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Základy letadlové techniky-aeromechanika
• Názvosloví a popis základních částí letadla
• Vznik vztlaku na profilu, mezní vrstva, podobnostní čísla, základní 

charakteristiky profilu
• Mechanizace křídla
• Základní charakteristiky křídla 
• Obtékání křídla, vznik indukovaného odporu, rozložení vztlaku na 

křídle
• Základní charakteristiky letadla, aerodynamický střed, zásoba stability
• Podélná a příčná stabilita letounu, základní letové režimy
• Aerodynamicky buzené kmitání letadlová konstrukce, Flutter

Základy letadlové techniky



Základy letadlové techniky-Konstrukce
• Zatížení letounu, násobek, letová obálka, provozní a početní zatížení
• Základní typy konstrukce
• Používané materiály, základní vlastnosti, dřevo, kov, kompozit
• Technologie výroby letadlových konstrukcí
• Pevnostní zkoušky konstrukcí

Základy letadlové techniky



Názvosloví a popis základních částí letadla
• Drak letounu: Drak letadla tvoří nepostradatelné pevné části 

konstrukce letadla, které jsou nezbytné k uskutečnění letu: trup, nosné 
plochy (křídlo), ocasní plochy (SOP, VOP), podvozek a soustava 
řízení. Mezi součásti draku letadla nepatří motory, přístrojové 
vybavení nebo vybavení interiéru.

• Pohonná jednotka: je tvořena motorem a jeho agregáty, vrtulí, 
motorovým ložem, kryty, palivovou a olejovou instalací, nádržemi, 
chlazením a dalším příslušenstvím souvisejícím s pohonnou 
jednotkou.

Názvosloví a popis základních částí letadla



Názvosloví a popis základních částí letadla
• Instalace: se skládá ze silových soustav (hydraulická, pneumatická 

elektrická) a soustav vybavení (klimatizační, odmrazovací, draková 
palivová a další soustavy).

• Výstroj: do výstroje patří přístroje kontrolní, navigační a komunikační.

• Avionika: (z francouzského avionique) je souhrnný název pro 
vybavení letadel elektrickými a elektronickými přístroji. Jako třeba 
autopilot, navigace nebo palubní počítač.

Názvosloví a popis základních částí letadla



Názvosloví a popis základních částí letadla

Názvosloví a popis základních částí letadla



Názvosloví a popis základních částí letadla

Názvosloví a popis základních částí letadla



Drak letounu
• Nosná soustava: vytváří převážnou část vztlaku letounu. Do nosné 

soustavy patří i kormidla příčného řízení (křidélka), zařízení pro 
snížení přistávací rychlosti (vztlakové klapky, sloty atd.), případně 
zařízení pro snížení vztlaku a zvýšení odporu (spoilery, rušiče 
vztlaku).

• Trup: spojuje jednotlivé části draku a zároveň slouží k umístění 
pohonné soustavy, posádky, cestujících, nákladu a dalšího zařízení.

• Ocasní plochy: letoun stabilizují směrově a podélně a zároveň 
umožňují jeho ovládání v těchto směrech. Většinou se skládají z 
vodorovné a svislé ocasní plochy.

Názvosloví a popis základních částí letadla



Drak letounu
• Řízení: slouží pro ovládání letounu. Je tvořeno hlavní soustavou 

řízení, pomocí které se ovládají kormidla podélného, směrového a 
příčného řízení, a vedlejší soustavou řízení, která ovládá vztlakové 
klapky, aerodynamické brzdy, zatahovací podvozek, řízení příďového 
kola atd.

• Přistávací zařízení: umožňuje pohyb letounu po zemi, jeho vzlet a 
přistání

Názvosloví a popis základních částí letadla



Základní souřadné systémy
• Aerodynamický: spojený s volným (neovlivněným, nerozrušeným) 

proudem obtékajícího vzduchu
• Letadlový: spojený s letadlem

Názvosloví a popis základních částí letadla

Základní pohyby letadla
• Podélný:

• Klopení: pohyb kolem příčné osy
• Stranový:

• Zatáčení: pohyb kolem svislé osy
• Klonění: pohyb kolem podélné osy



Podélný pohyb letounu

Názvosloví a popis základních částí letadla

Klopení: pohyb letounu kolem příčné osy



Stranový pohyb letadla

Názvosloví a popis základních částí letadla

Zatáčení: pohyb letounu kolem svislé osy Klonění: pohyb letounu kolem podélné osy



Vznik vztlaku na profilu

Vznik vztlaku na profilu

Druhy proudění
• Laminární:
• Turbulentní:
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Podobnostní čísla

Oblasti proudění

• Nízko rychlostní proudění: M<0,3 vzduch lze považovat za 
nestlačitelný

• Subsonická oblast: M=0,3-0,6 nutno uvažovat stlačitelnost vzduchu

• Transsonická oblast: M=0,7-0,95 přechodová, vznik prvních 
rázových vln

• Supersonická oblast: M=0,95-2,5 ustálené nadzvukové proudění



Základy charakteristiky profilu
• Geometrické: souřadnice profilu, hloubka, tloušťka, poloha maximální 

tloušťky, prohnutí střední křivky, poloha maximálního prohnutí střední 
křivky, atd. 

• Aerodynamické: polára, vztlaková čára, momentová čára, odporová 
čára

Základní charakteristiky profilu



Základy charakteristiky profilu
Geometrické: bezrozměrné souřadnice profilu, hloubka b, tloušťka tmax, 
poloha maximální tloušťky xt, prohnutí střední křivky c, poloha 
maximálního prohnutí střední křivky xc, poloměr náběžné hrany r, úhel 
odtokové hrany 

Základní charakteristiky profilu



Aerodynamické charakteristiky profilu
• Polára: závislost součinitele vztlaku na součiniteli odporu

• Vztlaková čára: závislost součinitele vztlaku na úhlu náběhu

• Momentová čára: závislost součinitele momentu na úhlu náběhu

• Odporová čára: závislost součinitele odporu na úhlu náběhu

• Čtvrtinový bod: součinitel momentu při všech úhlech náběhu je 
konstantní

Základní charakteristiky profilu



Aerodynamické charakteristiky profilu

Základní charakteristiky profilu



Výpočet vztlaku profilu

Základní charakteristiky profilu

21
2 LY v A C    

Kde

 Hustota vzduchu 1,225 kg/m3

V rychlost vzduchu [m/sec]

A plocha [m2]   

CL součinitel vztlaku (označován též jako Cy)



Mechanizace křídla
• Prostředky pro zvýšení vztlaku
• Prostředky pro snížení vztlaku a zvýšení odporu

Mechanizace křídla



Prostředky pro zvýšení vztlaku

Mechanizace křídla

Jednoduchá klapka Fowlerova klapkaOdklápěcí klapka

Kruegerova klapka Sklopná náběžná 
hrana

Slot



Prostředky pro zvýšení vztlaku

Mechanizace křídla

Porovnání vztlakové čáry 
profilu s klapkou a bez 
klapky

Porovnání vztlakové čáry 
profilu se slotem a bez slotu



Prostředky pro snížení vztlaku (spoilery) a aerodynamické 
brzdy

Mechanizace křídla



Základní charakteristiky křídla
• Geometrické
• Aerodynamické

Základní charakteristiky křídla



Geometrické charakteristiky křídla
Rozpětí, souřadnice a hloubka koncového a kořenového profilu, úhel 
šípu  a vzepětí křídla, definice geometrického zkroucení křídla

Základní charakteristiky křídla



Základní charakteristiky křídla

Geometrické charakteristiky křídla
• Zúžení: vyjadřuje poměr hloubky v ose souměrnosti křídla k hloubce 

na konci křídla. Rovněž tento parametr významně ovlivňuje 
aerodynamické vlastnosti křídla
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A

 

• Štíhlost: je poměr rozpětí křídla k jeho střední hloubce. Je to 
parametr, který mnohostranně ovlivňuje výkony a vlastnosti křídla, ale 
i celého letounu.
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Základní aerodynamické charakteristiky křídla
Maximální součinitel vztlaku, vztlaková, odporová a momentová čára, 
polára, poloha aerodynamického středu, střední aerodynamická tětiva, 
úhel nulového vztlaku, úhel maximálního vztlaku

Základní charakteristiky křídla



Základní charakteristiky křídla

Základní aerodynamické charakteristiky křídla
• Aerodynamický střed: bod ve kterém je součinitel momentu 

konstantní nezávisle na úhlu náběhu

• Střední aerodynamická tětiva: délka tětivy ekvivalentního 
obdélníkového křídla



Obtékání křídla
• Obtékání křídla

• Vznik indukovaného odporu

• Přízemní efekt

• Rozložení vztlaku

Obtékání křídla



Vznik indukovaného odporu: vyrovnáváním tlaku na konci křídla 
dochází ke vzniku koncového víru

Přízemní efekt: blízkost země omezuje vyrovnávání tlaků na konci křídla

Obtékání křídla



Obtékání křídla

Rozložení vztlaku

Skutečné rozložení vztlaku (CL.b)

Rozložení součinitele vztlaku (CL)



Základní letové režimy
• Základní letové režimy: vodorovný let, stoupání, stoupání, ustálená 

zatáčka, let střemhlav, start, přistání

Základní charakteristiky letadla



Stabilita letounu
• Neutrální bod s pevným řízením: taková poloha těžiště letounu, při 

níž je letoun neutrálně stabilní. Fyzikálně znamená tato situace, že 
letoun po průletu rozruchem změní trajektorii, ale nesnaží se vracet do 
původního režimu ani zvyšovat výchylku

• Statická zásoba stability: rozdíl mezi polohou neutrálního bodu a 
těžištěm letounu

• Podélná a příčná stabilita letounu
• Dynamická stabilita letounu

Základní charakteristiky letadla



Flutter-samobuzené kmitání letounu
• Rezonance vlastní frekvence konstrukce a budící frekvence 

obtékajícího vzduchu.

Flutter-samobuzené kmitání letounu



Panelová metoda
• Geometrie letounu se nahradí střední plochou
• Přístup spočívá v diskretizaci úlohy, tj. v nahrazení obtékaného tělesa 

soustavou vhodně zvolených aero-hydrodynamických prvků ( např. 
zdroje, propady, potenciální víry ). 

• Aplikace panelové metody převádí úlohu na řešení soustavy 
lineárních algebraických rovnic pro neznámé intenzity diskrétních 
aero-hydrodynamických prvků. 

• Tato metoda poskytuje přijatelné výsledky při minimální náročnosti na 
vývoj aplikace. 

Panelová metoda



Panelová metoda
• Předpoklad potenciálního proudění 
• Provede se rozdělení  plochy na jednotlivé elementy - panely s 

vázaným potenciálním podkovovitým vírem v 25% hloubky elementu
• Zavede se okrajová podmínka tečného proudění v 75% hloubky 

elementu-tříčtvrtinový bod.
• Řeší se úloha intenzity cirkulace Γ jednotlivých víru při splnění 

okrajové podmínky tečného proudění ve tříčtvrtinovém bodě
• Výsledné silové účinky na panelu se stanový pomocí Žukovského věty 

jako součet přírůstků od jednotlivých cirkulací všech elementů
• Výsledné účinky na celý objekt jsou vektorovým součtem účinků na 

jednotlivé panely 

Panelová metoda



Základní předpoklady řešení
• Proudové pole je zcela rovnoměrně vyplněno tekutinou, tzn. jde o 

spojité homogenní prostředí jehož hustota je konstantní v celém 
proudovém poli. Platí že rychlost zvuku se šíří nekonečně velkou 
rychlostí

• Tekutina je prostá jakéhokoliv projevu vnitřního tření, jde o ideální 
tekutinu

• Nedochází žádnou formou ke sdílení tepla
• Proudové pole je nevířivé, potenciální
• V proudovém poli se připouští existence plocha nespojitosti typu 

vírových ploch (vrstev)
• Otékaní je lineární, resp. po částech lineární bez odtržení proudu
• Obtékaný letoun je považován za absolutně tuhé těleso.

Panelová metoda



Potenciální proudění

Panelová metoda

Potenciální proudění kolem 
profilu bez cirkulace

Cirkulační proudění kolem 
profilu

Cirkulační proudění je charakterizováno tím, že pro libovolnou křivku, která 
neobepíná profil je integrál cirkulace rychlosti roven nule (proudění je 
potenciální), kdežto pro uzavřenou křivku obepínající profil má tento integrál 
hodnotu od nuly odlišnou, označíme ji Γ. 



Žukovského věta

Panelová metoda

Kvantitativní vztah mezi velikostí 
cirkulace Γ a vztlakem Y působícím na 
délkovou jednotku rozpětí křídla 
nekonečného rozpětí. Při jejím odvození 
se využije věta o změně průtočné 
hybnosti, která se aplikuje na kontrolní 
objem ohraničený křivkou k. 

Y = ρ v∞ Γ
ρ hustota vzduchu

v∞ rychlost nabíhajícího proudu

Po odvození obdržíme



Definice náhradního geometrického modelu
Geometrie letounu se aproximuje soustavou obdélníkových přímkových 
ploch – panelů, na které jsou aplikovány základní aerodynamické prvky

• Polohu aerodynamického středu panelu tj. polohu vázaného víru. Pro 
vztlaková tělesa se používá podkovovitý vír

• Polohu kontrolního bodu panelu

• Vektor a velikost vázaného víru

• Jednotkový vektor normály panelu
v kontrolním bodě 

Základní charakteristiky letadla



Matematický model
Aerodynamické účinky náhradních elementů lze určovat na základě 
rychlostního pole indukovaného aerodynamickým prvkem – vírem ve 
svém okolí. Velikost indukované rychlosti v libovolném bodě vyvolanou 
vírovou linií lze stanovit pomocí Biot-Savartova zákona

Panelová metoda

Po integraci výše uvedeného vztahu získáme závislost mezi indukovanou 
rychlostí a cirkulací ve tvaru

Viv,i = avi,j . Γj

Kde avi,j je konstanta závislá pouze na geometrii obtékaného tělesa



Okrajová podmínka
Okrajové podmínce tečného obtékaní se vyhovuje v N diskrétních 

místech, tzv. kontrolních bodech

Panelová metoda

(Viv,i +V∞) . ni = 0

Viv,i indukovaná rychlost od diskrétních výrů

V∞ rychlost nabíhajícího proudu

ni normála v kontrolním bodě



Výsledná soustava lineárních rovnic

Panelová metoda

ai,j  . ni . Γj = - V∞ . ni

Soustava nezávislých lineárních rovnic pro neznáme intenzity diskrétních 
vírů – cirkulace Γj

Matice ai,j a vektor normál ni  jsou závislé pouze na geometrii letounu a 
charakteru zvolených aero-hydrodynamických prvků .



Výsledné silové účinky 
• Výsledné silové účinky na panelu

se stanový pomocí Žukovského
věty jako součet přírůstků od
jednotlivých cirkulací všech
elementů

• Výsledné účinky na celý objekt jsou
vektorovým součtem účinků na
jednotlivé panely

Metoda tříčtvrtinového bodu
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Děkuji Vám za pozornost


