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ABSTRAKT 
 Diplomová práce se zabývá vlastním návrhem jednomístného ultralehkého letounu 

dle předpisu UL-2 a základních aerodynamických charakteristikách jednotlivých částí 

letounu. Dále je pojednáno o výrobním postupu a samotné výrobě ocasních ploch a jejich 

statických pevnostních zkouškách.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
 Ultralehký letoun, základní aerodynamické charakteristiky, ocasní plocha, statická 

pevnostní zkouška.  

 

 

ABSTRACT 

 This thesis addresses the design of ultralight aircraft as a one regulation UL-2 

and basicaerodynamic characteristics of the individual parts of the airplane. Furthermore, 

we discuss the production process and the production itself tail and static strength tests. 

 

KEY WORDS 
 Ultralight aircraft, the basic aerodynamic characteristics, fin, static strength test. 
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1. ÚVOD 
 

 V diplomové práci bude pojednáno o základním návrhu ultralehkého letounu dle 

vlastní předlohy. Dále je tato práce zaměřena na detailní návrh ocasních ploch, 

experimentální vývoj a jejich statickou pevnostní zkoušku. Výsledky práce mají co nejvíce 

ověřit realizovatelnost a efektivnost  výroby. Vyhodnocením zkoušek bude prověřena 

způsobilost pro použití experimentální technologie výroby. 

 

POPIS LETOUNU 

 Navrhovaný letoun UL-Micro bude konstruován dle předpisu UL-2. Bude se jednat 

o jednomístný ultralehký letoun s pohonnou jednotkou umístěnou v přídi, s dolnoplošným 

uspořádáním hlavní nosné plochy a klasickými ocasními plochami. Rozpětí křídla bude 7m. 

V rámci níže uvedeného výňatku předpisu je potřeba dodržet předem dané návrhové body, 

které jsou přesně stanoveny. Plocha křídla je navržena tak, aby letoun splnil omezení dané 

předpisem UL-2. Hodnota maximálního profilového součinitele vztlaku je známa na základě 

zvoleného profilu NACA 4415 dle literatury [8]. 

 

PŘEDPIS UL-2 

 Zákonné vymezení kategorie podle vyhlášky 108/1997 Sb. § 24, odstavec 5. 

Ultralehký letoun je letoun, který je konstruován maximálně pro dvě osoby, řízený buď 

přesouváním těžiště pilota, nebo aerodynamickými prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 

65 km/h, jehož maximální vzletová hmotnost je 450 kg. 

 

POUŽITÍ 

 Ultralehký letoun je letoun, který je konstruován jako jednomístný, řízený 

aerodynamickými prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 65 km/h a maximální 

vzletová hmotnost nepřevyšuje 300kg, se záchranným systémem 322,5kg.  

UL letounům se povoluje pouze neakrobatický provoz, který zahrnuje: 

 - jakýkoli obrat potřebný pro normální létání 

 - nácvik pádů 

 - ostré zatáčky s náklonem do 60°.  
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2.  STATISTIKA PODOBNÝCH LETOUNŮ 

 
ATEC 212 SOLO 

 Je celokompozitový jednomístný dolnoplošník. Vysoký obsah uhlíkových vláken 

a široké použití voštinových sendvičů poskytuje letounu mimořádnou pevnost a tuhost při 

zachování nízké hmotnosti. Konstrukce letounu je odvozena z dokonale ověřeného typu 

ZEPHYR 2000 a zvláště pak modelu ATEC 321 FAETA, jehož zkrácená verze křídla 

s profilem SM 701 a štěrbinovou vztlakovou klapkou byla u modelu ATEC 212 SOLO 

s úspěchem použita. 

Technické parametry:  

Rozpětí křídel  7,48 m 

Délka    5,2 m 

Výška    1,55 m 

Plocha křídla   7,27 m2 

Cestovní rychlost 220 km/h 

Prázdná hmotnost  200 kg 

Objem nádrže  50l  Obr. 2.1. Solo Zdroj: http://www.atecaircraft.eu 

SD-1 MINISPORT  

 Je jednomístný ultralehký letoun konstruovaný s důrazem na jednoduchost a cenu 

stavby. Letoun dokáže dle slov konstruktéra a výrobce tohoto letounu sestrojit téměř každý 

modelář ve své dílně, jelikož se svými rozměry blíží opravdu většímu modelu. Konstrukce 

je téměř celá dřevěná s prvky kompozitních materiálů. Zajímavostí tohoto letounu je, 

že veškeré plochy i tvarové přepážky trupu jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu. 

Technické parametry:  

Rozpětí křídel  6,0 m 

Délka    4,35 m 

Výška    1,23 m 

Plocha křídla   6,0 m2 

Cestovní rychlost 155 km/h 

Prázdná hmotnost  110 kg 

Objem nádrže  28l  Obr. 2.2.Minisport Zdroj: http://www.sdplanes.com 

http://www.atecaircraft.eu/
http://www.sdplanes.com/
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HUMMEL BIRD  

 Je letoun celokovové konstrukce a tak jako předchozí letoun je konstruován pro 

domácí stavbu. Jednoduchost stavby z hliníkového nebo duralového plechu pouze 

ohýbaného na vyrobených šablonách. Celá konstrukce trupu je skládána na dřevěném 

nosníku procházející jeho středem. Ten se před kompletací ocasních ploch vyjme. Křídlo je 

konstruováno klasickou technologií hlavního a pomocného nosníku mezi nimiž jsou 

plechová žebra.  

Technické parametry:  

Rozpětí křídel  5,48 m 

Délka    4,08 m 

Výška    1,2 m 

Plocha křídla   5,31 m2 

Cestovní rychlost 175 km/h 

Prázdná hmotnost  136 kg 

Objem nádrže  22,3l  

     Obr. 2.3.Hummel Zdroj: http://www.flyhummel.com 

CRI CRI 

 Je letoun francouzské provenience vyrobený z duralového plechu tloušťky 0,5mm 

a 0,4mm. Byl navrhován s ohledem na minimální náklady a minimální pracnost konstrukce 

jako předchozí letouny. Existuje i v jednomotorovém provedení a dalších například 

elektrifikovaných modifikacích. Konstrukce veškerých nosných ploch je jedno nosníková 

s Herexovými žebry. Křídlo, klapky i ocasní plochy jsou vyrobeny jako uzavřené torzní 

dutiny což přispívá k velmi nízké hmotnosti celého letounu.  

Technické parametry:  

Rozpětí křídel  5 m 

Délka    3,9 m 

Výška    1,2 m 

Plocha křídla   3,1 m2 

Cestovní rychlost 170 km/h 

Prázdná hmotnost  63 kg 

Objem nádrže  23l            Obr. 2.4.Cricri  Zdroj: http://www.cricri.zoomshare.com 

http://www.flyhummel.com/
http://www.flyhummel.com/
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ZHODNOCENÍ STATISTIKY  

 Samotný návrh bude zaměřen na maximální užití výhod každé konstrukce. Na 

prvním letounu je patrné, že jde o kompozitovou konstrukci. Pro Ul-Micro bude využití 

sklolaminátového kompozitu pouze pro výrobu tvarových dílů, jako jsou překryty motoru, 

přechody křídlo trup atd. Druhý stroj je blízký návrhu z hlediska rozměrů a výkonů, které 

jsou pro daný typ letounu velmi přijatelné. Třetí ze strojů Hummel bird bude konstrukčně, 

rozměry i výkony nejpodobnější samotnému navrhovanému prototypu Ul-Micro. Poslední 

letoun byl inspirací z hlediska použití žeber z Herexového jádra potaženého duralovým 

plechem malé tloušťky.  

 Pro vlastní letoun bude použito dolnoplošné uspořádání s klasickými ocasními 

plochami. Konstrukce trupu bude příhradová svařovaná z tenkých ocelových trubek. Křídlo 

je navrhováno jako smíšená konstrukce s polystyrenovým jádrem a kovovým potahem, 

podle výsledků statických pevnostních zkoušek. Pro ocasní plochy byl základem inovativní 

nápad využití polystyrenového odlehčeného výpalku potaženého tenkým hliníkovým 

plechem. Podvozek je navrhován v ostruhovém uspořádání.  
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3.  GEOMETRICKÉ A AERODYNAMICKÉ A CHARAKTERISTIKY 

LETOUNU UL MICRO 
- GEOMETRICKÉ PARAMETRY (MUŠKA) 
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 AERODYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY PRO VÝPOČET 

U níže uvedených hodnot součinitelů jsou použity profilové hodnoty, pro další výpočty pak 

budou brány součinitele rozložení po hloubce křídla dle programu GLAUERT III. 

 

3.1. POPIS LETOUNU 
 

 Zde jsou již pro výpočet použity hodnoty součinitelů vztlaku, odporu, sklonu 

vztlakové čáry a další potřebné hodnoty přepočítané na rozložení po rozpětí křídla dle 

programu GLAUERT III. 

-  maximální rychlost vodorovného letu   vH   170 [ km.h-1 ] 

- max. vzletová hmotnost      mTOW  300   [kg]  

- plocha křídla       S    7  [m2 ] 

- rozpětí       b   7  [m]  

- klapka o hloubce 20% a délce    lklap  4,6  [m] 

- křidélka o hloubce 20% a délce    lkř 1  [m] 

- maximální součinitel vztlaku profilu    CL 1,6 [-] 

- maximální součinitel vztlaku  křídla    CL 1,208 [-] 

- sklon vztlakové čáry profilu     a=CL  5,732  [1/rad] 

- hustota vzduchu (uvažujeme H = 0m ISA)     1,225 [ kg.m-3] 

- tíhové zrychlení      g   9,81  [m.s-2] 

- střední aerodynamická tětiva    cSAT 1  [m] 

- nastavení křídla      α  2 [°] 

- sklon vztlakové čáry  VOP     aVOP 3,304  [rad] 
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3.2.  KŘÍDLO 
 

 Profil křídla je volen z řady NACA 4415, ten má potřebné vlastnosti vyhovující 

konstrukčním a hlavně aerodynamickým požadavkům kladeným na tento stroj. Křídlo bude 

obdélníkového půdorysu o hloubce 1m a rozpětí b = 7m. Vnitřní konstrukce křídla bude 

tvořena centroplánem s příhradovým nosníkem s plechovými žebry a potahem. Vnější křídla 

budou mít klasický nosník typu I s pásnicemi z duralových profilů a plnou stojinou. Pro 

výplň torzní dutiny náběžné hrany křídla, konstrukci křidélek a klapek bude dle výsledků 

vyhodnocení statické pevnostní zkoušky ocasních ploch použit, buď pěnový polystyren 

potažený plechem tloušťky 0,5mm, nebo klasická technologie s plechovými žebry 

a potahovým plechem. Mezi hlavním a pomocným nosníkem budou použita plechová žebra. 

Celkové mísení technologií má za účel prakticky ověřit pracnost a použitelnost pro další 

typy letounů. 

 

Obr. 3.2. Půdorys polorozpětí křídla 

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY KŘÍDLA 

Půdorysný tvar   obdélník 

Profil křídla    NACA 4415 

Úhel nastavení křídla      α  2 [°] 

Úhel šípu        Λ   0 [°] 

Úhel vzepětí vnějších křídel      Γ  3 [°] 

Rozpětí        b 7 [m] 

Plocha křídla        S 7 [m2] 

Štíhlost křídla    A=b
2
/S   A 7 [-] 

Zúžení křídla    λ=C1/C0  λ 1 [-] 

Hloubka křídla =střední aerodynamická tětiva=hloubka kořene = hloubka koncového profilu  

              

Geometricky, aerodynamicky nekrouceno.   
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AERODYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY KŘÍDLA 

Hodnoty součinitelů vztlaku a odporu jsou zjištěny dle NACA reportu 460 [8]. A následně byl 

proveden výpočet aerodynamických charakteristik křídla dle programu GLAUERT III. 

 

Obr. 3.2. Profilové poláry NACA 4415 

Minimální součinitel vztlaku     ClMIN -0,9 [-] 

Maximální součinitel vztlaku křídla    ClMAX 1,208 [-] 

Součinitel vztlaku při nulovém úhlu náběhu   Clα=0 0,4 [-]  

Součinitel vztlaku při horizontálním letu   Clα=2  0,6 [-] 

Součinitel vztlaku při vychýlení vztlakové klapky  Clδkl  2,4 [-]  

Součinitel odporu při Cl=0,4     CD  0,007 [-] 

Součinitel odporu při Cl=01,4     CD   0,17 [-] 

Sklon vztlakové čáry    a=∆Cl/∆α  a  4,375  [rad] 

Reynoldsova čísla pro minimální a maximální rychlost letu: 

Pro rychlost letu 65km/h (18,05m/s) 

                                         

Pro rychlost letu 204km/h (56,6m/s) 
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3.3.  OCASNÍ PLOCHY 
 

 VOP- vodorovná ocasní plocha, SOP- svislá ocasní plocha. 

Tyto budou vyrobeny jako sendvič tvořený polystyrenovým jádrem, které bude potaženo 

hliníkovým plechem tloušťky 0,35mm. Hlavním nosníkem VOP(SOP) bude duralová trubka 

průměru 42mm o tloušťce stěny 1mm. Vnitřní polystyrenové jádro bude vypáleno 

odporovou pilou, poté přilepeno k trubce. Potah z hliníkového plechu bude přilepen k jádru 

a přinýtován k nosné trubce.  

Potahové plechy SOP budou k pěnovému jádru přilepeny lepidlem EPOXY 1200, na plochách 

VOP bude použito specializované polyuretanové lepidlo PUROCOL, které se používá pro 

lepení hliníkových a duralových plechů pro pevnostní konstrukce. Podrobný popis 

konstrukce ocasních ploch bude rozebrán v konstrukčním návrhu a v rozboru pro metodiku 

statické pevnostní zkoušky.  

 

3.3.1. VODOROVNÁ OCASNÍ PLOCHA VOP  

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY  

 
Obr. 3.3.1 Náčrt vodorovné ocasní plochy 

 

Půdorysný tvar   lichoběžník 

Profil kořenového žebra  C0VOP  NACA 009 

Profil koncového žebra  C1VOP  NACA 0012 

Úhel nastavení VOP      α  0 [°] 

Úhel šípu  VOP       ΛVOP  3 [°] 

Úhel vzepětí VOP      ΓVOP  0 [°] 

Aerodynamicky krouceno z důvodu použití jedné výšky nosníku trubka Ø42.  
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Rozpětí        bVOP 2 [m]  

Plocha VOP       SVOP 1,2 [m2] 

Štíhlost VOP    A=b
2
/S =22/1,2 A 3,33 [-] 

Zúžení VOP    λ=C1/C0=0,5/0,7 λ 0,714 [-] 

Hloubka kořenového profilu     C0VOP 0,7 [m] 

Hloubka koncového profilu      C1VOP 0,5 [m] 

Určení polohy SAT: 

Střední aerodynamická tětiva     CaVOP 0,604 [m] 

      
 

 
 
  

         
 

     
 

 

 
 
0,72  0,7  0,5  0,52

0,7  0,5
 

Poloha Ca vůči ose kormidla     yaVOP 0,48 [m] 

      
 

 
 
       

     
 

 

 
 
0,7    0,5

0,7  0,5
 

AERODYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY  

Hodnoty součinitelů vztlaku, odporu jsou zjištěny dle NACA reportu 460 [8]. 

Obr. 3.3.1.a Profilové poláry NACA 009 
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Obr. 3.3.1.b. Profilové poláry NACA 0012 

 

Maximální součinitel vztlaku     ClMAX VOP1,05 [-]  

Součinitel odporu při ClVOP=0,4    CDVOP 0,01 [-] 

Sklon vztlakové čáry    a=∆Cl/∆α  a 3,304  [rad]  

Mohutnost VOP      VVOP 0,4925 [-] 

      
          

    
 

         

   
 

Reynoldsova čísla pro minimální a maximální rychlost letu: 

Pro rychlost letu 65km/h (18,05m/s) 

                                         

Pro rychlost letu 204km/h (56,6m/s) 
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3.3.2. SVISLÁ OCASNÍ PLOCHA SOP  
GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY  

 

Obr. 3.3.2. Náčrt svislé ocasní plochy 

 

Půdorysný tvar   lichoběžník 

Profil kořenového žebra  C0SOP  NACA 009 

Profil koncového žebra  C1SOP  NACA 009 

Úhel nastavení SOP      α  0  [°] 

Úhel šípu SOP       ΛSOP   20 [°] 

Aerodynamicky krouceno z důvodu použití jedné výšky nosníku trubka Ø42.  

Výška        hSOP 1,2 [m]  

Plocha SOP       SSOP 0,9 [m2] 

Štíhlost SOP    A=h
2
SOP/S=1,22/0,9 A 1,6 [-] 

Zúžení SOP    λ=C1/C0=0,5/1  λ 0,5 [-] 

Hloubka kořenového profilu     C0SOP 1 [m] 

Hloubka koncového profilu      C1SOP 0,5 [m] 

Určení polohy SAT: 

Střední aerodynamická tětiva     CaSOP 0,777 [m] 
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  12  1  0,5  0,52) 

Poloha Ca vůči ose trupu     haSOP 0,533 [m] 

      
    
 

      
           

    

     
  1  2  0,5) 

AERODYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY  

Hodnoty součinitelů vztlaku, odporu jsou zjištěny dle NACA reportu 460. 

Maximální součinitel vztlaku     ClMAX SOP1,05 [-]  

Součinitel odporu při ClSOP=0,4    CDSOP 0,01 [-] 

Sklon vztlakové čáry    a=∆Cl/∆α  a 2,33 [rad] 

Mohutnost SOP      VSOP 0,0544 [-] 

      
          

   
 

         

   
 

 

Reynoldsova čísla pro minimální a maximální rychlost letu: 

Pro rychlost letu 65km/h (18,05m/s) 

                                         

Pro rychlost letu 204km/h (56,6m/s) 
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3.4. TRUP 
 

 Trup letounu bude tvořen svařovanou příhradovou konstrukcí z tenkostěnných 

ocelových trubek průměrů 12mm, 16mm a 18mm. Od motorové přepážky po konec pilotní 

kabiny bude trup potažen hliníkovým plechem. Od pilotní kabiny po ocasní plochy sestává 

konstrukce z kombinace potahu plechem a plátnem SECONITE. Výhoda svařované 

konstrukce trupu je v možnosti výroby v amatérských podmínkách za použití technologie 

svařování netavnou elektrodou v ochranné atmosféře, tím bude docíleno podobných 

vlastností svaru jako za použití kyslíko-acetylenového plamene s nižšími nároky 

na pracnost. 

Konstrukce trupu je navrhována od motorového prostoru po odtokovou hranu křídla 

obdélníkového průřezu, dále za kabinovým prostorem bude již trup konstruován 

trojúhelníkového průřezu. Tímto bude docíleno snížení hmotnosti ocasní části trupu. Na 

Obr. 3.4.2. je vidět rozdíl v uspořádání vnitřní konstrukce.  

Přední část trupu bude přímo tvořit motorové lože. Prototyp bude osazen motorem Trabant 

s reduktorem nebo motocyklový motor o vyšším výkonu na přímo. Střední část trupu bude 

tvořit kabinový prostor s centroplánem křídla v němž bude zavěšen také podvozek. Zadní 

část trupu trojúhelníkového tvaru ponese ocasní plochy a ostruhové kolo.  

 

 

Obr. 3.4.2. Vnirtřní uspořádání příhradové konstrukce.  
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Obr. 3.4.3. 3D model prutové konstrukce trupu. 

 

Obr. 3.4.4. Znázornění použitých průměrů trubek Šedá Ø12, Zelená Ø16, Fialová Ø18. 

 

Obr. 3.4.5. Vize horních plechových krytů. 
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4.  ZÁKLADNÍ AERODYNAMICKÉ VÝPOČTY LETOUNU 

 

4.1.  NÁVRHOVÉ RYCHLOSTI LETU 
Následující rychlosti letu jsou rychlosti ekvivalentní (EAS) 

Požadovaná pádová rychlost na klapkách   0 = 65   /h  

A)  PÁDOVÁ RYCHLOST NA KLAPKÁCH    : PRO              

 

    =   
2        

           
  =   

2  300  9,81

1,225  2,15  7
= 17,86

 

 
=      

  

 
 

Kde VS0 = je pádová rychlost při maximální návrhové hmotnosti, s plně vysunutými  

vztlakovými klapkami.  

 

B)  VYPOČTENÁ PÁDOVÁ RYCHLOST     : PRO              [-]  

 

       
        

         
     

          

             
      

 

 
            

Kde VS1 = je pádová rychlost při maximální návrhové hmotnosti, zasunutých vztlakových 

klapkách a s motorem ve volnoběhu.  

 

C)  PÁDOVÁ RYCHLOST NA ZÁDECH    :  
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D)  NÁVRHOVÁ RYCHLOST NA ZÁDECH     :  

Počítáno s násobkem n4=-2 

       
           

         
     

            

              
      

 

 
             

 

E)  NÁVRHOVÁ OBRATOVÁ RYCHLOST     : 

                                   

 

F)  NÁVRHOVÁ RYCHLOST LETU S VYSUNUTÝMI VZTLAKOVÝMI KLAPKAMI     : 

Při všech přistávacích konfiguracích nesmí být     menší než větší z následujících případů: 

                                   

                                   

Z výše uvedeného volím               . 

 

G)  NÁVRHOVÁ MAXIMÁLNÍ RYCHLOST     : 

 

                                   

                   

Z výše uvedeného volím               . 

 

4.2.  PROVOZNÍ NÁSOBKY OBRATŮ 
 

Limitní násobky pro kategorii UL letounů dle předpisu UL-2 

Násobky Kategorie-UL 
   +4 

   +4 

   -1,5 

   -2 

Tab. 4.2 Provozní násobky obratů 
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A)  PORYVOVÝ NÁSOBEK ZATÍŽENÍ  

     

 
 
         

      
 

  

 

Kde:     ….. hustota vzduchu ve výšce 0m MSA (             ) 

           U ….. rychlost poryvu [U = ±15m/s, ±7m/s] 

           v ….. rychlost letu v [m/s] 

           a ….. sklon vztlakové čáry křídla (běžnější značení    ) 

               ….. max. vzletová hmostnost [kg] 

           S ….. plocha křídla [m2] 

            k ….. zmírňující součinitel [-] 

            g ….. gravitační zrychlení v [m/s2]  

  
      

     
                                  

  
 
 

        
 

 

Kde:  k ..... zmírňující součinitel [-] 

           ….. hmotový poměr [-] 

           ….. hustota vzduchu v uvažované výšce [ kg/m3] 

              ….. střední aerodynamická tětiva [m] 

 

Hmotový poměr: 

  
  

 
 

        
 

  
   
 

             
           

Zmírňující součinitel: 
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B)  PRO PORYVOVÉ ZATÍŽENÍ  PORYVEM RYCHLOSTI +-15m/s SE UVAŽUJE 

RYCHLOST LETU                     

     

 
 
         

      
 

     

    
 

                  

           
 

           

         

          

 

 C)  PRO PORYVOVÉ ZATÍŽENÍ  PORYVEM RYCHLOSTI +-7,5m/s  SE UVAŽUJE 

RYCHLOST LETU                     

     

 
 
         

      
 

     

    
 

                     

           
 

           

         

          

4.2.2.  ZATÍŽENÍ PŘI VYSUNUTÝCH VZTLAKOVÝCH KLAPKÁCH 
 

Jestliže má letoun vztlakové klapky, musí být uvažován kladný provozní násobek n=2,0 

přičemž se uvažují polohy klapek od "zasunuté" až do "maximální kladné nebo záporné 

výchylky" a rychlosti až do návrhové rychlosti VF. 

 

4.3.  SOUHRN VÝSLEDNÝCH NÁVRHOVÝCH RYCHLOSTÍ A NÁSOBKŮ 
  

Hodnoty rychlostí a násobků  

Rychlosti letu  [km/h] 
Násobek 

předpisový Násobek od poryvu 
+ - + - 

VSO =  64.3245 1 0     
VS1 =  85.8148 1 0     
VG =  95.9438 0 -1     

VG1 =  135.685 0 -2     
VA =  171.63 4 -2 4.01 2.01 
VF =  120.141 2 0     
VD =  205.955 4 -1.5 2.8 0.8 

 

Tab. 4.3 Hodnoty rychlostí a násobků 
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4. 4.  LETOVÁ OBÁLKA ZATÍŽENÍ 
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4.5. STATICKÁ STABILITA LETOUNU 
 

 Statická stabilita letounu je jedním z hlavních porovnávacích parametrů pro 

posouzení obratnosti a ovladatelnosti. Stabilita letounu zkoumá vliv vratných momentů na 

letoun při poruše rovnovážného letu např. poryvem. Pro stabilní let je potřeba aby bylo 

umístěno těžiště letounu vždy před neutrálním bodem. Ze zásoby stability s pevným řízením 

bude určeno zda bude letoun stabilní či nestabilní. U letounů kategorie UL se většina 

konstruktérů snaží o to, aby byla zásoba stability co největší. Takový letoun bude následně 

vhodný i pro základní výcvik pilotů a příjemnému prožitku z letu. 

 

4.5.1.  ROZBOR CENTRÁŽÍ LETOUNU 
  

 Centrážní rozbor je potřebný k dalším výpočtům stability letounu. Při změně 

centráže vyčerpáním paliva a změnou osoby pilota se mění poloha těžiště. Tato změna může 

působit kladně i záporně na změnu sil v řízení, statickou, dynamickou stabilitu letounu i na 

obratnost a řiditelnost letounu. Většinou příznivá změna a to zmenšení sil v řízení 

způsobená změnou těžiště posunem směrem dozadu má za následek nepříznivé vlastnosti 

na stabilitu letounu a to její snížení toto chování platí i naopak. 

 Jak je vidno z Tab., 4.4.1. Rozbor centráží, je uvažováno především se změnou 

hmotnosti pilota a paliva. 

 Minimální hmotnost dle předpisu UL-2 je 60kg. Maximální hmotnost pilota není 

uvedena, proto je volena reálná hodnota hmotnosti 110kg. Palivová nádrž je uvažována 

o maximální hmotnosti paliva 35kg a minimálním množství paliva 5kg. Následně bude v 

letové příručce uvedeno, že letoun smí startovat pouze s plnou nádrží. 

Veškeré hodnoty pro výpočet centráží jsou brány k pomyslnému počátku letounu, jež je 

tvořen špičkou vrtulového kužele. Patřičné hodnoty pro dopočet jsou vyjádřeny poměrnou 

hodnotou.  

ROZBOR JEDNOTLIVÝCH HMOT KONSTRUKCE DRAKU LETOUNU:  

 Jednotlivé prvky letounu, které jsou znázorněny osamocenými body, byly zavedeny 

jako náhrada za skutečnou konstrukci. Odhad hmotnosti byl proveden z vážení skutečné 

konstrukce. 
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Obr. 4.4.1.a. Odhad hmotností konstrukce 

Hmotový rozbor 

  
Označení Hmota X Y Mx My 
bodu [kg] [m] [m] [Nm] [Nm] 

Vrtule 1 4.5 0.172 0.19 7.59294 8.38755 

Motor 2 35 0.565 0 193.9928 0 

Palivo 3 35 1.221 0.355 419.2304 121.8893 

Podvozek 4 8 1.91 0.346 149.8968 27.15408 

Křídlo 5 40 2.01 0 788.724 0 

Pilot 6 110 2.115 0 2282.297 0 

Ocas trupu 7 15 3 0 441.45 0 

Kormidla 8 7.5 4.95 0.43 364.1963 31.63725 

Ostatní hmoty 9 40 2.1 0 824.04 0 

Celková hmotnost 295     5471.42 189.068 

Tab. 4.4.1. Hmotový rozbor 

 Z tabulky je patrno, že podbarvené pole hodnoty (palivo, pilot) se mohou měnit buď 

za letu, nebo při každém dalším letu, vystřídá-li se pilot. Pak se celková vzletová hmotnost 

může měnit. To od hodnoty 295kg s pilotem o hmotnosti 110kg a plnou palivovou nádrží, až 

po hodnotu 215kg s pilotem o hmotnosti 60kg a palivovou nádrž s minimálním množstvím 

paliva.  

 

Obr. 4.4.1.b. Centrážní diagram letounu 
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Obr. 4.4.1.c. Poloha těžiště letounu 

 

 

 

Tab. 5.1. Rozbor centráží. 

 

4.5.2.  AERODYNAMICKÝ STŘED LETOUNU (NEUTRÁLNÍ BOD) 
 

 Je bod v rovině symetrie letounu, k němuž je stálý součinitel klopivého momentu při 

malé změně rychlosti rovnovážného přímočarého letu s pevným řízením. Polohu 

neutrálního bodu získáme přičtením příspěvků částí letounu (např. trup, ocasní plochy) 

k aerodynamickému středu křídla. Aerodynamický střed křídla je bod k němuž je stálý 

součinitel klopivého momentu, nezávislý na změně úhlu náběhu. Výpočet aerodynamických 

charakteristik v tomto bodu je řešen dle literatury [6]. 

  

Krajní přední centráž Hmotnost Rameno Moment Xt = Celkový moment = 451.935

[kg] [m] [Nm] Vzletová hmotnost 245

Prázdná hmotnost 150 1.882 282.3

Posádka 60 2.115 126.9 Xt( od čumáku let.) Xt(SAT)

Palivo v kilogramech 35 1.221 42.735 [m] [-]
Celkem 245 - 451.935 1.844633  0.164633

Krajní zadní centráž Hmotnost Rameno Moment Xt = Celkový moment = 521.055

[kg] [m] [Nm] Vzletová hmotnost 265

Prázdná hmotnost 150 1.882 282.3

Posádka 110 2.115 232.65 Xt( od čumáku let.) Xt(SAT)

Palivo v kilogramech 5 1.221 6.105 [m] [-]

Celkem 265 - 521.055 1.966245  0.286245



FSI VUT v Brně        Letecký ústav 

NÁVRH JEDNOMÍSTNÉHO ULTRALEHKÉHO LETOUNU 

- 33 - 
V Brně 25.5.2012  Jiří Plaček 

A)  PŘÍSPĚVEK OD KŘÍDLA 

 Při normálním letu a nevychýlené vztlakové klapce se nachází poloha 

aerodynamického středu křídla v 1/4 hloubky střední aerodynamické tětivy.  

    
 0,25                  

B)  PŘÍSPĚVEK OD TRUPU 

 Tento příspěvek je většinou vždy záporný, protože působí nepříznivě na stabilitu 

letounu.  

             
      

 

      
       

       

   
          

Kde:       bezrozměrový faktor vlivu trupu  [-] 

      největší šířka trupu v místě křídla [m] 

     plocha křídla [m2] 

 

C)  AERODYNAMICKÝ STŘED  KŘÍDLO TRUP 

 Získáme jej interakcí křídla s trupem, kdy nám trup sníží hodnotu aerodynamického 

středu.  

    
     

       
                     

D)  PŘÍSPĚVEK VOP K POSUNU AERODYNAMICKÉHO STŘEDU LETOUNU 

 VOP působí kladně z hlediska stability tudíž se nám posune aerodynamický střed 

směrem dozadu, což je žádoucí.  

       
    

   

           (  
  

  
)  

     

     
                           

Kde:       součinitel snížení kinetického tlaku v místě VOP [-] 

       mohutnost VOP [-] 

 
  

  
 derivace úhlu zešikmení v místě VOP [-] 

          sklon vztlakové čáry křídla, sklon vztlakové čáry VOP 
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E) VÝSLEDNÁ POLOHA AERODYNAMICKÉHO STŘEDU LETOUNU S PEVNÝM 

ŘÍZENÍM 

 Tato hodnota je získána sečtením příspěvku VOP ke konfiguraci křídlo trup.  

       
                              

F)  STATICKÁ ZÁSOBA STABILITY S PEVNÝM ŘÍZENÍM 

 Statická zásoba je řešena pro krajní případy centráže. Rozsah centráže je 12,1%. 

Pro krajní přední centráž: 

                               

           

Pro krajní zadní centráž: 

                               

           

Zásoba statické stability je kladná a dostačující. 
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5. ZATÍŽENÍ OCASNÍCH PLOCH 

  

 Dle odstavce V. předpisu UL-2 je rozděleno zatížení ocasních ploch na několik částí 

a to nejprve na zatížení vyvažovací, obratové, poryvové a speciální případy kombinované. 

Nejprve se aplikuje výpočet pro vodorovnou ocasní plochu, následně pro svislou ocasní 

plochu. Poslední případ zatížení je kombinovaný. Vodorovná svislá ocasní plocha tento 

případ se uvažuje pro ověření konstrukce trupu a zavěšení ocasních ploch. 

 

5.1. VYVAŽOVACÍ ZATÍŽENÍ VODOROVNÉ OCASNÍ PLOCHY  
 

 Vyvažovací zatížení na vodorovné ocasní ploše musí vyvážit klopivý moment 

vznikající na křídle posunem výslednice vztlaku při každém režimu letu bez klopivých 

zrychlení kolem příčné osy. Dále musí být vodorovná ocasní plocha navržena pro taková 

vyvažovací zatížení, která se vyskytnou při jakémkoli bodu obálky a jakékoli poloze 

vztlakových klapek.  

 

Obr. 5.1. Ramena působící síly na letounu. 

A) VYVAŽOVACÍ SÍLA 

     
  

    
 

Vyjádřením My a dosazením do vzorce získáme vztah: 

     

 
 
                                       

    
 

Kde:      střední aerodynamická tětiva křídla [m] 

    součinitel klopivého momentu [-] 

     poloha těžiště k délce střední aerodynamické tětivě [-] 
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       poloha aerodynamického středu kombinace křídlo trup [-] 

      rameno VOP od AS křídla k AS VOP [m] 

Rameno       je vyjádřeno vzorcem: 

         
                         

 

B) TÍHOVÁ SÍLA OD VLASTNÍ HMOTNOSTI 

                  

Kde:   násobek zatížení [-] 

      vlastní hmotnost vodorovné ocasní plochy [kg] 

C) CELKOVÁ VYVAŽOVACÍ SÍLA NA VOP 

 Tato síla je interakcí obou předchozích sil. Tíhová síla od vlastní hmotnosti ocasní 

plochy se přičítá nebo odečítá k vyvažovací síle a to podle smyslu působení násobku.  

                      

Výsledné vyvažovací síly pro jednotlivé body obálky vidíme v následující tabulce 6.1.: 

 

Tab. 5.1. Výsledné hodnoty sil při působící na VOP 

Bod obálky Rychlost Násobek Hmotnost Popoha těžištěVyvažovací Setrvačná Celková vyvaž.

Poloha Pilot/palivo V [km/h] [m/s] n m [kg] Xt Fvop vyv [N] Fsetr [N] FcelVYV

KZP P110/5 265 0.286 14.5 235.44 250.0

KZP P60/5 215 0.252 -144.3 235.44 91.1

KPP P110/35 295 0.211 -235.2 235.44 0.3

KPP P60/35 245 0.165 -396.7 235.44 -161.3

KZP P110/5 265 0.286 -127.7 235.44 107.8

KZP P60/5 215 0.252 -286.5 235.44 -51.1

KPP P110/35 295 0.211 -377.3 235.44 -141.9

KPP P60/35 245 0.165 -538.9 235.44 -303.5

KZP P110/5 265 0.286 -269.8 -117.72 -387.6

KZP P60/5 215 0.252 -190.4 -117.72 -308.1

KPP P110/35 295 0.211 -145.0 -117.72 -262.7

KPP P60/35 245 0.165 -64.2 -117.72 -181.9

KZP P110/5 265 0.286 -592.0 -88.29 -680.3

KZP P60/5 215 0.252 -532.4 -88.29 -620.7

KPP P110/35 295 0.211 -498.4 -88.29 -586.7

KPP P60/35 245 0.165 -437.8 -88.29 -526.1

KZP P110/5 265 0.286 -238.7 58.86 -179.9

KZP P60/5 215 0.252 -278.5 58.86 -219.6

KPP P110/35 295 0.211 -301.2 58.86 -242.3

KPP P60/35 245 0.165 -341.6 58.86 -282.7

KZP P110/5 265 0.286 -380.9 58.86 -322.1

KZP P60/5 215 0.252 -420.7 58.86 -361.8

KPP P110/35 295 0.211 -443.4 58.86 -384.5

KPP P60/35 245 0.165 -483.8 58.86 -424.9

Vzvažovací síla na VOP 

4

VG 95.9 26.7 -2

VD 206.0

VA 171.6 47.7 4

-680.3

F MAX

VD 206.0 57.2

57.2 1

VD 206.0 57.2 -1.5

VA 171.6 47.7 1
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5.2. OBRATOVÉ (MANÉVROVÉ) ZATÍŽENÍ VODOROVNÉ OCASNÍ PLOCHY  
 

DLE ZNĚNÍ PŘEDPISU UL-2 ZATÍŽENÍ PŘI OBRATECH 

V tomto bodu je využito dodatku předpisu Příloha I.  

I. Jednotková zatížení zadní části letounu. 

 Pokud nejsou provedeny výpočty je možné u konvenčních letounů provést výpočet 

zatížení jednotlivých částí konstrukce dle uvedených náhradních metod.  

1. Zatížení vodorovných (svislých) ocasních ploch. 

 a)  Případ vychýlení kormidla- manévr 

 

Obr. 5.2.a. Manévr na VOP/SOP 

 b) Případ změny úhlu náběhu (vybočení) - poryv, tlumení. 

 

Obr. 5.2.b. Poryv na VOP/SOP 

kde:  b1 - hloubka pevné části ocasních ploch (stabilizátor, kýl) [m] 

 b2 - hloubka pohyblivé části (kormidla) [m] 

 bOP - hloubka ocasní plochy  bOP = b1 + b2 [m] 

Ve  výše uvedeném vzorci je uvedeno, že je nutné dosazovat v pascalech. Jenže byla 

prokázána  chyba. Za hodnotu (G/S) je nutné dosadit za:  
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G- hmotnost letounu v [kg]  

S - plocha křídla letounu v [m2]  

Dosadíme-li v pascalech tudíž G v [N] vyjde nám zhruba desetinásobně zvýšené zatížení, jak 

bude prokázáno v dalším textu.  

Dosazení v G v [N]: 

             
 

 
            

        

 
             

Dosazení v G v [kg]: 

             
 

 
            

   

 
             

 

Z tohoto důvodu byla navržena kontrola dle vyššího předpisu CS- 23 v konsolidovaném 

znění. 

DLE ZNĚNÍ PŘEDPISU CS-23 ZATÍŽENÍ PŘI OBRATECH 

 

 

Obr. 5.2.c. Provozní zatížení ocasních ploch dle CS 23 

Dle výše uvedeného grafu byly přepočítány hodnoty hmotností a plochy, na anglosasské 

jednotky a dosazeno do vzorců, jež jsou uvedeny v grafu. Výsledné hodnoty zatížení jsou 

uvedeny v tabulce Tab.5.2.3. 
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Tab. 5.2. Výsledné hodnoty sil při manévru. 

 

5.3. PORYVOVÉ ZATÍŽENÍ VODOROVNÉ OCASNÍ PLOCHY  

  

Poryvové zatížení je řešeno při násobku n=1 a musí být prověřeno pro hlavní body obálky 

obratů. V této práci je řešeno zatížení od poryvu pro hlavní polohy centráže s lehkým 

a těžkým pilotem a plnou, či prázdnou nádrží. Dále byla podle aktuální početní hmotnosti 

letounu přepočítána hodnota součinitele kVOP. Z tabulky byl pak vybrán jako nejkritičtější 

případ zatížení od poryvu rychlostí 15m/s směrem dolů při současné centráži s pilotem 

o hmotnosti 65kg a s 35kg paliva v nádrži. To se rovná  krajní přední centráži. 

          
 

 
                          

  

  
  

Kde:          vyvažovací síla odpovídající vyvažovací výchylce  εVK při dané rychlosti  
  V v horizontálním letu  [N] 

      plocha VOP [m2] 

      sklon vztlakové čáry VOP [1/rad]  

   rychlost poryvu [m/s] 

 kVOP zmírňující součinitel. [-] 

Průměrné zatížení plochy dle CS 23 Přepočteno na plochu VOP  

w´ 23.6 [lb/ft2]   w´ 1353.4 [N/m2] 

w´ 115.0 [kg/m2]   w´ 138.0 [kg/m2] 

Průměrné zatížení plochy dle UL 2 Přepočteno na plochu VOP  

w´ -1098.6 [N/m2]  w´ 1318.3 [N/m2] 

w´ 112.0 [kg/m2]   w´ 134.4 [kg/m2] 
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Tab. 5.3. Výsledné hodnoty sil při poryvu.  

5.4. OBRATOVÉ (MANÉVROVÉ) ZATÍŽENÍ SVISLÉ OCASNÍ PLOCHY  
 

 Je řešeno stejným způsobem jako v bodu 5.2. této práce. Pro výpočet byl použit 

dodatek předpisu UL 2 s kontrolou dle předpisu CS 23.  

Tab. 5.4 Výsledné hodnoty sil při manévru. 

 

5.5.  PORYVOVÉ ZATÍŽENÍ SVISLÉ OCASNÍ PLOCHY  
 

 Poryvové zatížení SOP je řešeno podobným způsobem jako pro VOP a to při násobku 

n=1. Pro jednotlivé rychlosti letu, ale pro maximální vzletovou hmotnost a příslušnou 

centráž letounu. Výpočet byl proveden dle předpisu UL-2 [1]. 

 

Bod obálkyRychlost Násobek Hmotnost Popoha těžištěVzdušnáVOP Souč. K Přírůstek porSetrvačná Celková poryvová

U [m/s] Poloha Pilot/palivo V [km/h][m/s] n m [kg] Xt Fvop [N] k vop Fpor[N] Fsetr [N] FcelPOR F MAX

P110/5 265 0.286 -238.7 0.63993 756 58.86 576

P70/5 215 0.252 -278.5 0.60175 711 58.86 491

P110/35 295 0.211 -301.2 0.65819 777 58.86 535

P70/35 245 0.165 -341.6 0.62599 739 58.86 457

P110/5 265 0.286 -238.7 0.63993 -756 58.86 -936

P70/5 215 0.252 -278.5 0.60175 -711 58.86 -930

P110/35 295 0.211 -301.2 0.65819 -777 58.86 -1020

P70/35 245 0.165 -341.6 0.62599 -739 58.86 -1022

P110/5 265 0.286 -380.9 0.63993 453 58.86 131

P70/5 215 0.252 -420.7 0.60175 426 58.86 65

P110/35 295 0.211 -443.4 0.65819 466 58.86 82

P70/35 245 0.165 -483.8 0.62599 444 58.86 19

P110/5 265 0.286 -380.9 0.63993 -453 58.86 -776

P70/5 215 0.252 -420.7 0.60175 -426 58.86 -788

P110/35 295 0.211 -443.4 0.65819 -466 58.86 -851

P70/35 245 0.165 -483.8 0.62599 -444 58.86 -869

P110/5 265 0.286 -16.6 0.63993 423 58.86 465

P70/5 215 0.252 -56.3 0.60175 397 58.86 400

P110/35 295 0.211 -79.0 0.65819 435 58.86 414

P70/35 245 0.165 -119.4 0.62599 413 58.86 353

P110/5 265 0.286 -16.6 0.63993 -423 58.86 -380

P70/5 215 0.252 -56.3 0.60175 -397 58.86 -395

P110/35 295 0.211 -79.0 0.65819 -435 58.86 -455

P70/35 245 0.165 -119.4 0.62599 -413 58.86 -474

Poryvové zatížení 

-1022

PORYV

15

-15

7.5

-7.5

15

-15

KPP

KZP

VG 95.9 26.7

KZP

VA

95.9

47.7 1171.6

KZP

VA

57.2 1

171.6 47.7 1

KPP

KZP

VD 206.0

26.7 1

KPP

1

KPP

KPP

KZP

VD 206.0 57.2 1

KPP

KZP

VG

Prúměrné zatížení plochy dle CS 23 Přepočteno na plochu SOP  

w´ 23.6 [lb/ft2]   w´ 1015.0 [N/m2] 

w´ 115.0 [kg/m2]   w´ 103.5 [kg/m2] 

Průměrné zatížení plochy dle UL 2 Přepočteno na plochu SOP  

w´ -1098.6 [N/m2]  w´ 998.7 [N/m2] 

w´ 112.0 [kg/m2]   w´ 100.8 [kg/m2] 
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Kde:          vyvažovací síla odpovídající vyvažovací výchylce  εVK při dané rychlosti  
  V v horizontálním letu [N] 

      plocha SOP [m2] 

      sklon vztlakové čáry SOP [1/rad]  

   rychlost poryvu [m/s] 

 kSOP zmírňující součinitel, lze dosadit 1,2 [-] 

 

 

Tab. 5.5. Poryvové zatížení SOP 

 

5.6.  PRŮBĚH ZATÍŽENÍ PO ROZPĚTÍ VOP 
 

 V tomto bodu bude uveden pouze příklad výpočtu zatížení od poryvu při rychlosti VD 

. Zatížení vychází z výše vypočtených sil, které budou působit na plochu VOP. Výpočet je 

obdobný jak pro zatížení od poryvu, tak od manévru a platí jak pro VOP tak pro SOP. 

Výsledné hodnoty zatížení budou uvedeny v příloze [13]. Rozložení po hloubce profilu 

ocasních ploch je počítáno dle bodu 5.2. této práce.  

PRŮMĚRNÉ ZATÍŽENÍ 

            
             

          
 

      
    

   
           

 KOŘENOVÝ ŘEZ 

                   

                            

 

Bod obálky Násobek Hmotnost Poloha těžiště Síla na SOP

V [km/h] [m/s] n m [kg] Xt Fsop [N]

300 0.211 1102

300 0.211 -1102

300 0.211 661

300 0.211 -661

Poryv na SOP

15

-15

7.5

-7.5

VA

VD

171.6 47.675 4

206 57.21 4

Poryv Rychlost 

U [m/s]
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KONCOVÝ ŘEZ 

                   

                           

 

 
Obr. 5.6. Rozložení zatížení 

 

5.7.  POSOUVAJÍCÍ SÍLA, OHYBOVÝ A KROUTÍCÍ MOMENT 
  

 Jako v předchozím bodu je uveden pouze jeden případ zatížení od poryvu na VOP. 

Další výpočty byly provedeny podle stejného postupu pro VOP i SOP.  

POSOUVAJÍCÍ SÍLA 

T=         

    

2

0
 

OHYBOVÝ MOMENT 

MO=         

    

2

0
 

KROUTÍCÍ MOMENT 

MK=             

    

2

0
 

 

V tabulce 5.7. jsou uvedeny průběhy výše zmíněných veličin pro případ poryvu na VOP. 

0

200

400

600

800

0 0.5 1 1.5 2

q
v

o
p
[N

m
-1

]

Rozpětí VOP [m]

Rozložení průměrného zatížení od poryvu po 
rozpětí VOP q vop[Nm-1]
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Tab. 5.7. Průběh posouvající síly a momentů působící na VOP od poryvu. 

 

Obr. 5.7.1. Průběh posouvající síly a ohybového momentu na polorozpětí VOP 

 

Obr. 5.7.2. Průběh kroutícího momentu Mkvop celkový, Mkvk na kormidle, Mkstab na 

stabilizátoru  

Vzdálenost Pos.sila Moment Krut celk

y T Mo Mvop

Kořen 0 -511.0 -241.3 -113.1

24 0.04 -487.3 -221.4 -107.4

23 0.08 -463.9 -202.4 -101.7

22 0.12 -440.7 -184.3 -96.1

21 0.16 -417.8 -167.1 -90.7

20 0.2 -395.2 -150.8 -85.3

19 0.24 -372.8 -135.5 -80.1

18 0.28 -350.8 -121.0 -75.0

17 0.32 -329.0 -107.4 -70.0

16 0.36 -307.4 -94.7 -65.1

15 0.4 -286.2 -82.8 -60.3

14 0.44 -265.2 -71.8 -55.5

13 0.48 -244.5 -61.6 -51.0

12 0.52 -224.0 -52.2 -46.5

11 0.56 -203.9 -43.7 -42.1

10 0.6 -184.0 -35.9 -37.8

9 0.64 -164.3 -28.9 -33.6

8 0.68 -145.0 -22.7 -29.5

7 0.72 -125.9 -17.3 -25.5

6 0.76 -107.1 -12.7 -21.5

5 0.8 -88.6 -8.7 -17.7

4 0.84 -70.3 -5.6 -14.0

3 0.88 -52.3 -3.1 -10.4

2 0.92 -34.6 -1.4 -6.8

1 0.96 -17.2 -0.3 -3.4

Konec 1 0.0 0.0 0.0

Provozní zatížení od poryvu na VOP 

-600.0

-500.0

-400.0

-300.0

-200.0

-100.0

0.0

0 0.5 1

T

Mo

-140.0

-120.0

-100.0

-80.0
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0.0

0 0.5 1
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6. ZKOUŠENÍ LEPIDEL  
 

 Pro lepení konstrukce ocasních ploch byly použity dva druhy lepidel Epoxy 1200 

a Purocol dle zkoušek lepení, které proběhly po výrobě a objevení vady v lepení na části 

směrového kormidla. Při lepení byl zajištěn přítlak po dobu 24h a po následném odlehčení 

potahového plechu bylo zjištěno, že v místě zesilujícího žebra pro páku řízení směrového 

kormidla nebyl potah dostatečně přilepen a tudíž bylo provedeno nápravné opatření. 

To spočívalo v rozlepení směrového kormidla v inkriminovaném místě a opětovném 

přilepení. Následnými zkouškami několika druhů lepidel bylo zjištěno, že Epoxy 1200 

je velmi špatně přilnavé na čistý odmaštěný plech jak hladký tak jemně či hrubě zdrsněný 

povrch.  

Z
a

ru
če

n
é 

vl
a

st
n

o
st

i Zkoušení lepidel 
Obchodní název   

Epoxy 1200 Purocol 
T-REX 
Power 

PU D4 

Smyková pevnost [N/mm2] 20 10 1.9 8 

Specifická hmotnost [g/ml] 1.15 1.11 1.55 1.46 

Systém vytvrzování [-] chemický vlhkostní vlhkostní vlhkostní 

Doba vytvrzení [hod.] 48 12 8 24 

Báze [-] Pryskyřice Polyuretan 
SMX 
polymer 

Polyuretan 

Tab. 6. Mechanické vlastnosti zkoušených lepidel 

PŘÍPRAVA POVRCHU 

 Pro zkoušení lepidel byly voleny tři druhy povrchu, čistý odmaštěný povrch, jemně 

zdrsněný povrch brusným papírem hrubosti 160μm a hrubě zdrsněný povrch brusným 

papírem o hrubosti 80μm. Každý lepený povrch byl očištěn a  odmaštěn speciálním 

nitroředidlem C 6000. 

Zkušební kostky o rozměrech 50x50x30mm byly vyrobeny z polystyrenu použitého přímo 

na konstrukci ocasních ploch.  

 

   Obr. 6.a. Zkušební kostka         Obr. 6.b. Hrubě zdrsněný povrch plechu 
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     Obr. 6.c. Jemně zdrsněný povrch plechu      Obr.6.d. Čistý odmaštěný povrch plechu 

LEPENÍ VZORKŮ 

 Samotné lepení vzorků bylo provedeno za pokojové teploty při totožných 

podmínkách v jakých probíhá lepení vyráběných ocasních ploch. Zkušební vzorky byly při 

lepení jednotlivě zatíženy závažím o hmotnosti 100g. 

 

Obr. 6.e., f. Zk. vzorky na čistém nezdrsněném vzorku před a po odtržení 

 

Obr. 6.g., h. Zk. vzorky na jemně zdrsněném vzorku před a po odtržení 
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Obr. 6.i., j. Zk. vzorky na hrubě zdrsněném vzorku před a po odtržení 

Po vyhodnocení zkoušek lepených spojů, kdy po ručním odloupnutím zkušební kostky z 

polystyrenu přilepené na zkušební plech, bylo konstatováno, o použití lepidla PUROCOL. To 

vyhovělo na každém druhu povrchu s nejlepším výsledkem přilnavosti a pevnosti spoje. 
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7. KONSTRUKČNÍ NÁVRH A PEVNOSTNÍ KONTROLA OCASNÍCH 

PLOCH 
 

7.1. NÁVRH VODOROVNÉ OCASNÍ PLOCHY VOP 
 

 VOP bude provedena jako jedno dutinová konstrukce s duralovým trubkovým 

nosníkem průměru 42mm a stěně 1mm (viz Obr.7.1. Hlavní trubkový nosník se závěsy). 

Potah tvoří plech tloušťky 0,35mm z materiálu ENAW - 5754. Vnitřní výplň dutiny místo 

žeber tvoří polystyren o měrné hmotnosti 13,5kg/m3. V místě předního závěsu je vytvořen 

pomocný nosník (viz Obr.7.2. Pomocný nosník předního závěsu VOP) z L-profilů 

20x20x2mm z materiálu EN AW 3103 a stojinou z plechu tloušťky 0,6mm z materiálu 

ENAW-5754. Pro nýtování všech dílů konstrukce jak potahu k pomocnému i hlavnímu 

trubkovému nosníku byly použity trnové hliníkové nýty průměru 3,2mm DIN 7337.   

    

Obr. 7.1. Hlavní trubkový nosník VOP se závěsy   Obr. 7.2. Pomocný nosník předního závěsu  

Závěsy hlavního nosníku jsou přivařeny na trubkové objímce. Veškeré ocelové závěsy jsou 

vyrobeny z materiálu 11 523.  

KONTROLA HLAVNÍHO NOSNÍKU 

 Z hlediska zvýšení bezpečnosti počítám s přenosem zatížení pouze trubkovým 

nosníkem. Tento způsob vede k předimenzování celé konstrukce. 

 Pro tento výpočet je použit případ symetrického početního zatížení od manévru na 

VOP kdy dochází k maximálnímu namáhání na hlavní duralový trubkový nosník TR Ø42x1. 

Další výpočty byly provedeny programem MITCALC a jsou uvedeny v Příloze(3-12) Zatížení 

nosníku bylo použito z jednotlivých rozložení vztlaku po rozpětí ocasních ploch dle dodatku 

předpisu.  

Plocha průřezu trubky :   =
        

4 
=

   424 404 

4
= 128,74     

http://www.hlinik.cz/upload/file/Final%20pdf/2-5-5754-PLECHY-DESKY%20-%20final__.pdf
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Modul průřezu v ohybu:   =  
 

32
 
      

 
=

 

32
  

424    

  
 = 1288,9     

Maximální ohybový moment při početním zatížení  MO = 413,550Nm 

Výpočet ohybového napětí v nosníku  

   
  

  
 

      

      
           

Mez pevnosti trubkového nosníku byla zjištěna tříbodovým ohybem na vzorku trubky přímo 

použité na konstrukci VOP.  

Mez pevnosti trubky v ohybu   RmO = 350MPa 

Kontrolovaný případ Součinitel rezervy 
Ohyb hlavního nosníku μ= 1,09 

Tab. 7.1.1. Přehled součinitelů bezpečnosti 

KONTROLA ZÁVĚSŮ 

 Pro výpočet závěsů byl vybrán případ nesymetrického zatížení od manévru na VOP, 

kdy dochází k největšímu namáhání na jeden závěs. Tento případ je kritický proto, že na 

jeden závěs bude působit takřka dvojnásobná síla než při symetrickém zatížení od manévru. 

 

 

   

 

 

 

  

Obr. 7.1.1. Trupový závěs typu oko   Obr. 7.1.2. Vidlice zadního závěsu VOP 

 

Obr. 

7.1.3. Sestava zadního trubkového závěsu svařenec 
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 Závěsy budou z pevnostního hlediska 

kontrolovány na utržení oka, vysmyknutí čepu 

a roztržení oka (vztaženo na otlačení) dle 

literatury [4]. Pro výpočet je uvažováno s 

nejkritičtějším případem čili oko na konstrukci 

trupu.  

 

Obr. 7.1.4. Sestava zadního trubkového závěsu 

 

PEVNOSTNÍ KONTROLA OKA NA:  

1) UTRŽENÍ: 

Plocha oka v kritickém místě:  S1=30mm2 

Mez pevnosti materiálu oka: Rm=500MPa    Obr. 7.1.5. Reakce v oku závěsu 

trupu  

Kritická zatěžující síla : F = 1850N 

Podmínka splnění bezpečnostního hlediska:   σ ⪯ Rm 

 =  1,15  1,2  
 

 
     

    

  
        

2) VYSMYKNUTÍ ČEPU A ROZTRŽENÍ OKA: 

Plocha oka v kritickém místě:   S 2=16mm2 

Kritické napětí v otlačení:  σpk otl =0,95 . Rm =0,95 . 500 = 475MPa   

Kritická zatěžující síla :  F = 1850N 

Podmínka splnění bezpečnostního hlediska:   σ ⪯ σpk otl 

 =
 

 
 

    

  
            .  

Kontrolovaný případ Součinitel rezervy 
1) Utržení oka μ1= 6,75 

2) Vysmyknutí čepu μ2= 4,108 
Tab. 7.1.1. Přehled součinitelů bezpečnosti 
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8.  POSTUP VÝROBY OCASNÍCH PLOCH  
 

 Ocasní plochy jsou vyráběny primárně jako lepená konstrukce s pojištěním lepeného 

spoje v případech kov na kov nýtovými spoji. Pro lepení je na vyrobených kormidlech 

použito lepidlo Epoxy 1200 s tvrdidlem P11 kompletně u směrového kormidla, kýlu 

a u výškového kormidla. Stabilizátor vodorovné ocasní plochy je lepen lepidlem PUROCOL 

zmíněném v předchozí kapitole.  

  Veškeré polystyrenové díly jsou vyrobeny řezáním horkým odporovým drátem 

a následně ručně dobroušeny do hladkého požadovaného tvaru. Následně jsou 

do polystyrenového výpalku zakomponovány výztužná žebra a veškerá potřebná zesílení.  

 Potahové plechy jsou před potahováním ohýbány na průběžné ohýbačce 

do požadovaného tvaru. Následně jsou všechny lepené plochy očištěny a odmaštěny. Pouze 

potahové plechy u stabilizátoru byly u zkušebního vzorku zdrsněny jemným smirkovým 

papírem z důvodu současného dokončení zkoušek lepidel. Předem vyrobené díly již byly 

lepeny na čisté odmaštěné potahové plechy Epoxidem.  

 Po nanesení lepidla na lepené plochy byl nasunut potah na polystyrenový výpalek 

a pojištěn proti pohybu párem nýtů. Připravený díl se dále vakuoval v igelitovém pytli. 

Jelikož nebyl hlídán vnitřní podtlak, došlo při vakuování k mírnému zborcení v několika 

místech konstrukce. Pro další výrobu bylo zavedeno opatření použití pojišťovacího ventilu. 

Přítlak byl vyvíjen po dobu 8 hodin. Minimální doba přítlaku pro lepidlo PUROCOL 

je 3 hodiny. Díly, které byly lepeny Epoxidem, byly stlačeny 48h.  

 Po vakuování konstrukčních celků bylo provedeno následné nýtování výše 

uvedených nýtů. Pro nýtování byly použity trnové hliníkové nýty průměru 3,2mm. 

Na několika dalších snímcích je pro názornost zaznamenán celý vývoj a výroba ocasních 

ploch. Na Obr. 8.5. vidíme svařenou trubku zadních závěsů, kterou bylo nutné následně 

srovnat a současně vyžíhat na odstranění vnitřního pnutí tato operace byla provedena 

zahřáním trubky a následným srovnáním podle trnu Obr. 8.6. 

   

Obr. 8.1. Polotovar polystyrenového jádra SOP   Obr. 8.2. Hotová SOP 
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Obr. 8.3. Nýtovaný pomocný nosník VOP  Obr. 8.4. Na sucho sestavená trubka závěsů  

 

   

        Obr. 8.5. Svařená trubka závěsů   Obr. 8.6. Rovnací trn trubky závěsů, která se  

       svařováním zdeformovala.  

 

              

Obr. 8.7. Sestava nosníku se závěsy VOP         Obr. 8.8. Stabilizátor VOP před vakuováním 
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Obr. 8.9. Vakuování výškových kormidel      Obr. 8.10. Výškové kormidlo s  

        klavírovým závěsem 

          

Obr. 8.11. Vakuování stabilizátoru VOP         Obr. 8.12. Nýtování potahu stabilizátoru

 

Obr. 8.13. Kompletní ocasní plochy smontované na zkušebním přípravku připravené pro 

statickou pevnostní zkoušku. 



FSI VUT v Brně        Letecký ústav 

NÁVRH JEDNOMÍSTNÉHO ULTRALEHKÉHO LETOUNU 

- 53 - 
V Brně 25.5.2012  Jiří Plaček 

9. METODIKA ZKOUŠKY OCASNÍCH PLOCH 
 

 V tomto bodu diplomové práce bude uveden jen stručný výtah s několika příklady, 

Metodika statické pevnostní zkoušky je vypracován jako samostatný dokument a proto 

je uveden v Příloze 1. 

 Z požadavku vedoucího zkoušky bude provedena statická pevnostní zkouška 

experimentálně vyrobených ocasních ploch dle předpisu UL-2. Ocasní plochy jsou vyrobeny 

novou a neověřenou technologií. Polystyrenový výpalek je potažen hliníkovým plechem viz 

předchozí kapitoly. Zkoušky budou provedeny na Zkušebně letecké techniky Leteckého 

ústavu FSI VUT v Brně oprávněné Úřadem pro civilní letectví Praha (Oprávnění č.L-3-

040/09) ze dne 16. 12. 2008. 

Cílem zkoušek je: 

1)  ověřit použitelnost technologie polystyren-plech 

2)  odhalit kritická místa konstrukce 

3)  prokázat, že konstrukce ocasních ploch je schopna přenést zatížení, která jsou 

 definována předpisem UL-2 s požadovaným součinitelem bezpečnosti.  

NÁVRH ZKOUŠEK OP 

 Ocasní plochy budou zatěžovány postupně, směrové kormidlo, kýl SOP, výšková 

kormidla, stabilizátor VOP. Jednotlivými zkouškami bude prokázána únosnost, případně 

objevena slabá místa konstrukce. Zatížení bude vyvozeno pomocí zátěžných pytlů. 

ZKOUŠKA SOP 

 Celková síla na SOP Tab. 6.1. byla stanovena dle dodatku předpisu UL-2 s následnou 

kontrolou dle předpisu CS-23. Tato síla se následně rozloží do plochy kýlu a směrového 

kormidla dle grafu dodatku předpisu UL-2.  

Celkové zatížení SOP 
Případ Provozní zatížení 100% Početní zatížení 150% 

TN [N] 
Poryv 1105.0 1660.0 

Manévr 990.0 1490.0 
Tab. 9.1. Rozhodující síly působící na SOP 
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PORYV  

 Zatížení od poryvu je přesunuto pouze na kýl, z toho důvodu byla kompenzována 

poloha výsledného zatížení tak, aby byl vyvozen stejný krut, jako od samotného zatížení 

kýlu, ale s výsledným maximálním ohybem.  

 

Obr. 9.1. Polohy linií zatížení 

Celkové zatížení od poryvu 

Případ 
Provozní zatížení 

100% 
Početní zatížení 

150% 
TN [N] 

Kýl 1105.0 1660.0 
Řez 1 2 3 4 5 

Provozní[N] 165 190 220 250 280 

Početní[N] 245 290 330 375 420 

Tab. 9.2. Síly od poryvu působící na SOP 

ZKOUŠKA VOP 

 Celková síla na VOP Tab. 6.2. byla stanovena dle dodatku předpisu UL-2 s následnou 

kontrolou dle předpisu CS-23. Tato síla se následně rozloží do plochy stabilizátoru 

a výškového kormidla.   
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MANÉVR  

 

Obr. 9.2, Polohy linií zatížení 

Manévr VOP 
Případ polorozpětí VOP Provozní zatížení 100% Početní zatížení 150% 

TN [N] 
Výškové kormidlo 255.0 380.0 

Řez 1 2 3 4 5 
Provozní[N] 45 45 50 55 60 
Početní[N] 65 70 75 80 90 

Tab. 9.3. Zatěžující síly od manévru na VOP. 
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10. VYHODNOCENÍ STATICKÉ PEVNOSTNÍ ZKOUŠKY OCASNÍCH 

PLOCH  
 

 V tomto bodu diplomové práce bude uveden jen stručný nástin vyhodnocení 

zkoušky. Celý průběh a vyhodnocení zkoušky je vypracován jako samostatný dokument 

a proto je uveden v Příloze 2. 

PRŮBĚH ZKOUŠKY A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ: 

ZKOUŠKA SOP 

Na několika fotografiích je zaznamenán průběh zkoušky ocasních ploch. Jako první byla 

zkoušena svislá ocasní plocha. Zkušební přípravek s OP byl přišroubován ke zkušební 

kostce, na níž bylo možno vhodně nastavit polohu OP.  

Zatížení bylo realizováno dle postupu Metodiky statické pevnostní zkoušky. 

 

Obr. 10.1. Uspořádání pevnostní zkoušky SOP. 

ZKOUŠKA KÝLU SOP - ZATÍŽENÉHO POČETNÍ SILOU OD MANÉVRU. 

 Na kýl SOP bylo aplikováno provozní zatížení zátěžovými pytli o velikosti 715N na 

rameni 0,133m od osy otáčení směrového kormidla. V průběhu zkoušky nebyly znamenány 

žádné trvalé deformace na konstrukci SOP. 
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Obr. 10.3. Početní zatížení od manévru na směrové kormidlo a kýl. 

Po zatížení konstrukce početním zatížením od manévru nastala trvalá deformace na 

zkušebním přípravku jak je vidět na Obr. 10.4. a bylo nutné zamezit deformování přípravku 

pro další pokračování zkoušek.  

 

Obr. 10.4. Deformace zkušebního přípravku. 

Problém vzniklý nevhodně navrženým zkušebním přípravkem byl vyřešen podepřením 

hlavního nosníku VOP, tak aby se zabránilo zkrucování celé konstrukce a tím se předešlo 

možné destrukci přípravku. Po této úpravě bylo možno pokračovat v dalších zkouškách. 
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.  

Obr. 10.5. Podepření hlavního nosníku VOP k zabránění zkrutu přípravku 

ZKOUŠKA KÝLU SOP- ZATÍŽENÉHO POČETNÍ SILOU OD PORYVU. 

 Na kýl SOP bylo aplikováno početní zatížení zátěžovými pytli o velikosti 1660N na 

rameni 0,216m od osy otáčení směrového kormidla. V průběhu zkoušky nebyly 

zaznamenány žádné trvalé deformace na konstrukci SOP. 

 

Obr. 10.6. Početní zatížení od poryvu na kýl. 
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ZKOUŠKA VOP 

Zkouška stabilizátoru VOP- nesymetrické zatížení početní silou od manévru. 

Na stabilizátor VOP bylo aplikováno provozní zatížení zátěžovými pytli o velikosti 990N na 

levou polovinu VOP a 695N na pravou polovinu VOP na rameni 0,047m od osy otáčení 

výškového kormidla. V průběhu zkoušky nebyly zaznamenány žádné trvalé deformace na 

konstrukci VOP. 

 

Foto 20. Početní nesymetrické zatížení od manévru na VOP. 
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11. ZÁVĚR 
 

 Tato práce byla zaměřena na návrh letounu a experimentální vývoj ocasních ploch 

s jejich následnou statickou pevnostní zkouškou. Kompletní manuálně prováděné práce 

na ocasních plochách byly uskutečněny diplomantem v soukromé dílně. Při samotné výrobě 

si diplomant prakticky ověřil návaznost teoretických znalostí s praktickou výrobou. 

 V práci je shrnuto v několika kapitolách samotný návrh letounu, aerodynamické 

vlastnosti křídla, ocasních plocha konstrukční návrh trupu a ocasních ploch. Následně byly 

vyhodnoceny síly, které budou prakticky působit na ocasních plochách a tím vytvářet 

zatížení od manévru a poryvu. Dále byla uskutečněna výroba svislé ocasní plochy při níž 

se prokázala vyrobitelnost technologií polystyrenového výpalku potaženého hliníkovým 

plechem. Při lepení bylo, ale zjištěno, že není ideální použití epoxidového lepidla 

v kombinaci s hliníkovým plechem. Proto byly provedeny zkoušky lepidel s doporučením 

od samotných výrobců lepidel. Zkoušky lepidel byly vyhodnoceny a následně bylo vybráno 

lepidlo PUROCOL. Poté byla zahájena výroba výškového kormidla a stabilizátoru VOP. 

Ve stabilizátoru byl navržen systém jedno nosníkové trubkové konstrukce s pomocným 

krátkým zesilujícím nosníkem pro přední závěs VOP. Stabilizátor byl k části trupu zavěšen 

pomocí tří závěsů typu vidlice-oko. Z vypočtených zatížení byly vyvozeny zatěžující síly, 

které byly následně nahrazeny zátěžnými pytli a provedeny statické pevnostní zkoušky.  

 Výsledkem statické pevnostní zkoušky bylo prokázáno, že konstrukce přenesla 

veškeré provozní i početní zatížení. Proto bude možné využít konstrukci tohoto typu pro 

navrhovaný letoun. Dále bylo rozhodnuto o použití ocasních ploch ze statických zkoušek pro 

jejich použití k dalším statickým pevnostním zkouškám trupu.  
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13. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Malá písmena 

a [1/rad] Sklon vztlakové čáry 

aVOP [1/rad] Sklon vztlakové čáry vodorovné ocasní plochy 

aSOP [1/rad] Sklon vztlakové čáry svislé ocasní plochy 

b [m] Rozpětí křídla 

b1 [m] Hloubka pevné části ocasní plochy (stabilizátor/kýl) 

b2 [m] Hloubka pohyblivé části ocasní plochy(kormidlo) 

bOP [m] Hloubka ocasní plochy 

cm [-] Součinitel klopivého momentu 

g [m.s-2] Tíhové zrychlení 

hSOP [m] Výška směrového kormidla 

haSOP [m] Poloha střední aerod. tětivy svis. ocas. plochy vůči ose trupu 

k [-] Zmírňující součinitel 

kVOP [-] Zmírňující součinitel 

lKř [m] Délka křidélka 

lKL [m] Délka klapky 

lVOP [m] Rameno AS vodorovné ocas. plochy k AS křídla 

mTOW [kg] Maximální vzletová hmotnost 

mVOP [kg] Hmotnost vodorovné ocasní plochy 

n [-] Násobek 

vH [ km.h-1 ] Maximální rychlost vodorovného letu 

v [ km.h-1 ] Rychlost letu 

wp [N.m-2] Průměrné zatížení  
q [N.m-1] Zatížení po hloubce profilu 

yaVOP [m] Poloha CaVOP vůči ose kormidla 

xt [-] Poměrná poloha těžiště ke střed. aerodyn. tětivě křídla 

xA [-] Poměrná poloha aerodyn. středu kombinace křídlo trup 

   

Velká písmena 

A [-] Štíhlost křídla 

Btr [m] Šířka trupu v největším místě 

C [m] Hloubka křídla 

C0 [m] Hloubka kořenového profilu křídla 

C1 [m] Hloubka koncového profilu křídla 

CSAT [m] Hloubka střední aerodynamické tětivy křídla 

CD [-] Součinitel odporu 

CDVOP [-] Součinitel odporu vodorovné ocasní plochy 

CLα [1/rad] Sklon vztlakové čáry 

CaVOP [m] Hloubka střední aerodynamické tětivy vod. ocas. plochy 

CaSOP [m] Hloubka střední aerodynamické tětivy svis. ocas. plochy 

C0VOP [m] Hloubka kořenového profilu vodorovné ocasní plochy 

C0SOP [m] Hloubka kořenového profilu svislé ocasní plochy 
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C1VOP [m] Hloubka koncového profilu vodorovné ocasní plochy 

C1SOP [m] Hloubka koncového profilu svislé ocasní plochy 

Clα=0 [-] Součinitel vztlaku při nulovém úhlu náběhu 

Clα=2 [-] Součinitel vztlaku při úhlu náběhu dva stupně 

Clδkl [-] Součinitel vztlaku při vychýlené vztlakové klapce 

F [N] Kritická zatěžující síla 

FPOR [N] Poryvová síla na vodorovnou ocasní plochu 

FVOP [N] Vyvažovací síla na vodorovnou ocasní plochu 

FVOP SETR [N] Tíhová síla od vlastní hmotnosti VOP 

FVOP [N] Celková vyvažovací síla na vodorovnou ocasní plochu 

G [kg] Hmotnost letounu 

Remin [-] Reynoldsovo číslo pro minimální rychlost letu 

Remin [-] Reynoldsovo číslo pro maximální rychlost letu 

Rm [MPa] Mez pevnosti materiálu 

CL [-] Součinitel vztlaku 

ClMAX [-] Maximální součinitel vztlaku 

ClMAX VOP [-] Maximální součinitel vztlaku vodorovné ocasní plochy 

ClMIN [-] Minimální součinitel vztlaku 

KAtr [-] Bezrozměrový faktor vlivu trupu 

MO [Nm] Ohybový moment 

MK [Nm] Kroutící moment 
MX [Nm] Moment setrvačnosti k vodorovné ose letounu 

MY [Nm] Moment setrvačnosti ke svislé ose letounu 

S [m2 ] Plocha křídla 

S [mm2 ] Plocha průřezu trubky 

SVOP [m2 ] Plocha vodorovné ocas. plochy 

SSOP [m2 ] Plocha svislé ocas. plochy 

TN [N] Posouvající síla 

U [m/s ] Rychlost poryvu 

VA [km/h] Návrhová rychlost horizontálního letu 

VD [km/h] Návrhová maximální rychlost(rychlost střemhlavého letu) 

VF [km/h] Návrhová rychlost letu s vysunutou vztlakovou mechanizací 

VG [km/h] Pádová rychlost na zádech 

VG1 [km/h] návrhová rychlost na zádech 

VS0 [km/h] Pádová rychlost na klapkách 

VS1 [km/h] Pádová rychlost bez klapek 

VVOP [-] Mohutnost vodorovné ocasní plochy 

VSOP [-] Mohutnost svislé ocasní plochy 

W [Pa] Průměrné zatížení ocasních ploch 

WO [mm2] Modul průřezu v ohybu 

w   
X [m] Poloha hmoty vůči vodorovné ose letounu 

Y [m] Poloha hmoty vůči svislé ose letounu 

XAkř [-] Příspěvek stability od křídla 

∆XAtr [-] Příspěvek stability od trupu 

∆XAVOP [-] Příspěvek stability od vodorovné ocasní plochy 
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XT [-] Poloha těžiště 

XTsat [-] Poměrná poloha těžiště letounu vztaženo k SAT 

   

Řecká písmena 

α [°] úhel náběhu (nastavení ) křídla 

ρ [ kg/m3] Hustota vzduchu v uvažované výšce 

μ [-] Hmotový poměr 

μ [-] Součinitel bezpečnosti 

λ [-] Zúžení křídla 

  

  
 

[-] Derivace úhlu zešikmení na vodorovné ocasní plochy 

σA [%] Statická zásoba stability s pevným řízení 

σ [MPa] Ohybové napětí v materiálu 

σpk otl [MPa] Kritické napětí na otlačení 

Λ [°] Úhel šípu křídla 

ΛSOP [°] Úhel šípu svislé ocasní plochy 

ΛVOP [°] Úhel šípu vodorovné ocasní plochy 

Γ [°] Úhel vzepětí vnějších křídel 

ΓVOP [°] Úhel vzepětí vodorovné ocasní plochy 

   

Zkratky 

AS  Aerodynamický střed (neutrální bod) 

FSI  Fakulta strojního inženýrství 

OP  Ocasní plochy 

UL  Ultra lehký 

VUT  Vysoké učení technické 

VOP  Vodorovná ocasní plocha 

SOP  Svislá ocasní plocha 

SAT  Střední aerodynamická tětiva 
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14. PŘÍLOHY 
 

Příloha 1, Metodika statické pevnostní zkoušky ocasních ploch letounu UL- Micro 

Příloha 2, Protokol statické pevnostní zkoušky ocasních ploch letounu UL- Micro 

Příloha 3, Pevnostní kontrola nosníku SOP 100% zatížení od manévru 

Příloha 4, Pevnostní kontrola nosníku SOP 100% zatížení od poryvu  

Příloha 5, Pevnostní kontrola nosníku SOP 150% zatížení od manévru 

Příloha 6, Pevnostní kontrola nosníku SOP 150% zatížení od poryvu 

Příloha 7, Pevnostní kontrola nosníku VOP 100% zatížení od manévru 

Příloha 8, Pevnostní kontrola nosníku VOP 100% nesymetrické zatížení od manévru 

Příloha 9, Pevnostní kontrola nosníku VOP 100% zatížení od poryvu 

Příloha 10, Pevnostní kontrola nosníku VOP 150% zatížení od manévru 

Příloha 11, Pevnostní kontrola nosníku VOP 150% nesymetrické zatížení od manévru 

Příloha 12, Pevnostní kontrola nosníku VOP 150% zatížení od poryvu 

Příloha 13, Tabulky zatížení VOP,SOP,+Grafy průběhu T, Mo, Mk. 

Příloha 14, Výrobní výkres závěsového plechu VOP 

Příloha 15, Výrobní výkres trubky zadního závěsu VOP 

 

 

 
 

 


