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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. 
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Použité zkratky 

 
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 

FAA     Federal Aviation Administration – Federální letecký úřad (USA) 

FAR     Federal Aviation Regulations – Federální letecké předpisy 

HS                  Hydraulická soustava, hydraulický systém 

NDT               Nedestruktivní metody zjišťování neporušenosti povrchu 

PVD               Metoda nanesení povlaku 

RTCA            Radio Technical Commision for Aeronautics 

TiCN              Druh povlaku 

VBD              Vyměnitelná břitová destička 

 

 

 

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 
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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 

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 pohybové funkce. U kategorie 

malých a středních dopravních letounů – dle předpisů FAR 23, CS 23, se jedná zejména o 

ovládání 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)  jsou  komplexní  zařízení, jejichž projektování, konstruování, 

inovace výrobních procesů nebo metod řešení má povahu optimalizačního procesu. 

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

optimalizovaného objektu v daných podmínkách.    

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

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

řešením optimalizačních úloh. 

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.  

Konstrukční problémy hydraulických přístrojů i soustav mívají současně více cílových funkcí 

i omezení. To vše, vzhledem ke komplexnosti hydraulické  soustavy  dopravního letounu 

vede obvykle k postupnému procesu optimalizace.  

Aplikace hydrauliky v konstrukcích malých a středních dopravních letadel je přes stále 

pokračující proces pronikání elektromechanických přístrojů do konstrukcí letadel efektivní.  

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

zvolen hydraulický pohon mechanismů.  

 

 
Obr. 1.1 Prototyp letounu EV-55 
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2 Vymezení obsahu a cíle práce 
 
Disertační práce pokrývá část problematiky návrhu HS letadla z pohledu hlavních 

návrhových parametrů, optimalizace konstrukčního uspořádání a funkčních parametrů 

vybraných hydraulických přístrojů, postupu 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  

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

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. 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 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 

HS 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 
 
 

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.  

Postupně přibyla potřeba ovládání mechanismů pro zvýšení vztlaku a odporu letadla v 

režimech režimu startu a přistání.  

Hydraulická soustava letadel procházela postupným vývojem. 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  vedlo k tomu, že obvod brzdění hlavních kol podvozku, se 

stal součástí centrálního hydraulického systému.  

Zavedení řízení příďového podvozku a především ovládání kormidel letounu hydraulickými 

servomechanismy, si vynutilo použít hydraulickou 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. 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 

letounu, případně další činnosti, např. ovládání dveří, vstupních a výstupních schůdků apod.  

 

3.2 Požadavky předpisů pro hydraulické soustavy letadel 

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

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

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. 

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

-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. 

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

provozního tlaku. 

- 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. 

 

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, jakékoliv 

pravděpodobné závadě normální soustavy.  

   

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

RTCA - 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. Určují i stupeň zátěže vyvozované 

okolním prostředím při funkčních zkouškách přístrojů.  
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4 Návrh parametrů a optimalizace vybraných oblastí 

   hydraulické soustavy 
 

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

 

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

rychlostí, který je převažujícím režimem běžného letového cyklu dopravního letounu není 

třeba žádného výkonu HS. Charakteristický let letounu EV-55 je uveden v tabulce T 4.1 

T4.1

 
 

Proto 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. 

Při splnění základních podmínek: 

- pracovní tlak od 15 do 32 MPa 

- pracovní kapalina dle MIL-PRF-5606H (Aeroshell Fluid 4.1) 

- výkon od 200 do 900 W. 

 

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

kdy zubové čerpadlo potřebných parametrů je poháněno elektromotorem.                          

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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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.  

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

hmotnosti nižší. 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 zhoršuje těsnost – je garantována při max. cca 32 MPa  

- snižuje se životnost těsnících prvků s rostoucím provozním tlakem  

- velmi štíhlé hydraulické válce mají nízkou vzpěrnou pevnost 

- zkušenosti výrobce hydraulické soustavy jsou ponejvíce s tlaky 21 – 28 MPa 

- pro provoz zubového čerpadla je výrobcem doporučen tlak max. 28 MPa 

- četnost použití v provozovaných  letounech  - servisní zázemí ,  tlaky okolo 21 MPa, 

viz obr. 4.1. 

 

 

 
 

          Obr. 4.1 Zastoupení hladin pracovních tlaků u letounů kategorie malý a střední 

 

Volba velikosti pracovního tlaku je tedy kompromisem mezi minimální hmotností, 

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

zkušenostmi. 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).  
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4.3 Návrh optimalizace hmotnosti hydraulické soustavy 

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

která tvoří významnou složku celkové hmotnosti HS.  

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  .                                                                                                  

Stanovení světlosti potrubí 

d = √
   

   
                                                                                                                                    

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  

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

přetlakem, který vyvozuje trojrozměrnou napjatost. 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
p

rr

r

ia

ia

ia

i

222

22

22

2 1
3,14,0







 ,                                                                        

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

    

Obr. 4.2 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 
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KDOV Rn  , potom dovolené napětí  
n

RK
DOV    .                                      

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

p
n

R

p
n

R

r

r

K

K

i

a







3,1

4,0

      .                                                                                                                                                                                             

Z uvedeného výrazu plyne, že jmenovatel  p
n

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

 podmínku, že    pnRK  3,1 .  

Na základě výše uvedeného je navržen jako materiál potrubí duralová slitina AMS 4071.  

                                       T 4.2 

Ultimate Tensile Strength 193 MPa  28000 psi 

Tensile Yield Strength 89.6 MPa  13000 psi 

                                                                                   

V provozu  HS jsou přístroje a potrubí zatěžovány proměnným průběhem tlaku kapaliny. Pro 

experimentální ověření navrženého potrubí byla soustava potrubí provozována na 

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

Dále byla pro experimentální ověření pevnosti duralového potrubí při dynamickém namáhání  

zvolena zrychlená zkouška tlakovými pulzy s max. úrovní tlaku 22 MPa. 

 

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                
Obr. 4.3  Uspořádání zkoušky  tlakovými pulzy  

     

Do prvního poškození trubky bylo dosaženo cca 222 600 cyklů tlakových pulzů. 

 

http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=28
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=13
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Oproti potrubí, vyrobenému  z oceli, došlo ke snížení hmotnosti o cca 11% (více než 1kg) a 

snížení pracnosti při výrobě - měkký materiál. 

 

4.4 Návrh optimálního řešení problematiky tribologie v konstrukci 

      hydraulických přístrojů 

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

nastolen  nový  problém - nevhodné tribologické vlastnosti těchto nerezových ocelí. Dochází 

k intenzivnímu, zejména adheznímu, opotřebení vzájemně se pohybujících ploch a k zadírání.  

Pro závitová spojení je v současnosti 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 (360 - 450º C )  nanesení  speciální vrstvy s tloušťkou 

několika µm, vyznačující se vysokou tvrdostí a nízkým koeficientem tření. 

Pro experimentální ověření byly navrženy a vyrobeny závitové spoje dle obr. 4.4. 

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

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 

 

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. 4.4 Pohled na vzorky pro zkoušení odolnosti zadírání závitových spojů 

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

ověřována odolnost proti zadírání, případně opotřebení závitů. 
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                    Obr. 4.5 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  uspořádáním bez povlaku. 

 

 

4.5 Návrh a optimalizace technologického procesu výroby těles 

      hydraulických prvků  

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

hydraulického přístroje technologií třískového obrábění.  

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. 

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

materiálu, způsobu a podmínek obrábění.  

Zbytková napětí po převažujících obráběcích operacích jsou zobrazena na obr. 4.6. 

 
Obr. 4.6 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. 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 zajišťují dostatečnou trvanlivost břitu nástroje jako ukazatele 

nákladů na obrábění. 
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Soustružení  

hrubování 

 - řezná rychlost 120 m/min 

   - posuv na otáčku 0,3 mm/otáčku 

   - hloubka třísky 1,5 mm 

  dokončování 

 - řezná rychlost 100 m/min 

   - posuv na otáčku 0,1mm/otáčku 

   - hloubka třísky 0,35 mm. 

Frézování 

hrubování 

   - řezná rychlost 120 m/min 

   - posuv na zub 0,15mm/zub 

   - hloubka třísky 2,5 mm 

  dokončování 

 - řezná rychlost 90 m/min, 

   - posuv na otáčku 0,03 mm/otáčku 

   - hloubka třísky 0,2 – 0,4 mm. 

 

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, 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. 

3) Dokončovací obrábění 

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). 

 

Aplikací tohoto postupu lze dosáhnout minimální hodnoty zbytkového napětí v součásti při 

udržení nízkých výrobních nákladů na řezné nástroje. 

 



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

 

 

 

Téze disertační práce                                                                                                                                      18 

5 Využití modelování v optimalizaci hydraulických prvků 
 

5.1 Optimalizace funkčních parametrů spojení rozvaděč - pracovní válec  

 
V letadlových hydrostatických soustavách je nejvíce používána možnost řízení rychlosti 

výstupních členů – hydraulických válců škrcením průtoku hydraulické kapaliny.  

  

 
Obr. 5.1 Schéma spojení rozvaděče a pracovního válce 

 

Pro uvedené schéma lze odvodit následující vztahy: 

 

rovnice silové rychlostní charakteristiky: 

   m

MAX

m vFvAppAF  11  .                                                               

Závislost účinnosti mechanismu na rychlosti pístnice je možné vyjádřit vztahem 

Fv
F

F

pAv

Fv

P

P m

MAX

 1
1

2 .                                                                    

Závislost výkonu na rychlosti pístnice vyjadřuje vztah 

 vvpAP m 12 .                                                                                                 

Poměrný výkon 

 vv
P

P
P m

MAX











 12 .                                                                                                     

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

proudění m = 1 a pro m = 2 (laminární m=1,turbulentní m = 2). 

Maximální hodnotu přenášeného výkonu lze určit ze vztahu: 

    0111  mmm vmvmv
vd

Pd .                                                        

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

a účinnosti 3/2 . 

Pro m = 1 je max. poměrný výkonu  25,0P , a to při 2/1v ,a účinnosti 2/1 . 

Pro maximální součin účinnosti a výkonu v závislosti na rychlosti: 
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   121211   mmm vvvvvvP


  , derivací dle rychlosti:                                                      

      .012221 2  mm vmvm
vd

Pd                                                                                                                         

Pro 1m   je maximální hodnota      148,0
27

4 P    , a to při  
3

1
6

2 v . 

Pro 2m   je maximální hodnota     286,0P  , a to při  447,0
10

2 v . 

 

 
 

Obr. 5.2 Rychlostní charakteristiky hydromotoru při řízení škrcením 

 

Aplikace rozboru na optimalizovaný návrh výkonových členů HS letadel 

Z hlediska přenesení výkonu s odpovídající  účinností  je výhodnější turbulentní proud vůči 

proudu laminárnímu. Je tedy potřebné zajistit, aby proudění v potrubí bylo při Re >2400 

(Reynoldsovo číslo). Z matematického rozboru vyplývá, že dosažení maximální hodnoty 

součinu účinnosti a výkonu je možné jen při malých rychlostech výstupních členů válců – 

pístnic.  

 

 

5.2 Modelování posilovače (servomechanismu)   

 

Dále je naznačeno sestavení modelu pro posilovač řízení příďového podvozku - kola letounu 

EV-55.  

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. Rovnice pohybové, průtokové a silové, případně energetické  
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- následuje stanovení okrajových podmínek, které prováží jednotlivé podsestavy.  

Výsledkem bude soustava obyčejných nebo parciálních diferenciálních rovnic a soustava 

obyčejných lineárních i nelineárních rovnic.  

.  
 

 

 

        

     
Obr. 5.3 Sestava posilovače řízení příďového kola v řezu 

 

Stanovení konstant pro modelování 

Měřením konkrétního přístroje na zkušební stolici – stendu 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
 

 

5.3 Modelování funkčních parametrů posilovače řízení příďového kola 

 

Základní rovnice posilovače řízení 

Pro popis činnosti i pro analytické vyjádření je vhodné funkčně rozdělit posilovač na tři 

základní části a to: šoupátkový rozvaděč, přímočarý hydromotor a zpětnou vazbu. 
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Šoupátkový rozvaděč  

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

válci v můstkovém zapojení.  

 
Obr. 5.4 Schéma servomechanismu 

 

Pro určení průtokových charakteristik šoupátkového rozváděče je možné aplikovat základní 

rovnici pro turbulentní proudění kapaliny, tedy  

 p = R .Q
2
,                                                                                                                   

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

proudu kapaliny. Po úpravách: 

                                                                                                                      

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. 

 

Pracovní válec 

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 

     (  
    

 )                 ,                                                                 

po úpravách: 

          
           .                                                                                    

Průtoková rovnováha je vyjádřena rovnicí 

       
 

   
    

  

  
 .                                                                                           

 

Zpětná vazba 

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

výchylka šoupátka 

            .                                                                                                            
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Dynamické vlastnosti a jejich rozbor z hlediska určení optimálních parametrů regulačního 

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

řízení:   

 

                                      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. 5.5. 

 

 
   

Obr. 5.5 Blokové schéma posilovače 

 

Simulační model posilovače pro  využití software Matlab - Simulink 

Pro sestavení simulačního modelu je soustava rovnic S 1 posilovače upravena na tvar:  

 

   
 

 
[  

   
 
  

     

 
   (   

 

  
)
   
 
  ] 

   
 

 
[
  

  
   

  
  

   
  
  

 ] 

                                                                                                                          S 2 

 

5.4 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. Dále byly 
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zmenšovány a zvětšovány hodnoty průtokového součinitele kx a odečítány odpovídající doby 

regulace Tu. 

Průtokový součinitel kx je na obr. 5.6 uveden v bezrozměrové formě, nová hodnota byla 

vztažena k základní hodnotě, tedy 

  ̅̅ ̅  
  

       
 . 

 
Obr. 5.6 Vyhodnocení vlivu průtokového součinitele kx  na dobu regulace posilovače 

 

 
 

Obr. 5.7 Přechodová charakteristika pro   ̅̅ ̅      ,  výstup z programu Simulink 

 

Z obr. 5.6 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. 5.7.   

Pomocí tohoto modelu lze modelovat chování posilovače po úpravách geometrických 

rozměrů pouzdra a šoupátka. 
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6 Optimalizace diagnostických parametrů hydraulické 

    soustavy        
 

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. Schéma uvedeno v příloze 1.  

Popis funkce systému 

Hydraulické schéma lze rozdělit na následující logické bloky:  

- hlavní okruh,  

- nouzový okruh,  

- okruh vztlakových klapek,  

- okruh brzd,  

- okruh řízení příďového podvozku.  

 

Hlavní okruh  

Účelem hlavního okruhu je zásobení všech ostatních okruhů tlakovou kapalinou v hlavním 

režimu. Skládá se s přístrojů označených ve schématu písmenem A. 

Základní schéma okruhu je v příloze 1.  

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 1. 

 

Okruh vztlakových klapek  

Okruh vztlakových klapek slouží k ovládání vztlakových klapek. Skládá se s přístrojů 

označených písmenem C.  

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 
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Okruh podvozku   

Okruh podvozku slouží k ovládání podvozku. Skládá se s přístrojů označených písmenem F.  

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 

 

Okruh brzd  

Okruh brzd slouží k brzdění kol podvozku. Skládá se s přístrojů označených písmenem E. 

 

Okruh řízení příďového kola 

Princip řízení příďového kola vychází z letounu L-410. Skládá se s přístrojů označených 

písmenem G.  

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 

 

Z  pohledu  na seznam použitých přístrojů v podsoustavách je zřejmé, že řada přístrojů je pro 

všechny podsoustavy společná, lze tedy technické stavy a příznaky stavu společných přístrojů 

sdílet.  

 

6.2 Základní schéma hydraulické soustavy pro návrh diagnostiky 

 

Z výše uvedeného popisu hydraulické soustavy malého letounu EV-55 vyplývá, že lze  pro  

okruhy podvozku, klapek i řízení příďového kola sestavit společné hydraulické schéma. 
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.                         

Obr. 6.1 Zjednodušené schéma hydraulické soustavy pro výběr diagnostických parametrů 

 

6.3 Návrh metodiky optimalizace diagnostických parametrů 

 

V  disertační práci 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. 6.1. 

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.  

 

Kvantitativní ocenění informace nesené příznaky 

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. 

Zřejmě je nutno dodržet podmínku, že



N

i

ip
1

1. 

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 
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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
log

2

1

2

1
log

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 





N

i

N

i

ii N
NN

N
NN

ppSH
1

222

1

2 log
1

log
11

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 

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. 
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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. Následně se  rozdělí  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 

 
















r

j
nm

n

nm

n

nm

m

nm

m

N

nm
XI

1

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. 

 

Technické stavy a příznaky 

Pro technické stavy a jim odpovídající příznaky jsou pro zjednodušené schéma hydraulické 

soustavy, viz obr.6.1,  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) 
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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 .   

 

6.4 Sestavení matice technického stavu hydraulické soustavy 

 

Tabulka 6.1, představuje základní matici technického stavu zjednodušené hydraulické 

soustavy. Platí: 

)
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. Jako výhodný parametr se jeví 

parametr 3 – tlak za hydrogenerátorem. Postupem stanoveným výše, viz kap. 6.3, pro výběr 

diagnostických parametrů podle hodnot nesených informací o technickém stavu uvažované 

hydraulické soustavy viz obr.6.1 byly vybrány tyto příznaky, které tvoří množinu 

diagnostických parametrů: 

 



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

 

 

 

Téze disertační práce                                                                                                                                      30 

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. 

 

 

6.5 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. 

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.   

Byl navržen hydraulický válec s nainstalovanými tenzometry, které snímají přetvoření části 

hydraulického 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 obr. 6.2 je zobrazen funkční vzorek válce podvozku letounu EV-55 s nalepenými 

tenzometry a elektronikou pro vyhodnocování zatížení.  

 

 
 

               Obr. 6.2 Funkční vzorek válce se snímáním zátěže 
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7 Výsledky pro praxi a rozvoj teoretické oblasti  
 

Disertační práce se zabývá, vzhledem k rozsahu, jen několika oblastmi problematiky HS. 

Avšak oblastmi, které jsou důležité  pro tuzemské výrobce leteckých hydraulických soustav  

a přístrojů. 

 

Přínos předkládané disertační práce a jejích výsledků je pro praxi i rozvoj vědního oboru 

shledáván v jednotlivých oblastech následovně: 

 Je proveden optimalizovaný návrh typu zdroje tlakové kapaliny pro HS malého 

dopravního letounu. Byla zohledněna základní kritéria a uváženy hlavní omezující 

podmínky. Výsledkem je zdroj tlakové kapaliny poháněný nezávislým 

elektromotorem, pracující jen v době činnosti hydraulické soustavy letounu. 

 Obdobně bylo postupováno při návrhu hladiny pracovního tlaku hydraulické 

soustavy. Byl navržen pracovní tlak 21 MPa jako optimální hladina tlaku pro  HS 

moderních malých dopravních letadel. 

 Byla provedena optimalizace hmotnosti spojovacího potrubí HS pro letou EV-55 s 

reálnou úsporou hmotnosti v úrovni cca 11% celkové hmotnosti potrubí. 

 V oblasti konstrukce hydraulických přístrojů  konstruovaných s použitím nerezových 

precipitačně vytvrzených ocelí bylo navrženo řešení problému – zadírání 

tribologických   dvojic  z těchto materiálů.  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. 

 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. 

 Byl vytvořen prakticky použitelný model hydraulického posilovače řízení kola pro 

letoun EV-55. V disertační práci je nastíněn postup vytvoření modelu posilovače 

řízení a následné provedení simulace funkce a chování přístroje za pomoci 

softwarového prostředí Matlab-Simulink. 

 V disertační práci je uplatněna  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 

systému.  
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 Byla provedena statistická analýza HS v současnosti provozovaných letounů. 

 Byla navržena metodika zjišťování vazeb mezi technickými stavy a příznaky  

technického stavu hydraulického systému.  

 Stanoven teoretický podklad pro určení  návrhových parametrů řízených výkonových 

hydraulických členů z pohledu maximalizace efektivity přenosu energie. 

 

Doporučení pro další rozvoj v oblasti řešené problematiky DP 

 

 V oblasti aplikace PVD povlaků je nutné pokračovat v  testování vlivu povlaku na 

korozní odolnost a další vlastnosti tribologické dvojice. 

 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. 

 Linearizovaný matematický a simulační model posilovače dopracovat s uvážením 

nelineárních závislostí. 

 Metoda optimalizace příznaků technického stavu aplikovaná na části hydraulické 

soustavy letounu EV-55 je zřejmě 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 

informace  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. 

 

 

Lze konstatovat, že výsledky disertační práce mohou být  přínosem v  praktické i teoretické 

oblasti optimalizačních procesů  uplatnitelných v hydraulických soustavách malých letadel. 

Obecně lze říci, že v projekční a konstrukční praxi tuzemských výrobců letecké techniky a 

letecké hydrauliky zejména, je velmi malý prostor pro optimalizační procesy. 

Je to dáno zejména velikostí českých firem, které se vývojem a výrobou letecké hydrauliky 

zabývají. Je to výrazná překážka dalšího rozvoje této oblasti a výrazná škoda pro výrobce 

samotné. A proto jakýkoliv podnět v této oblasti je potřebný, přičemž jednou z nejúčinnějších 

metod zlepšení je úzká spolupráce průmyslu s vysokými školami.  

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Téze disertační práce                                                                                                                                      33 

8 Použitá literatura a zdroje 
 

 

[1]  MAREŠ, T. Konstrukční optimalizace. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007,      

      106 s.  ISBN  978-80-01-03696-9. 

[2]  DOBROVOLNÝ, B. Pružnost a pevnost III. díl.Praha: Česká grafická unie, 1948,  

      1391 s.  

[3]  ŠIKA, Z. Metodika vícekriteriální parametrické optimalizace pro syntézu řízeného  

      snižování  kmitání strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, 20 s. ISBN  

      80-01-03188-8. 

[4]  KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha: SNTL, 1990, 

       157 s. 

[5]  KOPÁČEK, J. Hydrostatické převodové mechanismy. Praha: SNTL, 1986, 273 s. 

[6]  NEPRAŽ, F., a kol. Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Brno: Bosch 

       Rexroth, ,2002, 173 s. 

[7]  NEVRLÝ, J. Metodology of modeling fluid power and lubrication systems. Wroclav: 

       OWPW, 2005, 107 s. 

[8]  HOLUB, R, VINTR, Z. Spolehlivost letadlové techniky (elektronická učebnice). Brno:  

       VUT-FSI, 2001, 233 s. (http://clkv.fme.vutbr.cz/clkv.html) 

[9]  HAFTKA R. T.GURDAL Z. Elements of structural optimization. Dordrecht: Kluwer, 

      1993. ISBN  0-7923-1504-9. 

[10] BELEGUNDU A. D., CHYNDRUPATLA T. R. Optimization concepts and 

        applications   in  Engineering.  Cambridge : Cambridge University Press, 2011. ISBN  

        978-0-521-87846  

[11] HELLER, J. Problematika stability zdrojů tlakové energie.  Brno: Sborník 11.konf.  

       Tekutinové mechanismy,  1985, 5 s. 

[12] ONWUBOLU G. C., BABU B. V.: New optimization techniques in engineering. Berlin  

       [u.a.]:  Springer, 2004, ISBN 3-540-20167-X. 

[13] PEŠÁK, M. Optimalizace leteckých konstrukcí z hlediska minimální hmotnosti.  Brno: 

          Vysoké  učení technické, c2009, 27 s. ISBN 978-80-214-3806-4. 

[14]  ČIHÁK, F. Optimalizace hydraulických systémů vodních elektráren. Praha: České  

         vysoké učení technické, 2004, 43 s. ISBN 80-01-02960-3. 

[15]  MÁDL, J.,  KVASNIČKA, I. Optimalizace obráběcího procesu. Vyd. 1. Praha: České  

         vysoké učení technické, 1998, 168 s. ISBN 80-01-01864-6. 

[16] ŠŤASTNÝ, J. Simulace a optimalizace systémů. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 

        1988, 137 s. 

[17] SINGIRESU S. R. Engineering optimization theory and practice. Hoboken, N.J. : John 

        Wiley & Sons,  2009, ISBN 978-0470-18352-6. 

[18] DUPAČOVÁ, J., LACHOUT, P . Úvod do optimalizace. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 

        2011, 81 s. ISBN 978-80-7378-176-7. 

[19] LEDERER, P. Teorie a optimalizace mechanických systémů I. 1. vyd. Praha: České  

       Vysoké učení  technické, 1988, 140 s. 

[20] LEDERER, P. Teorie a optimalizace mechanických systémů II. 1. vyd. Praha: České  

        vysoké učení technické, 1988, 70 s. 

http://clkv.fme.vutbr.cz/clkv.html


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

 

 

 

Téze disertační práce                                                                                                                                      34 

[21] MIČEK, P. Návrh a optimalizace parametrů pantografické nohy robota. Brno: Vysoké 

        Učení technické, c2007, 26 s. ISBN 978-80-214-3401-1. 

[22] MÍKA, S. Matematická optimalizace. Plzeň: Západočeská univerzita, 1997, 265 s. 

         ISBN 80-7082- 319-4. 

[23] TURZÍK, D. Matematika III: základy optimalizace. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1999, 

        113 s. ISBN 80-7080-363-0. 

[24] SNYMAN, J.A. Practical mathematical optimization. Springer Science+Business  

        Media, Inc. 2005, ISBN 0-387-24348-8. 

[25] TŘETINA, K. Letadlové instalace II. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1987, 151 s. 

[26] SMETANOVÁ, A. Optimalizace energie při pohybu robotu. Brno: Vysoké učení 

        technické, c2009, 27 s. ISBN 978-80-214-4000-5.  

[27] MOIR, I., SEABRIDGE, A. Aircraft szstems.Chichester:Wiley, 2008, ISBN 978-0-470- 

        05996-8 (H/B) 

[28] PAŘÍZEK, J. Diagnostika letadlových systémů a prostředky objektivní kontroly.Brno: 

        Vojenská akademie v Brně, 2004,189 s. 

[29] MICHÁLEK, J. Modelování a optimalizace. 1. vyd. Praha: SNTL, 1984, 255 s. 

 

[30] KLAPKA, J., DVOŘÁK, J., POPELA, P. Metody operačního výzkumu.Brno: Vysoké 

        učení technické v Brně, 2001, 165 s, ISBN 80-214-1839-7  

[31] NOVÁK, J. Metody analýzy spolehlivostních dat z provozu a zkoušek letadel, Disertační 

        práce, Letecký ústav VUT-FSI v Brně,2011,165 s.       

[32] Oficiální stránky společnosti Evektor s.r.o   http:/www.evektor.cz/ 

[33] Oficiální stránky společnosti Jihlavan, a.s. http://www.jihlavan.cz/ 

[34] RTCA DO-160D. Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne  

        Equipment, Radio Technical Commission for Aeronautics, Washington D.C., 12/2002. 

[35] Předpis CS 23, Certification Specifications for Normal, Utility, Aerobatic, and  

        Commuter Category Aeroplanes.  2012  

[36] Předpis CS 25,  Certification Specifications and Acceptable Means of  Compliance for 

        Large Aeroplanes. 2012 

 

 

 

http://www.jihlavan.cz/


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

 

 

 
  Téze disertační práce                                                                                                                                       

Příloha 1   Hydraulické schéma EV-55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

 
  Téze disertační práce                                                                                                                                       

 


