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ABSTRAKT 

Cílem bakaláUské práce je navrhnout pUistávací zaUízení pro historickou 

repliku letadla Fokker Eindecker III tak, aby co nejvíce odpovídalo originálu. 

Práce obsahuje výpočet pro stanovení reakčních sil na kola podvozku, koncepční 

návrh hlavního podvozku a pevnostní kontrolu jeho hlavních částí pro daný typ 

letadla. Dále jsou zde uvedeny základní typy pUistávacích zaUízení a jejich 

zhodnocení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

PUistávací zaUízení, historická replika, zatížení, podvozek, hlavní podvozek, 

Fokker, pevnostní kontrola  

 

 

 

ABSTRACT 

Main goal of bachelor thesis is to design a landing device for historical replica 

of a plane Fokker Eindecker III. Thesis contains calculation for reaction forces on 

wheels, conceptional design of a main landing gear and strength analysis of its 

main parts for a given type of a plane. Hereafter are stated basic types of landing 

devices and its evaluation. 

 

KEYWORDS 

Landing device, historical replica, load, landing gear, main landing gear, 

Fokker, strength analysis  
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ÚVOD 

Tato bakaláUská práce se zabývá vývojem pUistávacích zaUízení a návrhem 

podvozku pro historickou repliku letadla Fokker Eindecker III.  

Práce je rozdElena na dvE hlavní části, rešeršní část se zabývá historickým 

vývojem podvozku obecnE, životem Anthonyho Fokkera a základními typy 

pUistávacích zaUízení. Výpočtová část se vEnuje stanovení reakčních sil na kola 

hlavního podvozku pUistávacího zaUízení se zá@ovým kolem letadla Fokker 

Eindecker III. Výsledkem práce je koncepční návrh hlavního podvozku a na 

základE pevnostní kontroly hlavních konstrukčních částí určení minimálního 

pr]mEru pUíslušných trubek. 

Já sám mám k létání a k letadl]m kladný vztah a do budoucna se letadly chci 

zabývat. Zvolené téma navrhla společnost Pterodactyl Ltd. registrovaná v Anglii, 

s jejímiž členy a piloty se znám osobnE. Nepochybuji, že zpracování této 

bakaláUské práce mi výraznE pom]že pUi budoucím studiu oboru Stavba letadel. 
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1 HISTORIE 

Touha po létání se objevila už pUed čtyUmi tisíci lety v Sumeru. Čínští papíroví 

draci si své místo v historii zaslouží také. PrávE na takových modelech si bratUi 

Wrightové zdokonalovali sv]j Flyer. První známý človEk, který pUišel 

s rozumovým a vEdeckým zp]sobem, jak létat není nikdo jiný než Leonardo da 

Vinci. PUišel s modelem pevného kUídla a mezi jeho návrhy se objevil i první 

koncept vrtulníku. [1,2] 

Po mnoha neúspEšných a často tragických pokusech o létání pUichází roku 

1890 Otto Lilienthal se svým konceptem kluzáku „Möve Nr1“. S tímto zaUízením 

se stal prvním človEkem na svEtE, který dokázal odstartovat a létat. Kluzák nemEl 

žádné pUistávací zaUízení. Pilot startoval ze stoje a pUistával na nohy. 

V pozdEjších letech Lilienthal postavil ještE Uadu kluzák] a uskutečnil s nimi více 

jak 2000 start]. Roku 1896 havaroval. UtrpEl tEžká zranEní, jimž podlehl. [1,2] 

PUišel čas, kdy rychlost bEhu pro start nestačila, a tak vznikl první motorový 

letoun schopný letu s odhazovacím startovacím podvozkem. BratUi Wrightové, 

Orville a Wilbur, na základE studia Lilienthalových klouzavých let] a pod pUímým 

vlivem Octava Chanuta zkonstruovali sv]j Flyer č.1. Jednalo se o dvouplošník 

s pUedním stabilizátorem typu kachna. Motor, který pohánEl dvE protibEžné vrtule 

si bratUi sestrojili sami. 17. prosinec 1903 se do historie zapsal jako den prvního 

letu motorového letadla vlastní silou. Pro vzlet byla postavena 18 metr] dlouhá 

kolejnice, která vedla odhazovací vozík, ze kterého letoun startoval. Pro pUistání 

pak sloužil lyžový podvozek. [1,2,7] 

Postupem času nebyl podvozek určen pouze pro vzletové a pUistávací 

manévry, ale vzhledem ke stále se zvyšujícím hmotnostem letadel, hlavnE 

k jejich snadné manipulaci na zemi. Koncepce dvoukolového hlavního podvozku 

s ostruhou se objevuje napUíklad na letadle BLÉRIOT XI, se kterým Louis Blériot 

25. července 1909 jako první pUeletEl Lamanšský pr]liv. Tento podvozek se 

osvEdčil hlavnE bEhem 1. svEtové války. Tehdejší stíhací letadla mEla nejčastEji 

tažnou vrtuli umístEnou na pUední části. Vrtule dosahovala značných rozmEr], 

takže vysoký hlavní podvozek a nízká ostruha, umístEná pod ocasní částí letadla, 
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byla typickým Uešením. Nez]stala opomenuta ani otázka zatlumení nárazu 

zp]sobeného pUi pUistání. Tlumení bylo realizováno pomocí gumového lana nebo 

gumového pásu omotaného kolem podvozkové nohy a trupu letadla. [1,2,7] 

30. léta 20. století pUinesla motory, které už dosahovaly takových výkon], že 

aerodynamický odpor podvozku nebyl zanedbatelný. To dalo vzniknout nápadu 

letadlo opatUit zatažitelným podvozkem, který tento odpor eliminoval. Jedním 

z prvních letade] se zatahovatelným podvozkem byl De Havilland DH-88 (Obr. 

1_1), postavený roku 1934. [1,2,13] 

 

Obr. 1_1: De Havilland DH-88 [13] 

2. svEtová válka znamenala pro letectví velký skok kupUedu. Zatím co vrtulové 

stíhací letouny stále využívaly hlavního podvozku s ostruhou, pro proudová 

letadla byla tato koncepce nevhodná z d]vodu značného poškozování vzletové 

a pUistávací dráhy (dále pouze VPD). Proto se u tEchto letadel využíval podvozek 

s pUí@ovým kolem. Letadlo tak bylo pUi startu i pUistání ve vodorovné poloze. 

Problém pro VPD pUedstavovaly i velice tEžké bombardéry. Kv]li své vysoké 

hmotnosti se zde musely používat vícekolové podvozky, tak jak je známe 

u dnešních dopravních letadel. [1,3,7] 

V dnešní dobE se jak u ultralehkých, tak u dopravních letadel nejčastEji 

používá podvozek s pUí@ovým kolem. [3] K tlumení už dávno neslouží gumová 

lana, ale hydraulické tlumiče, jejichž účinnost se pohybuje kolem 80 %. 
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2 ANTHONY FOKKER 

Celým jménem Anthony Herman Gerard Fokker se narodil 6. dubna 1980 

v rodinE pEstitel] kávy na území dnešní Indonésie. Když mu byly 4 roky, 

pUestEhovali se do Holandska, do mEsta Haarlem. Už od útlých let projevoval 

zájem o techniku a byl mimoUádnE technicky zručný. Poprvé se s létajícím 

strojem setkal v PaUíži roku 1908, kde mEli bratUi Wrightové exhibiční lety se svým 

letadlem Flyer. Roku 1910, kdy bylo Fokkerovi 20, ho jeho otec poslal do 

NEmecka, aby se vyučil automobilovým mechanikem, jeho zájmy však byly 

v létání. Nastoupil do automobilové školy v Maizu, kde se seznámil s Franzem 

von Daumem. JeštE ten samý rok, s velkou pomocí leteckého konstruktéra 

Jakoba Goedeckera, postavili první letadlo s názvem Spin I. Technická stránka 

byla z velké části prací Fokkera, Daum pUispíval hlavnE finančnE a sehnal jim pro 

jejich letadlo vzácný letecký motor Argus s výkonem 37 kW. [2,10] 

V prosinci roku 1910 letadlo pilotované Fokkerem poprvé vzlétlo. 

Nedlouhý let (100 m) utvrdil Fokkera v práci, jelikož se letadlo chovalo nadEjnE. 

Daum si letadlo chtEl vyzkoušet také, ale havaroval a letadlo zničil. Motor však 

z]stal nepoškozen a byl znovu použit v novém Spinu II, na kterém Anthony 

Fokker získal pilotní pr]kaz. Daumovy neúspEšné pokusy o létání opEt skončily 

zničením celého letadla, vyjma motoru, a tak Fokker vyplatil Daum]v podíl a jejich 

spolupráce skončila. Nadále Fokker spolupracoval pouze s Goedeckerem. Spolu 

postavili Spine III. Jednalo se o dvoumístný jednoplošník s absencí pUíčného 

Uízení. Byl Uízen jenom kormidly, ale i tak se choval velmi stabilnE. Roku 1911, po 

pUedvedení Spinu III ve FokkerovE vlasti, získalo letadlo také název Haarlem 

Spin. [2,10] 

 Roku 1912 se Fokker pUestEhoval do Johannisthalu, kde založil svou první 

společnost Fokker Flugzeugwerke GmbH, pozdEji pUejmenovanou 

na Fokker Werke GmbH. Byla zahájena sériová výroba letadel, s nimiž Fokker 

vyhrával jednu soutEž za druhou. I pUes to, že letadlo nemElo žádné pUíčné 

ovládání. [2,10] 
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S pUíchodem 1. svEtové války ho nEmecká vláda pUipravila o jeho továrnu. 

Fokker zde však i nadále z]stal jako Ueditel a bEhem války dodal nEmeckým 

vzdušným silám okolo 700 letadel. Mezi nejznámEjší letadla patUí Fokker Dr.I 

(slavný trojplošník Rudý Baron) a nesmí z]stat opomenuta ani série Fokker 

Eindecker. [10] 

Po skončení války a uzavUení Versailleské smlouvy bylo NEmecku 

zakázáno zbrojení, tím pádem i výroba vojenských letadel a leteckých motor]. 

To Fokkera donutilo k návratu do Holandska, kde založil novou firmu Fokker 

Aircraft Company. V novE založené firmE se pUeorientoval z vojenské 

techniky na civilní letadla. Velmi úspEšným zástupcem je trojmotorové 

dopravní letadlo Fokker F.VII. [10] 

Roku 1926 se Fokker pUestEhoval do Ameriky, kde založil novou pobočku 

své firmy Atlantic Aircraft. Roku 1939 Anthony Fokker, pUezdívaný též jako 

„Létající Holan@an“, umírá na meningitidu. [10] 
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3  PTISTÁVACÍ ZATÍZENÍ  

PUistávací zaUízení je část draku letadla, která umožnuje letadlu vzlet, 

bezpečné pUistání a snadnou pohyblivost na zemi. Navrhuje se tak, aby mElo co 

nejmenší hmotnost a zároveO vysokou pevnost. Kv]li aerodynamickému odporu 

se podvozky letadel často krytují nebo se pro dané letadlo volí zatahovatelný typ 

podvozku. Vzhledem k tomu, že na podvozek letadla je bEhem pUistání kladeno 

značné namáhání, musí být zaUízení konstruováno tak, aby kromE bEžných 

požadavk] jako je dostatečná pevnost, spolehlivost nebo životnost, splOovalo i 

další požadavky. Viz. následující podkapitola. [3,5,8] 

 

3.1 POŽADAVKY NA PTISTÁVACÍ ZATÍZENÍ 

 

STABILITA A TIDITELNOST 

Letadlo musí být plnE ovladatelné a stabilní pUi vzletu, pUistání, pojíždEní 

pUi vysoké rychlosti i prudkém brždEní, a to i za nepUíznivých podmínek 

jako napUíklad pUi silném bočním vEtru. [3,11] 

 

ZAMEZENÍ STYKU ČÁSTÍ LETADLA S VPD 

Podvozek musí zamezit styku částí letadla (konc] vrtulových list], 

odtokových hran, vztlakových klapek i dvíUek od podvozku) s VPD 

v pUípadE plného stlačení všech pružných částí podvozkových noh. 

Minimální vzdálenost definuje pUedpis UL 2 na 170 mm. [3,11] 
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TLUMENÍ 

Tlumení podvozku musí být schopno účinnE absorbovat vertikální 

kinetickou energii letadla v okamžiku dosednutí. Nesmí dojít k pUerušení 

kontaktu kola podvozku s VPD, tzv. „odskoku“. Tlumení zároveO 

zefektivOuje brždEní. [3,11] 

 

ZACHOVÁNÍ GEOMETRIE 

Podvozek by pUi plném stlačení tlumících prvk] nemEl zásadnE mEnit svou 

geometrii. V pUípadE úplného propružení pružinového podvozku nebo 

dosednutí v traverzu nesmí dojít k „vyzutí“ pneumatiky. [3,11] 

 

3.2 DDLENÍ PTISTÁVACÍCH ZATÍZENÍ 

V pr]bEhu historie se vyvinula celá Uada pUistávacích zaUízení. 

NejpoužívanEjší jsou stále pUistávací zaUízení s podvozkovým kolem. To 

z d]vodu možnosti pUistání na zpevnEné i nezpevnEné povrchy. Mezi 3 základní 

typy patUí pUistávací zaUízení s pUí@ovým kolem, pUistávací zaUízení se zá@ovým 

kolem a tandemové pUistávací zaUízení. [3,5] 

 

PTISTÁVACÍ ZATÍZENÍ S PTÍ?OVÝM KOLEM 

Schéma letadla vybaveného pUistávacím zaUízením s pUí@ovým kolem je 

znázornEno na obrázku 3_1. TEžištE letadla je situováno na podélnou osu mezi 

hlavní kola a pUí@ový podvozek. Tízení je zde realizováno pomocí Uiditelného 

pUí@ového kola. Výhodou tohoto uspoUádání je dobrá viditelnost z kokpitu pilota 

bEhem vzletu i pojíždEní po dráze. BEhem pUistání mají kUídla relativnE nízký úhel 

nábEhu a tím pádem nízký aerodynamický odpor, tudíž pilot ve fázi výbEhu musí 

intenzivnE brzdit. BEhem vzletu a pUi výbEhu má pUistávací zaUízení s pUí@ovým 

kolem dobrou stabilitu, a to díky umístEní tEžištE letadla pUed hlavní podvozek. 

PUi náhodném vybočení ze smEru vzniká stabilizační moment, který se snaží 
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vrátit letadlo do p]vodního smEru. Z d]vodu zamezení poškození pUi pUistání pUi 

velkém úhlu nábEhu, se často pUidává pod ocasní část letadla ostruha, která 

zabrání styku ocasních ploch s VPD. [3,5] 

 

 

Obr. 3_1: UspoUádání pUistávacího zaUízení s pUí@ovým kolem [14] 

 

PUistávací zaUízení s pUí@ovým kolem je dnes nejpoužívanEjším typem. Využívají 

ho ultralehká i dopravní letadla. PUíkladem letadla s pUí@ovým podvozkem m]že 

být napUíklad dvoumotorové letadlo Zlín Z-43. (obr. 3_2) 

 

Obr. 3_2: Motorové letadlo Zlín Z-43 [15] 
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PTISTÁVACÍ ZATÍZENÍ SE ZÁ?OVÝM KOLEM 

Schéma pUistávacího zaUízení se zá@ovým kolem je uvedeno na obrázku 3_3. 

Typické pro toto rozvržení podvozk] je tEžištE umístEné za hlavní podvozek na 

podélnou osu letadla. PUistávací zaUízení se zá@ovým kolem je ménE namáháno 

než to s pUí@ovým kolem, m]že být tedy menší a ménE robusní a tím snížit svou 

hmotnost a aerodynamický odpor. Velkou nevýhodou je potom poloha letadla 

v]či zemi v klidu. Vysoký hlavní podvozek a nízká ostruha pod ocasní plochou 

letadla zp]sobuje, že pilot nevidí pUed letadlo, což značnE ztEžuje pojíždEní po 

dráze i samotný vzlet v prvních okamžicích rozjezdu. BEhem pUistání hrozní 

pUeklopení letadla dopUedu v pUípadE, že by pilot začal prudce brzdit. Tízení 

letadla bEhem pojíždEjí je u tohoto typu zajištEno možností brzdit každé kolo 

zvláš[. Stabilita letadla je horší jak u pUechozího typu. To z d]vodu umístEní 

tEžištE za hlavní podvozek. Nečekané vybočení ze smEru nemá letadlo snahu 

eliminovat stabilizačním momentem, ale naopak jej zhoršuje destabilizačním 

momentem. [3,5] 

 

Obr. 3_3: UspoUádání pUistávacího zaUízení je zá@ovým kolem [16] 
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Dnes m]žeme vidEt toto pUistávací zaUízení na starších typech letadel jako je 

napUíklad Z-226 (Obr. 3_4) nebo na akrobatických speciálech.  

 

Obr. 3_4: Zlín Z-266 [17] 

 

TANDEMOVÉ PTISTÁVACÍ ZATÍZENÍ 

Schéma tandemového pUistávacího zaUízení je uvedeno na obrázku 3_5. 

TEžištE letadla je umístEno na podélnou osu mezi pUední a zadní podvozková 

kola, která jsou na ose taktéž. Pomocný podvozek je umístEn na kUídlech a plní 

pouze funkci pUíčné stability letadla v klidu, nebo pUi nízké rychlosti, kdy kUidélka 

pro tuto funkci nemají dostatečný vztlak. Tento typ pUistávacího zaUízení se 

objevoval u bombardovacích letoun], a to z d]vodu možnosti umístEní 

pumovnice mezi hlavní podvozková kola. Mezi jeho výhody se m]že počítat 

odstranEní hlavního podvozku z kUídel na úkor pUidání pomocných podvozk], 

které jsou sice menší a lehčí než hlavní podvozek, ale i tak je toto uspoUádání 

nevýhodné. ProblémovE se chová i pUi pUistání. Pilot musí udržovat pUesnou 

pUistávací rychlost a dosednout na obE hlavní podvozková kola současnE, jinak 

hrozí odskok a problémy s brždEním. [3,5] 
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Obr. 3_5: UspoUádání tandemového pUistávacího zaUízení [18] 

Dnes se toto uspoUádání používá jen zcela výjimečnE. SpatUit ho m]žeme 

napUíklad na motorovém typu kluzáku Blaník L-13 SW (obr. 3_6) 

 

Obr. 3_6: Motorizovaný kluzák Blaník L-13 SW [19] 
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4 PTERODACTYL Ltd. ® 

Společnost Pterodactyl je registrovaná v Anglii a zabývá se výrobou 

letuschopných i statických replik historických letadel z období 1. svEtové války a 

2. svEtové války. PUi výrobE je kladen velký d]raz na dodržení p]vodních 

výrobních postup] a vždy je snahou co možná nejvErnEji napodobit originální 

kus. [12] 

Součástí společnosti je i letová skupina Pterodactyl Flight ®, která vyrobené 

modely testuje a následnE s nimi pUedvádí rekonstrukce historických bitev na 

r]zných svEtových Airshow. [12] 

 

 

Obr 4_1: Replika letadla Piper L-4H provádEjící nízký pr]let [20] 
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5 VÝPOČET A NÁVRH HLAVNÍHO PODVOZKU 

5.1 Fokker Eindecker III 

Toto jednoplošné stíhací letadlo z Fokkerovy výrobní série E mElo značný 

vliv na pr]bEh 1. svEtové války. Jejich výhoda spočívala ve FokkerovE nápadu 

umístit kulomet pUed vrtuli a vymyslet mechanismus, který by umožOoval stUílet 

skrz vrtuli. To se podaUilo a první typ stíhačky E-I v létE roku 1915 vzlétl pod 

nEmeckou vlajkou do války. NejznámEjším typem ze série E byl právE Eindecker 

III, který získal pro NEmecko kontrolu nad vzdušným prostorem. Od Brit] si 

vysloužil tento stíhací letoun pUezdívku „Fokkerovo koštE“, nebo[ doslova vymetl 

vzdušný prostor od britských vzdušných jednotek. [6,12] 

 E-III mEl rozpEtí 10 metr], dosahoval rychlosti 140 km/h a pohánEl ho 

devítiválcový motor Oberursel UI o výkonu 75 kW. PUíčné Uízení bylo realizováno 

pomocí kroucení odtokových hran kUídel. [6] 

 Repliku slavného Eindeckeru III, které je vEnována tato bakaláUská práce, 

bude pohánEt motor ROTEC R2800 o výkonu 82 kW. PUíčné Uízení nebude jako 

u originálu zajištEné zkrutem kUídel, ale bude nahrazeno kUidélky. 

 

Obr. 5_1: Zmenšená replika Fokkeru E-III [21] 
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5.2 VÝPOČET REAKČNÍCH SIL NA KOLA HLAVNÍHO PODVOZKU 

 Fokker Eindecker III je letadlo s pUistávacím zaUízením se zá@ovým kolem. 

Pro výpočet je nutné uvažovat nEkolik pUípad] zatížení. Jedná se o vodorovné 

pUistání, pUistání s velkým úhlem nábEhu a speciálnE pro tento typ zavEšení kUídel 

i pUípad letu (podrobnE v kapitole 5.3). [11] 

 Výpočet a postup Uešení daného problému stanovuje UL 2 – I. Část 

(Požadavky letové zp]sobilosti SLZ – Ultralehké letouny Uízené aerodynamicky). 

[11] 

Postup výpočtu: [11] 

 Výpočet bude proveden s maximální možnou vzletovou hmotností.  

 Provozní násobek, který má své p]sobištE v tEžišti letadla, nesmí 

pUesáhnou hodnotu, která je dosažena pUi pUistání s klesací rychlostí vy 
 懸槻 噺 ど┸のな 茅 謬兼 茅 直聴填   (1) 

 

Kde m vzletová hmotnost letadla [kg], g je tíhové zrychlení [m/s-2] a S je 

celková plocha kUídla [m2]. 

 

Omezující podmínka Uíká, že klesací rychlost nemusí být vEtší než 3 m/s, 

ale nesmí být menší než 1,5 m/s 

 PUi pUistání, v momentu doteku letadla s VPD, nesmí být vztlaková síla Fvz 

p]sobící v tEžišti letadla vEtší než 2/3 celkové hmotnosti letadla 

 繋塚佃 噺 態戴 茅 兼 茅 訣 (2) 

 

Kde m vzletová hmotnost letadla [kg], g je tíhové zrychlení [m/s-2] 

 Provozní násobkem npr  je dán vztahem: 券椎追 噺 券珍 髪 態戴 (3) 
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券珍 噺 待┸待怠戴態茅謬尿茅虹縄  袋 熱尿尼猫典槻賑肉  (4) 

 検勅捗 噺 考 茅 検陳銚掴 (5) 

 

Kde m vzletová hmotnost letadla [kg], g je tíhové zrychlení [m/s-2], S je celková 

plocha kUídla [m2], ymax pUedstavuje pUedpokládanou dráhu tlumení [m], さ je 

účinnost tlumení (さ=0,5 pro gumové a pružinové tlumiče)  

 

Obr. 5_2: Vodorovné pUistání 

 

Obr. 5_3: PUistání s velkým úhlem nábEhu  
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 Síla 
Vodorovné 

pUistání 
PUistání s velkým 

úhlem nábEhu 
Svislá složka síly 
v tEžišti letounu 

FTy npr * G npr * G 

Vodorovná složka síly 
v tEžišti letounu 

FTx 0,25 * npr * G 0 

Svislá složka síly na 
hlavní kolo podvozku 

Fhy (npr – 2/3) * G (npr – 2/3) * G * b/c 

Vodorovná složka síly na 
hlavní kolo podvozku 

Fhx 0,25 * npr * G 0 

Svislá složka síly na 
zá@ové kolo 

Foy 0 (npr – 2/3) * G * a/c 

Vodorovná složka síly na 
zá@ové kolo 

Fox 0 0 

 
Tab. 5_1: PUistávací zaUízení se zá@ovým kolem – síly na jednotlivé podvozky 

ZADANÉ HODNOTY A VÝPOČET: 

Pro výpočet je nutné znát vstupní data (Viz. Tab. 5_1). Z pevnostního hlediska je 

hlavní podvozek nejvíce zatížen pUi pUední centráži. Proto je výpočet uskutečnEn 

pouze pro pUední centráž, která odpovídá 25 % Csat. [11]. Pro bezpečnost je 

zvolena maximální vzletová hmotnost dovolená pUedpisem UL 2. [11] 

 Značení Velikost 
Vzletová hmotnost m 475,5 Kg [11] 

StUední aerodynamická tEtiva Csat 1800 mm 

Plocha kUídla S 15,12 m2 [6] 

| TEžištE – hlavní podvozek | a 0,5 m 

| TEžištE – ostruha | b 5,28 m 

| Hlavní podvozek – ostruha | c 5,78 m 

 
Tab. 5_2: PUehled vstupních hodnot 
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Klesací rychlost:  懸槻 噺 ど┸のな 茅 謬兼 茅 直聴填 噺 2,13 m/s 

Vypočítaná rychlost klesání splOuje podmínku kladenou pUedpisem UL 2, 

tedy je vetší jež 1,5 m/s. 

Vztlak letadla v okamžik doteku: 繋塚佃 噺 態戴 茅 兼 茅 訣 = 3109,7 N 

Provozní násobek: 

Pro určení provozního násobku podle vztahu (3) je nejprve zapotUebí 

stanovit si pUedpokládanou dráhu tlumení ymax. To se stanoví sečtení 

maximální stlačení pneumatiky a tlumič], v tomto pUípadE maximální 

roztažení tlumících gumových lan. 検陳銚掴 噺 検椎 髪 検痛 噺 ど┸どぬ 髪 ど┸なの 噺 0,18 m 

Pro zjištEní efektivní dráhy tlumení yef je nutné zjistit součinitel tlumení さ. 

さ = 0,5 pro gumové a pružinové tlumiče [11] 検勅捗 噺 考 茅 検陳銚掴 噺 ど┸の 茅 ど┸なぱ 噺 0,09 m 

券珍 噺 待┸待怠戴態茅謬尿茅虹縄  袋 熱尿尼猫典槻賑肉 噺 3,24 

券椎追 噺 券珍 髪 態戴 噺 3,9 

V tabulce 5_3 jsou zvýraznEné kritické síly, pro které bude počítána 

pevnostní stabilita. 
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Tabulka vypočítaných hodnot: 

 Síla 
Vodorovné 

pUistání 
PUistání s velkým 

úhlem nábEhu 
Svislá složka síly 
v tEžišti letounu 

FTy 18192,1 N 18192,1 N 

Vodorovná složka síly 
v tEžišti letounu 

FTx 4548 N 0 

Svislá složka síly na 
hlavní kolo podvozku 

Fhy 15082,3 N 13777,5 N 

Vodorovná složka síly na 
hlavní kolo podvozku 

Fhx 4548 N 0 

Svislá složka síly na 
zá@ové kolo 

Foy 0 1191,8 N 

Vodorovná složka síly na 
zá@ové kolo 

Fox 0 0 

 
Tab. 5_3: Tabulka vypočítaných hodnot 

ZP¥SOB TLUMENÍ: 

Jak už bylo zmínEno výše, tlumení pUistávacích náraz] u Fokkera E-III je 

zajištEno pomocí gumových lan (Obr 5_4). VyUešení kinematiky pohybu je vidEt 

na obrázku 5_5. V tEžišti letadla p]sobí síla F, která se rozloží na obE kola 

hlavního podvozku.   

 

Obr. 5_4: Gumová lana zajiš[ující tlumení [22] 
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Obr. 5_5: Návrh zp]sobu tlumení pUistávacích náraz] 

 Bodem 0 si označíme rotační vazbu pod rámem letadla. Součást I se 

p]sobením síly F/2 otáčí kolem bodu 0, koná tím rotační pohyb (dále jen RP). 

Svým pohybem tlačí součást II vzh]ru. Součást II koná obecný rovinný pohyb. 

K tlumení dochází skrze RP součásti III, která je s rámem letadla (na obrázku 

zelenE) spojena gumovými lany (na obrázku červenE). 

 Součást II bude pUestavovat trubka kontrolovaná na vzpErnou stabilitu 

v kapitole 7. Součást III je namáhána na ohyb, je však již navržena, proto ji v této 

bakaláUské práci na ohyb není nutno kontrolovat. Na součást I p]sobí ohybové 

síly taktéž, nicménE oproti silám p]sobících v podvozku jsou zanedbatelné. Jako 

hlavní konstrukční kontrolovanou součást označím součást I. 
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5.3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ PODVOZKU PTI LETU 

Fokker E-III má jako vEtšina Fokkerem postavených letadel kUídla 

zavEšená na lanech. PUed výpočtem je d]ležité si uvEdomit, která část podvozku 

pUenáší zatížení v dobE letu. Na obrázku 5_6 vidíme síly v lanech Fl1 a Fl2, které 

spojují nosnou část podvozku (na obrázku 5_6 červenE) s nosníky kUídel. Nosná 

část (červenE) je s rámem letadla (zelenE) spojena tak, aby nedocházelo k jejímu 

pohybu. Nohy hlavních podvozkových kol (modUe) v okamžik letu nepUenáší 

žádné zatížení. 

 

Obr. 5_6: Geometrie hlavního podvozku 

Pro počítanou repliku jsou síly v lanech Fl1 a Fl2 již známé. Zbývá proto 

dopočítat celkovou sílu Fc p]sobící na nosnou část. Síly jsou počítané pro profil 

kUídla MVA 342, maximální vzletovou hmotnost 475,5 kg [11] a kladné pUetížení 

maximálnE 2G. 
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Tabulka dodaných hodnot pro výpočet: 

 Značení Velikost 
Úhel g g 59 ° 

Úhel く く 72 ° 

Síla v lanu 1 Fl1 9730 N 

Síla v lanu 2 Fl2 7464 N 

 

Výpočet síly Fc: 

Je tUeba vyjádUit síly Fl1 a Fl2 jako složky promítnuté do os x a y. Složky sil v ose 

x se navzájem vyruší. Složky sil v ose y se sečtou. 繋鎮怠槻 噺 cos 糠 茅 繋鎮怠 = 5011 N 繋鎮態槻 噺 cos 紅 茅 繋鎮態 = 2306 N 繋潔 噺 繋鎮怠槻 髪 繋鎮態槻 噺 7317 N 

Po využití symetrie konstrukce je podle obrázku 5_6 patrné, že na součást IV 

p]sobí pouze síla Fc/2. Součást IV je kontrolována na vzpEr v kapitole 7. 
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6 KONCEPČNÍ NÁVRH PODVOZKU 

PUi návrhu je nutné navrhnout celý podvozek tak, aby byl zajištEný pUenos 

zatížení ve všech osách. Jednoduchý návrh m]žeme vidEt na obrázcích 6_1 a 

6_2. 

 

Obr. 6_1: Koncept hlavního podvozku – pohled zpUedu 
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Obr. 6_2: Koncept hlavního podvozku – Pohled zespoda 

  

 

PUi pUistání vznikají síly horizontální i vertikální. PUenos vertikálních sil pUi pUistání 

zajiš[ují součásti I, II a III, na kterých dochází i ke tlumení pUistávacího nárazu. 

Horizontální síly vzniklé pUi vodorovném pUistání pUenáší součást V. Součásti IV 

a VII jsou nosné prvky zatížené hlavnE pUi letu. Součást VI se u originálního 

letadla mohla otáčet kolem své osy a na jejím konci byla vačka, která byla lany 

spojena s kUídlem. Pomocí rotace součásti kolem své osy, Uízením z kokpitu 

pilota, docházelo ke kroucení odtokových hran kUídel a tím k pUíčnému Uízení. U 

počítané repliky bude součást VI napevno spojena s nosnými prvky IV a VII a 

bude tak pomáhat součásti V pUi pUenosu vzniklé horizontální síly. 

  



37 
 

7 PEVNOSTNÍ KONTROLA VYBRANÝCH ČÁSTÍ 

Tato kapitola se zabývá pevnostní kontrolou vybraných konstrukčních 

částí. KonkrétnE součástí IV a II z obrázku 6_1.  

 Součást II je nejvíce namáhána pUi vodorovném pUistání silou Fhy a Fhx 

které jsou spočítány v kapitole 5.2. Součást V je nejvíce zatížena v pUípadE letu 

silou Fc, která je spočítána v kapitole 5.3. 

 Všechny kontrolované prvky jsou kontrolovány na vzpErnou stabilitu podle 

Eulerova Uešení stability pUímého prutu [9] pro zvolený koeficient bezpečnosti 

k=2. [4] 

POSTUP TEŠENÍ: [9] 

 Tešený prut musí splnit tyto pUedpoklady: 

 

Prut musí být z ideálnE pružného materiálu 

Prut musí být pUímý 

Tlaková síla p]sobí v ose prutu 

Vzniklé deformace jsou UádovE menší než délka prutu 

 Nejprve je tUeba určit štíhlost そ počítaného prutu podle vtahu: 膏 噺 鎮謬乍年縄  (6) 

Kde l je délka prutu [m], Jz je kvadratický moment pr]Uezu [m4] a S je pr]Uez 

prutu [m2] 

 Štíhlost prutu musí být vEtší než mezní štíhlost prutu, kterou spočítáme 

podle vztahu: 膏陳 噺 糠塚 茅 謬 帳蹄凪  (7) 膏 伴 膏陳 (8) 
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Kde gv je součinitel vzpErné stability, E je Young]v modul pružnosti [GPa], 

a jK mez pevnosti [MPa] 

 

 Bezpečnost (9) se stanoví z pomEru kritické síly ku síle, která prut 

namáhá. Kritickou sílou získáme vztahem (10): 倦 噺 庁寧庁  (9) 繋塚 噺 底寧鉄茅帳茅徴年鎮鉄   (10) 

 

7.1 KONTROLA SOUČÁSTI IV 
Vzhledem k tomu, že neznám pr]mEry trubek, budu vycházet ze zvolené 

bezpečnosti a z kritické síly vyjádUím minimální kvadratický moment pr]Uezu Jzmin 

 Trubka navržená zadavatelem je 28 x 1,5 mm. Pokud kvadratický moment 

pr]Uezu zadané trubky bude vetší než kvadratický moment pr]Uezu vyjádUený 

z bezpečnosti, trubka bude vyhovovat. NáslednE je nutné zkontrolovat podmínku 

štíhlosti, aby bylo možné použít Eulerovu teorii stability prut]. 

Schéma zatížení je znázornEno na obrázku 7_1. Využitím symetrie zatížíme prut 

pouze polovinou síly Fc, vypočítané v kapitole 5.3. 

 
Obr. 7_1: Schéma zatížení prutu IV 
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VSTUPNÍ HODNOTY: 

 Symbol Velikost 
Síla Fc 7317 N 
Úhel g 26 ° 

Délka prutu IV l 0,8 m 
Součinitel gv ヾ 

Bezpečnost k 2 
Mez pevnosti jK 300 Mpa 

Young]v modul 
pružnosti E 210 GPa 

 
Tab 7_1: Vstupní hodnoty pro výpočet 

 

 

Síla v prutu IV FIV byla vyjádUena z geometrie na obrázku 7_1: 

 繋彫蝶 噺 鈍迩鉄達誰坦 態滞 噺 4070 N   

 

Z rovnic (9 a 10) byl vyjádUen minimální kvadratický moment pr]Uezu Jzmin : 

 蛍佃陳沈津 噺 態茅庁内楠茅鎮鉄底寧鉄茅帳  = 2,51*10-9 mm4  

 

Kvadratický moment pr]Uezu [4] zadané trubky je dán vztahem: 

 蛍佃 噺 訂滞替 茅 岫経替 伐 穴替岻 噺 1,09*10-8 mm4  

 蛍佃 伴 蛍権兼件券 [9] 
 

Kde D je vnEjší pr]mEr trubky [m] a d vnitUní pr]mEr trubky [m] 
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Štíhlost vypočítáme podle vztahu (6): 膏 噺 鎮謬乍年縄 噺 83,7 

Mezní štíhlost je dána vztahem (7): 膏陳 噺 糠塚 茅 謬 帳蹄凪 = 83 

Podmínka (8) je splnEna, součást IV vyhovuje pevnostní podmínce. 

 

7.2 KONTROLA SOUČÁSTI II 

Schéma zatížení je vidEt na obrázku 7_2. Jediná zmEna oproti pUedchozí kapitole 
je v tom, že si z momentové podmínky k bodu 0 musíme vyjádUit sílu FIIy 

 

 
Obr. 7_2: Schéma zatížení prutu II 
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VSTUPNÍ HODNOTY:  

 Symbol Velikost 
Síla Fhy/2 7541 N 
Úhel g 34 ° 

Délka prutu II l 1 m 
Součinitel gv ヾ 

Bezpečnost k 2 
Mez pevnosti jK 300 Mpa 

Young]v modul 
pružnosti E 210 GPa 

 
Tab 7_2: Vstupní hodnoty pro výpočet 

 

Z momentové podmínky vyjádUíme sílu FIIy : 

 デ 警待 噺 ど 柑 繋彫彫槻 噺 鈍廿熱鉄 茅怠待態泰苔怠待  = 8493 N 

 

Síla v prutu II FII byla vyjádUena z geometrie na obrázku 7_2: 

 繋彫彫 噺 腿替苔戴達誰坦 戴替 噺 10244 N   

 

Z rovnic (9 a 10) byl vyjádUen minimální kvadratický moment pr]Uezu Jzmin (12): 

 蛍佃陳沈津 噺 態茅庁内内茅鎮鉄底寧鉄茅帳  = 9,88*10-9 mm4  

 

Kvadratický moment pr]Uezu [4] zadané trubky je dán vztahem: 

 蛍佃 噺 訂滞替 茅 岫経替 伐 穴替岻 噺 1,09*10-8 mm4  
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蛍佃 伴 蛍権兼件券 [9] 
 

Kde D je vnEjší pr]mEr trubky [m] a d vnitUní pr]mEr trubky [m] 

 
Podmínka (8) je splnEna, jelikož štíhlosti jsou stejné jako v pUedchozí kapitole. 
Součást IV vyhovuje pevnostní podmínce. 
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8 ZÁVDR 

Tato bakaláUská práce shrnuje historický vývoj pUistávacích zaUízení, jejich 

rozdElení do tUech základních kategorií, koncepční návrh hlavního podvozku 

pUistávacího zaUízení letadla Fokker Eindecker III a pevnostní analýzu hlavních 

konstrukčních částí. 

Jsou zde zhodnoceny výhody i nevýhody použití všech zmínEných typ] 

pUistávacích zaUízení. Nelze jasnE určit, který z nich je nejlepší, protože každý se 

hodí pro jiný typ letadla a použití. 

 Pro výpočet pevnostní analýzy hlavních součástí bylo nutno stanovit 

reakční síly pro základní typy pUistání i situaci v letu. Z výpočtu reakčních sil byly 

vybrány nejvEtší (kritické) síly, které byly následnE použity pro výpočet Eulerovy 

vzpErné stability. V prvním pUípadE (součást IV) vyšel minimální kvadratický 

moment pr]Uezu témEU čtyUikrát menší než kvadratický moment pr]Uezu trubky 

navržené zadavatelem práce. V dalších krocích by tedy následovala optimalizace 

za účelem zmenšení hmotnosti „kozlíku“ hlavního podvozku. Druhá kontrolovaná 

součást je podle mých výpočt] navržena témEU pUesnE na požadovanou 

bezpečnost a optimalizace součásti není v tomto pUípadE nutná. 
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SEZNAM ZKRATEK 

VPD  Vzletová a pUistávací dráha 

SLZ  SportovnE létající zaUízení 

RP  Rotační pohyb 
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SEZNAM POUŽITÝCH MATEMATICKÝCH SYMBOL¥ 

vy [m/s]  Klesací rychlost 

m [kg]  Hmotnost 

g [m/s-2]  Gravitační zrychlení 

S [m2]  Plocha kUídla 

Csat. [m]  StUední aerodynamická tEtiva 

Fvz [N]  Vztlaková síla 

np [-]  Násobek setrvačných sil 

npr [-]  Provozní násobek 

ymax [m]  PUedpokládaná dráha tlumení 

さ [%]  Účinnost tlumič] 

yef [m]  Efektivní dráha tlumení 

Fty [N]  Svislá složka síly v tEžišti letounu 

Ftx [N]  Vodorovná složka síly v tEžišti letounu 

Fhy [N]  Svislá složka síly na hlavní kolo podvozku 

Fhx [N]  Vodorovná složka síly na hlavní kolo podvozku 

Foy [N]  Svislá složka síly na zá@ové kolo podvozku 

Fox [N]  Vodorovná složka síly na zá@ové kolo podvozku 

g, く [°]  Úhel mezi dvEma pUímkami 

Fl1 [N]  Síla v lanu 1 

Fl2 [N]  Síla v lanu 2 

Fc [N]  Celková síla od lan 

そ [-]  Štíhlost prutu 

l [m]  Délka prutu 

Jy [m4]  Kvadratický moment pr]Uezu 

S [m2]  Pr]Uez trubky 

そm [-]  Mezní štíhlost prutu 

gv [-]  Součinitel vzpErné stability 
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E [Pa]  Yong]v modul pružnosti 

jK [Pa]  Mez pevnosti 

k [-]  Bezpečnost 

Fv [N]  Kritická síla 

 

 

 

 

 


