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Základy letadlové techniky – Konstrukce 

 
 Zatížení letounu, násobek, letová obálka, provozní a početní zatížení 

 Základní typy konstrukce 

 Používané materiály, základní vlastnosti, dřevo, kov, kompozit 
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Zatížení letounu 

 
 Aerodynamickými silami: vztlak, odpor, moment 

 Setrvačnými silami: setrvačné síly od hmoty, gyroskopické momenty 

 Osamělé síly: od podvozku, řízení, závěsy konstrukčních celků, tah 

 

• Násobek 

 
   

 

Zrychlení ve svislé ose
n

Gravitační zrychlení
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Zatížení letounu 
 

• Maximální provozní zatížení: 
maximální zatížení, která lze  
v provozu očekávat (dále jen 
provozní zatížení). Nesmí způsobit 
trvalé deformace. 

 

• Početní zatížení: maximální 
provozní zatížení násobené 
předepsanými bezpečnostními 
násobky (obvykle K=1,5). Početní 
zatížení může způsobit trvalé 
deformace, nesmí vést  
k ztrátě únosnosti konstrukce 
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Výpočet celkového součinitele bezpečnosti 
• Podle druhu konstrukce mohou být požadovány další zvyšující součinitele 

(použití kompozitu Kk=1,25). 

 

 

 

 

• Kde: 

 Fpo   početní zatížení 

 Fpr    provozní zatížení 

 K      součinitel bezpečnosti 

 Kk    zvyšující součinitel bezpečnosti pro kompozitní materiál 

 

 

1,5 1,25 1,875po pr k pr prF F K K F F       
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Zatížení letounu 
 

• Letové případy 

 Obratové 

 Poryvové 

 

• Pozemní případy 

 Přistávací případy 

 Dodatečné podmínky 
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Letové případy 

 
• Obratové:  

 symetrické  

 nesymetrické  

 ustálené  

 neustálené  

 

• Poryvové: Poryv je atmosférický vzdušný proud, který vzniká zejména 
nerovnoměrným ohřevem zemského povrchu. Má obecný směr, pro výpočet 
zatížení se uvažují poryvy svislé (zatížení křídla a vodorovných ocasních ploch) 
a vodorovné (zatížení svislých ocasních ploch). Při vlétnutí do poryvu se náhle 
změní úhel náběhu letounu a křídle, rychlost se prakticky nezmění. 
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Letová obálka 
• Definuje rozsah povolených rychlostí a násobků letadla 

 

 

 

Obratová obálka Poryvová obálka 
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Letová obálka 
• Kombinací obratové a poryvové obálky vzniká letová (celková) obálka 

 

 

 

Celková obálka 
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Pozemní případy 
 Přistávací případy: simulují zatížení letadla při přistání např. přistání na tři 

body, přistání s velkým úhlem náběhu, přistání na jedno kolo.  
Požadovaná klesací rychlost 1-3 m/sec 

 Dodatečné podmínky: simulují pohyb letounu po zemi např. brzdění, 
vlečení, zatáčení 

 

 



Základní pojmy a definice v konstrukci letadel 

10.3.2014 A0M36BEP - Přednáška 4 11 

Názvosloví letadel podle tvaru křídel 

 

Obdélníkové 

Trojúhelníkové Lichoběžníkové 

Eliptické 
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Názvosloví letadel podle umístění nosné plochy 

 

Hornoplošník Dolnoplošník 

Středoplošník 
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Názvosloví letadel podle umístění stabilizačních ploch 

 

Klasické uspořádání Kachna 

Samokřídlo 
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Názvosloví letadel podle konstrukce křídla 

Samonosné Vzpěrové 
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Základní pojmy a definice v konstrukci trupu 
 Potah: tvoří obrys trupu 

 Přepážka: stabilizují potah, slouží pro zavádění sil do potahu 

 Podélník: stabilizují potah, mohou přenášet ohybové zatížení 
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Základní pojmy a definice v konstrukci nosných ploch 
 Potah: tvoří obrys nosné plochy 

 Žebra: stabilizují potah 

 Nosník: tvořený pásnicí a stojinou a přenáší ohybové namáhání 

 Podélník: vyztužuje potah 

 Torzní skříň: tvořena převážně potahem křídla, přenáší krut 
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Typy konstrukcí 

 

Primární: součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní 
stránce vážně ohrozí (např. nosné částí křídel, trupu) 

 

Sekundární: součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní 
stránce vážně neohrozí (např. vztlaková mechanizace) 

 

Terciální: součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní 
stránce neohrozí (např. sedačky, kryty)  
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Rozdělení podle přenosu zatížení konstrukčních prvků 

Příhradová 

Nosníková 

Nosníková poloskořepina 

Poloskořepinová 

Skořepinová 
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Příhradová konstrukce 
 

• Tvořena jednotlivými pruty přenášejícími osové zatížení, osamělé síly se zavádí 
do styčníků, kritické namáhání prutů na přetržení a vzpěr 



Typy konstrukcí 

10.3.2014 A0M36BEP - Přednáška 4 20 

Nosníková  konstrukce 

• zatížení ve směru kolmém na rovinu křídla, tedy ohybový 
moment a posouvající sílu přenáší jeden nebo více robustních 
nosníků. Potah takového křídla přenáší aerodynamické síly na 
kostru křídla, tj. na nosníky a žebra. U starších konstrukcí býval i 
netuhý (plátěný) . Kritické namáhání: ztráta stability potahu a 
tlačené pásnice, přetržení tažené pásnice. 
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Nosníková poloskořepina 

• Část potahu (na náběžné hraně nebo mezi dvěma nosníky) je 
tuhá a je vyztužena podélníky a žebry tak, že je schopna převzít 
na sebe část ohybového zatížení a ulehčit tím nosníkům. Nosníky  
jsou méně robustní. Kritické namáhání: ztráta stability 
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Poloskořepinová konstrukce 

• Materiál z pásnic se přemístil do podélných výztuh, které u této 
konstrukce mají porovnatelné rozměry s pásnicemi. Pokud se 
týká přenosu napětí, tak ohybová napětí přenáší podélné výztuhy 
a pásnice, smyková napětí od posouvajících sil stojiny nosníků a 
smyková napětí od krutu podélnými výztuhami značně vyztužený 
potah.  
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Poloskořepinová konstrukce 

Ukázka poloskořepinové konstrukce 
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Skořepinová konstrukce 

 

• Potah přenáší smyková i ohybová napětí  
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Materiály v užívané v primární s sekundární letadlové konstrukci 

Dřevo: lípa, balza, bříza, jasan. 

Kov: ocel, AL-slitiny, Mg-slitiny, TI-slitiny 

Kompozit: sklo, uhlík, aramid, bor, keramika 

Plasty: překryty kabin, prosklení 
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Dřevo: 

 Lípa: hustota 533 kg/m3, pevnost v tahu 85 MPa, v tlaku  44-52 MPa  
Použití: nosníky, žebra, přepážky 

 Smrk: hustota  441 kg/m3, pevnost v tahu 95 MPa, v tlaku 44 MPa  
Použití: nosníky, žebra, přepážky 

 Balza: hustota 120-200 kg/m3, pevnost v tahu 8-20 MPa, v tlaku 8-18 MPa 
Použití: výplně, potah 

 Bříza: hustota 673 kg/m3, pevnost v tahu 137 MPa, v tlaku 51 MPa 
Použití: překližka, potah 

 Jasan: hustota 702 kg/m3, pevnost v tahu 165 MPa, v tlaku 52 MPa  
Použití: vrtule 
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Kov: 

 Ocel: hustota 7 860 kg/m3, modul pružnosti 210 103 MPa, pevnost v tahu 
300-2000 MPa 
Použití: vysoce namáhané části draku (závěsy, čepy, atd.), převody 
agregátů, tepelně namáhané díly motoru 

 AL-slitiny: hustota 2 660kg/m3 modul pružnosti 68-72 103 MPa, pevnost v 
tahu až 750 MPa 
Použití: nosné části draku a motoru (žebra, přepážky, nosníky, potah, atd.) 

 Mg-slitiny: hustota 1 740 kg/m3, modul pružnosti 42 103 Mpa, pevnost v 
tahu 135-285 MPa 
Použití: rámy, disky kol, konstrukční prvky s požadavkem na tuhost a nízkou 
pevnost 
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Kov: 

 TI-slitiny: hustota 4506 kg/m3, modul pružnosti 85-114 103 MPa, pevnost 
v tahu 240-900 MPa 
Použití: vysoce namáhané (pevnostně i tepelně) díly, centroplány, díly 
motorů 

 AL-Li: hustota 2 580 kg/m3, modul pružnosti 75 103 MPa, pevnost v tahu 
340-470 MPa 
Použití: náběžné hrany křídel, centroplán (např. MIG-29), vysoce 
namáhané díly. 
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Kompozity - definice základních pojmů 

 Kompozit: heterogenní materiály složené ze dvou nebo více fází, které se 
vzájemně výrazně liší svými mechanickými, fyzikálními a chemickými 
vlastnostmi.  

 Lamina: Jedna vrstva výztuže a matrice stejných vlastností a orientace 

 Skladba kompozitu: počet a orientace jednotlivých lamin 

 Objemový podíl: Poměr objemu výztuže ve výsledném kompozitu. Čím 
vyšší je podíl výztuže v kompozitů, tím kvalitnější kompozitů. 

 Hmotnostní podíl: Poměr hmotnosti výztuže ve výsledném kompozitu. 
Čím vyšší je podíl výztuže v kompozitů, tím kvalitnější kompozitů. 
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Kompozity - definice základních pojmů 

 Matrice: Úkolem matrice je také fixovat výztuž a chránit ji proti vnějším 
vlivům. K přenosu sil dochází s pomocí adheze mezi vláknovou výztuží a 
matricí. Modul elasticity vláken v podélném směru musí být větší než 
modul materiálu v matrici. Tažnost matrice musí být vyšší než tažnost 
vláken, zatímco pevnost vláken musí být větší než pevnost matrice. 
Používané matrice jsou většinou polymerní (termosety, termoplasty). 
Mohou být i keramické, kovové atd. 

 Výztuž: Přenáší zatížení kompozitů. Ke kompozitům patří jen materiály s 
podílem výztuže nad 5 %.  



Materiály v letadlových konstrukcí 

10.3.2014 A0M36BEP - Přednáška 4 31 

Rozdělení kompozitů podle matrice 

 S kovovou matricí 

 S polymerní matricí  

 S keramickou matricí 

 S anorganickou matricí (sírany, silikáty) 

 Kombinací 



Materiály v letadlových konstrukcí 

10.3.2014 A0M36BEP - Přednáška 4 32 

Polymerní matrice 

 Termoplastickou: plastický, deformovatelný materiál, který si tyto 
vlastnosti uchovává i po zahřátí a opětovném ochlazení  

 Reaktoplastickou: je ve vytvrzeném stavu netavitelný a nerozpustný  

 Elastomerní (materiál, který je schopen se deformovat již malou silou 
nejméně o 100% své původní délky a po uvolnění síly se vrací do 
původního tvaru) 
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Rozdělení kompozitů podle výztuže 

 Krátká vláky (whiskery): většinou náhodná orientace, délka vláken max. 
několik centimetrů, Aspektní (štíhlostní poměr) l/d až 200. 

 Částicové kompozity: výztuž větší než 1µm, která musí být rovnoměrně 
rozptýlena, částice protáhlého nebo destičkového tvaru mohou matrici 
zpevňovat. Sférické částice mají štíhlostní poměr 1. 

 Jednosměrné kompozity: Dlouhá vlákna jednosměrně orientována v 
celém kompozitu 

 Tkaniny: tkané rovinné nebo prostorové struktury. 
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Vlákna kompozitních materiálů 

 Kovová: drátky z vysokotavitelných kovů 

 Skleněná: sklovinu tvoří předchlazená tavenina směsi oxidů Si, Al, Ca, B, 
Mg 

 Uhlíková: vyráběná z vláken polyakrylonitridu, ropných smol nebo 
celulózových vláken 

 Keramická: na bázi Al2O3 

 Polymerní: aromatické polyamidy, ultravysokomolekulární polyetylén, LCP 
kopolyestery 
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Mechanické vlastnosti kompozitů používaných v primárních a 
sekundárních letadlových konstrukcích 

 Skleněná: hustota 2500 kg/m3, pevnost v tahu 1,7 – 4,5 GPa, modul 
pružnosti 69-85 GPa. 
Použití: potahy, pružnice podvozku, galvanické oddělení mezi Al slitinou a 
uhlíkovým kompozitem (hliník-uhlí tvoří článek, elektrolitická koroze) 

 Uhlíková: hustota 1 750 kg/m3, pevnost v tahu 1,2 – 5,5 GPa, modul 
pružnosti 100-900 GPa. 
Použití: potahy, vysoce namáhané díly a díly s velkými požadavky na 
tuhost(pásnice nosníků, hřídele, táhla, atd.) 
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Mechanické vlastnosti kompozitů používaných v primárních a 
sekundárních letadlových konstrukcích 

 Aramidová (Nomex, Kevlar, Kermel): hustota 1 400 kg/m3, pevnost v tahu 
3,5 – 2,85 GPa, modul pružnosti 70 – 130 GPa 
Použití: díly odolné proti rázovému namáhání (bezpečností rámy kabin, 
pružnice, pancéřování) 



Technologie výroby letadlových konstrukcí 
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Technologie výroby letadlových konstrukcí 

Nýtované konstrukce Kompozitní konstrukce 
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Děkuji Vám za pozornost 

 


