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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ČERMÁK, M. Zjednodušený aeroelastický průkaz malého sportovního letounu : 

diplomová práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 
mechaniky, 2014, 73 s. Vedoucí práce: Bilošová, A. 

 

Diplomová práce se zabývá zjednodušeným aeroelastickým průkazem malého sportovního 

letounu, který patří kategorie ultralehkých letadel. Pro zjištění aktuálních požadavků na 

letoun je provedena rešerše vybraných stavebních předpisů v oblasti aeroelastického 

namáhání.  Průkaz absence aeroelastických jevů je realizován metodikou Simplified Flutter 

Prevention Criteria, kdy je zkoumáno, zda by tato metodika mohla nahradit racionální 

analýzu flutteru. V rámci požadavků metody Simplified Flutter Prevention Criteria je mj. 

provedena modální analýza letounu. Analýza je realizována s ohledem na jednoduchost 

použité metody při obdržení dostatečně přesných výsledků. V závěru práce je provedeno 

vyhodnocení zjednodušené aeroelastické kontroly letounu. Na základě tohoto vyhodnocení 

je provedena diskuse na téma aeroelastické kontroly ultralehkých letadel. 

 

ANNOTATION OF THE MASTER THESIS 

ČERMÁK, M. Simplified Aeroelastic Proof for a Small Airplane : Master Thesis. Ostrava : 
VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 
of Mechanics, 2014, 73 p. Thesis head: Bilošová, A. 

 

The master thesis deals with a simplified aeroelastic proof of a small sport airplane of 

ultralight aircraft category. To determine the current requirements of this category there is 

carried out research of selected construction regulations in a field of aeroelastic loading. A 

proof of absence an aeroelastic phenomena is performed by Simplified Flutter Prevention 

Criteria method and there is researched possibility if this methodology could replace a 

rational flutter analysis. As a part of the requirements of the Simplified Flutter Prevention 

Criteria method among others a modal analysis of the airplane is performed. Analysis is 

performed with respect to simplicity of the method in obtaining sufficiently accurate 

results. In the conclusion there is made an evaluation of a simplified aeroelastic proof of 

the airplane. According to this evaluation there is carried out a discussion in the field of an 

aeroelastic control of ultralight category.  
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Definice použitých symbolů 

Symbol Vysvětlivka Jednotka 

A(ω) akcelerance [kg-1] 

A,a zrychlení [m∙s-2] 

a1 rozteč uchycení letounu [m] 

a2 vzdálenost mezi uchycením gumového lana a ocelového lanka [m] 

b koeficient tlumení [N∙s∙m-1] 

B matice tlumení [N∙s∙m-1] 

b1 vzdálenost mezi těžištěm a hlavním závěsem letounu [m] 

b2 rozteč uchycení ocelového lanka [m] 

bp šířka profilu [m] 

bSOP polovina tětivy SOP měřená v sedmdesáti procentech rozpětí [m] 

bVOP polovina tětivy VOP měřená ve střední části rozpětí [m] 

C amplituda vlastního kmitání [m] 

Ci délka tětivy křídla v místě i [m] 

e excentricita (vzdálenost) [m] 

E modul pružnosti [Pa] 

E1 modul pružnosti kompozitu ve směru 1 [Pa] 

E2 modul pružnosti kompozitu ve směru 2 [Pa] 

f vlastní frekvence tlumeného kmitání [Hz] 

F síla [N] 

f0 vlastní frekvence netlumeného kmitání [Hz] 

F1 síla v uchycení gumového lana [N] 

F2 síla v uchycení ocelového lanka [N] 

FB tlumící síla [N] 

FD direkční síla [N] 

FG tíhová síla [N] 

fh vertikální ohybová frekvence trupu [Hz] 

FL síla v laně [N] 

fr1 frekvenční rozlišení první etapy měření [Hz] 

fr2 frekvenční rozlišení druhé etapy měření [Hz] 

Ft torzní faktor [s2∙m-2] 
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Symbol Vysvětlivka Jednotka 

fv vektor vnějšího zatížení [N] 

Fv vyvažovací síla [N] 

Fy síla působící v ose y [N] 

fα torzní frekvence trupu [Hz] 

g gravitační zrychlení [m∙s-2] 

G modul pružnosti ve smyku [Pa] 

G12 modul pružnosti ve smyku kompozitu v rovině 12 [Pa] 

Gd modul pružnosti ve smyku duralu [Pa] 

Gk modul pružnosti ve smyku kompozitního materiálu [Pa] 

h výška profilu [m] 

H(ω) 
matice přenosových funkcí (jednotka v závislosti na měřené 
veličině) 

[-] 

I kvadratický moment setrvačnosti [kg∙m2] 

Ip polární moment setrvačnosti [kg∙m2] 

Ixx kvadratický moment setrvačnosti k ose x [kg∙m2] 

Ixy deviační moment vztažený k ose x a y [kg∙m2] 

Izx deviační moment vztažený k ose z a x [kg∙m2] 

J kvadratický moment průřezu [m4] 

Jp polární kvadratický moment průřezu  [m4] 

Jy kvadratický moment průřezu k ose y [m4] 

Jz kvadratický moment průřezu k ose z [m4] 

k tuhost gumového lana [N∙m-1] 

K deviační moment [kg∙m2] 

Kt matice tuhosti [N∙m-1] 

K0z deviační moment vztažený k E.O. a ose závěsu kormidla [kg∙m2] 

ko ohybová tuhost [N∙m-1] 

kα torzní tuhost [N∙m∙rad-1] 

l délka [m] 

L vzdálenost mezi osou hl. závěsu křídla a křidélkem [M] 

l1 vzdálenost mezi hl. závěsem letounu a koncem rámu [m] 

l2 vzdálenost mezi hl. závěsem letounu a rámem [m] 

l3 celková délka vychýleného lana [m] 
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Symbol Vysvětlivka Jednotka 

lk délka karabiny [m] 

lo volná délka gumového lana [m] 

ls délka smyček [m] 

m hmotnost  [kg] 

M matice hmotnosti [kg] 

Mk kroutící moment [N∙m-1] 

MoA ohybový moment k bodu A [N∙m] 

mp1-4 plošné hmotnosti 1- 4 [kg∙m-2] 

Mz aerodynamický kroutící moment k ose z [N∙m] 

n násobek zatížení [-] 

r poloměr [m] 

RA reakce v místě A [N] 

RB reakce v místě B [N] 

RC reakce v místě C [N] 

RD reakce v místě D [N] 

Re mez kluzu [Pa] 

Rm mez pevnosti [Pa] 

S polovina rozpětí vodorovné ocasní plochy [m] 

SEO vzdálenost E.O. trupu ke špičce koncového oblouku SOP [m] 

Sβ statický moment kormidla k ose závěsu [N∙m] 

t čas [s] 

t1 doba měření v první etapě měření [s] 

t2 doba měření ve druhé etapě měření [s] 

td tloušťka duralu [m] 

tk tloušťka kompozitu [m] 

tki tloušťka vrstvy kompozitu [m] 

tp1 tloušťka profilu [m] 

tp2 tloušťka profilu [m] 

V, v rychlost [m∙s-1] 

VD návrhová rychlost strmého letu  [m∙s-1] 

VDF maximální prokázaná rychlost strmého letu [m∙s-1] 

Vf flutterový parametr [-] 
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Symbol Vysvětlivka Jednotka 

VNE maximální přípustná rychlost [m∙s-1] 

VSO pádová rychlost v přistávací konfiguraci [m∙s-1] 

x souřadnice [m] 

X výchylka [N] 

xT x-ová vzdálenost těžiště [m] 

y souřadnice [m] 

Y aerodynamická síla [N] 

Y(ω) pohyblivost [kg-1∙s] 

Yi setrvačná síla elementu řídící plochy [N] 

ystat statická výchylka [m] 

Yv setrvačná síla vyvažovací hmoty [N] 

α úhel náběhu [°] 

α(ω) receptance [kg-1∙s2] 

αl úhel vychýlení lana [°] 

αT počáteční úhel náběhu [°] 

β úhel mezi rámem a ocelovým lankem [°] 

γ vyvažovací parametr paralelní osy [m∙s-2] 

δ konstanta doznívání [s-1] 

δk úhel vychýlení kormidla [°] 

Δl přírůstek délky [m] 

ΔS přírůstek rozpětí [m] 

Δy výchylka v ose y [m] 

εx úhlové zrychlení kolem osy x [rad∙s-2] 

λ vyvažovací parametru kolmé osy [-] 

λ spektrální matice [-] 

λr Vlastní číslo r-tého módu [s-1] 

μ12 poissonova konstanta [-] 

Θ zkroucení křídla na jednotku kroutícího momentu [Pa-1∙m-4] 

Φ úhel zkroucení [rad] 

ϕ modální matice (jednotkově normalizovaná) [-] 

φ0 fázový posuv vlastního kmitání [rad] 

Θi zkroucení křídla v místě i na jednotku kroutícího momentu [Pa-1∙m-4] 
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Symbol Vysvětlivka Jednotka 

Φr
j j-tý prvek r-tého vlastního vektoru [-] 

ω budící kruhová frekvence [s-1] 

Ω vlastní kruhová frekvence tlumeného kmitání [s-1] 

Ω0 vlastní kruhová frekvence netlumeného kmitání [s-1] 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka Vysvětlivka  

A.O. aerodynamická osa 

E.O. elastická osa 

FRF Frekvenční odezvová funkce  

MIF Indikační funkce módů 

MIMO systém s více vstupy a více výstupy 

SIMO systém s jedním vstupem a více vístupy 

SISO systém s jedním vstupem a jedním výstupem 

SOP svislá ocasní plocha 

SUM sumační funkce 

ULL ultra lehký letoun 

VOP vodorovná ocasní plocha 

Použitý software 

Software Charakteristika 

Ansa V14.2 preprocesor metody konečných prvků 

Catia V5R17 3D konstrukce v oblastech CAD/CAM/CAE 

Femap V11.0.1 
pre/postprocesor pro analýzy prováděné metodou konečných 
prvků 

MSC. Nastran 2012.2 řešič pro analýzu metodou konečných prvků 

Pulse Labshop V17.1.1 vyhodnocení FFT analýzy, CPB analýzy v reálném čase 

Pulse Reflex V17.1.1 postprocesor FFT a CPB analýzy 

StaUno výpočet únosnosti tenkostěnné více dutinové konstrukce 
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1 Úvod do problematiky 

Letecké konstrukce jsou vystavovány různým typům zatížení, tj. statickému, 

únavovému či dynamickému zatížení aj. Při statickém zatížení jsou řešeny rovnovážné 

stavy těles nebo jejich soustav, kdy je pak vyhodnocováno např. maximální dovolené 

napětí, maximální dovolená deformace či únosnost. V rámci únavového zatěžování je 

řešen mezní počet cyklů v závislosti na napětí. U dynamického zatížení je pak řešena 

odezva struktury vyvolaná např. aerodynamickými silami působícími na letoun. A právě 

dynamické zatížení v kombinaci se zatížením statickým, bude řešeno v rámci 

zjednodušeného aeroelastického průkazu. 

Jedním z hlavních důvodů provedení a rozboru aeroelastického průkazu je obava z 

výskytu aeroelastických jevů u novodobých letounů ultralehké kategorie. Narůstající 

požadavky na letové výkony a vlastnosti vedou k neustálému vývoji a použití 

kompozitních materiálů a zlepšování materiálů obecně. Tím ovšem dochází ke snižování 

hmotnosti letounů, změně tuhosti, ale také zvyšování jejich maximální rychlosti. 

V závislosti na těchto aspektech je vhodné ověřit, zda jsou obavy opodstatněné či nikoli a 

jakým způsobem jsou nebo by měly být ošetřeny. 

Kategorií ultralehkých letounů řízených aerodynamicky se obecně rozumí pro naši 

geografickou oblast letadla do maximální vzletové hmotnosti 300kg v případě 

jednomístných letounů a 450kg u dvoumístných letounů. Letounům je povolen pouze 

neakrobatický provoz vyjma některých povolených obratů a pádů. Bližší specifikace budou 

uvedeny v rešerši vybraných stavebních předpisů. 

1.1 Cíle práce 

Z výše uvedených důvodů byl cílem práce rozbor a provedení zjednodušeného 

aeroelastického průkazu malého sportovního letounu, který spadá do kategorie 

ultralehkých letounů. Dle zadání firmy Evektor, spol. s r.o., a tudíž i podle zadání 

diplomové práce, bylo prokazování provedeno metodikou Simplified Flutter Prevention 

Criteria (Zjednodušující kritéria pro zabránění výskytu třepetání). Prokazování dle této 

metodiky bylo požadováno z důvodu srovnání a případného možného nahrazení 

racionálního přístupu prokazování (analýzy) odolnosti letounu vůči aeroelastickým jevům. 

Při porovnávání metod byl kladen důraz na možnosti jejich použitelnosti a prokazatelnosti, 

v závislosti na pracnosti, efektivitě i na celkových nákladech vybrané metody. Dále byla 

provedena rešerše předpisů se zaměřením na oblast aeroelastického namáhání letounu pro 
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danou kategorii, což právě mělo poskytovat potřebné informace o možných způsobech 

řešení. 

Při vlastním řešení dle Simplified Flutter Prevention Criteria bylo hlavní snahou 

provedení a prokázání aeroelastické odolnosti, bez jakýchkoliv konstrukčních úprav na 

letounu. Avšak v případě, kdy nebyly splněny minimální požadavky metodiky pro 

prokázání aeroelastické odolnosti, měl být doporučen postup pro korekci výpočtu a 

následné vyhovění nesplněnému požadavku. Pro výpočet průkazu bylo nutno provést 

modální zkoušku letounu. Zkouška měla proběhnout v areálu firmy, pomocí dostupné 

měřící techniky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Volba metodiky 

měření měla být provedena s ohledem na možné budoucí realizování zkoušek firmou 

Evektor, spol. s r.o., z čehož vyplývá požadavek na jednoduchost použitých přípravků a 

minimální potřebnou měřící techniku pro obdržení dostatečné přesných výsledků.  

1.2 EuroStar SL+ 

Aeroelastický průkaz letounu bude proveden pro letoun EuroStar SL+ s imatrikulací 

OK – FUU O9, viz obr. 1. Jelikož jsou letouny typu EuroStar jedny z nejprodávanějších 

moderních ultralehkých letounů na světě, je možné říci, že vhodně reprezentují kategorii 

novodobě využívaných ultralehkých letounů a prokazování by mohlo odrážet aktuální 

potřeby a nedostatky pro tuto kategorii. 

 

obr. 1 - EuroStar SL+ [4] 
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EuroStar SL+ je dvoumístný dolnoplošník s robustní kovovou, eloxovanou a korozi 

odolnou poloskořepinovou konstrukcí. Spoje na letounu jsou lepeny a následně nýtovány, 

což zaručuje zvýšenou odolnost letounu. Kabina, vybavená moderní avionikou, spolu 

s ergonomicky uspořádaným interiérem poskytují komfortní cestování. Pro zlepšení 

aerodynamiky letu jsou na letounu použity kompozitní díly, které však nejsou umístěny 

v nosných částech konstrukce. Pro zvýšení bezpečnosti je na letounu instalován balistický 

padákový záchranný systém. [4] Technické specifikace letounu jsou uvedeny v tab. 1. 

Hmotnosti/výkony  Rozměry  

max. vzletová hmotnost 450 kg Délka 5,98 m  

prázdná hmotnost 288 kg Výška 2,48 m 

výkon 73,5kW (100HP) rozpětí křídla 8,15m 

max. rychlost VNE 270 km/h šířka kabiny 1,18m 

dolet 1300 km   

vytrvalost až 8 h   

tab. 1 - Technické specifikace letounu[1] 

2 Teoretický rozbor řešené problematiky 

V následujících podkapitolách jsou shrnuty základní poznatky potřebné pro 

porozumění a řešení problematiky aeroelastického namáhaní letounu. Kapitola se skládá ze 

dvou částí, přičemž první část zabývající se aeroelasticitou pojednává o nežádoucích 

jevech vznikajících na letounu v důsledku namáhání.  Ve druhé části je přiblížen princip 

modální analýzy, která slouží jako nástroj pro určení dynamického popisu chování 

struktury, a tudíž je nepostradatelnou součástí při řešení dané problematiky. 

2.1 Aeroelasticita 

Jedná se o vědní obor na pomezí mechaniky tekutin a mechaniky těles. Zabývá se 

dynamikou poddajných těles, např. kmitáním soustav, které je vyvoláno obtékáním nebo 

protékáním zkoumaného tělesa. Největšího pokroku bylo dosaženo v letectví, jelikož se 

s problémy týkajícími se aeroelasticity potýkají konstruktéři nejdéle. Problémy týkající se 

aeroelasticity jsou dále řešeny v oblasti automobilů, visutých mostů, štíhlých budov, turbín 

a jiných. [2] 

Z definice je možné usoudit, že se tento vědní obor bude zabývat vzájemným 

působením aerodynamických, elastických a setrvačných sil. V závislosti na účasti 
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působících sil na struktuře letounu se rozlišují dvě skupiny jevů. Jedná se o statické 

aeroelastické jevy a dynamické aeroelastické jevy.[2] Pro obě skupiny budou prezentovány 

pouze ty jevy, které mají potenciální vazbu na zjednodušený aeroelasticky průkaz letounu 

a je bezpodmínečně nutné je potlačit. 

2.1.1 Statické aeroelastické jevy 

Statické aeroelastické jevy jsou charakterizovány vzájemným působením 

aerodynamických a elastických sil. Tato skupina zahrnuje torzní divergenci křídla a reverzi 

řízení. 

Torzní divergence křídla 

Divergence je statická nestabilita křídla, která nastává v případě, kdy je torzní tuhost 

křídla nižší než aerodynamický kroutící moment Mz [1]. Princip torzní divergence je 

demonstrován na obr. 2 na idealizovaném modelu profilu křídla. Torzní tuhost křídla je 

nahrazena pružinou o torzní tuhosti kα. Při nezatíženém stavu křídla je uvažován počáteční 

úhel náběhu αT a nulový úhel zkroucení Φ. Pokud je soustava zatěžována aerodynamickou  

silou Y, nacházející se na aerodynamické ose (A.O.), dochází ke zkroucení křídla 

momentem Mz. S nárůstem rychlosti V a aerodynamické síly dochází k nárůstu úhlu 

zkroucení a tudíž i úhlu náběhu, což má za následek přídavný nárůst aerodynamické síly. 

Toto schéma je opakováno do doby, než nastane rovnováha momentu Mz, vztaženému k 

elastické ose křídla (E.O.)  a momentu vnitřních sil. V případě, kdy Mz překročí maximální 

hodnotu momentu vnitřních sil, dochází ke ztrátě stability a následně k destrukci 

(ukroucení) křídla. Cílem je tedy najít kritickou hodnotu rychlosti, při níž torzní divergence 

nastává.[2] 

 

 

obr. 2 - Torzní divergence  

k
α
 

V 

Y 

αT 

ϕ 
α 

Mz A.O. 

E.O. 
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Reverze příčného řízení (křidélek) 

Reverzí řízení je myšlena ztráta příčné řiditelnosti křidélek, která však nevede 

k destrukci struktury, jako je tomu u divergence. Reverze se může vyskytnout i na zbylých 

řídících orgánech letounu, avšak ty jsou umístěny v tužších částech, tudíž kontrola nebývá 

prováděna. [2] 

Princip změny řízení je zobrazen na idealizovaném řezu modelu křídla s příslušným 

kormidlem, viz obr. 3. Při vychýlení kormidla o úhel δk dochází k nárůstu vztlaku, který 

v případě absolutně tuhého křídla způsobí požadovaný řídící účinek. U reálné konstrukce 

dochází k menšímu řídícímu účinku, způsobeného zkroucením křídla o úhel Φ v závislosti 

na jeho poddajnosti a tomu také odpovídající změně úhlu náběhu α. Úhel náběhu je 

zmenšen právě o úhel zkroucení křídla. Následným zvyšováním rychlosti se dále zvětšuje 

úhel zkroucení až do stavu, kdy křidélko pozbývá řídícího účinku a úhel náběhu křídla 

v oblasti křidélka je záporný, tudíž dochází k opačnému smyslu řízení. Cílem je tedy opět 

najít kritickou hodnotu rychlosti, při níž dochází k reverzi řízení. 

 

 

obr. 3 – Princip reverze křidélek 

2.1.2 Dynamické aeroelastické jevy 

Pro snazší pochopení dynamického namáhání letounu jsou uvedeny základní veličiny 

popisující kmitavý pohyb na idealizované mechanické soustavě. Následně jsou popsány 

dynamické aeroelastické jevy a jim odpovídající druhy budících sil a odezev vyskytující se 

na reálných konstrukcích. 

Kmitání mechanických soustav 

Kmitání je vysvětleno na idealizované mechanické soustavě, která se skládá 

z vetknutého nosníku s nulovou hmotností a hmotného bodu umístěného na jeho konci. 

Takovou soustavu lze ekvivalentně nahradit hmotným bodem zavěšeným na lineární 

α 
 

V 
k
α
 

Y 
Mz<0 

δk 

osa otáčení křidélka 

A.O. E.O. 

k
α
 

ΔYα < 0 

A.O. 

E.O. 

ΔY
δ 
 0 

-ϕ 
δk

k 



19 

pružině s tuhostí odpovídající ohybové tuhosti nosníku ko a tlumičem s konstantou tlumeni 

b, viz obr. 4.  

 

obr. 4 - Idealizovaný model nosníku 

Hmotný bod se vlivem působení gravitační síly G vychýlí o statickou deformaci ystat. 

Následné vychýlení z rovnovážné polohy způsobí kmitání se současným působením síly G. 

Vychýlením hmotného bodu vznikne v pružině direkční síla FD, která je přímo úměrná 

deformaci pružiny. Při uvážení strukturálního tlumení b nosníku dojde postupem času k 

utlumení kmitání, takže nosník zaujme svou rovnovážnou polohu se statickou výchylkou 

ystat. Matematické odvození, viz [6], pro mechanickou soustavu lze pak řešit pomocí 

pohybové rovnice ve tvaru: 

 ∙ − ∙ − ∙ + ∙  (2.1) 

neboli: 

 ∙ + ∙ + ∙ ∙  (2.2) 

homogenní část rovnice vydělenou hmotou m lze pak vyjádřit: 

 + ∙ + ∙ 0  (2.3) 

zavedení substituce: 

 = Ω , = 2 ∙  (2.4) 

 

 

l 

= 3 ∙ ∙
 

= ∙  

= ∙  

 

Δy ko b 

FG=m∙g 

ko, E, J m Δy 
Fd Fb 
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poté: 

 + 2 ∙ ∙ + Ω ∙ 0 (2.5) 

 Ω =  (2.6) 

 = 2 ∙  (2.7) 

kde: b … součinitel tlumení [N∙s∙m-1] 

 Ω  … vlastní kruhová frekvence netlumeného kmitání [s-1] 

  … konstanta doznívání [s-1] 

 

Vlastní kruhová frekvence Ω [s-1] tlumeného kmitání vyjádřena jako: 

 Ω = Ω −  
(2.8) 

Ze které lze úpravou vyjádřit vlastní frekvenci f [Hz]: 

 f = Ω2 ∙   (2.9) 

Po vyřešení lineární diferenciální rovnice druhého řádu (2.3) s konstantními koeficienty je 

výchylka při volném kmitání, včetně superponované partikulární části, popsána vztahem: 

 = ∙ + + +  (2.10) 

kde jsou integrační konstanty:  … amplituda [m] 

  … fázový posuv [rad] 

 

Průběh výchylky, který je rovněž platný pro průběh torzního kmitání, je zobrazen 

na obr. 5. Pro torzní kmitání platí analogické vztahy jako pro ohybové kmitání, přičemž při 

odvozování průběhu výchylky se vychází z pohybové rovnice pro rotační pohyb, tudíž i 

souřadnice a vstupující veličiny jsou vztaženy k pohybu rotačnímu. 
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obr. 5 - Volné kmitání s konstantní silou 

Buffeting (třepání) 

Třepání je způsobeno periodickým odtrháváním vírů v místech náhlých změn tvaru. 

Víry rozkmitávají nejčastěji ocasní plochy letounu, ležící v úplavu za křídlem, do kterých 

narážejí.[2] V principu se jedná o periodicky opakující se impulsní buzení. Vychýlení 

tělesa z rovnovážné polohy způsobené impulsní silou vede ke kmitání tělesa na jedné nebo 

více vlastních frekvencích. V praxi je využíváno impulsního buzení struktury například při 

modální analýze.[5] Průběh budící síly a její odezvy je zobrazen na obr. 6. 

 

obr. 6 - Impulsní síla a její odezva 

 

Flutter (třepetání) 

 Principiálně se jedná o samobuzené kmitání pružného tělesa obtékaného ustáleným 

proudem vzduchu. Ke vzniku flutteru dochází v okamžiku, kdy přivedená energie z proudu 

vzduchu převýší ztráty energie dané strukturálním tlumením. Při samobuzeném kmitání 

dochází ke vzájemnému působení aerodynamických, elastických a setrvačných sil.[2] 

t[s] 

x[m] 

 

x(t) = C∙e
-δt 
∙sin(ωt+φ

0
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Flutter lze také chápat jako volné tlumené kmitání soustavy, přičemž tlumení nabývá 

záporné hodnoty. Z této definice poté vyplývá, že výchylka kmitání není s průběhem času 

utlumena na statickou hodnotu odpovídající působící aerodynamické síle, jako by tomu 

bylo v případě kladného tlumení struktury, viz obr. 5, nýbrž se neustále zvětšuje až do 

poruchy struktury, viz obr. 7. Cílem je tedy najít aeroelastickou mez stability, což 

odpovídá stavu netlumeného harmonického kmitání soustavy. 

 

obr. 7 - Samobuzené kmitání 

Je nutné podotknout, že uvedený průběh výchylky je odvozen pro soustavu s jedním 

stupněm volnosti, tudíž jde pouze o zjednodušenou elementární úvahu v porovnání s 

chováním reálné struktury letounu. Flutter na letounu se může vyskytnout např. 

v kombinaci rotačního kmitání křidélka s ohybovým kmitáním křídla nebo kmitání 

ocasních ploch spolu s náležícími kormidly atd.  Výpočet flutteru je jednoznačně rozsáhlá 

problematika a bude řešena v následujících kapitolách. 

2.2 Modální analýza 

Modální zkouška je proces, jehož cílem je získat matematický model dynamického 

chování měřené struktury. Ve své podstatě se jedná o problém stability struktury, kdy jsou 

hledány frekvence, při jejichž vybuzení dochází ke kmitání s teoreticky nekonečnou 

výchylkou, v praxi k poruše struktury.[3] 

K získání modálních parametrů struktury je využíváno dvou hlavních přístupů. 

V prvním případě se jedná o modální zkoušení, což obnáší provedení modální zkoušky na 

reálné struktuře. Ve druhém případě je využito metody konečných prvků a matematického 

aparátu problematiky vlastních čísel, čímž jsou dopočteny dynamické vlastnosti struktury. 

F[N] f(t) = konst. 

x(t) = C∙e
-δt 
∙sin(ωt+φ0) 

t[s] 

t[s] 

x[m] 
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2.2.1 Využití modálních zkoušek 

Modálních zkoušek je využíváno v mnoha oblastech pro různé účely. Primárně se 

modálního zkoušení využívá z důvodu: 

• Zjištění modálních parametrů pro srovnání a následnou verifikaci výpočtového 

modelu, který bude dále využit pro další výpočty, např. výpočet flutteru letounu 

racionální analýzou. 

• Zjištění modálních parametrů části struktury pro její následné zařazení do 

složitějšího celku. [3] 

• Srovnáním odezvových parametrů získaných při modální zkoušce s parametry 

vypočtenými matematickým přístupem lze odhadnout velikost skutečné budící 

síly.[3] 

• Zjištění modálních parametrů, tj. vlastních frekvencí, vlastních tvarů a také tlumení 

struktury. Obdržené modální parametry mohou být využity např. ve vibrační 

diagnostice k odhalení problémů spojených s rezonancí.[3] 

2.2.2 Matematické modely popisující strukturu 

Jak již bylo zmíněno, cílem modální analýzy je získání matematického modelu 

dynamického chování zkoumané struktury. Existují tři základní matematické modely[3]: 

Fyzikální model 

Zkoumaná struktura je popsána pohybovými rovnicemi mechanické soustavy. Pro 

takový popis je nutné znát hmotnostní charakteristiky (m, Ip), tuhosti k a součinitele 

tlumení b všech členů soustavy. Parametry jsou pak uspořádané v maticích s rozměrem 

NxN, kde N představuje počet stupňů volnosti mechanické soustavy. Fyzikálního modelu je 

využíváno při teoretické modální analýze a pohybová rovnice je zapsána následovně: 

 M ∙ + B ∙ + ∙  (2.11) 

kde: M … matice hmotnosti  

 B … matice tlumení  

 Kt … matice tuhosti 

 x … vektor posunutí 

 fv … vektor vnějšího zatížení 
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Modální model 

Jedná se o matematický model, jenž lze pomocí výpočtu získat jak z teoretické 

modální analýzy, tak i pomocí modálního zkoušení. Model je popsán spektrální diagonální 

maticí λ a modální maticí ϕ. Ve spektrální matici jsou vlastní čísla uložena na diagonále. 

V modální matici sloupce odpovídají vlastním vektorům poměrných posuvů. 

Odezvový model 

Odezvový model je získán modální zkouškou struktury. Model je charakterizován 

maticí frekvenčních odezvových funkcí H(ω). Takto obecně značená frekvenční odezvová 

funkce je definována jako poměr výstupního signálu (odezva) k signálu vstupnímu 

(buzení). Jelikož je možno měřit na výstupním signálu výchylku, rychlost nebo zrychlení, 

je pak přenosová funkce označována a rozlišována značením pro danou veličinu, 

viz tab. 2: [3] 

Měřená veličina Frekvenční odezvová funkce 

výchylka X receptance      

rychlost V pohyblivost    

zrychlení A akcelerance    

tab. 2 - Typy frekvenčních přenosových funkcí FRF 

Matematický zápis jednoho prvku matice odezvových funkcí, který představuje poměr 

odezvy měřené v místě j při harmonickém buzení v místě k, získaný  měřením zrychlení 

pomocí akcelerometru, lze poté vyjádřit:  

 A ω  (2.12) 

V praxi při měření matice odezvových funkcí není nutné změřit všechny její prvky, ale 

musí být vhodně zvolen referenční bod (viz kap. 4) a poté je měřen buď jeden řádek, nebo 

jeden sloupec dle použité metody. Matice je rozměru NxN v závislosti na počtu stupňů 

volnosti N přiřazených struktuře. Pro modální zkoušku je volen pouze takový počet stupňů 

volnosti, aby bylo možno popsat hledané vlastní tvary s dostatečných rozlišením.  

Řešením pohybové rovnice vynuceného kmitání tlumeného systému lze získat prvek 

matice odezvových funkcí ve tvaru, viz[3]: 
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 A ω Φ ∙ Φ−  (2.13) 

kde: λr … vlastní číslo r-tého módu (vlastní frekvence + modální tlumení) 

 Φ  … j-tý prvek r-tého vektoru vlastních tvarů [Φ], tj. relativní výchylka 

 v j-tém bodě při kmitání na r-tém tvaru 

 N … počet módů 

3 Přístupy k řešení aeroelastického namáhaní letounu 

Při rozvaze výběru možného přístupu řešení aeroelastického namáhání bylo využito 

stavebních předpisů letounů. Jednotlivé požadavky a předpoklady dané kategorie jsou dále 

rozepsány v následujících podkapitolách. 

3.1 Stavební předpisy 

Stavebním předpisem se rozumí závazná norma, která stanovuje minimální požadavky 

letové způsobilosti, a tudíž zaručuje bezproblémové použití letounů, bezpečnost letového 

provozu stejně jako bezpečnost třetích osob. 

Výběr předpisů je v první části zaměřen na použitelnost v České republice, ve státech 

Evropy obecně, dále pak na možnost použití konkrétně ve Spolkové republice Německo a 

nakonec je zmíněn předpis umožňující certifikaci a následný provoz letounu v USA. Výběr 

předpisů pro rešerši vychází z možnosti jejich využití pro certifikaci letounů firmy 

Evektor, spol s r.o.  

3.1.1 Stavební předpis UL2 

Stavební předpis UL2 je platný v České republice a má jej pod správou Letecká 

amatérská asociace (www.laacr.cz), jakožto výkonný a kontrolní orgán. Předpis lze použít 

pro letouny splňující následující požadavky:  

• Maximální vzletová hmotnost dvoumístného letounu je 450 kg. 

• Maximální vzletová hmotnost jednomístného letounu je 300 kg. 

• Minimální pádová rychlost VSO není vyšší než 65 km/h. 

U letounů je povolen pouze neakrobatický provoz. 
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Předpis z hlediska dynamické stability přikazuje, aby všechny rychlé kmity v rozmezí 

VSO až do VDF byly silně tlumeny pro pevné i volné řízení. Předpisem je zakázán výskyt 

flutteru způsobující nadměrnou únavu posádky, poškození konstrukce, a to opět do 

rychlosti VDF. 

V otázce, jak postupovat při aeroelastické kontrole letounu, definuje předpis 

podmínku, kdy se na letounu nesmí vyskytnout nejméně až do rychlosti VD flutter, 

obrácení (reverze) činnosti kormidel nebo divergence ploch. Dále pak nesmí být řiditelnost 

a stabilita nebezpečně citlivá na deformaci konstrukce. Plnění výše uvedených požadavků 

by mělo být dle předpisu provedeno letovými zkouškami se systematickým buzením až do 

rychlosti VD. Ze zkoušek by mělo byt patrné, že přiblížením k VDF nedochází: 

• k poklesu tlumení 

• neklesá účinek řízení kolem žádné ze tří os 

• v průběhu statické stability a poloh vyvažování se neobjeví žádné příznaky flutteru 

křídel, ocasních ploch a trupu. 

3.1.2 Stavební předpis CS - VLA  (dříve JAR – VLA) 

Předpis CS-VLA (Certification Specification – Very Light Structures), Evropské 

agentury pro bezpečnost v letectví EASA (www.easa.europa.eu) je platný pro země 

Evropy. Platí pro letouny splňující následující parametry: 

• maximálně jeden motor 

• maximálně 2 sedadla 

• maximální vzletová hmotnost 750kg 

• minimální pádová rychlost VSO není vyšší než 83 km/h 

Předpis je možno použít pouze pro certifikaci letounu pro neakrobatický provoz, který 

zahrnuje obraty při normálním letu, pády, horizontální osmy, svíčky a ostré zatáčky 

s úhlem maximálně 60°. 

Pro certifikaci předpisem CS-VLA je požadováno, aby letoun byl bez třepetání 

(flutteru), reverze řízení a divergence v mezích letové obálky V-n. Dále je požadováno 

stanovení přiměřených tolerancí pro veličiny ovlivňující flutter. Vlastní frekvence letounu 

a jednotlivých dílů musí být stanoveny vibrační zkouškou nebo jinou schválenou metodou. 

Avšak pokud bude průkaz proveden pomocí letových zkoušek spolu s racionálním 

výpočtem a rychlost VD nepřekročí 259km/h, vibrační zkouška není vyžadována. 
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Prokazování může být vykonáno buď jednou z následujících tří metod, nebo jejími 

kombinacemi: 

1. Musí být provedeny letové zkoušky flutteru, aby se prokázalo, že je letoun schopen 

odolat flutteru, reverzi řízení a divergenci. Zkouškami musí být prokázáno:  

• Konstrukce byla vhodně vybuzena k vyvolání flutteru v rozsahu rychlostí až do VD. 

• Vibrační odezva konstrukce prokázala, že je schopna odolávat flutteru. 

• Při rychlosti VD existuje dostatečná míra tlumení a nedochází k jejímu rychlému 

snižování s rychlostí přibližující se k této hodnotě. 

2. Všechny racionální výpočty používané k předpovědi flutteru, reverze řízení a 

divergence musí pokrývat všechny rychlosti až do 1,2 VD. 

3. Vyhovění kritériím tuhosti a hmotovému vyvážení dle Simplified Flutter Prevention 

Criteria za předpokladu, že:  

• Velké soustředěné hmoty (motory, plováky nebo palivové nádrže na koncích 

křídla) nejsou soustředěny podél rozpětí křídla. 

• Letoun nemá ocasní plochy tvaru T nebo jiné nekonvenční konfigurace ocasních 

ploch. Nemá také neobvyklé rozložení hmot nebo jiné nekonvenční návrhové 

vlastnosti, které ovlivňují použitelnost tohoto kritéria.  

• Letoun má pevné kýlové stabilizační plochy.  

3.1.3 Stavební předpis LTF - UL 

Certifikační požadavky uvedené ve stavebním předpise LTF-UL, které má pod 

správou Německá asociace ultralehkých letadel (www.dulv.de), jsou platné ve Spolkové 

republice Německo. Předpis lze použit pro kategorii letadel se shodnými požadavky jako 

pro normu CZ – UL2, viz kap. 3.1.1. 

 Dle předpisu musí být prokázáno, že na letounu nedojde k nadměrným vibracím nebo 

vibracím, které by narušovaly uspokojivé řízení letounu, únavu posádky nebo poškozovaly 

konstrukci letounu. Dále nesmí dojít až do rychlosti VD (specifikováno níže) 

k aerodynamickému třepetání (flutteru) a reverzi řízení. Deformace konstrukce nesmí 

ovlivňovat řízení a stabilitu. Tyto požadavky musí být splněny v rozsahu všech 

přípustných rychlostí až do rychlosti VD, a to se zastaveným i běžícím motorem. Splnění 

požadavků definovaných předpisem musí být provedeno následujícím způsobem: 
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• Letovými zkouškami, které prokazují, že na letounu nedochází k nebezpečnému 

poklesu tlumení až do rychlosti VDF. 

• Dále musí být letovými zkouškami ověřeno, že při rychlostech blížících se VDF 

rapidně neklesá ovladatelnost letounu kolem žádné ze tří os. V průběhu statické 

stability a během vyvažovacích poloh se nesmí objevit příznaky výskytu flutteru na 

křídlech, ocasních plochách a trupu.  

• Pro letouny, jejichž rychlost VD překračuje 200km/h musí být nejprve provedeny 

pozemní vibrační zkoušky a následující flutterová analýza prokazující, že na 

letounu nedochází k flutteru až do rychlosti 1,2 VD. Tato analýza musí být 

vykonána ještě před letovými zkouškami. 

3.1.4 Stavební předpis ASTM F2245 – 13b 

Tento stavební předpis Amerického společenství pro testování a materiály ASTM 

(http://www.astm.org) je platný na území USA. Jedná se o technickou normu, která 

z hlediska bezpečnosti předepisuje minimální požadavky pro letadla do maximální 

vzletové hmotnosti 600kg. 

Pro splnění požadavků předpisu ohledně flutteru se nesmí vyskytnout pilotem 

pozorovatelné silné vibrace, flutter nebo divergence řízení pro rychlosti od VSO do VDF. 

3.1.5 Srovnání předpisů 

V předchozích podkapitolách byly rozebrány jednotlivé předpisy, které lze použít pro 

certifikaci ultralehkých letounů. Pro využívání letounu v České republice se jeví předpis  

UL2 jako nejsnazší cesta, jak získat certifikaci letounu v oblasti aeroelastické kontroly. 

Veškeré prokazování způsobilosti letounu je založeno pouze na letových měřeních a tomu 

příslušících pozorováních. Obdobné požadavky jsou platné také pro USA dle předpisu 

ASTM F2245. 

Pro všeobecné využití letounu v evropských státech je nutné certifikovat letoun dle  

CS – VLA, který obsahuje nejvíce možných způsobů prokazování v oblasti aeroelastického 

namáhání letounu. Avšak z globálního pohledu na předpis se jedná také o nejnáročnější a 

nejpracnější certifikaci letounu. Pro certifikaci ve Spolkové republice Německo lze 

postupovat dle národního předpisu LTF-UL. Tento předpis však již pro certifikaci letounu 

s rychlostí VD vyšší než 200km/h  povinně vyžaduje racionální analýzu flutteru. A právě 

pro certifikaci letounu ve Spolkové republice Německo by bylo užitečné prokázat, že 



29 

metodika Simplified Flutter Prevention Criteria, která je součástí nadnárodního předpisu 

CS – VLA, může být použita namísto požadované racionální analýzy flutteru.  

3.2 Způsoby vyhodnocení flutteru 

V níže uvedených podkapitolách jsou specifikovány metody vyplývající z rozboru 

předpisů. Při konkrétních přístupech řešení flutteru byly také brány v úvahu zkušenosti, 

poznatky a dostupné zkoušky v oblasti aeroelastického namáhání získané na letounech 

firmy Evektor s.r.o. 

3.2.1 Letová měření 

První a současně základní možností průkazu flutteru jsou letová měření. Pro tento druh 

průkazu podle výše uvedených předpisů není rozpracována metodika letového měření a 

posouzení lze provést na základě pozorování pilota. Pro kategorii ultralehkých letadel 

muže být jedním z možných způsobů vybuzení aeroelastických kmitů například prudký 

impuls do soustavy řízení. Po vyvození impulsu je odezva sledována s řízením 

zafixovaným ve výchozí poloze ale také s řízením volným. 

3.2.2 Simplified Flutter Prevention Criteria  

Zjednodušený aeroelastický průkaz vznikl v 50. letech minulého století, kdy nebyly 

k dispozici numerické metody řešení pomocí výpočetní techniky. Na základě požadavků 

analýzy letounu v oblasti flutteru, divergence křídel a reverze křidélek vznikla zpráva, 

podle níž může být proveden zjednodušený průkaz flutteru letounu. Jedná se o empirické 

vztahy, které byly získány na základě zkoumání ve třech hlavních oblastech.  

První oblast studia se zabývala geometrií, momenty setrvačností a elastickými 

vlastnostmi letounů, u kterých se flutter vyskytl. Dále pak metodami, které se přispívaly 

k potlačení flutteru. Druhá oblast zkoumání vycházela ze studia téměř tuhého tělesa v 

aerodynamickém tunelu. Jednalo se o nedeformovatelné modely vysokých tuhostí, kdy 

pohyb modelu byl řízen pružinami umístěnými v kořenech řídících ploch. Tímto byl 

simulován ohyb křídla, torze a rotace řídících ploch. Poslední oblastí zkoumání bylo 

dvoudimenzionální analytické studium typických průřezů nosných ploch. [1] 

Metodika průkazu je rozdělena na kritérium předepsané pro křídlo letounu, křidélka, 

výškové a směrové kormidlo a pohyblivé vyvažovací plošky. Z výše uvedených oblastí 

zkoumání je předvídatelné, které veličiny budou vyžadovány pro průkaz dle této metodiky. 

Vstupními veličinami jsou geometrické rozměry a vůle požadovaných částí letounu, 
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momenty setrvačnosti a deviační momenty k předepsaným osám. Dále síly reprezentující 

hmotu potřebnou ke statickému vyvážení kormidel a křidélek. Poslední kategorií vstupující 

do výpočtu jsou vlastní frekvence trupu letounu, a to konkrétně první vertikální a 

horizontální ohybová frekvence trupu a dále torzní frekvence trupu.  

3.2.3 Racionální analýza 

Jedná se o nejpřesnější, ale také o výpočetně nejnáročnější způsob průkazu flutteru. 

Analýza je prováděna pomocí metody konečných prvků, kdy je vytvořen strukturální 

model o vlastnostech reálné struktury letounu. Verifikace modelu je prováděna pozemní 

vibrační zkouškou s následným porovnáním naměřených vlastních frekvencí a tvarů 

s tvary a frekvencemi vypočtenými numerickým přístupem. Touto metodou jsou 

certifikována letadla vyšších kategorií, např. dvoumotorový turbovrtulový letoun EV-55 

Outback (9-14 cestujících), na kterém bude průběh racionální analýzy exemplárně 

vysvětlen. 

Aeroelastická kontrola letounu EV-55 Outback je rozdělena na více fází. První fází je 

návrh letounu a s ním spojená teoretická analýza flutteru.  Vstupujícími veličinami do 

analýzy jsou měrné hmotnostní charakteristiky, tuhosti a geometrie. Tyto veličiny jsou 

vztaženy k aproximovaným elastickým osám primárních částí letounu. Tuhost je 

reprezentována nehmotnými nosníky, hmotnost pak soustředěnými hmotami na těchto 

nosnících. Na základě těchto parametrů je sestaven strukturální model letounu, viz obr. 8, 

spočteny jeho modální parametry a provedena analýza flutteru. 

Druhou fází aeroelastické kontroly je naladění strukturálního modelu. Ladění je 

provedeno na základě naměřených hmotností, tuhostí a provedení pozemní vibrační 

zkoušky na již vyrobeném prototypu letounu. Jen pro představu, pro vybuzení struktury u 

letounu EV-55 Outback bylo použito dvacet elektrodynamických budičů (současně využito 

maximálně 10) a odezva byla měřena pomocí 208 akcelerometrů. Analýza flutteru byla 

provedena pomocí řešiče MSC. Nastran, kdy je obdržen průběh tlumení vlastních tvarů 

v závislosti na rychlosti letu. Poslední fází je letové ověření prototypu letounu. 
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obr. 8 - Strukturální nosníkový model EV-55 [9] 

3.3 Srovnání metod prokazování 

Z výše uvedených přístupů bylo vybráno prokazování absence výskytu flutteru dle 

Simplified Flutter Prevention Criteria[1]. Níže je provedeno srovnání této metodiky 

s racionální analýzou i letovými měřeními.  

Jednoznačnou výhodou oproti racionální analýze je časová i finanční úspora. A to 

hlavně z toho důvodu, že není nutné vytvářet 3D model letounu. Do výpočtu vstupují 

pouze veličiny, které lze získat experimentem (modální zkouška letounu, měření 

deviačních momentů, momentů setrvačností, vůlí a geometrických rozměrů). Tak jako 

racionální analýzu v kombinaci s letovými zkouškami lze i metodikou Simplified Flutter 

Prevention Criteria opět v kombinaci s letovými zkouškami využít pro prokazování 

absence aeroelastických jevů na letounu pro kategorii normální, cvičná, akrobatická a pro 

sběrnou dopravu (dle CS 23 odstavce 629). To je tedy aktuální pro letoun VUT 100 Cobra. 

Letové zkoušky podávají reálný a tudíž nejpřesnější popis chování struktury letounu. I 

z tohoto důvodu jsou povinné u většiny předpisů kategorie ultralehkých letounů (výjimkou 

je předpis CS –VLA). Výhodou metodiky Simplified Flutter Prevention Criteria oproti 

letovým zkouškám je možnost optimalizace letounu v závislosti na obdržených výsledcích. 

Dále odpadající riziko spojené s provedením letových zkoušek. V neposlední řadě je také 

výhodou finanční úspora odpovídající letovým hodinám nalétaným v průběhu měření. 
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4 Modální zkouška letounu EuroStar SL+ 

Modální experimentální analýza letounu s imatrikulací OK – FUU O9 byla provedena 

za účelem získání vlastních frekvencí a tvarů. Hledané vlastní frekvence a vlastní tvary 

byly první torzní frekvence a první ohybové (horizontální i vertikální) frekvence trupu. 

Získané vlastnosti byly dále využity pro prokázání odolnosti vůči flutteru dle Simplified 

Flutter Prevention Criteria[1]. Jednou z priorit modální analýzy bylo také získání 

dostatečně přesných výsledků s ohledem na jednoduchost použité metody. Popis modální 

analýzy je rozdělen do pěti podkapitol, které jsou chronologicky seřazeny tak, jak byla 

zkouška plánována a vykonána. 

4.1 Příprava zkoušky 

Experiment byl proveden na nejlehčí hmotové konfiguraci, kdy je letoun zcela prázdný 

(bez paliva, pasažérů, nákladu) a jeho hmotnost je 288kg. Měření bylo z důvodu 

vytíženosti letounu a provádění verifikačních měření v rámci diplomové práce provedeno 

pouze pro tuto nejlehčí hmotovou konfiguraci. 

4.1.1 Výběr vhodné metody měření 

Jak již bylo zmíněno výše, při výběru metody byla brána v úvahu její složitost, což 

zahrnuje přípravu modelu, okrajové podmínky (uložení letounu), ale také hardwarové a 

softwarové nároky na měření. Na první úrovni rozhodování mezi měřícími metodami stojí 

volba, jakým způsobem bude struktura vybuzena. K vybuzení dochází ve většině případů 

buď dynamickým budičem vibrací, nebo impulsním buzením. 

Výhoda v případě buzení dynamickým budičem spočívá v možnosti nezávislé regulace 

frekvence a amplitudy buzení [3]. Dále pak možnosti měření s větším frekvenčním 

rozlišením, což napomáhá k lepší identifikaci amplitudových špiček vázaných módů. 

Nevýhodou tohoto druhu buzení je náročnější příprava uložení dynamického budiče.  

Hlavní výhodou impulsního buzení je téměř nulová příprava měření z důvodu její 

jednoduchosti. Avšak použití této metody je podmíněno zavedením váhových funkcí na 

vstupní a výstupní signál. Další nezanedbatelnou výhodou je pořizovací cena rázového 

kladívka pro impulsní buzení oproti dynamickému budiči.  

Pro měření dynamického chování struktury letadel, bývá využíváno převážné metody 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) v konfiguraci s více dynamickými budiči na 

vstupu a snímači zrychlení na výstupu ve všech měřících bodech. Jelikož se jedná o velké 
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struktury, většinou není možno dosáhnout vybuzení celé struktury pouze v jednom budícím 

místě. Struktury letadel jsou také většinou značně složité a s tím souvisí tzv. lokální módy, 

kdy kmitá pouze část struktury, a tudíž není opět možné všechny lokální módy vybudit 

pouze v jednom místě. Další výhodou tohoto měření je možnost izolace tzv. vícenásobných 

módů (více módů na jedné frekvenci), které se vyskytují u symetrických struktur. Pro 

izolaci je nutné mít tolik referenčních bodů, kolika násobné módy jsou. [3]  

Je také vhodné zmínit tzv. metodu přizpůsobeného tlumení, která je využívaná 

v letectví pro zjištění a izolování netlumených módů struktury. Struktura letounu je buzena 

v různých místech vektorem monofázových sil (různé amplitudy ale shodné frekvence i 

fáze budících sil), který je vybrán tak, aby vyvážil všechny tlumící síly. Při takto zvoleném 

vektoru budících sil bude struktura kmitat na jedné z vlastních netlumených frekvencí a jí 

odpovídajícímu netlumenému vlastnímu tvaru.[3] 

V závislosti na výše provedeném rozboru bylo zvoleno buzení rázovým kladívkem. 

Avšak při struktuře této velikosti nemusí dojít k vybuzení celé struktury a tím pádem i 

k naměření požadovaných vlastních tvarů. Pokud by měření k takovému závěru směřovalo, 

muselo by být přerušeno a použito dynamických budičů ve více místech struktury, což by 

značně zkomplikovalo přípravu měření. Vyjma odlišného uložení struktury v závislosti na 

uložení dynamického budiče, by muselo být řešeno taktéž upevnění budiče na strukturu, 

čímž by byl buď proveden zásah do struktury letounu, nebo by musel být použit vhodný 

přípravek.   

4.1.2 Tvorba modelu 

Při tvorbě modelu letounu je nezbytné uvědomit si účel měření, v tomto případě 

požadované výstupy modální analýzy. Jelikož požadovanými výstupy jsou vlastní 

frekvence trupu a to konkrétně první torzní frekvence a první ohybové (horizontální i 

vertikální) frekvence, zdálo by se, že bude dostačující provést pouze analýzu trupu letounu. 

Tím by se sice omezil počet měřících bodů a v důsledku toho by se zkrátila doba trvání 

experimentu, avšak mohlo by dojít k nesprávné identifikaci vlastních tvarů spojených s 

neměřenou částí struktury. Z tohoto důvodu byl vytvořen model celého letounu s výjimkou 

oblasti motorového lože a některých kompozitních částí letounu. Pro správné rozpoznání 

vlastních tvarů musí být také vhodně zvolen počet měřících bodů a jejich stupňů volnosti. 

Model byl sestaven celkem z 97 měřících bodů s ohledem na hlavní zkoumanou oblast 

letounu, čili trup, kde byly měřící body zhuštěny. Pozice jednotlivých bodů byly voleny 
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primárně v místech hlavní konstrukce letounu, tzn. v místech s větší tuhostí struktury, jako 

jsou podélníky, přepážky a žebra. Výsledný model letounu je zobrazen na obr. 9. 

 

obr. 9 -  Měřící body letounu 

4.1.3 Příprava uložení letounu 

Ideálním uložením měřené struktury by bylo volné uložení, kdy by se letoun volně 

vznášel v prostoru. Toto uložení je však v praxi nerealizovatelné, proto bylo navrženo 

zavěšení letounu na poddajných pružinách, což volné uložení dostatečně nahrazuje. 

V případě zavěšení letounu plnily funkci pružin gumová lana.  

Návrh zavěšení letounu 

Při návrhu zavěšení letounu bylo nutno brát ohled na skutečnost, že se jedná o 

ultralehký letoun, čemuž odpovídají i omezené možnosti uchycení letounu v závislosti na 

tuhosti konstrukce. Jako primární kotvící body sloužily hlavní závěsy křídla. Jelikož se 

závěsy nenachází v těžišti, musel být letoun vyvážen uchycením pomocí gumového lana za 

zadní část trupu. V případě odlišné hmotové konfigurace je možno vyvážit uchycením za 

motorové lože. Uchycení závěsů bylo realizováno pomocí plochých smyček, které byly ke 

gumovému lanu propojeny karabinami. Pro zavěšení letounu byl využit ruční naviják 

s ocelovým lankem a hákem na konci vedeným přes závěsnou kladku, který je umístěn 

v hangáru areálu firmy Evektor-Aerotechnik a.s. Zavěšením gumových lan přímo z háku 

navijáku do závěsů letounu by docházelo k tlaku na kabinu, což bylo vyřešeno tyčí průřezu 

U, která sloužila jako rozpěrka. Spojení gumového lana a tyče bylo řešeno obdobně jako u 

závěsů. Tyč byla připevněna k háku pomocí ocelového lanka. Celkové technické provedení 

uchycení je zobrazeno na obr. 10 
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obr. 10 – Schéma uchycení letounu 

Výpočet reakcí v uchycení letounu 

Pro návrh a kontrolu gumových lan, profilu, smyček a navijáku byl letoun nahrazen 

nosníkem na dvou podporách. Zatížen byl gravitační silou v těžišti letounu. Následně 

mohly být ze statické rovnováhy spočteny reakce, které byly zavedeny v místech uchycení 

letounu, tj. v závěsech a zadní části trupu. Náhrada nosníkem je zobrazena na obr. 11. 
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3000 288 ∙ 9,81  

Tahová zkouška gumy 

Jelikož použitá gumová lana nejsou certifikována, bylo nutné provést návrhovou a 

pevnostní zkoušku. Postupně byla lana zatěžována a v závislosti na deformaci byly 

přidávány další prameny, čímž byl vytvořen svazek lan požadovaných pevnostních 

vlastností. Svazek byl dimenzován na poloviční sílu reakce RB, čili sílu přenášenou jedním 

závěsem letounu. Po zatížení svazku touto silou bylo přidáno ještě 25% zatěžující síly pro 

pokrytí bezpečnosti a vzniku síly vyvinuté rozpěrkou (rámem). Výsledný svazek se skládal 
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obr. 11 – Náhrada a uvolnění letounu 
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z 10 pramenů lan (dále jen lano) a byl zatížen celkovou maximální silou 2060N. 

Zatěžování gumy bylo realizováno pomocí pytlů s olovem v gramážích po 5kg, 10kg a 

20kg. Křivka průběhu závislosti deformace na zatěžující síle (červená) je zobrazena na  

obr. 12. Zaznamenána byla také křivka postupného odlehčování gumy (šedá), ze které je 

patrné hysterezní chování gumy.  

 

obr. 12  - Deformace svazku 10 lan 

Kontrola pevnosti gumy 

Pro kontrolu pevnosti gumy musela být spočtena skutečná síla v laně FL. Z tahové 

zkoušky byla odečtena deformace gumového lana Δl2 zatíženého silou 1500N, která 

v součtu s délkou nezatíženého lana l0, délkou použitých smyček ls a prodloužením 

způsobeným spojením karabinami lk dává výslednou délku l2. Délka l1 je dána převýšením 

rámu nad závěsem. Pomocí délek l1 a l2 byl vypočten úhel αl. Následně bylo spočteno 

prodloužení lana Δl3 způsobené vychýlením, které bylo sečteno s původní deformací Δl2. 

Poté byla z tahové zkoušky odečtena celková síla v laně FL. Schéma zatížení zavěšení 

s využitím symetrie je zobrazeno na obr. 13. 
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obr. 13 - Zatížení závěsu 
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Frekvence tuhého módu 

Na základě naměřené deformace byl proveden výpočet tuhosti lana.  Jednotlivé 

tuhosti v průběhu zatěžování byly spočteny dle následujícího vztahu: 

 
 (4.1) 

   

Výsledná křivka popisující tuhost svazku v závislosti na zatěžující síle je zobrazena na 

obr. 14. Z obrázku je patrné nelineární chování, které je způsobeno zpevňováním 

pryžových vláken s rostoucí zatěžující silou. Na tuto skutečnost musí být brán odhled, 

protože při návrhu zavěšení letounu je kladen důraz na jeho vysokou poddajnost. 

 

obr. 14 - Průběh tuhosti 

 Z tuhosti lana zatíženého silou 1550N byla spočtena vlastní kruhová frekvence a 

následně vlastní frekvence odpovídající módům tuhého tělesa ve směru osy z. Ve výpočtu 

byl zanedbán úhel vychýlení lana, jelikož obdržená frekvence sloužila pouze jako 

předběžná orientační informace popisující poddajnost uložení letounu. 

 15158155 9,9  (4.2) 
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Kontrola únosnosti certifikovaných dílů 

Z vypočtených reakcí je patrné, že zvedací zařízení je zatíženo silou, která odpovídá 

reakci RB. Karabiny a ploché smyčky jsou zatíženy silou v laně FL. Výsledné součinitele 

rezervy jsou počítány jako poměry únosnosti k zatížení a jsou zobrazeny v tabulce níže. 

dílec Únosnost zatížení součinitel rezervy  

Zvedací zařízení 500 kg 3000 N 1,6 VYHOVUJE 

Plochá smyčka 5 000 N 1550 N 3,2 VYHOVUJE 

Karabina 23 000 N 1550 N 14,8 VYHOVUJE 

tab. 3- Pevnostní kontrola 

Kontrola pevnosti rámu 

Rám se skládá pouze z tyče průřezu U, tudíž byl nahrazen nosníkem na dvou 

podporách se dvěma osamělými silami, které v součtu odpovídají reakci RB. Dále pak 

přídavnými normálovými silami vzniklými v závěsném oku rámu F2 a silami F1, vzniklými 

rozepřením lan kolem kabiny letounu. Síla F1 byla spočtena ze síly v laně a jeho úhlu 

vybočení, viz obr. 13. Zatížení tyče je zobrazeno na obr. 15, včetně přepokládaných 

vnitřních statických účinků. 

 

610 	, 300 , 67° 

2 1150 1500 963  

2 15002 67 637  

 

 

 

Redukované napětí dle hypotézy HMH bylo vypočteno metodou konečných prvků. Pro 

výpočet byl použit nosníkový prvek s následujícími průřezovými charakteristikami tyče U 

80 ČSN 42 5570 – 11 373, viz obr. 16. 

 

 

+Mo 

+Mo 
y 

x 

RC R
D
 

R
B/2 R

B
/2 

F2 F1 F
1
 F

2
 

-T 

+T 

+N 

β 

a2 a2 b2 

obr. 15 – Zatížení U profilu 
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bp = 45 mm, h = 80 mm, tp1 = 6 mm, tp2 = 8 mm 

Jy = 217879,8 mm4, Jz = 1068032 mm4 

materiál 11 373: Re = 205 MPa, Rm = 360 MPa 

 

 

 

Na obr. 17 je zobrazen průběh redukovaného napětí. Maximální napětí dosahuje 124,1 

MPa v místě uchycení ocelovým lankem. Z průběhu napětí je zřejmé, že největší podíl má 

ohybové napětí. Toto napětí nepřekračuje mez kluzu Re, tudíž z pevnostního hlediska tyč 

vyhovuje. 

 

 

 

obr. 17 - Redukované napětí tyče 
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obr. 16 - Průřez profilu 
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Seznam použitého materiálu uchycení letounu 

V  tab. 4 je sepsán materiál, potřebný pro realizaci zavěšení letounu. Z tabulky je 

možno usoudit, že pořizovací náklady na uchycení letounu jsou minimální. Realizované 

zavěšení letounu je zobrazeno na obr. 18. 

 

Položka Množství Specifikace 

Rám přípravku 1,6 m tyč U 80/A  

Plochá smyčka 2 x 3m (závěsy) 
2 x 2m (pojištění lan) 

nosnost 500 kg 

Lano gumové ф 12mm 2 x 6m (závěsy) 

2m (vyvážení) 

návrh proveden dle 
tahové zkoušky 

Lano ocelové ф 4mm 1,5 m nosnost 8,68kN 

Karabina 9 ks nosnost 23kN 

tab. 4 - Komponenty rámu 

 

obr. 18 - Zavěšení letounu 
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4.1.4 Schéma měření 

Měření a vyhodnocení modální zkoušky bylo provedeno pomocí měřící techniky a 

softwaru Brüel & Kjær (Pulse LabShop V17.1.1, Pulse Reflex V17.1.1). Vybavení bylo 

zapůjčeno z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Schéma měření je 

zobrazeno na obr. 19. Seznam použité techniky a softwaru je sepsán v tab. 5.  

 

obr. 19 - Schéma měření 

 
Měřící technika Typ / verze Specifikace / výrobní číslo (SN) 

1 Analyzátor Pulse Type 3109 4/2 kanálový FFT analyzátor 

SN 2348762 

2 Modální rázové kladívko 
se snímačem síly 

BK 8202 citlivost 1pC/N , pryžový úderný hrot 

SN 1551936 

3 Nábojový předzesilovač  BK 2647 A převod 1pC na 1mV  

SN 2347603 

4 Jednoosý DeltaTron 
akcelerometr 

BK 4507 B citlivost 1,010 mV/ms-2 

SN 10171 

4* Tříosý DeltaTron 
akcelerometr 

BK 4524 B citlivost v ose x 9,986 mV/ms-2 , 

y 10,16 mV/ms-2, z 10,08 mV/ms-2  

SN 32004 

5 Notebook HP Pavilion  dv6 1270 ec  procesor Intel Core 2 Duo 

4096 MB RAM, SN CNF9321L6S 

tab. 5 - Měřící technika 

  

(2) 

(1) 
(4) (3) 

(5) 



42 

4.2 Realizace zkoušky 

Modální zkouška probíhala ve dvou etapách s ohledem na dosažená a analyzovaná 

data. Cílem první etapy byla příprava letounu (označení měřících bodů a zavěšení letounu) 

a první měření. Druhá etapa byla zaměřena na verifikaci a případné zpřesnění prvního 

měření a dosažených výsledků. Celý průběh zkoušky je popsán v následujících 

podkapitolách tak, jak byl chronologicky vykonán.   

4.2.1 Nastavení měření 

Záznam a zpracování naměřených veličin byl proveden v softwaru Pulse Labshop 

V17.1.1. Po zapojení měřící techniky dle obr. 19 bylo nutno identifikovat jednotlivé měřící 

prvky a nastavit jejich dynamický rozsah, viz tab. 6:  

měřící prvek dynamický rozsah 

rázové kladivo BK 8202 + 2647A 707,1 mV 

tříosý snímač zrychlení BK 4524B 70,71 mV (pro všechny 3 osy) 

tab. 6 - Nastaveni citlivosti 

Dále byly nastaveny parametry FFT analýzy. Klíčovým faktorem je nastavení 

frekvenčního rozsahu analýzy. Předpokládaná torzní frekvence trupu byla uvažována 

v rozsahu do 100 Hz. Předpoklad byl zvolen na základě torzních frekvencí vyskytujících se 

u obdobných typů konstrukcí letadel, viz[1]. Pro zvolený frekvenční rozsah bylo nastaveno 

200 frekvenčních čar v první etapě měření a 400 čar ve druhé, z důvodu zpřesnění 

výsledků. Zvolenému počtu čar odpovídala měření s rozlišením fr1 = 0,5 Hz pro první etapu 

a fr2 = 0,25 Hz pro druhou. Zvolené parametry analýzy byly nastaveny také s ohledem na 

dobu měření t. Po tuto dobu je vhodné, aby struktura vykazovala měřitelnou odezvu neboli 

kmitání. 

1 10,5 = 2  

= 1 = 10,25 = 4  

Na vstupu přechodové okno pro rázové kladívko a na výstupu exponenciální váhové 

okno pro akcelerometr. 
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4.2.2 Referenční bod 

Volba referenčního bodu, v tomto případě budícího bodu, je komplikovaná 

problematika, která do značné míry vyžaduje cit a zkušenost. Při volbě jeho umístění byl 

brán ohled na tuhost konstrukce a na předpokládané hledané módy. Pro vybuzení módů je 

nutné zvolit referenční bod tak, aby nebyl totožný s uzlovým bodem žádného z hledaných 

módů. Z důvodu složitosti této problematiky bylo provedeno více měření s různými 

referenčními body, viz obr. 20. V první etapě měření s buzením v bodě 9 ve směru Z  a ve 

druhé etapě dvě měření v bodě 3, a to pro směry Z a Y. 

 

obr. 20 - Referenční body a buzení letounu 

 

Měření v referenčním bodě vykazuje specifické vlastnosti, které slouží taktéž jako 

kontrola správného nastavení všech parametrů měření FFT analýzy. První kontrolovanou 

položkou jsou antirezonance mezi jednotlivými rezonancemi na FRF v logaritmických 

souřadnicích. Následující kontrola je zaměřena na fáze přenosové funkce, která by se měla 

pohybovat v rozmezí 180°. Posledním bodem kontroly je imaginární část FRF, která musí 

mít stejné znaménko rezonančních špiček[3]. Je zřejmé, že pro frekvenční odezvovou 

funkcí naměřenou v bodě 3Z jsou všechna tato tři kritéria splněna, viz obr. 21.  

 

buzení v bodě 3 (z, y) 

rázové 
kladívko 

tříosý 
akcelerometr 

buzení v bodě 9 (z) 
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obr. 21 - Průběhy v referenčním bodě 

4.2.3 Optimalizace vybrané metody a vlastní měření 

Na základě předchozího rozboru byla nejprve pro měření struktury letounu využita 

principiálně nejjednodušší metoda SISO (Single Input Single Output), při které bylo 

připojeno na vstup měřící soustavy rázové kladívko se snímačem síly a nábojovým 

předzesilovačem (BK 8202 + BK 2647A), kterým byla struktura buzena v jednotlivých 

měřících bodech. Na výstupu byl umístěn v referenčním bodě jednoosý snímač zrychlení 

(BK 4507B). Jedná se principiálně o nejjednodušší a nejrychlejší metodu. Tímto způsobem 

měření byl získán jeden řádek matice přenosových funkcí.  

Avšak buzení struktury rázovým kladívkem v poddajnějších částech, jako jsou 

kompozitní přechody a slabě vyztužený potah letounu, způsobovalo pouze lokální 

vybuzení struktury. Po vyhodnocení vhodného počtu měřících bodů se projevilo měření 

jako nevhodné i z důvodu, že poměrné deformace jednotlivých stupňů volnosti vlastních 

tvarů letounu mohly být zobrazeny pouze ve směru buzení. I v případě přiřazení více 

stupňů volností jednotlivým měřícím bodům neumožnovala struktura z důvodu 

geometrické složitosti buzení ve všech požadovaných směrech. 
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 Následně byla použita metoda SIMO (Single Input Multiple Output), při které bylo na 

vstupu připojeno rázové kladívko, kterým byla struktura buzena v referenčním bodě. Na 

výstupu byl připojen tříosý snímač zrychlení (BK 4524B), kterým byla měřena odezva 

v jednotlivých měřících bodech. Tímto způsobem měření byl měřen jeden sloupec matice 

přenosových funkcí, ovšem pro tři stupně volnosti současně. 

Pro ustavení a správnou orientaci snímače podle souřadného systému modelu letounu 

bylo nejprve využito plastového úchytu s kloubem, pomocí kterého mohl být snímač 

ustaven teoreticky zcela totožně s osami souřadného systému. V průběhu měření se ale 

ukázalo, že úchyt je příliš poddajný a zavádí do měření přídavné tlumení. Navíc toto 

ustavení nebylo vždy ideální a značně prodlužovalo dobu měření.  Proto byl snímač lepen 

přímo na strukturu letounu pomocí včelího vosku. Tím bylo sice zavedeno do měření 

nepatrné zkreslení způsobené vychýlením snímače, avšak pro malé úhly je možno tuto 

skutečnost zanedbat. 

Výhody metody s trojosým akcelerometrem spočívaly v zachycení frekvenční 

odezvové funkce pro tři stupně volnosti (x, y, z) v jednom měřícím bodě. Další výhodou 

bylo buzení v referenčním bodě, který byl umístěn v dostatečně tuhé oblasti struktury, 

takže nedocházelo k lokálnímu vybuzení struktury. 

Vlastní měření probíhalo na předem označených měřících bodech na letounu. Při 

měření v těchto bodech bylo nutno kontrolovat koherenci. Průběh funkce koherence by se 

v celém frekvenčním rozsahu měl blížit 1. Funkce popisuje míru lineární závislosti mezi 

vstupním a výstupním signálem, čehož lze využít k odhalení špatného měření. Avšak je 

nutné podotknout, že nízká koherence může také pouze informovat o složitém měření 

s výskytem nelinearit v systému.  

4.3 Experimentální modální analýza 

Z naměřených dat byla provedena experimentální modální analýza letounu pomocí 

softwaru Pulse Reflex. Nejprve byla provedena analýza z první etapy měření a následně 

byla realizována druhá etapa měření, kdy bylo měření verifikováno a zpřesněno. Cílem této 

podkapitoly je však vyhodnocení a porovnání naměřených a vyhodnocených vlastností 

letounu souběžně.  

 Identifikace vlastních frekvencí a jim odpovídajících vlastních tvarů bylo provedeno 

pomocí funkce SUM a poté ještě kontrolováno pomocí funkce MIF. Princip jednotlivých 

funkcí je vysvětlen níže:  
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• SUM (Summation Function) – Součtem přenosových funkcí je získána součtová 

FRF vhodná pro odečtení vlastních frekvencí. Použití funkce SUM je vhodné u 

struktur s dobře oddělenými módy.  

• MIF (Mode Indicator Function) – Pro lepší oddělení módů byla formulována 

funkce, která dělí reálnou část FRF absolutní hodnotou FRF. Jelikož v rezonanci je 

reálná složka FRF nulová, módy budou reprezentovány rapidním poklesem funkce 

na minimum.  

 

Výsledná suma frekvenčních odezvových funkcí získaná měřením v referenčním bodě 3, 

ve směru Z, je zobrazena na obr. 22. 

 

obr. 22 – Suma frekvenčních odezvových funkcí letounu (SUM) 

Ačkoli byla provedena analýza ve frekvenčním rozsahu 100Hz, hledané módy byly 

objeveny na nižších frekvencích. Proto byla data analyzována pouze v okolí těchto 

frekvencí. Již z průběhu odezvových funkcí a dále z funkcí SUM a MIF je patrné, že se 

jedná o složitou strukturu s oblastmi se silně provázanými módy, viz obr. 22. Silně 

provázané oblasti módů jsou ohraničeny čárkovanou čarou do bloků. 

První blok představuje módy tuhého tělesa, které jsou zřetelně odděleny od vlastních 

deformačních módů letounu. Pro akceptování realizace volného uložení je požadována 

podmínka, aby nejvyšší frekvence módu tuhého tělesa nepřesahovala desetinu první vlastní 

frekvence zkoumané struktury. Toto kritérium nebylo splněno, jelikož nejvyšší frekvence 

tuhého módu dosahuje hodnoty 2 Hz a první deformační frekvence letounu je rovna 10,25 

Hz. Není možné tedy považovat uložení za volné, avšak z umístění bodů zavěšení je 

patrné, že toto uložení se blíží provoznímu zatížení letounu. Dokonalejší uložení je obtížně 

realizovatelné. 

 
  

  

(4) (1) 
(2) 

(3) 
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Vlastní frekvence deformačních módů pro jednotlivá měření jsou zobrazeny v tab. 7 

níže. Číslování módů je použito dle obr. 22. 

Mód bod 9; +Z bod 3; +Z bod 3; +Y Popis módu (trup / křídlo) 

1 10,5 10,25 - vertikální ohyb / 1. ohyb 

2 - 11,0 11,0  torze / 1. ohyb 

3 12,5 12,75 
12,75 
(torze) 

vertikální ohyb / 1. ohyb 

4 14 14 14 výrazný vertikální ohyb / 1. ohyb 

5  19,5 19,5 
mírný horizont. ohyb / antisymetrický 
ohyb  

6 20,5 20,75 20,5 horizontální ohyb / - 

7 22 22 22,5 horizontální ohyb / antisymetrický ohyb 

 24 - - vertikální ohyb trupu / 1. ohyb SOP 

8 25,5 26 26 
horizontální ohyb / výrazný antisym. 
ohyb 

9  27,25 27,25 
horizontální ohyb / výrazný antisym. 
ohyb 

10 29,5 29 29,5 horizontální ohyb/torze VOP 

tab. 7 - Srovnání frekvencí 

 Z tabulky je jasně zřetelná provázanost módů spojených s trupem a křídlem letounu 

popřípadě s vodorovnými a svislými ocasními plochami (VOP, SOP). Pro názornost jsou 

vystínovány shodné bloky modů pro různá měření. Výsledné frekvence hledaných 

vlastních tvarů letounu byly použity z měření s buzením ve směru Z, v referenčním bodě 3. 

Pro určení frekvence jednotlivých módů bylo vybráno toto měření právě proto, že 

v případě měření se stejným referenčním bodem, ale buzením ve směru Y nebyl vybuzen 

1. vertikální ohybový tvar trupu. Je však nutné podotknout, že oproti zbylým dvěma 

měřením byl vybuzen na frekvenci 24Hz jasně zřetelný ohybový tvar. Měření 

v referenčním bodě 9 nebylo použito z důvodu měření s nižším frekvenčním rozlišením ve 

srovnání s měřením v bodě 3 a také proto, že tímto měřením nebyl vybuzen torzní tvar 

trupu.  

Vertikální ohybový tvar trupu, viz obr. 23, společně s torzním tvarem trupu, viz  

obr. 24, se nachází ve druhém bloku. V případě torzního tvaru dochází ke zkrutu trupu 

pouze v jeho zadní části, avšak při pohledu na ocasní plochy letounu je zřejmé, že právě 
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tento tvar má na jejich rozkmitání vliv. Většina módů tohoto bloku je provázána s prvním 

ohybovým tvarem křídla.  

 

obr. 23 - Vertikální ohybový tvar trupu, první ohybový tvar křídla (10,25Hz) 

 

 

obr. 24 - Torzní tvar trupu (11 Hz) 

Na obr. 25 je zobrazen výše zmíněný vertikální ohybový tvar trupu získaný prvním 

měřením, který sice lépe odpovídá očekávanému prvnímu ohybovému tvaru trupu, avšak 

z hlediska bezpečnosti byl zvolen ohybový tvar na frekvenci 10,25 Hz, viz obr. 23. 
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obr. 25 – Vertikální ohybový tvar trupu (24Hz) 

Poslední hledaný tvar, horizontální ohyb trupu, byl nalezen ve druhém bloku módů. 

K částečnému vybuzení tvaru dochází již pří 19,5 Hz, kde však převažuje antisymetrický 

mód křídla. Jasně zřetelný hledaný horizontální ohybový mód byl nalezen na frekvenci 

20,75 Hz, viz obr. 26. 

 

obr. 26 - Horizontální ohyb trupu (20,75Hz) 

4.4 Závěr modální analýzy 

Cílem experimentální modální analýzy bylo získání prvních ohybových frekvencí a 

torzní frekvence trupu. I přes značně složitou strukturu letounu byla získána potřebná data 

pro nalezení hledaných frekvencí a jim odpovídajících vlastních tvarů. Celkem byly na 

letounu provedeny 3 měření s různou polohou referenčního bodu, čímž bylo zajištěno 

vybuzení všech požadovaných módů. Více měření taktéž posloužilo jako verifikace 

správného měření. Z tab. 7 je patrné, že u složitějších struktur, kde není snadné určit 

polohu uzlových bodů požadovaných módů, je vhodné provést měření s buzením ve více 
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bodech. Struktura byla buzena rázovým kladívkem a odezva měřena tříosým 

akcelerometrem. Měření bylo provedeno metodou SIMO, což se projevilo jako vhodná 

metodika pro danou strukturu. Výsledné hledané frekvence jsou následující: 

Vertikální ohyb trupu: 10,25 Hz 

Torze trupu: 11,0 Hz 

Horizontální ohyb trupu: 20,75 Hz 

Z měření vyplynulo více tvarů, které bylo možné reprezentovat právě jako hledané a 

požadované dle Simplified Flutter Prevention Criteria. Rozhodujícím faktorem se však 

stala nejnižší frekvence, která je z hlediska posouzení daných kritérií konzervativnější. 

Rozhodnutí bylo provedeno také proto, že metodika blíže nespecifikuje, jestli jde o ideální 

předpokládaný vlastní tvar či tvar reálný, který nezanedbatelně ovlivňují zkoumané části.  

5 Vlastní řešení dle Simplified Flutter Prevention Criteria 

V následujících podkapitolách budou postupně rozebrána požadovaná kritéria pro 

kontrolované části letounu Simplified Flutter Prevention Criteria [1]. V úvodu podkapitoly 

jsou vždy rozepsány požadavky pro danou část letounu, následuje postup výpočtu 

vstupujících veličin, vyhodnocení kritéria a komentář obsahující návrhy řešení pro 

optimalizaci dosažených výsledků. V poslední podkapitole bude shrnut závěrečný přehled 

obdržených výsledků pro jednotlivá kritéria.  

Jelikož se jedná o metodiku vyvinutou v USA, průkaz je vypracován v angloamerické 

měrné soustavě. Vypracování kontroly letounu, dle této metodiky, je sice provedeno 

v základních či odvozených jednotkách SI, avšak pro vyhodnocení jsou jednotky 

převedeny do angloamerické měrné soustavy. 

Problematika výpočtu  flutteru touto metodikou je založena do značné míry na 

statickém a dynamickém vyvážení pohyblivých řídících ploch letounu. Vyvážení těchto 

ploch je definováno následujícím způsobem: 

• Statické vyvážení – staticky vyvážená pohyblivá řídící plocha je taková, kdy těžiště 

plochy leží na její ose otáčení (závěsu). Tím je způsobeno, že výsledný moment 

působící tíhové síly k ose otáčení je nulový. Pokud se těžiště nachází za osou 

závěsu (-x), jedná se o staticky nevyváženou plochu. V opačném případě kdy 
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těžiště leží před osou otáčení (závěsu) řídící plochy (+x), jedná se o staticky 

převáženou plochu, viz obr. 27.  

 

obr. 27 - Staticky vyvážená řídící plocha 

• Dynamické vyvážení – pohyblivá řídící plocha je dynamicky vyvážená, pokud 

unášivý rotační zrychlený pohyb osy otáčení řídící plochy (z) kolem jiné osy (x) 

vyvolá v hmotě řídící části setrvačné síly, vyvozující k ose otáčení řídící plochy 

(závěsu) nulový výsledný moment.[10]  

 

obr. 28 - Dynamické vyvážení 

Koeficient dynamického vyvážení K/I je pak míra kvality dynamického vyvážení 

pohyblivé řídící plochy. Fyzicky může být koeficient K/I interpretován jako poměr 

působícího kroutícího momentu ku bránícímu kroutícímu momentu.[1] 

5.1 Torzní tuhost křídla 

Vypočtené kritérium, které je funkcí návrhové rychlosti strmého letu VD, bylo 

metodikou navrženo tak, aby pokrylo bezpečnost letounu vůči torzní divergenci křídla, 

ohybově torznímu flutteru a také reverzi řízení. Pro splnění torzního kritéria tuhosti křídla 

musí torzní faktor Ft splňovat následující podmínku: 

m∙g 

osa otáčení 

+x -x 

 

z – osa otáčení (závěsu) 

x 

y 

mi 
mv 

εx 

Yi Yv 
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 ≤ 200
 (5.1) 

Faktor F je definován výrazem: 

 =   (5.2) 

kde:  

 

Θi … zkroucení křídla v místě i, na jednotku kroutícího momentu aplikovaného 
na hraně křídla, na konci rozpětí křidélka [rad/ft∙lb] 

 Ci … délka tětivy křídla v místě (řezu) i, [ft] 

 ΔS … přírůstek rozpětí [ft] 

Integrace je provedena na křídle v rozmezí délky 

křidélka, viz obr. 29. Hodnota integrálu může být 

získána buď rozdělením křídla na určitý počet dílků 

ΔS a sumací výrazu ΘiCi
2
ΔS, nebo vykreslením 

průběhu ΘiCi
2 v rozmezí křidélka a následným 

výpočtem plochy pod výslednou křivkou. Pro výpočet 

F by mělo být křídlo zatížené silovou dvojicí poblíž 

koncového oblouku křídla způsobující kroutící 

moment a poté by měl být změřen úhel zkroucení ve vybraném intervalu. Následně by 

mělo být dopočteno zkroucení na jednotku kroutícího momentu. Získaná data by měla být 

zapsána a vyhodnocena tabulkou. [1] 

Oproti postupu navrhovaného metodikou, kdy úhel zkroucení křídla a jeho geometrické 

rozměry vstupující do výpočtu faktoru F jsou získány experimentální cestou, byl získán 

faktor F numerickým přístupem. Zkroucení profilu je definováno výrazem: 

 Φ = ∙∙  (5.3) 

Po vydělení zkroucení kroutícím momentem Mk je získán úhel zkroucení křídla Θ na 

jednotku kroutícího momentu: 

 = ∙∙ ∙ 1 = ∙  

 

(5.4) 

C
2
 

rozpětí křidélka 

ΔS1 ΔS
2
 ΔS

3
 ΔS

4
 

C
1
 C

3
 C

4
 

obr. 29 - Integrace na křídle 
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Pro určení zkroucení křídla byly nadefinovány vybrané průřezy, včetně podélníků 

procházejících daným průřezem. Průřezy byly zvoleny v místech změn tuhosti křídla, tedy 

v místech, kde dochází ke změně tloušťky nebo geometrie podélníků a potahu. Z průřezů 

byly programem StaUno spočteny jejich statické průřezové charakteristiky, včetně 

hledaných polárních kvadratických momentů Jp. Na obr. 30 je pro ilustraci zobrazen 

řez provedený v místě rozpětí křidélka. Trupu letounu byl přidělen shodný polární moment 

Jp1 jako prvnímu úseku křídla ve směru od roviny symetrie trupu. Tím bude sice celková 

struktura poddajnější, avšak z hlediska výpočtu na bezpečné straně. 

 

obr. 30 - Průřez křídla v místě křidélka 

Vypočtené polární momenty byly dosazeny spolu s modulem pružnosti ve smyku G a 

vzdáleností řezu od osy trupu do vztahu (5.4).  Postupně bylo s využitím superpozice 

zkroucení jednotlivých průřezů spočteno celkové zkroucení na jednotku kroutícího 

momentu až po počátek rozpětí křidélka. Průběh zkroucení křídla je zobrazen na obr. 31. 

 

obr. 31 - Průběh zkroucení křídla na jednotku Mk 

Φ7(x) = 7,38∙10-7x - 1,5∙10-6
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Jelikož je křídlo obdélníkového tvaru a řezy v intervalu rozpětí křidélka jsou shodné, 

zkroucení bude růst lineárně, což je patrné i grafu na obr. 31. Tětiva křídla je konstantní, 

proto mohla být z výrazu vytknuta a integrováno bylo pouze zkroucení. Průběh zkroucení 

je popsán funkcí, viz obr. 31. Do výrazu byly dosazeny hodnoty v angloamerických 

jednotkách. 

  4,1 7,38 ∙ 10 ∙ − 1,5 ∙ 10,
,  (5.5) 

 =  3,39 ∙ 10   

Mezní hodnota pro F (5.1) byla spočtena z návrhové rychlosti strmého letu letounu  

VD = 300 km/h, což odpovídá 186,3 mph. Podmínka vyhovění kritéria je vyhodnocena 

níže: 

 ≤ 200
 

3,39 ∙ 10 ≤ 200186,3 = 5,76 ∙ 10    … =>  

 

 

Z vypočteného faktoru F je patrná dostatečná bezpečnost. Proto je možné výpočet 

zjednodušit zanedbáním faktu, že je křídlo letounu tužší směrem k ose trupu, čímž by se 

problematika zjednodušila na výpočet polárního momentu pouze v místě rozpětí křidélka. 

Pouze v případě nevyhovění kritéria, by pak musely být dopočteny polární momenty 

celého křídla. 

5.2 Kritérium vyvážení křidélek 

Je požadováno, aby dynamický koeficient vyvážení K/I nedosahoval větší hodnoty než 

hodnota získaná z grafu na obr. 32. Deviační moment křidélka K je vztažen k ose otáčení 

křidélka a k přímce rovnoběžné s osou trupu a zároveň procházející uzlovým bodem 

prvního ohybového tvaru křídla. Pokud není osa ohybu známa, může být použita osa 

rovnoběžná se střední osou trupu, která prochází spojením křídla a trupu letounu. Moment 

setrvačnosti křidélka je vztažen k ose jeho otáčení. [1] 

Jednotlivé momenty byly získány počítačovým modelováním, namísto provedení 

experimentu sloužícího k určení těchto kvadratických momentů křidélka. K metodice 
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počítačového modelování bylo přistoupeno proto, jelikož pro vykonání experimentu by 

musela být provedena demontáž křidélka, což by vedlo k zásahu do konstrukce letounu. 

Nejprve byla v CAD softwaru Catia V5R17 vytvořena geometrie křidélka, kde byly 

objemy nahrazeny plochami na jejich střednicích. Toto zjednodušení bylo použito 

z důvodu úspory času stráveného detailním modelováním objemových částí. Následně byla 

takto vytvořená geometrie importována do FEM programu FEMAP. Na geometrii byla 

vytvořena síť, pro kterou byla definována nestrukturální plošná hmotnost přidělená 

v závislosti na hmotnostech komponentů křidélka, viz obr. 32. Tím byla hmotnost křidélka 

rozdělena na konečný počet prvků, pomocí kterých byly spočteny požadované momenty.  

První vztažná osa byla dle metodiky zvolena v ose zavěšení (otáčení) křidélka. Druhá 

vztažná osa sloužící pro výpočet deviačního momentu byla zvolena v ose hlavního závěsu 

křídla. Pro výpočet požadovaných charakteristik byl vytvořen pravoúhlý souřadný systém 

3, umístěný v definovaných osách, ke kterým byly spočteny momenty. Pro ilustraci je 

zobrazeno křidélko bez poloviny horní části potahu. 

 

obr. 32 – Model křidélka 

Celková hmotnost křidélka je 0,664 kg a vypočtené momenty jsou následující: 

I = I
xx 

= 0,012 kg∙m
2
 

K = I
xy 

= 0,147 kg∙m
2
 

Momenty nebyly převedeny do angloamerických jednotek, jelikož dynamický koeficient 

vyvážení křidélka, což je podíl momentů, nemá jednotku. V závislosti na návrhové 

rychlosti strmého letu VD musí být dynamický koeficient nižší nebo roven 1,8, viz obr. 33. 

Výpočet koeficientu je proveden níže: 

 

 

osa hl. závěsu křídla mp1=1,122 kg/m2 

mp2=3,625 kg/m2 

plošné hmotnosti: 
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0,1470,012 ,  

 

 

 

 

 

Z vypočteného dynamického koeficientu vyplývá, že křidélko není dostatečně 

dynamiky vyváženo a tudíž kritériu nevyhovuje. 

Nicméně sama metodika v dodatku připouští, že je kritérium příliš konzervativní a že 

byla v několika případech analyticky vypočtena dovolená hodnota K/I přibližně pětkrát 

větší než požadovaná hodnota v závislosti na VD. Avšak průkaz odolnosti flutteru je 

založen na empirických vztazích a předpokladu dobře vyvážených kormidel, tudíž tuto 

zvýšenou hodnotu nemůže metodika garantovat a také nepřipouští. 

Jediným možným východiskem je vyvážení křidélka přídavnými hmotami umístěnými 

před osou otáčení křidélka, což by vedlo ke snížení koeficientu K/I. To by ovšem 

vyžadovalo značný konstrukční zásah do křidélka i do křídla letounu, jelikož je křídlo 

uchyceno pomocí klavírového závěsu. 

5.3 Vůle křidélek 

Celková vůle na hraně křidélka by neměla přesáhnout 2,5% z tětivy křidélka na zádi 

osy závěsu, kde je vůle měřena. Druhé křidélko musí být v průběhu měření pevně 

zafixováno ke křídlu letounu. 

Vůle křidélka byla měřena digitálním úhloměrem Mitutoyo Pro360. Naměřená 

výchylka křidélka je znázorněna na obr. 34. 
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obr. 33 – Vyvážení křidélka 
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obr. 34- Vůle křidélka 

Celková vůle křidélka byla spočtena pomocí goniometrické funkce tangens z naměřeného 

úhlu a tětivy. Poté byla tato hodnota vyčíslena jako procentuální hodnota tětivy. 

 0,9° ∙ 232 3,64  (5.6) 

 %	 ě ∙ 100 3,64232 ∙ 100 1,57% (5.7) 

 
1,57 < 2,5  …=> vyhovuje (5.8) 

5.4 Vyvážení výškového kormidla 

Výškové kormidlo by mělo být dynamicky vyváženo, aby bylo zabráněno osově 

paralelnímu flutteru (vertikální ohyb trupu – symetrická rotace výškového kormidla), ale 

také osově kolmému flutteru (torze trupu – antisymetrická rotace výškového kormidla). [1] 

Pro ilustraci kritérií byly nakresleny schémata obou typů flutteru, viz obr. 35. 

 

obr. 35  - Schéma kritérií 

 

l=232m

x 

x 
z 
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Pro výpočet obou kritérií byly vyžadovány charakteristiky, jako jsou moment 

setrvačnosti, deviační moment a poloha těžiště. Výpočet byl proveden obdobným 

způsobem jako u křidélka, což obnáší vymodelování součásti, přiřazení plošné hmotnosti a 

výpočet požadovaných charakteristik. Výsledný konečnoprvkový model výškového 

kormidla je zobrazen na obrázku obr. 36, pro ilustraci zobrazen bez horní části potahu. 

 

 

obr. 36 - Výpočtový model výškového kormidla 

Celková hmotnost výškového kormidla činí 2,12 kg a vypočtené charakteristiky jsou 

následující: 

 poloha těžiště  XT = - 0,1369 m 

 moment setrvačnosti I = Ixx = 0,0623 kg∙m2 

 deviační moment K = Izx = 5.5∙10-10 kg∙m2 

 

5.4.1 Kritérium paralelní osy 

Vyvažovací parametr γ vyplývající z grafu na obr. 39, v závislosti na parametru Vf, by 

neměl být překročen. Oba parametry jsou definovány následovně: 
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kde: Sβ … statický moment výškového kormidla k ose závěsu [lb∙ft] 

 I … moment setrvačnosti výškového kormidla vůči ose závěsu [lb∙ft2] 

 bVOP … polovina tětivy vodorovné ocasní plochy (VOP) měřená ve střední části 

rozpětí [ft] 

 fh … vertikální ohybová frekvence trupu [cpm] 

 

Určení hodnoty statického momentu dle metodiky je opět provedeno experimentem, 

kdy je hledána potřebná síla na konci ramene (hraně) výškového kormidla, čili vyvažovací 

moment. Obdobným způsobem, avšak numericky pomocí vypočtené polohy těžiště, byl 

statický moment získán z momentové rovnice. Z obr. 37 je patrné, že velikost vyvažovací 

síly se rovná součinu hmotnosti a gravitačního zrychlení. 

 

0:	 	 		 ∙  

∙ 2,12 ∙ 9,81 ∙ 0,1369 2,85  

 

 

 

obr. 38 - Zadní část trupu 

Posledními veličinami vstupujícími do výpočtu je frekvence trupu  fh, která byla 

získána experimentální modální analýzou a geometrický rozměr bVOP, viz obr. 38, který 

VOP 

osa otáčení výškového kormidla 

2∙bVOP S 

obr. 37 - Vyvážení výškového kormidla 

SOP 



60 

byl odečten z výkresové dokumentace. Vyčíslení a převedení jednotek veličin je provedeno 

v tab. 8: 

 

soustava / veličina bVOP Sβ I fh VD 

SI 0,387m 2,85 N∙m 0,0623 kg∙m2 10,25 Hz 300 km/h 

angloamerická 1,27ft 2,1 lb∙ft 1,48 lb∙ft2 615 cpm 186,3 mph 

tab. 8- Převody jednotek 

Následně byly spočteny oba parametry kritéria: 

 ∙ 1,27 ∙ 2,11,48 ,   

 

∙ 186,31,27 ∙ 615 ,   

Z obr. 39 je patrné, že rychlostní flutterový parametr Vf přesahuje hodnoty vymezené 

grafem. Tudíž nemohl být splněn ani parametr γ a výškové kormidlo nevyhovuje 

paralelnímu kritériu 

 

obr. 39 - Paralelní kritérium výškového kormidla[1] 

Pro splnění kritéria by bylo nutné buď extrapolovat křivku do záporných hodnot, nebo 

uvažovat nulu. Z těchto předpokladů by poté vyplývala potřeba buď vyvážení před osu 

závěsu, nebo absolutního vyvážení výškového kormidla. Opět by však byl řešen stejný 

konstrukční problém jako tomu bylo u křidélka. 
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Dalším úhlem pohledu na problematiku je řešení problému s nedostatečnou tuhostí 

trupu. Ze vztahu 2.6 pro výpočet vlastní frekvence je patrná závislost tuhosti na vlastní 

frekvenci. Zvýšení tuhosti trupu by vedlo ke zvýšení jeho vlastní frekvence, což by 

v důsledku znamenalo snížení hodnoty parametru Vf. Z následující podkapitoly 5.5.2 je 

patrné snížení tuhosti trupu v oblasti přechodového krytu. Snížení tuhosti trupu v této 

oblasti je způsobeno použitím daného kompozitního materiálu, ale také ukončením 

vyztužení trupu podélníky vedoucími v základní rovině trupu. I po vyztužení by však 

muselo být kormidlo alespoň částečně vyváženo, jelikož hodnota γ se nachází mimo 

definovaný interval. 

Poslední možností vedoucí ke snížení parametru Vf je snížení rychlosti VD letounu a 

tudíž i rychlosti VNE. To by ovšem bylo v rozporu s aktuálními požadavky trhu, kdy jsou 

maximální rychlosti neustále navyšovány. I při této variantě řešení by muselo následně 

dojít k částečnému vyvážení výškového kormidla. 

Z výše provedeného rozboru možných řešení vždy vyplývá nežádoucí navýšení 

hmotnosti nebo dokonce snížení rychlosti letounu.  

5.4.2 Kritérium kolmé osy 

Parametr vyvážení λ je opět předepsán křivkou, viz obr. 40. Pro splnění kritéria by 

tento parametr neměl být překročen. Parametr vyvážení λ a rychlostní parametr flutteru Vf 

jsou vyjádřeny následovně:  

 ∙∙  (5.11) 

 

∙  (5.12) 

kde: S … polovina rozpětí vodorovné ocasní plochy (VOP) [ft] 

 bVOP … polovina tětivy vodorovné ocasní plochy měřená ve střední části 

rozpětí [ft] 

 K … deviační moment výškového kormidla vztažený k střední ose 
stabilizátoru a ose závěsu výškového kormidla[lb∙ft2] 

 fα … torzní frekvence trupu [cpm] 
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Polovina rozpětí vodorovné ocasní plochy S byla určena z výkresové dokumentace a je 

zobrazena na obr. 38. Torzní frekvence trupu byla získána experimentální modální 

analýzou letounu. Zbylé veličiny vstupující do výpočtu byly určeny výše. V tab. 9  jsou 

tyto veličiny převedeny do angloamerické soustavy jednotek: 

 

soustava / veličina bVOP S K fα VD 

SI 0,39 m 1,25 m 5,5∙10-10 kg∙m2 11 Hz 300 km/h 

angloamerická 1,27ft 4,1 ft 1,5 ∙10-8lb∙ft2 660 cpm 186,3 mph 

tab. 9 - Převody jednotek 

Poté byly vypočteny parametry pro vyhodnocení kritéria: 

 ∙∙ 2,54 ∙ 1,5 ∙ 104,1 ∙ 1,48 = , ∙   

 = ∙ = 186,32,54 ∙ 660 = ,   

Z obr. 40 níže vyplývá, že výškové kormidlo vyhovuje danému kritériu. 

 

obr. 40  - Kolmé kritérium výškového kormidla[1] 

5.5 Vyvážení směrového kormidla 

Hodnota parametru γ, která je získána z grafu na obr. 48 a taktéž hodnota parametru λ, 

která je obdržena z obr. 49 by neměla být překročena. Parametry jsou definovány 

následovně[1]: 
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 ∙
 

(5.13) 

 ∙∙  (5.14) 

kde: SEO … vzdálenost elastické osy trupu ke špičce koncového oblouku SOP [ft] 

 bSOP … polovina tětivy svislé ocasní plochy měřená v sedmdesáti procentech 
rozpětí [ft] 

 K … deviační moment směrového kormidla vztažený k elastické ose trupu a 
ose závěsu směrového kormidla[lb∙ft2] 

 fα … torzní frekvence trupu [cpm] 

 fh … horizontální ohybová frekvence trupu [cpm] 

 Sβ … statický moment směrového kormidla k ose závěsu [ft∙lb] 

 I … moment setrvačnosti směrového kormidla vůči ose závěsu [lb∙ft2] 

  

Ze zadaných parametrů je patrné, že u vyvažování směrového kormidla jsou 

posuzována principiálně obdobná kritéria, jako tomu bylo u vyvažování výškového 

kormidla. Na obr. 41 jsou pro ilustraci schematicky zobrazena daná vyvažovací kritéria. 

 

obr. 41 - Schémata vyvažování 

Při prokazování vyvážení výškového kormidla byl nejrozsáhlejším problémem výpočet 

polohy elastické osy trupu.  Z experimentální modální analýzy letounu je patrné, že 

k největšímu zkroucení dochází v oblasti přechodového krytu trupu před ocasními 

plochami letounu, viz obr. 24 zobrazující torzní tvar trupu. Proto byla modelována pouze 

zadní část trupu, která má na kmitání kormidla největší vliv. Do modelu byly zahrnuty 

pouze ty části, u kterých je předpokládán přenos kroutícího momentu, tj. potah trupu a 

podélníky. Trup byl nahrazen plochami, kterým byly přiděleny v programu Ansa V14.2 

paralelní kritérium kolmé kritérium 

VOP 

SOP 

příčina 

důsledek důsledek 
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odpovídající tloušťky a materiálové vlastnosti. Dále byly provedeny myšlené řezy trupem 

(1-15) a následně vypočteny jim odpovídající středy smyků. Ty byly proloženy křivkou, 

která určovala polohu elastické osy trupu letounu, viz obr. 42.  

 

obr. 42 – Model trupu  

Přechodovému krytu i horní části (hřbetu) trupu byly nejprve pro zjednodušení 

přiřazeny materiálové vlastnosti duralu, tak jako zbylé části trupu, i když jsou reálně 

zhotoveny z kompozitních materiálů. To však značně zvýšilo torzní tuhost trupu, což 

ovlivnilo výslednou polohu elastické osy. Proto byly pro kompozitní díly namodelovány 

jako skořepinové elementy laminátového typu s ortotropními materiálovými vlastnostmi 

(mat8).  Nejprve byly nadefinovány materiálové vlastnosti vrstev pro daný směr, dle 

souřadného systému vrstvy (1,2). Poté byly vrstvy orientovány tak, aby odpovídaly skladbě 

kompozitního materiálu (x, y), viz obr. 43.  

 

 

obr. 43 - Vrstvy kompozitu 

 

Průřez 1 2 

15 
elastická osa (kompozit + dural) 
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11 12 

z hřbet trupu: přechodový kryt: 
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=2774MPa 
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x 
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označení / 
číslo 

typ gramáž 
[g/m2] 

tki 
[mm] 

E1 
[MPa] 

E2 
[MPa] 

G12 
[MPa] 

μ12  [-] 

Interglas 
92110 

sklo, 
kepr 

163 0,17 16600 16600 3800 0,13 

Interglas 
98145 

sklo 
1směrné 

220 0,23 7164 30200 2354 0,28 

Interglas 
98131 

uhlík 163 0,26 39470 39470 1620 0,037 

tab. 10  - Mechanické vlastnosti použitých vrstev[8] 

Po složení všech vrstev kompozitu byl vypočten výsledný modul ve smyku Gk1, Gk2. Poté 

byl kompozit z rovnosti torzních tuhostí přepočítán na dural ekvivalentní tloušťky td, 

odpovídající torzní tuhosti kompozitu: 

 
∙ ∙

 (5.15) 

 ∙ 13 ∙ ∙ 13 ∙    >    

 ∙
 

(5.16) 

 ∙ 9640 ∙ 0,17 + 2 ∙ 0,2627692 = 0,49  

 

 = ∙ = 2774 ∙ 0,17 + 2 ∙ 0,2327692 = 0,29  

 

 

Vypočtené ekvivalentní tloušťky byly přiřazeny kompozitním oblastem modelu. Největší 

změna nastala právě v oblasti přechodového krytu, kde končí vyztužení podélníky 

v základní rovině trupu letounu a značně poddajnější kompozitní materiál přechodového 

krytu má za důsledek posunutí souřadnice y středu smyku M na nižší hodnoty.  

Na obr. 44 níže jsou proloženy polohy středů smyku daných řezů na trupu, čímž byla 

získána elastická osa trupu letounu. Z obrázku je patrný vliv kompozitu na průběh elastické 

osy trupu. Je zde zřetelná také změna tuhosti v oblasti přechodového krytu, která má 

největší vliv na kmitání trupu letounu, jelikož je nejpoddajnější. A proto byla lineárně 

aproximována a využita pro další výpočet právě tato část trupu.  
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obr. 44 - Aproximace elastické osy 

Pro směrové kormidlo byl obdobně jako u výškového kormidla vyžadován moment 

setrvačnosti, deviační moment a poloha těžiště. Výpočet byl proveden analogicky shodnou 

metodou jako u křidélka, což obnáší vymodelování součásti, přiřazení plošné hmotnosti a 

výpočet požadovaných charakteristik. Hlavním rozdílem byla druhá vztažná osa pro 

deviační moment, kterou byla elastická osa trupu. Nejprve byl však deviační moment 

spočten k ose závěsu a k ní kolmé ose x, která byla umístěna vzdálenosti elastické osy. 

Poté byl deviační moment přepočten k elastické ose, viz vztah 5.12. Výsledný 

konečnoprvkový model směrového kormidla je zobrazen na obr. 45, pro ilustraci je 

zobrazen bez boční části potahu. 

 

 

obr. 45 - Model směrového kormidla 
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Celková hmotnost směrového kormidla činí 1,1 kg a vypočtené charakteristiky jsou 

následující: 

 poloha těžiště  XT = - 0,1379 m, YT = 0,886 m 

 moment setrvačnosti I = Izz = 0,035 kg∙m2 

 deviační moment K = Izx = 0,134 kg∙m2 

 

5.5.1 Kritérium paralelní osy 

Pro výpočet kritéria bylo nutné dopočíst statický moment směrového kormidla Sβ. Jeho 

hodnota byla vypočtena shodným postupem jako u výškového kormidla:  

 

0:	 	 		 ∙  

∙ 1,1 ∙ 9,81 ∙ 0,1379 1,49  

 

 

obr. 47 - Určení parametru b 

Frekvence trupu  fh byla získána experimentální modální analýzou a geometrický rozměr 

bSOP byl odečten z výkresové dokumentace a je schematicky zobrazen na obr. 47. 

Převedení jednotek veličin je provedeno v tab. 8: 

 

VOP 

0,
7∙

l 

SOP 

l 
2∙bSOP 

obr. 46  - Vyvážení směrového kormidla 
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soustava / veličina bSOP Sβ I fh VD 

SI 0,3088m 1,49 N∙m 0,035 kg∙m2 20,75 Hz 300 km/h 

angloamerická 1,012ft 1,1 lb∙ft 0,832 lb∙ft2 1245 cpm 186,3 mph 

tab. 11- Převody jednotek 

Následně byly spočteny oba parametry kritéria: 

 ∙ 1,012 ∙ 1,10,832 ,   

 

∙ 186,31,012 ∙ 1245 ,   

 

obr. 48 - Paralelní kritérium směrového kormidla[1] 

V závislosti na vypočteném rychlostním parametru flutteru Vf byla stanovena z grafu 

na obr. 48 maximální hodnota parametru γmax=0,5. Vypočtený parametr γ tuto hodnotu 

převyšuje, tudíž směrové kormidlo kritériu nevyhovuje.  

U směrového kormidla opět dochází k obdobnému problému jako u křidélka a tím je 

jeho nevyvážení. Tudíž by byla možným řešením buď konstrukční úprava umožňující 

přidání vyvažovacích hmot, nebo přepracování konceptu zavěšení kormidla. 
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5.5.2 Kritérium kolmé osy 

Pro poslední kritérium bylo nutné přepočíst obdržený deviační moment Izx směrového 

kormidla k elastické ose trupu letounu. Přepočet byl proveden podle vztahu daného 

metodikou [1], kde Φ je úhel mezi elastickou osou trupu a osou závěsu výškového 

kormidla, pro kvadrant ve kterém leží těžiště kormidla, viz obr. 45.   

 Θ Θ (5.17) 

 0,134 ∙ sin 75,4° − 0,035 ∙ 75,4°  

= 0,121 ∙  

 

Vzdálenost SEO  byla odečtena z výkresové dokumentace a je zakótována na obr. 42. Poté 

byly hodnoty převedeny do angloamerické měrné soustavy, viz tab. 12, a následně 

vypočtena flutterová kritéria: 

 

soustava / veličina bSOP SEO K fα VD 

SI 0,3088m 1,224 m 0,121 kg∙m2 11 Hz 300 km/h 

angloamerická 1,01ft 0,903 ft 2,87 lb∙ft2 660 cpm 186,3 mph 

tab. 12 - Převod jednotek 

 = ∙∙ = 1,01 ∙ 2,870,903 ∙ 0,832 = ,   

 = ∙ = 196,31,01 ∙ 660 = ,   

 

Z grafu na obr. 49 byla určena maximální povolená hodnota rychlostního parametru 

flutteru λmax= 0,32. Pro výškové kormidlo byla spočtena hodnota λ = 3,87, tudíž směrové 

kormidlo nevyhovuje danému kritériu. 
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obr. 49 - Kolmé kritérium směrového kormidla[1] 

I pro toto kritérium platí zcela totožné doporučení pro optimalizaci kormidla 

s požadavkem splnění kritéria. 

5.6 Vyhodnocení zjednodušeného aeroelastického průkazu 

Přehled výše provedených zjednodušujících kritérií dle metodiky Simplified Flutter 

Prevention Criteria je shrnut v tab. 13. 

Součást Kritérium Vyhodnocení 

křídlo Torzní tuhost křídla VYHOVUJE 

křidélko vyvážení křidélka 

vůle křidélka 

NEVYHOVUJE 

VYHOVUJE 

směrová kormidlo vyvážení k paralelní ose 

vyvážení ke kolmé ose 

NEVYHOVUJE 

VYHOVUJE 

výškové kormidlo vyvážení k paralelní ose 

vyvážení ke kolmé ose 

NEVYHOVUJE 

NEVYHOVUJE 

tab. 13 – Vyhodnocení kritérií 

Z tab. 13 plyne, že hlavním problémem je nikoli slabé, ale absolutní nevyvážení 

řídících ploch letounu. Dalším problémem je vysoká poddajnost trupu letounu a tomu 

odpovídající vlastní frekvence a vlastní tvary letounu vstupující do výpočtu. Módy se 

vyskytují již od 10Hz, což dále značně znemožňuje použití této metodiky. 
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Jak již bylo zmíněno, metodika Simplified Flutter Prevention Criteria byla vyvinuta 

v 50. letech minulého století, a tudíž si je třeba uvědomit, že vychází z empirických vztahů 

a mnoha zavedených předpokladů. V závislosti na těchto aspektech se jeví metodika jako 

zbytečně konzervativní, což je i v některých pasážích potvrzeno metodikou samou. 

Také lze jen stěží předpokládat, že by z důvodu vyvážení a tudíž pouhému přiblížení 

se k možnému prokázání absence aeroelastických jevů dle použité metodiky byl výrobce 

ochoten provádět konstrukční zásah na letounu a přidávat vyvažovací hmoty na řídící 

plochy. Proto lze metodiku pro použití u kategorie ultralehkých letadel označit za 

nevhodnou. 

6 Závěr  

Diplomová práce se zabývá zjednodušeným aeroelastickým průkazem ultralehkého 

letounu EuroStar SL+. Prokazování absence výskytu aeroelastických jevů na letounu bylo 

provedeno dle metodiky Simplified Flutter Prevention Criteria. 

Úvod práce byl zaměřen na základní teoretické poznatky nutné pro pochopení 

problematiky aeroelastického namáhání letounu. Dále byla vypracována rešerše částí 

stavebních předpisů týkajících se aeroelastického namáhání letounů ultralehké kategorie. 

V závislosti na těchto předpisech bylo provedeno shrnutí a porovnání dostupných metod 

pro certifikaci letounu v oblasti aeroelastického namáhání. V rámci porovnání byl také 

proveden rozbor potřebných vstupních veličin pro jednotlivé metody. 

Z rozboru metodiky Simplified Flutter Prevention Criteria vyplynula potřeba 

provedení modální analýzy letounu. Modální parametry, tj. vlastní frekvence a vlastní 

tvary kmitání letounu, byly získány provedením modální zkoušky letounu. Zkouška byla 

provedena v souladu se zadanými požadavky, kdy hlavní prioritou byla jednoduchost 

přípravy a provedení modální zkoušky. Snahou bylo také provést modální zkoušku s 

buzením pomocí rázového kladívka. I přes značně složitou strukturu letounu byla navržena 

vhodná metodika postupu zkoušky a následně byly získány potřebné parametry.  

V rámci vlastního řešení byla vypracována zjednodušená geometrie požadovaných 

částí letounu, u nichž bylo potřeba vyčíslit charakteristiky popisující jejich hmotové 

rozložení, síly potřebné k vyvážení těchto ploch, elastickou polohu osy trupu aj. Po 

vypočtení všech vstupujících veličin byla vyhodnocována kritéria částí letounu, u kterých 

je předpokládán výskyt aeroelastických jevů. Celkově bylo vyhodnoceno osm kritérií, 
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z čehož pouze tři předepsaným požadavkům vyhověly. Tabulkový přehled spolu s 

uvedením důvodů nevyhovění daným kritériím jsou uvedeny v podkapitole 5.6. 

Na základě provedení zjednodušeného aeroelastického průkazu letounu bylo zjištěno, 

že u letounu není možné prokazovat odolnost vůči aeroelastickým jevům dle zvolené 

metodiky. Z provedených výpočtů lze také usoudit, že u novodobých letounů ultralehké 

kategorie je vhodné provádět aeroelastickou kontrolu, jelikož míra nevyvážení řídících 

ploch v kombinaci se stále zvyšující se maximální povolenou rychlostí letounu vede právě 

k možnému výskytu flutteru. Tento trend pokrývají ve většině předpisů letové zkoušky. Ve 

Spolkové republice Německo je předpisem LTF - UL (viz kap. 3.1.3) navíc vedle letových 

zkoušek nařízena racionální analýza flutteru pro letouny s rychlostí překračující 200km/h, 

což lze jen doporučit. 

Snahou práce bylo také prokázat pravě možnost nahrazení racionální analýzy 

metodikou Simplified Flutter Prevention Criteria. Jelikož nebyla splněna všechna kritéria 

této metodiky, a navíc se metodika projevila jako nevhodná pro danou kategorii, není ji 

možné využít pro nahrazení racionální analýzy. 
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