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This university textbook is intended primarily for students of programs
focused on air transport and aircraft operation. It reflects the importance
of general knowledge of aircraft and their systems for a wide range of
professional professions that deal with air traffic. It thus meets the general
knowledge requirements of aircraft, specified by the regulatory basis for
licensed specializations in civil aviation. The text should help the reader
find answers to the questions of what is needed to keep aircraft operating
safe, especially in the field of commercial air transport. Airplanes are the
most used here, which is why the most important part of the textbook
content is dedicated to them.

The content and structure are like how the textbook “Aircraft” by the same
author was published in Slovak for the University of Žilina jointly by Alfa
Bratislava and SNTL Praha. The text is now updated and supplemented to
reflect the current level of expertise, activities, and knowledge requirements
in the field. The explanation of the issue is in gradual steps from the specification of operational requirements for aircraft through a description of their
structures and systems to current knowledge in the field of airworthiness
standards and requirements for its maintenance in the life cycle of aircraft.
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Předmluva
Cílem učebnice je podat ucelený pohled na letadlovou techniku v souladu
s požadavky na odbornosti v technickém a letovém provozu letadel.

Učebnice je určena studentům bakalářských a magisterských studijních
programů se zaměřením na letecký provoz, leteckou dopravu a problematiku civilního letectví v České republice. Tematicky je učebnice zaměřená na odbornosti civilního letectví, kde se vyžaduje plnění požadavků
předpisové základny leteckého provozu. Reflektuje aktuální stav poznání
v této problematice. Proto je učebnice také vítanou publikací pro knihovny
schválených organizací pro výcvik pilotů, techniků údržby letadel a řídících
letového provozu.
Primárně je důraz kladen na filozofii zabezpečení vysoké úrovně bezpečnosti leteckého provozu. Text by měl čtenáři pomoci v rozhodování
o bezpečném provozu letadel, zejména v oblasti obchodního provozu
letecké dopravy. Zde se nejvíce uplatňují letouny, proto právě jim je věnovaná nejvýznamnější část obsahu učebnice. Tam, kde učebnice používá
pojem „letadlo“, je možné chápat text ve vztahu ke všem druhům letadel.
A tam, kde text používá pojem „letoun“, jde o specifické znalosti vázané
na letouny.
Zcela zásadní otázka, kterou profesionálové v letovém provozu řeší, je:
letět nebo neletět? Požadují se znalosti, které se v předpisech definují jako
„všeobecné znalosti letadla“. Učebnice k těmto požadavkům dává solidní
základ, zpracovaný v šesti kapitolách:
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1. Úvod nás provede historickým vývojem provozování letadel a specifickými požadavky v oblasti provozní účinnosti letadel.

2. Druhá kapitola je věnovaná požadavkům na výrobu a provoz letadel.
Popisuje rozdělení letadel, charakteristiky provozních zatížení letadel
a konstrukční filozofii letadel.

3. Třetí kapitola poskytuje obraz primární konstrukce letounu, konstrukci
draku. Formuje ucelenou představu o systémech primární konstrukce,
a co lze od nich v provozu očekávat, včetně provozních omezení.

4. Ve čtvrté kapitole jsou popsány systémy sekundární konstrukce a principy jejich fungování pro zabezpečení letových výkonů a vlastností.

5. Významnou částí je pátá kapitola, která přináší aktuální poznatky
v oblasti standardů letové způsobilosti letadel, certifikační specifikace
inherentní způsobilosti a požadavky na zachování letové způsobilosti
v provozu letadel.

6. V závěru je šestá kapitola věnovaná problematice provozní spolehlivosti
letadlové techniky.
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3 ⁄ Primární
konstrukce letounu
Konstrukce letadel tvoří obor, který je nadstavbou problematiky, obecně popsané v předcházející části učebnice. Zužitkujeme obecné závěry té
předcházející části a jejích kapitol. Další výklad bude orientovaný specificky na letouny, byť některé kapitoly teoreticky pokryjí i soustavy jiných
druhů letadel.
Tab. 3.1_ Základní funkce soustav draku letounu
Soustava

Primární funkce

Sekundární funkce

KŘÍDLO

Vytváření potřebného vztlaku.

Nosit palivo, pohonné jednotky.
Zabezpečit žádané letové vlastnosti.

TRUP

Poskytnout dostatečný prostor
pro posádku, cestující a náklad.

Likvidovat zatížení od připojených
křídel, ocasních ploch a podvozku.

OCASNÍ
PLOCHY

Zabezpečit žádané letové vlastnosti,
stabilitu a řiditelnost

Nemá.

ŘÍZENÍ

Řídit pohyb letounu v rozpětí všech
provozních letových režimů.

Nemá.

PODVOZEK

Likvidovat reakce od přistávacího
nárazu, umožnit a řídit pohyb po zemi.

Nemá.

Podstatnou částí konstrukce letounu, definujeme ji jako primární konstrukci,
je konstrukce draku, přesněji řečeno: je to soustava těch konstrukčních
systémů, jejichž případné úplné poruchy mají katastrofální důsledky. Používá se také pojem „kritická konstrukce“, definovaná jako konstrukce, jejíž
integrita je nezbytná pro zachování provozní bezpečnosti letadla (definice
je použitelná pro všechny druhy letadel).
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_3.1 Nosné plochy letounů

Obr. 3.1_Křídlo dopravního letounu B747-8,
schematický náčrt Boeing 2011 19

Jak vyřešit spolehlivou a efektivní produkci vztlaku?

Nosné plochy letounů – křídla – jsou nejdůležitější soustavou draku, bez
nich bychom letoun do vzduchu nedostali. Při pohybu v zemské atmosféře vytváří vztlak potřebný pro let. Nosná plocha je u letounu pevná,
aerodynamicky tvarovaná pro nejefektivnější produkci vztlaku, v dané
konfiguraci nepohyblivá. Křídlo je tvarově, konstrukčně i pevnostně řešené
vždy s ohledem na požadované výkonnostní charakteristiky, jakých má
daný letoun v letovém provozu dosahovat. Různá křídla jsou tedy od sebe
odlišitelná na základě jejich geometrických charakteristik a pevnostního/
konstrukčního řešení.

_3.1.1 Základní parametry nosné plochy
Určujícími charakteristikami křídel jsou především jejich geometrické
charakteristiky, které mohou významně ovlivňovat aerodynamiku křídla
a jeho chování v rozpětí provozních letových režimů. Patří sem tyto charakteristiky:

1. Poloha nosné plochy vzhledem k trupu, do nějž je vetknutá. Rozlišujeme:
dolnoplošníky, středoplošníky a hornoplošníky.
Dolnoplošníky jsou nejčastěji používaným uspořádáním, mají přednosti z provozně-technologického hlediska (přístupnost k důležitým
konstrukčním uzlům), pro případné nouzové přistání je dolní poloha

19
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Poloha nosné plochy je také určena úhlem nastavení, používá se také
termín úhel seřízení. Je to úhel, který svírá tětiva kořenového profilu
křídla s podélnou osou letadlové souřadnicové soustavy. Volí se tak,
aby letoun vykazoval nejmenší odpor právě při cestovním režimu letu
(co je nejdelší dobu využívaný režim letu).

Obr. 3.2_Úhel nastavení
(seřízení) profilu křídla

křídla relativně bezpečnější (destrukce, borcení křídla, je schopná pohltit značnou část energie nárazu na zem), jsou ale nejméně výhodné
z aerodynamického hlediska (trup výrazně ovlivňuje otékání horní
strany profilu křídla, kde vzniká větší část aerodynamické síly vztlaku).
U středoplošníků silné pevnostní elementy prochází trupem tak, že
tento prostor je méně využitelný pro užitečný náklad. Hornoplošníky
mají charakteristiky na opačném pólu proti dolnoplošníkům, cenná je
jejich aerodynamická čistota (horní strana profilu nenarušená).

2. Půdorysný tvar křídla je určen pravoúhlým průmětem křídla do tečné
roviny letadlové souřadnicové soustavy letounu.

Obr. 3.3_Geometrické
charakteristiky křídla

Aerodynamicky nejčistější při vytváření potřebného vztlaku je eliptické
křídlo, které na svém rozložení vztlaku po rozpětí má nejmenší podíl
ztrát v důsledku konečného rozpětí.

74_75
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Naproti tomu křídlo obdélníkové je na tom z hlediska aerodynamické
čistoty nejhůře, má nejvýraznější ztráty vinou konečného rozpětí, je
ale konstrukčně a technologicky nejjednodušší. Jistým kompromisem
je křídlo lichoběžníkové, i dnes ještě nejčastěji používané. Jeho charakteristiky často vylepšujeme pomocí wingletů, které dokáží indukovaný
odpor konečného křídla zmírnit. U velmi rychlých letounů se jako výhodné řešení jeví použití křídla trojúhelníkového.

3. Plocha křídla (A) je celková projekční plocha, ohraničená náběžnou
a odtokovou hranou a oběma tětivami koncových profilů křídla.
𝑙𝑙𝑙𝑙�
2

kde:

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2 ∙ � 𝑏𝑏𝑏𝑏 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ,
0

b je hloubka profilu křídla [m],
l … rozpětí křídla [m].

Do plochy křídla tedy patří i ta část, která proniká trupem, křidélka
a klapky v zasunuté poloze – tzv. „křídlo v čisté konfiguraci“. Takový je
pohled konstrukční, pro aerodynamické výpočty ale přirozeně budou
hrát roli čisté plochy křídla, bez plochy průniku trupem.

4. Rozpětí křídla (l) je vzdálenost mezi koncovými profily křídla, měřeno
kolmo na rovinu symetrie.

5. Štíhlost křídla (λ) je parametr vyjadřovaný pomocí dvou předcházejících
parametrů.
𝜆𝜆𝜆𝜆 =

𝑙𝑙𝑙𝑙2
𝐴𝐴𝐴𝐴

Štíhlost křídla má významný dopad na aerodynamické charakteristiky
křídla, souvisí s ní totiž velikost indukovaného odporu, a to nepřímo
úměrně. Všimněme si např. výkonných kluzáků, velká štíhlost jejich křídel je důležitá právě z důvodu snahy co nejvíce eliminovat indukovaný
odpor.

6. Zkroucení křídla (φ, viz obr. 3.2) ve formě zkroucení geometrického je
rozdíl úhlů nastavení kořenového a koncového profilu křídla.

Zkroucení má význam pro úpravu charakteristik křídla v blízkosti režimu pádové rychlosti. Je užitečné, když letoun „varuje“ před „přetažením“
vibrací ocasních ploch, což by mělo dát poslední šanci na zásah – redukci
úhlu náběhu. K odtrhávání proudu v blízkosti kritického úhlu náběhu
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Obr. 3.4_Zúžení křídla, střední
aerodynamická tětiva

by nemělo docházet nejprve na koncích křídel (jsou tam křidélka), ani
po celé délce rozpětí. Ideálně posuneme tuto oblast ke kořeni křídla
buď geometrickým zkroucením (úhel nastavení kořenového profilu
je větší než u koncového profilu), nebo zkroucením aerodynamickým
(koncový profil je relativně tenčí, rychlejší). Pohled od konce křídla
směrem k trupu nám napoví, které zkroucení je použito.

7. Zúžení křídla (η) je parametr charakterizující křídla lichoběžníková, je
dán poměrem větší kořenové hloubky k menší hloubce profilu na konci
křídla.

𝜂𝜂𝜂𝜂 =

𝐵𝐵𝐵𝐵1
𝐵𝐵𝐵𝐵2

8. Úhel šípovitosti (χ) je úhel, který svírá aerodynamická osa křídla
(spojnice aerodynamických středů nebo zjednodušeně čára vedená
ve ¼ hloubky od náběžné hrany křídla) s normálovou rovinou letadlové
souřadnicové soustavy letounu.

Šípovitost křídla se používá u rychlejších letounů na zvýšení kritické
rychlosti letu letounu. Šikmost aerodynamické osy křídla způsobuje
rozklad vektoru rychlosti nabíhajícího proudu vzduchu na dvě složky
(ve směru tětivy profilu – tedy kolmo na aerodynamickou osu a ve směru
aerodynamické osy), což vlastně snižuje rychlost obtékání samotného
profilu a posouvá to kritickou rychlost do větších rychlostí. Tento efekt
je tím větší, čím větší úhel šípu použijeme. Průvodním efektem je ale
snížení účinnosti křidélek.

9. Úhel vzepětí (ψ) je úhel, který svírá aerodynamická osa křídla (spojnice
aerodynamických středů nebo zjednodušeně čára vedená ve ¼ hloubky od náběžné hrany křídla) s tečnou rovinou letadlové souřadnicové
soustavy letounu.
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Vzepětí křídla může být kladné (nahoru) nebo záporné (dolů). Ovlivňuje stranovou stabilitu a řiditelnost, kladné zvyšuje stabilitu, záporné
zvyšuje manévrovatelnost.

10. Střední aerodynamická tětiva křídla (BSAT) je definovaná jako tětiva ekvivalentního obdélníkového nezkrouceného křídla, které má vlastnosti
shodné s reálným křídlem lichoběžníkovým, zkrouceným.
Střední aerodynamickou tětivu tedy můžeme brát jako charakteristiku aerodynamickou, nicméně lze ji určit graficky (viz obr. 3.4).
Transformací křídla na křídlo obdélníkové zjednodušíme úvahy a výpočty aerodynamických charakteristik – výsledný vztlak, klopivý
moment apod. Významnou aerodynamickou charakteristikou, kterou zde také nalezneme, je aerodynamický střed křídla (v průsečíku
střední aerodynamické tětivy s aerodynamickou osou křídla), který
má zásadní vliv na určení letových vlastností křídla, a nakonec také
celého letounu.

11. Profil křídla je v příčném řezu křídla kolmý na aerodynamickou osu
křídla a má své vlastní geometrické charakteristiky (hloubka, tloušťka,
zakřivení profilu atd.).

Profily křídel mají zcela zásadní vliv na výkonnost letounů. Celá škála
různých tvarů a geometrických charakteristik profilů podmiňuje zejména jejich použitelnost pro požadované rozpětí provozních rychlostí
letu. Dnes vidíme u dopravních letounů posun od klasických, vypuklých,
profilů směrem k profilům laminárním.

_3.1.2 Konstrukce křídel
Z hlediska konstrukčního provedení se nabízí různé typy křídel. Nejčastěji
používané rozdělení jejich konstrukcí je založené na respektu k významu
hlavních pevnostních elementů, rozhodujících v přenosu vnějších zatížení.
Pevnostně je křídlo prostorový nosník, namáhaný vnějšími zatíženími
a z nich rezultujícími vnitřními silami, napjatostí uvnitř základních pevnostních elementů. Principiálně lze takto rozlišit dva základní typy konstrukcí: nosníkovou a tenkostěnnou. Existují i kombinace, a tak můžeme
pojmenovat typy křídel:
× nosníková křídla,
× nosníkové poloskořepiny,
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× poloskořepiny,
× skořepiny,
× plnostěnná křídla.

Pevnostní charakteristiky pojmenovaných typů konstrukcí křídel se liší
především specifickým způsobem přenosu vnějších sil. U nosníkových
konstrukcí se jako reakce na zatížení vnějšími silami vnitřní síly formují do
osových sil v nosnících, u tenkostěnných konstrukcí do napětí rozloženého
po ploše tenkostěnných částí konstrukce.
Kromě toho můžeme konstrukce křídel rozlišit také podle toho, zda používají vnější vyztužení:

× křídla vyztužená (s vnějším vyztužením),
× křídla samonosná (bez vnějšího vyztužení).

Obr. 3.5_Vyztužená křídla

Vyztužená křídla získávají vnějším vyztužením relativně větší vzdálenost
závěsů křídla do trupu. Rameno dvojice sil v těchto závěsech přenášených
(reakce na působící ohybové momenty v normálové rovině), je větší než
u křídla samonosného a přijatelně se tak snižují velikosti těchto reakcí.
Vnější vyztužení je možné použít jen u křídel nosníkových. V nosnících
se tedy ve srovnání s křídly samonosnými pevnostně řeší relativně menší
osové vnitřní síly a výsledkem je lehčí konstrukce.

Vnější vyztužení si ale nemůžeme dovolit u letounů větších rychlostí, protože produkuje parazitní odpor, který exponenciálně narůstá s rychlostí letu.
U pomalejších letounů (do rychlostí řádově okolo 250 km∙h−1) se uvedená
výhoda dá využít.

Výhodné je použití úplného vnějšího vyztužení u křídel hornoplošníků
(A), kdy je vnější výztuž po většinu letových režimů namáhána v tahu.
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Pak nehrozí borcení výztuže vzpěrem ani při větších délkách výztuže. Pro
případná záporná zatížení se výztuž dá stabilizovat jejím zkrácením pomocí rozpěrek s pomocným uchycením v trupu nebo křídle. Úplné vnější
vyztužení je (dnes už spíše bylo) používané v provedení „dvouplošník“ (B),
kde se přenos ohybového momentu v normálové rovině realizuje na rameni nejvzdálenějších závěsů křídla dolního i horního. U dolnoplošníků
je použití vnějšího vyztužení problematické, nezískáme nic moc, protože
délku vnější výztuhy nelze kvůli jejímu potenciálnímu borcení zatížením
ve vzpěru (vzpěra je zatížena tlakem) volit příliš velkou.

Samonosná křídla jsou konstruovaná tak, že tvoří prostorovou soustavu
bez jakéhokoliv vnějšího vyztužení, schopnou přenášet veškerá vnější
zatížení ve všech složkách namáhání. Aerodynamicky je taková konstrukce
nejvýhodnější, protože veškerý odpor, který takové křídlo produkuje, je
odpor aktivní (nezbytný důsledek produkce potřebného vztlaku). Aerodynamická účinnost je tedy vyšší, avšak za cenu vyšší hmotnosti konstrukce.
To je důsledkem toho, že namáhání ohybovým momentem v normálové
rovině musí být přeneseno jen elementy schovanými uvnitř samotného
profilu křídla. Tedy stavební výška profilu je určující pro rozměry ramene dvojice sil, a reakce jsou díky tomu větší, než kdybychom mohli použít vnější vyztužení. Nicméně díky větším provozním rychlostem a lepší
aerodynamické efektivitě, ale i díky lepším konstrukčním materiálům
dneška, jsou samonosná křídla převládajícím řešením prakticky ve všech
kategoriích letounů.

_3.1.3 Nosníková křídla
Nosníková křídla využívají na přenos vnějších zatížení jeden nebo více
nosníků, odtud potom pojmenování jako jednonosníkové křídlo, dvounosníkové křídlo atd. Nosníky jsou hlavní pevnostní elementy v podélné
pevnostní soustavě, osovými silami ve svých pásnicích zachytávají ohybové
momenty, které jsou tou podstatnou, nejvýznamnější, součástí namáhání
konstrukce od vnějších zatížení.
V příčné pevnostní soustavě jsou v určitých roztečích řazena žebra, která především stabilizují tvar profilu křídla a místně odvádí část plošného zatížení od připojeného potahu. Krouticí momenty se potom přenáší
prostorovou sítí vnitřního vyztužení nosníků nebo doplněním nosníků
o pracující nosný potah a tak vytvořením torzní skříně. Čistě nosníková
křídla se používají spíše u pomalejších, lehkých letounů, kde relativně
tlustý profil (relativní tloušťka více než 15 %) umožňuje využít dostatečně
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Obr. 3.6_Nosníková křídla,
foto Aeronautics Guide 20

velkou stavební výšku nosníků a kde je také relativně malé plošné zatížení
křídla (do 150 kg∙m−2).

Nosníkové konstrukce mají tyto výhody:

× dobře zachytávají soustředěná zatížení vyvolaná připojenými jinými
konstrukčními soustavami (podvozková noha, motorové lože…),
× dobře volené nosníky přenáší efektivně i velké ohybové momenty,
× potah křídla nemusí být nosný, a pokud je, je využit jen jako prostorové
vyztužení nosníků s malou funkcí v přenosu smyku,
× technologicky jednoduché uchycení (vetknutí) křídla do trupu pomocí
závěsů,
× kontrolní a technologické otvory v potahu křídla si nevyžadují speciální
zesílení, neb potah nepřenáší nějaká významná napětí.
Na druhé straně je třeba vidět i nedostatky nosníkových konstrukcí:

× poruchy nosníků mají katastrofální důsledky (nejsou zálohované),
a proto konstrukční filozofie je pouze „konstrukce s bezpečnou životností“, safe life,
× konstrukce není dostatečně tuhá, zejména v krutu, což je relativně
omezující z hlediska aeroelasticity,
× potah není využitý v přenosu zatížení od ohybu, a proto využití jeho
hmoty není zcela efektivní, konstrukce je tedy těžší,
× při větším počtu nosníků se využití hmoty konstrukce dále zhoršuje,
při využitelných roztečích mezi nosníky klesá stavební výška nosníků,
reakce v pásnicích rostou a tím roste také hmotnost konstrukce,
× potah není dostatečně vyztužený, což produkuje nežádoucí deformace,
nepříznivě ovlivňující aerodynamickou „čistotu“ křídla.
20

In: Aeronautics Guide [online]. [cit: 26. 10. 2021].
Dostupné z https://www.aircraftsystemstech.com/p/wings-wing-configurations-wings-are.html
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Obr. 3.7_Přenos zatížení
u jednonosníkového křídla s torzní
skříní v náběžné hraně

Jednonosníkové křídlo s torzní skříní v náběžné hraně je relativně nejjednodušší pevnostní řešení křídla. Hlavním nosným prvkem je nosník průřezu I,
který je umístěn v místě maximální tloušťky profilu křídla. Potah před
nosníkem v náběžné části je nosný, pracující, a spolu se stojinou nosníku
uzavírá torzní dutinu. Ta je potom schopna snášet zatížení od krouticích
momentů. V podélné soustavě je použita výztuž v náběžné hraně. Příčnou
soustavu doplňují žebra pro stabilizaci profilu a odvádění místních plošných zatížení od aerodynamických sil. Křídlo je do trupu vetknuté pomocí
tří závěsů (dva hlavní na pásnicích nosníku a jeden pomocný na výztuži
náběžné hrany.

Ohybový moment v normálové rovině (MON) je přenášen pásnicemi nosníku dvojicí osových sil (NN), v horní pásnici silou tlakovou a spodní pásnici
silou tahovou, a nakonec odveden přes hlavní závěsy do trupu. Posouvající
síla v normálové rovině (TN) je odváděna smykovým tokem (qN) ve stojině
nosníku. Ohybový moment v tečné rovině (MOT) je přenášen dvojicí osových
sil ve výztuži náběžné hrany (NT) a pásnicích nosníku (k∙NT) a [(1 − k)∙NT],
výztuž náběžné hrany je tak namáhána v tahu a pásnice nosníku v tlaku.
Osové vnitřní síly ve výztuži a pásnicích nosníku se vektorově sčítají a do
trupu jsou odvedeny přes závěsy. Posouvající síla v tečné rovině (TT) je
přenášena smykovým tokem (qT), probíhajícím horním a spodním potahem
torzní skříně. Krouticí moment (MK) je odveden smykovým tokem (qK) po
obvodu celé torzní skříně.
Jednonosníkové křídlo dvoudutinové konstrukce používá konstrukční schéma
hlavního nosníku vpředu a pomocného nosníku vzadu. Takové uspořádání
umožňuje použití dvou torzních skříní, jedné v náběžné hraně a druhé
v prostoru mezi oběma nosníky. Je častým uspořádáním kovových křídel
lehkých letounů. Má také výhodu v jednoduchém řešení přenosu zatížení
od křidélek a klapek, které se na pomocný zadní nosník uchycují pomocí
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otočných závěsů. Potah křídla musí být nosný, pracující v přenosu krouticích momentů. Křídlo má opět tři závěsy, dva na hlavním nosníku a jeden
na pomocném zadním nosníku. V místě dělení křídla ale pomocný zadní
nosník není schopen odvádět do centroplánu dvojice sil (reakce na ohybové momenty), to dokáže jen hlavní nosník. A tak není zadní nosník zcela
efektivně využit, do centroplánu odvádí jen jednu osovou sílu.

Obr. 3.8_Přenos zatížení
u jednonosníkového křídla
s pomocným zadním nosníkem

Proti předcházející konstrukci existuje tedy určitý rozdíl v přenosu zatížení,
patrný z obr. 3.8. V místě závěsů křídla hlavní nosník přenáší celou velikost ohybového momentu v normálové rovině (MON), tedy i tu část, kterou
by při své ohybové tuhosti přenesl pomocný zadní nosník. V kořenové
části křídla proto musí být potah zesílen, aby mohl odvést tuto část reakcí
z pomocného na hlavní nosník. Na přenosu ohybového momentu v tečné
rovině (MOT) se zúčastňují oba nosníky osovými silami ve svých pásnicích,
přičemž zadní nosník odvede v součtu obě osové síly jediným závěsem
do trupu. Posouvající síla v normálové rovině (TN) se přenáší smykovým
tokem (qN) ve stojině hlavního nosníku. Posouvající síla v tečné rovině (TT)
se přenáší smykovým tokem (qT) horního a spodního potahu torzní skříně
mezi oběma nosníky. Krouticí moment (MK) se přenáší smykovým tokem
po obvodě obou torzních skříní (qK1) a (qK2).

Dvounosníkové křídlo využívá ohybovou tuhost obou nosníků. Logicky má
každý nosník, protože oba jsou hlavní, dva závěsy v místě uchycení křídla
do centroplánu (do trupu). Zpravidla využívají nosný potah, který uzavírá,
podobně jako u předešlé konstrukce, dvě torzní dutiny. Přední nosník je
mírně předsazen před místo maximální tloušťky profilu tak, aby se přijatelně rozložil přenos ohybového momentu v normálové rovině na oba
nosníky (přední ≈ 70 % a zadní ≈ 30 %). Zadní nosník je i tady výhodně
umístěn a pevnostně řešen tak, aby posloužil na uchycení křidélek a klapek.
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Obr. 3.9_Přenos zatížení
u dvounosníkového křídla

Ohybový moment v normálové rovině (MON) a ohybový moment v tečné
rovině (MOT) se tedy přenášejí osovými silami v pásnicích obou nosníků
(viz obr. 3.9). Posouvající síla v normálové rovině (TON) je stabilizovaná
smykovým tokem ve stojinách obou nosníků (qN1 a qN2). Posouvající síla
v tečné rovině (TOT) se přenáší smykovým tokem v horním a dolním potahu
(qT) torzní dutiny mezi oběma nosníky. Krouticí moment (MK) se přenáší
oběma torzními dutinami smykovým tokem (qK) po jejich obvodu.

Zajímavým vyhotovením nosníkových konstrukcí křídel jsou (spíše už byly)
geodetické konstrukce. V příčné pevnostní soustavě nepoužívají žebra, ale
síť úhlopříčných pásnic, navázaných na nosníky. Soustava dává dohromady
poměrně tuhou síť, která spolupracuje s nosníky v přenosu všech zatížení. Konstrukce nepotřebuje nosný potah, a když je použit, je jenom málo
využitý v přenosu zatížení.
Nosníkové poloskořepiny jsou prvním krokem k lepšímu využití nosného
potahu nosníkových křídel. Od čistě nosníkových konstrukcí se liší tím,
že nosný potah je podélně vyztužený podélníky (viz obr. 3.10). Podélník
pak spolupracuje s potahem na přenosu zatížení a je schopen odvést i část
ohybových momentů, které by jinak odváděl jen nosník. Vyztužený potah
v prostoru mezi nosníky je schopen část reakcí na ohybový moment odvést
ve formě napětí, spojitě rozloženého ve vyztuženém potahu. Nosníková
poloskořepina tak slučuje znaky nosníkových konstrukcí a poloskořepinových konstrukcí.
Příčná pevnostní struktura nosníkových křídel je tvořena žebry. Normální
žebra, označme je „profilová“, plní funkci v místním odvedení plošných sil
aerodynamických do ostatní struktury prostorového nosníku křídla a udržují
aerodynamický profil křídla, stabilizují jej. Odvádí smykový tok z potahu a ně-
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kdy jsou oporou podélných výztuží (podélníků) u nosníkových poloskořepin.
„Zesílená“ žebra jsou potom ta žebra, která plní funkci přenosu soustředěných
zatížení v místech, kde nelze použít uchycení přímo na nosník. Bývá to např.
v místech uchycení pohonných jednotek, křidélek, klapek apod. Najdeme je
také tam, kde zesilují okraje velkých výřezů v prostorové soustavě křídla,
nebo v rovinách dělení křídla. Takto bychom mohli charakterizovat funkci
žeber i v dalších pevnostních řešeních křídel, křídel tenkostěnných.

Poloskořepinová konstrukce křídel je typicky tenkostěnná konstrukce, od
konstrukcí nosníkových se liší kvalitnějším využitím potahu křídel při
přenosu vnějších zatížení. Hlavním pevnostním elementem je silný nosný
potah dostatečně vyztužený podélníky. Prostorová soustava konstrukce vytváří nosnou skříň, která na rozdíl od torzní skříně nosníkových konstrukcí
přenáší všechny druhy namáhání. Ohyb přenáší napětím ve vyztuženém
potahu, krut a posouvající síly smykovým tokem po obvodu celé nosné
skříně. Na stabilizaci tvaru profilu a také na vyztužení prostorové soustavy
křídla se používají stojiny, které příčně člení prostorový nosník křídla na
dutiny s uzavřeným obvodem. Potom můžeme poloskořepinová křídla
pojmenovat jako jednodutinová nebo vícedutinová.

Obr. 3.10_Poloskořepinové křídlo,
foto Aeronautics Guide 21

_3.1.4 Poloskořepinová křídla

Ve srovnání s nosníkovými křídly můžeme vyjmenovat výhody
křídel tenkostěnných:

× prostorová konstrukce křídla lépe přenáší plošná zatížení,
× dokonalejší využití nosného potahu přináší relativní úsporu hmotnosti
prázdné konstrukce křídla,
× větší tvarová stabilita a tuhost konstrukce, což zlepšuje aerodynamické
charakteristiky a odolnost vůči aeroelastickým jevům,
21

In: Aeronautics Guide [online]. [cit: 26. 10. 2021]. Dostupné z https:
//www.aircraftsystemstech.com/p/wings-wing-configurations-wings-are.html
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× pevnostní řešení poskytuje větší vnitřní prostor díky menší hustotě
příčných vyztužení, což vylepšuje využitelnost pro rozmístění jiných
systémů letounu,
× utěsněním vnitřního prostoru lze přímo vytvářet integrální palivové nádrže, neb vyztužený potah je schopen snášet plošné zatížení od
hmotnosti paliva v křídle.
Je třeba vidět i nevýhody, jako jsou:

× do konstrukce křídla se problematicky zavádějí soustředěná zatížení
(od podvozku, pohonných jednotek apod.), prakticky to znamená použití
většího počtu zesílených žeber,
× komplikované řešení kontrolních a technologických otvorů v potahu
křídla, které musí být relativně malé a vybavené zesíleným lemováním,
aby nedocházelo k nežádoucí koncentraci napětí v potahu,
× pevnostní prvky pro uchycení křídla do trupu již nemohou být prosté
závěsy, ale musíme použít přírubové spojení, které musí být po obvodu
souvislé, nelze je přerušovat např. pro umístění podvozku apod.,
× u kovových konstrukcí se projevují rozdílné pevnostní charakteristiky
potahu a podélníků, zařazených paralelně v přenosu zatížení, v potahu
mohou vznikat místní plastické deformace.
Na vyztužení potahu se v praxi používají tvarově různé podélníky (L, Ո,
Ω…), technologicky zpracované ohýbáním, lisováním nebo protlačováním.
Nosnou skříň uzavírají horní a dolní panely potahu vyztužené podélníky
a stojiny, vytvářející tak dutinu/dutiny prostorového nosníku křídla. Materiál horního panelu, namáhaného při největším zatížení křídla tlakem
v podélném směru, je rozdělen mezi potah a podélné výztuže přibližně na
poloviny tak, aby to co nejlépe vyhovovalo potřebám stability v tlakovém
namáhání. Spodní panel má relativně silnější potah a nižší podélné výztuže,
rozložení materiálu lépe vyhovující namáhání v tahu. Potahy s podélníky
jsou vždy pevně spojené (nýtováním u kovových konstrukcí, svařováním,
lepením + nýtováním nebo jenom lepením).
Na rovnoměrné využití materiálu panelů nosné skříně se příčné řezy pevnostních elementů mění po rozpětí tak, aby to co nejlépe korespondovalo
s průběhem ohybových momentů. Směrem od kořene ke konci křídla se
podélné výztuže i potah ztenčují. Podélníky jsou ke konci křídla řidší, kopírujíce tak zúžení křídla.
V místě dělení křídla je spojovacím elementem příruba, která umožňuje
přenést zatížení z každého jednoho podélníku do protikusu centroplánu

Kniha_LETADLA.indb 86

25.04.2022 11:17:32

Letadla_3

Obr. 3.11_Přenos zatížení
u poloskořepinového křídla

nebo přímo do trupu. Centroplán je do trupu vetknutý prostorový nosník
stejného druhu konstrukce jako křídlo samotné. U tenkostěnných konstrukcí tvoří uzavřenou skříň, která umožňuje nejen uchytit křídlo na trup,
ale posloužit také jako palivová nádrž. Pro spojení dvou protikusů příruby
se používají lícované svorníky, kterých je po obvodu příruby odpovídající
počet.

Na obrázku je znázorněn způsob přenosu zatížení poloskořepinovou konstrukcí. Pro názornost je funkce nosné skříně rozkreslená ve třech řezech,
ve skutečnosti ale tyto vnitřní reakce působí v jednom příčném řezu křídla.
Obrázek přináší pohled na přenos zatížení jednou nosnou skříní, u vícedutinových konstrukcí by byl přiměřeně rozložen na daný počet nosných skříní.

Ohybový moment v normálové rovině (MON) je stabilizovaný tlakovým
napětím horního panelu (σNtl) a tahovým napětím spodního panelu (σNta)
nosné skříně křídla. Ve stojinách, uzavírajících nosnou skříň, se napětí
spojitě mění mezi tlakovým a tahovým. Posouvající síla v normálové rovině
(TN) se přenáší smykovým tokem (qN) v obou stojinách. Ohybový moment
v tečné rovině (MOT) je vyrovnávaný tlakovým napětím v zadní stojině (σTtl)
a tahovým napětím v přední stojině (σTta) nosné skříně. Napětí se spojitě
mění v horním a spodním panelu nosné skříně. Posouvající síla (TT) v tečné
rovině se přenáší smykovým tokem (qT) v horním a spodním panelu nosné
skříně. Krouticí moment (MK) je stabilizovaný smykovým tokem (qK) po
obvodě celé nosné skříně.

_3.1.5 Skořepinové konstrukce křídel
Skořepinová křídla jsou nejčistším tenkostěnným řešením konstrukcí křídel.
U skořepinových konstrukcí křídel se ohybová a torzní pevnost zabezpečují
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Obr. 3.12_Integrální skořepinová
konstrukce křídla

samotným pracujícím/nosným potahem. Potah je tedy jediným pevnostním
elementem nosné skříně, sám je podélně i příčně vyztužený. Potah podobně
jako u poloskořepin vytváří horní a spodní panely, které spolu se stojinami
uzavírají nosnou skříň. Pevnostní charakteristiky materiálu samotného
potahu se plně využívají v přenosu vnějších zatížení při namáhání křídla
ohybovými momenty, posouvajícími silami i krouticími momenty. Hustota
žeber v prostorovém uspořádání není tak významná jako u poloskořepin,
prakticky se vyskytují jen žebra zesílená, protože soustředěná zatížení
nelze jinak do prostorové konstrukce vetknout. Skořepinová křídla se dobře uplatňují především u rychlých letounů, díky schopnostem v přenosu
velkých plošných zatížení.

Způsob přenosu vnějších zatížení nosnou skříní skořepinové konstrukce je
shodný s tím, který byl naznačen obrázkem u poloskořepin. V místě dělení
křídel se také používá přírubové spojení. Existující typy skořepinových
konstrukcí křídel:
× integrální,
× mnohostojinové,
× vícevrstvé (sendvičové).

Integrální skořepinová konstrukce křídla (obr. 3.12) má panely nosné
skříně vyrobené jako homogenní dílce z jednoho materiálu. Výroba dovoluje zabezpečit, že podélné výztuže jsou součástí potahu a mohou být
sbíhavé s proměnnou tloušťkou. Integrální konstrukce je schopná odolá
vat větším plošným zatížením než konstrukce poloskořepinové. Technologicky je výroba integrálních panelů náročnější, ale zato poskytuje nesporné výhody:
× při stejných parametrech pevnosti je integrální konstrukce lehčí, protože odpadá problém spojování výztuží s potahem, konstrukce je kompaktnější,
× snížení počtu stavebních prvků křídla je předpokladem pro využití vy
sokého stupně automatizace výroby ve velkosériové produkci,
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× kvalita povrchu poskytuje křídlu větší aerodynamickou čistotu, při větší
torzní tuhosti je stabilita tvaru profilu dokonalejší,
× konstrukce je odolnější vůči působení dynamických zatížení, má tedy
delší životnost,
× ve srovnání s poloskořepinou nabízí dokonalejší možnosti utěsnění
vnitřního prostoru křídla a tedy lepší přizpůsobení integrálním palivovým nádržím.
A jaké jsou nevýhody?

Mnohostojinová křídla najdou využití u velmi rychlých letounů, kde je požadovaná velká únosnost křídla na plošná zatížení. Použití relativně tenkých
profilů křídla nabízí řešení, kdy se podélné výztuhy natolik přiblížily, že je
výhodné je propojit.

Obr. 3.13_Mnohostojinová
konstrukce skořepinového křídla

× díky vysoké schopnosti přenosu velkých plošných zatížení se v prostorové konstrukci jen velmi těžko vytvářejí technologické a kontrolní otvory,
× pro malosériovou výrobu velmi drahá výroba, technologie se vyplácí
až u velkosériové produkce.

Podélné výztuže potom připomínají stojiny, aplikované ve stavbě křídel
integrálních, a odtud potom vyplyne název „mnohostojinová“ konstrukce.
Stojiny, pracující zároveň jako podélné výztuhy panelů potahu křídla, velmi dobře stabilizují potah i tvar profilu a dobře přenáší smyková napětí.
Do značné míry nahrazují funkci žeber, která v integrální konstrukci ještě
stále plnila svou funkci při spojování integrálních panelů v jeden prostorový
pevnostní celek. V mnohostojinové konstrukci prakticky zůstávají již jen
žebra okrajová a zesílená na přenos soustředěných zatížení.
Vícevrstvé konstrukce se také skládají z panelů, které uzavírají nosnou skříň.
Panely jsou tvořeny několika vrstvami. Nabízí se řešení:
× trojvrstvé panely (sendvičová konstrukce), což v případě kovových kon
strukcí představuje struktura panelu tvořená dvěma tenkými plechy s vlo
ženou mezivrstvou (např. voština),
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Obr. 3.14_Vícevrstvá konstrukce křídla

× u velmi tenkých profilů se nabízí trojvrstvé řešení, které přímo vytváří
aerodynamický profil křídla,
× horní a spodní panely jsou trojvrstvé a vnitřní prostor mezi panely je
napěněný pro vyplnění celého prostoru.

Jednotlivé vrstvy vícevrstvých konstrukcí křídel v kterémkoliv z uvedených
vyhotovení utvářejí prostorovou strukturu typicky velmi lehkou při velmi
dobré torzní tuhosti a se schopnostmi přenášet velká plošná zatížení.

V kovových provedeních se pro výplň/mezivrstvu používá voština. Výhody
vícevrstvých konstrukcí:

vysoká tuhost při relativně malé hmotnosti konstrukce,
vysoká stabilita tvaru profilu křídla,
dokonalá aerodynamická čistota povrchu křídla,
dlouhá životnost konstrukce, kterou zabezpečuje vysoká odolnost vůči
proměnlivým zatížením,
× malý počet konečných prvků konstrukce, z nichž se křídlo skládá,
tedy i lepší technologičnost.

×
×
×
×

Nevýhody vícevrstvých konstrukcí:

× problematické zavádění soustředěných zatížení do prostorové
konstrukce křídla,
× velmi problematická opravitelnost v případě poškození křídla
a také problematická diagnostika vnitřních pevnostních prvků
nebo uzlů konstrukce,
× velmi drahá výrobní technologie.

S rostoucí aplikací kompozitních materiálů, dnes už běžně používaných
i v primární konstrukci, mají skořepinové konstrukce křídel významnou
výhodu v redukci počtu konstrukčních prvků. Prakticky se v této technologii
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dá vyrábět celá nosná skříň křídla jako jeden kompaktní kus, popřípadě jen
malý počet spojovaných celků. Žebra v příčné soustavě hrají roli povětšinou
už jen tam, kde potřebujeme zavádět soustředěná zatížení.

Obecně lze k předcházejícímu textu poznamenat, že tak, jak byly jednotlivé
konstrukce křídel popsány, byly řazeny „od nejpomalejších křídel k nejrychlejším“. Respektování výhod/nevýhod jednotlivých druhů konstrukcí
v přenosu zatížení soustředěných nebo zatížení plošných znamená volit
konstrukce buďto nosníkové, nebo tenkostěnné.

pomalý letoun
(b = 1,5 m)

dopravní letoun
(b = 5 m)

Obr. 3.15_Specifika profilů
rychlých letounů

Letadla_3

nadzvukový stíhací letoun
(b = 2 m)

_3.1.6 Plnostěnné konstrukce křídel

Obr. 3.16_Plnostěnná
konstrukce křídla

Plnostěnné konstrukce křídel nejsou pro dopravní letouny využitelné,
uvádím je pro úplnost možných pevnostních řešení prostorové konstrukce
křídel. S rostoucí rychlostí letu je průvodním jevem nutnost použití relativně tenkých profilů. Při malých rozměrech stavební výšky profilu křídla
a nadměrně vysokém plošném zatížení křídla se jeví výhodné vyrábět křídlo
přímo z plného materiálu.

Křídlo je potom vyrobeno z dvou navzájem pevně spojených desek, opracovaných do tvaru aerodynamického profilu. Mezi deskami v rovině jejich
dělení jsou odlehčovací vybrání, které po spojení obou desek vytváří dutiny,
využitelné pro instalace v křídlech (táhla řízení, palivová potrubí apod.).
Prostor není přirozeně využitelný pro umístění palivových nádrží, ty je
nutné konstruovat jako pod křídlem podvěsené nebo jako koncové nádrže křídel. Křídlo musí být navíc vybaveno poměrně složitou mechanizací
náběžné a odtokové hrany na zabezpečení potřebných součinitelů vztlaku
pro režimy menších rychlostí při vzletu a přistávání, neb profil poskytuje
požadovanou efektivitu až při vysokých rychlostech.
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