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Přestavba letounu Z 142 s pohonnou jednotkou LYCOMING 

Rebuilding an airplane Z 142 with a LYCOMING power unit 

ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je náhrada stávající pohonné jednotky M 337AK letounu Zlin 142 

za pohonnou jednotku typu Lycoming s odpovídající vrtulí. Dalším úkolem je zástavba 

příďového podvozku typu VUT 100. První část této práce se zabývá volbou náhradní 

pohonné jednotky. V této části jsou jednotlivé motory porovnávány s ohledem na letové 

výkony (stoupání atd.). Další část se zabývá výpočtem nových centráží, obálek zatížení  

a zatížení působícího na motorové lože. Poslední část se zaměřuje na konstrukční návrh 

zástavby pohonné jednotky a pevnostními výpočty. 

Klíčová slova 

Lycoming, M 337AK, příďový podvozek, motorové lože, letové výkony, pevnostní 

výpočty. 

ABSTRACT  

The aim of this master´s thesis is to replace the current engine M 337AK of the aeroplane 

Zlin 142 for the engine of Lycoming type with an appropriate propeller. Another purpose 

of the study is the installation of a nose undercarriage of VUT 100 type. 

The first part of the thesis examines the alternatives of replacement engines. Here the 

individual engines are compared with regard to their flight characteristics (climbing etc.). 

The next part presents the calculation of new CG positions, flight envelopes and the load 

affecting the engine mount. Finally, the last part focuses on the constructional plan for the 

engine installation and the structural analysis. 

Keywords 

Lycoming, MK 337AK, nose undercarriage, engine mount, flight performance, structural 

analysis. 
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ÚVOD 

Letoun Zlin 142 poprvé vzlétl v roce 1978 a od této doby se používá s motorem M 337AK 

k pokročilému výcviku pilotů a akrobatickým letům. Poslední vyrobený kus vzlétl v roce 

1992. Dodnes je jenom v České republice na 80 těchto strojů s průměrným stářím 24 let. 

Toto vlastně znamená, že motory M 337AK se používají v průměru stejnou dobu a některé 

ještě déle. Z tohoto důvodu je zřejmé, že dochází k jejich postupnému dosluhování a 

problémům s údržbou. Zadánímdiplomové práce je náhrada těchto dosluhujících motorů 

M337AK za pomocí pohonné jednotkyLycoming s odpovídajícími výkonovými 

charakteristikami a odpovídající vrtulí. 

 Další částí zadání je náhrada stávajícího podvozku používaného u letounu Zlin 142 za 

podvozek typu VUT 100. Důvodem této náhrady je přílišná složitost původního podvozku, 

jeho velká tloušťka a tudíž i vyšší odpor, složité uchycení a také problémy při zástavbě 

pohonné jednotky Lycoming. Problémy pří zástavbě spočívají v nutnosti vysunutí 

motorového lože více dopředu z důvodu možného kontaktu s původní podvozkovou 

nohou. Toto může způsobit v některých případech například problémy s polohou centráže. 

Pří uchycení podvozku pod motor tento problém odpadá.  

K tomu aby mohl být vybrán nový motor, musí dojít k porovnání výkonových 

charakteristik (tahové křivky, letové výkony). Následně je nutné přepočítat centrážní 

diagram a přizpůsobit zástavbu, tak aby nedocházelo k přílišnému odchýlení od původní 

centráže, což by mělo vliv na letové vlastnosti. Kromě porovnání výkonových 

charakteristik je také nutné určit zatížení, které působí na konstrukci. Jelikož je příďový 

podvozek typu VUT 100 charakterizován uchycením na motorové lože, musí se určit 

nejenom zatížení od letových případů, ale i zatížení od přistávacích případů. Nakonec je 

potřeba navrženou konstrukci podrobit pevnostním výpočtů, zhodnotit náklady na 

přestavbu a provést doporučení k certifikaci. 
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY LETOUNU Z-142 

Z 142 je letounvycházející z verze Z 42M, který byl vyráběn firmou Moravan Otrokovice 

(dnes ZlinAircraft). Jedná se o dvousedadlový, jednomotorový letoun s dolnoplošným 

uspořádáním, který je poháněn šestiválcovým řadovým invertním motorem M337AK 

s vrtulí V500A. 

Letoun je určen pro základní a pokročilý výcvik pilotů, provádění akrobatických letů, 

výcviku nočního a přístrojového létání a k vlekání kluzáků [1]. 

 

Obr. 1 – Z142 – Rozměrový nákres[2] 
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Základní rozměry:  

Rozpětí 9,160 m 

Délka letounu 7,330 m 

Výška letounu 2,750 m 

Křídlo:  

Hloubka  1,42 m 

Plocha 13,15 m
2
 

Vzepětí 6° 

Dopředný šíp 4°20‘ 

SAT 1,46 m 

Křidélka a klapky:  

Plocha křidélek 2x0,704 m
2
 

Výchylka křidýlek -21°, 17° 

Výchylky klapek (zavřeno, start, 

přistání) 

0°, 14°, 37° 

Vodorovné ocasní plochy:  

Plocha VOP 2,590 m
2
 

Výchylka VOP ±31° 

Plocha stabilizátoru 1,230 m
2
 

Plocha výškového kormidla 1,360m
2
 

Plocha stabilizátoru 1,230 m
2
 

Svislé ocasní plochy:  

Výchylka 30° 

Plocha kýlovky 0,540 m
2
 

Plocha směrového kormidla 0,810 m
2
 

Celková plocha SOP 1,350 m
2
 

Podvozek:  

Rozchod 2,330 m 

Rozvor 1,660 m 

Rozměry kol – hlavní podvozek 420x150 mm 

Rozměry kol – příďový podvozek 350x135 mm 

Plnění pneu – hlavní podvozek 190 kPa 

Plnění pneu – příďový podvozek 250 kPa 

1.1 Motor a vrtule 

Jak již bylo uvedeno, letoun Z-142 využívá k vyvození tahu motor M337AK, který je 

certifikován pro akrobacii. Motor byl vyráběn společností LOM PRAHA s.p..Umožňuje 

zástavbu pro stavitelnou tažnou vrtuli. Olejový systém je konstruován s ohledem na 

provádění akrobatických letů. Motor má omezení provozních násobků na +6g a -3,5g [1]. 
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1.1.1 M337AK 

Základní charakteristiky:  

Vrtání 105 mm 

Zdvih 115 mm 

Objem válců 5,97 litrů 

Kompresní poměr 6,3:1 

Smysl otáčení vlevo 

  

Tabulka 1– Základní charakteristiky motoru M337 AK  [1] 

Reţim 
Výkon Otáčky Plnící tlak 

Poznámka 
kW HP 1/min kPa At 

Max. 

vzletový 
154±2% 210±2% 2750±30 118±1 1,2±0,01 (1) 

Max. trvalý 125±2% 170±2% 2600±3% 98±2 1±0,02 - 

Max. 

cestovní 
103±2% 140±2% 2400±3% 90±2 0,92±0,02 (2) 

Max. 

cestovní 
110 max. 150 max. 2400±3% 90±2 0,92±0,02 (3) 

Krátkodobý 

provozní 
132±2% 180±2% 2750±30 100±2 1,02±0,02 (4) 

 

(1) Maximální vzletový výkon se zapnutým kompresorem, čas limitován na maximálně 

5 minut. 

(2) Maximální doporučený cestovní výkon ve výšce 0m MSA, kompresor vypnutý. 

(3) Maximální cestovní výkon ve výšce 1200 m MSA. 

(4) Krátkodobý provozní výkon, vypnutý kompresor, čas limitován na maximálně 5 

minut. 

1.1.2 Vrtule V500A 

Jedná se o hydraulicky stavitelnou, dvoulistou, levotočivou vrtuli stálých otáček 

s duralovými listy vyráběnou firmou AVIA PROPELLER, s.r.o.. Stavění se provádí 

regulátorem otáček, který udržuje požadované otáčky v závislosti na změně otáček motoru. 

Vrtule je složena z náboje, na němž jsou uloženy listy, hydraulického servomechanismu, 

vrtulových listů a vrtulového krytu. Přestavování vrtulových listů je prováděno 

dvojčinným hydraulickým servomechanismem za pomocí tlakového oleje, který se odebírá 

pomocí čerpadla regulátoru z mazací soustavy motoru. Regulátor se ovládá pákou tak, žesi 

pilot sám volí otáčky [3]. 
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Základní charakteristiky:  

Smysl otáčení levotočivá 

Počet listů 2 

Průměr vrtule 2 m 

Rozsah stavění listů 13° - 28° 

Max. absorbovaný výkon 162 kW (220 HP) 

Max. otáčky 2750 min
-1 

Max. krátkodobé otáčky 3025 min
-1

 

Polární moment setrvačnosti 1,47 kgm
2
 

Hmotnost suché vrtule 25 kg 

1.2 Hmotnosti a centráţe 

Tabulka 2– Plnění palivových nádrží [1] 

Název 
Kategorie 

A, U N 

Hlavní nádrž 2x60 l 2x60 l 

Přídavné nádrže 5 l 5 l 

Nádrže na konci křídel - 2x50 l 

Celkové množství paliva 125 l 225 l 

Nepoužitelné palivo 3 l 5 l 

Použitelné palivo 122 l 220 l 

 

Tabulka 3– Maximální vzletová a přistávací hmotnost [1] 

Kategorie 
Maximální vzletová 

hmotnost [kg] 

Maximální přistávací 

hmotnost [kg] 

A 970 970 

U 1020 1020 

N 1090 1050 
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2 VÝBĚR NÁHRADNÍHO MOTORU 

Motor a vrtule byly vybírány s ohledem na ekvivalentní výkonové charakteristiky, jako má 

původní M337AK s vrtulí V500A. Dalším kritériem výběru byla možnost certifikace 

motoru pro akrobatické lety. Z motorů, které nabízí společnost Lycoming se těmto 

kritériím nejvíce blížil motor AEIO-360-A1B6 a motor AEIO-390-A1B6. Vrtule byla 

zvolena na základě typů, které jsou využívány ve společnosti ZlinAircraft a které mají 

certifikát pro zástavbu k uvedeným motorům. Konečný výběr proběhl na základě tahových 

křivek, a posléze také výkonových charakteristik z hlediska mechaniky letu (dolet, 

stoupání, atd.). 

2.1 Značení motorů Lycoming 

Motory jsou značeny dle typu mazání, zdvihového objemu a dalších kritérií. Níže je 

uveden příklad značení u motoru AEIO-360-A1B6. [4] 

 AE –akrobat s mokrou klikovou skříní (wetsump) 

 I – motor se vstřikováním paliva 

 O  – motor s protilehlými válci 

 360 (390) – zdvihový objem v kubických palcích 

 A1B6  – označení modelu 

 

2.1 Základní údaje AEIO-360A1B6 

Jedná se o čtyřválcový, plochý motor s protilehlými válci, který je chlazený vzduchem.  

V porovnánís motorem MK337AK má tento motor stejný maximální vzletový výkon  

i maximální trvalý výkon. Má invertní olejový systém, který umožňuje provádění 

akrobatických manévrů. Motor je vybavenservoregulátorem, který zajišťuje konstantní 

dodávku paliva a typem automobilového startéru a alternátoru. Olejový systém pracuje na 

principu mokré klikové skříně a je schopen dodávat olej pomocí olejového čerpadla jak při 

horizontálním letu, tak při letu na zádech [5]. 

 

Základní charakteristiky:  

Suchá hmotnost 153,3 kg 

Vrtání 130 mm 

Zdvih 111 mm 

Objem válců 5,92 litrů 

Kompresní poměr 8,7:1 

Smysl otáčení vpravo 
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Tabulka 4– Základní charakteristiky motoru AEIO-360-A1B6 [5] 

Reţim 

Výkon Otáčky Plnící tlak Spotřeba 

kW HP 1/min kPa L/h 

Max. trvalý 149,14 200 2700 101 61 

Max. cestovní 

75% 
112 150,2 2450 82 46,5 

Ekon. 

cestovní 65% 
97 130 2350 78 36 

 

2.2 Základní údaje AEIO-390A1B6 

Jedná se o motor, který byl vyvinut na základě AEIO-360-A1B6. Oproti tomuto motoru se 

liší pouze větším zdvihovým objemem a kompresním poměrem. To znamená, že má vyšší 

výkon [6]. 

Základní charakteristiky:  

Suchá hmotnost 157,7 kg 

Vrtání 135 

Zdvih 111 mm 

Zdvihový objem 6,38 litrů 

Kompresní poměr 8,9:1 

Smysl otáčení vpravo 

Tabulka 5– Základní charakteristiky motoru AEIO-390-A1B6 [6] 

Reţim 

Výkon Otáčky Plnící tlak Spotřeba 

kW HP 1/min kPa L/h 

Max. trvalý 156,6 210 2700 101 64 

Max. cestovní 

75% 
117,8 158 2450 82 48,8 

Ekon. 

Cestovní 65% 
102,2 137 2350 78 38,5 

 

2.3 Základní údaje – vrtule MTV-9-B-C/C-188-18a 

Jedná se o hydraulicky stavitelnou, třílistou, pravotočivou vrtuli stálých otáček 

s kompozitními listy vyráběnou firmou MT-Propeller. Změna úhlu nastavení listů se 

provádí pomocí zubového čerpadla, které je umístěno uvnitř vrtule. Vrtule je složena 

z náboje, na němž jsou uloženy vrtulové listy z hydraulického systému a vrtulového kužele 

[7]. 
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Základní charakteristiky:  

Smysl otáčení Pravotočivá 

Počet listů 3 

Průměr vrtule 1,83 m (6‘) 

Rozsah stavění listů 15° - 30° 

Max. absorbovaný výkon 162 kW (220 HP) 

Max. otáčky 2800 min
-1 

Polární moment setrvačnosti 1,5 kgm
2
 

Hmotnost suché vrtule 25 kg 

Hmotnost motorového kužele 1,9 kg 

Hmotnost hydraulického regulátoru 1,1 kg 

2.4 Výpočtové vztahy a postup výpočtu tahů motoru 

Výpočet tahových křivek proběhl na základě základních vztahů elementární teorie listů 

vrtule (Blade Element Theory). Důležitým kritériem při výpočtu byl fakt, že je používána 

vrtule konstantních rychlostí, a to jak u původního, tak nového motoru (Lycoming). 

U těchto vrtulí dochází k získávání maximálního tahu na základě stavění vrtulových listů 

tak, že se zachovávají konstantní otáčky při současné změně letových podmínek. 

K získání maximálního výkonu je nutné, aby došlo k optimálnímu natočení vrtulových 

listů způsobem, který zajistí maximální účinnost. Prvním krokem k určení tahových křivek 

pro motor s vrtulí konstantních otáček bylo tedyprovedení aproximace křivek účinností 

vrtule s ohledem na natáčení listů. Takto byla získána jedna křivka účinnosti vrtule 

v závislosti na rychlostním poměru J. Příklad aproximace pro vrtuli V500A je vyobrazen 

v grafu 1 [8]. 

 Graf 1–Příklad aproximace pro maximální účinnost – vrtule  V500A [9] 
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Následně byl pomocí průměru vrtule, výkonu a otáček motoru určen součinitel výkonucp, 

který je konstantní, a poté koeficient tahu cT pro rozmezírychlostního poměru J od 0 do 

1,2. Pomoci tohoto součinitele bylo možno určit hodnotu tahu T v závislosti na součiniteli 

J, potažmo v závislosti na rychlosti. Tyto výpočty byly provedeny pomocí následujících 

vztahů [8]. 

 
𝑐𝑝 =

𝑃

𝜌 ∙ 𝑛3 ∙ 𝐷5
 [1] rov.  1.1  

 𝑐𝑇 =
𝜂 ∙ 𝑐𝑝

𝐽
 [1] rov.  1.2  

 
𝑇 = 𝜌 ∙ 𝑛𝑚

2 ∙ 𝐷4 ∙ 𝑐𝑇  [𝑁] rov.  1.3  

 
𝑣 = 3,6 ∙ 𝐽 ∙ 𝑛𝑚 ∙ 𝐷 [𝑘𝑚/] rov.  1.4  

2.5 Porovnání tahových křivek 

Tyto křivky byly určeny dle vztahů zmíněných v předchozí kapitole. Pomocí těchto vztahů 

byly určeny tahové křivky pro jednotlivé letové režimy (vzletový, maximální trvalý,…) a 

jednotlivé výšky. Z těchto závislostí se vycházelo při určování využitelného výkonu, který 

je nutným vstupem pro zhodnocení výkonů z pohledu mechaniky letu (stoupání,…). V této 

kapitole jsou vyobrazeny tahové křivky pro vzletový režim v letové hladině 0m MSA a 

tahové křivky pro maximální trvalý režimve stejné letové hladině. Tyto grafy následně 

vstupují do výpočtů maximální nepřekročitelné rychlosti horizontálního letu, celkové délky 

vzletu,a také do výpočetů stoupacích rychlostí (důvodem výpočtu v hladině 0m MSA je, že 

i sám výrobce udává například hodnotu stoupací rychlosti v této hladině)[8]. Tahové 

křivky pro 2000 m MSA jsou pro trvalý výkon motoru uvedeny v přílože 1 (platí pro řešení 

doletů a vytrvalostí). 

 Graf 2– Porovnání tahových křivek pro vzletový režim (0m MSA) 
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 Graf 3– Porovnání tahových křivek pro maximální trvalý výkon(0m MSA) 

 

 

2.6 Výkonový diagram 

Pro porovnání výkonů z hlediska mechaniky letu (maximální rychlost horizontálního letu, 

stoupací rychlosti, dolety…) bylo nutné nejprve vytvořit výkonové diagramy, ze kterých se 

odečítají přebytky výkonů. Diagramy byly určeny z využitelného a potřebného výkonu, 

kdy došlo k výpočtu pro celý rozsah rychlostí dle následujících vztahů. V této kapitole jsou 

uvedeny diagramy pro letovou hladinu 0m MSA. V příloze 1 je navíc příložen diagram 

přebytků výkonů (pro trvalý výkon) pro 2000m MSA. Na základě tohoto diagramu se 

vychází v této kapitole u výpočtů pro letovou hladinu 2000m MSA.Veškeré následující 

výpočty výkonů jsou prováděny podle učebnice Mechanika letu -  letové výkony [10]. 

 

Využitelný výkon: 

𝑃𝑣 = 𝐹𝑣 ∙ 𝑣 [𝑊] 

Potřebný výkon: 

𝑃𝑝 = 𝐹𝑝 ∙ 𝑣 = 𝐶𝐷 ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑣3 [𝑊] 
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 Graf 4–Diagram výkonů pro maximální trvalý režim letu (0m MSA) 

 

 Graf 5–Diagram výkonů pro maximální výkon motoru (0m MSA) 
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2.7 Délka vzletu 

Délky vzletu jsou počítány pro výkony odpovídající vzletovému případu a pro poláru 

s vysunutými klapkami 14°, tj. vzletový režim. Dále je zde bráno v úvahu překročení 

překážky ve výšce 15,2 m (50 ft), jak definuje předpis FAR-23 [11]. 

 

Obr. 2– Výpočtový model [10] 

Bezpečná rychlost odpoutání letounu od VPD 

𝑣𝐿𝑂𝐹 ≥ 1,05 ∙ 𝑣𝑠𝑘𝑙𝑎𝑝𝑘𝑦 14 = 1.05 ∙ 28,6 = 30  
𝑚

𝑠
  

Bezpečná rychlost ve výšce překážky 

𝑣2 ≥ 1,2 ∙ 𝑣𝑠1 = 1,2 ∙ 28,6 = 34,3  
𝑚

𝑠
  

 

Délka rozjezdu 

𝑆𝐺 =
1

𝑔
∙  𝑣 ∙

𝑑𝑣
𝐹

𝐺
− 𝑓 − (𝐶𝐷 − 𝑓 ∙ 𝐶𝐿) ∙

𝜌∙𝑆∙𝑣2

2∙𝐺

𝑣𝐿𝑂𝐹

0

 [𝑚] 

Integrace byla provedena pomocí programu Mathcad. Při tomto výpočtu bylo nutné 

vyjádřit tah, součinitel odporu a vztlaku v závislosti na rychlosti. Koeficient tření f byl 

zvolen 0,2, což odpovídá betonové (asfaltové) startovací dráze. 

Délka vzdušné části letu 

𝑆𝐴 ≐
𝐺

(𝐹𝑇 − 𝐷)𝑠𝑡ř
∙  
𝑣2

2 − 𝑣𝐿𝑂𝐹
2

2 ∙ 𝑔
+ 𝑝  [𝑚] 

Délka vzdušné části letu byla spočítána pro střední hodnotu přebytku tahu u jednotlivých 

motorů. Tyto tahy byly určovány ze závislosti na rychlosti v rozmezí rychlostí v2 a vLOF. 
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Celková délka vzletu: 

𝑆𝐶 = 𝑆𝐺 + 𝑆𝐴[𝑚] 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6– Délky vzletů 

 MK337AK L360-A1B6 L390-A1B6 

Délka rozjezdu SG [m] 214,81 228,92 206,18 

Délka vzdušné části SA[m] 218,22 215,82 193,97 

Celková délka vzletu SC [m] 433,03 444,73 400,15 

2.8 Maximální rychlost horizontálního letu 

Jedná se o rychlost, při které je využitelný tah totožný s tahem potřebným, tudíž letoun již 

není nadále schopen zvyšovat svoji rychlost. Hodnota této rychlosti se může přibližně 

odhadnout na základě následující rovnice, případně odečíst z tahových diagramů. Výpočet 

proběhl pro letovou hladinu 0m MSA. 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =  
2 ∙ 𝑃𝑀

𝐶𝐷 ∙ 𝜌 ∙ 𝑆

3

≐  
2 ∙ 𝑃𝑀

𝐶𝐷0 ∙ 𝜌 ∙ 𝑆

3

 𝑚/𝑠  

Tabulka 7–Maximální rychlostihorizontálního letu vH 

Motor vmax[km/h] – 0m MSA 

M337AK 197 (*214) 

AEIO-360-A1B6 218 

AEIO-360-A1B6 223 

*platí pro maximální (krátkodobý) výkon motoru 

Tato rychlost nesmí překročit maximální rychlost horizontálního letu, která vstupuje do 

pevnostních výpočtů (obálka zatížení). U letounu Z 142 je rychlost rovna 244 km/h.  

Z tabulky 7 můžeme vidět, že rychlost, která vstupuje do pevnostních výpočtů je vyšší, než 

rychlost spočtená. To znamená, že z pohledu zatížení se pohybujeme uvnitř letové obálky. 

2.9 Stoupací rychlosti 

Stoupací rychlosti jsou počítány pro výšku 0m MSA a maximální trvalý výkon motoru. Při 

tomto výpočtu se vychází z přebytků výkonů, které je možno získat z diagramu výkonů. 

 
Obr. 3– Složky rychlostí při stoupavém letu [10] 
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𝑢 = 𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾  𝑚/𝑠  

𝑤 = 𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾  𝑚/𝑠  

Stoupací rychlost: 

𝑤 =
∆𝑃

𝐺
 𝑚/𝑠  

Tabulka 8– Maximální stoupací rychlosti pro 0m MSA 

 v [km/h] u [km/h] γ [°] wmax [m/s] 

MK337AK 132,6 131,8 6,5° 4,2 (*5,6) 

AEIO-360-A1B6 132,64 130,1 9° 5,7 

AEIO-390-A1B6 133,3 131,4 9,7° 6,2 

*platí pro maximální (krátkodobý) výkon motoru. 

 

2.10 Dolet a vytrvalost 

Dolety jsou počítány pro ekonomický cestovní režim, tj. výkon motoru 65%. Výpočty jsou 

prováděny pro letovou hladinu 2000m MSA a pro celý rozsah poláry. Na základě výpočtů 

byly získány příslušné závislosti dolet-rychlost letu a vytrvalost-rychlost letu. Jelikož je 

důvodem tohoto výpočtu porovnání jednotlivých motorů, byl zvolen výpočet dle jednoho 

kritéria. Tomuto kritériu odpovídá konstantní vztlak a rychlost letu.Výpočty 

bylyprovedeny dle následujících vztahů. 

Měrná spotřeba paliva: 

𝐶𝑝𝑎𝑙 = 𝐶𝑝𝑎𝑙𝑙𝑖𝑡𝑟 ∙ 𝜌𝑝𝑎𝑙  
𝑘𝑔


  

Specifická spotřeba paliva: 

𝐶𝑒𝑝 =
𝑐𝑝𝑎𝑙

𝑃𝑀
 
𝑘𝑔

𝑊 ∙ 
  

Hustota paliva byla zvolena ρpal=0,721 kg/litr, což odpovídá hustotě leteckého benzínu. 

Tabulka 9–Spotřeby paliva pro ekonomický cestovní režim (2000m MSA) 

 Cpallitr [litr] Cpal [kg/h] PM [kW] Cep[kg/kWh] 

MK337AK 36 25.956 93 0.279 

AEIO-360-A1B6 36 25.956 96.94 0.268 

AEIO-390-A1B6 38.5 27.7585 102.16 0.272 

 

Dolet (režim v,cL=konst.): 

𝑅𝐴 =
𝜂

𝑔 ∙ 𝐶𝑒𝑃
∙
𝐶𝐿
𝐶𝐷

∙ ln  
𝑚1

𝑚2
  

  



 

 

 

28 

 

 
Přestavba letounu Z 142 s pohonnou jednotkou LYCOMING 

Rebuilding an airplane Z 142 with a LYCOMING power unit 

 Graf 6–Dolet v závislosti na rychlosti letu 

 

Tabulka 10– Maximální dolety pro letovou hladinu 2000m MSA 

 CL CD K v [km/h] Dolet [km] 

MK337AK 0,82 0,112 7,35 150,7 675 

AEIO-360 0,78 0,107 7,28 154,5 712 

AEIO-390 0,78 0,107 7,28 154,5 702 

 

Vytrvalost (režim v, cL=konst.): 

𝑇𝐴 =
𝜂

𝑔 ∙ 𝐶𝑒𝑃
∙
𝐶𝐿

3/2 

𝐶𝐷
∙ ln  

𝑚1

𝑚2
 ∙  

𝜌 ∙ 𝑆

2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑚1
 

 Graf 7–Vytrvalost v závislosti na rychlosti letu 
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Tabulka 11– Maximální vytrvalostpro letovou hladinu 2000m MSA 

 CL CD (CL
3/2

)/CD v [km/h] vytrvalost [h] 

MK337AK 0,98 0,135 7,2 137,8 4,7 

AEIO-360 0,96 0,131 7,18 139,3 4,89 

AEIO-390 0,96 0,131 7,18 139,3 4,82 

2.11 Shrnutí 

Tabulka 12–Výsledné porovnání výkonů 

 
vH SG SA SC wmax Dolet vytrvalost 

[km/h] [m] [m] [m] [m/s] [km] [h] 

MK337AK 
197 

(*214) 
214,81 218,22 433,03 

4,2 

(*5,6) 
675 4,7 

L – 360 218 228,92 215,82 444,73 5,7 712 4,89 

L – 390 223 206,18 193,97 400,15 6,2 702 4,82 

%L360 
10,66 

(*1,87) 
-6,57 -1,1 -2,7 

35,71 

(*1,79) 
5,48 4,04 

%L390 
13,2 

(*4,21) 
4,12 10,12 10 

47,62 

(*10,71) 
4 2,55 

%L360, %L390 – jde o procentuální změnu dané veličiny vůči motoru MK337AK. 

*platí pro maximální krátkodobý režim motoru. 

 

Z tabulky 12 je zřejmé, že kromě délky vzletu vykazují oba dva motory Lycoming lepší 

výkony.Lycoming 360 vykazuje mírné zvýšení délky vzletu, a to přibližně o 6,6% oproti 

původnímu motoru. Čistě z pohledu mechaniky letu by bylo nejlepší variantou zvolit 

motor AEIO-390-A1B6. Jelikož jsou ovšem brány do úvahy i momentální možnosti ve 

společnosti ZlinAircraft, kdy společnost odebírá motory AEIO-360-A1B6, mírně nižší 

cena oproti AEIO-390-A1B6, a také mírně nižší hmotnost s ohledemna posun těžiště 

motoru do přední části,byl nakonec zvolen motor LycomingAEIO-360-A1B6. 
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3 HMOTNOSTNÍ ROZBOR A CENTRÁŢE 

 
Obr. 4– Geometrie pro těžiště a centráž [1] 

Vztažná rovina – totožná s rovinou protipožární stěny. Vůči této rovině budou probíhat  

 veškeré následující výpočty v této kapitole. 

Výpočet nových poloh těžiště a centráží pro nový motor je proveden tak,že je od původní 

polohy těžištěodečtena hmota před požární přepážkou, a následně je nahrazena hmotou 

novou. 

Nová poloha těžiště: 

𝑥𝑇 =
𝑥𝑇𝑙𝑒𝑡𝑜𝑢𝑛 ∙ 𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑢𝑛 − 𝑥𝑇1 ∙ 𝑚1 + 𝑥𝑇2 ∙ 𝑚2

𝑚𝑙𝑒𝑡𝑜𝑢𝑛 −  𝑚1 + 𝑚2
 

Index letoun – značí původní hmotnost a polohu těžiště pro letoun s motorem MK337AK. 

Index 1 – značí sestavu původní pohonné jednotky (motor, motor. lože, …). 

Index 2 – značí sestavu nové pohonné jednotky (motor, motor. lože, …). 

 

3.1 Hmotnostní rozbor 

Hmotnost oleje: 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑗 = 𝜌𝑜𝑙𝑒𝑗 ∙ 𝑉𝑜𝑙𝑒𝑗 = 0,9 ∙ 7,1 = 6,4 𝑘𝑔 

Hmotnost vrtule: 

𝑚𝑣𝑟𝑡𝑢𝑙𝑒 ≐ 𝑚𝑠𝑢𝑐á + 𝑚𝑘𝑢ž𝑒𝑙 + 𝑚𝑦𝑑𝑟 . = 25 + 1,9 + 1,1 = 28 𝑘𝑔 

z 

x 
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Hmotnosti silentbloků, výfuku a motorových krytů byly určeny na základě interních 

podkladů ZA [9].Hmotnost příďového podvozku byla odhadnuta na základě hmotnosti 

podvozku letounu VUT100 na 19 kg a palivo v palivové soustavě bylo odhadnuto na 6 

kg.Hmotnost motorového lože byla určena z 3D modelu [5,7,9]. 

 

Tabulka 13–Hmotnostpřed protipožární přepážkouLycoming-360-A1B6 [5,9] 

 m [kg] xT [mm] 

Motorové lože 6 -283,5 

MTV-9 28 -1300 

Kryty 12,9 -480 

Motor – suchá hmotnost 153,3 -868,3 

olej 6,4 -805 

Podvozek 19 -470 

Výfuk 12 -808 

Palivo v palilové soustavě 6 -853 

silentbloky 3 -420 

suma 243,2 -0,786 

 

Sestava M 337AK 252 -0,745 

 

3.2 Výpočet centráţí 

Centrážní diagram byl počítán pro kombinaci pilot a množství paliva. Hmotnost lehkého 

pilota odpovídá hodnotě 60 kg, těžkého pilota hodnotě 100 kg. Množství paliva 

uvažovaného při výpočtech odpovídalo 0, 60 a 120 litrům. Z tohoto přepočtu byl následně 

získán centrážní diagram letounu s motorem AEIO-360-A1B6 (vyobrazeno černě). 

Původní centrážní diagram je vyobrazen červeně [1]. 

Výpočet polohy těžiště pro danou konfiguraci: 

𝑥𝑇 =
𝑥𝑇𝑝𝑟 á𝑧𝑑𝑛 á ∙ 𝑚𝑝𝑟á𝑧𝑑𝑛 á + 𝑥𝑇𝑠𝑒𝑑𝑎 č𝑘𝑎 ∙ 𝑚𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡 + 𝑥𝑇𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑜 ∙ 𝑚𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑜

𝑚𝑝𝑟á𝑧𝑑𝑛 á + 𝑚𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡 + 𝑚𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑜

 𝑚  

Polohy těžiště sedaček a paliva byly určeny dle grafů užitečného zatížení z letové příručky 

Z142 [1]. Poloha těžiště pro přední polohu sedačky je rovna 0,833 m, pro zadní polohu 

sedačky 0,95 m a poloha těžiště palivové nádrže je 0,659 m.Ve výpočtech je uvažována 

hustota paliva0,721 kg/litr. 
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Výpočet centráže: 

𝑥𝑇   =  
𝑥𝑇 − 0,3

1,46
 ∙ 100 [%] 

Tabulky vypočtených centráží (kategorie Akrobat) jsou uvedeny v příloze 2a to jak 

propůvodní konfiguraci s motorem MK337AK, tak pro novou konfiguraci s motorem 

AEIO-360-A1B6. Na grafu 8 můžeme vidět centrážní diagram pro kategorii akrobat. 

 Graf 8– Centrážní diagram – Akrobat 

 

3.2 Shrnutí 

Dle diagramů z letové příručky byly spočteny centráže pro letoun v původní konfiguraci 

s motorem M 337AK. Na základě těchto dat byly od původní hmoty a polohy těžiště (pro 

každý případ) odečteny hodnoty hmoty umístěné před protipožární přepážkou (motor, 

podvozek, vrtule, atd.). Tyto byly následně nahrazeny dle kapitoly 3.1 novými hmotnostmi 

a polohami těžiště pro zástavbu motoru Lycoming. Dle centrážního diagramu můžeme 

vidět posun centráže směrem dozadu. Původní poloha centráží odpovídá rozmezí (19,7 – 

23,9). Nová poloha odpovídá rozmezí (19,83 – 24,05). Z důvodu mírně menší hmotnosti 
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před protipožární přepážkou musela býtzástavba nového motoru výsunuta více dopředu (tj. 

před původní těžiště). Toznamená, že při konstrukci motorového lože se bude v podélném 

směru uvažovat délka motorového lože 420 mm. Toto snížení hmotnosti znamená také, že 

klesla prázdná hmotnost letounu ze 730 kg na 721 kg, a tudíž je možno použít více paliva u 

konfigurace se dvěma těžkými piloty. Navýšení odpovídá pro případ se dvěma těžkými 

piloty hodnotě 7,6 litrů. 

V příloze 3 je navíc přiložena obálka pro kategorii normal, která je vstupem pro výpočet 

přistávacího zatížení. Zatížení se počítá pro maximální přistávací hmotnost, která právě 

odpovídá kategorii normal, a k tomu odpovídající přední centráži . 
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4 OBÁLKY ZATÍŢENÍ 

Obálky zatížení byly vypočítány dle předpisu FAR-23pro minimální a maximální 

hmotnost. Jelikož se jedná o akrobatický letoun, jsou zde uváděny obálky pro kategorii 

akrobat [11]. 

4.1 Návrhové rychlosti pro maximální vzletovou hmotnost 

Kladný násobek byl dle předpisu FAR-23 pro akrobatický letoun zvolen n+=6 a záporný 

násobek n-=-3,5. [9, 12] 

Pádová rychlost: 

𝑣𝑠1 =  
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥
=  

2 ∙ 970 ∙ 9,80665

1,225 ∙ 13,15 ∙ 1,27
= 110,6 𝑘𝑚/ 

Pádová rychlost při letu na zádech: 

𝑣𝑠𝑧 =  
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝐶𝐿𝑚𝑖𝑛
=  

2 ∙ 970 ∙ 9,80665

1,225 ∙ 13,15 ∙ | − 0,96|
= 126,9 𝑘𝑚/ 

Pádová rychlost při letu s klapkami 14°: 

𝑣𝑠14 =  
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 14
=  

2 ∙ 970 ∙ 9,80665

1,225 ∙ 13,15 ∙ 1,44
= 103,1 𝑘𝑚/ 

Pádová rychlost při letu s klapkami 37°: 

𝑣𝑠37 =  
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝐶𝐿𝑚𝑎𝑥 14
=  

2 ∙ 970 ∙ 9,80665

1,225 ∙ 13,15 ∙ 1,68
= 95,5 𝑘𝑚/ 

Návrhová cestovní rychlost: 

𝑣𝐶 ≥ 𝑘𝐶 ∙  
𝑊

𝑆
= 36 ∙  

970 ∙ 2,2046

13,15 ∙ 3,28082
∙ 1,8532 = 260,65 𝑘𝑚/ 

Vc nemusí být větší než 0,9 ∙ 𝑣𝐻  

𝑣𝐶𝑚𝑖𝑛 = 0,9 ∙ 𝑣𝐻 = 0,9 ∙ 244 = 219,6 𝑘𝑚/ 

Volím rychlost vC=260 km/h. 

Návrhová rychlost střemhlavého letu: 

𝑣𝐷 ≥ 𝑘𝐷 ∙ 𝑣𝐶𝑚𝑖𝑛 = 1,55 ∙ 219,6 = 340,4 𝑘𝑚/ 

Volím rychlost vD=350 km/h. 
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Návrhová obratová rychlost: 

𝑣𝐴 ≥  𝑛 ∙ 𝑣𝑠1 =  6 ∙ 110,6 = 270,3 𝑘𝑚/ 

Volím rychlost vA=270 km/h. 

Návrhová obratová rychlost na zádech: 

𝑣𝐺 ≥  𝑛 ∙ 𝑣𝑠𝑧 =  3,5 ∙ 126,9 = 237,4 𝑘𝑚/ 

Volím rychlost vG=237 km/h. 

Maximální rychlost pro záporný násobek: Zvolena hodnota vF=300 km/h. 

Maximální nepřekročitelná rychlost: 

0,9 ∙ 𝑣𝐷𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑁𝐸 ≤ 𝑚𝑒𝑛ší 𝑧 0,9 ∙ 𝑣𝐷  𝑛𝑒𝑏𝑜 0,9 ∙ 𝑣 

𝑣𝑁𝐸 = 0,9 ∙ 𝑣𝐷 = 0,9 ∙ 350 = 315 𝑘𝑚/ 

Volím rychlost vNE=315 km/h. 

Mezní normální provozní rychlost: 

𝑣𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑁0 ≤ 𝑚𝑒𝑛ší 𝑧 0,89 ∙ 𝑣𝑁𝐸  𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑣𝐶  

0,89 ∙ 𝑣𝑁𝐸 = 0,89 ∙ 315 = 280,4 𝑘𝑚/ 

𝑣𝐶 = 260𝑘𝑚/ 

Volím rychlost vN0=260 km/h. 

4.2 Zatíţení od poryvu pro maximální vzletovou hmotnost 

Hmotnostní poměr letounu: 

𝜇𝑔 =
2 ∙  

𝑊

𝑆
 

𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑎 ∙ 𝑔
=

2 ∙  
970∙9,80665

13,15
 

1,225 ∙ 1,448 ∙ 3,98 ∙ 9,80665
= 20,89 

 

Zmírňující součinitel poryvu: 

𝐾𝑔 =
0,88 ∙ 20,89

5,3 + 20,89
= 0,702 

Poryvové násobky pro návrhovou cestovní rychlost: 

𝑛 = 1 ±
𝐾𝑔 ∙ 𝑈𝑑𝑒 ∙ 𝑣𝑑𝑒 ∙ 𝑎 ∙ 𝜌0

2 ∙  
𝑊

𝑆
 

 

𝑛0𝑣𝑐+ = 1 +
0,702 ∙ 15,24 ∙  

260

3,6
 ∙ 3,98 ∙ 1,225

2 ∙  
970∙9,80665

13,15
 

= 3,6 
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𝑛0𝑣𝑐− = 1 −
0,702 ∙ 15,24 ∙  

260

3,6
 ∙ 3,98 ∙ 1,225

2 ∙  
970∙9,80665

13,15
 

= −1,6 

𝑛0𝑣𝐷+ = 1 +
0,702 ∙ 7,62 ∙  

350

3,6
 ∙ 3,98 ∙ 1,225

2 ∙  
970∙9,80665

13,15
 

= 2,75 

𝑛0𝑣𝐷− = 1 −
0,702 ∙ 7,62 ∙  

350

3,6
 ∙ 3,98 ∙ 1,225

2 ∙  
970∙9,80665

13,15
 

= −0,75 

Tabulka 14– Poryvové násobky pro 0 a 5000 m MSA, při maximální vzletové hmotnosti 

 μg Kg n (vC) n (vD) 

0 m MSA 21,11 0,703 +3,6 -1,58 +2,74 -0,74 

5000 m 

MSA 
35,13 0,765 +3,81 -1,807 +2,89 -0,89 

 

Jelikož jsou poryvy větší ve vyšších výškách, jsou v obálkách vykreslovány poryvové 

násobky pro výšku 5000 m MSA. 

 

Graf 9– Obálka pro max. vzletovou hmotnost 0m MSA + poryvy v 5000 m MSA 
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4.3 Obálka zatíţení pro minimální vzletovou hmotnost 

Výpočet návrhových rychlostí proběhl dle stejných vztahů, jako u návrhových rychlostí 

pro maximální vzletovou hmotnost. Minimální vzletová hmotnost je zvolena m=781 kg. 

Toto odpovídá prázdné hmotnosti letounu s motorem AEIO-360-A1B6 a hmotnosti 

lehkého pilota tj. 60 kg.Stejným způsobem proběhl výpočet poryvových násobků. V grafu 

jsou opět vykresleny poryvové násobky pro výšku 5000 m MSA (jsou větší) [9,12]. 

Tabulka 15– Návrhové rychlosti pro minimální hmotnost 

Rychlost 
vs1 vsz vs14 vs37 vC vD vA vG vF vNE vN0 vSF 

[km] 98,5 113,3 95,5 85,7 235 350 240 212 300 315 235 155 

Tabulka 16– Poryvové násobky pro 0 a 5000 m MSA, při minimální hmotnosti 

 
μg Kg n (vC) n (vD) 

0 m MSA 16,83 0,67 +3,79 -1,79 +3,07 -1,07 

5000 m 

MSA 
28 0,74 +4,08 -2,08 +3,29 -1,29 

 
Graf 10– Obálka pro min. vzletovou hmotnost v 0m MSA + poryvy v 5000 m MSA 
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5 ZATÍŢENÍ MOTOROVÉHO LOŢE DLE PŘEDPISU FAR-23 

Zatížení nutné pro pevnostní analýzu motorového lože vychází z předpisu FAR-23 [11]. 

Jelikož na motorovém loži není umístěn pouze motor, ale i přední podvozková noha,  

je nutné určit zatiženíod letových i přistávacích případů. Směry hlavních os souřadné 

soustavy jsouvyobrazeny na následujícím obrázku. 

 

Obr. 5– Souřadný systém pro letové případy [13] 

5.1 Letové případy pro pohonnou jednotku 

5.1.1 Letový případ 1 – FAR § 23.361 – krouticí moment motoru 

Tento bod předpisu říká, že motorové lože musí odolat: 

(1) Provoznímu krouticímu momentu při vzletovém výkonu a při daných otáčkách 

vrtule.Současně musí odolat 75% provozního zatíženíz bodu A obratové obálky. 

(2) Provoznímu krouticímumomentupři maximálním trvalém výkonu motoru při 

daných otáčkách vrtule. Zároveň s provozním zatížením v bodu A obálky. 

Jelikož je ovšem maximální výkon motoru stejný jako maximální trvalý, není brán v úvahu 

bod (1), ale pouze bod (2) předpisu. 

𝑀𝑘 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑘 =

149 140

2 ∙ 𝜋 ∙  
2700

60
 
∙ 2 = 1055 [𝑁𝑚] 

Součinitel k je pro motory se čtyřmi válci roven hodnotě 2. 

Pro daný letový násobek je ještě brána v potaz setrvačná síla od motoru a od podvozku. 

Výpočet je proveden pro maximální vertikální násobek, který odpovídá hodnotě nA=6. Pro 

výpočty s hmotou motoru je uvažována prázdná hmotnost, která je navýšena o hmotnost 

paliva v palivové soustavě a hmotnost oleje. 

  

y 

x 

z 
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𝐹𝑧𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝐴 = 165,7 ∙ 9,80665 ∙ 6 = 9749,8 𝑁 

𝐹𝑧𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 = 𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝐴 = 19 ∙ 9,80665 ∙ 6 = 1118 𝑁 

5.1.2 Případ 2 – Krouticí moment motoru a tah při návrhové obratové rychlosti 

Tento případ zatížení není vyžadován předpisem, ale z pohledu konzervativního přístupu 

bylo rozhodnuto, že bude uvažován. K případu 1 je přičtena hodnota tahu při návrhové 

obratové rychlosti (pro 0m MSA). Hodnota tahu byla odečtena z tahového diagramu. 

𝑀𝑘 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑘 =

149 140

2 ∙ 𝜋 ∙  
2700

60
 
∙ 2 = 1055 [𝑁𝑚] 

𝐹𝑧𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝐴 = 165,7 ∙ 9,80665 ∙ 6 = 9750 𝑁 

𝐹𝑧𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 = 𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝐴 = 19 ∙ 9,80665 ∙ 6 = 1118 𝑁 

𝐹𝑥𝑇𝐴𝐻 = 1720 𝑁 

5.1.3 Případ 3 a 4 – FAR § 23.363 – Boční zatíţení motorového loţe 

Tento bod předpisu říká, že motorové lože musí zvládnout boční zatížení odpovídající 

násobku: 

(1) 1,33; nebo 

(2) jedné třetině provozního násobku v bodě A obratové obálky. 

𝑛𝑦 =
1

3
∙ 𝑛𝐴 =

1

3
∙ 6 = 2 

𝐹𝑦𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = ±𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜 𝑟 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝑦 = ±165,7 ∙ 9,80665 ∙ 2 = ±3250 𝑁 

𝐹𝑦𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 = ±𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝑦 = ±19 ∙ 9,80665 ∙ 2 = ±373 𝑁 

5.1.4 Případ 5 aţ 8 – FAR § 23.371 –Gyroskopické a aerodynamické zatíţení 

Tento bod předpisu říká, že motorové lože musí zvládnout gyroskopické, setrvačné a 

aerodynamické zatížení, vznikající pro motor a vrtuli. Platí tyto podmínky: 

(1) Požadavky stanovené v §§ 23.351 a 23.423, nebo 

(2) Veškeré kombinace z těchto případů: 

- Rychlost zatáčení 2,5 radián rad/s; 

- Rychlost klopení 1 rad/s; 

- Násobek normálního zatížení 2,5; a 

- Maximální trvalý tah. 
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Gyroskopické zatížení: 

𝑀𝑔𝑦 = −𝜔𝑧 ∙ 𝜔𝑥 ∙ 𝐼𝑥𝑣𝑟𝑡𝑢𝑙𝑒 = 2,5 ∙ 282,74 ∙ 1,5 = −1060,29 𝑁𝑚 

𝑀𝑔𝑧 = −𝜔𝑦 ∙ 𝜔𝑥 ∙ 𝐼𝑥𝑣𝑟𝑡𝑢𝑙𝑒 = 1 ∙ 282,74 ∙ 1,5 = 424,12 𝑁𝑚 

Kde moment setrvačnosti vrtule Ix je roven 1,5 [kgm
2
] aωx při maximálním výkonu je 

rovno: 

𝜔𝑥 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 2700

60
= 282,74 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

Zatížená násobkem normálového zatížení 2,5: 

𝐹𝑧𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝐴 = 165,7 ∙ 9,80665 ∙ 2,5 = 4062,4 𝑁 

𝐹𝑧𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 = 𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝐴 = 19 ∙ 9,80665 ∙ 2,5 = 465,9 𝑁 

Zatížení od maximálního trvalého tahu: 

Zatížení bylo určeno z tahových křivek motoru AEIO-360-A1B6 pro maximální výkon a 

0m MSA. 

𝐹𝑥𝑇𝐴𝐻 = 4073 𝑁 

Tabulka 17 – Souhrn zatížení dle FAR § 23.371 

   
5 6 7 8 

Mgy Nm ±ωz -1060.3 -1060.3 1060.3 1060.3 

Mgz Nm ±ωy 424.1 -424.1 424.1 -424.1 

Fz N n=2.5 4062,4 4062,4 4062,4 4062,4 

Fzp N n=2,5 465,9 465,9 465,9 465,9 

Ftah N stat. tah 4073 4073 4073 4073 

5.1.5 Případ 9 – Maximálnízáporný násobek 

Výpočet probíhá pro nG=-3,5 a rychlost vG=237 km/h. 

𝐹𝑧𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝐺 = 165,7 ∙ 9,80665 ∙  −3,5 = −5689,31 𝑁 

𝐹𝑧𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 = 𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣𝑜𝑧𝑒𝑘 ∙ 𝑔 ∙ 𝑛𝐺 = 19 ∙ 9,80665 ∙  −3,5 = −652,37 𝑁 

Uvažuje se tah pro rychlost vG=237 km/h pří trvalém výkonu motoru v 0m MSA. 

𝐹𝑥𝑇𝐴𝐻 = 1932 𝑁 

Dále se uvažuje stejný krouticí moment, jako tomu bylo v případě 1 a 2. 
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𝑀𝑘 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑘 =

149 140

2 ∙ 𝜋 ∙  
2700

60
 
∙ 2 = 1055 [𝑁𝑚] 

5.2 Přistávací případy 

Přistávací případy zatížení jsou určeny na základě předpisu FAR-23 a zprávy „pozemní 

případy zatížení letounu VUT 100“ [11,14]. Podle bodu předpisu FAR § 23.473 lze klesací 

rychlost spočítat: 

𝑣𝑧 = 4,4 ∙  
𝑊

𝑆
 

0,25

= 4,4 ∙  
970 ∙ 2.2046

13,15 ∙ 10.7639
 

0,25

= 8,848  
𝑓𝑡

𝑠
 = 2,697  

𝑚

𝑠
  

 

Tato klesací rychlosti nesmí být menší než 7 ft/s a zároveň nemusí být větší než 10 ft/s. 

Jelikož je vypočtená hodnota v tomto rozmezí,tak ponecháme vypočtenou klesací rychlost. 

Nárazová síla se vypočte na základě kinetické energie vycházející z klesací rychlosti a 

potenciální energie, která odpovídá 1/3 tíhy letounu. Důvodem snížení potenciální energie 

na 1/3 je, že 2/3 jsou vykompenzovány vztlakem. Úpravou obdržíme vztah pro násobek. 

𝑅 =
Ek + Ep

dpneu ∙ ηpneu + dtlum ∙ ηtlum
=

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑧

2 +
1

3
∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ (dpneu + dtlum )

dpneu ∙ ηpneu + dtlum ∙ ηtlum
 

𝑛 =
Σ𝐹

𝐺
=

1

𝑚 ∙ 𝑔
∙  𝑅 +

2

3
∙ 𝑚 ∙ 𝑔  

𝑛 =

1

2
∙ 𝑣𝑧

2 +
1

3
∙ (dpneu + dtlum )

dpneu ∙ ηpneu + dtlum ∙ ηtlum
+

2

3
 

𝑛 =

1

2
∙ 2,697 +

1

3
∙ (0,096 + 0,106)

0,096 ∙ 0,45 + 0,106 ∙ 0,8
+

2

3
= 4,02 

Účinnosti a stlačení pneumatiky a tlumiče byly přebrány ze zprávy EVUT001_01_L_R1 

(tj. Pozemní případy zatížení letounu VUT 100) [14]. 

Přistávací případy jsou řešeny za těchto předpokladů: 

 Poloha těžiště odpovídá poloze přední centráže pro maximální přistávací hmotnost 

letounu (tj. 1050 kg). 

 Tah a krouticí moment je nulový. To znamená, že při dosednutí na přistávací dráhu 

běží motor na volnoběh. 

 Souřadný systém – posun SS, kdy osa Z prochází středem kola a osa X prochází 

bodem dotyku při přistání (platí pro nulové stlačení tlumiče a pneumatiky). Proto je 

poloha nezatížené příďové pneumatiky Xp0=0 a Zp0=0. Směry hlavních os 

souřadného systému zůstávají totožné se směry definovanými výše. 



 

 

 

42 

 

 
Přestavba letounu Z 142 s pohonnou jednotkou LYCOMING 

Rebuilding an airplane Z 142 with a LYCOMING power unit 

5.2.1 Případ 10 – FAR § 23.479 – Vodorovné přistání se skloněnými reakcemi 

Předpoklady: 

 Polohy letounu odpovídají stlačení tlumičů 25% a 100%. 

 Násobek n=4,02. 

 Maximální přistávací hmotnost1050 kg => součinitel K=0.25, tj. sklon pozemních 

reakcí 14,04°. 

 Sklon příďového podvozkuod osy Z je 17°. 

 Působení 2/3W vztlakové síly na letoun. 

 Poloha těžiště XT=1166 mm a ZT=1050 mm. 

 

Obr. 6 –Případ 10 – Schématický obrázek [14] 

𝑅𝑝𝑥 = −𝐾 ∙ 𝑛 ∙ 𝑊 ∙
𝑏′

𝑑′
 

𝑅𝑝𝑧 = −(𝑛 − 𝐿) ∙ 𝑊 ∙
𝑏′

𝑑′
 

𝑎 = 𝑋𝑝 − 𝑋  

𝑑 = 𝑋𝑝 − 𝑋  

𝑎′ =  𝑎 −  𝑍𝑝 − 𝑍 ∙ 𝐾 ∙ cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝐾   

𝑑′ = 𝑑 ∙ cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝐾   
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Tabulka 18– Výsledné síly pro případ FAR § 23.479 

Stlačení tlumiče 100% 25% 

Xp[mm] 27,629 6,9 

Xh[mm] 1555 1555 

Zp=Zh[mm] 204,1 51,03 

a [mm] 1138,37 1165,99 

d [mm] 1527,37 1554,99 

b [mm] 389 389 

a‘[mm] 899,23 876,52 

d‘[mm] 1481,77 1508,57 

b‘ [mm] 582,54 632,048 

Rpx[N] -4064,96 -4332,11 

Rpz[N] -13561,1 -14452,3 

U tohoto případu proběhl výpočet dle předpisu pro stlačení pneumatiky a tlumiče na 25% a 

100%. Z tabulky 18 můžeme vidět, že vyšší zatížení odpovídá případu stlačení 25%. Proto 

se v následujících pevnostních výpočtech budou brát síly pro stlačení 25%. 

Podle dodatku předpisu C jsou brány do úvahy také setrvačné síly od pohonné jednotky a 

podvozkové nohy. 

𝐹𝑧𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑛 ∙ 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑔 = 4,02 ∙ 165,7 ∙ 9,81 = 6526,89 𝑁 

𝐹𝑥𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐾 ∙ 𝑛 ∙ 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑔 = 0,25 ∙ 4,02 ∙ 165,7 ∙ 9,81 = 1631,72 𝑁 

 

𝐹𝑧𝑝𝑜𝑑𝑣 = 𝑛 ∙ 𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣 ∙ 𝑔 = 4,02 ∙ 19 ∙ 9,81 = 748,41 𝑁 

𝐹𝑥𝑝𝑜𝑑𝑣 = 𝐾 ∙ 𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣 ∙ 𝑔 = 0,25 ∙ 4,02 ∙ 19 ∙ 9,81 = 187,1 𝑁 

 

5.2.2 Případ 11 – FAR § 23.493 – Brţdění při pojíţdění 

Předpoklady: 

 Statické stlačení tlumiče a pneumatiky. 

 Provozní násobek vertikálního zatížení 1,33. 

 Vodorovné přistání při kontaktu se zemí. 

 Součinitel tření 0,8. 
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b a 

d  

ZRT 

XT 

Xhs  Z 

Rhz Rpz  

T 

X 

Fz=1.33 W  

Rhx 

h 

FxT  

 

Obr. 7– Případ 11 –Schématický obrázek [14] 

𝑏 = 𝑋𝑇 − 𝑋𝑠 

𝑑 = 𝑋𝑝𝑠 − 𝑋𝑠 

 = 𝑍𝑇 − 𝑍𝑝𝑠  

Odporová síla je u každého kola s brzdou rovna svislé reakci na kole, násobené 

součinitelem tření 0,8. 

𝐹𝑥𝑇 = −𝑅𝑥 = 0,8 ∙ 𝑉𝑟  

Svislá síla na hlavní a příďový podvozek se vypočte na základě síly v těžišti letounu 

s násobkem 1,33 a momentové rovnováhy. Momentová rovnováha je počítána k bodu 

doteku příďového podvozku se zemí. 

1,33 ∙ 𝑊 = 𝑅𝑝𝑧 + 𝑅𝑧  

𝐹𝑥𝑇 ∙  + 𝑅𝑧 ∙  𝑎 + 𝑏 − 1,33 ∙ 𝑊 ∙ 𝑎 = 0 

 

𝑅𝑧 =
1,33 ∙ 𝑊 ∙ 𝑎

0,8 ∙  + (𝑎 + 𝑏)
 

𝑅𝑝𝑧 = −𝑅𝑧 + 1,33 ∙ 𝑊 

Znaménka sil (Rhz, Rpz a Rhx ) a jejich orientace odpovídá smyslům, které jsou 

vyobrazeny na předcházejícím obrázku. To znamená, že síly v ose y působí směrem 

vzhůru, kdy u zvolené souřadné soustavy mají znaménko mínus. Síla ve směru osy x 

působí směrem dozadu a má tedy také ve zvoleném souř. systému znaménko mínus. 
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Tabulka 19– Výsledky případu 11 

XT Xps Xhs Zps a b d Rpz Rhz Rhx 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N] 

1166 8,51 1555 65,8 1157,5 389 1546,5 -6909,8 -6785,2 -5428,2 

V těžišti motoru a příďového podvozku je uvažována síla odpovídající vertikálnímu 

násobku 1,33. V horizontální rovině je uvažován násobek, který je určen na základě brzdící 

síly. 

𝑛𝑥𝑏 =
𝑅𝑥
𝑚 ∙ 𝑔

=
5428,2

1050 ∙ 9,81
= 0,527 

 

𝐹𝑧𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 1,33 ∙ 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑔 = 1,33 ∙ 165,7 ∙ 9,81 = 2161,2 𝑁 

𝐹𝑥𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑛𝑥𝑏 ∙ 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑔 = 0,527 ∙ 165,7 ∙ 9,81 = 856,6 𝑁 

𝐹𝑧𝑝𝑜𝑑𝑣 = 1,33 ∙ 𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣 ∙ 𝑔 = 1,33 ∙ 19 ∙ 9,81 = 247,8 𝑁 

𝐹𝑥𝑝𝑜𝑑𝑣 = 𝑛𝑥𝑏 ∙ 𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣 ∙ 𝑔 = 0,527 ∙ 19 ∙ 9,81 = 98,22 𝑁 

 

5.2.3 Případ 12aţ15 – FAR § 23.499 – Doplňující podmínky zatíţení 

Předpoklady: 

 Statické stlačení tlumičů 

 Provozní síly při zatížení směrem dozadu (Případ a): 

1. Svislá složka 2,25 krát statické zatížení na kole 

2. Odporová složka 0,8 krát svislé zatížení na kole 

 Provozní síly při zatížení směrem dopředu Případ b): 

1. Svislá složka 2.25 krát statické zatížení na kole; 

2. Dopředná složka 0.4 krát svislé zatížení. 

 Provozní složky při bočním zatížení (Případ c, d): 

1.  Svislá složka 2.25 krát statické zatížení na kolo; 

2.  Boční složka 0.7 krát svislé zatížení. 

 
Obr. 8– Dodatečné zatížení příďového podvozku - schéma *13+ 
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𝑅𝑝𝑧𝑠 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙
𝑏

𝑑
 

 

Případ a Případ b Případ c 

𝑅𝑝𝑧 = −2,25 ∙ 𝑅𝑝𝑧𝑠  

𝑅𝑝𝑥 = −0,8 ∙ 𝑅𝑝𝑧𝑠  

 

𝑅𝑝𝑧 = −2,25 ∙ 𝑅𝑝𝑧𝑠  

𝑅𝑝𝑥 = 0,4 ∙ 𝑅𝑝𝑧𝑠  

 

𝑅𝑝𝑧 = −2,25 ∙ 𝑅𝑝𝑧𝑠  

𝑅𝑝𝑦 = 0,4 ∙ 𝑅𝑝𝑧𝑠  

 

Rpzs – velikost statického zatížení příďového kola pro násobek n = 1. 

𝑏 = 𝑋𝑇 − 𝑋𝑠 

𝑑 = 𝑋𝑝𝑠 − 𝑋𝑠 

 Tabulka 20 – Geometrické rozměry a statické zatížení 

XT Xps Xhs Zps b d Rpzs 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] 

1166 8,51 1555 62,8 389 1546,5 2590 

 

 Tabulka 21 – Výsledná zatížení – případ 12 až 15 

Případ a Případ b Případ c,d 

Rpz Rpx Rpz Rpx Rpz Rpy 

[N] [N] [N] [N] [N] [N] 

-5827,63 -4662,1 -5827,63 2331 -5827,63 ±4079,3 

 

Předpis nedefinuje síly v těžišti letounu a z toho důvodu je bráno zatížení pro násobek 

roven jedné. 

𝐹𝑧𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑛 ∙ 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑔 = 1 ∙ 165,7 ∙ 9,81 = 1625,52 𝑁 

𝐹𝑧𝑝𝑜𝑑𝑣 = 𝑛 ∙ 𝑚𝑝𝑜𝑑𝑣 ∙ 𝑔 = 1,33 ∙ 19 ∙ 9,81 = 186,4 𝑁 
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5.3 Výsledné zatíţení 

Tabulka 22 – Výsledné (provozní) zatížení od letových případů 

Případ Případ 
Fx Fy Fz Mk Mgx Mgy Mgz 

[N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] 

1 FAR § 23.361 0 0 10867,7 1055 0 0 0 

2 
FAR § 23.361 +  

tah při va 
1720 0 10867,7 1055 0 0 0 

3 
FAR § 23.363 

0 3622,6 0 0 0 0 0 

4 0 -3622,6 0 0 0 0 0 

5 

FAR § 23.371 

4073 0 4528,2 0 0 -1060,3 424,1 

6 4073 0 4528,2 0 0 -1060,3 -424,1 

7 4073 0 4528,2 0 0 1060,3 424,1 

8 4073 0 4528,2 0 0 1060,3 -424,1 

9 Záporný n 1932 0 -5689,3 1055 0 0 0 

 

Tabulka23– Výsledné (početní f=1,5) zatížení od letovýchpřípadů 

Případ Případ 
Fx Fy Fz Mk Mgx Mgy Mgz 

[N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm] 

1 FAR § 23.361 0 0 16301,55 1582,5 0 0 0 

2 FAR § 23.361 +  

tah při va 

2580 0 16301,55 1582,5 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 FAR § 23.363 

0 

0 5433,9 0 0 0 0 0 

4 0 -5433,9 0 0 0 0 0 

5 

FAR § 23.371 

6109,5 0 6792,3 0 0 -1590,45 636,15 

6 6109,5 0 6792,3 0 0 -1590,45 -636,15 

7 6109,5 0 6792,3 0 0 1590,45 636,15 

8 6109,5 0 6792,3 0 0 1590,45 -636,15 

9 Záporný n 2898 0 -8533 1582,5 0 0 0 

 

Tabulka 24– Výsledné (provozní) zatížení od přistávacích případů 

Případ Případ 
Rpx Rpy Rpz Fxpodv Fzpodv Fxmotor Fzmotor 

[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] 

10 FAR § 23.479 -4332,1 0 -14452,3 187,1 748,4 1631,7 6526,9 

11 FAR § 23.493 0 0 -6909,8 98,22 247,8 856,6 2161,2 

12 

FAR § 23.499 

-4662,1 0 -5827,6 0 186,4 0 1625,5 

13 2331 0 -5827,6 0 186,4 0 1625,5 

14 0 4079,3 -5827,6 0 186,4 0 1625,5 

15 0 -4079,3 -5827,6 0 186,4 0 1625,5 
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Tabulka 25– Výsledné (početní f=1,5)) zatížení od přistávacích případů 

Případ předpis 
Rpx Rpy Rpz Fxpodv Fzpodv Fxmotor Fzmotor 

[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] 

10 FAR § 23.479 -6498.2 0 -21678.5 280.7 1122.6 2447.6 9790.4 

11 FAR § 23.493 0 0 -10364.7 147.3 371.7 1284.9 3241.8 

12 

FAR § 23.499 

-6993.2 0 -8741.4 0 279.6 0 2438.25 

13 3496.5 0 -8741.4 0 279.6 0 2438.25 

14 0 6118.95 -8741.4 0 279.6 0 2438.25 

15 0 -6118.95 -8741.4 0 279.6 0 2438.25 
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6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ MOTOROVÉHO LOŢE 

6.1 Stávající zástavba motoru a podvozkové nohy 

Závstavba motoru (obr. 9) se u letounu Zlin 142 skládá z lože motoru (1), motorových 

krytů (2, 2A), příslušenství motoru (3) a pohonné jednotky (4) [13]. 

 

Obr. 9– Schéma letounu Z 142 [13] 

Složení původního motorového lože je vyobrazeno na obrázku 10. Toto lože je složeno ze 

dvou hlavních nosníků (1) a dvou podpěr (4), které jsou vzájemně propojeny lícovacím 

šroubem ONL 3120.14 – M8x41 (18). Hlavní nosníky jsou připojeny pomocí stejných 

lícovacích šroubů (19) o rozměru M8x35 k horním závěsům motorového lože, které jsou 

umístěny na prutovině trupu. Stejným způsobem jsou k trupu přichyceny podpěry (20). 

Samotný motor je připojen přes 4 závěsy. Závěsy blíže k trupu se skládají z patky motoru 

(8) a gumového tlumiče (14), kdy těmito prvky prochází čep patky (10), který spojuje 

motor s motorovým ložem. Čep je na druhé straně zajištěn pojistným kroužkem (29), 

podložkou (30) a maticí (24) se závlačkou (34). Uchycení v přední části je řešeno pomocí 

patky motoru (7), distanční vložky (11), čepu patky motoru (9) a předního pryžového 

tlumiče (16). Čep patky je následně opět zajištěn maticí (24) se závlačkou (34) a 

podložkou (30) [13]. 
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Obr. 10– Schéma motorového lože M337AK[13] 

 

Obr. 11– Motorové lože a motor M337AK [12] 
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Letoun má pevnou přední podvozkovou nohu, která je složena z hydropneumatického 

tlumiče a tlumiče bočních kmitů. Podvozková noha (obr 12) je připojena mimo motorové 

lože před protipožární přepážkou. Z důvodu velké délky motoru, který je umístěn kousek 

od této přepážky, je podvozková noha posunuta z roviny symetrie doleva. Toto platí pří 

pohledu ve směru letu (viz. obrázek 1). 

Uchycení je realizováno ve spodní části pomocí prutů (1, 2). Tyto pruty jsou propojeny 

s podvozkovou nohou pomocí lícovaného šroubu (18, 20), lemovacího pouzdra (10), 

kloubového ložiska (17), podložky (14) a matice (13) se závlačkou (16). Uchycení do 

trupu je realizováno pomocí spojení oko – vidlice. Spojení je složeno z lícovacího šroubu 

(19), podložky (14) a matice (13) se závlačkou (16). V horní části podvozkové nohy je 

umístěno opěrné víčko (3) s tlumičem rázů (5) a konec je připevněn na prutovinu trupu 

[13]. 

 

Obr. 12– Přední podvozková noha [13] 

. 
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6.2 Koncept motorového loţe s podvozkovou nohou. 

Jak je vidět z předešlého textu, je přední podvozková noha připevněna mimo motorové 

lože před protipožární přepážkou. Stávající příďový podvozek je ovšem v porovnání 

s podvozkem použitým u letounu VUT 100 mnohem složitější na výrobu, a tudíž i dražší. 

Z tohoto důvodu se rozhodlo o jeho náhradě. Další nevýhodou původního podvozku je 

velká tloušťka (vyšší odpor), složité uchycení a problémy u zástaveb s motorem Lycoming. 

Tyto problémy jsou způsobeny možnou interakcí mezi podvozkovou nohou a částmi 

motoru jako jsou filtr, magneto či palivová pumpa, a tudíž musí dojít při 

konstrukcik dostatečnému vysunutí motorového lože. Výhodou připojení přední 

podvozkové nohy na motorové lože je, že může dojít k umístění podvozku do osy symetrie 

letounu [13]. 

 

6.2.1 Podvozek typu VUT 100 

Jedná se o hydraulický teleskopický podvozek, který je uchycen u letounu VUT 100 na 

motorové lože. Podvozek má zlamovací vzpěru, která je připevněna k trupu letounu 

pomocí spoje oko – vidlice. Spoj se skládá z lícovacího šroubu (12), podložky (20) a 

matice (17). Pomocí spoje oko – vidlice je realizován také hlavní spoj (tj. spoj podvozku a 

motorového lože). Toto spojení je realizováno pomocí lícovacího šroubu (8), podložek (9, 

18, 10) a matice (15) se závlačkou (22) [15]. 

 

Obr. 13– Podvozek typu VUT 100 [15] 
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6.3 Konstrukční řešení motorového loţe a uchycení podvozku 

Konstrukční řešení motorového lože vychází z podobnosti s motorovým ložem letounu 

Zlin 242, který využívá taktéž motor Lycoming AEIO-360A1B6. Jedná se o příhradovou 

konstrukci, jež se skládá z jednotlivých prutů a uložení pro silentbloky, přes které je 

realizováno spojení mezi motorovým ložem a motorem. Pro zástavbu nového motoru do 

letounu Zlin 142 muselo být realizováno také spojení příďového podvozku s motorovým 

ložem, a spojení mezi vzpěrou příďového podvozku s trupem letounu. 

Prvním kritériem, které muselo být bráno v potaz při konstrukci motorového lože je 

opačný smysl rotace motoru Lycoming (pravotočivý) oproti původnímu M337AK 

(levotočivý). Z tohoto důvodu můžeme vidět opačný směr vyosení motorového lože, než 

tomu bylo u původní zástavby, a nutnost posunutí motorového lože na druhou stranu. Toto 

posunutí mělo vliv na uchycení ke konstrukci trupu a spolu s nutností svést zatížení od více 

prutů do jednoho závěsu, došlo k řešení pomocí redukce, na kterou jsou jednotlivé pruty 

přivařeny. Podvozek je oproti podvozku původnímu umístěn do roviny symetrie letounu 

(původně byl kvůli velké délce motoru vyosen směrem vlevo - ve směru letu). Při uchycení 

podvozku musel být brán v potaz také fakt, že v blízkosti spodních závěsů se nachází 

olejová vana a vedení paliva k palivové pumpě, a tudíž zde nemohlo dojít k přímému 

spojení mezi spodnímí prvky, které slouží k uchycení silentbloků. Proto byly pruty 

připojeny ke spodním úchytům silentbloků, vyvedeny k závěsům podvozku a na zakřivený 

prut spojující tyto závěsy. Řešení tohoto problému je patrné z obrázku 14. 

 

Obr. 14– Motorové lože letounu Z 142 a motoru Lycoming 

Závěs na kostře trupu 

Redukce 

Uchycení 

silentbloku 

Uchycení 

podvozku 
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Jako materiál motorového lože byla zvolena ocel 15130 (jedná se o ekvivalent konstrukční 

oceli L-CM3 a AISI 4130). Hodnota maximální meze pevnosti této oceli se pohybuje 

kolem Rm=1240 MPa. Mez pevnost ve stavu 6 (dle ONL) se standartně pohybuje kolem 

Rm=690 MPa [9]. Jde o dobře svařitelnou ocel, kterou je možno na pevnost  

1240 MPa zušlechťovat u tyčí až do 12,5 mm a plechů do 3 mm. Je zde také možnost 

svařování za použití téměř všech technologií. Dostupnými polotovary jsou trubky 18/1,5; 

20/1; 20/1,5; 22/1,5; 26/1,5; 28/1,5 [16,17]. 

6.3.1 Uchycení motoru pomocí silentbloků 

 

Obr. 15–Horní body uchycení na motoru Lycoming AEIO-360-A1B6 [18] 

Na obr. 15 můžeme vidět horní body uchycení na motoru Lycoming. Přes tyto body je 

realizováno uchycení motoru na motorové lože. Samotné uchycení motoru na motorové 

lože je provedeno pomocí silentbloků LORD J-7764-21 (obr. 16), jak bylo zmíněno výše. 

Toto spojení se skládá ze silentbloku (2), šroubu (4), podložek (3), matice se závlačkou (5) 

a úchytnými body na motoru (1). Uchycení dále rozvádí zatížení od letových případů na 

motorové lože, ke kterému je silentblok připojen pomocí příruby (6). 

 
Obr. 16– Schéma uchycení motoru na motorové lože 
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Samotný silentblok (obr. 17) je dělený a skládá se z pryžového jádra (1), vnitřní trubky (4), 

vnějšího plechu (2) a vnitřního plechu (3), přes který se provádí spoj silentbloku s přírubou 

(5) motorového lože. Silentblok neplní pouze funkci přenosu zatížení, ale jeho pryžové 

jádro také tlumí vibrace. Tímto snížením vibrací působících na motorové lože dojde 

k prodloužení jeho životnosti [9]. 

 
Obr. 17–Schéma - silentblok LORD J-7764-21 

6.3.2 Uchycení podvozkové nohy 

Jelikož je příďový podvozek u letounu VUT 100 zatahovací, byla snaha umožnit 

zatahování i u zástavby tohoto podvozku na letoun Z 142. Problémem ovšem je, že 

rozměrově by u této zástavby podvozek zasahoval do trupu letounu. Jelikož je trup řešen 

jako příhradová konstrukce, byla by zde nutnost přerušení některých prutů, což by 

představovalo výrazný zásah do konstrukce. To by ovšem znamenalo, že by musela být 

provedena certifikace nejenom motorového lože, ale také trupu letounu. Z tohoto důvodu 

bylo upuštěno od konceptu zatahovacího podvozku s tím, že se zlamovací vzpěra na 

podvozku změní na pevnou. Při zájmu o zástavbu zatahovacího podvozku by se musela 

vyhodnotit časová i finanční náročnost a zvážit, zda je vůbec realistické (finančně 

výhodné), takovouto zástavbu pro tyto starší letouny provádět. 

Zavěšení podvozkové nohy na motorovém loži (obr. 18) je provedeno pomocí závěsů (1), 

které jsou přivařeny k trubce (2), ze které je následně zatížení rozvedeno pomocí prutové 

konstrukce na motorové lože, a poté dále do draku letounu. Spojení se skládá ze závěsů na 

podvozkové noze, závěsů na motorovém loži, lícovacího šroubu, podložek a matic se 

závlačkou. Stejné komponenty (šroub, matice,…) spojují také pevnou vzpěru 

s podvozkovou nohou a trupem letounu (obr. 19). Rozměrově jsou zde používány stejné 

spojovací prvky, jako je tomu u stávajícího podvozku. Bod spojení u podvozkové nohy 

zůstává nezměněn, ovšem uchycení vzpěry ke konstrukci trupu bylo nutné řešit novými 

závěsy, které se musí připevnit na kostru trupu. Závěsy na motorovém loži a trupu letounu 

jsou vyráběny pomocí frézování, u pevné vzpěry se jedná o svařenec. 
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Obr. 18–Uchycení podvozkové nohy 

 

 
Obr. 19– Pevná vzpěra a její uchycení 
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6.3.3 Motorové loţe a jeho uchycení 

Při uchycení nového motorového lože (obr. 20) se muselo vycházet z původních závěsů na 

kostře trupu (1). Jelikož má ovšem motor opačný smysl otáčení, musel být vyosen a 

posunut na opačnou stranu. Motor je vyosen směrem vpravo o 3° a směrem dolů o 2°. 

Dále do každého závěsu přichází více než jeden prut, proto musely být pruty spojeny 

pomocí redukce (2) tak, aby bylo možno přenést zatížení ze všech prutů do daného závěsu 

(zmíněno dříve). Samotné spojení mezi závěsem na kostře trupu a redukcí je provedeno 

pomocí lícovacího šroubu M15x38, podložek a matice se závlačkou. Spojení jednotlivých 

prutů s redukcí je provedeno pomocí svařování. Stejně tak je zhotoveno spojení mezi 

„tělem redukce“ (3) a „diskem“ (4), kdy zde je proveden svár z opačné strany, než na 

kterou dosedají jednotlivé pruty. Rotační část redukce je vyráběna pomocí obrábění 

z materiálu 15130. Ze stejného materiálu je vyráběn i rotační disk, který je ze 4 mm 

plechu.  

 

Obr. 20 –Detailspojení motorového lože a kostry trupu 
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7 PEVNOSTNÍ ANALÝZA 

Pevnostní analýza proběhla pomocí programů MKP na základě letových a pozemních 

případů zatížení, které byly určeny v kapitole 5. Jelikož síly nepůsobí přímo v bodech 

uchycení, bylo nutné toto zatížení adekvátně přepočítat k těmto bodům. Letové případy 

zatížení byly přepočítány do bodů uchycení pomocí elementárních znalostí pružnosti a 

pevnosti v programu excel. Přistávací zatížení bylo přepočítáno do uchycení (motorové 

lože, uchycení na kostře trupu) pomocí studentské verze programu Ansys. Samotné 

motorové lože bylo zkontrolováno pomocí lineární analýzy v programu MSC 

Patran/Nastran. 

7.1 Přepočet přistávacích případů do bodů uchycení 

Zatížení od přistávacích případů se dá rozdělit v podstatě na dva typy. Prvním je zatížení 

působící v těžišti příďového podvozku vlivem setrvačných sil, druhým typem je zatížení, 

které vzniká při kontaktu kola s přistávací dráhou. 

Samotný výpočet reakcí v bodech uchycení proběhl ve studentském programu Ansys 

student, jak již bylo zmíněno výše. Použití studentské verze programu Ansys má za 

následek omezení počtu element/nodů sítě na 32 000. Pro síť byly nakonec použity prvky 

Tetrahedral SOLID 92 3-D s velikostí 10 mm. Této konfiguraci sítě odpovídá počet 

elementů 14 589 a počet nodů 30 446. Samotná síť je vyobrazena na obrázku 21. 

 

Obr. 21– Mesh podvozkové nohy 

Model podvozkové nohy je složen z těla podvozkové nohy, pevné vzpěry a šroubového 

spojení. Jelikož se jedná o sestavu, bylo nutné vytvořit vazby u šroubového spojení. Vazby 

byly vytvořeny pomocí příkazu Bonded. Kontakty byly nastaveny u spojení dřík šroubu 

s dírou, hlavou šroubu s podvozkem a maticí s podvozkem. Detail spoje lze vidět na 

obrázku 22. 
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Obr. 22– Spojení podvozek – vzpěra 

Do bodů uchycení podvozku byly zavedeny okrajové podmínky Displacement se 

zamezením pohybu v jednotlivých směrech. Síly byly zaváděny do oblasti spojení 

podvozkové nohy s příďovým kolem, setrvačné síly byly zavedeny do místa, které bylo 

odhadnuto jako těžiště. Jelikož se výpočty od přistávacích případů provádějí pro 25%, 

100% a statické stlačení tlumiče a pneumatiky, byly u jednotlivých případů tyto stlačení 

kompenzovány. U stlačení pneumatiky došlo k posunu horizontální síly do místa uchycení 

příďového kola (z místa dotyku se zemí) na podvozkovou nohu, což vedlo k nutnosti 

zavést přídavný moment, který se spočetl dle následující rovnice.  

𝑀𝑝ří𝑑𝑎𝑣𝑛 ý = 𝑅𝑥 ∙  𝑟0 − 𝑧𝑝  𝑁𝑚𝑚 

Tento moment odpovídá horizontální složce síly Rx a vzdálenosti mezi středem kola 

(poloměrem kola r0) a přistávací dráhou při stlačení zp. Stlačení tlumiče bylo řešeno tak, že 

došlo ke zkrácení podvozkové nohy o danou hodnotu stlačení. Místa zavedení okrajových 

podmínek, sil a momentů jsou zobrazeny na obrázku 23. 

 

Obr. 23– Zavedené zatížení a okrajové podmínky 

Tělo podvozkové nohy 

Pevná vzpěra 

Šroubové spojení 
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Z následného výpočtu byly získány reakce v jednotlivých bodech uchycení. Tyto reakce 

lze najít v tabulce, která je vložena jako příloha 4.Důležité je upozornit na skutečnost, že 

jsou v tabulce vypsány reakce. Proto při zavádění do motorového lože a do uchycení na 

kostře trupu je nutné u těchto sil otočit směry. 

7.2 MKP model motorového loţe 

Motorové lože je složeno z jednotlivých částí, které by mohli být teoreticky 

v nejjednodušší formě převedeny na 1D nosníkové prvky. Jelikož všechny prvky ovšem 

nejdou z konstrukčního hlediska vztáhnout přímo do jednotlivých styčníků, bylo od této 

možnosti upuštěno. Proto byl vytvořen výpočtový model pomocí importu 3D součásti ve 

formátu step. Tímto došlo k podchycení jak původního zatížení, tak parazitního přídavného 

ohybového momentu. 

Síť u motorového lože přesahovala u přijatelné velikosti prvků maximální povolený počet 

elementů/nodů, které je možno použít ve studentské verzi programu Ansys. Z tohoto 

důvodu byla provedena MKP analýza v programu MSC Patran/Nastran.  

Model motorového lože byl vytvořen v programu Catia V5 pomocí jednotlivých součástí, 

kdy tyto byly následně spojeny pomocí příkazu Assembly. Takto byla vytvořena jedna 

součást, kdy spojení v programu Catia V5 má za následek, že se nemusí v Patranu řešit 

vzájemné vazby jednotlivých těles. 

U sítě (obrázek 24) byly použity 3D prvky Tet 10 o rozměru 5mm. Tato 

konfiguracevytvořila síť o 365 774nodech a 191 390 elementech. Síly byly zavedeny 

pomocíMPC prvků RBE2 (na obrázku růžově), u kterých bylo zvoleno nastavení přenosu 

všech složek zatížení. To znamená, že dochází k rovnoměrnému přenosu zatížení mezi 

nodem uprostřed a nody reprezentujícímy reálné plochy uchycení. 

 

Obr. 24– Mesh MSC Patran 



 

 

 

61 

 

 
Přestavba letounu Z 142 s pohonnou jednotkou LYCOMING 

Rebuilding an airplane Z 142 with a LYCOMING power unit 

Mimo zavádění sil se prvky RBE2 dají použít pro zavedení okrajových podmínek. 

Naobrázku 25 můžeme vidět RBE2 prvek, přes který se tyto okrajové podmínky zavádí. 

Dále zde můžeme vidět v naznačených místech jednotlivých součástí mírné zhuštění sítě. 

Zhuštění bylo pravděpodobně způsobeno díky průnikům jednotlivých součástí, které bylo 

provedeno pomocí příkazu „Assembly“ v programu Catia V5. V závislosti na velikosti sítě 

se toto zhuštění postupně eliminovalo. 

 

Obr. 25– Bod zavedení okrajových podmínek a zhuštěná síť 

Jako materiálové charakteristiky se nejdříve v programu definoval modul pružnosti 

E=210000MPa a poissonovo číslo 0,3. Dále byla definována hustota materiálu motorového 

lože ρ=7,85e-9 t/mm
3 

z důvodu zavedení setrvačných sil. Zavedení setrvačných sil 

působící na motorové lože bylo provedeno v programu Patran pomocí příkazu 

„InnertialLoads“. 

7.3 Průběh analýzy 

Pro první přiblížení byla provedena lineární statická analýza motorového lože s řešičem  

sol 101 pro jednotlivé početní případy zatížení. Na základě výsledných hodnot napětí byly 

následně vybrány nejvýznamější případy, u kterých se provedla analýza provozního 

zatížení. Zde se zjišťovalo, zda nedojde k překročení meze kluzu, a tudíž ke vzniku 

plastických deformací. 

U letových případů (přílohy 5)můžeme vidět, že první dva jsou si z pohledu výsledného 

napětí hodně podobné. Oproti tomu ostatní (3 až 9) vykazují řádově nižší napětí 

v porovnání s případem 1 a 2. Proto se dále omezíme na první dva případy zatížení. Při 

bližším zkoumání vidíme, že maximální hodnoty napětí mimo koncentrátory jsou opravdu 

téměř identické. U případu 1 se objevovaly v jednotlivých elementech nepatrně vyšší 

hodnoty napětí, proto byl vybrán jako kritický. Zde můžeme vidět hodnotu maximálního 

napětí při početním zatížení 1230 Mpa. Takto vysoké napětí vzniká v místech svarových 
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spojů. Důvodem tohoto vzniku je, že svarové spoje nebyly modelovány a v přechodech je 

ostrá hrana, ve které vzniká tato koncentrace. Za předpokladu, že nedojde při svařování 

k zavedení vnitřních napětí, dojde vlivem přídavného materiálu k odstranění této hrany, a 

tudíž k eliminaci tohoto koncentrátoru. 

Pro další vyhodnocení byla provedena lineární analýza nejhoršího případu (příp. 1), kdy 

došlo k zatížení pomocí provozních sil. U vykreslení výsledků byla následně provedena 

úprava zobrazované barevné škály, kdy došlo k zobrazení veškerého napětí většího než 

mez kluzu (460 Mpa) stejnou barvou (červeně). Z obrázku 26 je jasně patrné, že veškeré 

napětí v jednotlivých elementech motorového lože (kromě místa koncetrace na ostrém 

přechodu) je pod mezí kluzu. Proto zde nedochází ke vzniku plastické deformace, což je 

vyžadováno. Eliminace těchto kritických případů by se dala provés ještě případně pomocí 

nelineární analýzy, která ovšem zabere velké množství času, a také vyžaduje velkou 

výpočetní kapacitu.  

 

Obr. 26–Napětí pří rovoznímzatížení (případ 1) 

Početní přistávací zatížení (příloha 5) vykazují nejmenší hodnotu napětí u případů 10, 11 a 

12. Nejvyšších hodnot je dosahováno u případů 14 a 15, kdy jde o sysmetrická zatížení od 

bočné síly. Tato napětí jsou téměř dvojnásobná (případ 15 – 1190 MPa). U případu 13 se 

vyskytuje vyšší napětí v místě koncentrace (1020 MPa), ovšem pokud dojde k porovnání 

s případy 14 a 15, můžeme řict, že 14 a 15 jsou významnější. Jako kritický byl nakonec 
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vybrán případ 15. Tady se vyskytuje hlavně v místě spojení spodních závěsů (zakřivená 

trubka) o něco vyšší hodnota napětí než je tomu u případu číslo 14.  

U tohoto případu (15) došlo následně stejně jako u letových případů k lineární analýze 

provozního zatížení (obrázek 27). Stejně tak zde bylo provedeno vykreslení napětí vyššího 

než mez kluzu (460 MPa) stejnou barvou (červeně). Jak již bylo zmíněno výše, můžeme 

vidět vyšší hodnoty napětí v místě levého dolního závěsu (pohled ve směru letu) a 

koncentraci napětí v místě ostrého přechodu, která je zobrazena na obrázku v detailu. 

Stejně, tak jako je tomu u letových případů, můžeme vidět, že nedošlo při provozním 

zatížení k překročení meze kluzu. 

 

Obr. 27–Napětí pří provoznímzatížení (případ 15) 

7.4 Kontrola závěsu motorového loţe 

Závěs motorového lože byl kontrolován pro maximální hodnotu zatížení působící v bodech 

uchycení (příloha 6).  Maximální hodnota v závěsech odpovídala případu zatížení 1 u 

levého horního závěsu (pohled ve směru letu). Zde nepůsobí jenom síla v podélné ose, 

nýbrž také vysoké síly, které u závěsu vyvozují ohybové namáhání. Řešení proběhlo 

pomocí nelineární analýzy s řešičem SOL 106. Vstupní hodnoty do této analýzy byly mez 

kluzu, která odpovídá hodnotě 460 MPa a parametr „Hardening slope“. Tento parametr se 

vypočte z tečného modulu (pro 15130 je ET=1188) dle následujícího vztahu. 



 

 

 

64 

 

 
Přestavba letounu Z 142 s pohonnou jednotkou LYCOMING 

Rebuilding an airplane Z 142 with a LYCOMING power unit 

𝐻𝑆 =
𝐸𝑇

1 −
𝐸𝑇

𝐸

=
1188

1 −
1188

210000

= 1090 

Síly byly zaváděny pomocí MPC prvků typu RBE2. Prvky rovnoměrně přenášejí zatížení 

na celou kontaktní plochu, což znamená, že v těsné blízkosti kontaktní plochy budou 

výsledky mírně zkresleny. Při bližším pohledu na výsledné napětí je ovšem zřejmé, že 

maximální hodnota nastává mimo oblast kontaktu (obr . 28). Lze si také všimnout, že 

výsledné napětí nepřekročilo ani při plném zatížení hodnotu meze kluzu. Jelikož se jedná o 

početní případ zatížení, můžeme konstatovat, že výsledky jsou přijatelné. Maximální 

hodnota deformace činí u tohoto závěsu 0,44 mm. 

 

Obr. 28– Napětípřimaixmálnímzatíženízávěsu motorového lože 

.  

Obr. 29– Deformacepřimaximálnímzatíženízávěsu motorového lože 
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7.1 Kontrola závěsu podvozku na kostře trupu 

Stejně jako u závěsu na motorovém loži byla provedena nelineární analýza závěsu 

podvozku na kostře trupu. Analýza byla provedena pro maxiální případ zatížení, 

kterémuodpovídá případ 12 (příloha 4). Model byl vytvořen jako závěs přivařený na 

trubce, která představuje kostru trupu. Trubka má na svých koncích vetknutí a do závěsu 

bylo zavedeno početní zatížení odpovídající případu 12. Toto zatížení bylo stejně jako u 

předchozího případu zavedeno pomocí MPC prvku RBE2. Na výsledcích analýzy (obr 31) 

můžeme vidět, že nedošlo u početního případu zatížení k překročení meze kluzu, a že 

špičky napětí se stejně jako u závěsu na motorovém loži objevují mimo místo ovlivněné 

RB2 prvkem. 

 

Obr. 30–Okrajovépodmínky a síly u závěsu kostra-vzpěra (na trupu) 
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Obr. 31–Výslednénapětí uzávěsu kostra-vzpěra (na trupu) 

 
Obr. 32–Výslednádeformace u závěsu kostra-vzpěra (na trupu) 

7.2 Shrnutí 

V první části této kapitoly proběhl MKP výpočet v programu Ansys, kdy se pomocí tohoto 

výpočtu realizoval přenos přistávacích zatížení do uchycení podvozkové nohy na motorové 

lože a pevné vzpěry na kostru trupu. Výpočet poměrně velikce dobře korespondoval 

s ručním výpočtem, a to i při omezení velikosti sítě. 

Na základě letových a přistávacích případů poté proběhla lineární analýza pro početní 

případy zatížení, kdy napětí vypočtené pomocí analýzy ve svých špičkách dosahovalo 

vysokých hodnot vlivem koncentrací napětí. Koncentrace jsou způsobeny ostrými 

přechody mezi jednotlivými díly v místech svarů. Při svaření dojde k přidání materiálu do 

těchto míst, což způsobí pokles napěťových špiček. Platí ovšem pouze za předpokladu, že 

nedojde k zavedení vnitřního zatížení vlivem svařování. 

Jelikož jsou letové případy závislé na násobku zatížení, je logické, že nejvyšších hodnot 

napětí bylo dosaženo v případech 1 a 2. Důvodem je, že těmto případům odpovídá 

vertikální násobek 6. U ostatních případů jsou násobky nižší, což je patrné i z výraznějšího 

poklesu napětí u ostatních letových případů. 

U přistávacích případů zatížení se jako nejhorší ukázal případ 15, kdy se jedná o dodatečné 

zatížení příďového podvozku bočnou silou.U tohoto případu dochází k poměrně velkému 

momentu, který je chytán na malé rameno v porovnání s ostatními případy. Tento moment 

poté vyvolává velkou vertikální sílu působící v závěsech na motorovém loži, kdy na jedné 

straně uchycení působí vzhůru a na druhé straně dolů. Stejně jako je tomu u letového 
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případu, tak i u případu přistávacího dochází k velké koncentraci napětí v místě svarových 

spojů.  

Velké koncentrace napětí by bylo možno eliminovat nelineárním výpočtem, který je ovšem 

časově velice náročný, proto se z časových důvodů přistoupilo k jiné formě vyhodnocení. 

Vyhodnocení spočívá v tom, že při provozním zatížení nesmí dojít ke vzniku trvalých 

deformací. Nejkritičtější případy byly tedy spuštěny znovu pro provozní zatížení a při 

vykreslení výsledků byla omezena hranice horního napětí na mez kluzu (460 MPa). 

Výsledky můžeme vidět na obrázcích 26 a 27, kde napětí vyšší než 460 MPa je 

vykreslováno stejnou (červenou) barvou. Zde vidíme, že napětí překračuje hodnotu meze 

kluzu pouze lokálně v místě koncentrátorů napětí. Pokud bychom použili nelineární 

výpočet, došlo by v těchto bodech ke zpomalení růstu napětí a k rychlejšímu růstu 

deformace (dle tahové křivky). Napětí mimo koncentrátory by se ovšem výrazně měnit 

nemělo.  

Při případné realizaci by bylo vhodné věnovat u pevnostních zkoušek zvýšenou pozornost 

místům s těmito koncentracemi napětí. Může se také případně provést již zmíněná 

nelineární analýza. 

Kromě samotného motorového lože byla provedena analýza závěsů na motorovém loži a 

na kostře trupu v místě uchycení pevné vzpěry. Byly zde použity nelineární analýzy, kdy 

ani u jednoho z případů nedošlo při početním zatížení k překročení meze kluzu. 
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8 VÝPOČET NÁKLADŮ NA PŘESTAVBU 

Při určování nákladů na přestavbu musí být bráno do úvahy několik faktorů. Těmito 

faktory jsou cena motoru, vrtule, podvozku, materiálu motorového lože, silentbloků a 

dalších příslušenství. V úvahu se také musí vzít náklady na výrobu, tj. kromě nákladů na 

materiál i náklady na pracovní sílu. Při pohledu na ceny jednotlivých komponentů můžeme 

ovšem pro první přiblížení říct, že ceny motoru, vrtule a podvozku budou vůči ostatním 

naprosto dominantní. Tímto můžeme cenu těchto jednotlivých komponentů prohlásit za 

přibližnou cenu přestavby. 

Podle price listu společnosti Lycoming odpovídá cena nového motoru (Lycoming AEIO-

360-A1B6) 56 800 USD, což je po přepočtu 1,4 mil CZK [19]. 

Cena podvozku (typ VUT 100) se pohybuje dle dostupných informací kolem hodnoty 

120 000 CZK [15]. 

Cena vrtule MTV-9-B-C/C188-18a odpovídá dle interních podkladů ZA4600 USD, což je 

113 000 CZK [9]. 

Výsledná cena motoru, vrtule a podvozku by činila 1 672 500 CZK. 

Pro zpřesnění můžeme započíst také cenu silentbloků, kdy cena jednoho silentbloku 

odpovídá hodnotě 173 USD. Pro 4 silentbloky jde o cenu 692 USD, což v přepočtu 

odpovídá 17 000 CZK [20]. 

 

 

Graf 11– Rozložení ceny pro nejdražších součásti přestavby 

Co se týká materiálu motorového lože atd., můžeme z tabulky 26 vyčíst, že například cena 

trubkových polotovarů pro celou zástavbu by nepřesáhla ani 4500 korun. Toto potvrzuje 
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předchozí tvrzení, že cena materiálu atd. je oproti ostatním relativně zanedbatelná a neměla 

by mít podstatný vliv na finální náklady přestavby [9]. 

 Tabulka 26 – Cena použitých trubkových polotovarů15130 [19] 

 
Tr [mm] t [mm] L [mm] cena 

1 26 1.5 1320 1017 

2 20 1 540 215 

3 20 1 422 168 

4 20 1 452 180 

5 22 1.5 547 353 

6 20 1 452 180 

7 20 1 410 163 

8 20 1 436 174 

9 22 1.5 494 318 

10 22 1.5 406 262 

11 26 1.5 190 146 

12 22 1.5 226 146 

13 22 1.5 166 107 

14 26 1.5 194 149 

15 22 1.5 370 238 

16 50 2 80 161 

17 50 2 80 161 

18 22 1.5 300 193 

celkově 4332.101 
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9 DOPORUČENÍ PRO CERTIFIKACI 

Jelikož se jedná o kompletní remotorizaci, můžeme soudit, že jde o významnou změnu 

podléhající schvalovacímu procesu od EASA.V podstatě se dá říct, že z pohledu certifikace 

certifikujeme nový letoun. Z tohoto důvodu bude nutné provést dodatečné certifikační 

zkoušky. 

Jelikož jde tedy o významnou změnu, je ve výsledku nutné získat doplněk typového 

průkazu od EASA. Pro provádění provozních a letových zkoušek je ovšem nejprve nutné 

získat zvláštní osvědčení o letové způsobilosti, kdy toto osvědčení umožňuje zkoušky 

provádět. 

Nutné průkazy pro získání doplňku typového průkazu EASA: 

1. Pevnostní zkoušky 

- Je nutné provést průkaz pevnostními výpočty a pevnostními zkouškami. Jde o 

zkoušky motorového lože v kombinaci se zatížením od přistávacích případů. Tímto 

způsobem se musí ověřit nejenom samotné motorové lože, ale i uchycení 

motorového lože a uchycení samotného podvozku. 

- Při změně podvozku na podvozek typu VUT 100 musí být tento certifikován. K  

certifikaci je nutné získat zatížení a provést potřebné zkoušky, případně se může 

převzít zatížení od výrobce letounu VUT 100. Samozřejmě existuje i varianta, kdy 

bude zachován původní podvozek. V takovém případě certifikaci není dále nutno 

řešit (podvozek je nezměněn a tudíž certifikován). 

- Dále je nutné provést průkaz životnosti nové zástavby. 

2. Letové zkoušky 

- Jelikož se jedná o zcela novou zástavbu,  tak je nutné provést letová měření mezi 

která patří: 

 Stoupací rychlosti (pilové lety…) 

 Maximální/minimální rychlost horizontálního letu 

 Dolet, vytrvalost, dostup 

 Stabilita a řiditelnost 

3. Další nutné zkoušky/změny 

- Kromě výše zmíněných zkoušek je také nutné provést: 

 Průkaz nové palivové soustavy 

 Změnu letové příručky 

 Certifikaci nové palubní desky (nové přístroje) 

 Vážení letounu, tj. určení centráží. 
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10 ZÁVĚR 

Diplomová práce řeší náhradu stávajícího motoru MK 337AK u letounu Zlin 142 za 

výkonově odpovídající motor typu Lycoming. Dále je řešen výběr vrtule a zástavba 

příďového podvozku typu VUT 100. V první kapitole jsou uvedeny základní 

charakteristiky letounu a popis pohonné jednotky s vrtulí. 

Druhá kapitola se zabývá výběrem náhradního motoru a vrtule. Dle výkonů samotných 

motorů se jevily jako možné náhradní varianty motory Lycoming AEIO-360-A1B6 a 

AEIO-390-A1B6. Tyto motory byly následně porovnávány z pohledu požadavků 

mechaniky letu, kdy oba dva vykazovaly téměř ve všech ohledech lepší výkonové 

charakteristiky než motor původní. Nakonec byl i s přihlédnutím k možnostem firmy Zlin 

Aircraft vybrán motor Lycoming AEIO-360-A1B6, který je u této společnosti používán u 

letounu Zlin 242. Jako náhradní vrtule byla vybrána vrtule MTV-9-B-C/C188-18a, která je 

také touto firmou používána. 

Třetí kapitola se zabývá hmotovým rozborem, kde je řešeno posunutí centráží při 

nahrazení původního motoru. Na základě této kapitoly došlo k určení optimální polohy 

těžiště pohonné jednotky, a tudíž i délky motorového lože. Dále jsou řešeny obálky 

zatížení (kapitola 4) a výpočet zatížení pro letové a přistávací případy dle předpisu FAR-23 

(kapitola 5). 

Kapitola 6 se zabývá konstrukčním řešením, které je v následující kapitole podrobeno 

pevnostní analýze pomocí MKP výpočtů. K tomu aby mohla proběhnout pevnostní 

kontrola motorového lože, muselo dojít k přepočtu přistávacího zatížení do bodů uchycení 

podvozku s motorovým ložem. Tento přepočet byl proveden pomocí studentské verze 

programu Ansys. Pevnostní kontrola motorového lože proběhla v programu MSC 

Patran/Nastran za pomocí lineární analýzy. Jelikož výsledná napětí u početních případů 

výrazně překračovala mez kluzu, bylo by vhodné přistoupit k nelineární analýze. Tato 

analýza ovšem z důvodu velké časové náročnosti nebyla možná, a proto se u 

nejkritičtějších připadů provedlo zhodnocení provozního zatížení, kdy se zjišťovalo, zda 

při provozním zatížení nedojde ke vzniku plastické deformace (překročení meze kluzu). 

Tato skutečnost byla prokázána mimo oblasti koncentrací napětí, kde bude ovšem reálné 

napětí vlivem přidaného materiálu nižší. Při případné výrobě a následujících zkouškách 

motorového lože by ovšem bylo potřeba těmto oblastem koncentrací napětí věnovat 

zvýšenou pozornost. Dále byly provedeny nelineární analýzy uchycení motorového lože na 
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trup a uchycení pevné vzpěry podvozku k trupu pro nejhorší případy zatížení. Z výsledků 

je jasně patrné, že ani u jednoho případu nedojde při početním zatížení k překročení meze 

kluzu. 
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 Seznam pouţitých zkratek a symbolů 

a sklon vztlakové čáry 1/rad 

Cd součinitel odporu - 

CL součinitel vztlaku - 

cp součinitel výkonu - 

cT součinitel tahu - 

cpal měrná spotřeba paliva kg/h 

cep specifická spotřeba paliva kg/Wh 

D odporová síla N 

Dv průměr vrtule m 

d průměr  m 

F síla   N 

FT, T tah motoru  N 

g tíhové zrychlení m/s
2
 

G tíha    kgm/s
2
 

I moment setrvačnosti  kgm
2
 

J rychlostní součinitel  - 

K  součinitel K pro určení sklonu pozemních reakcí - 

Kg zmírňující součinitel poryvu - 

Mg gyroskopické momenty Nm 

Mk krouticí moment motoru Nm 

mmotor hmotnost motoru kg 

mpodvozek hmotnost podvozku kg 

m vrtule hmotnost vrtule kg 

m0 hmotnost prázdného letounu kg 

n násobek  - 

nm otáčky motoru  ot/min 

nmax  maximální otáčky motoru ot/min 

n0 poryvové násobky pro návrhovou cestovní rychlost - 

P výkon    kW 

Pmax maximální výkon motoru kW 

PP  potřebný výkon  W 

Pv  využitelný výkon  W 

RA  dolet    km 

Rp  silová reakce na přední příďový podvozek N 

Rh  silová reakce na hlavní podvozek N 

S   plocha křídla  m
2
 

SA  délka vzletu (do h=15,2m) m 

SC  celková délka vzletu  m 

sG  délka rozjezdu  m 

TA  vytrvalos   hod 

u  relativní složka rychlosti m/s 

v   rychlost letu  m/s 

vA  návrhová obratová rychlost m/s 

vC   návrhová cestovní rychlost m/s 

vF   minimální rychlost pro záporný násobek m/s 

vG   návrhová obratová rychlost na zádech m/s 
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vD   návrhová rychlost střemhlavého letu m/s 

vLOF  bezpečná rychlost odpoutání od země m/s 

vNE  maximální nepřekročitelná rychlost m/s 

vN0 mezní provozní normální rychlost  m/s 

vSF pádová rychlost s plně vysunutými vtlak. klapkami m/s 

vsz  pádová rychlost na zádech m/s 

vs1  pádová rychlost m/s 

vs14,37  pádová rychlost s klapkama m/s 

vmax maximální rychlost horizontálního letu m/s 

vz  klesací rychlost  m/s 

v2 bezpečná rychlost ve výšce překážky m/s 

w stoupací rychlost  m/s 

xT, YT, ZT poloha těžiště  m 

xT (s carkou nad) centráž   % 

x0, Y0, Z0 poloha nestlačeného tlumiče a pneu mm  

xs, Ys, Zs poloha statického stlačení tlumiče a pneu mm  

x25%, Y25%, Z25% poloha stlačení tlumiče a pneu při 25% mm 

x100%, Y100%, Z100% poloha statického stlačení tlumiče a pneu při 100% mm 

γ úhel stoupání  rad 

ΔP přebytek výkonu  W 

ηpneu, tlumič stlačení pneu a tlumiče mm 

μg hmotnostní poměr letounu - 

ρ hustota   kg/m
3 

ω úhlové rychlost  rad/s 
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PŘÍLOHA 1 – VSTUPNÍ DATA PRO VÝPOČTY VE 2000 M MSA 

Tahové křivky ve 2000m MSA pro trvalý výkon motoru. 

 

 

Výkonový diagram pro maximální trvalý výkon (2000m MSA) 
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PŘÍLOHA 2 – CENRÁŢE ZLIN 142 (KATEGORIE AKROBAT) 

Původní centrážeZlin 142- motor MK337AK 

POSÁDKA PALIVO 
POLOHA 

SEDADLA 
HM. [KG] XT [m] XT [-] XT [%] 

1. LEHKÝ 

PILOT 

(60 kg) 

0 
přední 790.00 0.59 0.20 19.67 

zadní 790.00 0.60 0.20 20.31 

60 
přední 833.26 0.59 0.20 19.95 

zadní 833.26 0.60 0.21 20.55 

120 
přední 876.52 0.59 0.20 20.20 

zadní 876.52 0.60 0.21 20.77 

2. LEHCÍ 

PILOTI 

(2*60 kg) 

0 
přední 850.00 0.61 0.21 20.91 

zadní 850.00 0.62 0.22 21.98 

60 
přední 893.26 0.61 0.21 21.11 

zadní 893.26 0.62 0.22 22.12 

120 
přední 936.52 0.61 0.21 21.29 

zadní 936.52 0.62 0.22 22.26 

1. TĚŢKÝ 

PILOT 

(100 kg) 

0 
přední 830.00 0.60 0.21 20.51 

zadní 830.00 0.61 0.21 21.45 

60 
přední 873.26 0.60 0.21 20.74 

zadní 873.26 0.62 0.22 21.62 

120 
přední 916.52 0.61 0.21 20.94 

zadní 916.52 0.62 0.22 21.78 

 

2. TĚŢCÍ 

PILOTI 

(2*100 kg) 

 

0 
přední 930.00 0.63 0.22 22.31 

zadní 930.00 0.65 0.24 23.87 

60 
přední 970 0.63 0.22 22.39 

zadní 970 0.65 0.24 23.91 

*tlustě označeny okrajové body centráží. 

Centráže se zástavbou motoru Lycoming AEIO-360-A1B6 

POSÁDKA PALIVO 
POLOHA 

SEDADLA 
m [kg] XT [m] XT [-] XT [%] 

1. LEHKÝ 

PILOT 

(60 kg) 

0 
přední 781.25 0.60 0.20 20.43 

zadní 781.25 0.61 0.21 21.07 

60 
přední 824.51 0.60 0.21 20.66 

zadní 824.51 0.61 0.21 21.28 

120 
přední 867.77 0.60 0.21 20.88 

zadní 867.77 0.61 0.21 21.46 
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2. LEHCÍ 

PILOTI 

(2*60 kg) 

0 
přední 841.25 0.62 0.22 21.62 

zadní 841.25 0.63 0.23 22.70 

60 
přední 884.51 0.62 0.22 21.79 

zadní 884.51 0.63 0.23 22.81 

120 
přední 927.77 0.62 0.22 21.94 

zadní 927.77 0.63 0.23 22.92 

1. TĚŢKÝ 

PILOT 

(100 kg) 

0 
přední 821.25 0.61 0.21 21.24 

zadní 821.25 0.62 0.22 22.18 

60 
přední 864.51 0.61 0.21 21.43 

zadní 864.51 0.63 0.22 22.33 

120 
přední 907.77 0.62 0.22 21.60 

zadní 907.77 0.63 0.22 22.45 

2. TĚŢCÍ 

PILOTI 

(2*100 kg) 

0 
přední 921.25 0.64 0.23 22.97 

zadní 921.25 0.66 0.25 24.55 

60 
přední 961.25 0.64 0.23 23.03 

zadní 961.25 0.66 0.25 24.56 

67.6 
přední 969.99 0.64 0.23 23.06 

zadní 969.99 0.66 0.25 24.57 

*tlustě označeny okrajové body centráží. 
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PŘÍLOHA 3 – CENRÁŢE ZLIN 142 (KATEGORIE NORMAL) 

 Červeně - stará centráž 

 Černě - nová centráž 

 

 

Původní centrážeZlin 142- motor MK337AK  

POSÁDKA PALIVO 
POLOHA 

SEDADLA 
HM. [KG] XT [m] XT [-] XT [%] 

 

1. LEHKÝ PILOT 

0 
přední 790.00 0.59 0.20 19.67 

zadní 790.00 0.60 0.20 20.31 

60 
přední 833.26 0.59 0.20 19.95 

zadní 833.26 0.60 0.21 20.55 

120 
přední 876.52 0.59 0.20 20.20 

zadní 876.52 0.60 0.21 20.77 

170 
přední 912.57 0.60 0.20 20.21 

zadní 912.57 0.61 0.21 21.23 

220 
přední 948.62 0.59 0.20 20.20 

zadní 948.62 0.61 0.21 21.23 
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2. LEHCÍ 

PILOTI 

0 
přední 850.00 0.61 0.21 20.91 

zadní 850.00 0.62 0.22 21.98 

60 
přední 893.26 0.61 0.21 21.11 

zadní 893.26 0.62 0.22 22.12 

120 
přední 936.52 0.61 0.21 21.29 

zadní 936.52 0.62 0.22 22.26 

170 
přední 972.57 0.61 0.21 21.29 

zadní 972.57 0.62 0.22 22.26 

220 
přední 1008.62 0.62 0.22 21.92 

zadní 1008.62 0.63 0.23 22.60 

 

1. TĚŢKÝ 

PILOT 

0 
přední 830.00 0.60 0.21 20.51 

zadní 830.00 0.61 0.21 21.45 

60 
přední 873.26 0.60 0.21 20.74 

zadní 873.26 0.62 0.22 21.62 

120 
přední 916.52 0.61 0.21 20.94 

zadní 916.52 0.62 0.22 21.78 

170 
přední 952.57 0.61 0.21 20.94 

zadní 952.57 0.62 0.22 21.78 

220 
přední 952.57 0.63 0.23 22.60 

zadní 988.62 0.63 0.23 22.60 

 

2. TĚŢCÍ 

PILOTI 

0 
přední 930.00 0.63 0.22 22.31 

zadní 930.00 0.65 0.24 23.87 

60 
přední 970.00 0.63 0.22 22.39 

zadní 970.00 0.65 0.24 23.91 

67.6 
přední 978.74 0,63 42.95 22,6 

zadní 978.74 0.65 0.24 23.92 

120 
přední 1016.52 0.64 0.23 23.29 

zadní 1016.52 0.65 0.24 23.92 

170 
přední 1052.57 0.63 0.23 22.60 

zadní 1052.57 0.65 0.24 23.92 

220 
přední 1090.00 0.63 0.23 22.60 

zadní 1090.00 0.65 0.24 23.92 

*tučně označeny vnější body obálky 

Centráže se zástavbou motoru Lycoming AEIO-360-A1B6 

POSÁDKA PALIVO 
POLOHA 

SEDADLA 
m [kg] XT [m] XT [-] XT [%] 

1. LEHKÝ 

PILOT 

0 
přední 781.25 0.59 0.20 19.82 

zadní 781.25 0.60 0.20 20.47 

60 přední 824.51 0.59 0.20 20.09 
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zadní 824.51 0.60 0.21 20.70 

120 
přední 867.77 0.60 0.20 20.34 

zadní 867.77 0.61 0.21 20.92 

170 
přední 903.82 0.60 0.20 20.34 

zadní 903.82 0.61 0.21 21.38 

220 
přední 939.87 0.60 0.20 20.33 

zadní 939.87 0.61 0.21 21.37 

2. LEHCÍ 

PILOTI 

0 
přední 841.25 0.61 0.21 21.06 

zadní 841.25 0.62 0.22 22.14 

60 
přední 884.51 0.61 0.21 21.25 

zadní 884.51 0.63 0.22 22.28 

120 
přední 927.77 0.61 0.21 21.43 

zadní 927.77 0.63 0.22 22.41 

170 
přední 963.82 0.61 0.21 21.42 

zadní 963.82 0.63 0.22 22.40 

220 
přední 999.87 0.62 0.22 22.05 

zadní 999.87 0.63 0.23 22.75 

1. TĚŢKÝ 

PILOT 

0 
přední 821.25 0.60 0.21 20.67 

zadní 821.25 0.62 0.22 21.61 

60 
přední 864.51 0.60 0.21 20.88 

zadní 864.51 0.62 0.22 21.78 

120 
přední 907.77 0.61 0.21 21.08 

zadní 907.77 0.62 0.22 21.93 

170 
přední 943.82 0.61 0.21 21.07 

zadní 943.82 0.62 0.22 21.93 

220 
přední 943.82 0.63 0.23 22.75 

zadní 979.87 0.63 0.23 22.75 

2. TĚŢCÍ 

PILOTI 

0 
přední 921.25 0.63 0.22 22.46 

zadní 921.25 0.65 0.24 24.04 

60 
přední 961.25 0.63 0.23 22.54 

zadní 961.25 0.65 0.24 24.07 

67.6 
přední 969.99 0.63 0.23 22.75 

zadní 969.99 0.65 0.24 24.08 

120 
přední 1007.77 0.64 0.23 23.44 

zadní 1007.77 0.65 0.24 24.08 

170 
přední 1043.82 0.63 0.23 22.74 

zadní 1043.82 0.65 0.24 24.07 

220 
přední 1081.25 0.63 0.23 22.73 

zadní 1081.25 0.65 0.24 24.07 

*tučně označeny vnější body obálky
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PŘÍLOHA 4 – REAKCE OD PŘÍSTÁVACÍCH PŘÍPADŮ V BODECH UCHYCENÍ 

 

Případ 
Bod uchycení 1 Bod uchycení 2 Bod uchycení 3 Bod uchycení 4 

Rx Rz Ry Rx Rz Ry Rx Rz Ry Rx Rz Ry 

1a2 -242.16 -975.87 -389.81 -242.16 -975.87 389.81 242.1 137.25 -130.77 242.1 137.25 130.77 

3 -128.9 -466.88 -272.96 128.9 466.88 -272.96 19.289 12.214 -6.7398 -19.289 -12.214 -6.7398 

-4 128.9 466.88 272.96 -128.9 -466.88 272.96 -19.289 -12.214 6.7398 19.289 12.214 6.7398 

5 až 8 -100.91 -406.67 -162.44 -100.91 -406.67 162.44 100.89 57.195 -54.494 100.89 57.195 54.494 

9 349.76 8612.7 3266 349.76 8612.7 -3266 2758.3 1664.8 -1513.1 2758.3 1664.8 1513.1 

10 3614.3 7168.4 3041.7 3614.3 7168.4 3041.7 -3686.9 -2170.5 2010 -3686.9 -2170.5 -2010 

11 -4657.9 -615.3 -684.17 -4657.9 -615.3 684.17 8152.4 4843.9 -4454.5 8152.4 4843.9 4454.5 

12 6896.7 9344.4 4162 6896.7 9344.4 -4162 -8643.7 -5112.5 4717.4 8643.7 -5112.5 -4717.4 

13 -161.43 -8651.4 -377.6 6252.7 20701 -5471.8 -2611.6 -1461.4 1525.7 -3479.7 -2126.5 -1795.2 

-14 6252.7 20701 5471.8 -161.43 -8651.4 377.6 -3479.7 -2126.5 1795.2 -2611.6 -1461.4 -1525.7 

Při pohledu proti směru letu plati: 

 Bod uchycení 1 – pravý bod uchycení podvozku na motorové lože. 

 Bod uchycení 2 – Levý bod uchycení podvozku na motorové lože. 

 Bod uchycení 3 – Levý bod uchycení vzpěry na přepážku. 

 Bod uchycení 4 – Pravý bod uchycení vzpěry na přepážku 
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PŘÍLOHA 5 – LINEÁRNÍ ANAÝLZA (POČETNÍ ZATÍŢENÍ) 

 
Napětí – Případ 1 

 
Deformace – Případ 1 

 
Napětí – Případ 2 

Deformace – Případ 2 

 
Napětí – Případ 3 Deformace – Případ 3 
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Napětí – Případ 4 Deformace – Případ 4 

 
Napětí – Případ 5 Deformace – Případ 5 

 
Napětí – Případ 6 

 
Deformace – Případ 6 
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Napětí – Případ 7 

 
Deformace – Případ 7 

 
Napětí – Případ 8 

 
Deformace – Případ 8 

 
Napětí – Případ 9 

 
Deformace – Případ 9 



 

91 

 

 
Napětí – Případ 10 

 
Deformace – Případ 10 

 
Napětí – Případ 11 

 
Deformace – Případ 11 

 
Napětí – Případ 12 

 
Deformace – Případ 12 
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Napětí – Případ 13 

 
Deformace – Případ 13 

 
Napětí – Případ 14 

 
Deformace – Případ 14 

 
Napětí – Případ 15 

 
Deformace – Případ 15 
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PŘÍLOHA 6 – REAKCE V ZÁVĚSECH MOTOROVÉHO LOŢE 

(POČETNÍ) 

Připohledu proti směru letu platí: 

 Bod uchycení 1 – pravý horní závěs. 

 Bod uchycení 2 – Levý horní závěs. 

 Bod uchycení 3 – Levý dolní závěs. 

 Bod uchycení 4 – Pravý dolní závěs. 

 

 
PŘÍPAD 

Bod uchycení 1 

Rx Ry Rz Mx My Mz 

1 8809.58 -4898.77 -7803.78 97588.67 102337.05 104843.60 

2 8741.08 -4981.11 -7385.94 82452.65 94435.18 94608.24 

3 1362.19 -1343.48 -696.59 -9687.75 2897.28 -55498.82 

4 -1362.19 1343.48 696.59 9687.78 -2897.31 55498.89 

5 4905.77 -3033.64 -4122.57 31684.02 56518.04 21419.03 

6 4737.28 -3070.97 -3982.68 18121.88 64115.94 -1997.32 

7 2861.32 -1787.31 -2577.86 19659.33 47375.45 -2052.85 

8 2694.03 -1825.42 -2438.37 6096.50 54964.85 -25455.96 

9 -4579.44 3514.37 3274.46 -2737.00 -41500.82 63589.95 

10 84.48 85.02 1681.38 -69705.61 -51205.13 83207.30 

11 -210.90 268.73 3628.79 -116679.47 -111241.25 125549.66 

12 -1757.25 1077.97 -1474.77 73568.04 75126.96 -88763.36 

13 342.25 -19.43 5548.01 -182994.52 -183589.42 204623.31 

14 -132.71 -1048.28 7862.58 -154557.16 -255024.20 49109.59 

15 -3265.28 3847.98 840.84 14544.44 -3700.52 199516.42 

 

Bod uchycení 2 

PŘÍPAD Rx Ry Rz Mx My Mz 

1 -7429.00 3198.81 -1725.95 15616.87 87247.19 -111207.79 

2 -8751.19 3722.17 -1643.58 14032.12 82396.45 -139430.28 

3 4982.85 -3240.36 320.81 -726.70 -7105.80 11113.24 

4 -4982.83 3240.36 -320.81 726.69 7105.78 -11113.11 

5 -6983.05 3339.59 367.89 -1296.89 26643.85 -107206.23 

6 -9230.37 4197.48 -165.96 1156.75 28695.53 -145776.05 

7 -5425.69 2775.37 -1360.89 17191.70 34959.50 -57720.11 

8 -7673.11 3633.40 -1894.86 19645.64 37015.44 -96283.23 

9 2084.41 -1712.77 -1720.42 -3624.37 476.34 24809.71 

10 -1053.57 -571.32 3625.76 -15990.10 -43329.68 -164167.11 

11 2456.34 -2345.67 3504.28 -15910.36 -61228.49 -117737.58 

12 -2182.06 1479.52 -838.42 1344.36 23597.43 20382.97 

13 5491.40 -4290.78 4987.98 -21824.78 -92064.86 -139557.13 

14 7110.55 -4414.04 4435.88 -62006.23 -101127.70 -30789.77 

15 1736.02 -2576.83 -966.21 13563.66 20762.70 -85903.95 



 

94 

 

Bod uchycení 3 

PŘÍPAD Rx Ry Rz Mx My Mz 

1 12006.92 4228.21 -9376.66 -20435.50 174795.23 157535.31 

2 11552.41 3792.57 -9091.54 -21073.27 159039.48 125172.20 

3 -1368.22 -551.13 706.50 -14026.45 8874.04 -13559.12 

4 1368.22 551.14 -706.51 14026.47 -8873.96 13559.30 

5 6377.27 1826.22 -5069.00 -17071.10 82065.70 34981.99 

6 6544.06 1392.30 -5213.24 -23015.47 57778.70 -17633.46 

7 2356.43 98.98 -2268.89 -20980.84 35185.33 -26173.81 

8 2523.42 -334.77 -2413.36 -26924.87 10910.37 -78769.39 

9 -7331.94 -1837.80 5614.32 36045.50 -75311.18 16487.67 

10 4421.10 1774.90 -1356.00 64467.89 -63518.77 -56462.63 

11 3258.35 2331.83 1441.57 108988.87 -142153.61 -72027.18 

12 -2668.09 -2134.82 -1199.91 -72303.33 95266.23 28443.34 

13 5265.78 4101.14 2600.95 175616.86 -225296.55 -92680.78 

14 810.33 -349.96 -1800.60 12542.12 31432.71 23521.19 

15 3680.28 5261.74 5355.11 160758.00 -247878.13 13739.33 

 

Bod uchycení 4 

PŘÍPAD Rx Ry Rz Mx My Mz 

1 -13871.81 -2528.26 2329.61 -40318.27 64712.93 7198.64 

2 -16944.45 -2923.46 2520.23 -44403.66 74255.02 3903.22 

3 -4976.79 -285.94 -330.73 11472.29 5737.56 -12573.11 

4 4976.81 285.95 330.73 -11472.27 -5737.63 12573.15 

5 -16720.17 -2131.72 1917.81 -24392.44 54217.26 10057.68 

6 -14471.15 -2518.37 2456.01 -32036.00 56271.76 -7733.72 

7 -12211.95 -1086.60 -698.23 -10267.70 64900.65 2510.16 

8 -9963.35 -1473.22 -160.22 -17911.06 66957.64 -15279.38 

9 3747.50 36.21 223.65 -3113.64 -47593.78 -19821.53 

10 -7647.63 -1288.60 3483.89 -44300.03 5064.97 47175.50 

11 -845.00 -254.89 2520.34 -36399.94 -25767.83 49584.72 

12 -2708.40 -422.67 -155.00 10805.61 18360.56 -20501.46 

13 2693.98 209.07 3114.39 -47683.77 -50749.28 74336.16 

14 -1696.90 -37.11 -884.30 -2105.68 16010.81 -11341.55 

15 3940.25 -683.49 4383.81 -53116.92 -75411.53 44175.72 

 

 


