  jsou členěny na metody jednorozměrné 

optimalizace a vícerozměrné optimalizace. Kritériem členění je počet rozměrů návrhového 

prostoru.  

 

Jednoparametrická optimalizace (jednorozměrný návrhový prostor) 

 

Metoda přímého řešení rovnice 

 

Newtonova metoda (metoda 2. řádu) – je nutný výpočet derivací funkce (z naměřených 

hodnot). Pro složitější rovnici je vhodné použít iterační metodu.  

(k+1)-vá iterace  x
k+1 

se určí ze vztahu 
)(

)(
''

'
1

k

k
kk

xf
xf

xx 
. Výpočet se ukončí jestliže 

|x
k+1

-x
k
| x  na argumentu nebo obdobně na funkci. 

 

Metoda přímého porovnání funkčních hodnot 

nevyžaduje výpočet derivací, který může být pracný. Postup hledání minima nebo maxima 

spočívá v rozdělení předpokládaného rozsahu argumentu funkce na n dílů a výpočet 

funkčních hodnot ve vždy jednom bodě (argumentu) dílu. Porovnáním hodnot funkce 

v jednotlivých bodech se najde minimum nebo maximum dané funkce. Přesnost závisí na 

jemnosti dělení rozsahu (počtu dílů).     

 

 

 

 

 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      24 

Metoda přímého hledání extrému unimodální funkce 

 

Metoda přímého porovnání funkčních hodnot vyžaduje velký počet výpočtových hodnot 

funkce. Jestliže je zřejmé, že sledovaná funkce má v uvažovaném rozsahu argumentu jedno 

maximum nebo minimum, pak je možné využít její vlastnosti, že 

je-li  x1 < x2  a platí, že f (x1) < f (x2), pak minimum sledované funkce leží nalevo od bodu  x2. 

A naopak. 

Fibonacciho metoda  - zvolením přesnosti na argumentu funkce rozdělí se rozsah argumentu 

na n dílů podle Fibonacciho čísla 
X

n

ab
Fi




1)( ,  

kde    11 Fi ,   12 Fi  a        12   nnn FiFiFi .  ( 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35, 55, 90...)  

 

 

 Víceparametrická optimalizace (jednorozměrný návrhový prostor) 

  

Metoda přímého řešení stacionárních rovnic 

Jestliže )....,( 21 nxxxF má v  nxxxx  ...., 21  extrém, diferenciál funkce F v bodě x se rovná 

nule. 

0)(....)()()( 2

2

1

1















 n

n

dxx
x

F
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F
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F
xdF  , 

což je ekvivalentní s n  podmínkami 
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 ,    0)(
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x
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F
 . 

Z těchto rovnic vyplyne výpočet hodnot  nxxx  ,...., 21 , jako řešení extrému funkce F . O tom, 

zda jde o minimum nebo maximum rozhoduje výpočet matice (Hessiánu), jejíž prvky jsou 

druhé parciální derivace uvažované funkce )....,( 21 nxxxF . Jsou-li hlavní minory kladné, je 

v uvažovaném stacionárním bodě minimum, pro záporné pak maximum.  

 

Metody iterační  

Předpokládá se, že analyzovaná víceparametrická funkce má pouze jeden celkový extrém. 

Iterační metody se vyznačují tím, že se pro daný bod funkce hledá další bod, ve kterém je 

hodnota funkce menší, v případě, že se hledá minimum. A naopak. Základní postup spočívá 

v tom, že se postupuje Bod – Směr – Krok. Z daného bodu se určuje polopřímka, podél které 

hodnota funkce v blízkém okolí bodu klesá a na ní se zvolí podle jistého pravidla bod, ve 

kterém je hodnota funkce menší. Tento postup se opakuje tak dlouho, až se dosáhne 

požadovaná přesnost určení extrému. Jedna z těchto metod, která se v inženýrské praxi 

využívá, je metoda gradientová. 

 

Metoda gradientová 

Při hledání minima postupem Bod – Směr – Krok se hledá směr, při kterém hodnota funkce 

 nxxF ,...,1  nejvíce klesá. Tento směr není stále stejný, v daném bodě funkce je to směr 
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spádnice, tedy kolmý na vrstevnici (čára spojující místa s konstantní hodnotou účelové 

funkce). To znamená, že pro týk   bod (aproximaci) je ),....,,( 21

k

n

kkk xxxx  , pak pro )1( k

bod platí, že 

)(1 kkk xgradFxx   , 

kde  je délka kroku. 

Uvedený postup se dá konkrétně rozepsat na 1 až n rovnic ve tvaru 

 k

n

kkkk xxx
x

F
xx ,...., 21

1

1

1

1
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kkkk xxx
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xx ,...., 21

2

2

1

2
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 k

n

kk

n

k

n

k

n xxx
x

F
xx ,...., 21

1




  . 

Krok   je možno udržovat konstantní a zmenšovat jej jestliže funkce  nxxF ,...,1  neklesá. 

Při hledání maxima se postupuje v opačném směru, tedy 

)(1 kkk xgradFxx   . 

Graficky je postup možno pro funkci  21, xxF  znázornit na obr. 3.3. 

 

                     
       Obr. 3.3 Schématický postup gradientové metody 

 
Stochastické metody 

 

V oblasti optimalizace jsou mnohdy problémy komplexní, obsahují funkce, které nelze 

derivovat. Proto byly vyvinuty optimalizační metody založené na využití modelů evolučních 

procesů. Zde uvedeny jen některé metody. 

 

- neuronové sítě 

- genetické algoritmy 

- roje (Swarm). 
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4 Návrh parametrů a optimalizace vybraných oblastí 

   hydraulické soustavy 
 

 

Tato kapitola disertační práce se zabývá problematikou návrhu optimálních hlavních 

funkčních parametrů HS a dále optimálním řešením vybraných oblastí konstrukce a výroby 

hydraulických přístrojů. 

Veškeré úvahy jsou zaměřeny na oblasti vhodné pro využití v  hydraulické soustavě nově 

vyvíjeného středního dopravního letounu EV-55. 

  

 

4.1 Návrh optimální koncepce a parametrů zdroje tlakové kapaliny 

 
V současnosti jsou používány následující způsoby řešení zdrojů tlakové kapaliny pro 

hydraulické soustavy malých a středních letadel: 

 

a) soustava s otevřeným středem             b) soustava s elektrickým pohonem hydrogenerátoru 

c) soustava s odlehčovacím ventilem      d) soustava s regulačním hydrogenerátorem

 
Obr. 4.1 Základní koncepční schéma hydraulických soustav letadel 
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V současné době jsou pro dopravní letadla nejrozšířenější hydraulické soustavy s regulačním 

hydrogenerátorem, které udržují v soustavě konstantní tlak. Při nulovém odběru tlakové 

energie hydromotory (pracovními válci) se hydrogenerátor poháněný pohonnou jednotkou 

nastaví téměř na nulovou dodávku tlakové kapaliny. Tím poklesne výkon hydrogenerátorem 

odebíraný z motoru na nízkou hodnotu, která kryje pouze vnitřní ztráty hydraulické soustavy 

a zajišťuje chlazení a mazání hydrogenerátoru. 

Pro návrh koncepce zdroje tlakové kapaliny je důležitý fakt, že v ustáleném letu cestovní 

rychlostí, který je převažujícím režimem běžného letového cyklu malého nebo středního 

dopravního letounu není třeba žádného výkonu HS. 

Například charakteristický let letounu EV-55 je uveden v tabulce T 4.1. 

 

 T 4.1 

 
 

 

Proto pro moderní hydraulické soustavy letadel se jeví jako výhodné používat soustavy, kdy 

je zdroj tlakové kapaliny - hydrogenerátor v činnosti jen v době, kdy je dodávka tlakové 

kapaliny potřebná pro činnost některé funkce HS. 

 

Optimální druh zdroje tlakové kapaliny musí splňovat řadu požadavků (kritérií): 

- minimální hmotnost – hlavní kritérium (hodnotová funkce) 

- bezpečnost 

- životnost 

- spolehlivost 

- nízké náklady na pořízení a provoz. 

 

To vše při splnění základních podmínek: 

- pracovní tlak od 15 do 32 MPa 

doba

Řízení příďového kola v režimu velkých výchylek,brzdy 5-20min

6sec

10 sec

10 sec

7 sec

Zasunutí klapek ve výšce cca 120 m nad zemí z polohy vzlet na 0° 6 sec

Na hydraulickou soustavu nejsou žádné požadavky 15 min

Na hydraulickou soustavu nejsou žádné požadavky 0,5-1hod.

Klapky se vysunou z polohy 0° na polohu vzlet ve výšce  cca 500 m nad zemí 6 sec

10 sec

Klapky se vysunou z polohy vzlet do polohy přistání ve výšce  cca 60 m nad zemí 6 sec

15 sec

10 sec

cca 500 m nad zemí a zasunutí podvozku 

Řízení příďového kola v režimu velkých výchylek,brzdy 5-20min

Parkovací brzdy pro případ krátkodobého parkování 20 min

Horizontální let

Vzlet

Pojezd

Přistání

Pojezd na místo startu
Nastavení klapek na vzlet 

Pro krátké letiště zabrždění kol

Řízení příďového kola v režimu malých výchylek 

Zasunutí podvozku ve výšce 3 až 5 m nad zemí

zařízení v činnosti

7 secOpakování okruhu

režim

Stoupání

Následné vysunutí podvozku

Po dosednutí intenzivní brzdění 

Řízení příďového kola v režimu malých výchylek

Je možná současná činnost zasouvání klapek   
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- pracovní kapalina dle MIL-PRF-5606H (AeroShell Fluid 4.1) 

- výkon od 200 do 900 W. 

 

 

Jako optimální se proto jeví zdroj tlakové kapaliny nezávislý na chodu hlavní pohonné 

jednotky, tudíž poháněný elektromotorem. 

Proto je pro hydraulickou soustavu projektovaného letounu  EV-55  navržen systém, 

kdy zubové čerpadlo potřebných parametrů je poháněno elektromotorem. 

 

Spínání elektromotoru je závislé na odběru tlakové kapaliny z hydraulického akumulátoru, 

který zásobuje tlakovou kapalinou celou hydraulickou soustavu. Tudíž v době, kdy spotřeba 

kapaliny se blíží nule (v době ustáleného letu cestovní rychlostí) není elektro-hydrogenerátor 

ve funkci. 

Výhody tohoto uspořádání jsou dány především tím, že nedochází k trvalému opotřebení 

hydrogenerátoru neustálým pohybem vyvolaným chodem hnacího motoru letadla.  

Režim činnosti hydrogenerátoru je dán hodnotou tlaku v akumulátoru, který kapalinou 

zásobuje jednotlivé okruhy hydraulické soustavy. Jsou určeny hladiny tlaku pro sepnutí a 

vypnutí elektromotoru agregátu.  

Předpokladem úspěšného provozu takto navrženého způsobu zásobování hydraulické 

soustavy kapalinou jsou malé vnitřní ztráty soustavy, takže potřeba kapaliny v době 

ustáleného letu letounu je minimální. Toto je většinou splněno u jednodušších HS složených 

z moderních hydraulických přístrojů, což HS letounu EV-55 splňuje. 

Na obr. 4.2 je uvedeno hydraulické schéma celého agregátu. 

 

 
 

                 Obr. 4.2 Hydraulické schéma agregátu – zdroje tlakové kapaliny 

 

V dalším jsou uvedeny argumenty podporující výběr typu zdroje hydraulické tlakové 

kapaliny. 

č. název 

1 elektromotor 
2 zubové čerpadlo 
3 sací sítko 
4 odpadní sítko 
5 pojistný/přepouštěcí ventil 
6 zpětný ventil 
7 šroubení 
8 nádrž 
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Minimální hmotnost 

- je dána zejména tím, že hnací motor letounu nemá přídavnou převodovku pro pohon 

čerpadla 

- umístěním agregátu do přídě letadla jsou kratší trubkové rozvody  

- stačí pouze jeden agregát. 

Bezpečnost 

- navržená koncepce není zdrojem zvýšeného bezpečnostního rizika.    

Životnost 

- agregát je v činnosti pouze malou část z doby letu 

- použito je jednoduché zubové čerpadlo. 

Spolehlivost 

- použito jednoduché zubové čerpadlo, spolehlivé v provozu. 

Náklady na pořízení a provoz 

- levný stejnosměrný nebo střídavý elektromotor 

- levné zubové čerpadlo 

- krátká doba činnosti, nízké náklady na údržbu 

  

Prototyp agregátu je zobrazen na obr. 4.3 spolu s ostatními prvky zdrojového okruhu. 

 

 
 

 
 
 
 

                               Obr. 4.3 Uskupení přístrojů zdrojové části HS letounu EV-55 
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4.2 Návrh optimální hodnoty pracovního tlaku HS 

 
Základní charakteristikou hydraulické soustavy, která je určujícím parametrem pro hlavní 

konstrukční a provozní parametry soustavy, je velikost pracovního tlaku.  

Ten podstatnou měrou ve výsledném efektu ovlivňuje rozměry, hmotnost a dynamické 

parametry jednotlivých přístrojů soustavy i její spolehlivost a tím i spolehlivost celého 

letounu. Velikost pracovního tlaku do určité míry určuje i technologii výroby i jakost 

použitých materiálů, jak z hlediska pevnosti, tak především z hlediska druhů materiálů a typů 

těsnících prvků (elementů).  

Obecně platí, že čím je tlak vyšší, tím mohou být průměry potrubí i hydromotorů menší a 

hmotnosti nižší. Z pohledu kritéria hmotnosti je vyšší tlak výhodnější. Jako příklad je možno 

uvést, že zvýšení pracovního tlaku soustavy cvičného letounu z 15 MPa  na 21 MPa  vedlo ke 

snížení hmotnosti odpovídající části soustavy asi o 5%. 

Dynamické parametry HS také závisí na výši hladiny pracovního tlaku. Obecně platí, že čím 

je vyšší pracovní tlak, tím výhodnější jsou využitelné dynamické parametry HS. 

Proto v prvním přiblížení je uvažovaná oblast tlaku 15 – 35 MPa. 

 

Pro výše uvedené závislosti ale platí řada omezení – omezujících faktorů (podmínek), např.: 

- při vyšších tlacích se zhoršují podmínky pro zajištění těsnosti – pevnost dostupných 

těsnících elementů je garantována při max. cca 32 MPa  

 

- snižuje se životnost těsnících prvků s rostoucím provozním tlakem  

 

- velmi štíhlé hydraulické válce mají nízkou vzpěrnou pevnost a dimenzování součástí na dva 

a půl násobek provozního tlaku, kterému musí bez porušení odolat, postupně vede k nárůstu 

hmotnosti. V praxi při projektování současných konstrukcí tříbodových podvozků se jako 

limitní jeví provozní tlak cca 25 MPa 

 

- zkušenosti výrobce hydraulické soustavy (L 159, Ae-270, L-410, L-610, SAAB) jsou 

ponejvíce s tlaky 21 – 28 MPa 

 

- pro provoz zubového čerpadla (viz kap. 4.1) je výrobcem doporučen tlak max. 28 MPa 

 

- četnost použití v provozovaných  letounech  - servisní zázemí je obvyklé pro tlaky s úrovní 

pohybující se okolo 21 MPa, viz obr. 4.4. 
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          Obr. 4.4 Zastoupení hladin pracovních tlaků u letounů kategorie malý a střední 

 

Jako optimální tlaky z hlediska minimální hmotnosti hydraulické soustavy mající výkon do 

10 kW se doporučuje tlak okolo 26 MPa.   

Volba velikosti pracovního tlaku je tedy kompromisem mezi minimální hmotností, 

spolehlivostí, dynamickými parametry a cenou hydraulické soustavy a je ovlivněna i 

zkušenostmi. Je základním rozhodnutím o kvalitě hydraulické soustavy. Při rozhodování je 

nutno dále uvážit charakter předpokládaného provozu letadla a z toho vyplývající způsob 

zatížení jednotlivých přístrojů i celého systému, dále i možnosti a zkušenosti s konstrukcí, 

výrobou a provozem firmou dříve vyráběných hydraulických přístrojů a soustav. 

Na základě výše uvedeného, ve snaze minimalizovat hmotnost HS a při uvážení všech 

omezujících podmínek se pracovní tlak 21 MPa (3000 psi) jeví jako optimální pro malé 

dopravní letadlo (EV 55).  

 

 

4.3 Návrh optimalizace hmotnosti hydraulické soustavy 

 
Hmotnost hydraulické soustavy je jedním z významných parametrů. 

Obecně platí, že hmotnost soustavy je dána součtem hmotností jednotlivých prvků - mprv, 

spojovacího potrubí - mpot, upínacích elementů - mup a tlakové kapaliny - mkap. 

 

m = mprv+mpot+mup+mkap.                                                                                                                        4.1 

 

Hmotnost jednotlivých přístrojů je dána jejich konstrukcí, která musí respektovat požadavky 

definované zadáním ke každému přístroji. Samozřejmostí je snaha o minimalizaci hmotnosti 

vlastního konstrukčního řešení. 

V disertační práci je pozornost zaměřena na optimalizaci hmotnosti spojovacího potrubí, 

která tvoří významnou složku celkové hmotnosti. Například vlastní spojovací potrubí se 

šroubením tvoří běžně 10% celkové suché váhy hydraulické soustavy. 
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Hmotnost spojovacího potrubí je dána geometrickými rozměry použitých trubek : průměr - d, 

tloušťka stěny - δ, typem materiálu potrubí - ƍ  a celkovou délkou potrubí - l. 

 

mpot = π.d.δ.l.ƍ  .                                                                                                  4.2 

 

Jelikož je vlastní délka potrubí dána konkrétní velikostí letounu a složitostí hydraulické 

soustavy je návrhový prostor omezen návrhovými parametry, jež jsou vnitřní průměr trubky, 

tloušťka stěny a typ materiálu trubky. 

Dalšími omezeními jsou pak průměry dostupných trubek a druh materiálu. Výsledkem 

optimalizačního úsilí je tudíž návrh geometrických rozměrů a materiál trubek pro 

hydraulickou soustavu letounu EV-55. Optimalizovaný návrh je podepřen experimentálním 

ověřením zvolených typů trubek a jejich zakončení v podmínkách spektra zatížení, 

stanoveného pro letoun EV-55. 

 

Stanovení světlosti potrubí 

Minimální hodnota geometrického rozměru potrubí – vnitřní průměr d (světlost) lze určit ze 

vztahu  

d = √
   

   
                                                                                                                 4.3                   

 

Po dosazení hodnot Q = 3,7 l/min, max. dodávka zdroje kapaliny, a    = 5 m.s
-1

,
 
doporučená 

rychlost proudění v potrubí, je vnitřní průměr trubky d = 4 mm, r = 2mm. 

 

Z dostupných průměrů trubek v palcových rozměrech je vybrána trubka s rozměry:   

ø 6,35 x 0,89 mm – vnitřní průměr cca 4,5mm,  (0,25x0,035 palců). 

 

 

Volba materiálu potrubí  

Při sledování vývoje hydraulických soustav je typický neustálý nárůst pracovního tlaku. Jeho 

zvyšování je výhodné především z hlediska zvyšování přenášeného výkonu a sil při 

zachování stejného průtoku pracovní kapaliny. Zvyšování tlaku vyvolává nutnost snižovat 

vnitřní netěsnosti jednotlivých prvků, použití dokonalejších technologických metod výroby, 

ale také nutnost použití kvalitnějších materiálů. 

Nutnost přechodu ke kvalitnějším materiálům s vyšší pevností, byla potvrzena nejen 

z hlediska výsledků rozboru provozních poruch, laboratorních zkoušek a rozboru 

spolehlivosti, ale je potvrzena i teoretickými úvahami.  

Potrubí hydraulických soustav letadel je možno považovat za silnostěnné, namáhané vnitřním 

přetlakem, který vyvozuje trojrozměrnou napjatost. Míra posuzování silnostěnnosti je dána 

poměrem síly stěny k vnitřnímu průměru potrubí. Pro výpočet tloušťky stěny potrubí a 

pracovních válců je možné použít tzv. kotlový vzorec pouze pro orientační návrh základních 

konstrukčních parametrů.  
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Při návrhu tlustostěnných nádob se různé teorie výpočtu napětí [2] shodují v tom, že pro 

návrh síly stěny potrubí je rozhodující tangenciální napětí, které pro daný poloměr r  polohy 

vlákna a v závislosti na síle stěny, lze určit z rovnice [2] 

 

p
rrr

rr
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rr

r

ia

ia

ia

i

222
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22

2 1
3,14,0







 ,                                                                       4.4 

 

kde p  je tlak v potrubí, poloměry ar  a  ir  jsou vnější a vnitřní poloměry potrubí.  

    

 

Obr. 4.5 Průběh napětí ve stěně při tlaku p = 21 MPa 

                                                                             

Základní podmínka pro návrh síly stěny potrubí je, aby maximální napětí na nejvíce 

namáhaných vláknech nepřekročilo předpisy dovolené napětí 

 

KDOV Rn  , potom dovolené napětí  
n

RK
DOV    ,                                     4.5 

 

kde  n  je požadovaný součinitel bezpečnosti, KR  je mez kluzu, jejíž hodnota je závislá na 

materiálu. 

 

Z uvedené rovnice je možné vyjádřit poměr vnějšího a vnitřního průměru (poloměru) potrubí. 

 

 

 Úpravami 

 

  prprrr
n

R
aiia

K  2222 3,14,0      a 
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 bude poměr vnějšího a vnitřního průměru vyjádřen vztahem 
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      .                                                                                         4.6                                                                                                    

 

Z uvedeného výrazu plyne, že jmenovatel  p
n

RK  3,1   by měl být větší než nula, a tedy 

podmínku, že    pnRK  3,1 , lze interpretovat tak, že při návrhu hydraulické soustavy, 

především potrubí, válce, akumulátoru apod., pro vyšší tlak je nutné použít i vhodný materiál, 

především s odpovídajícím dovoleným napětím  KR . 

Průběh napětí ve stěně potrubí s vnitřním průměrem di = 4 mm a vnějším průměrem da = 6 

mm, (sílou stěny 1 mm) pro tlak p = 21 MPa je uveden na obr. 4.5 a), pro tlak p = 35 MPa je 

uveden na obr. 4.6 b). 

 

 
 

                            Obr. 4.6 Průběh napětí ve stěně trubky při: a) 21 MPa, b) 35 MPa 

 

Na základě výše uvedeného je navržen jako materiál spojovacího potrubí duralová slitina - 

mat. AMS 4071. Tím lze získat hmotnostní úsporu oproti tradičně používaným ocelovým 

materiálům. Mechanické parametry vybraného materiálu potrubí AMS 4071L jsou uvedeny 

v tabulce T 4.2. 
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                                        T 4.2 

Hardness, Brinell 47 47 

Ultimate Tensile Strength 193 MPa  28000 psi 

Tensile Yield Strength 89.6 MPa  13000 psi 

Elongation at Break 25 %  25 % 

Elongation at Break 30 %  30 % 

Modulus of Elasticity 70.3 GPa  10200 ksi 

Ultimate Bearing Strength 345 MPa  50000 psi 

Bearing Yield Strength 131 MPa  19000 psi 

Poisson's Ratio 0.33 0.33 

Fatigue Strength 110 MPa  16000 psi 

Shear Modulus 25.9 GPa 3760 ksi 

Shear Strength 124 MPa 18000 psi 

                                                                                   

Výše uvedené vztahy platí pro statické zatížení – namáhání konstantním tlakem přípojného 

potrubí. Avšak v provozu  HS jsou přístroje a tím i potrubí zatěžovány proměnným průběhem 

tlaku kapaliny. Pro experimentální ověření vhodnosti navrženého potrubí z hliníkových slitin 

v simulovaném provozu HS byla soustava potrubí provozována na hydraulickém stendu 

letounu EV-55 po celou dobu technického života HS – 30 000 letových hodin. 

 

 
 

                                       Obr. 4.7 Hydraulický stend pro EV-55 

 

Dále byla pro experimentální ověření pevnosti duralového potrubí při dynamickém namáhání  

zvolena zrychlená zkouška tlakovými pulzy. 

Za maximální hodnotu tlakové špičky byla určena, měřením na letounu, hodnota 22 MPa. 

 

http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=28
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=13
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=138&value=25
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=138&value=30
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=10200
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=109&value=345
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=109&value=131
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=124&value=16000
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=45&value=25.9
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=18
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Zkoušené potrubí bylo vytvarováno do minimálního rádiusu, který povoluje výrobce trubek a 

soustava deseti připojovacích trubek včetně šroubení byla tlakovými pulzy zatěžována do 

poškození. 

Uspořádání vlastní zkoušky je zobrazeno na obrázku č. 4.8. 

Pohled na vzorek potrubí je na obr. 4.9. 

 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                
Obr. 4.8  Uspořádání zkoušky  tlakovými pulzy     Obr. 4.9  Vzorek potrubí  se  šroubením                                                                                                     

 

V průběhu testování tlakovými pulzy bylo dosaženo cca 222 600 cyklů tlakových pulzů do 

prvního poškození trubky. 

Na základě výše uvedených údajů lze dopočítat, že životnost potrubí při 2 cyklech za letovou 

hodinu dosahuje hodnoty cca 31 000 letových hodin (životnost celého letounu). Proto jsou 

v potrubí HS trubky z materiálů hliníkové slitiny použity v okruhu s malým počtem cyklů za 

jednu letovou hodinu: 

 - v okruhu klapek  - 2 cykly za letovou hodinu 

 - v okruhu podvozku -  1 cyklus za letovou hodinu 

A samozřejmě v odpadové větvi ústící do nádrže, protože zde je max. tlak 0,5 MPa. 

U okruhů s velkým počtem cyklů za letovou hodinu jsou navrženy trubky z materiálu -  

nerezová ocel s pevností cca 500 MPa. Oproti potrubí, celého vyrobeného z oceli, došlo ke 

snížení hmotnosti o cca 11% (více než 1kg) a snížení pracnosti při výrobě- měkký materiál. 
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4.4 Návrh optimálního řešení problematiky tribologie v konstrukci 

      hydraulických přístrojů 

   
Použitím nerezových precipitačně vytvrzených ocelí, zejména AMS 5659 (15-5 PH) jako 

hlavního konstrukčního materiálu, byl nastolen nový problém v oblasti konstrukce 

hydraulických přístrojů. Tím problémem jsou velmi nevhodné tribologické vlastnosti těchto 

nerezových ocelí. Nejedná se jen o funkční plochy pohybujících se částí, ale také např. o 

závitová spojení. Dochází k intenzivnímu, zejména adheznímu opotřebení vzájemně se 

pohybujících ploch a k zadírání. Praxe ukazuje, že standardní závitové spoje (např. ucpávka 

v hydraulickém válci připojovací hrdla) se velmi brzy zadírají – již při 2 – 3krát provedeném 

utažení, přičemž následná demontáž téměř vždy vede k destrukci některé části závitového 

spoje. 

Zkoušky prováděné v Jihlavanu, a.s. ukazují, že pro plochy s vysokým počtem cyklů 

vzájemného pohybu není kvalitním řešením ani tradičně volené oddělení dvou povrchů 

z nerezových materiálů, například velmi používanou vrstvou Cr – chromu.  

V konstrukčních řešeních hydraulických přístrojů se proto volí oddělení funkčních vzájemně 

se pohybujících ploch pomocí speciálních plastových nebo metaloplastických vodících 

pásků.  

Konstrukční uspořádání je uvedeno na obr. 4.10. 

 

 
                            Obr. 4.10 Použití metaloplastických pásků pro oddělení povrchů 

 

Takováto řešení však nelze použít např. v závitových spojích apod. Zde se v současné době 

používá konstrukční úprava profilu závitu, kde je v kořenu závitu vytvořen prostor, do 

kterého jsou v průběhu zašroubovávání vytlačovány všechny nečistoty, které mohou svojí 

přítomností na styčných plochách závitů způsobit zadírání. Profil závitu je zobrazen na obr. 

4.11. 
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Obr. 4.11 Úprava profilu závitu pro omezení zadírání 

 

Avšak ani výše uvedená konstrukční řešení dokonale neřeší závitová spojení, která jsou 

určena pro častou demontáž, jako jsou zejména přívodní a odváděcí hrdla hydraulických 

přístrojů, závěsná oka hydraulických válců, připojovací závity v tělesech přístrojů apod. 

Dříve zkoušené vytvrzení povrchu nitridací zadírání omezilo, avšak pro velké teploty 

nanášení není použitelné pro přesné rozměry dílců a tím i závitů. 

Pro tato závitová spojení v současnosti je týmem pracovníků Jihlavanu (jehož je autor DP 

členem) navrženo, jako jedno z řešení, oddělení dvou povrchů nerezových ocelí pomocí PVD 

– povlaků, které se v současné době používají především pro povlakování břitů obráběcích 

nástrojů. 

Metoda PVD je nízkoteplotní metodou nanesení speciální vrstvy s tloušťkou několika µm, 

vyznačující se vysokou tvrdostí a nízkým koeficientem tření. 

Zvolené PVD – povlaky jsou nanášeny v rozmezí teplot  360 - 450º C.  

Teplota do cca 420ºC nemá vliv na základní mechanické vlastnosti konstrukčních nerezových 

ocelí, ani nenavozuje rozměrové změny dílců. Teplota do 440º C je teplota, při které se již 

obrobené dílce tepelně zpracovávají pro odstranění povrchových napětí vnesených do 

materiálu po předchozím třískovém obrábění, čímž se mimo jiné dosáhne stabilizace přesně 

obrobených rozměrů součástí. 

Návrh tohoto řešení je v současnosti prověřován v Jihlavanu, a.s. V disertační práci je 

proveden optimalizovaný výběr druhu povlaku s následným experimentálním ověřením 

vlastností a použitelnosti této metody pro konstrukční řešení hydraulických prvků, zejména 

pro letoun EV-55. 

Pro experimentální ověření byly navrženy a vyrobeny závitové spoje dle obr. 4.12 a 4.13. 

Z konstrukčních důvodů je PVD povlak nanesen jen na jedné součásti závitového spoje – na 

šroubu. To nejlépe odpovídá možnostem nanášení povlaku v praxi, kdy zejména hlavní tělesa 

hydraulických přístrojů nelze jednoduchým způsobem selektivně (lokálně) povlakovat. 

 

Do experimentálního ověření byly vybrány 2 druhy PVD povlaků. 

 

a)    TiCN  na nerezové oceli AMS 5659 

 

Mikrotvrdost (GPa) Tloušťka (µm)  Drsnost Ra (µm) Tepelná stabilita (°C) 

37  2 - 3     0,20 - 0,25  400 
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b)    LUBRIC G na nerezové oceli AMS 5659 

 

Mikrotvrdost (GPa) Tloušťka (µm) Drsnost Ra (µm) Tepelná stabilita (°C) 

38 2 - 3 0,10 - 0,20 > 900 

 

 

 
       a) povlak TiCN                b)povlak LUBRIC G                 c) bez povlaku 

 
Obr. 4.12 Pohled na vzorky pro zkoušení odolnosti zadírání závitových spojů 

 

 

 
 
           Obr. 4.13 Matice pro zkoušení závitových spojů 

 
Utahováním a povolováním závitových spojů daným utahovacím momentem (230 Nm) byla 

ověřována odolnost proti zadírání, případně opotřebení závitů. 

Výsledky experimentálního ověřování jsou uvedeny v následujícím grafu na obr. 4.14. 
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                    Obr. 4.14 Počet utahovacích cyklů do zadření 

 

Závěrem lze konstatovat, že aplikací PVD povlaku typu TiCN  bylo dosaženo trojnásobného 

počtu utažení a uvolnění závitových spojů v porovnání s konstrukčním uspořádáním bez 

povlaku. 

Tato hodnota již dostačuje pro většinu závitových spojů na hydraulických leteckých 

přístrojích. 

 

 

 

4.5 Návrh a optimalizace technologického procesu výroby těles 

      hydraulických prvků  

 
Použití moderních nerezových materiálů – zejména precipitačně vytvrzených ocelí vede 

k nutnosti přehodnocení dosavadních výrobních metod a postupů (technologií) výroby. 

Je třeba konstatovat, že převládající metodou výroby leteckých hydraulických přístrojů je 

třískové obrábění. Je to dáno zejména velikostí výrobních sérií – malosériová výroba, 

složitostí tvaru a požadovanou přesností.  

Také plošné nasazení CNC strojů a v poslední době zejména multifunkčních CNC obráběcích 

center a běžné využívání CAD/CAM softwarových prostředků významně ovlivňuje metody 

výroby hlavních částí hydraulických přístrojů. Inovační tlak, zejména na snížení hmotnosti 

prvků vede ke konstrukci přístrojů, kde řada hydraulických prvků je integrována do jednoho 

tvarově složitého tělesa přístroje. Tato tělesa je možno efektivně vyrábět právě pomocí CNC 

multifunkčních center. 

V disertační práci je navržen optimalizovaný typový postup výroby tvarově složitého tělesa 

hydraulického přístroje. Tento postup je optimalizován z pohledu minimalizace zbytkového 

napětí – pnutí v povrchu materiálu po procesu obrábění (kriteriální funkce), při podmínce 

nízkých nákladů na realizaci výrobních operací a to vše v podmínkách reálného výrobního 

podniku. 

Jedná se zejména o obrábění nerezové precipitační oceli typu 15-5 PH (AMS 5659). 
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Jako představitel je uvedeno těleso válce podvozku pro prototyp letounu Airbus A-350 viz 

obr. 4.15. 

 

 

 
 
 

Obr. 4.15 Typický tvar tělesa hydraulického válce 

 

 

Zbytková napjatost v povrchových vrstvách obrobené plochy je důsledkem kombinovaného 

účinku mechanických a tepelných příčin. Působí-li mechanické zatížení při nízkých 

teplotách, dochází v tenké povrchové vrstvě k plastickým deformacím a ve vrstvách pod ní k 

deformaci pružné. Po odlehčení se pružně deformovaná část snaží vrátit do svého původního 

stavu a při tom působí tlakem na vrstvu plasticky deformovanou. Tím vzniká ve zpevněné 

povrchové vrstvě napětí tlakové a ve vrstvách spodních tahové. Zároveň s plastickou 

deformací je povrchová vrstva obrobené plochy vystavena účinku tepla vznikajícího při 

obrábění. Plasticky deformovaná ohřátá povrchová vrstva se snaží při ochlazování zmenšit 

svůj objem, čemuž brání spodní studenější vrstvy; tak u povrchu vznikají tahy a hlouběji 

tlaky.  

 

Druh a velikost zbytkových napětí v povrchových vrstvách je vždy funkcí obráběného 

materiálu, způsobu a podmínek obrábění. Charakter zbytkových napětí v povrchové vrstvě 

obrobku má vliv na jeho provozní vlastnosti. Tlaková napětí zvyšují mez únavy a zlepšují 

odolnost povrchu obrobku proti opotřebení. Tahová napětí naopak mez únavy snižují a 

usnadňují rozrušení povrchových vrstev troucích se ploch. Dále dochází k superponování 

napětí od provozního zatížení s napětím v povrchové vrstvě. 

Studium vlivu pracovních podmínek na druh a velikost zbytkových napětí v povrchových 

vrstvách obrobku je proto jedním z podkladů pro optimalizaci obráběcího procesu z hlediska 

kvality obrobku, a to zejména u součástí aplikovaných v obtížných provozních podmínkách.  

Zbytková napětí po převažujících obráběcích operacích jsou zobrazena na obr. 4.16. 
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Obr. 4.16 Napětí v materiálu dle typu obrábění  - frézování sousledné a nesousledné 

 

Materiál těles válců je nerezová precipitačně vytvrzená ocel typu AMS 5659 (15-5 PH). 

Pro návrh řezných podmínek je třeba uvažovat s mechanickými vlastnostmi materiálu a 

chemickým složením. 

 

Mechanické parametry 

Mez kluzu – 1000 MPa 

Mez pevnosti -1069 MPa 

prodloužení -12 % 

zúžení -45% 

tvrdost  - 330 HB 

 

Chemické složení (%) 

C – 0,07 

Mn -1,00 

Si - 1,00 

Cr – 14,00 -15,00 

Mo – 0,50 

Ni – 3,50 

Cu – 2,50 – 4,50 

 

Pro obrábění tohoto druhu materiálu byly převážně experimentálně v Jihlavanu a.s. ověřeny 

řezné podmínky, které zajišťují minimalizaci zbytkového pnutí v povrchové vrstvě dílců a 

zároveň zajišťují dostatečnou trvanlivost břitu nástroje a tím nízké náklady na obrábění. 

 

Soustružení  

Zde se výrazně neprojevuje vliv způsobu obrábění, řezných podmínek a tvaru nástroje na 

zpevnění povrchové vrstvy a tudíž na velikosti pnutí. Zpevněná vrstva dosahovala hodnoty 

tvrdosti o 30-40%  vyšší než tvrdost základního materiálu. Hloubka zpevnění 0,08-0,11 mm. 
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 hrubování 

 - nůž s VBD, rádius špičky 0,4 mm 

   - řezná rychlost 120 m/min 

   - posuv na otáčku 0,3 mm/otáčku 

   - hloubka třísky 1,5 mm 

 

  dokončování 

 - nůž s VBD, rádius špičky 0,2 mm 

   - řezná rychlost 100 m/min 

   - posuv na otáčku 0,1mm/otáčku 

   - hloubka třísky 0,35 mm. 

 

Frézování 

projevuje se vliv způsobu obrábění, řezných podmínek a tvaru nástroje na zpevnění 

povrchové vrstvy obráběného materiálu. Zpevnění vykazovalo v závislosti na druhu 

frézování různé hloubky zpevnění základního materiálu následovně: 

 čelní frézování - hrubování   zpevnění do hloubky 0,10-0,13 mm. 

          čelní frézování - dokončování   zpevnění do hloubky 0,10-0,13 mm. 

          obvodové frézování – dokončování zpevnění do hloubky 0,04-0,08 mm. 

Významný vliv na zpevnění povrchové vrstvy obráběného materiálu má jakost naostření 

nástroje a ostrost jeho břitů. Při otupení významným způsobem roste velikost zpevnění a 

hloubka zpevněné vrstvy materiálu.  

 

 hrubování 

 - fréza tvrdokovová, 4 břity  

   - řezná rychlost 120 m/min 

   - posuv na zub 0,15mm/zub 

   - hloubka třísky 2,5 mm 

  

 dokončování 

 - fréza tvrdokovová, 4 břity,  

   - řezná rychlost 90 m/min, 

   - posuv na otáčku 0,03 mm/otáčku 

   - hloubka třísky 0,2 – 0,4 mm. 

 

V minulosti preferovaný způsob výroby – rozložení do mnoha dílčích operací, je v současné 

době plně nahrazován obráběním na víceúčelových CNC centrech. Výsledkem je spojování 

operací a je zajištěna vyšší přesnost výroby a produktivita práce. 

Většina těles válců je vyráběna z polotovaru, kterým je plná tyč kruhového průřezu. Tudíž 

jsou velmi velké přídavky materiálu oproti konečnému tvaru obrobku a tudíž je v první fázi 

procesu výroby nutno odebrat co nejvíce materiálu.  

Na základě výše uvedeného je stanoven optimální sled operací a jejich stručný popis: 
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Typový postup výroby těles 

(Řezné podmínky dle výše uvedených hodnot) 

 

1) Operace hrubování – (soustružení i frézování). 

Konečné rozměry po operaci stanovit tak, aby do konečného rozměru dílce zůstal přídavek 

v rozmezí 0,7-1 mm na stěnu. 

 

2) Tepelné zpracování  

Zbytkové napětí, které zůstává v povrchové vrstvě materiálu po vyhrubování je nutno 

odstranit procesem tepelného zpracování.  

Použití  inertní atmosféry, při teplotě 420º C. Čas výdrže na teplotě min. 4 hodiny, následné 

pomalé ochlazení na pokojovou teplotu. 

Experimentálně bylo ověřeno, že deformace tvaru po žíhání nepřekročí hodnotu 0,05mm na 

100 mm délky materiálu. 

 

3) Dokončovací obrábění 

Obrábění na rozměr daný výkresem. 

Přídavek 0,7-1mm   rozdělit do dvou odebíraných vrstev. První vrstva - tloušťka cca 0,5-0,75 

mm, poslední vrstva tloušťka 0,25-0,4 mm. 

 

4) Honování  

Dokončovací operace funkčního otvoru. 

 

5) Pasivace 

Zajištění korozivzdornosti povrchu. 

 

6) Kontrola integrity povrchu 

Použití NDT metod (zkoumání trhlin). 

 

Takto stanovený popis sledu výrobních operací představuje optimalizovaný rámcový postup 

výroby těles hydraulických přístrojů, zejména válců. Aplikací tohoto postupu lze dosáhnout 

minimální hodnoty zbytkového napětí v součásti při udržení nízkých výrobních nákladů na 

řezné nástroje. 

 

Doporučení pro praktickou realizaci postupu 

  

Z provedených měření zpevnění povrchové vrstvy materiálu při obrábění, pozorování tvorby 

třísky a vyhodnocení jejího tvaru při procesu obrábění, vyhodnocování opotřebení nástrojů 

v průběhu jednotlivých zkoušek, vyplývají pro další postupy při třískovém obrábění těchto 

typů materiálů následující doporučení: 
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 Při procesu obrábění používat nástroje s geometrií, která poskytuje co největší 

ostrost břitu, tzn. nástroje s pozitivní geometrií břitu, tj. pozitivním úhlem čela γ a 

hřbetu α, úhel řezu je menší než 90°, minimálním zaoblením břitu nástroje.   

 Je nutno volit takové povlaky břitových destiček, které mají velmi vzdálenou 

kovalenci atomů obráběného materiálu a povlaku břitové destičky, protože při 

blízké kovalenci dochází k ulpívání obráběného materiálu na čele břitové destičky 

a ke zhoršení řezivosti nástroje. 

 Kontrolovat a hlídat při procesu obrábění stupeň otupení nástroje, otupení nástroje 

má podstatný vliv na nárůst řezného odporu - toto má za důsledek zvýšení 

řezných sil a zvýšení tvrdosti zpevněné vrstvy.  

 Volit nástroje s takovou geometrií nastavení břitu (úhel nastavení κr by se měl 

blížit hodnotě 90°), která vyvíjí minimální síly směrem do obráběné plochy, a 

ovlivňuje délku břitu, která je ve styku s obrobkem - toto má za důsledek snížení 

hloubky zpevněné vrstvy. 

 Rozdělení celkového přídavku na obrábění na jednotlivé hloubky, volit hloubky 

třísky tak, aby při následující operaci obrábění byla hloubka třísky větší než je 

tloušťka zpevněné vrstvy materiálu po předchozí operaci, toto má za důsledek 

snížení opotřebení špičky břitu řezného nástroje. 

 Při frézování přednostně používat sousledný způsob frézování pro dokončovací 

operace povrchu dílců, protože řezná síla působí směrem do obráběného 

materiálu, čímž do povrchové vrstvy vnáší tlaková napětí. 
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5 Využití modelování v optimalizaci hydraulických prvků 
 

 

Tato kapitola pojednává o optimalizaci návrhu spojení řídícího prvku a hydraulického válce 

za účelem získání maximální účinnosti přenosu energie. Dále je rozpracována problematika 

modelování funkčních parametrů hydraulického posilovače použitého pro řízení natáčení 

kola podvozku. 

 

 

5.1 Optimalizace funkčních parametrů spojení rozvaděč - pracovní válec  

 
Při hodnocení hydraulické soustavy je nezanedbatelné i hledisko efektivního přenosu a 

změny typu energie. Tlakovou energii je nutné přeměnit na mechanickou práci a tento proces 

probíhá s určitou účinností. V letadlových hydrostatických soustavách je nejvíce používána 

možnost řízení rychlosti výstupních členů – hydraulických válců škrcením průtoku 

hydraulické kapaliny. Na přenosu energie se podílí především řídicí prvek spolu s pracovním 

válcem. Nejčastějším řídicím prvkem bývá šoupátkový rozvaděč. 

Základní uspořádání hydraulického mechanismu pro přeměnu energie tlakové na energii 

mechanickou, při řízení průtoku a rychlosti pohybu hydromotoru škrcením je na obr. 5.1. 

Posuv x[mm] šoupátka určuje průtok do válce, pístnice válce je zatížena vnější sílou F, 

přičemž výsledná rychlost pístnice v je závislá na posuvu x i zatěžovací síle F. Výkon P2 

odváděný z pístnice je dán součinem síly F a rychlosti v. Vstupní příkon do rozváděče daný 

součinem průtoku Q a tlakového spádu p (rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem), je 

výkonem odebíraným mechanismem ze zdroje tlakové energie. 

  

 
Obr. 5.1 Schéma spojení rozvaděče a pracovního válce 

 
 

Při návrhu uspořádání jednotlivých výstupních výkonových prvků hydraulické soustavy je 

důležité navrhnout takové parametry, které zajistí přenos výkonu s vysokou účinností.  
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Za předpokladu, že vnitřní netěsnosti naznačené soustavy jsou zanedbatelné, stejně jako 

hydraulické ztráty mezi šoupátkovým rozváděčem a pracovním válcem je možné psát, že 
mm vRpRQpppp  21 ,                                                                       5.1 

kde průtokový exponent 1m  je pro linearizované a 2m  pro nelinearizované průtokové 

charakteristiky šoupátkového rozváděče.  

Odpor 
R  závisí na vlastnostech kapaliny, exponentu m ,tvaru a průtočných průřezech 

šoupátka rozváděče. 

Pro 0p , tedy pro pohyb pístnice bez zatížení je rychlost pístnice maximální a platí, že  

m

MAXvpR 
. 

Dosazením do rovnice 5.1 je 

 mm vppvppp  1 ,                                                                     5.2 

kde  MAXvvv   je poměrná rychlost. 

 

Z rovnice 5.1 je zřejmé, že při zvětšování rychlosti pístnice se zvyšují ztráty v rozvaděči a 

pro konstantní napájecí tlak musí klesat tlak p využitelný pro překonání zatížení pístnice. 

Opačně, naopak rychlost pístnice klesá při rostoucí zátěži. 

Maximální síla, kterou vyvodí uvažovaný mechanismus, bude pro 0v  a to ApFMAX  .     

Rovnice silové rychlostní charakteristiky plyne přímo z rovnice 5.2, tedy 

   m

MAX

m vFvAppAF  11  .                                                              5.3 

Závislost účinnosti mechanismu na rychlosti pístnice je možné vyjádřit vztahem 

Fv
F

F

pAv

Fv

P

P m

MAX

 1
1

2 .                                                                   5.4 

Závislost výkonu na rychlosti na rychlosti pístnice vyjadřuje vztah 

 vvpAP m 12 .                                                                                                5.5 

Rozšířením tohoto vztahu o MAXMAX vv /    a s označením, že MAXMAXMAX PvF      je 

poměrný výkon 

 vv
P

P
P m

MAX











 12 .                                                                                            5.6         

Závislost výkonu na rychlosti pohybu pístnice je uvedena na obr. 5.2, pro oba dva druhy 

proudění m = 1 a pro m = 2. 

Maximální hodnotu přenášeného výkonu tak lze získat z podmínky, že první derivace rovnice 

5.6 je rovna nule. Tak 

    0111  mmm vmvmv
vd

Pd .                                                       5.7 

Průběhy poměrného výkonu a účinnosti uvažovaného mechanismu na poměrné rychlosti 

pístnice jsou uvedeny na obr. 5.2.  

Pro m = 2 je maximální hodnota poměrného výkonu 9/32P  , a to při 3/1v , 
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a účinnosti 3/2 . 

Pro m = 1 je maximální hodnota poměrného výkonu  25,0P , a to při 2/1v , 

a účinnosti 2/1 . 

Řízení výkonových mechanismů  pomocí škrcení není plně vhodné pro přenos výkonu, což 

vyplývá i z výše uvedených závislostí. Tento způsob řízení tekutinových mechanismů je 

vhodný pro statické a pomalé překonávání zátěže, tedy jako polohový mechanismus. 

Pro optimální přenos výkonu je vhodné stanovit hodnotu poměrné rychlosti, při které je 

součin účinnosti a výkonu maximální. 

Z rovnice 5.4 a 5.6 plyne, že derivace součinu  

   121211   mmm vvvvvvP


  ,                                                     5.8 

podle poměrné rychlosti bude vhodným vztahem pro určení poměrné rychlost, při které bude 

přijatelná účinnost i dostatečný výkon. Tedy 

       .012221 2  mm vmvm
vd

Pd                                                              5.9                                                           

Pro 1m   je    0341 2  vv  , 

a maximální hodnota      148,0
27

4 P    , a to při  
3

1
6

2 v . 

Pro 2m   je 0561 42  vv  , 

a maximální hodnota     286,0P  , a to při  447,0
10

2 v . 

 

 
 

Obr. 5.2 Rychlostní charakteristiky hydromotoru při řízení škrcením 
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Aplikace rozboru na optimalizovaný návrh výkonových členů HS letadel 

 

Výkonné mechanismy HS letadla dané kategorie představují zejména hydraulické válce pro 

vyklápění a zatahování podvozku, pohyb klapek, případně natáčení příďového kola. 

Z uvedeného rozboru vyplývá, že při řízení rychlosti škrcením v rozvaděči je z hlediska 

přenesení výkonu s odpovídající účinností výhodnější turbulentní proud vůči proudu 

laminárnímu. 

Je tedy potřebné zajistit, aby proudění v potrubí bylo při Re >2400 (Reynoldsovo číslo). 

Turbulence proudění je v praxi často vyvolána již vlastním škrcením přes ostré hrany 

šoupátek a v místních odporech spojovacích prvků. 

Na přenos výkonu i účinnost má značný vliv rychlost pohybu pístnice hydromotoru.  

Z matematického rozboru vyplývá, že dosažení maximální hodnoty součinu účinnosti a 

výkonu je možné jen při malých rychlostech výstupních členů válců – pístnic. Je tedy 

výhodné konstruovat kinematická schémata výkonných mechanismů tak, aby hydraulické 

válce pracovaly v oblasti nižších rychlostí s většími silami. Požadovanou rychlost vlastního 

mechanismu lze pak docílit vhodným mechanickým převodem nebo geometrickým 

uspořádáním. Například při vyklápění podvozku působit hydraulickým válcem na menším 

rameni. 

Pro další a podrobnější rozbor optimální rychlosti a i dalších parametrů by bylo vhodné se 

zaměřit na pracovní válec s jednostrannou pístnicí a posoudit vliv odporů spojení mezi 

rozvaděčem a hydromotorem. 

Optimalizovat rychlostní a silové poměry u výkonových mechanismů je důležité zejména u 

elektricky poháněných hydraulických agregátů, kde většinou není výkonu přebytek. 

 

 
 

 

5.2 Modelování posilovače (servomechanismu)   

 
Při návrhu nových prvků nebo při hledání konstrukčních změn pro zlepšení provozních 

parametrů přístrojů, je vhodné využít modelování. Pro modelování vlivu konstrukčních a 

provozních parametrů na dynamické vlastnosti hydraulických prvků je v současnosti možné 

použít dostupný program Matlab-Simulink. 

V současné době jsou v Jihlavanu, a.s. vyráběny dva hydraulické agregáty, jejichž dynamické 

vlastnosti jsou velmi důležité pro jejich funkci a využití v letadle. Prvním je hydraulický 

posilovač (servomechanismus) pro řízení výškových kormidel a křidélek letounů L-39 MS a  

L-159, druhý agregát je posilovač řízení příďového podvozku - kola letounu EV-55.  

V průběhu vývoje, po výrobě nebo při předepsaných servisních pracích se zkouší a kontrolují 

jejich technické parametry. Jeví se jako vhodné, aby byl k použití matematický model těchto 

posilovačů, který by dovolil simulací posoudit vliv změn provozních a konstrukčních veličin 

na kontrolované parametry. Na základě těchto výsledků pak najít optimální řešení velikosti 
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konstrukčních parametrů v souladu s provozními požadavky na dynamické vlastnosti 

posilovače řízení.   

 

Modelování vyžaduje mít matematický model, při jehož sestavování se postupuje zpravidla 

v následujících krocích: 

- stanoví se hranice uvažované soustavy, stanoví se vstupní a výstupní veličiny  

- soustava se rozdělí na podsestavy (nebo prvky) a pro tyto části se formulují základní 

bilanční rovnice. Obvykle to jsou rovnice pohybové, rovnice průtokové a silové, případně 

energetické rovnováhy a podobně  

- následuje stanovení okrajových podmínek, které prováží jednotlivé podsestavy. Výsledkem 

bude soustava obyčejných nebo parciálních diferenciálních rovnic a soustava obyčejných 

lineárních i nelineárních rovnic  

- soubor všech těchto rovnic představuje matematický, deterministický a parametrický model 

všech podsestav, které jsou vzájemně spojeny okrajovými a vazebními podmínkami.  

Tím je vytvořen model celé soustavy. 

 

Jeden z vážných problémů modelování s cílem vyhodnotit vlivy navrhovaných konstrukčních 

a parametrů a stanovení přípustných rozsahů parametrů provozních je určení všech v modelu 

použitých konstant. K jejich zjišťování pro daný matematický model se vychází především 

z dokumentace použitých prvků, ze které jsou příslušné konstanty určeny buď přímo, nebo 

výpočtem. Sem patří geometrické objemy hydrogenerátorů a hydromotorů, činné plochy 

přímočarých hydromotorů a řídicích prvků, průtočné průřezy a omočené obvody řídicích 

hydraulických prvků, rozměry potrubí a hadic, hmotnosti a momenty setrvačnosti, statické 

zátěže, převody, vůle, předpětí a tuhosti pružin a další. Se zjišťováním těchto konstant 

zpravidla nebývají potíže, pokud je k dispozici příslušná dokumentace. Řadu dalších konstant 

však je nutno určit experimentálně, změřit nebo vypočítat z výsledků měření, pokud již  

nejsou spolehlivé hodnoty takových konstant známy. Některé konstanty také je možno 

zpočátku stanovit expertním odhadem a postupně je zpřesňovat v rámci simulování.  

Experimentální zjišťování konstant je náročné a nákladné a hodnoty některých konstant v 

literatuře se dosti liší. Jedná se zejména o konstanty pro výpočet odporů proti pohybu, 

hydraulických kapacit, průtokových a tlakových ztrát pracovních válců a řídicích prvků, 

konstanty určující vnější silové a výkonové zatížení. Zjišťují se většinou ze změřených 

statických charakteristik, ale při dynamických režimech se většinou mění a tím ovlivňují 

dynamické vlastnosti systému. Výše uvedené jevy jsou hlavní  příčinou rozdílů mezi 

vypočtenými a změřenými charakteristikami  
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 5.3 Uspořádání hydraulického posilovače řízení příďového kola 

 

Ovládání natáčení přídového kola zajišťuje servořízení - posilovač, který plní funkci tlumiče 

bočních kmitů a při vychýlení řídícího šoupátka slouží k řízení letounu při pojíždění. 

V první fázi projektování HS  letounu EV-55 byla navržena konstrukce hydraulického 

natáčení příďového kola pomocí posilovače, jehož konstrukční uspořádání je uvedeno na obr. 

5.3 a řez konstrukcí je na obr. 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
                                               Obr. 5.3 Posilovač řízení příďového kola 

 

 

 

 
Obr. 5.4 Sestava posilovače řízení příďového kola v řezu 
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 Základní technické údaje prototypu posilovače řízení: 

 

a) pracovní kapalina dle MIL-H-5606F 

b) mezní teploty prostředí -55 až +85 º C 

c) jmenovitý tlak 21 MPa 

d) pevnostní tlak 1,5 násobek jmenovitého tlaku 

e) destrukční tlak 2,5 násobek jmenovitého tlaku 

f) otevírací tlak pojistných ventilu (25±1) MPa 

g) síla pro přestavení šoupátka při tlaku 0 až 21 MPa max. 90 N 

h) jmenovitá síla na pístnici 4 300 N 

j) zdvih pístnice celkový 78,5 ± 1mm 

k) hmotnost přístroje bez pracovní kapaliny max. 1,8 kg 

l) celková doba technického života 30 000 letových hodin/ 30 let 

m) čistota pracovní kapaliny v dodávaném přístroji maximálně třída 5 dle NAS 1638 

o) maximální síla na pístnici 10 400  N  

p) počet cyklu na letovou hodinu 12 

 

 

Stanovení konstant pro modelování 

 

Měřením konkrétního přístroje na zkušební stolici – stendu obr. 5.5 a z konstrukční 

dokumentace byly stanoveny základní konstanty pro matematický model: 

 činná plocha pístu pracovního válce posilovače Ap = 7,54.10
-4

 m
2
 

 objem pracovního válce posilovače V = 5,88.10
-5

 m
3
 

 přenos zpětné záporné vazby kz = 1 

 redukovaná hmota pohybujících se částí  mR = 40 kg (stanoveno výpočty a expertním 

odhadem) 

 součinitel (výsledný) kapalného tření  ft = 2,7. 10
3
 Nsm

-1
 

 součinitel vnitřního hydraulického odporu těsnění pístu  Rv = 4,8. 10
12

 Pasm
-3

 

 modul objemové pružnosti hydraulické kapaliny  EK = 1,48. 10
9
 Pa 

 převod síly pro řízení příďového kola BL = 1,32. 10
5
 Nm

-1
 

Průtokové charakteristiky šoupátkové skupiny jsou pro teplotu 18°C linearizovány a jejich 

charakteristiky jsou definovány parametry   kx = 3,75. 10
-2

 m
2
s

-1
   

                                                                           kp = 3,4. 10
-12

 m
3
Pa

-1
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Obr. 5.5 Pohled na hydraulický stend pro testování posilovače 

 

5.4 Modelování funkčních parametrů posilovače řízení příďového kola 

 

Posilovač pro ovládání řízení příďového kola je složen ze tří základních prvků: 

 - šoupátkový rozvaděč, - pracovní válec, - zpětná vazba.  

 

Z hlediska dynamických vlastností zapojení hydraulických posilovačů do soustav řízení je 

sledován přenos vstupní výchylky posilovače na výchylku výstupu, pro letadlové soustavy 

obvykle mechanická výchylka pístnice spojená s příďovým kolem. Dále pak tuhost posilovače 

a jeho spojení s pohyblivou částí řízení. 

S využitím obr. 5.6 je možné dynamické vlastnosti uvažované části soustavy řízení vyjádřit 

vztahy pro přenos výchylek     
)()()( ttt dzdyG   a poddajnost    )()()( ttt dFdy

 ,
 

kde  F(t)  je vnější síla zaváděná do výstupu posilovače. 

 

Pro optimální návrh posilovače pro řízení příďového kola je, kromě jiného, důležité i 

dosažení parametrů pro spolehlivou a stabilní funkci.  

Tyto parametry ovlivňují principiální návrh posilovače a jsou rozhodující pro dynamické 

vlastnosti. Za základní lze považovat: 
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Poddajnost prvního řádu    
F

y






                    

 

udává změnu posunutí y  výstupního členu posilovače při změně vnějšího silového zatížení 

F , působícího na výstupní člen. 

Poddajnost druhého řádu  
F

v




  

udává změnu rychlosti v  výstupního členu posilovače při změně vnějšího silového zatížení, 

působícího na výstupní člen. 

Citlivost posilovače   
x

v
c




  

udává změnu rychlosti v  výstupního členu posilovače při změně velikosti vstupního, řídicího 

parametru x , kterým je výstupní parametr posilovače ovládán. 

Regulační rozsah  
max

min

v

v
  

udává poměr minimální 
minv rychlosti k maximální maxv rychlosti, které jsou požadovány na 

výstupní člen posilovače a které zajistí požadované rychlostní charakteristiky kladené na 

soustavu ovládání příďového kola. 

Zesílení výkonu  
VS

VY

v
P

P
k   

udává poměr výkonu VYP  na výstupu posilovače výkonu VSP  vstupnímu, potřebnému k řízení 

posilovače. Do určité míry tento parametr zesílení výkonu může charakterizovat a být 

měřítkem celkové účinnosti servomechanismu. 

Tlakové zesílení   
x

p
k p




  

udává poměr mezi pracovním tlakem p  působícím ve výstupním členu posilovače a 

vstupním řídicím parametrem x . Charakterizuje zrychlující sílu posilovače a stanoví se při 

nulovém průtoku Q  řídicím šoupátkovým rozvaděčem. 

Průtokové zesílení  
x

Q
kQ




  

udává poměr průtoku Q  řídicím členem (šoupátkovým rozvaděčem) posilovače k změně 

řídicího parametru x  posilovače. Toto průtokové zesílení lze charakterizovat i citlivostí c . 

PQ Ack  , kde 
PA je činná plocha pracovního výstupního členu). 

Statické zesílení  
x

y
kS




  

udává poměr výstupního parametru y  posilovače ke vstupnímu, řídicímu parametru. 

 

Zpětná vazba hydraulických posilovačů řízení je obvykle řešena jako mechanická, tuhá 

záporná zpětná vazba, obvykle jako páka, do které jsou zaváděny tři mechanické polohové 

signály. První signál je pohyb vstupní (řídicí) veličiny z , který je vyvolán pohybem řídidla 

letounu od pilota. Druhý signál je pohyb šoupátkového rozvaděče x , který ovládá přívod 
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tlakové energie, představován vstupním a výstupním tlakem s příslušným průtokem. Třetím 

signálem zaváděným do zpětné vazby je výstupní veličina posilovače, což je obvykle pohyb 

pístnice y spolu se silou F , jako reakcí na zátěž od všech vnějších i vnitřních sil. 

 

Podle konstrukce posilovače a pořadí v zapojení signálů v zpětnovazební páce, jsou určeny i 

hodnoty základních převodových koeficientů. 

Koeficient přenosu   
z

y
kPř         

je definován jako poměr výstupního signálu (y) k vstupnímu (řídícímu) signálu (z). 

Koeficient přenosu pohybu šoupátkového rozvaděče   
z

x
kD   

je definován jako poměr signálu přeneseného na šoupátkový rozvaděč (x) k vstupnímu 

(řídicímu) signálu (z). 

Koeficient přenosu zpětné vazby   
y

x
kZ   

je definován jako poměr signálu přeneseného na šoupátkový rozvaděč (x) k výstupnímu 

signálu (y) posilovače. 

Signály v  definicích výše uvedených koeficientů jsou časově závislé, což není v definicích 

zvlášť vyznačeno. 

Posilovač řízení pro letoun EV -55 není navržen s mechanickou zpětnou vazbou. Dle obr. 5.6 

je vstupní (řídicí) veličina (z) zavedena přímo na šoupátko rozvaděče. Toto schéma zapojení 

posilovače je nazýváno jako posilovač s vnitřní zpětnou vazbou, někdy kopírovací 

servomechanismus, přičemž vstupní signál xz   pouze v případě náhlé, skokové změny. 

V průběhu činnosti je hodnota   parametrem, který představuje hodnotu okamžitého otevření 

průtoku z šoupátkového rozváděče do pracovního válce. Je to relativní poloha šoupátka 

k pouzdru a tedy k tělesu rozvaděče spojeného s válcem posilovače. Koeficient přenosu 

1
z

y
kPř  a koeficient přenosu zpětné vazby 1

y

x
kZ

. 

               Obr. 5.6 Koncepční schéma posilovače řízení příďového podvozku 
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Základní rovnice posilovače řízení 

Pro popis činnosti i pro analytické vyjádření vlastností posilovače řízení příďového kola 

letounu je vhodné funkčně rozdělit posilovač na tři základní části a to: šoupátkový rozváděč, 

přímočarý hydromotor (pracovní válec s průběžnou pístnicí) a zpětnou vazbu. Při popisu 

činnosti posilovače se předpokládá, že tlak kapaliny napájecího hydraulického tlakového 

okruhu je dostatečný a stálý pro správnou funkci přístroje. 

Pro jednotlivé části posilovače jsou sestaveny základní rovnice, které dovolí vyjádřit 

dynamické charakteristiky posilovače. Posilovač řízení příďového kola je navržen tak, aby 

v neutrální poloze řididel, tedy pro nulovou výchylku šoupátka (     mohl úspěšně plnit i 

funkci tlumiče příčných kmitů příďového podvozku, funkci šimi tlumiče. Proto je zvolena 

koncepce šoupátkového rozváděče (obr. 5.7), která v neutrální poloze šoupátka rozváděče 

přivádí do obou částí pracovního válce vstupní tlak    , při posuvu      mm. 

 

 

Šoupátkový rozvaděč  

Šoupátkový rozvaděč má čtyřhranné šoupátko, jehož škrtící elementy jsou vůči pracovnímu 

válci v můstkovém zapojení. Dva nákružky mají vždy na obou stranách škrtící hrany Podle 

směru posunutí    šoupátka je kapalina o vstupním tlaku    vedena přes otevřené škrtící 

hrany do jednoho prostoru pracovního válce a z jeho druhého prostoru je vedena přes škrtící 

hrany druhého nákružku do zpětné větve s tlakem    hydraulického okruhu. Při výše 

uvedeném řešení šoupátkového rozvaděče je v rozsahu      mm posuvu šoupátka rychlost 

posouvání pístu pracovního válce menši, v důsledku zvýšení vnitřní netěsnosti šoupátkového 

rozváděče.  

 

 
Obr. 5.7 Schéma servomechanismu 

 

Šoupátko je v pouzdře rozváděče přesně uloženo (zalapováno) a lze tedy předpokládat, že při 

dalším posuvu bude vnitřní netěsnost v podstatě nulová. 
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Pro určení průtokových charakteristik šoupátkového rozváděče je možné aplikovat základní 

rovnici pro turbulentní proudění kapaliny, tedy  

 p = R .Q
2
,                                                                                                                  5.10 

kde p je tlaková ztráta (tlakový spád), Q je průtok a R je odpor proti pohybu turbulentního 

proudu kapaliny. 

Dále je možno psát, že 

   p1 – p1´ = R1. Q1
2
 ;     p2´- p2 = R2. Q2

2
 . 

Za předpokladu, že nedochází k podstatným průtokovým ztrátám v pracovním válci, a že píst 

má oboustrannou pístnicí, je průtok Q1 = Q2 = Q. 

Hydraulické odpory          jsou závislé na posunutí šoupátka   a dále pak na teplotě a 

fyzikálních vlastnostech kapaliny, i na tvaru průtočných ploch. Pro kuželové škrtící hrany 

podle obr. 5.7 je zřejmé, že průtok a tedy i tlak v pracovním válci je řízen především na 

výstupu kapaliny z pracovního válce a změnami odporu kuželových škrtících hran.     

Uvedené rovnice vyjadřují nelineární závislost průtoku šoupátkovým rozvaděčem na 

posunutí šoupátka ( ), na tlakovém spádu (       ) i zatěžovacím tlakovém spádu 

  
    

    . 

 

Z měřených průtokových charakteristik hydraulických šoupátkových rozváděčů vyplývá, že 

uvedené nelineární závislosti lze v prvopočátku návrhu konstrukce zanedbat a při rozboru 

dynamických vlastností posilovačů uvažovat linearizované závislosti. Nejvýhodnější je, 

vycházet z výsledků měření průtokových charakteristik již existujících šoupátkových 

rozvaděčů.  

Obecně je možno rovnici průtokové charakteristiky linearizovat ve tvaru: 

                            . 

,,,

p
p

Q
p

p

Q
x

x

Q
Q

pxpxpp










































                       5.11 

 

Za předpokladu, že napájecí tlakový spád p je udržován hydraulickou tlakovou soustavou na 

konstantní hodnotě, což je oprávněný předpoklad, je možné závislost průtoku na změně 

tlakového spádu p zanedbat. 

Uvedenou rovnici lze pak přepsat do tvaru: 

                                                                                                                      5.12 

kde koeficienty kx a kp lze nejlépe určit z měření průtokových charakteristik šoupátkového 

rozváděče dané konstrukce při daném tlakovém spádu   a různých zatěžovacích tlacích     

Měření je prováděno pro danou hydraulickou kapalinu a při konstantních teplotách. 

 

Účelem modelování je nalézt takové průtokové součinitele           , které vykazují pro daný 

posilovač požadované dynamické vlastnosti a z hodnot těchto součinitelů nalézt a stanovit 

vhodné konstrukční parametry - rozměry šoupátkového rozvaděče. 
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Pracovní válec 

Pracovní válec posilovače je přímočarý hydromotor s průběžnou pístnicí, přeměňující 

tlakovou energii na energii mechanickou, která je potřebná na natáčení příďového podvozku 

při řízení směru pohybu letounu po zemi.   

Z hlediska analytického popisu a modelování jsou pro lineární model posilovače uvažovány 

dvě rovnice, vycházející ze silové a průtokové rovnice pracovního válce. 

 

 

Silová rovnováha je vyjádřena rovnicí 

     (  
    

                  ,                                                                5.13 

kde výsledná zatěžovací síla    složená ze sil setrvačných    , třecích    , a manévrovacích 

   je překonávána silou hydraulickou, působící na píst pracovního válce. 

Základní uspořádání je na obr. 5.7. 

Setrvačná síla vyjadřuje setrvačný odpor všech posuvných a otočných členů posilovače, 

mechanického převodu a otočné části podvozku, které jsou spojeny s pracovním válcem. 

Proto je možné obecně psát, že  

   ∑    
   

 
    ∑

  

  

 
        ,                                                                                5.14 

kde      je translační zrychlení i-tého členu a      je úhlové zrychlení j-tého členu 

uvažované mechanické soustavy    je moment setrvačnosti tělesa k ose otáčení a    je rameno 

působící síly. 

Pro jednodušší představu je vhodné výsledný setrvačný odpor soustavy vyjádřit ekvivalentní 

redukovanou hmotností, která je přímo napojena a pohyblivou část pracovního válce a má 

stejný setrvačný účinek, tedy    
  

   ⁄   . 

Výpočet redukované hmotnost    je poměrně komplikovaný, vyžaduje mnoho zjednodušení. 

Proto je výhodné určit redukovanou hmotnost    měřením na konstrukčním zapojení 

posilovače do soustavy řízení příďového podvozku. 

 

Třecí síla    je způsobena kapalným (kluzným) třením všech třecích dvojic mechanických 

převodů a třením pístu a pístnice v těsněních pracovního válce. Pro kapalné tření je možné 

předpokládat, že pro přímočarý pohyb je třecí síla přímo úměrná rychlosti.  

Proto      ∑       
 
     a obdobně jako pro setrvačnou sílu je celkovou třecí sílu možno 

vyjádřit vztahem 

                                                                                                                              5.15 

kde    je výsledný součinitel kapalného tření všech třecích dvojic redukovaný na rychlost 

pohybu pracovního válce. 

Manévrovací síla posilovače řízení podvozku bude v dalším uvažována jako síla úměrná 

výchylce akční části posilovače. Technické zadání hydraulického systému pro letoun EV-55 

uvádí, že maximální provozní zatížení bude 10400 N a zdvih válce je 78,5 mm. 

Sila pro řízení příďového podvozku bude úměrná výchylce podle vztahu 

      ,                                                                                                                       5.16          
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kde součinitel manévrovací síly je určen z uvedeného technického zadání přístroje. 

Dosazením jednotlivých výrazů pro síly do silové rovnováhy, má silová rovnice pracovního 

válce tvar: 

          
                                                                                                 5.17 

   

Průtoková rovnováha je vyjádřena rovnicí 

             ,                                                                                                  5.18                

kde   je průtok do válce,    je průtok vnitřními netěsnostmi a    deformační průtok při 

činnosti pracovního válce. 

Vnitřní netěsnost je charakterizována průtokem    , který pro laminární proudění přes 

těsnění a mezi kruhovou spárou mezi pístem a stěnou válce posilovače je možno vyjádřit 

vztahem  

   
  
    

 

  
 

  

  
 ,                                                                                                      5.19                

kde hydraulický odpor    těsnění pístu ve válci závisí na konstrukčním uspořádání typu 

těsnění a na vlastnostech hydraulické kapaliny. 

 

Deformační proud    je rozdíl deformačních proudů kapaliny v objemu    a v objemu   , 

který vznikne změnami tlaků   
 
 a    

 
, a  proto je 

           
 

  
(     

       
  .                                                                       5.20 

 

Vliv stlačitelnosti kapaliny je největší při poloze pístu uprostřed válce, tedy pro  

         ⁄  , kde   je objem pracovního válce posilovače. 

Deformační průtok ve válci za těchto podmínek je 

   
 

   
   .                                                        

Po dosazení má rovnice průtokové rovnováhy v pracovním válci posilovače tvar 

       
 

   
    

  

  
 .                                                                                          5.21 

 

Zpětná vazba 

Okamžité otevření průtoku kapaliny z šoupátkového rozvaděče do pracovního válce 

posilovače je závislé na vstupním řídicím signálu   a na výstupním pohybu   pracovního 

válce. Protože posilovač má tzv. vnitřní zpětnou vazbu s koeficientem přenosu     , je 

okamžitá výchylka šoupátka 

            .                                                                                                   5.22         

Dynamické vlastnosti a jejich rozbor z hlediska určení optimálních parametrů regulačního 

prvku (šoupátkového rozvaděče) jsou dány následující soustavou rovnic S 1 posilovače 

řízení:   
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                                      Průtoková rovnice šoupátkového rozváděče 

          
                 Silová rovnice pracovního válce 

       
 

   
    

  

  
             Průtoková rovnice pracovního válce 

                                            Rovnice zapojení zpětné vazby                            S 1 

 

Soustavu rovnic posilovače řízení příďového kola lze vyjádřit i schématickým zapojením 

jednotlivých parametrů a veličin v blokovém schématu na obr. 5.8. 

 

 
   

Obr. 5.8 Blokové schéma posilovače 

 

Dynamické vlastnosti posilovače je možno posuzovat z tvaru přenosové funkce definované 

jako poměr výstupního pohybu   posilovače k vstupní řídicí výchylce  , tedy přenosové 

funkce        
 

 
 . Vlastnosti této funkce jsou závislé na jednotlivých hodnotách 

konstrukčních a provozních parametrů. Analytickým řešením výše uvedené soustavy rovnic 

posilovače řízení, je možné dospět ke tvaru  

   
 

 
 

  

   
     

       
 ,                                                                                      5.23       

kde koeficienty            , a zesílení    posilovače závisí na konstrukčních a provozních 

parametrech posilovače řízení. Jejich hodnoty určují dynamické vlastnosti sledované 

soustavy a mohou být určující pro stanovení jejich hodnot pro dosažení podmínek stability. 

K posouzení stability se využívají kritéria stability např. Hurwitzovo nebo  

Routhovo-Schurovo kritérium. 

 

Simulační model posilovače 

Pro získání představy o vlivu změn jednotlivých konstrukčních a provozních parametrů na 

dynamické vlastnosti posilovače řízení příďového podvozku je navržena simulace 
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v programu Matlab-Simulink. Simulační model dovolí poměrně rychle zjišťovat změny 

vybraných parametrů na přenosovou funkci posilovače řízení. 

Pro sestavení simulačního modelu je soustava rovnic S 2 posilovače upravena na tvar:  

 

                
 

   
    

  

  
 

   
 

   
(    

            

                                                                                                                          S 2     

 

A další úpravou pak na tvar S 3 umožňující sestavit simulační model. 

   
 

 
[  

   

 
  

     

 
   (   

 

  
)
   

 
  ] 

   
 

 
[
  

  
   

  
  

   
  

  
 ] 

                                                                                                                          S 3 

 

Pro základní nastavení simulačního modelu je zvolena poloha pístu uprostřed pracovního 

válce. 

 
Obr. 5.9 Simulační linearizovaný model posilovače 
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Na obr. 5.9 je uveden simulační linearizovaný model posilovače řízení příďového podvozku 

letounu. Oproti modelu vyplývajícího přímo z výše uvedení soustavy rovnic, kdy hlavním 

cílem je nalézt optimální hodnotu průtokového součinitele    , je v modelu zařazena 

simulace náhlé zavedení vnější síly, která při nulovém vstupním signálu   charakterizuje 

poddajnost posilovače řízení.   

Modelováním dynamických charakteristik posilovače řízení je možné získat základní 

představu na ovlivnění těchto charakteristik konstrukčními a provozními parametry, případně 

i závadami, které mohou nastat v průběhu provozu. Pro získání věrohodných výsledků je 

nutno znát základní parametry modelovaného servomechanismu.  

Vliv objemového modulu pružnosti hydraulické kapaliny na změnu dynamických vlastností 

jednokomorového hydraulického servomechanismu zapojeného do systému řízení letounu. 

Pro rozbor je uvažován hydraulický servomechanismus s těmito základními parametry: 

(Převzato z kap. 5.3). 

 činná plocha pístu pracovního válce posilovače Ap = 7,54.10
-4

 m
2
 

 objem pracovního válce posilovače V = 5,88.10
-5

 m
3
 

 přenos zpětné záporné vazby kz = 1 

 redukovaná hmotnost pohybujících se částí  mR = 40 kg 

 součinitel (výsledný) kapalného tření  ft = 2,7. 10
3
 Nsm

-1
 

 součinitel vnitřního hydraulického odporu těsnění pístu  Rv = 4,8. 10
12

 Pasm
-3

 

 modul objemové pružnosti hydraulické kapaliny  EK = 1,48. 10
9
 Pa 

 převod síly pro řízení příďového kola BL = 1,32. 10
5
 Nm

-1
 

Průtokové charakteristiky šoupátkové skupiny jsou pro teplotu 18°C linearizovány a jejich 

charakteristiky jsou definovány parametry   kx = 3,75. 10
-2

 m
2
s

-1
   

                                                                           kp = 3,4. 10
-12

 m
3
Pa

-1
 

 

Pracovní tlak p = 20 MPa a základní výchylka šoupátka rozvaděče je volena     mm. 

 

Výpočet koeficientů pro simulační model posilovače 

1:   
  

  
⁄       

  ⁄     

2:  
  

  
⁄        

  ⁄             

3:  (    
  

⁄ )  (
  

 ⁄   (         
      ⁄ )  (             ⁄          

4:     (
  

 ⁄   (         (             ⁄           
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5:  
  

  
⁄         

   ⁄  = 1,84e-5 

6:     (
  

 ⁄   (         (             ⁄            

7:       

 

 5.5 Diskuze výsledků modelování a optimalizace parametrů posilovače 

 

Na simulačním modelu byly nastaveny základní hodnoty jednotlivých výše uvedených 

koeficientů simulační rovnice a z průběhů přechodových charakteristik byla odečtena doba 

regulace Tu, která byla zvolena jako kriteriální funkce optimalizace návrhu posilovače řízení 

přední podvozkové nohy letounu. Dále byly zmenšovány a zvětšovány hodnoty průtokového 

součinitele kx a odečítány odpovídající doby regulace Tu. 

Průtokový součinitel kx je na obr. 5.10 uveden v bezrozměrové formě, nová hodnota byla 

vztažena k základní hodnotě, tedy 

  
̅̅ ̅  

  

       
 . 

Doby regulace Tu byly stanoveny jako doby, kdy výstupní výchylka vstoupí a neopustí 

pásmo         , které bylo definováno z teoretické hodnoty, že po ustálení je průtok 

šoupátkovým rozváděčem nulový a       Ve skutečnosti je však šoupátkový rozváděč 

mírně otevřen (    ) a průtok kryje při zatížení ztráty vnitřní netěsností.   

 

 
Obr. 5.10 Vyhodnocení vlivu průtokového součinitele kx  na dobu regulace posilovače 

 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      64 

 
 

Obr. 5.11 a) Přechodová charakteristika pro   
̅̅ ̅    

 

 

 
 

Obr. 5.11 b) Přechodová charakteristika pro   
̅̅ ̅      
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Obr. 5.11 c) Přechodová charakteristika pro   
̅̅ ̅      

 

 
 

Obr. 5.11d) Přechodová charakteristika pro   
̅̅ ̅       
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Z obr. 5.10 vyplývá, že optimální hodnota průtokového součinitele šoupátkového rozvaděče 

je při   
̅̅ ̅      a tedy pro                   . Základní průběhy přechodových 

charakteristik, vstupního (z), výstupního (y) signálu a hodnota okamžitého otevření 

šoupátkového rozvaděče (x) (v mm) v  závislosti na čase (v sekundách), pro určení doby 

regulace přechodového děje jsou uvedeny na obr. 5.11a, b, c, d.  Při analýze a 

doporučení  optimální hodnoty průtokového součinitele    , je však nutno uvážit i vliv 

možného jemného kmitání (dle obr. 5.11c) na opotřebení a životnost šoupátka v pouzdře 

rozvaděče i těsnění pístu a pístnice posilovače.   

 

Některé další výsledky ze simulace vlivu provozních a konstrukčních parametrů na činnost 

posilovače řízení: 

a) Objemový modul pružnosti kapaliny má velký vliv na kmitání posilovače. Při jeho poklesu 

pod hodnotu 1,1.10
3
 MPa vede k rychlému narůstání počtu i amplitud zákmitů a překmitů, 

prodlužuje se doba regulace, což bude mít vliv na opotřebování těsnění v posilovači i 

únavové poškození mechanických spojení s podvozkovou nohou. 

b) Vliv zatížení posilovače se projeví především na jeho statickém zesílení. Tato závislost je 

dána tím, že pro stejný hydraulický odpor těsnění pístu se v důsledku vzrůstu zatěžovací síly 

a tím tlakového spádu    na těsnění pístu, stoupá průtok. Jak je zřejmé z obr. 5.11 d) je tento 

průtok kompenzován částečným otevřením šoupátkového rozváděče.   
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 6 Optimalizace diagnostických parametrů hydraulické 

    soustavy        
 

 

Tato kapitola se zaobírá oblastí diagnostiky technického stavu HS a jejích přístrojů - prvků. 

Zejména je zaměřena na proces optimalizace počtu a druhu měřených parametrů, 

použitelných pro diagnostiku technického stavu HS. 

Uvažována je diagnostika technického stavu HS a přístrojů realizovatelná bez demontáže 

přístrojů, prováděná zejména on-line při provozování letounu. 

   

 

6.1 Popis  HS EV-55 a její rozdělení na podsoustavy 

 

Hydraulická soustava letounu EV-55 je v souladu s požadavky předpisu CZ 23 i CZ 25 

složena z okruhu hlavního a okruhu nouzového. Popis je vytvořen s použitím lit.[31]. 

 

Hlavní okruh 

Pomocí hlavního okruhu HS se realizují následující funkce: pohyb podvozkových nohou, 

natáčení kola příďového podvozku, vysouvaní a zasouvání klapek do všech poloh, brzdění 

kol a krátkodobé parkování. 

Hydraulický agregát poháněný elektromotorem zajišťuje dodávku tlakové kapaliny. 

Tlakovou hladinu v hlavním okruhu udržuje akumulátor. 

Čerpadlo nasává hydraulickou kapalinu přes sací filtr z nádrže. Kapalina postupuje do 

akumulátoru, který zajistí stálou dodávku kapaliny bez tlakových špiček. Dále kapalina 

postupuje přes zpětný ventil a výtlačný filtr do okruhu stálého tlaku (20,7 MPa), na který jsou 

napojeny pracovní okruhy rozvádějící hydraulickou energii k jednotlivým přístrojům. 

Soustava je jištěna pojistným ventilem, který chrání okruh proti tlakovému přetížení. Při 

zvýšení tlaku nad stanovenou hodnotu přepouští ventil kapalinu zpět do nádrže. Dále jsou v 

okruhu snímače tlaku hydraulické kapaliny. Signalizátor tlaku v akumulátoru ovládá přímo 

hydraulický agregát, přepouštěcí a měnící ventily ovládající klapky, brzdy a nouzový režim 

systému. 

Celé ovládání okruhu zajišťují elektromagnetické třícestné rozvaděče pro zasouvání 

podvozku a klapek. 

Ovládání natáčení přídového kola zajišťuje servořízení, které plní funkci tlumiče bočních 

kmitů a při vychýlení řídicího šoupátka slouží k řízení letounu při pojíždění. Brzdění je 

realizováno u kol hlavního podvozku s možností obce na zástavbu systému ABS. 

Hydraulické válce hlavních podvozku jsou zajištěny proti přídavným silám mechanickými 

zámky v obou krajních polohách válců. Válec vztlakových klapek má fixovány tři polohy (0°, 

20°, 38°) a to zámky hydraulickými. 
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Pro pohyb letounu po zemi je příďový podvozek řízen pomocí mechanicko-hydraulického 

válce. Řízení probíhá ve dvou režimech. V prvním režimu pro vzlet a přistání je řízen od 

pedálu pilota v rozmezí ± 5°. V druhém režimu pro zatáčení o malých poloměrech je 

podvozek řízen pákou na levé spodní části palubní desky až do maximální výchylky ± 50°. 

Aktivace druhého – ručního režimu je zprostředkována přepínačem na středním pultu se 

signalizací. Sekundární funkcí hydraulického válce ovládání přídového podvozku je tlumení 

případných kmitů. 

Plnění hydraulické soustavy je zajištěno nalévacím otvorem na horní straně hydroagregátu, 

který je přístupný odklopným víkem v přídi. Pro plnění akumulátorů technickým dusíkem 

jsou v akumulátorech integrovány plnící přípojky. 

 

Nouzový okruh 

Nouzový okruh zajišťuje nouzové vysouvání podvozku a jejich polohovou aretaci, nouzové 

vysunutí vztlakových klapek do polohy 38° a zajištění hydraulickými zámky, nouzové 

brždění bez použití funkce ABS a krátkodobé parkování. 

Směrové ovládání letounu při pojíždění v tomto režimu není možné. 

Zdrojem energie je nouzový akumulátor, který je doplňován tlakovou kapalinou z hlavního 

okruhu. 

Nouzový okruh zajišťuje nouzové funkce při výpadku hlavního zdroje hydraulické kapaliny 

nebo porušení hydraulických rozvodů hlavního okruhu. 

Všechny ovládací prvky jsou soustředěny v pilotní kabině. Hydroagregát a oba akumulátory 

jsou umístěny mezi přepážkou 1 a 2 přední části trupu. Přístup do této části je přes snímací 

víko na levé a pravé straně. Zbytek hydraulických agregátů je umístěn v pravé přední části 

trupu mezi přepážkou 2 a 3. Přístup do této části je snímacím víkem v podlaze zavazadlového 

prostoru. 

 

Popis funkce systému 

 

Hydraulické schéma je rozděleno na následující logické bloky:  

- hlavní okruh,  

- nouzový okruh,  

- okruh vztlakových klapek,  

- okruh brzd,  

- okruh řízení příďového podvozku.  
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Seznam použitých hydraulických přístrojů v HS EV-55 

Symbol Označení Název 
Hmotnost 

[kg] 

Přístroje okruhu podvozku    

F03 LUN 7121 Válec příďového podvozku 5,6 

G01 LUN 7124 Servořízení příďového podvozku 1,2 

G02 LUN 2580 Rozvaděč hydraulický 1 

G03 LUN 8037 Zpětný ventil 0,03 

F01 LUN 7120 Válec hlavního podvozku L 5,6 

F02 LUN 7120 Válec hlavního podvozku P 5,6 

F04 LUN 2578 Rozvaděč hydraulický 1,5 

F06 LUN 8037 Zpětný ventil 0,03 

F07 LUN 8221 Hydraulický rozváděč 0,1 

F05 LUN 8006 Rruční ventil třicestný 0,2 

E01 LUN 7523 Redukční ventil 0,8 

E02 LUN 8207 Ovladací ventil brzd L 0,5 

E02 LUN 8207 Ovladací ventil brzd P 0,5 

E03 LUN 2577 Ventil ABS L 0,4 

E03 LUN 2577 Ventil ABS P 0,4 

E04 LUN 8008 Měnící ventil L 0,3 

E04 LUN 8008 Měnící ventil P 0,3 

E05 LUN 8208 Nouzový ventil brzd 0,8 

E06   Nádrž Aeroshell 31   

        

Přístroje hlavního a nouzového okruhu   

A01 LUN 6593 Hydraulický agregát 7,2 

A02 LUN 7660 Filtr 0,5 

A08 LUN 8037 Zpětný ventil 0,03 

A03 LUN 6960 Akumulátor 1 litr 4,6 

A07 LUN 8038 Kombinovaný pojistný ventil 0,12 

A04 LUN 1430 Signalizátor tlaku 0,15 

A05 LUN 1430 Signalizátor tlaku 0,15 

A06 LUN 1430 Signalizátor tlaku 0,15 

B01 LUN 6959 Akumulátor 2,5 litru 6,8 

B02 LUN 1430 Signalizátor tlaku 0,15 

B03 LUN 1430 Signalizátor tlaku 0,15 

B04 LUN 8038 Kombinovaný kohout 0,12 

B05 LUN 8037 Zpětný ventil 0,03 

B06 LUN 8039 Přepouštěcí ventil 0,08 

        

Přístroje okruhu vztlakových klapek   

C01 LUN 7123 Válec vztlakových klapek 1,8 

C02 LUN 2578 Rozvaděč hydraulický 1,5 

C05 LUN 8037 Zpětný ventil 0,03 

C03 LUN 2581 Rozvaděč hydraulický 0,7 

C04    LUN 7573.5 Tlumící ventil 0,2 

C06 LUN 8006 Ruční ventil třícestný 0,2 
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Příslušenství   

    Potrubí, šroubení 5,8 

    Hadice 0,8 

    Fitinky 1,8 

    Úchyty akumulátorů 1,2 

    Technický dusík 8MPa / 4litry 0,6 

    Hydraulická kapalina 6,8 

    

  

Suchá váha  59,12 

 

 

6.2 Popis jednotlivých okruhů hydraulické soustavy 

 

Hlavní okruh  

Účelem hlavního okruhu je zásobení všech ostatních okruhů tlakovou kapalinou v hlavním 

režimu. Skládá se s přístrojů označených písmenem A. 

Základní schéma okruhu je v příloze P3. Popisy dále jsou  vytvořeny s použitím lit. [31].  

 

Hydroagregát A01 LUN 6593.80 slouží jako zdroj tlakové kapaliny. Motor, čerpadlo a nádrž 

spolu tvoří jeden montážní celek. Motor je chlazen ponořením do kapaliny.  

V bloku jsou zaintegrovány síťkové filtry. Součástí přístroje je pojistný ventil, který slouží 

k zabránění tlakového přetížení agregátu a optický hladinoměr. 

Zpětný ventil A08 zabraňuje tomu, aby tlaková kapalina z hlavního akumulátoru neroztočila 

hydroagregát. Filtr A02 je hlavním tlakovým filtrem v okruhu, s jemností 10/20 mikronů. 

Soustava signalizátorů tlaku A04 a A05 slouží k řízení hydroagregátu. Vysílač tlaku A06 

slouží k předepsané signalizaci. 

 V okruh je dále hlavní akumulátor A03, který je jištěn pojistným ventilem kombinovaným 

A07 pro případ zvýšení tlaku v důsledku zvýšení teploty. Další funkcí ventilu A07 je 

vypuštění akumulátoru pro případ servisních činností. 

Doplňování kapaliny do hydraulického okruhu se provádí prostřednictvím plnící přípojky 

sací A09 v odpadní větvi nebo plnící přípojky tlakové zástavbové A10 v tlakové větvi. 

 

Nouzový okruh 

Účelem nouzového okruhu je zásobování okruhů podvozků, vztlakových klapek a brzd 

tlakovou kapalinou v nouzovém režimu. Skládá se s přístrojů označených písmenem B. 

Základní schéma okruhu je na příloze P3. 

Zdrojem tlaku je nouzový akumulátor B01. Tento akumulátor může být doplněn pouze 

v případě, kdy je letoun na zemi, s vysunutým podvozkem. Doplňování probíhá v pozici 

elektrohydraulického rozvaděče F04 „podvozek vysunout“ přes přepouštěcí ventil B06 a 

zpětný ventil B05.  
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Signalizátor tlaku B02 slouží pro signál k doplnění akumulátoru. Vysílač tlaku B03 slouží 

k signalizaci tlaku v nouzovém okruhu. 

Okruh je dále vybaven pojistným ventilem kombinovaným B04 pro případ zvýšení tlaku jako 

například důsledku zvýšení teploty. Další funkcí ventilu B04 je vypuštění akumulátoru pro 

případ servisních činností. 

 

Okruh vztlakových klapek  

Okruh vztlakových klapek slouží k ovládání vztlakových klapek. Skládá se s přístrojů 

označených písmenem C. Základní schéma okruhu je na obr. 6.1.  

Hydraulický válec vztlakových klapek C01 je dimenzován na provozní sílu 15kN. Jedná se o 

válec bez mechanických zámků, ale s integrovanými hydraulickými zámky. Signalizace 

koncových poloh a polohy start je řešena mimo tento válec. 

Vztlakové klapky jsou koncipovány jako dvourychlostní. Elektrohydraulický rozvaděč C02 

v základní poloze přeruší přívod tlakové kapaliny do vztlakových klapek. Je to z důvodu 

dvojího jištění proti jejich samovolnému pohybu. Nižší rychlosti se dosáhne přepnutím 

rozvaděče C02 na větev tlumícího ventilu C07. Ten redukuje průtok na hodnotu potřebnou 

pro dosažení nižší rychlosti pohybu vztlakových klapek. Vyšší rychlosti je dosaženo v 

případě, kdy je ventil C07 vyřazen z funkce. Zpětné ventily C08 a C09 brání zpětnému 

proudění kapaliny v tlakové větvi za rozvaděčem C02. Pojistný ventil C10 zase brání 

překročení provozní síly 4,4kN na klapky za ventilem C07. 

Směr pohybu vztlakových klapek ovládá elektrohydraulický rozvaděč C03, který k nim 

v základní poloze uzavírá přívod tlakové kapaliny. Jejich pohyb je dále tlumen a zpomalen 

pomocí hydraulických odporů-tlumivek, které jsou vestavěny ve válci C01. Dva jednostranné 

hydraulické zámky fixují polohu válce vztlakových klapek ve zvolené poloze jak při 

tlakovém, tak tahovém zatížení pístnice. Součástí hydraulických zámků jsou také dilatační 

pojistné ventily, které při nárůstu tlaku ve válci upustí kapalinu do odpadu. Všechny tyto 

přístroje jsou rovněž integrovány do válce C01. Zpětný ventil C05 brání zpětnému proudění 

kapaliny v odpadní větvi směrem k trojici rozvaděčů. 

V případě nouzové funkce jsou vztlakové klapky pouze jednorychlostní a pohybují se vyšší z 

obou rychlostí. V nouzovém režimu rovněž lze pohyb klapek zastavit pomocí ručního ventilu 

třícestného C06, v případě nezastavení pohybu jsou klapky vysunuty do polohy přistání. K 

realizaci nouzové funkce dojde po ručním přestavení ventilu C06, ten musí být ze strany 

tlakové větve nouzového okruhu ve všech režimech bezodkapový, aby nedocházelo k 

vybíjení nouzového akumulátoru. Po ručním přestavení tohoto ventilu dojde k přesunu 

šoupátka ve válci C01 do nouzové polohy. Tím je válec vztlakových klapek od hlavního 

okruhu zcela odpojen a je zcela připojen na nouzový okruh. 

Při běžném letovém cyklu se předpokládá, že nejprve dojde k vysunutí vztlakových klapek 

do polohy start, poté dojde k vytažení podvozku a následně k vysunutí vztlakových klapek do 

polohy přistání. To funkce nouzového okruhu neumožňuje. Přes nouzový okruh lze vztlakové 

klapky pouze vysunout a to hned do krajní polohy umožněné tlakem v nouzovém 
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akumulátoru. Minimálním požadavkem pro nouzové vysunutí vztlakových klapek je vysunutí 

do polohy start. 

 

 

Obr. 6.1 Hydraulické schéma vztlakových klapek 
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Hydraulický okruh vztlakových klapek je složen z následujících přístrojů: 

 

A01 Hydroagregát 

A02 Vysokotlaký filtr 

A03 Hlavní akumulátor 

A04 Tlakový spínač 

A05 Tlakový spínač 

A06 Signalizátor tlaku 

A07 Pojistný ventil kombinovaný 

A08 Zpětný ventil 

A10 Plnicí přípojka tlaková 

C01 Válec vztlakových klapek 

C02 Elektrohydraulický rozvaděč 

C03 Elektrohydraulický rozvaděč 

C05 Zpětný ventil 

C07 Tlumicí ventil 

C08 Zpětný ventil 

C09 Zpětný ventil 

C10 Pojistný ventil 

 

 

Okruh podvozku   

Okruh podvozku slouží k ovládání podvozku. Skládá se s přístrojů označených písmenem F. 

Základní schéma okruhu je na obr. 6.2.  

Elektrohydraulický rozvaděč F04 ovládá válec příďového podvozku F03 a oba válce 

hlavního podvozku F01 a F02 v hlavním režimu. V nouzovém režimu potom ovládá 

podvozek ruční ventil třícestný F05. 

Podvozkové válce mají v obou krajních polohách mechanické zámky. Do těchto válců je dále 

zaintegrováno šoupátko, které zajišťuje funkci válce v nouzovém režimu. K tomu, aby bylo 

možno realizovat nouzovou funkci vysunutí podvozku, slouží hydraulický rozvaděč F07, 

který zabezpečí odvod kapaliny z válce do odpadu a to i v případě, kdy došlo k zaseknutí 

rozvaděče F04 v poloze „podvozek zasunout“. 

Zpětný ventil F06 brání zpětnému proudění kapaliny v odpadní větvi. 

Hydraulický okruh podvozku je složen z následujících přístrojů: 

 

A01 Hydroagregát 

A02 Vysokotlaký filtr 

A03 Hlavní akumulátor 

A04 Tlakový spínač 

A05 Tlakový spínač 

A06 Signalizátor tlaku 

A07 Pojistný ventil kombinovaný 

F01 Válec hlavního podvozku 

F02 Válec hlavního podvozku 

F03 Válec příďového podvozku 

F04 Elektrohydraulický rozvaděč 

F07 Hydraulický rozvaděč 

  

  

A08 Zpětný ventil 

A10 Plnicí přípojka tlaková 
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Obr. 6.2 Hydraulické schéma podvozku 

 

 

Okruh brzd  

Okruh brzd slouží k brzdění kol podvozku. Skládá se s přístrojů označených písmenem E. 

Brzdy pracují s tlakem 5 MPa. Tohoto tlaku je dosaženo pomocí redukčnímu ventilu E01. 

Ovládací ventily brzd E02L, P slouží jako regulátory tlaku v jednotlivých brzdách. 
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Brzdy jsou koncipovány jako brzdy s ABS. Na hlavních podvozkových kolech jsou snímače 

otáček a elektronika porovnává velikost otáček. V případě zablokování kol při brzdění je 

snížen tlak z daného okruhu ventily ABS E03L, P. 

Poté se kapalina dostane do měnících ventilů E04L, P, které slouží k přepínání hlavní a 

nouzové funkce. 

Nouzový ventil brzd E05 je kombinovaný přístroj sloužící ke třem funkcím. Jednak 

zabezpečuje dobrzdění kol při zatahování podvozku, jednak zajišťuje nouzovou funkci brzd a 

dále zajišťuje krátkodobé parkování, kde jako zdroj tlaku je nouzový akumulátor. 

 

Okruh řízení příďového kola 

Princip řízení příďového kola vychází z letounu L-410. Skládá se s přístrojů označených 

písmenem G. Základní schéma okruhu je na obr. 6.3.    

Podvozek je možno ovládat po přepnutí elektrohydraulického rozvaděče G02. K řízení kola 

příďového podvozku slouží válec servořízení včetně šoupátkového rozvaděče G01, který je 

napojen na pracovní válec, jehož pístnice je spojena s pevnou částí podvozku a válec 

s šoupátkovým rozvaděčem je spojen s otočnou částí mechanické soustavy řízení ´příďového 

kola.  

Šoupátko rozvaděče je mechanickou soustavou spojeno s nožním řízením letounu. 

Šoupátkový rozvaděč spolu s pracovním válcem válec je v dalším části nazýván posilovač 

řízení příďového kola a pracuje v režimu malých výchylek v případě vysoké rychlosti a může 

pracovat i v režimu velkých výchylek při malé rychlosti. Koncepce posilovače umožňuje také 

otáčení podvozkového kola při vlečení letounu. 

Hydraulický okruh řízení příďového kola je složen z následujících přístrojů: 

 

A01 Hydroagregát 

A02 Vysokotlaký filtr 

A03 Hlavní akumulátor 

A04 Tlakový spínač 

A05 Tlakový spínač 

A06 Signalizátor tlaku 

C05 Zpětný ventil 

G01 Válec posilovače 

G02 Elektrohydraulický rozvaděč 

  

  

  

A07 Pojistný ventil kombinovaný 

A08 Zpětný ventil 

A10 Plnicí přípojka tlaková 

 

 



Optimalizace hydraulického systému 
a jeho prvků pro malá dopravní letadla                                                                      
VUT-FSI v Brně, Letecký ústav                                                                                           Ing.  Luboš Kameník 

 

 

 

Disertační práce                                                                                                                                      76 

 

Obr. 6.3 Hydraulické schéma řízení příďového kola 

 

Pohledem na seznam použitých přístrojů v podsoustavách je zřejmé, že řada přístrojů je pro 

všechny podsoustavy společná, zejména oblast zdroje tlakové kapaliny. Lze tedy technické 

stavy a příznaky stavu společných přístrojů sdílet. To do jisté míry zjednoduší vytváření 

výběru optimální množiny diagnostických parametrů hydraulické soustavy letounu. 
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6.3 Podklady pro tvorbu matice technického stavu soustavy 

 

Současné hydraulické přístroje používané v hydraulických soustavách dopravních letadel 

jsou komplikovaná zařízení složená z mnoha základních hydraulických prvků, - posilovače, 

hydrogenerátory, přímočaré hydromotory, ventily, filtry apod. 

Jejich konstrukce je složena z množství mechanických prvků – šoupátka, pístnice, válce, 

šrouby, pružiny apod. 

Pro posouzení technického stavu HS je nutno znát technický stav jednotlivých přístrojů 

z kterých se HS skládá. Proto také do matice techn. stavu vstupují údaje týkající se 

technického stavu přístrojů.  

Je zřejmé, že každý složitější přístroj se může nacházet v mnoha úrovních technického stavu 

a může nastat velké množství závad. Proto je třeba při stanovení množiny stavů přijmout řadu 

zjednodušení: 

- nejsou uvažována potrubí a potrubní spoje 

- nejsou uvažovány závady, které mají malou pravděpodobnost výskytu 

 

Nejčastější závady v hydraulických soustavách malých dopravních letadel 

Vztaženo na přístroje HS letounu EV-55. 

 

A01 HYDROAGREGÁT - výpadek dodávky tlakové kapaliny 

                                              - nedostatečná dodávka 

                                              - pokles přetlaku v nádrži 

                                              - nízký tlak 

A02 VYSOKOTLAKÝ FILTR - vysoká tlaková ztráta  

A03 HLAVNÍ AKUMULÁTOR - nízký tlaku plynu  

                             -ztráta funkce, nefunkčnost vaku           

A04 TLAKOVÝ SPÍNAČ - nesepnutí 

A05 TLAKOVÝ SPÍNAČ - nesepnutí 

A06 SIGNALIZÁTOR TLAKU - ztráta funkce 

A07 POJISTNÝ VENTIL KOMBINOVANÝ - netěsnost ventilu 

A08 ZPĚTNÝ VENTIL - netěsnost -propouštění v opačném směru 

A10 PLNICÍ PŘÍPOJKA TLAKOVÁ - netěsnost vnější 

C01 VÁLEC VZTLAKOVÝCH KLAPEK - netěsnost hydromotoru a ventilů  

C02 ELEKTROHYDRAULICKÝ ROZVADĚČ - netěsnost 

                                                                                   - nepřesunutí šoupátka         

C03 ELEKTROHYDRAULICKÝ ROZVADĚČ - netěsnost 

                                                      - nepřesunutí šoupátka 

C05 ZPĚTNÝ VENTIL -  netěsnost - propouštění v opačném směru 

C07 TLUMICÍ VENTIL - nepropustnost – zmenšení průtočného průřezu 

C08 ZPĚTNÝ VENTIL - netěsnost - propouštění v opačném směru 

C09 ZPĚTNÝ VENTIL - netěsnost - propouštění v opačném směru 

C10 POJISTNÝ VENTIL - netěsnost  - propouštění 
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F06 ZPĚTNÝ VENTIL - netěsnost - propouštění v opačném směru 

F01 VÁLEC HLAVNÍHO PODVOZKU - nezamknutí v krajní poloze 

                                          - nevykonání pohybu 

F02 VÁLEC HLAVNÍHO PODVOZKU - nezamknutí v krajní poloze 

F03 VÁLEC PŘÍĎOVÉHO PODVOZKU - nezamknutí v krajní poloze 

F04 ELEKTROHYDRAULICKÝ ROZVADĚČ - netěsnost 

                                                      -nepřesunutí šoupátka                        

F07 HYDRAULICKÝ ROZVADĚČ  - nefunkčnost 

                                                                  - netěsnost  

G02 ELEKTROHYDRAULICKÝ ROZVADĚČ  - netěsnost 

                                                                                    - nepřepnutí do pracovní polohy 

G01 HYDRAULICKÝ POSILOVAČ - netěsnost 

                                                                 - nevykonání funkce 

                                                                   

Nejčastěji posuzované a sledované parametry hydraulických soustav letadel  

Každá z možných technických závad soustavy je charakterizován určitými příznaky, které se 

projevují jako odchylky od hodnot parametrů, které charakterizují správnou činnost. 

Parametry soustavy a jednotlivých přístrojů jsou vyhodnocovány pomocí fyzikálních veličin 

a jevů. Tyto veličiny jsou měřeny pomocí senzorů a snímačů, které jsou rozmístěny na 

vhodných místech hydraulické soustavy a v průběhu pozemních prohlídek jsou sledovány, 

případně v průběhu letu jsou zaznamenávány a po přistání letadla vyhodnoceny. 

Pro měření parametrů HS letadel jsou převážně využívány následující fyzikální veličiny a 

jevy: 

- tlak     

- teplota    

- čas    

- síla 

- rychlost    

- průtok kapaliny 

- otáčky hydrogenerátoru 

- elektrický příkon motoru 

- tlakové a mechanické pulzace 

- historie zatěžování   

- znečistění kapaliny 

    

 

 

6.4 Základní schéma hydraulické soustavy pro návrh diagnostiky 

 

Z výše uvedeného popisu hydraulické soustavy malého letounu EV-55 vyplývá, že lze pro 

hydraulické okruhy podvozku, klapek i řízení příďového kola sestavit společné hydraulické 

schéma hydraulické soustavy. Pro toto schéma uvedené na obr. 6.4 je navržena metodika 

výběru optimální, nejmenší, množiny diagnostických parametrů, které budou v průběhu 

provozu sledovány a budou využity k posouzení okamžitého technického stavu hydraulické 

soustavy letounu. Vstupním parametrem je přepnutí elektromagnetického rozvaděče a 

výstupním parametrem pohyb pístnice pracovního válce. Na uvedeném schématu jsou 

samostatně naznačeny hydraulické prvky (elektromotor, hydrogenerátor, pojišťovací ventil, 
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nádrž), které jsou v reálu spojeny do hydroagregátu. Základní princip funkce a činnosti 

jednotlivých prvků i soustavy jako celku je zachován. 

. 

                         
Obr. 6.4 Zjednodušené schéma hydraulické soustavy pro výběr diagnostických parametrů 

 

 

6.5 Návrh metodiky optimalizace diagnostických parametrů 

 

Složitost hydraulických soustav letadel, dána zejména složitostí jednotlivých přístrojů a jejich 

počtem, si vynucuje hledání efektivních způsobů kontroly jejich technického stavu. Kontrola 

technického stavu – diagnostika poskytuje informace pro zodpovězení dvou základních 

otázek: 

- je kontrolovaný objekt bez závady, nebo má závadu, která způsobí poruchový stav 

soustavy? 

- co způsobilo závadu způsobující poruchový stav soustavy? 

 

Pro odpovědi na tyto dvě otázky je nutno vyřešit dva úkoly: 

- Stanovit minimální počet diagnostických příznaků, parametrů, jež budou v plné míře 

charakterizovat technický stav soustavy. 

- Určit nejvýhodnější posloupnost kontroly parametrů při vyhledávání závady, která 

způsobila poruchu soustavy. 

V této kapitole předkládané disertační práce je pozornost zaměřena pouze na problematiku 

teoretického stanovení minimální, optimální, množiny diagnostických parametrů hydraulické 

soustavy malého dopravního letounu typu EV-55. Tato soustava se skládá z jednotlivých 

podsoustav, jejichž zjednodušený zástupce je reprezentován schématem na obr. 6.4. 
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Technické stavy soustavy 

 

V technické diagnostice letadlových soustav se obvykle rozlišují pouze dva stavy a to: 

provozuschopný a poruchový nebo jinak, jako stav správný a vadný.  

Celkový počet stavů S soustavy, která je složena z   k  prvků je kS 2 , přičemž se 

předpokládá, že pro provozuschopný stav soustavy je nutná správná činnost každého z těchto 

prvků. Počet poruchových stavů je potom 12  kS . 

 

Příznaky technických stavů 

 

Každý z možných technických stavů soustavy je charakterizován určitými příznaky, které se 

projevují jako odchylky od parametrů, které charakterizují bezchybnou funkci.  

Stavy a jejich příznaky mohou být na sobě ve vzájemné závislosti v podstatě těmito způsoby: 

- jeden příznak charakterizuje jednoznačně pouze určitý stav soustavy, 

- jeden příznak je charakteristický pro několik stavů soustavy, 

- jeden stav soustavy může být jednoznačně charakterizován pouze několika příznaky. 

 

Vztahy mezi technickým stavem soustavy a jednotlivými příznaky jsou pro diagnostiku 

podstatné a je možno je určit teoretickým a analytický rozborem nebo experimentálním 

rozborem, mnohdy i expertním odhadem.  

Závislosti stavů Si soustavy a jim odpovídajících příznaků Xj  je možné zobrazit ve formě 

tabulky nazvané matice stavů soustavy. 

Jednoduchá forma zápisu je taková, že charakterizuje-li určitý příznak daný stav, zapíše se do 

odpovídajícího místa jednička, není-li tomu tak napíše se nula. Při této formě zápisu se 

nerozlišují síly jednotlivých vazeb mezi stavy a příznaky, všechny uvažované vazby mají 

tedy stejnou důležitost.  

Po sestavení matice stavů soustavy pro hydraulickou soustavu lze očekávat víceznačné 

vzájemné vazby mezi stavy soustavy a jejich příznaky, z nichž je pak nutno vybrat ty, které 

budou tvořit množinu diagnostických parametrů. K výběru je tedy nutné stanovit hodnotu 

informace, kterou o technickém stavu soustavy nese každý z příznaků.  

 

Kvantitativní ocenění informace nesené příznaky 

K určení kvantitativního hodnocení informací nesených jednotlivými příznaky soustavy, je 

možné využít poznatků z teorie informací. 

Teorie informací charakterizuje dvoustavový stupeň neurčitosti systému neurčitostí, tedy 

entropií )(SH  jeho stavů, která je definována vztahem, uvedeným např. v [28]  





N

i

ii ppSH
1

log)( ,                                                                                                6.1 

kde    N  je počet možných (předpokládaných) stavů soustavy,  

          ip  je pravděpodobnost toho, že se systém bude nacházet v i -tém stavu. 
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Zřejmě je nutno dodržet podmínku, že



N

i

ip
1

1. 

Za jednotku entropie je brána neurčitost soustavy, která se může nacházet ve dvou stejně 

pravděpodobných stavech, všeobecně používaná jednotka dvoustavových stavů je [bit]. 

Číselná hodnota entropie takové soustavy může být přitom určena v závislosti na volbě 

základu v definičním vztahu 6.1. 

Pro soustavy, které jsou charakterizovány z hlediska provozu pouze provozuschopným a 

poruchovým stavem, je zřejmě vhodné za základ logaritmu v definičním vztahu 6.1 volit 

hodnotu základu 2. Potom jednotka entropie pro počet stavů  2N  a  5,021  pp  je 

1)
2

1
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2

1

2

1
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2

1
(log)( 22

1

2  


N

i

ii ppSH . 

Za předpokladu, že všechny možné (předpokládané) stavy soustavy budou mít stejnou 

pravděpodobnost vzniku, tedy pro 
N

konstpi

1
 , bude celková entropie uvažované 

soustavy mít hodnotu 
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i

N

i
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N
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1
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1
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log
1

log)( .                        6.2  

Po kontrole, zaznamenání a posouzení některého příznaku, kontrolního parametru jX  

sledované soustavy, dojde ke změně neurčitosti soustavy. Kontrolovaný parametr nese o 

technickém stavu soustavy jistou hodnotu informace, kterou předává. Novou hodnotu 

neurčitosti soustavy je možné nazvat 

podmíněnou entropií a dále označit )/( jXSH . Tato hodnota neurčitosti bude nižší než 

původní hodnota )(SH , protože o technickém stavu soustavy, po kontrole parametru jX  je 

již něco známo. 

Rozdíl mezi počáteční hodnotou entropie a její hodnotou po posouzení parametru jX  je tou 

informací )(1 jXI  o stavu soustavy, kterou obsahuje příznak jX . Proto 

)/()()(1 jj XSHSHXI  .                                                                                     6.3 

Hodnota podmíněné entropie )/( jXSH  se určí jako součet entropií dvou parametrů, z nichž 

první zahrnuje m  stavů na něž reaguje sledovaný příznak (parametr) jX  a druhý pak 

zahrnuje n  stavů na něž parametr jX  nereaguje. S ohledem na sestavenou matici stavů 

soustavy pak hodnota m  je počet jedniček a  n   je počet nul v řádku příznaku  jX . Tedy 

n
N

n
m

N

m
XSH j 22 loglog)/(                                                                               6.4 

a hodnota informace o technickém stavu nesená parametrem jX  je 

)loglog(log)/()()( 2221 n
N

n
m

N

m
NXSHSHXI jj  .                               6.5 
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Protože lze psát, že N
N

n
N

N

m
N 222 logloglog   , je po úpravě hodnota informace nesená 

parametrem 
jX  

)loglog()( 221
N

n

N

n

N

m

N

m
XI j  .                                                                         6.6 

Uvedeným výrazem 6.6 pro určení hodnoty informace, kterou nese každý parametr jX , 

příznak o technickém stavu soustavy, se může stanovit úbytek entropie soustavy po prověrce 

každého z parametrů jX , samozřejmě za předpokladu, že je zpracována věrohodná matice 

technického stavu soustavy. 

 

Určení minimálního počtu diagnostických parametrů, které dávají úplnou informaci o 

technickém stavu soustavy, je možné za předpokladu, že se podaří vybrat z množiny příznaků 

o technickém stavu, tedy množiny měřených parametrů ty, které svými informačními 

hodnotami dají úplnou informaci o technickém stavu soustavy. Musí proto platit, že 

)()( SHXI ji
 .                                                                                                     6.7                                                                                                                                        

 

Ze všech parametrů, jež je možné podle matice stavu posuzovat, je výhodné vybírat ty, které 

dávají největší hodnotu informace při každém následujícím kroku. Po stanovení informačních 

hodnot jednotlivých měřených parametrů jX  z matice stavů a vybrání vhodného z nich do 

množiny diagnostických parametrů, je nutné přestavit matici stavů tak, aby při dalším kroku 

stanovení informačních hodnot jednotlivých parametrů podle rov. 6.6 měl vybraný parametr 

informační hodnotu rovnu nule. Aby bylo možné určit hodnoty informací všech parametrů za 

podmínky, že vybraný parametr zařazený do množiny diagnostických parametrů již nesenou 

informaci o stavu soustavy předal, rozdělí se výchozí matice stavu na dvě části tak, aby stavy, 

na něž měřený parametr reaguje, tvořily dohromady jednu skupinu a stavy na něž nereaguje 

druhou skupinu. Pro takto přestavenou matici, která je vlastně složena ze dvou tabulek, se 

určí hodnoty informací rovnicí 
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222 loglog)( ,                                  6.8 

 kde  r    je počet dílčích tabulek v matici stavů,  2r  

         m   je počet jedniček v dílčí tabulce, 

         n    je počet nul v dílčí tabulce. 

 

Po vybrání druhého vhodného diagnostického parametru se v přestavování tabulek pokračuje 

podle zásady dělení skupin parametrů na podskupiny, které pro vybraný diagnostický 

parametr na daný stav reagují a nereagují. Hodnoty jednotlivých informací se pro i -tý krok 

určí opět z rovnice 6.8. 
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Technické stavy a příznaky 

 

Pro technické stavy a jim odpovídající příznaky jsou pro zjednodušené schéma hydraulické 

soustavy navrženy tyto množiny technických stavů a jejich příznaků: 

 

Množina technických stavů soustavy iS  

1. Porušení přetlaku v nádrži 

2. Zvětšený tlakový spád na filtru 

3. Opotřebení hydrogenerátoru 

4. Snížení výkonu elektromotoru 

5. Netěsnost pojišťovacího ventilu  

6. Netěsnost jednosměrného ventilu 

7. Snížení tlaku plynu v akumulátoru 

8. Netěsnost hydromotoru 

 

Množina příznaků  jX  

1. Tlakový spád na filtru 

2. Tribo kapaliny (výskyt částic při otěru materiálu) 

3. Tlak za hydrogenerátorem (pulsace) 

4. Tlak před akumulátorem 

5. Teplota za hydrogenerátorem 

6. Otáčky hydrogenerátoru 

7. Proud do elektromotoru 

8. Čas přesunutí pístnice pracovního válce 

9. Přetlak v nádrži  

 

Za předpokladu stejně pravděpodobných stavů 
8

11


N
pi

, je podle rovnice 6.1, případně 

rovnice 6.2 neurčitost, entropie, soustavy  

3
8

1
log

8

1
log)( 2

8

11

 


N

i

ii ppSH .   

 

 

6.6 Sestavení matice technického stavu hydraulické soustavy 

 

Navržená tabulka vztahů mezi technickým stavem zjednodušené hydraulické soustavy 

letounu podle obr. 6.4, označená T 6.1, představuje základní matici technického stavu 

uvažované hydraulické soustavy, ve které jsou uvedeny i předpokládané vazby mezi 

technickými stavy a jejich příznaky. V posledním sloupku matice stavu jsou vypočteny 

hodnoty informací )(1 jXI , které nesou jednotlivá příznaky, tedy parametry charakterizující 
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technické stavy uvažované soustavy. Tyto jednotlivé informace jsou vypočítány podle 

rovnice 6.6, tedy 

)
8

log
88

log
8

()loglog()( 22221

nnmm

N

n

N

n

N

m

N

m
XI j  ,  

kde m  je počet jedniček a n  je počet nul v daném řádku. 

 

T 6.1 

ji XS      1     2     3     4     5     6     7     8 )(1 jXI  

    1     1     1     1     1     1     0     1     1 0,544 

    2     1     1     1      1     0     0     1     0 0,954 

    3     0     0     1     1     0     1     1     0 1,000 

    4     0     0     0     0     0     1     0     0 0,544 

    5     0     1     1     0     1     0     1     0 1,000 

    6     0     1     0     0     0     1     0     0 0,811 

    7     0     1     1     1     0     0     1     0 1,000 

    8     1     1     1     0     0     0     0     0 0,954 

    9     0     1     1     0     0     0     1     0 0,954 

 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že největší množství informace nesou příznaky: 3 – tlak za 

hydrogenerátorem, 5 – teplota za hydrogenerátorem a 7 – velikost proudu do elektromotoru, 

neboli vstupní výkon do soustavy. Z této tabulky T 6.1 je možné z uvedených tří parametrů 

vybrat jeden a považovat jej za parametr diagnostický. Z pohledu jednoduchosti snímání i 

v souladu s požadavky předpisu CS 23 se za výhodný parametr jeví parametr 3 – tlak za 

hydrogenerátorem.  

Výběrem diagnostického parametru z tabulky T 6.1 se získá informace o soustavě, entropie 

soustavy klesne o hodnotu 1)( 31 XI . Pro výběr dalšího parametru je nutné matici stavu 

rozdělit a přestavit tak, aby další výpočet informačních hodnot jednotlivých parametrů byl 

takový, že informace nesená vybraným parametrem 3X  byla nulová. Požadavku odpovídá 

tabulka T 6.2. 

 

T 6.2 

ji XS      3     4     6     7     1     2     5     8 )(2 jXI  

    1     1     1     0     1     1     1     1     1 0,425 

    2     1     1     0      1     1     1     0     1 0,925 

    3     1     1     1     1     0     0     0     0 0,0 

    4     0     0     1     0     0     0     0     0 0,425 

    5     1     0     0     1     0     1     1     0 1,000 

    6     0     0     1     0     0     1     0     0 0,849 

    7     1     1     0     1     0     1     0     0 0,849 

    8     1     0     0     0     1     1     0     0 0,925 

    9     1     0     0     1     0     1     0     0 0,925 

    r       1        2    
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Největší hodnotu informace vypočtené podle rovnic 6.8, nese příznak 5 – teplota kapaliny na 

výstupu z hydrogenerátoru. Tento parametr je možné zařadit do množiny diagnostických 

parametrů. Hodnota informace, kterou o technickém stavu soustavy nese je 1)( 52 XI . 

Entropie soustavy klesla měřením parametrů 3 – tlaku za hydrogenerátorem a 5 – teploty 

kapaliny na výstupu z hydrogenerátoru na hodnotu   1113)()( 5231  XIXISH . 

Stejným způsobem je určen další diagnostický parametr. Tabulka T 6.2 je přestavěna na tvar  

T 6.3. 

 

T 6.3 

ji XS      3     7     4     6     2     5     1     8 )(3 jXI  

    1     1     1     1     0     1     1     1     1 0,250 

    2     1     1     1      0     1     0     1     0 0,750 

    4     0     0     0     1     0     0     0     0 0,250 

    5     1     1     0     0     1     1     0     0 0,0 

    6     0     0     0     1     1     0     0     0 0,500 

    7     1     1     1     0     1     0     0     0 0,500 

    8     1     0     0     0     1     0     1     0 0,750 

    9     1     1     0     0     1     0     0     0 0,250 

    r           1               2           3               4   

 

Největší informaci o technickém stavu nese příznak 2 – tribo kapaliny, který je vybrán jako 

další diagnostický parametr pro hydraulickou soustavu.  A po dalším kroku je tabulka ve 

tvaru T 6.4. 

 

T 6.4 

ji XS      3     7     4     6     2     5     1     8 )(4 jXI  

    1     1     1     1     0     1     1     1     1 0,0 

    2     1     1     1      0     1     0     1     0 0,0 

    4     0     0     0     1     0     0     0     0 0,0 

    6     0     0     0     1     1     0     0     0 0,0 

    7     1     1     1     0     1     0     0     0 0,0 

    8     1     0     0     0     1     0     1     0 0,250 

    9     1     1     0     0     1     0     0     0 0,0 

    r           1          2     3     4                     5     6     7    
 

Tabulka T 6.4 dává pak pouze jedinou možnost výběru příznaku 8 - čas přesunutí pístnice 

hydromotoru, do množiny diagnostických parametrů. 

  

Minimální množina diagnostických parametrů 

Uvedeným postupem pro výběr diagnostických parametrů podle hodnot nesených informací 

o technickém stavu uvažované hydraulické soustavy pro ovládání vztlakových klapek letounu 

byly vybrány tyto příznaky, které tvoří množinu diagnostických parametrů: 
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3X  Tlak za hydrogenerátorem  

5X  Teplota za hydrogenerátorem 

2X  Tribo kapaliny 

8X  Čas přesunutí pístnice hydromotoru 

Diagnostické parametry 3X , 5X , 2X , 8X  dávají plnou informaci o množině technického 

stavu uvažované soustavy. Celková hodnota informací, které tyto čtyři parametry o soustavě 

nesou je  

)(325,075,011)()()()()( 84235231

4

1

SHXIXIXIXIXI ji  . 

Sledováním a rozborem těchto čtyř diagnostických parametrů je možné provést určení 

technického stavu uvažované soustavy, jednoznačně určit, ve kterém stavu z množiny 

technických stavů se sledovaná soustava nachází, jak ukazuje tabulka T 6.5.  

     

   T 6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrženým postupem, který vychází z teorie informace, je možné sestavit minimální 

množinu diagnostických parametrů, určujících důvod poruchy vzniklé mezi vstupním a 

výstupním parametrem uvažované hydraulické soustavy. Stanovení minimální množiny 

diagnostických parametrů vyžaduje především sestavení reálných a pravdivých vazeb mezi 

uvažovanými technickými stavy a příznaky těchto stavů. Tyto vazby stanovit je u složitějších 

soustav velmi obtížné. Jedna z metod je provoz hydraulické soustavy na zkušebním stendu a 

postupnou simulací poruch – navozením stavů jednotlivých přístrojů vyvolat změnu 

měřených parametrů s jejich následným vyhodnocením.  Pro tyto aktivní pokusy je 

v Jihlavanu sestrojen zkušební stend pro HS letounu EV-55. Pro definování možných 

technických stavů HS lze využít některé metody prediktivní analýzy např. FMEA, FMECA a 

další viz kapitola 3.5. 

 

 

6.7 Návrh realizace měření diagnostických parametrů soustavy 

 

Na základě provedené optimalizace (snížení počtu) příznaků, které jsou nositeli relevantní 

informace o technickém stavu hydraulické soustavy, je vhodné vybavit HS senzory pro 

snímání měřených veličin. 

j

i

X
S

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 1 1 1 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 0 1 1 0 

5 0 1 1 0 1 0 1 0 

8 1 1 1 0 0 0 0 0 
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Jak bylo řečeno, jedná se o senzory tlaku, teploty, časových úseků pro vykonání činnosti a 

také kontinuální čítač částic – kontaminace kapaliny částicemi uvolněnými z materiálu 

opotřebením. Takto lze vybavit celou HS snímači pro vyhodnocení technického stavu.  

 

Jedním z dalších důležitých ukazatelů – příznaků technického stavu HS malého a středního 

letounu je dynamické zatížení hydraulických válců, které mají za úkol vytažení a zatažení 

podvozkových nohou a také ve většině konstrukcí letounů mají za úkol fixovat vytažený 

podvozek při přistání a vzletu.   

Tyto hydraulické válce vybavené vnitřním uzamykacím mechanismem poté přenášejí většinu 

bočního zatížení podvozku při přistání u hlavního podvozku a podélné zatížení od příďové 

podvozkové nohy. 

Na opotřebení těchto válců má podstatný vliv způsob provozování letounu. Např. přistání na 

nezpevněných plochách nebo méně zdařilá přistání s bočním větrem mají za důsledek 

vysokou míru poškození válců v provozu.  

Byl navržen hydraulický válec s nainstalovanými tenzometry, které snímají přetvoření části 

hydraulického válce. Naměřená přetvoření jsou přepočtena na silové osové zatížení válce. 

Takto lze snímat zátěžovou historii válce v provozu. Pomocí elektroniky lze snímat, ukládat a 

vyhodnocovat celé spektrum zátěže - počty a velikosti silových působení. 

Na základě těchto dat tak lze usuzovat na stupeň opotřebení nejen hydraulických válců, ale i 

dalších navázaných konstrukčních uzlů (podvozků apod.).  

 

Na obr. 6.5 je zobrazen funkční vzorek válce podvozku letounu EV-55 s nalepenými 

tenzometry a elektronikou pro vyhodnocování zatížení. Zátěžové spektrum je ukládáno na 

datový nosič - SD kartu, nebo je možno data posílat do palubního počítače letounu.  

Zatěžováním na zkušebním stendu bylo stanoveno nejen maximální povolené osové zatížení, 

ale i stupeň poškození (opotřebení) válce v závislosti na počtu provedených cyklů.  

 

 
 

Obr. 6.5 Funkční vzorek válce se snímáním zátěže 
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6.8 Vyhledávání závad 

 

Podstatná část doby potřebné na odstranění poruch palubních soustav připadá na vyhledávání 

místa poruchy, vyhledání vadného prvku v soustavě. Tlak na zkrácení této doby byl jeden 

z důvodů, který v leteckém provozu vedl k zavedení údržby podle bloků. V souladu s tím je 

vhodné věnovat pozornost otázkám správného a podloženého postupu při vyhledávání závad 

v hydraulickém systému letadla. Kritériem vhodnosti programu pro vyhledávání prvku, 

způsobujícího poruchu soustavy, je obvykle celková doba C  potřebná k měření a analýze 

diagnostických parametrů. Při postupné kontrole parametrů je pak 





n

j

jC

1

,                                                                                                                6.9 

kde  
j   je doba potřebná k měření a analýze j -tého parametru, 

          n   je počet parametrů sledovaných při vyhledávání prvku s poruchou. 

 

 

Program kontroly 

V návaznosti na sestavenou matici technického stavu uvedené v odstavci 6.6 a z ní pak 

plynoucí výběr diagnostických parametrů vyplývá výsledná tabulka T 6.5, která umožňuje 

určit příslušné kombinace příznaků, které určují odpovídající technický stav sledované 

soustavy. 

 

Ne vždy je nutné posuzovat stav soustavy analýzou prověrek všech parametrů. Při hledání 

závady, která způsobuje poruchový stav, se stačí zaměřit na vyhodnocování tabulky T 6.5, 

která je zjednodušena na tabulku T 6.6 ve tvaru 

 

 T 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

Například stav 1S  soustavy je oproti všem ostatním plně určen prověřením pouze dvou 

diagnostických parametrů a to 5X  a 8X , protože u žádného z ostatních stavů není uvedený 

soubor příznaků – diagnostických parametrů indikován. Podobné situace jsou i u ostatních 

stavů, například pro stav 5S  je dostačující soubor parametrů 32 , XX  a 5X . Uloží-li se tyto 

soubory diagnostických parametrů a jejich hodnoty z tabulky T 6.6 do paměti palubní 

diagnostické soustavy letadla a porovnávají-li se s výsledky kontrolní prověrky, určí se prvek 

soustavy, který způsobil poruchu nebo neprovozuschopný stav diagnostikované soustavy. 

 

j

i

X
S

 
    1     2     3     4     5     6     7     8 

    2     -     1     -     1      0     0     -     0 

    3     -     0     1     1     0     1     -     0 

    5     0     1     1     0     1     -       1     0 

    8     1     -     1     -     -     -     0       - 
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Metody vyhledávání závad 

Při neautomatické kontrole, bez diagnostické soustavy letadla se technický personál snaží 

najít závadu, která způsobila neprovozuschopný stav sledované soustavy prostřednictvím 

prověrek různých parametrů soustavy. Závady v soustavě se mohou vyhledávat z návodů k 

vyhledávání poruch pro danou soustavu. Tyto návody je vhodné  zpracovávat v dalším 

uvedenými metodami:  

 

a) Postupná metoda 

Princip této metody je v postupné prověrce jednotlivých hypotéz určujících, ve kterém prvku 

soustavy by mohla být závada, která způsobila poruchový stav soustavy. Zde je rozhodující 

především zkušenost z provozu dané soustavy a to především ze sledování údajů o její 

spolehlivosti. V těch případech, kdy je dostatek informací o zkušenostech z provozu, kdy 

jsou k dispozici statistické údaje o spolehlivosti prvků a pracnosti, je možné stanovit 

optimální posloupnost prověrek, při kterých budou postupně prověřovány prvky nebo části 

systému, které mají malou spolehlivost a k prověrce vyžadují krátkou dobu. Posloupnost 

prověrek tedy probíhá podle schématu daného vztahem: 

N

Nqqqq


 .....

3

3

2

2

1

1  ,                                                                                        6.10 

kde N je celkový počet hypotéz o možných poruchách soustavy, 

        1, 2, 3, ….N je posloupnost pořadí prověrek, 

         qi   je pravděpodobnost poruchy, dané i-tou hypotézou, 

         i   je doba provedení prověrky dané  i-tou hypotézou, 

         
i

iq


  vyjadřuje pravděpodobnost zjištění poruchy za jednotku času. 

Výraz 6.10 je posloupnost dosahování maximální hodnoty matematické naděje, že porucha 

bude nalezena. Místo průběžné doby prověrky i  je možné uvažovat i počet normohodin, 

který je nutný na provedení i-té hypotézy. Uvedená postupná metoda může být označována 

jako metoda „pravděpodobnost – čas“  

 

Příklad využití výrazu 6.10 

V hydraulickém systému letadla byla zjištěna zvýšená vnitřní netěsnost. Základní hypotéza 

je: zvýšená netěsnost hydraulického systému letadla může být způsobena zvýšenou netěsností 

jednou ze čtyř soustav a to: 

1. tlakové soustavy, 

2. soustavy ovládání podvozku, 

3. soustavy ovládání vztlakových klapek, 

4. soustavy řízení příďového kola.  

Prověrku každé ze čtyř uvedených soustav na určení místa poruchy je možné provádět 

postupným připojováním nebo odpojováním jednotlivých soustav k tlakové soustavě a určit 

velikost vnitřní netěsnosti například měřením doby poklesu tlaku akumulátoru při vypnutém 

hydrogenerátoru. Uvedená postupná metoda určení posloupnosti prověrek je znázorněna 

v tabulce T 6.7. 
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T 6.7 

Soustava „ i „           1              2            3              4  

   iq     1510  hod           2,0          4,8           1,8                              6,4 

   i     hod           1,5          0,8              0,4             1,8  

 2510  hod           1,33          6,00           4,50            3,55 

  Pořadí prověrek         čtvrté         první          druhé            třetí 

 

Z uvedeného vyplývá, že nejvýhodnější postup prověrek bude, když se nejprve prověří 

těsnost soustavy ovládání podvozku, pak soustavy ovládání vztlakových klapek, dále pak 

soustavy řízení příďového kola a naposledy těsnost tlakové soustavy. 

 

 

b) Metoda dělení na části 

Podstata této metody na vyhledávání poruch spočívá v rozdělování systému podle 

strukturního schématu vždy na dvě části. Aplikace této metody je vhodná pro systémy, o 

nichž nejsou  téměř žádné informace o spolehlivosti jejich soustav nebo prvků. Základním 

požadavkem pro dělení systému je, aby bylo možné vždy jednou prověrkou jednoznačně 

zjistit, ve které části je porucha. V dalším kroku tuto část opět rozdělit na dvě části a znovu 

jednou prověrkou určit v které části je porucha. Tak se pokračuje až do přesného určení místa 

poruchy. Postupným dělením části s poruchou na stále menší části a jejich prověrkou se tak 

dosáhne určení poruchového místa. Pro použití této metody je však nutné, aby bylo možné 

vždy použít vhodné prostředky pro provedení odpovídající prověrky. 

 

 

c) Metoda zjišťování poruch rozborem parametrů 

Prověrka pro zjištění místa poruchy je založena na postupném měření parametrů prvků 

soustavy, které určují jejich provozuschopný stav. Naměřené parametry jsou porovnány 

s parametry etalonovými, stanovené pro provoz soustavy a prvků bez poruchy. Prověřované 

parametry a jejich odchylky od přípustných tolerancí mohou být měřeny staticky (tlaky, 

průtoky, teploty, posuvy apod.) a dynamicky (rychlosti poklesů a narůstáním sledovaných 

parametrů, jejich doby přechodových procesů, velikosti pulsací apod.). Samostatnou 

modifikací této metody je metoda založená na posouzení průchodu na vstup zavedeného 

stanoveného signálu a jeho deformaci na výstupu. Posuzuje se tedy přenos signálu. 

Porovnáním těchto průchodů s předepsanými, je soustava nebo prvek ohodnocen. 

Zhodnocení výsledků srovnání na jednotlivých soustavách nebo prvcích je pak kritérium pro 

určení místa poruchy i pro zhodnocení stavu prvků, soustav i celého systému. Tento způsob 

prověrky patří mezi nejúčinnější, avšak jak jednotlivé prvky, tak i soustavy na toto měření 

musí být připraveny, nejlépe již při jejich návrhu a výrobě. Posloupnost prověrek může 

probíhat způsobem kombinačním nebo selektivním. Kombinační způsob je charakteristický 

tím, že postup je založen na vyčerpání všech možností prověrek, přičemž provedení 

jednotlivých prověrek prvků a soustav může být libovolné. Nedostatkem je, že celková doba 

prověrky se prodlužuje s rostoucím počtem prvků, efektivnost toho postupu je při pouze 

iiq 
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jedné poruše poměrně nízká. Při selektivním postupu prověrky se následující krok prověrky 

stanoví podle výsledků kroku předcházejícího. Má-li systém více poruch, je nutné po zjištění 

první poruchy ji nejdříve odstranit a pak pokračovat ve zjišťování dalších poruch. Selektivní 

způsob prověrek vytváří předpoklady pro sestavování zkrácených prověrek pro vyhledávání 

poruch. 

 

 

Schéma vyhledávání poruch 

Program vyhledávání poruch v praxi je obvykle vytvářen kombinací různých metod. 

Osvědčila se kombinace, kdy v první fázi je využita metoda dělení na části, v závěrečných 

fázích pak metoda „pravděpodobnost – čas“. Vhodné použití metod vyhledávání poruch 

závisí však na znalostech o sledovaném systému, probíhajících fyzikálních procesech při 

práci systému, jeho soustav a prvcích i vazeb mezi různými příznaky jednotlivých stavů. Při 

hledání závad je obvykle efektivní postupovat podle následujícího schématu: 

 

Vyjasnění vnějšího projevu poruchy 

↓ 

Vnější prohlídka systému s poruchou 

↓ 

Ujasnění si charakteru poruchy 

↓ 

(Pokus o uvedení soustavy do činnosti – s uvážením bezpečnostních rizik) 

↓ 

Vyhledání poruchy vhodnou metodou 

↓ 

Odstranění poruchy 

↓ 

Prověrka funkce systému při dodržení podmínek pro provozuschopný stav 

↓ 

Vypracování opatření pro prevenci stejných nebo podobných poruch 

 

Porucha systému může nastat v průběhu letu (za letu) i v proběhu různých prací a zkouškách 

letadla na zemi. Došlo-li k poruše v průběhu letu, je nutné zjistit u osádky letadla okolnosti, 

za kterých k poruše došlo, zhodnotit činnost posádky, s cílem posoudit možnost jejího vlivu 

na činnost systému v průběhu provozu.  Vnější prohlídku systému s poruchou je vhodné, je-li 

to možné a bezpečné, doplnit přezkoušením činnosti systému na zemi za podmínek blízkých 

(je-li to možné) podmínkám provozním. Někdy je možné (nejčastěji při systému údržby 

podle bloků) příčinu poruchy odhalit až při podrobných experimentálních a laboratorních 

zkouškách. Po odstranění poruchy je nutné se přesvědčit o správné činnosti systému a o 

dodržení shody podmínek a provozních parametrů opraveného systému s podmínkami a 

parametry definující provozuschopný stav systému. Na podkladě analýz vzniklé poruchy je 

nutné vypracovat opatření pro provozovatele, případně i pro výrobce, k zamezení a 

předcházení vzniku stejných nebo podobných poruch. 
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7 Výsledky a závěry disertační práce 
 

 

Hydraulické soustavy moderních malých a středních dopravních letadel jsou složité systémy. 

Při projektování, konstrukci, výrobě, testování, provozu a konečně i údržbě a opravách je 

nutno řešit obrovské množství problémů a úskalí. 

Tato disertační práce se zabývá, vzhledem k rozsahu, jen několika oblastmi problematiky HS. 

Avšak oblastmi, které jsou pro výše uvedené činnosti důležité, mimo jiné také proto, že 

současným tuzemským výrobcům letecké hydrauliky nezbývá dost prostoru pro hlubší 

analýzu a následné optimální řešení problematiky. 

Právě na základě této zkušenosti byly vybrány oblasti  projektování, konstrukce, výroby ale i 

údržby – diagnostiky hydraulické soustavy a přístrojů, které se pro českého výrobce 

hydraulických soustav, podílejícího se na vývoji nového dopravního letounu EV-55, jeví jako 

potřebné. 

 

Vlastní přínos disertační práce 

 

Přínos předkládané disertační práce a jejích výsledků je shledáván v jednotlivých oblastech 

následovně: 

v oblasti projektování hydraulického systému – zde byl vypracován optimalizovaný výběr 

druhu zdroje tlakové kapaliny, zohledněna základní kritéria a uváženy hlavní omezující 

podmínky. Podobně bylo postupováno při návrhu hladiny pracovního tlaku hydraulické 

soustavy. 

Výsledkem je zdroj tlakové kapaliny poháněný nezávislým elektromotorem, pracující jen 

v době činnosti hydraulické soustavy letounu a pracovní tlak 21 MPa jako optimální hladina 

tlaku pro  HS moderních malých dopravních letadel. 

 

V oblasti konstrukce soustavy a jednotlivých prvků byla provedena optimalizace hmotnosti 

spojovacího potrubí s výsledkem, kdy je navrženo použití spojovacího potrubí z hliníkové 

slitiny ve vhodných částech HS. Tím bylo dosaženo dvojího účinku – snížení hmotnosti a 

zjednodušení výroby spojovacích trubek, protože doposud pro tlakovou hladinu 21 MPa 

tuzemští výrobci užívali převážně ocelové spojovací potrubí. Je tím také naznačen postup pro 

konstruktéry jak tuto oblast řešit. 

V posledních letech se moderní hydraulické přístroje konstruují s použitím nerezových 

precipitačně vytvrzených ocelí. Problém uvedený v kapitole 4.3 – zadírání tribologických 

dvojic právě z těchto materiálů se řeší různými prostředky. Jihlavan se s problematikou 

zadírání, zejména závitových spojení, potýká už téměř deset let, kdy začal uvedené nerezové 

materiály využívat a zpracovávat. Naznačené řešení použití nízkoteplotních PVD povlaků se 

jeví jako velmi slibné a bude v praxi poprvé použito na prototypech přístrojů vyvíjených 

v rámci modernizace letounu L-410, v projektu MOSTA, a na několika přístrojích pro 

prototyp č. 3, letounu  EV-55.Dosavadní experimentální ověření, uvedené v této práci, bude 

doplněno dalším testováním, spojeným s testováním vlastních přístrojů. Autor disertační 
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práce, spolu s pracovníky oddělení vývojové konstrukce, připravil návrh právní ochrany 

tohoto řešení formou užitného vzoru. 

 

V oblasti výroby byl navržen optimalizovaný technologický postup pro třískové obrábění 

těles hydraulických přístrojů (zejména těles válců) z nerezové precipitačně vytvrditelné oceli 

typu AMS 5659. Tento postup je možno považovat za typový postup, který minimalizuje 

zbytkové pnutí v materiálu po obráběcích operacích, při nízkých nákladech na jednotlivé 

výrobní operace. V současné době se tento postup (jako šablona) aplikuje při výrobě 

prototypů přístrojů pro letoun EV-55 a modernizované verze letounu L-410. 

 

V Jihlavanu byl zkonstruován hydraulický posilovač řízení příďového kola pro prototyp 

letounu EV-55 jako první přístroj pro tuto aplikaci. Dříve podobné přístroje Jihlavan vyráběl 

pouze dle převzaté dokumentace. Při pozemních zkouškách – pojíždění se projevily negativní 

vlastnosti prvního intuitivního návrhu konstrukce přístroje. Dochází ke skokové reakci na 

řídící výchylku od pilota a k zákmitům okolo nastavené polohy kola. 

V disertační práci je nastíněn postup vytvoření modelu posilovače řízení a následné 

provedení simulace funkce a chování přístroje za pomoci softwarového prostředí Matlab-

Simulink. 

Tato simulace může být nyní použita k úpravě a optimalizaci funkčních parametrů - chování 

prototypu tohoto přístroje, zejména pro úpravu řídícího rozvaděče, úpravou šoupátka a 

rozvodného pouzdra (viz přílohy P4 a P5). 

Bez této podpory veškeré „odlaďování“ funkce přístroje probíhalo formou postupných 

dílčích úprav konstrukce šoupátka a pouzdra. To vše spojené s mnohonásobnou montáží a 

demontáží na letadle. Na zkušebním stendu lze chování posilovače odzkoušet podstatně 

jednoduššími postupy. Navržený model posilovače může být po úpravách použit i při návrhu 

optimálních konstrukčních parametrů při vývoji a zkouškách posilovače řízení příďového 

podvozku pro modernizovaný letou L-410 v rámci projektu MOSTA. 

 

Jednou z oblastí, kterou se výrobce hydrauliky pro letadla musí také zabývat, je údržba 

hydraulických soustav a přístrojů. Vlastní údržbě předchází proces zjišťování technického 

stavu hydraulické soustavy a jejích přístrojů - diagnostika. V disertační práci je použita 

metoda, která výrazným způsobem může zefektivnit proces diagnostiky technického stavu 

hydraulické soustavy. Po definování reálných technických stavů (které mohou nastat 

v provozu HS) a definování diagnostických příznaků, které technické stavy doprovázejí, se 

pomocí uvedené metody efektivně vybere minimální množina příznaků, které nesou 

dostatečnou informaci o stavu hydraulické soustavy. Metoda je založena na postupném 

snižování neurčitosti stavu HS (entropie)  vybíráním příznaků nesoucích největší informační 

hodnotu o stavu soustavy.  

Tím je vytvořen prostor pro aplikaci pokročilé on-line diagnostiky do kategorie malých a 

středních letadel.  

Metoda aplikovaná na části hydraulické soustavy letounu EV-55 je však použitelná i 

v dalších oblastech. V Jihlavanu, za desetiletí konstruování, výroby, testování, provozu a 

zejména údržby a oprav hydraulických leteckých přístrojů, bylo shromážděno velké množství 

informací o chování a funkci přístrojů přicházejících na přezkoušení nebo do opravy. Tyto 
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informace, mnohdy uloženy jen v hlavách pracovníků provádějících vlastní přezkoušení a 

opravy nejsou systematicky vyhodnocovány a tříděny. Aplikací zmíněné metody by mohly 

vzniknout soubory relevantních dat – příznaků, které dají dostatečnou informaci o stavu 

každého přístroje přicházejícího do opravy, a tím bude i dán rozsah opravárenského zásahu a 

následně i ekonomické náklady. Toto platí zejména v současnosti a blízké budoucnosti, kdy 

se začínají udržovat přístroje provozované v režimu údržby „dle stavu“. Konkrétně v této 

oblasti se otevírá další příležitost pro těsnou spolupráci Leteckého ústavu VUT v Brně a 

podniku JIHLAVAN, a.s. 
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Seznam řešených projektů: 

 

 Metodika a certifikace pracoviště vibračních a pádových zkoušek dle 

požadavků RTCA pro letoun L-610 

 Certifikace hydraulických akumulátorů pro trhy Evropské Unie 

 Zajištění dovývoje hydraulických přístrojů včetně provedení pevnostních a 

únavových zkoušek na prototypu letounu L-610 

 Vývoj, konstrukce a technologie výroby přímočarých motorů s integrovanými 

hydraulickými prvky 

 Vývoj hydraulických zvedáků s mechanickým pohonem pro polohování 

nemocničních lůžek 

 Vývoj hydraulických rozvaděčů HP-10,dovývoj rozvaděčů typu HP-8,řešení 

technologie obrábění těles a šoupátek 

 Řešení technologie obrábění leteckých hydraulických prvků z antikorozních 

ocelí, obrábění žárupevných materiálů pro letecké motory 

 Vývoj malého víceúčelového dopravního letounu EV-55  

 TANDEM–FOREMADE - vytvoření integrovaného výzkumného prostředí 

s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů 

efektivní stavby letadlových konstrukcí 

 Metody zjišťování technického stavu hydraulického systému letadel a jejich 

aplikace v provozu letadel 

 MOSTA – modernizace letounu L-410 

 CESAR – vývoj nákladově efektivního malého dopravního letounu 

 PNUR -  vývoj pneumatického urychlovacího zařízení pro bezpilotní letouny 

 NOEMA - vývoj  nové generace pohonů elektromechanických aktuátorů pro  

                  malá a střední letadla 
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11 Přílohy 
 

 

Seznam příloh: 

 

P1 Statistický přehled parametrů letadel 

P2 Statistický přehled parametrů letadel - pokračování 

P3 Hydraulické schéma EV-55 

P4 Výrobní výkres šoupátka 

P5 Výrobní výkres šoupátka s úpravou řídící hrany 

P6 Výrobní výkres pouzdra šoupátka 
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P1 Statistický přehled parametrů letadel 
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P2 Statistický přehled parametrů letadel - pokračování 
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P3   Hydraulické schéma EV-55 
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P4   Výrobní výkres šoupátka                                                                                                                
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P5   Výrobní výkres šoupátka s úpravou řídící hrany 
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P6 Výrobní výkres pouzdra šoupátka 

 

 
   


