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Abstrakt 

Cílem této práce je vytvoření materiálu, který souhrnně popíše systémy 

automatického řízení letu, které jsou používány v současných dopravních letadlech se 

zaměřením na konkrétní typ letounu Boeing B-737NG. Celá práce je opatřena 

množstvím názorných schémat a obrázků, jež jsou upraveny speciálně pro tuto práci. 

Práce se také zabývá popisem obecných principů řízení a regulací.  

 

Abstract 

The objective of this bachelor thesis is creating documentation material, 

which will describe systems of automatic control of flight, that are using 

in current planes. This material will be focused on plane type Boeing 

B-737NG. Whole thesis contains many illustrative diagrams and pictures, 

0which are specially adjusted for this thesis. This thesis deals with descriptions of general 

principles of the control and regulation. 
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Seznam veličin a zkratek 

ADC (Air Data Computer)                                                Aerometrický počítač 

ASCB (Aviation Standard Communications Bus)        Letecká datová sběrnice 

A/T (Autothrottle)                                          Systém automatického řízení tahu 

AC (Alternating Current)                                                              Střídavý proud 

ADF (Automatic Direction Finder)                              Automatický radiokompas 

ADI (Attitude Director Indicator)                                      Indikátor letové polohy 

ADIRU (Air Data Reference Systém)                            Aerometrický, inerciální 
.                                                                                        referenční systém 

ADR (Air Data Reference)                               Aerometricko referenční systém 

AFCS (Automatic Flight Control Systém)      Systém automatického řízení letu 

AOA (Angle Of Attack)                                                       Snímač úhlu náběhu 

AP (A/P)                                                                                                Autopilot 

ARINC (Aeronautical Radio, Incorporated)                 Norma leteckých sběrnic 

ARINC429                                                                    Letecká datová sběrnice 

ARINC629                                                                    Letecká datová sběrnice 

ARM (Armed)                                                                                       Zamčeno 

ASCB (Aviation Standard Communications Bus)        Letecká datová sběrnice 

ATT (Autothrottle)                                         Systém automatického řízení tahu 

AUTOBARAKE                                           Systém automatického brždění kol 

B737 (-100, -200, -300, -400, -500)                        Typ letounu Boeing (Clasic) 

B737NG (-600, -700, -800, -900)             Typ letounu Boeing (Nová generace) 

BINS                                                Bezkardanový inerciální navigační systém 

BITE (Built-In Test)                                                                   Automatický test 

CAT III                                                                      Kategorie letiště (nejvyšší) 

CDU (Control Display Unit)                                  Ovládací panel systému FMS 

CFM56-7                                                               Typ dvouproudového motoru 

CL                                                                                            Součinitel vztlaku 

C-MOS RAM                                                  Paměť vyrobená metodou CMOS 

CO2                                                                                                  Oxid uhličitý 

Cpt. (Captain)                                                                           Kapitán (1. pilot) 

CRT (Cathode Ray Tube)                                                  Katodová obrazovka 

CSDB (Commercial Standard Data Bus)                     Letecká datová sběrnice 

CWG (Control Wheel Steering)                              Režim automatického řízení 



 

 

DC (Direct Current)                                                             Stejnosměrný proud 

DH (Decision Height)                                                              Výška rozhodnutí 

DME (Distance Measuring Equipment)                               Dálkoměrný systém 

e                                                                                           Regulační odchylka 

EEC (Electronic Engine Control)                                 Počítač systému FADEC 

EFSM (Elevator Feel Shift Module)                              Jednotka "umělého citu" 
.                                                                                    výškového kormidla 

EFIS (Electronic Flight Information System)   Elektronický zobrazovací systém                 

EPR (Engine Pressure Ratio)                                                      Tlakový poměr 

F/O (Flight Oficer)                                                       Letový důstojník (2. pilot) 

FADEC (Full Authority Digital Engine Control)        Digitální automatické řízení 
.                                                                                 motoru s plnou autoritou 

FBW (Fly-By-Wire)                                                           Elektroimpulzní řízení 

FCC (Flyght Control Computer)                                     Počítač letového řízení 

FD (Flight Director)                                                                     Povelový režim 

FDAU (Flight Data Acquisition Unit)                             Sběrnice letových údajů 

FLARE                                                                      Režim AFCS (podrovnání) 

FMC (Flight Management Computer)                                 Letový řídící počítač 

FMS (Flight Management Systém)          Systém plánování a optimalizace letu 

FSEU (Flaps/Slot Electronic Unit)                  Ovládání vztlakové mechanizace 

ft (Feet)                                                                                      Stopa (0,035m) 

G/S (Glide Slope)                                                                    Sestupová rovina 

GA (General Aviation)                                                          Všeobecné letectví 

GA (Go-Around)                                                                        Přerušení vzletu 

GNSS (Global Navigation Satellite Systém)            Globální navigační satelitní 
.                                                                                 systém 

PS (Global Positioning Systém)                                 Globální poziční systém 

GPWS (Ground Proximity Warning Systém)    Systém nebezpečného sblížení 
.                                                                        se zemí 

Ha                                                                                               Absolutví výška 

HDG (Heading)                                                                         Magnetický kurz 

He (Helium)                                                                                              Helium 

HMU (Hydro Mechanical Unit)                                 Hydromechanická jednotka 

Hr                                                                                                Relativní výška 

HSI (Horizontal Situation Indicator)                       Indikátor horizontální situace 

AS (Indicated Air Speed)                                      Indikovaná vzdušná rychlost 



 

 

ICAO (International Civil Aviation Organization)          Mezinárodní organizace                                                                                                        
.                                                                                               pro civilní letectví 

ILS (Instrument Landing Systém)          Systém pro přesné přiblížení a přistání 

INS (Inertial Navigation Systém)                             Inerciální navigační systém 

IRS (Inertial Reference Systém)                      mm Inerciální referenční systém 

ISDU (Inertial Systém Display Unit)                                     Ovládací panel INS 

L NAV (Lateral Navigation)                                 Navigace v horizontální rovině 

LE (Leading Edge)                                                                     Náběžná hrana 

LOC (Localizer)                                                                           Kurzový Maják 

Loran-C (Long Range Navigation)                     Dlouhovlnný navigační systém 

M (Mach)                                                                                      Machovo číslo 

MCP (Mode Control Panel)                                              Ovládací panel AFCS 

MLS (Microwave Landing Systém)                       Mikrovlnný přistávací systém 

MSU (Mode Select Unit)                                                 Ovládací panel ADIRU 

N1 (Fan Speed)                                            Otáčky vysokotlakého kompresoru 

Ne (Neonum)                                                                                              Neon 

NM (Nautical mile)                                                       Námořní míle (1.852Km) 

Omega                                                              Hyperbolický navigační systém 

PCU (Powe Control Unit)                                                 Hydraulický posilovač 

pd                                                                                                Dynamický tlak 

PFD (Primary Flight Display)                                         Primární Letový Displej 

QNH (Q-Code)                                                          Tlaková nadmořská výška 

RNAV (Area Navigation)                                                    Prostorová navigace 

SMYD (Stall Management Yaw Damper)                  Systém řízení při nízkých 
.                                                                                 rychlostech / Yaw Damper 

SPD (Speed)                                                                                         Rychlost 

TAT (Total Air Temperature)                          Snímač teploty vnějšího vzduchu 

TE (Trailing Edge)                                                                     Odtoková hrana 

TH                                                                                                Statická teplota 

TO (Takeoff)                                                                                                Vzlet 

U                                                                                                   Řídící veličina 

UV PROM (Programmable Read-Only Memory)  Mazatelná, programovatelná 
.                                                                              paměť, pouze pro čtení 

V                                                                                           Poruchová veličina 

V NAV (Vertical Navigation)                                  Navigace ve vertikální rovině 



 

 

v                                                                                              Skutečná rychlost 

V1 (Minimum Speed For Takeoff)                   Minimální rychlost pro odpoutání 

V2 (Take Off Safety Speed)                Minimální rychlost bezpečného stoupání 

vc                                                                                                               Kalibrovaná vzdušná rychlost 

VMAX                                                                                                           Maximální dovolená rychlost 

VMIN                                                                                                                           Minimální rychlost letu 

VOR (VHF Omnidirectional Range)                                        Navigační systém 

vv (Vertical Speed)                                                                  Vertikální rychlost 

W                                                                                               Žádaná veličina 

Y                                                                                         Regulovaná veličina 

YD (Yaw Damper)                                                             Tlumič bočních kmitů 

α                                                                                                     Úhel náběhu 

αkr                                                                                                                             Úhel kritického náběhu 

Θ                                                                                    Úhlová rychlost klonění 

ρH                                                                                             Hustota vzduchu 

φ                                                                                    Úhlová rychlost klopení 

ψ                                                                                  Úhlová rychlost zatáčení 
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1 Úvod 

Dávno jsou ty časy, kdy vznésti se letadlem bylo privilegiem, kdy řídit letoun 

bylo hrdinským činem, samotný let stal se zážitkem na celý život. Dávné jsou také časy, 

kdy doletět do cíle bylo hříčkou osudu a záleželo pouze na schopnostech pilota, zda 

dokáže ovládnout tak složitý stroj, jakým je letadlo a bezpečně přistát. Uplynulo 

pouhých 110 let od prvního letu bratří Wrightů, během kterých člověk obletěl zem i 

měsíc, kdy se cestování letadlem stalo nejrychlejším a zároveň nejbezpečnějším 

způsobem dopravy, kdy se létání stalo běžnou rutinou. Za tento ohromný pokrok 

v cestování může především rozvoj techniky, jež mimo jiné umožnil automatizovat 

řízení letadel do té míry, že je pilot na palubě letounu téměř zbytečný. Z šetření a 

rozborů leteckých katastrof jasně vyplývá, že z 68% se na nich podílí lidský činitel, tedy 

člověk. Bylo proto rozhodnuto, jej z řízení letadel co možná nejvíce vytěsnit. Vznikla 

proto celá řada složitých systémů, která svým vývojem a postupnou integrací dala 

vzniknout systému automatického řízení letu (AFCS – Automatic Flight Control 

System). Podařilo se tak snížit zatížení letové posádky na minimum, kdy pilot plní 

téměř funkci pouhého kontrolora systémů a bylo by již dnes možné jej z řízení plně 

vyřadit. Funkce lidské letové posádky je stále zachována především z psychologických 

důvodů, kdy stále přetrvává v lidské mysli nedůvěra ve zcela automatické řízení. Je 

však již dnes pravdou, že se člověk na řízení moderního dopravního letounu téměř 

nepodílí a každé jeho rozhodnutí podléhá kontrole počítačem. Na celou řadu systémů 

však již nemá člověk vliv vůbec žádný, příkladem nechť je regulace motorových veličin 

a je tomu tak proto, že na tento úkol kapacity člověka zkrátka nestačí. Automatické 

řízení letu se ukázalo jako přesnější, bezpečnější ale i hospodárnější, proto není 

náhodou, že je systém AFCS umístěn také v raketoplánech u kterých řídí celý sestup až 

po přistání. Další rozvoj automatických systémů řízení skýtá netušené možnosti, které 

dále budou určujícím parametrem rozvoje letectví. Proto je třeba se v tomto dynamicky 

se rozvíjejícím odvětví orientovat, což je jeden z důvodů vzniku této práce. Pokusím se 

přiblížit čtenáři principy a některé způsoby realizace, jimiž se tento vrchol automatizace 

řídí. 
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2 Obecné principy řízení a regulace 

Kybernetika  

Věda, která platí jak pro živé organismy, tak pro technická zařízení. Popisuje 

nám tedy obecné zákonitosti řízení nejenom z hlediska informačního a technického, 

ale  také zkoumá společné zákonitosti na základě analogie mezi systémy různé fyzické 

podstaty. Kybernetika je vědní disciplína, jež se opírá o logiku a matematiku. 

Vysvětluje nutnost zpětné vazby pro řiditelnost, stabilitu a regulaci. Dále vysvětluje 

cílové chován složitých soustav, navrhuje modely na znázornění transformace, uložení 

a  zpracování informací. Pojem informace přesně vymezila, vysvětlila její význam 

a  důležitost pro komunikaci v řízení, navrhuje způsob měření množství informace. 

Kybernetika se dělí na teoretickou kybernetiku, která zahrnuje teorii systémů, teorii 

řízení a mnohé další. Dále na aplikovanou kybernetiku zahrnující technickou 

kybernetiku, ekonomickou kybernetiku a další.  

Technická kybernetika  

Vědní obor, který se zabývá řízením strojů, zahrnuje regulační techniku a řídící 

techniku. Významnou úlohu pro řízení v tomto vědním oboru sehrávají poznatky z 

teorie informace, teorie systémů a teorie automatického řízení. Pro fyzickou realizaci a 

řízení jsou potřebné znalosti z prostředků automatického řízení, které zahrnují soubor 

technických nástrojů, zařízení a poznatků potřebných k realizaci v praxi na zařízení 

daného technického systému.  

Systém je uspořádanou množinou fyzikálních členů vzájemně spojených nebo 

na sebe působících, v jejichž důsledku je docilováno takového chování celku vůči okolí, 

kterého nelze docílit pouhým působením souboru jeho vzájemně neprovázaných členů.  

Řízení je cílevědomá činnost při, které se působí na řízený objekt tak, aby se 

dosáhlo v řízeném systému předepsaného cíle. 

Řízení se dělí: 

 Ovládání druh řízení bez zpětné vazby. Toto řízení je typické pro otevřenou 

smyčku.  

 Regulace druh řízení se zpětnou vazbou. Při regulaci se určitá fyzikální veličina 

udržuje na předem stanovených hodnotách. Během regulace se zjišťuje regulační 

odchylka. Na základě této odchylky se zasahuje do regulačního procesu tak, aby 



15. 

 

se odchylky odstranily. Příkladem regulace je stabilizace letounu v požadované 

pozici. Vstupní veličinou je přesně definovaný stav (např. náklon 0°) a jakákoliv 

změna této pozice je vyhodnocena jako regulační odchylka, na základě které 

regulační obvod učiní opatření eliminující tuto diferenci (uvede letoun zpět do 

náklonu 0°). 

 

Systém automatického řízení s otevřenou smyčkou nemá zpětnou kontrolu, 

řízení tedy nezávisí na výstupu sytému. Jeho přesnost je dána přesností řídících veličin, 

nevyskytují se zde potíže se stabilitou. Příkladem může být ovládání vysouvání 

podvozku letounu. Vstupní veličinou je požadavek na změnu polohy podvozkových 

noh. Systém řídící, tuto změnu vykoná a letová posádka je pouze informovaná o 

dokončení procesu (Obr. 1).  

 

Obr. 1  Automatické řízení s otevřenou smyčkou 

 

Systém automatického řízení s uzavřenou smyčkou má zpětnou vazbu, řízení 

je závislé na výstupu. U těchto systému jsou pozitivními vlastnostmi - zvýšená přesnost, 

snížená závislost na změnách charakteristik systému, zvětšený frekvenční rozsah 

signálu. Mezi negativní vlastnosti tohoto systému patří, tendence k nestabilitě a 

oscilacím. K těmto systémům se řadí systémy regulační, tak zvané regulační obvody. 

U těchto obvodů, systém řídící nazýváme regulátorem, řízený objekt regulovaným 

objektem. Na (Obr. 2) je znázorněno základní schéma regulačního obvodu. 

Vztáhneme-li tento systém na dopravní letoun, tak můžeme chápat regulátor jako 

systém řízení letounu (např. kanál směrového řízení) a regulovaným objektem je pak 

směrové kormidlo. Veličinou je změna polohy kormidla, která je porovnávána se 

zpětnovazebním signálem určující, jeho aktuální polohu. Na základě rozdílu 

požadované a regulované veličiny vznikne regulační odchylka, kterou zpracovává 

regulátor, jehož výstupem je akční veličina pře nastavující směrové kormidlo. Výsledný 

pohyb směrového kormidla je snímán a přiváděn zpět na vstup jako polohová zpětná 

vazba.  

vstup           řízení            výstup SYSTÉM 

ŘÍDÍCÍ 

ŘÍZENÝ 

OBJEKT 
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Obr. 2  Automatické řízení s uzavřenou smyčkou 

 

Regulátory lze rozdělit do dvou skupin: 

 Přímé regulátory nepotřebují ke své činnosti pomocnou energii, jelikož energii 

potřebnou ke své činnosti odebírají z regulované soustavy. Jako příklad může 

posloužit ruční řízení letounu. Pilot v tomto případě představuje regulátor, který 

na základě subjektivních vjemů provádí zásahy do řízení. Je tedy možno na něj 

nahlížet též i jako na akční člen. 

 Nepřímé regulátory potřebují ke své činnosti pomocný zdroj energie. Tyto 

regulátory zpracovávají signály různé fyzikální podstaty. Schéma nepřímého 

regulátoru je na (Obr. 3). Příkladem nechť je pře-nastavování stabilizátoru 

dopravního letadla. Požadovanou veličinou je ideální vyvážení letadla. Tento 

stav je závislý na celé řadě proměnných (např. rychlost, centráž, poloha 

letounu), které jsou přiváděny do měřícího členu. Jelikož se tyto proměnné 

odvíjí od různých fyzikálních veličin, je třeba je převést na jednotný signál 

(nejčastěji elektrické napětí), který je přiváděn jako regulační odchylka na vstup 

ústředního členu. V případě řízení polohy stabilizátoru je ústředním členem 

elektronický blok, jehož výstupem je signál roztáčející motor akčního členu, 

který pohybuje stabilizátorem. Vychýlení stabilizátoru je snímáno snímačem 

polohy a přiváděno zpět na vstup jako polohová zpětná vazba. Tento způsob 

regulace je v letectví velmi rozšířen. 

 

 

 

 

 

       v 
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Obr. 3  Nepřímí regulátor 

 

Autopilot jako celek tvoří složitou strukturu, která se z hlediska 

zjednodušení sestává z těchto částí: 

 Snímač měří velikost snímané fyzikální veličiny, kterou převádí na jinou 

fyzikální veličinu, snáze transformovatelnou k dalšímu zpracování.  Např. 

vysílače polohy, úhlové rychlosti, úhlových zrychlení, teplot, tlaků, atd. 

 Převodník převádí neelektrické veličiny na elektrické, kdy je k snímaným 

parametrům přiřazena hodnota elektrická (např. 1°=0,1V). Často se již 

neelektrické veličiny převádí přímo na digitální signál vhodný pro letecké 

sběrnice (např. ARINC429). 

 Ústřední člen je hlavní částí systému, v němž se formují rovnice řízení, dle 

kterých se řídí akční členy. 

 Akční člen je koncová část regulátoru (omezovač, výkonový zesilovač), která 

nastavuje velikost akční veličiny pro výkonový mechanizmus. 

 Výkonový mechanizmus (regulační orgán) ovládá pomocí např. servomotoru 

regulovaný prvek (elektromotory, hydraulické válce, atd.) 

 

Na systém automatického řízení letu lze nahlížet jako na jednoduchý regulátor, 

který neustále udržuje regulovanou veličinu na požadované hodnotě. Ústřední člen 

získává informace jak od regulačního orgánu (pilot či jiný systém, např. FMS), tak od 

snímačů, které zavádí do systému zpětnou vazbu, která je nutná pro správnou činnost 

systému. Složením všech potřebných informací a jejich kontrolou, je ústředním členem 
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zformován řídící signál, který je přiveden na akční člen a ten již nastaví regulační orgán. 

Letoun během svého letu koná rotační pohyb kolem svých os (x, y, z) a to často 

současně ve všech najednou, dále koná pohyb translační, jež je snímán akcelerometry. 

Rotační pohyb je snímán gyroskopickými snímači polohy. 

 

Obr. 4  Pohyb letadla jako dynamický článek při obecném pohybu. 

 

(Obr. 4) znázorňuje letoun jako regulovanou soustavu, u které je regulovanou 

veličinou obecný pohyb letadla. Řídící veličinou jsou výchylky řídících orgánů. U le se 

jedná o polohu křidélek, výškového a směrového kormidla, polohu spojlerů, 

stabilizátoru a vztlakové mechanizace. Dalším vstupem do soustavy jsou rušivé vlivy, 

kterými jsou různé atmosférické rozruchy a poryvy. Dále se uplatňují speciální 

aerodynamické charakteristiky letounu, především pak změna jeho obtékání při 

vysokých a nízkých rychlostech. Poslední kategorií rušivých vlivů je ovlivnění soustavy 

svou vlastní činností. Uplatňují se v ní především druhotné účinky jednotlivých řídících 

orgánů a změna konfigurace letounu, dále pak změna centráže během letu. Všechny tyto 

rušivé vlivy se navzájem kombinují a mohou v mezním stavu přivést letoun do 

nestability, která by přesáhla hraniční mez regulovatelnosti. Proto instalace 

automatického řízení je pro každý typ letounu zcela unikátní a podléhá složitému 

certifikačnímu procesu vyladění všech charakteristik systému včetně zavádění 

bezpečnostních koeficientů daných leteckými předpisy. Výstupem z regulované 

soustavy jsou úhlové rychlosti a zrychlení v předem definované souřadnicové soustavě. 

Tedy rotaci (Θ, ψ, φ) kolem os, která určuje polohu letounu a dále pak posun ve směru os 

(x, y, z), udávající jeho pozici 
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3 Specifikace úloh řízení dopravního letounu 

Úkolem systému automatického řízení letu je bezpečné a spolehlivé řízení 

letounu. Tento požadavek se dá členit do třech úrovní, které jsou vyjádřeny stupni řízení 

letu. Na základě vlastností, kterých daný systém dosahuje, dochází k zařazování 

jednotlivých systémů do klasifikačních tříd, jež jsou důležité pro jejich následnou 

certifikaci.  

Úlohy řízení dopravního letounu: 

 Stabilita dynamických charakteristik letu. 

 Řízení polohy letounu v průběhu letu. 

 Vedení letounu po trati, přiblížení a automatické přistání. 

 

První stupeň řízení umožňuje tlumení a stabilizace v kanálech řízení, přičemž 

se měří úhlová rychlost kolem všech os (x, y, z) a rychlost změny horizontální i 

vertikální rychlosti. Vyhodnocováním odchylek od požadovaných hodnot 

v jednotlivých osách na základě derivací polohových úhlů je možné zavést vlečnou 

regulaci. 

Druhý stupeň řízení měří polohové úhly v osách (x, y, z) a ve spojení s prvním 

stupněm řízení stanovuje dynamiku letu, čímž definuje požadovanou polohu letounu.  

Vstupními daty pro systém jsou soustavy gyroskopů a akcelerometrů tvořících INS/IRS 

systémy, které zavádí zpětnou vazbu pro: 

 stabilizaci polohových úhlů, 

 řízení a koordinaci stranových pohybů, 

 automatické vyvažování letounu. 

 

  Je tak umožněno řídit letoun dle jednoduchých rovnic, které umožňují udržovat i 

měnit směr letu včetně změny výšky letu. Je umožněna spolupráce činnosti všech prvků 

primárního řízení umožňující letět např. řízenou stoupavou zatáčku. 
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Třetí stupeň řízení je rozdělen na navigaci ve vertikální rovině (V NAV) a 

navigaci v rovině horizontální (L NAV). Tyto režimy systémů AFCS umožňují: 

L NAV (Lateral Navigation) - Navigace v horizontální rovině 

 Stabilizace náklonu 

 Stabilizace kurzu 

 Řízení náklonu i kurzu 

 VOR navigace (zachycení a vedení) 

 ILS/LOC (zachycení a vedení) 

 INS (vedení po trati) 

 L NAV (vedení po trati) 

 Automatické přistání (Autoland) 

 Stabilizace bočení podélné osy letounu v horizontální rovině (Yaw 

Damper) 

V NAV (Vertical Navigation) - Navigace ve vertikální rovině 

 Stabilizace podélného skonu  

 Řízení vertikální rychlosti 

 Řízení podélného sklonu 

 ILS/GS (zachycení a vedení) 

 Stabilizace barometrické výšky 

 Změna letové hladiny 

 Automatické přistání (Autoland) 

 Automatické vyvažování (Autotrim) 

Obr. 5  Jednotlivé fáze běžného letu dopravního letounu  
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Řízení dopravního letounu je velmi složitý proces, který záleží na velkém počtu 

proměnných. Nelze na systém řízení nahlížet pouze jako na mnohaparametrový 

regulační systém, ale jako na komplexní systém, který na základě kooperace mnoha 

dalších systémů reguluje několik ovládacích prvků, jež řídí letoun jako celek. Jako 

vzorový dopravní letoun, byl v této práci zvolen letoun Boeing B737NG. Jedná se 

o nejrozšířenější dopravní letoun na světě, přičemž současná produkce jeho podíl na 

trhu stále zvyšuje. Na (Obr. 6) zobrazen letoun, jehož ovládacími prvky jsou: 

 křidélka, 

 spojlery, 

 výškové kormidlo, 

 směrové kormidlo, 

 stabilizátor, 

 vztlaková mechanizace (Vztlakové klapky, sloty, Krügerovy klapky), 

 

Letoun se pohybuje v souřadnicové soustavě definované třemi osami, přičemž 

pohyb kolem dané osy se nazývá: 

 Klonění (rotace kolem osy x – podélná osa) 

 Klopení (rotace kolem osy y – příčná osa) 

 Zatáčení (rotace kolem osy z – svislá osa) 

 Bočení (translační pohyb podél osy y – skluz) 

  

 

Obr. 6  Naznačeny ovládací prvky letounu B737NG, včetně základních letadlových os a pohybů 

kolem nich. V dalším textu bude popis jednotlivých os odpovídat tomuto obrázku.  
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Režim příčné stabilizace - kanál příčného náklonu ovládá letounu kolem jeho 

podélné osy (x) je řízeno vychylováním křidélek a spojlerů. Tato kombinace ovládacích 

prvků má řadu výhod. Umístění ovládacích ploch je zobrazeno na (Obr. 7). 

 

                                                               Obr. 7  Příčné řízení letounu B737NG 

Křidélka jsou umístěna na konci křídel, přičemž jejich výchylkou se mění 

zakřivení profilu, čímž je měněn vztlak na daném křídle. Vychylují se vždy vůči sobě 

v opačném smyslu, díky čemuž na jednom křídle se vztlak zvýší (výchylka dolů) a na 

druhém křídle se vztlak sníží (výchylka nahoru). Díky rozdílnému rozložení vztlaku po 

rozpětí křídla dochází k náklonu letounu. Výchylky křidélek jsou diferencované, kdy je 

pohyb křidélka nahoru větší (28°), než pohyb křidélka na druhé straně dolů (14°). Je 

tomu tak z důvodu omezení nepříznivého zatáčivého momentu. Hlavní výhodou 

křidélek vůči spojlerům je jejich rychlá pohybová odezva, která je přímo závislá na 

rychlosti letu (kvadraticky). Jistou nevýhodou křidélek je značné torzní namáhání křídla 

při vyšších rychlostech, které může v mezních případech přivodit i stav reverzace jejich 

účinku 

Spojler, neboli též rušič vztlaku, je ovládaná plocha, která je umístěna na horní 

straně křídla (sací). Při jeho vychýlení dochází k snížení vztlaku na daném křídle, což 

zapříčiní opět nerovnoměrné rozložení vztlaku po rozpětí křídel. Tato vztlaková 

nesymetrie se projeví podobně jako u křidélek pohybem letounu kolem jeho podélné 

osy. Spojlery se vždy vychylují směrem nahoru a to ve stejném smyslu jako křidélka. 

Hlavní výhodou spojlerů je jejich vysoká účinnost při nízkých rychlostech letu, 

kladný zatáčivý moment, nízké torzní namáhání konstrukce (umožňuje ovládat letoun i 

při velmi vysokých rychlostech) a možnost jejich využití jako brzdících klapek. 
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Největší nevýhodou spojlerů je ovšem jejich zpožděný účinek. Podrobněji je o kanálu 

příčného náklonu pojednáno v kap. 5.4. 

Režim podélné stabilizace – kanál podélného sklonu - podélnou stabilizaci u 

letounu zajišťují vodorovné ocasní plochy (VOP). Ve své podstatě se jedná o nosnou 

plochu, která podobně jako křídlo vyvozuje vztlakovou sílu. Stejným způsobem jako u 

křídla, tedy zakřivováním prohnutí profilu, je řízena velikost vztlakové síly. Při 

vychýlení výškového kormidla směrem dolů, dochází ke  zvýšení výsledné vztlakové 

síly vyvozené VOP a při pohybu výškového kormidla směrem nahoru se vztlaková síla 

naopak sníží. Nosné plochy, společně s tahem motorů, určují výsledný aerodynamický 

kropivý moment, jež je vyvažován a ve své podstatě i řízen vodorovnými ocasními 

plochami. Jelikož se kropivý moment mění především s rychlostí letu a změny centráže, 

tak je třeba letoun během letu neustále vyvažovat (měnit vztlakovou sílu vyvozovanou 

VOP). Například u letounu B737 je toto vyvažování realizováno stavitelným 

stabilizátorem. Z (Obr. 8) je patrné, že je VOP rozdělena do dvou částí. Přední část je 

stavitelný stabilizátor, jež mění svou polohu v závislosti na rychlosti letu. Zadní část 

VOP tvoří výškové kormidlo, které svým pohybem mění prohnutí profilu VOP, čímž 

řídí klopení letounu (rotaci kolem osy y). 

 

Obr. 8  Podélné řízení letounu B737NG 

 

Na (Obr. 9) je znázorněn princip vyvažování dopravního letounu (více v kap. 

5.5). Při letu určitou rychlostí, je třeba na VOP vyvodit vhodnou velikost vztlakové síly, 

jež udrží letoun v požadované pozici. Na uvedeném obrázku je příklad, kdy je třeba 

letoun převést na vyšší úhel náběhu. Tento úkol lze splnit buď vychýlením výškového 
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kormidla, nebo přenastavením pozice stabilizátoru. Jelikož přenastavením kormidla 

dojde k pohybu letounu okamžitě, tak nejprve se vychýlí kormidlo. Ovšem z důvodu 

zachování možnosti dále kormidlem pohybovat je vhodné upravit polohu stabilizátoru 

tak, aby výsledná vztlaková síla byla zachována, přičemž kormidlo bude v neutrální 

pozici. Tímto postupem je letoun řízen během celého letu, přičemž dochází k snížení 

síly působící na kormidlo, snižuje se aerodynamický odpor během letu zvýšenou 

rychlostí a především je neustále zajištěn plný rozsah výchylky výškového kormidla. 

Podrobněji je o kanálu podélného sklonu pojednáno v kap. 5.5  

Obr. 9 Letoun po vzletu začíná stoupat a potřebuje vyvodit výsledný klopivý moment ve smyslu 

„těžký na ocas“. Proto je třeba vytvořit na VOP vztlakovou sílu. Nejprve systém AFCS vychýlí 

výškové kormidlo, jež potřebný přírustek vztlaku zajistí. Ovšem pro zajištění možnosti dále 

pohybovat výškovým kormidlem, je třeba přenastavit stabilizátor. V okamžiku vyvážení pomocí 

stabilizátoru nastane stav, kdy výchylka výškového kormidla je opět v neutrálu, přičemž VOP 

vyvozuje požadovaný vztlak.  

 

Kanál směrového řízení - letoun je kolem své svislé osy ovládán směrovým 

kormidlem, jež je zobrazeno na (Obr. 6). Při jeho vychýlení vzniká moment, který 

umožňuje letounu zatáčet a tím měnit kurz letadla. Při přímočarém letu v hladině je 

směrové kormidlo nevychýleno. Do činnosti je uváděno při uvádění letounu do zatáčky 

a řízení letounu v zatáčce, kdy v součinnosti s podélným a příčným řízením (pro 
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vyrovnání úbytků vztlaku při letu v zatáčce) udržují letoun v ustálené „správné“ 

zatáčce, tedy udržují vektor výsledného zrychlení v ose symetrie letadla. Dále je 

směrové kormidlo využíváno k vylučování snosu letadla způsobeného větrem, 

turbulencí či nesymetrickým tahem motorů. Podrobněji je o kanálu směrového řízení 

pojednáno v kap. 5.6 

Automat tahu (Autothrottle system) - Automatické řízení tahu motoru je 

typické pro třetí stupeň řízení. Současné turbínové motory jsou řízeny počítačovým 

systémem FADEC, do kterého zavádí systém AFCS požadovanou hodnotu tahu. 

Systém FADEC tento požadavek vyhodnotí a změní režim motoru dle požadované 

veličiny. Systém AFCS určuje velikost tahu motoru dle požadované rychlosti letu. 
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4 Automatizované systémy řízení letu 

4.1 Způsoby řízení dopravního letounu 

Ruční řízení - pilot řídí letoun ručně, na základě hodnot, které odečítá z přístrojů 

a které i sám vyhodnocuje. Takovéto řízení, vyžaduje neustálou pozornost pilota, což 

zvyšuje jeho zátěž. Tento způsob řízení je však základním systémem řízení a je 

zachován i u plně automatizovaných letounů z důvodu zálohování systému. U malých 

letounů kategorie GA se jiný systém řízení téměř nevyskytuje. 

Poloautomatické řízení - pilot řídí letoun ručně, přičemž se řídí dle povelových 

přístrojů (tzv. Flight Director). Povely, které jsou indikovány pilotovi, jsou zpracovány 

počítači a pilot pouze plní úkol akčního členu.  

Povelový systém je v činnosti po celou dobu letu a paralelně s pilotem řídí 

letoun, ovšem jeho výstupem je pouze signalizace vhodného zásahu do řízení, tedy není 

připojen přímo k prvkům řízení. Na (Obr. 10) je zobrazeno jednoduché blokové schéma 

takového systému s připojeným systémem autopilota. Do vstupů počítače direktorového 

systému je přivedena informace o poloze letounu z navigačních sytému (R NAV, GPS), 

gyrovertikály (INS) a kompasového systému. Z ADC sytému získává povelový systém 

informaci o v, TH, ρH, M, vc, pd, α, αkr, Ha, vv, Hr. Dalšími vstupy mohou být například 

informace ze systému FMS o  trati letu, režimech motoru, hmotnosti nákladu  či 

konfiguraci letounu. Ovládání direkčního systému je manuální a porovnává jej pilot na 

ovládací skřínce. Na řídících plochách jsou umístěny snímače, jež zavádí do systému 

zpětnou vazbu, ovšem v direktorovém systému plní funkci zpětné vazby pouze pilot a 

zpětná vazba do systému je zaváděna z paralelně pracujícího počítače autopilota. 

Výstupem z direktorového systému jsou povely, jež jsou zobrazeny na povelovém 

indikátoru, jimž může být například EFIS (HSI, ADI). U mechanických indikátorů, se 

pohybují povelová břevna, která jsou vychylována elektromagneticky či servomotory. 

Řídícími plochami pohybuje pouze pilot a to prostřednictvím primárního řízení letounu. 
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Obr. 10 Z blokového schematu povelového systému je patrné, že paralelně k počítači autopilota je 

připojen počítač direktorového systému. Na základě totožných dat, která jsou přiváděna na vstupy 

automatického řízení „vede“ povelový systém pilota po požadované trajektorii. [12] 

 

(Obr. 10) je z něj patrné, že chybí akční větev řízení. Počítač direktorového 

systému vyhodnocuje data z podsystémů, která po zpracování přivádí na povelový 

přístroj, podle kterého se řídí pilot. Je možno tedy pilota nazvat akčním členem, který 

zároveň plní funkci zpětné vazby. Z rozborů leteckých katastrof jasně plyne, že pilot je 

nejslabším článkem řízení. Proto se jej moderní systémy snaží z řízení co možná nejvíce 

vytěsnit. Proto se zavedly do provozu systémy plně automatizovaného řízení, kde pilot 

plní téměř funkci pouze odborně vzdělaného mezičlánku mezi řízením leteckého 

provozu a řízením letadla samotného. 

Ukázka povelového přístroje je na (Obr. 11). Jsou zde zobrazeny dva přístroje 

ADI, kdy každý používá rozdílný druh zobrazení. Řada expertíz, které byly provedeny, 

vedla k závěru, že ten způsob, jež je zobrazen v levé části obrázku je pro pilota 

jednodušší. Ovšem vzhledem k snazší realizaci je stále často k vidění na letounech 

způsob indikace zobrazený v pravé části obrázku. Pilot sleduje umělý horizont, v jehož 

baňce jsou umístěna pohyblivá břevna. Jeho úkolem je sesouhlasit polohu horizontu 

s polohou břeven, jež jsou vychylovány direktorovým systémem autopilota. Často se 

k těmto přístrojům přidává funkce záložního indikátoru ILS.  
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Obr. 11  Způsoby indikace povelového systému 

 

Automatické řízení - letoun je řízen počítači, přičemž pilot pouze nastavuje a 

volí požadované režimy automatického řízení letu. Tento systém se již nazývá autopilot, 

odborně je však nazýván automatickým systémem řízení letu (AFCS - Automatic Flight 

Control Systém). Jedná se o mnohaparametrový systém řízení, který ovládá letoun 

v těchto fázích letu: 

 Stoupání (od 200ft). 

 let na trati, 

 klesání, 

 přiblížení,  

 přerušení vzletu (Go-Around), 

 přistání (autoland). 

 

Tedy ihned po odlepení letounu letová posádka převádí letoun do stoupání a při 

dosažení výšky 200ft zapíná systém AFCS. Nestoupání do letové hladiny, let 

po naprogramované trati s její případnou změnou, zahájení klesání, přiblížení na přistání 

(zachycení paprsku ILS) až po přistání s dosednutím a řízení dojezdu s bržděním 

letounu již řídí systém AFCS. 
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4.2 Historické dělení systémů automatického řízení letu: 

1. Generace (30. - 40. léta) je charakteristická snahou dosáhnout co možná 

nejpřesnější stabilizace letu, tedy úhlové stabilizace letadla při použití jednoduchých 

zásahů do řízení. Jelikož velikost i výkony letounů rostly, bylo třeba inovovat do té 

doby jednoduché mechanické řízení, proto bylo prvně použito hydraulických 

výkonových členů. V této generaci systémů automatického řízení letu bylo prvně 

použito gyroskopů jako referenčních jednotek. Tyto systémy prošly bouřlivým vývojem 

v období druhé světové války a umožnily tak vzniknout 2. generaci autopilotů. 

2. Generace (50. léta) v tomto období systém automatického řízení letu již 

dokáže stabilizovat výšku a rychlost letu. Dále pak automatické převedení letounu do 

horizontu a tlumení kmitů ve všech kanálech řízení. Tedy dosahoval vlastností druhého 

stupně řízení. V této generaci autopilotů se již postupným vývojem gyroskopů a 

akcelerometrů došlo k použití gyrovertikály a gyroskopickému polokompasu. Jedná se o 

systémy vznikající po druhé světové válce.  

3. Generace (od r. 1975) - systémy vznikající v těchto letech se prvně začínají 

označovat jako systémy automatického řízení letu a začínají se do nich integrovat i 

ostatní systémy (především navigační). Dosáhlo se tak postupným několikanásobným 

zálohováním značného zvýšení spolehlivosti, jež umožnilo využívat tyto systémy pro 

lety za snížené až nulové viditelnosti.  Bylo tak umožněno provádět trans-atlantické lety 

dvoumotorovými turbínovými dopravními letouny dle specifikací ICAO. Tyto systémy 

jsou charakteristická pro moderní dopravní letouny 70. let. 

4. Generace - další vývoj systémů automatického řízení letu dal vzniknout nové 

generaci, jež je založena na digitálním zpracování dat s využitím výkonných počítačů. 

Byl přidán další čtvrtý kanál, který ovládá tah pohonných jednotek. Tento systém je již 

plně začleněn do systému FMS. Je tak umožněno automaticky ovládat letoun od vzletu, 

až po zcela automatické přistání. Tato generace již téměř vyčlenila pilota z řídícího 

procesu na „pouhého“ kontrolora systému, jež plní pojistku při výpadku sytému. Jedná 

se o současný trend moderních systémů řízení letu. Všechna dopravní letadla jsou dnes 

takovýmito sofistikovanými systémy vybavena a plně využívají všech stupňů řízení.  

Příklad systému řízení letu čtvrté generace je znázorněn na (Obr. 30) Propojení 

všech systémů je realizováno datovými sběrnicemi, kterých je celá řada, např. 

ARINC429, ARINC629, CSDB, ASCB. Za mozke celého avionického systému 
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dnešního dopravního letadla je FMC (Flight Management Computer), který 

shromažďuje data od ostatních systémů a dále je zpracovává. Poté je distribuuje do 

datové sběrnice, do které jsou připojeny další systémy, příkladem nechť je AFCS.  

4.3 Konstrukční provedení automatického řízení letu 

 Elektricky ovládaný servomotor s lanovým převodem 

 Elektricky ovládaný servomotor 

 Hydraulický servomotor 

 Pneumatický servomotor 

 

Elektricky ovládaný servomotor s lanovým převodem se hojně využívá u 

letounů kategorie letounů GA.  Na (Obr. 12) je příklad takového systému. Jeho výhodou 

je nízká hmotnost a snadná realizovatelnost. Celý systém je sestaven, z ústředního 

členu, který je tvořen počítačem autopilota, na jehož vstupy je připojena gyrovertikála, 

soustava akcelerometrů (vysílač bočního zrychlení a vysílač bočních kmitů) a ADC. 

Ovládání systému je realizováno pomocí ovládacího panelu umístěného na pilotní 

desce, na němž pilot může volit požadovaný režim a nastavovat požadované parametry 

letu. Správná funkce je zobrazena na indikátorech v podobě povelového systému. U 

letounů s tzv. „glass cockpitem“ se jedná o zobrazení na PFD, u klasicky vybaveného 

letounu je indikátorem sdružený přístroj, nejčastěji umělý horizont či gyrokompas. 

Regulačním orgánem je soustava servomotorů, které navíjí či odvíjí napnuté lano, které 

přímo pohybuje ovládacím prvkem, v tomto případě křidélky, výškovým kormidlem, 

směrovým kormidlem a vyvažovací ploškou výškového kormidla. Přímo na ovládacích 

„beranech“ je umístěno tlačítko připojení / odpojení autopilota. Přímo na ovládaných 

plochách jsou umístěny snímače polohy, jež jsou nejčastěji potenciometrické či 

elektromagnetické a zavádí tak do systému zpětnou vazbu. 
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Obr. 12  Automatický systém řízení s elektricky ovládanými servomotory, které svým pohybem 

odvíjí lano z bubnů, čímž pohybují jednotlivými klapkami. Takovýto systém je hojně rozšířen u 

letadel všeobecného letectví a to z důvodu snadné zástavby do starších letounů. [12]  

 

Elektricky ovládaný servomotor 

Regulátor se stejnosměrně napájeným elektromotorem, který je zobrazen na 

(Obr. 13). Autopilot se přímo do řízení letounu zapojuje přes třecí spojku, která propojí 

stejnosměrný servomotor s ovládáním kormidla. Tato spojka je ovládána 

elektromagneticky přímo pilotem. Pokud má řídící signál jinou hodnotu, než která je 

nastavena, tak se roztáčí servomotor, který přes ozubený převod pohybuje kormidlem. 

Společně se servomotorem se roztáčí tachogenerátor, který spolu s vysílačem zpětné 

polohové vazby informuje řídící počítač o poloze regulovaného kormidla. Vždy když 

počítač zjistí odchylku od požadované hodnoty, tak vyšle řídící signál na vychýlení 

kormidla, přičemž tento běh probíhá do okamžiku sesouhlasení obou hodnot 

(požadované a aktuální). Tento systém je vybaven vnitřní kontrolou, jež udržuje síly 

v řízení, mezní hodnoty v jednotlivých kanálech a hodnotu napájecího napětí a 

v přednastavených mezích. Opět jsou polohové snímače instalovány přímo na 

vychylovaném kormidle či hřídeli jej ovládající. 
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Obr. 13  Příklad automatického řízení realizovaného servomotorem s elektrickým pohonem. 

Takovéto uspořádání je používáno především u letadel ovládáné systém FBW. Výhodou tohoto 

systému proti ostatním je především nízká hmotnost a snadná zálohovatelnost. [12] 

 

Hydraulický servomotor 

 Je oproti elektrickému konstrukčně jednodušší a hmotnostně lehčí (však celkově 

vychází řízení servomotorem s elektrickým pohonem lehčí). Umožňuje vyvinout 

poměrně velkou výstupní sílu při relativně malém vstupním řídícím signálu. 

Hydraulický servomotor je umístěn přímo u vychylovaného kormidla, s nímž je spojem 

pouze krátkým táhlem, odpadá tak dlouhý lanový převod do táhel řízení. Na obrázku 14 

je takovýto systém znázorněn. Manuálním zapojením autopilota do systému řízení je 

přiveden výkonově zesílený signál ze servo-zesilovače na převodník s ventilem, čímž 

přivede pracovní tlak do ovládací jednotky. Pracovní válec přímo pohybuje řídící 

plochou, přičemž jeho pracovní tlak je regulován řídícím ventilem. Tento ventil je 

v režimu manuálního řízení vychylován přímo pilotem. Při automatickém řízení se řídí 

povely z ovládací jednotky. Na ovládací jednotce je umístěn vysílač zpětné vazby, který 

informuje počítač o aktuální poloze řídících ploch a je tak do systému zavedena zpětná 

vazba, která uzavírá servo-smyčku.  
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Obr. 14  Automatické řízení s hydraulickým servomotorem je použito na většině současných 

dopravních letounech. Hlavní výhodou je možnost připojení automatického řízení do 

hydraulického systému letadla. Avšak nejdůležitější výhodou je vysoká spolehlivost. [12] 

 

4.4 Určení gyrovertikály 

Letadlo se během svého letu pohybuje trojrozměrným prostorem, přičemž žádná 

z jeho os není pevně stabilizována. Systém AFCS ovšem potřebuje mít ke své činnosti 

přesně definovanou referenční soustavu, od které odvozuje současnou i požadovanou 

polohu. V současné době se k určení vztažné soustavy využívá řady systémů. Malá 

letadla, kategorie GA, využívají různé kombinace gyroskopů s akcelerometry, 

podporované systémy GPS, VOR, DME či ADC. Existuje též několik systémů 

založených na možnostech dopplerovského radaru, jsou však použity pouze na 

vojenských strojích. Dnešní dopravní letouny používají výhradně systém zvaný 

Inerciální navigační systém. 

Inerciální navigační systém INS (Inertial Navigation System) 

Jedná se o systém, který je zcela nezávislý na pozemních zařízeních. Pouze při 

spuštění systému je třeba zadat přesnou polohu do navigačního počítače (tzv. „vystavení 

inerce“). Ten poté na základě signálů z inerciálních snímačů počítá pohyb letounu 

(aktuální polohu, výšku a směr letadla).  

Řídící rovnice v navigačním počítači vychází z Newtonových pohybových 

zákonů, které říkají, že vyprodukovaná síla je přímo úměrná zrychlení tělesa. Díky 

platnosti tohoto tvrzení lze vypočítat změnu rychlosti a pozice v čase. Zrychlení 

pohybu, což je síla vznikající pří změně rychlosti pohybujícího se předmětu snímají 

akcelerometry. Ty pracují přesně pouze v případě, že směr pohybu je totožný se směrem 

zrychlení. Jelikož je tedy prakticky nemožné snímat akcelerometry rotační pohyb, tak je 

systém dále vybaven gyroskopy. 
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Letoun se pohybuje volně v 3D prostoru, proto má tedy šest stupňů volnosti (tři 

posuvné a tři rotační). Proto se inerciální navigační systém skládá ze tří akcelerometrů a 

tří gyroskopů, kde je každá dvojice (akcelerometr, gyroskop) schopná snímat rotaci či 

zrychlení ve směru jedné osy. Posun v osách (x, y, z) udává pozici a rotace (Θ, ψ, φ) 

kolem os (x, y, z) udává polohu letounu. Pokud je snímáno všech šest proměnných po 

určitý čas, tak je možno dále určit dráhu a rychlost pohybu. Navigační počítač tedy 

integrací vektoru zrychlení podle času vypočítá vektor okamžité rychlosti, z čehož již 

dokáže vypočítat změnu rychlosti a polohy v čase. 

V letectví se používají dva systémy inerciálních systémů. Liší se především 

soustavou snímačů. Starším systémem je soustava gyroskopů a akcelerometrů 

umístěných na stabilizované základně, která je neustále udržovaná v neměnné poloze 

(ve směru os x, y, z). Schematicky je tento systém zobrazen na (Obr. 15). Základna se 

snímači je umístěna v kardanově rámu a je stabilizována třemi servomotory. Ty jsou 

ovládány korekčním signálem od gyroskopů, čímž je zaručena neměnná poloha vůči 

vztažným osám.  

 

Obr. 15  Názorně zobrazený systém se snímači INS umístěnými na gyroskopicky 

stabilizované základně, která je třemi servomotory udržovaná ve stabilní a v prostoru neměnné 

pozici. Toto provedení je konstrukčně velmi náročné a dokáže jej vyrobit pouze několik světových 

firem. 

 

Tento systém je konstrukčně velmi náročný, proto se postupně přechází na 

systém Strapdown (BINS). Tento systém je pevně spojen s konstrukcí letadla, přičemž 

neobsahuje žádné složité mechanické prvky a je složen výhradně z elektrických či 
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optických prvků. Výhodou tohoto systému je oproti kardanovému uchycení vyšší 

spolehlivost, nižší cena a menší rozměry. Podrobněji o tomto systému je pojednáno 

v kap. 5.2.  

Inerciální referenční systém IRS (Inertial Reference System) 

Polohová chyba INS s časem roste, přičemž nesmí přesáhnout hodnoty 1-2 NM 

za hodinu letu. Je způsobena především konstrukcí přístroje, dále pak chybným 

„vystavením inerce“, vibracemi letounu, atd. Proto INS potřebuje pro svou bezchybnou 

činnost další polohový systém, podle něhož provádí korektury svých chyb. Jako 

takovýto korekční systém se používají navigační systémy GPS, VOR a DME. Je tak 

využito faktu, že INS reaguje téměř okamžitě a velmi přesně na jakoukoliv změnu 

polohy, ovšem po delším čase se jeho chyby sčítají a činí tak systém nepřesným. Zato 

korekční navigační systémy naopak nedokáží z principu své funkce reagovat okamžitě 

na vzniklý pohyb letounu, ovšem z dlouhodobého hlediska jsou velmi přesné. 

Vzájemnou integrací navigačních systémů s INS vzniká tak komplexní systém INS/IRS, 

který již s nabýváním času nezvyšuje svou chybu a využívá všech výhod tohoto 

propojení. 

Výstupy ze systému INS/IRS jsou polohové úhly, kurz letu, úhel snosu, úhlové 

rychlosti, zrychlení letadla, rychlost a směr větru, aktuální pozice, poloha letadla 

v navigační soustavě, traťová rychlost, úhel letové trasy, průmět trasy letu na zem, 

predikce dráhy letu, signály pro systém AFCS. 

4.5 Kanály řízení 

 Kanál příčného náklonu 

 Kanál podélného sklonu 

 Kanál směrového řízení 

 Automat tahu 

 

Režim příčné stabilizace - kanál příčného náklonu 

Tento kanál ovládá pohyb letounu kolem jeho podélné osy, tedy jeho náklon. 

Koná tak na základě neustálého porovnávání pozice letounu s místní vertikálou, která je 

definovaná gyroskopickými přístroji (gyrovertikála, INS, IRS). Na obr. 16 je naznačeno 

schéma kanálu příčného náklonu systému, kde je vysílačem náklonu gyrovertikála. 

Výstupem může být elektrický i hydraulický servomotor. V případě kdy nepřichází 
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žádný signál od vysílačů zrychlení a zadavače náklonu, tak je servomotor udržován 

v zabrzděné poloze a k jeho aktivaci dojde až v případě rozladění požadované polohy 

s aktuální. Toto rozladění se projeví jako rozdíl fází (chybový signál) mezi vysílačem 

náklonu a selsinem v počítači náklonu, který je zpracován, výkonově zesílen a přiveden 

na servomotor který vychýlí křidélka.  

Každý letoun má v systému automatického řízení omezovač, který limituje 

úhlovou rychlost a náklon. Tyto hodnoty se typ od typu liší, ovšem pro náklon bývá 

zpravidla v rozmezí 25° až 35° a pro úhlovou rychlost 5°m.s
-1

. Limitovaná hodnota je 

porovnávána s vysílači zrychlení (akcelerometry) a pomocí zpožďovacího filtru se tak 

upravuje úhlová rychlost změny úhlu náklonu. Tachogenerátor zavádí do systému 

rychlostní zpětnou vazbu, potenciometrické snímače umístěné přímo na křidélku zavádí 

zpětnou polohovou vazbu. 

 

 

Obr. 16  Kanál příčného náklonu. Poloha letounu definovaná vysílačem náklonu (INS) je 

porovnávána s polohou požadovanou automatickým řízením a vysílačem zrychlení v náklonu. Na 

základě rozdílu těchto hodnot vznikne regulační odchylka, kterou počítač náklonu přepočítá na 

požadovanou polohu křidélek. [12] 

 

Režim podélné stabilizace – kanál podélného sklonu 

Tento kanál ovládá pohyb letounu kolem jeho příčné osy, tedy jeho klonění. Na 

(Obr. 16), je schéma stabilizace podélného sklonu. Opět je v tomto kanálu porovnává 

vertikála letounu s vertikálou místní, získanou z gyrovertikáky či INS/IRS. Na obrázku 
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je znázorněn selsynový přenos úhlu klonění mezi vysílačem skonu a počítačem. Při 

zapojeném autopilotovi do systému řízení je pomocí motoru M synchronizována 

servosmyčka udržující podélnou osu na základě signálu daného selsynovým převodem 

na požadované pozici. Další vstupní data přijímá systém automatického řízení letu 

z vysílače barometrické výšky (ADC). Tento režim je též podobně jako režim 

stabilizace příčného náklonu vybaven systémem omezovače úhlu klonění a hlavně též 

omezovačem úhlové rychlosti klonění. Úhlová rychlost je přímo závislá na rychlosti 

letu a pro zvýšení komfortu letu je pečlivě nastavena i tak, aby nedocházelo k zbytečné 

změně gravitačního zrychlení na palubě letounu (nedošlo např. ke  stavu beztíže při 

přechodu letounu do klesání). Tento kanál umožňuje kromě stabilizace klonění na 

základě dat z gyrovertikály též udržovat letovou hladinu na základě přesného údaje o 

barometrické výšky letu, kterou manuálně nastaví pilot.  

 

Obr. 17  Kanál podélného sklonu se stabilizací barometrické výšky letu. Princip činnosti je velmi 

podobný jako u kanálu příčného náklonu, ovšem přibyl zde další vstup, a to informace o 

barometrické výšce. [12]  

 

Automatické vyvažování v podélném sklonu 

Součástí podélné stabilizace je systém automatického vyvažování v podélném 

sklonu. Účelem tohoto systému je udržovat letoun stále ideálně vyvážený při všech 

režimech letu, rychlostech a konfiguracích letounu. Vyvažování je u dopravních letadel 

realizováno změnou nastavení stabilizátoru, čímž je zajištěna stále maximální možná 

účinnost výškového kormidla. Dále se správnou změnou nastavení stabilizátoru 

dosahuje značného snížení aerodynamického odporu, což je patrné z (Obr. 18). Jelikož 

se jedná z hlediska bezpečnosti letu o jeden z nejdůležitějších systémů, tak je 

několikanásobně jištěn. Řídící okruhy jsou zdvojené stejně tak i akční člen 

(servomotor). Samotné vychylování stabilizátoru je realizováno prostřednictvím motoru 

(elektromotoru či hydromotoru), jež roztáčí stavěcí šroubovicí, která prochází maticí. 
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Tato matice je přímo součástí konstrukce stabilizátoru a je umístěna před jeho osou 

otáčení. Informace o přesné poloze stabilizátoru je přiváděna jako polohová zpětná 

vazba na vstup řídícího počítače. Další vstupní veličinou je poloha výškového kormidla. 

Vzhledem k tomu, že se klopný moment letadla mění s rychlostí letu, tak je do řídícího 

počítače též přiváděna informace o rychlosti letu z ADC. Při rychlostech blížících se 

rychlosti zvuku, dochází k značné a rychlé změně kropivého momentu. Proto jsou 

dopravní letouny vybaveny systémem machtrim, jež zavádí do systému vyvažování 

opravný korekční signál. Další vstupní veličinou je hmotnost a vyvážení letounu, která 

přichází z FMS, do kterého jí musí vždy zadat letová posádka před vzletem. 

Samozřejmostí je manuální ovládání, které je pro dvojčlennou posádku zdvojené. 

Primární manuální řízení je vybráno relém priority. Požadovaná poloha stabilizátoru 

tedy vzniká neustálým porovnáváním výchylky, výškového kormidla a stabilizátoru 

v závislosti na rychlosti letu (Machově čísle), hmotnosti a vyvážení. Citlivost a rychlost 

nastavení stabilizátoru je závislá na rychlosti letu, přičemž s rychlostí klesá. 

 

 

Obr. 18   Systém automatického vyvažování pro ovládání dvoučlenou posádkou. [12] 
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Kanál směrového řízení 

Tento kanál řízení je přímo zakomponován do primárního řízení letu a je 

v činnosti nepřetržitě. Pracuje jako autonomní systém řízení, je však též součástí 

automatického řízení letu. Jeho úkolem je vychylování směrového kormidla, jež ovládá 

letadlo kolem jeho svislé osy. Počítač směrového řízení je napojen přímo na 

gyroskopický přístroj, který je doplněn o soustavu akcelerometrů, který je nazýván jako 

tlumič bočních kmitů (Yaw Damper). Tento tlumič měří úhlovou rychlost a zrychlení 

kolem svislé osy letounu. Signál z tlumiče kmitů je zesílen a přiveden na vstup počítače 

směrového řízení. Zde prochází přes filtr holandského kroku na diferenciální člen, který 

porovnává signál z tlumiče kmitů s příčným náklonem letadla (jeho druhotným účinkem 

je zatáčení). Dále je signál veden na řídící zesilovač, kde je upraven v závislosti na 

rychlosti letu. Výstupní signál poté elektrickým servomotorem ovládá řídící ventil 

hydraulického pracovního válce, který přímo vychyluje směrové kormidlo. Po většinu 

času letu pilot směrové řízení nepoužívá a je tak řízeno automaticky, ovšem jsou 

zvláštní případy, kdy musí být pilotovy při manuálním řízení umožněno jej ovládat. 

Tento požadavek je splněn přímou vazbou mezi polohou řídících pedálů v cockpitu a 

vychýlení šoupátka v řídícím ventilu (působí zde tak jako posilovač řízení). Výchylka 

směrového kormidla je neustále snímána a přiváděna do počítače jako zpětná polohová 

vazba. (Obr. 19) znázorňuje závislost rychlosti na maximální možné výchylce 

směrového kormidla. Pokud by systém AFCS neměl naprogramovanou takovouto 

charakteristiku, mohlo by dojít při použití velké výchylky směrového kormidla při 

vysoké rychlosti k  poškození konstrukce letounu. 

 

Obr. 19  Kanál směrového řízení s tlumičem bočních kmitů. Tento kanál řízení je do značné míry 

autonomním systémem. Jelikož bývá směrové kormidlo u vícemotorových letadel rozměrné a proto 

je k jeho vychýlení třeba velkých sil, je vždy realizováno pomocí silných hydraulických válců. [12] 
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(Obr. 20.) znázorňuje tzv. holandský krok, což je nestabilní stav typický pro 

letadla s šípovým křídlem. Projevuje se jako reakce na pohyb letounu kolem jeho svislé 

osy, přičemž tento pohyb může mít zvyšující tendenci. Projevuje se jako periodická 

změna vybočení, klonění a zatáčení. Vzniká tedy při přechodu letounu z přímého letu 

do zatáčky, nebo při průletu poryvem. Tento aerodynamický jev potlačuje tlumič 

bočních kmitů, který dokáže zavčasu rozpoznat změny zatáčení (fitr holandského 

kroku) a vhodnými zásahy do směrového řízení tyto kmity vyrušit. Při správné funkci 

systému se pohybuje letoun bez vybočení.  

 

Obr. 20  Naznačení průběhu „holandského kroku“. Pokud je Yaw Damper nefunkční, tak letová 

posádka při pokusu točit pravou zatáčku letoun pouze „rozkolébá“, čímž se letoun postupně 

vymkne kontrole, což může v konečném důsledku přivodit katastrofu. Automat Yaw Damper 

dokáže rozpoznat kymácivou složku stranového pohybu, kterou vhodnými zásahy do směrového 

řízení eliminuje a letoun převede do zatáčky. 

 

Automat tahu (Autothrottle system) 

Proudové motory jsou dnes ovládány sofistikovaným systémem FADEC, 

se kterým systém automatického řízení letu úzce spolupracuje viz. (Obr. 21). Automat 

tahu (A/T) zadává požadovanou hodnotu tahu do systému FADEC, který požadovanou 

změnu vykoná, čímž zajišťuje automatické řízení tahu motoru v průběhu celého letu, od 

vzletu až do přistání, včetně opakování nezdařeného přistání. Regulačním orgánem je 

v tomto případě servomotor pohybující „plynovými“ pákami z jejichž polohy systém 
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FADEC získává informaci o požadovaném tahu. Je tak umožněno rychle přejít na 

manuální ovládání motoru přenastavením pák pilotem. Primárním parametrem pro 

stanovení tahu motoru je EPR, tedy poměr mezi tlakem na vstupu do kompresoru a 

tlaku na výstupu z turbíny. Dalšímy důležitými parametry je hodnota N1, která je 

nastavena před letem v FMS, konkrétní letový režim, nastavený mód autopilota a 

poloha „plynové“ páky. Tah každého motoru je řízen tak, aby odpovídal řídícím 

signálům od vysílače otáček N1 a požadované stabilizaci vzdušné rychlosti (IAS, M) ve 

všech režimech letu. 

 

Obr. 21  Zjednodušeně naznačený systém automatického řízení tahu letounu Cessna Citation [9] 

 

4.6 Systém CWG (Control Wheel Steering) 

Tento systém kombinuje manuální řízení s automatickým. Umožňuje pilotovy 

vstupovat do řídících algoritmů podélného a příčného automatického řízení. Pilot 

v podstatě „rozlaďuje“ stabilizovaný stav, který autopilot nastavil a který zároveň 

udržuje. Základní součástí systému je indukční snímač, který je instalovaný pod 
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Sloupkem řízení, znázorňuje (Obr. 22). Jádro snímače je složeno ze dvou dílů, 

přičemž díl tvaru I je připojen na sloupek řízení a díl tvaru E je spojen přímo s řídící 

plochou. Jádro je buzeno střídavým napětím z prostřední cívky a ve dvou krajních 

snímajících cívkách se vlivem rozsouhlasení polohy jádra indukuje výstupní napětí, 

které je dále vedeno do řídícího počítače příčného a podélného řízení. Jedná se o jakýsi 

posilovač řízení a je zapojeno pouze, pokud pilot „přesílí“ autopilota. Tedy, přestane-li 

působit silou do řízení, je systém CWG z řízení vyřazen.  

 

 

Obr. 22  Názorné zobrazení systému CWG. Jedná se v podstatě o indukční snímač vzájemné polohy 

řídící plochy a sloupku řízení, jehož výstupem je signál pro řídící počítač letounu. Ten poté upraví 

řídící rovnice tak, aby výstupní napětí ze snímače CWG bylo „nulové“. [12] 

 

Monitorovací systém jištění letové obálky - každý letoun má své výkonové 

omezení, které je stanoveno výrobcem. Proto se při certifikaci letounu vytváří tzv. 

letová obálka, ve  které se letoun smí pohybovat. Překročení těchto limitů je nepřípustné 

a má katastrofální následky. Proto musí být systém automatického řízení vybaven 

systémem, který monitoruje a porovnává měřené veličiny s hodnotami limitními, které 

jsou uloženy v paměti systému. Na základě rozdílu těchto hodnot jsou upravovány řídící 

algoritmy. U dopravního letounu jsou referenčními hodnotami, které zavádí do systému 

zpětnou vazbu, V1, V2, N1, Vmin, Vmax, IAS, M, VS, náklon, sklon, hmotnost, 

konfigurace letounu. Systém jištění letové obálky musí vždy umožnit dostatečnou míru 

ovladatelnosti a řiditelnosti v závislosti na probíhajícím režimu autopilota, kterými jsou 

vzlet, řízení letu, přiblížení, přistání a opakované přistání. Tento systém pracuje během 
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celého letu. Během manuálního řízení informuje pilota o přiblížení či překročení 

některého parametru světelnou a akustickou signalizací. Během automatického řízení se 

dále data z tohoto systému používají k řízení letu v direktorovém i plně automatickém 

režimu. Na (Obr. 23) je znázorněna charakteristika limitu vychýlení směrového 

kormidla v závislosti na rychlosti. Je z ní patrné, že při nízkých rychlostech je výchylka 

kormidla zachována v plném rozsahu, při vyšších rychlostech klesá. Podobně je tomu i 

u ostatních ovládacích ploch letadla.  

 

Obr. 23  Znázornění závislosti úhlu vychýlení směrového kormidla na rychlosti letu. Je zde patrné, 

že od rychlosti 165 Kt (cca 300 Km/h) je zapojen omezovač vychýlení směrového kormidla. 

 

Vedení letounu na trati - letoun se po dobu svého letu pohybuje po předem 

nadefinované trati trojrozměrným prostorem. Musí respektovat mnoho okolností, které 

se neustále mění. Především okolní provoz a vývoj meteorologických podmínek. 

Navigační systém dopravních letadel je velmi složitý systém, který není obsahem této 

práce. Proto se o něm zmíním pouze v přehledu. 

Systém automatického řízení letu je schopen určit svou polohu z INS, IRS. 

Ovšem tento systém je z pohledu přesného určení souřadnic v prostoru značně nepřesný 

a jeho chyba se vlivem driftu s časem zvyšuje. Proto se do systému přivádí informace o 

poloze z navigačního systému, kdy jsou využívány systémy VOR/ILS, DME, ADF, 
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Loran-C a GPS. (Obr. 24) znázorňuje takovýto systém, kdy veškeré navigační data 

shromažďuje FMC, který je zpracuje a po datové sběrnici předává systému FMC, 

respektive AFCS. 

 

 

Obr. 24  Schematické zobrazení navigačního systému, z kterého je patrné, že veškerá navigační 

data zpracovává FMC (letový řídící počítač). Ten je pak dále distribuuje po leteckých sběrnicích 

dalším systémům. [17] 

 

4.7 Automatické přistání (Autoland) 

Existuje několik systémů navádějících letoun na přistání. Běžně rozšířený 

VOR/ILS a mikrovlny MLS. Tyto systémy při spolupráci s AFCS umožňují 

automaticky navést letadlo na přiblížení a vést letoun po sestupové ose. Záleží na 

kategorii letiště (CAT III) a na avionickém vybavení letadla, zda může být aktivována 

funkce automatického přistání, která umožňuje letoun navést na přistání a zcela 

automaticky provést přistávací manévr. Signál radionavigačního systém VOR/ILS 

využívá direktorový i automatický režim. Kanál náklonu využívá signálů od majáků 

VOR a kursového paprsku LOC systému ILS. Kanál podélného sklonu využívá 

sestupového paprsku G/S systému ILS. Dále systém AFCS využívá dálkoměrný, systém 

DME a přesný údaj o výšce nad zemí z rádio-výškoměru. Průběh přistání probíhá tak, 

že nejprve systém AFCS navede letoun dle naprogramovaných příletových map 

v systému FMS do bodu předpokládaného příjmu paprsku LOC. Po zachycení a 

uzamčení LOC paprsku je letoun naveden přesně do osy přistávací dráhy. Tuto polohu 

v kurzu poté systém udržuje až do okamžiku přistání. Letoun je tedy směrově řízen 

paprskem LOC, který přivede letoun k sestupovému paprsku G/S. Tento signál je opět 
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stejně jako LOC uzamčen a slouží k vedení letounu po ideální sestupové rovině s úhlem 

klesání cca 3° (odchylka ve směru bývá cca. 1,4°). Nyní se letoun pohybuje přesně 

v ose dráhy v ideální sestupové rovině a jakákoli odchylka je okamžitě opravena. 

Systém AFCS ovládá rychlost letu, kterou snižuje a zároveň nastavuje přistávací 

konfiguraci.  Při dosažení rádio-výšky 330 ft je postupně utlumen signál GS a priorita je 

přiřazena automatickému řízení podrovnání dle naprogramovaných algoritmů (režim 

FLARE) a přesné znalosti výšky nad zemí. Systém AFCS, přesně řídí vertikální 

rychlost a mírně zdvihá podélnou osu letounu nad horizont (převede letoun na vyšší 

úhel náběhu, sníží tak rychlost letu, respektive dosednutí). Takto letoun klesá, až 

dosáhne tzv. bodu rozhodnutí (50 ft radiové výšky, DH), což je bod, kdy se pilot musí 

rozhodnout zda, bude pokračovat v přistání. V tuto dobu je již podrovnání dokončeno a 

letoun letí v přistávací konfiguraci. Systém AFCS nastaví a udržuje naprogramovanou 

rychlost klesání (obvykle 1,2 m.s
-1

). Následuje řízené dosednutí, kdy dochází ke 

kontaktu letounu s přistávací dráhou. (Obr. 25) znázorňuje konečný průběh přistávací 

face. Letounu se po dosednutí plně vysouvají pozemní spojlery a zapíná se reverzní tah 

motorů. Režim automatického přistání je tak ukončen. Brzdění kol řídí samostatný 

systém. Pokud systém AFCS indikuje během automatického přistání chybu, tak přeruší 

přistávání a aktivuje se režim GA, který zvýší tah motorů a převádí letoun do stoupání. 

 

Obr.25  Velmi zjednodušené zobrazení průběhu konečné fáze automatického přistání. 
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5 Popis systému AFCS u letounu Boeing B737NG 

Letoun B737NG je vybaven moderním systémem AFCS, který patří do čtvrté 

generace systémů automatického řízení letu s třetím stupněm řízení. Představuje špičku 

ve své kategorii. Umožňuje zcela automaticky řídit letoun ve všech fázích letu. 

Specifickým znakem letounu B737 je kombinace mechanického řízení s elektrickým. 

To znamená, že výchylku kormidel může zajistit hydraulický booster na základě povelů 

od pilota, kdy pouze přenáší na kormidlo zesílený povel získaný z výchylky ovládací 

páky. Dalším způsobem řízení je řízení elektrické (signálovým přenosem), kdy je 

hydraulický booster ovládán elektromagnetickým ventilem (solenoidem), který na 

základě řídícího signálu pohybuje pístnicí pracovního válce. Poslední alternativou 

ovládání, je přímé manuální ovládání, kdy pilot přímo ovládací pákou přes lana řízení 

vychyluje kormidla. Tento poslední způsob je však nouzový a připadá v úvahu pouze 

při ztrátě tlaku v hydraulickém systému. Tento přístup k ovládání letounu je typický pro 

letouny vyráběné firmou Boeing, i když již poslední typy této značky bývají vybaveny 

systémem Fly-By-Wire, který skýtá mnohé výhody, především úsporu hmotnosti. 

 

Obr. 26  Zjednodušené blokové schéma systému AFCS letounu B737NG 
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Na (Obr. 26) je naznačen systém, jehož hlavní částí jsou dva řídící počítače 

(FCC A, FCC B), které přímo ovládají aktuátory křidélek, spojlerů, směrového a 

výškového kormidla. Výchylka všech ovládaných kormidel je snímána senzory polohy, 

které zavádí do systému zpětnou vazbu. Na letounu je systém AFCS zdvojený, kdy je 

systém B vždy připraven plnohodnotně zastoupit systém A. Proto jsou obě ovládací 

smyčky napojeny na jiný hydraulický systém a i elektrické napájení je uskutečněno 

z různých sběrnic. Každý řídící počítač ovládá svůj akční člen (aktuátor). Je tak 

zajištěna velmi vysoká úroveň bezpečnosti. Například, pokud se jeden systém (auto test) 

vyhodnotí jako nespolehlivý, tak se automaticky odpojí z řízení. Tento stav signalizuje 

letové posádce příslušnou světelnou i akustickou signalizací. Na (Obr. 27) je názorně 

vyobrazen systém AFCS. Opět je zde zřejmé, že ústředním členem systému je blok 

FCC, který vyhodnocuje data z mnoha periferních zařízení, na základě jejichž údajů 

podle složitých algoritmů vydává signály do akčních členů jednotlivých řídících 

smyček. Vstupní data přijímá ze systému ADIRU, FMCS, ATT, navigačního počítače a 

snímačů zpětné vazby. Vstupní veličinu, kterou přímo určuje pilot, systém získává 

z MCP, což je panel, umístěný přímo na palubní desce. Zde letová posádka nastavuje 

jednotlivé hodnoty požadovaných parametrů (HDG, VS, SPD, atd.), které systém AFCS 

opět vyhodnotí a upraví podle nich řídící rovnice letu. Pilot má též možnost vstoupit do 

řízení pomocí systému CWS, kdy tzv. „přesílí“ autopilota a může tak řídit letoun 

v poloautomatickém režimu. FCC umožňuje též i výstup pro FD, jehož indikátorem je 

PFD systému EFIS. Na základě dat, která FCC přijímá, je ovládáno automatické 

vyvažování stabilizátoru. Se systémem AFCS úzce spolupracuje systém „machtrim“, 

který upravuje polohu stabilizátoru dle aktuální hodnoty Machova čísla. 
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Obr. 27  Názorné zobrazení hlavních součástí systému AFCS. Jádrem systému je letový počítač 

FCC, který na základě vstupních dat řídí jednotlivé aktuátory a informuje letovou posádku o své 

činnosti (graficky, světelně, akusticky). 

 

(Obr. 28) znázorňuje blokové schéma systému řídícího letoun B737NG. 

Ovládanými prvky řízení je směrové kormidlo, křidélka, spojlery, výškové kormidlo a 

stabilizátor. Dále je ovládána též vztlaková mechanizace křídla, tedy vztlakové klapky, 

sloty a krugerovy klapky. Jak již bylo zmíněno výše, tak je primární řízení letounu 

realizováno pomocí hydraulických posilovačů (PCU). Jelikož se jedná o řízení nepřímé, 

tak musí být systém vybaven zařízením zanášející zpětnou vazbu do ovládacích pák, 

přes které dostává pilot dojem, odpovídající rychlosti letu a velikosti výchylky 

kormidel. Zpětná vazba se přímo na ovládacích pákách projeví jako změna síly potřebná 

k vychýlení ovládací páky. Díky tomuto zařízení nemůže (teoreticky) pilot hrubými 

zásahy do řízení přivodit stav, při němž by mohl prudkým vychýlením kormidel 

poškodit letoun. Toto zařízení se nazývá „umělý cit“ a je instalováno pod sloupkem 

řízení (křidélka, výškovka), u ovládání směrového kormidla je „umělý cit“ umístěn 

přímo v kýlové ploše. Z obrázku je patrné, že značná část řízení je realizována 

mechanickým převodem, kde elektrické signály ze systému AFCS jsou převedeny na 

mechanický pohyb vhodně umístěnými aktuátory. 
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Obr. 28  Zjednodušeně zobrazené mechanické provedení systému řízení letounu B737NG 

 

5.1 Vstupní data systému AFCS 

FMS (Flight Management System) patří do kategorie systémů optimalizace 

letu. Jeho hlavním úkolem je zajistit co možná nejhospodárnější využití paliva při 

minimálním vytížení letové posádky. Tento systém má u letounu B737NG nejvyšší 

rozhodovací pravomoc, tedy je systému AFCS nadřazen. Přesné rozdělení těchto dvou 

systémů je ovšem problematické vzhledem k jejich značné integraci. Fyzicky FMS 

sestává ze dvou jednotek- z CDU a FMC. Názorně je systém zobrazen na (Obr. 30) 

CDU je ve své podstatě interface mezi letovou posádkou a letadlem samotným (jeho 

systémy). Tato kontrolní a zobrazovací jednotka je vybavena CRT obrazovkou (2"x3"), 

která ve 13 sloupcích a 6 řádcích zobrazuje požadované položky. Pilot pak může 

prostřednictvím alfanumerické klávesnice zadávat do systému FMS vstupní parametry 

(plánovaná trať letu, hmotnost a vyvážení, atd.). Jádrem celého systému je ovšem letový 

řídící počítač FMC, v jehož paměti je uložen operační systém řízení a navigační 

databáze.  
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Obsahuje tři rozdílné typy pamětí: 

 Bublinkovou paměť, která obsahuje navigační databázi (aktuaizovanou 

každých 28 dní), specifické charakteristiky daného letounu a motoru 

 C-MOS RAM, která obsahuje specifická navigační data, aktivní i 

alternativní letové plány 

 UV PROM, která obsahuje pře-programovatelný operační program 

Operační systém řídí trasu letu po předem zadané trati ve 3D. Navigační 

databáze obsahuje databázi letišť, radiomajáků, otočných bodů, příletových a 

odletových map, atd. Hlavním indikátorem systému je navigační displej. 

 

Obr. 30  Blokově naznačené uspořádání systému FMS. Letová posádka prostřednictvím CDU 

komunikuje s FMC, který zpracovává a distribuuje množství dat ostatních systémů letounu. 

Plánovanou trať letu i její případné změny FMS indikuje na displejích systému EFIS. 

 

Lépe systém FMS znázorňuje (Obr. 31). V levé části tohoto obrázku jsou vstupy 

systému, v pravé části jsou pak výstupy. Je patrné, že jedním ze vstupů je systém AFCS, 

konkrétně jeho ovládací část (MCP a ATT). Dále je pak v podstatě celý výstup použit 

pro systém AFCS (kromě automatického přelaďování frekvencí). Lze tedy z pohledu 

automatizace řízení letu nahlížet na systém FMS, jako na ústřední člen, ve kterém se 

formují řídící rovnice, podle nichž se řídí systém AFCS (plní tedy funkci akčního 

členu). Toto tvrzení je ovšem velmi zavádějící, avšak pro tuto práci vhodné. 
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Obr. 31  Struktura systému FMS (systém plánování a optimalizace letu) 

 

5.2 Inerciální navigační systém letounu B737NG 

Systém FMS zavádí do systému řízení požadovanou dráhu, lépe řečeno 

trajektorii letu. Tato informace je však pro systém AFCS nedostatečná. Potřebuje dále 

znát vztažnou veličinu, od které bude následný pohyb řídit. Touto vztažnou veličinou je 

tzv. místní gyrovertikála, jež je určena inerciálním navigačním systémem (INS). 

Systém ADIRU (Air Data Reference Systém) 

Na (Obr. 32) je zobrazena celá soustava laserových gyroskopů a akcelerometrů. Každé 

ose, letadla přísluší jeden gyroskop pro měření úhlových rychlostí (Θ, ψ, φ) a jeden 

akcelerometr pro měření zrychlení v dané ose (x, y, z). Letoun B737NG je vybaven 

bez-kardanovým INS (BINS), který ke své činnosti nepotřebuje reálně stabilizovanou 

základnu. Tu vytváří virtuálně počítač inerciální jednotky na základě dat z laserových 

gyroskopů. Je tak vytvořen analytický matematický model, který při znalosti úhlových 

rychlostí (Θ, ψ, φ) upravuje signál z akcelerometrů (x, y, z) tak, že počítač 

inerciální jednotky počítá pouze se složkou zrychlení působící ve směru základních os 

(v horizontální rovině). Takto transformované signály zrychlení jsou pak integrovány a 
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udávají signály složky rychlostí a přírůstků trajektorie (ve směru severním, východním 

a vertikálním). 

Jak z předešlého textu vyplývá, tak laserový gyroskop slouží k získávání 

informací pro matematickou korekci signálů z akcelerometrů, které provádí počítač 

inerciální jednotky. Akcelerometr samotný je umístěn v pouzdře přístroje, přičemž je 

pevně spojen s drakem letadla a je umístěn tak, aby jeho citlivá osa byla totožná 

s příslušnou osou symetrie letounu. Používají se speciální kompenzační akcelerometry, 

jejichž pohyb, je snímán diferenčním kapacitním snímačem.  

 

Obr. 32  Soustava laserových gyroskopů a akcelerometrů tvořící systém INS, který je součástí 

ADIRU. Každé ose letadla přísluší jeden gyroskop pro měření úhlových rychlostí (Θ, ψ, φ) a 

jeden akcelerometr pro měření zrychlení v dané ose (x, y, z). Na základě těchto dat poté počítač 

inerciální jednotky vypočítá množství nezbytných dat nutných pro přesnou práci AFCS.    

 

Schéma takovéhoto akcelerometru je na (Obr. 33). Ve své podstatě se jedná o 

kyvadlo, na jehož konci je závaží. Při vychýlení kyvadla je daný pohyb registrován 

snímačem pohybu a přiváděn na servozesilovač. Ten daný signál zesílí a přivádí jej na 

elektromagnet, který svým silovým působením navrátí závaží kyvadla zpět do nulové 

polohy. Proud tekoucí elektromagnetem je pak přímo úměrný velikosti výchylky závaží 
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a je přiváděn do počítače inerce. Dalším vstupem do počítače je informace o počáteční 

pozici, která je do systému zaváděna při „vystavování inerce“ (manuálně nebo z GPS). 

Od této pozice je dále odvozována aktuální pozice, která se získává druhou integrací 

zrychlení. První integrací získáváme informaci o vektoru rychlosti. Poslední vstupní 

veličinou je přesná znalost času. 

 

  Obr. 33  Kyvadlový akcelerometr s blokovým schematem počítače inerce. 

 

Systém INS je u letounu B737NG integrován do systému ADIRU. Tento systém 

je zobrazen na (Obr. 34) a slučuje INS s ADR (obdoba ADC). Vzájemným 

porovnáváním vstupních dat z obou integrovaných systémů dodává ADIRU přesné 

informace, které využívá celá řada dalších systémů, především však systém AFCS.   
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Obr. 34  Znázornění systému ADIRU. Je zde patrné propojení aerometrického systému s INS 

 

Všechny důležité systémy moderních dopravních letadel jsou dnes 

několikanásobně jištěny. Letoun B737NG má dva navzájem se zálohující systémy 

ADIRU, přičemž oba systémy pracují během letu paralelně a záleží pouze na letové 

posádce, který ze systémů zvolí jako primární.  

5.3 Aerometrický systém 

Systém INS je z pohledu měření okamžitých hodnot velmi přesný, ovšem pro 

určení rychlosti a výšky letu není vhodný. Důvodem je historický vývoj letectví, kdy 

všechny rychloměry, výškoměry a variometry pracovali na principu měření tlaků a jsou 

proto instalovány ve všech letadlech všech kategorií. Od tohoto faktu jsou dále 

odvozeny všechny letecké systémy i předpisy. Dalším důvodem je návyk pilotů létat a 

počítat s těmito aerometrickými údaji. Kompatipibilita systému INS do současnho 

leteckého provozu by byla možná po kompenzaci upravující jeho signál, ovšem byla by 

i zbytečná, protože současné aerometrické systémy dosahují v běžných rychlostech letu 

dostatečných přesností. 
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Na (Obr. 35) je zjednodušeně zobrazen aerometrický systém letounu B737NG. 

Aerometrickými senzory jsou: 

 Pitotova trubice (3x) 

 Snímač statického tlaku (6x) 

 Snímač teploty vnějšího vzduchu (TAT – Total Air Temperature)  

 Snímač úhlu náběhu (2x) 

Pitotova trubice a snímač statického tlaku měří tlak. Tuto fyzikální veličinu je 

vhodné z důvodu dalšího zpracování převést na elektrický signál. Děje se tak 

v převodnících celkového a statického tlaku, kde převodníkem je rezonanční válec. 

Princip tohoto snímače spočívá ve změně mechanických kmitů v kovovém válci, do 

kterého je přiváděn barometrický tlak, který svou změnou mění mechanickou 

rezonanční charakteristiku tohoto válce. Vibrátor tedy válec rozkmitá na konstantní 

frekvenci, která se vlivem změny tlaku mění a tuto změnu snímá indukční snímač.Ten ji 

vyhodnotí a převede tak určitou hodnotu tlaku na změnu frekvence, která je následně 

převedena na digitální signál. Takto upravená hodnota o měřeném taku je pak přiváděna 

do systému ADIRU, jež tyto data distribuuje dále.  

 

Obr. 35  Aerometrický systém se svými výstupy do systému ADIRU a řízení přetlakování letounu 
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Pitotova trubice je snímač. který měří celkový tlak pc. Je zobrazen na (Obr. 36.) 

Jedná se o vhodně tvarovanou trubici, do niž vstupuje proud vzduchu. Ústí trubice musí 

být odsazeno od trupu pro zamezení zkreslení vzniklého především mezní vrstvou a 

změnou proudění vlivem tvaru trupu. Jelikož jsou snímány rychlosti blížící se rychlosti 

zvuku, je použita pitotova trubice s ostrými hranami.Tím je eliminováno zkreslení 

vlivem rázových vln. Ústí trubice je eletricky vyhříváno. 

 

                               Obr. 36  Pitotova trubice 

 

Snímač statického tlaku měří statický tlak pH . Jedná se v  podstatě o soustavu 

sedmi vhodně umístěných otvorů, které spojují vnější prostředí s vnitřním prostorem 

komůrky, z které je statický tlak odváděn. Snímač je vyobrazen na (Obr. 37.) Jelikož je 

tento snímač velmi náchylný na nerovnoměrné obtékání letounu, tak je jich po letounu 

rozmístěn celkem šest. Tím se výsledná chyba snižuje. Umístění pitot-statických 

senzorů je zobrazeno na (Obr. 38.). 

 

Obr. 37  Snimač statického tlaku   Obr. 38  Umístění pitotstatických senzorů 
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Snímač teploty vnějšího vzduchu (TAT – Total Air Temperature), určuje 

přesnou teplotu vnějšího vzduchu tato znalost je nutná pro vypočítání celé řady dalších 

veličin (např. hustoty vzduchu, machova čísla, skutečné vzdušné rychlosti) a dále je 

nutná pro přesné řízení turbínového motoru systémem FADEC. Tento snímač měří Tc , 

což je teplota odpovídající úplnému zabrždění fiktivního pohybu proudu vzduchu, 

odpovídajicí pohybu letadla. Statická teplota TH je z celkové teploty Tc vypočítána. Na 

(obr. 40) je vyobrazena sonda TAT. Proud vzduchu vstupuje do přístroje, kde je 

v zůženém průřezu zbrzděn. Z tohoto prostoru je odváděna část vzduchu do těla senzoru 

(nožky), kde je umístěn platinový odporový snímač. Celý snímač je elektricky 

vyhřívaný. 

Snímač úhlu náběhu (AOA) měří úhel náběhu α, což je úhel, který svírá vektor 

vzdušné rychlosti s podélnou osou letadla. Znalost tohoto úhlu je důležitá především pro 

automatické vyvažování a řízení letounu při nízkých rychlostech letu (např. režim 

FLARE). Tento senzor je zobrazen v levé části (Obr. 39.). Ve své podstatě se jedná o 

křidélko klínového tvaru, jež je unášeno nabíhajícím proudem vzduchu. Poloha této 

plošky je snímána potenciometrickým snímačem polohy. 

   

Obr. 39  V horní části obrázku je snímač úhlu náběhu (AOA) a teploty vnějšího vzduchu (TAT). 

V dolní části je pak znázorněno umístění těchto snímačů na letadle. 
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5.4 Režim příčné stabilizace - kanál příčného náklonu 

Ovládání křidélek jsou primárně ovládány otáčením řídícího volantu na sloupku řízení. 

Tímto způsobem může pilot manuálně (poloautomaticky) řídit letoun, či 

prostřednictvím systému CWS vstupovat do automatického řízení systému AFCS. Od 

volantu řízení je povel přenášen prostřednictvím lanového převodu na řídící šoupátka 

hydraulických válců (PCU). Pracovní hydraulické válce pohybují torzní tyčí, jejíž 

pohyb se přenáší na kvadrant křidélek. Otáčení kvadrantu je poté opět přenášeno 

lanovodem přímo na táhla vychylující křidélka. Celá soustava mechanických převodů, 

lanovodů, PCU a aktuátorů autopilota je umístěna v podvozkové šachtě hlavního 

podvozku. 

 

Obr. 40  Systém ovládání křidélek. Od sloupků žízení je lanovodem ovládáno přes torzní tyč řídící 

šoupátko pracovního hydraulického válce (PCU), který znovu prostřednictvím lanového převodu 

pohybuje křidélky. Aktuátor křidélek pohybuje torzní tyčí, čímž pohybuje řídícím šoupátkem PCU 

a stejně tak i sloupkem řízení. Křidélka jsou vybavena odlehčovacími ploškami pro případ plně 

manuálního řízení, čímž snižují síly v řízení na přijatelnou mez. 

 

Systém AFCS vstupuje do příčného řízení prostřednictvím aktuátoru, který svým 

přenastavováním pohybuje táhly, které vedou k řídícím šoupátkům hydraulických válců 

(PCU). Tento aktuátor je v podstatě akčním členem kanálu příčného náklonu systému 
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AFCS a je umístěn paralelně mezi pilota a PCU křidélek. Pístnice aktuátoru je ovládána 

elektromagnetickým ventilem, který je řízen počítačem autopilota (FCC). Z důvodu 

zálohování systému AFCS, jsou do řízení zapojeny aktuátory dva, přičemž každý je 

napojen na svůj vlastní řídicí počítač (FCC A, FCC B) a jsou tak schopny se navzájem 

plně zastoupit.  

 

 

Obr. 41  Aktuátor křidélek je umístěn v levé podvozkové šachtě hlavního podvozku. 

Elektromagnetický ventil řídí polohu pracovního aktuátoru křidélek, který táhlem systému řízení 

pohybuje torzní tyčí, čímž řídí PCU křidélek. 

 

Příčné řízení lze za letu vyvažovat (trimovat) a to z důvodu eliminace trvalých 

sil v řízení. Pilot má možnost manuálně letoun vyvažovat pomocí ovládací skříňky 

umístěné na středním panelu. Zde prostřednictvím trojpolohových spínačů 

(Left-OFF-Right) přenastavuje malý aktuátor umístěný pod torzní tyčí prvního 

kvadrantu. Pohybem pístnice tohoto aktuátoru dochází k pootočení torzní tyče, čímž se 

přenastaví páky ovládající šoupátka PCU. 
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Obr. 42  Blokově znázorněné řízení křidélek u letounu B737NG. 

 

Ovládání spojlerů letových spojlerů úzce souvisí s ovládáním křidélek. Při 

nízkých rychlostech se využívají plné výchylky obou typů kormidel. Se zvyšující 

rychlostí roste účinnost kormidel, čímž klesá jejich potřebná výchylka. Systém řízení 

spojlerů odvíjí primárně svou výchylku od požadované polohy křidélek. Propojení 

ovládání křidélek a spojlerů je prostřednictvím zařízení, které je souhrnně nazývaným 

spojler mixér. Toto zařízení sestává ze soustavy ozubených kol a pružin, které 

představují mechanický měnič výchylky křidélek na výchylku spojlerů. Výstupem ze 

spojleru mixéru je lanovod, který pohybuje řídícími šoupátky aktuátorů letových 

spojlerů. Letoun B737NG má celkem 8 letových spojlerů, přičemž každý spojler má 

vlastní aktuátor. 
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Obr. 43  Systém ovládání spojlerů. Nejsložitější částí celého systému je „spojler mixér“ a 

mechanický měnič jejich výchylky, který propojuje ovládání křidélek s ovládáním spojlerů. 

Push/Pull kabel je napojen na blokovací ventil, který svým otevřením umožní plné vysunutí 

pozemních spojlerů při zatížení podvozku.  

 

Jelikož je aktuální poloha spojlerů důležitým parametrem pro řízení letu, tak je 

do systému AFCS a FDAU zaváděna polohová zpětná vazba. Snímačem polohy je 

potenciometr, namontovaný na spojler č. 4 a spojler č. 9 (Obr. 44) 
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Obr. 44  Umístění základních součástí řízení spojlerů 

 

Poloha letového spojleru je ovládána zcela automaticky a to pouze v závislosti 

na vychýlení křidélek. Ovšem na letounu B737 je soustava letových spojlerů též 

využívána ve funkci vzdušných brzd (speed brake), které již mají manuální ovládání. 

Ovládací páka je umístěna na středním panelu. Jejím vychýlením se přes táhlo, aktuátor 

a lanovod přenastavují poměry převodových poměrů v mixéru spojlerů. Je tak 

umožněna plná výchylka spojlerů, která se může měnit v závislosti na poloze křidélek 

(přivírají se spojlery na straně, kde je křidélko vychýleno dolů). Pro případ ztráty tlaku 

v hydraulickém systému, je možné odpojit aktuátory spojlerů prostřednictvím dvojice 

ventilů odpojení. Schéma řízení letových spojlerů je na (Obr. 45). 
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Obr. 45  Blokově znázorněné řízení spojlerů u letounu B737NG. 

 

Ovládání pozemních spojlerů je patrné (Obr. 44). Jejich aktivace probíhá 

automaticky (na základě signálu z FCC) po splnění několika podmínek. Základním 

požadavkem je nastavení páky ovládání spojlerů do polohy ARM, dále pak kontakt 

letadla se zemí a zatížení tlumičů hlavního podvozku letounu. Poloha páky je snímána 

kontaktně. Zatížení podvozku prostřednictvím tzv. „PUSH-PULL“ kabelu. To je 

v podstatě indukční snímač, který sepne při přiblížení feromegnetu namontovaného na 

pohyblivé části podvozkové nohy k snímací cívce. Sepnutím „push-pull“ kabelu dojde 

k odpojení blokovacího ventilu (zabraňuje vysunutí štítů během letu) a otevření ventilu 

pozemních spojlerů. Vysunutím pozemních spojlerů se přes torzní tyč přenastaví 

ozubená kola ve spojleru mixeru, což zapříčiní plné vysunutí všech letových spojlerů. 

Během tohoto procesu intenzivního aerodynamického brzdění zapojuje systém AFCS 

prostřednictvím systému FADEC reverzní tah obou motorů. Řízení brzdného účinku kol 

podvozku řídí autonomní systém AUTOBRAKE. 
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5.5 Režim podélné stabilizace – kanál podélného sklonu 

Ovládání výškového kormidla  

Letoun B737 je kolem své příčné osy primárně ovládán vychylováním 

výškového kormidla, dále je však vybaven stavitelným stabilizátorem, který slouží 

k vyvažování podélného sklonu. Na (Obr. 47) je zobrazena mechanická část řízení. 

Výškové kormidlo je vychylováno sloupkem řízení, od kterého je veden lanovod až do 

ocasní části letounu. Změnou polohy sloupku řízení se lanovodem natáčí zadní 

kvadrant, jež svým pohybem ovládá řídící šoupátko hydraulického pracovního válce 

(PCU) a ten již přes táhlo vychyluje výškové kormidlo. Zadní kvadrant dále pomocí 

táhla působí na jednotku EFSM (Elevator Feel Shift Module). To je v podstatě jednotka 

„umělého citu“, která na základě dat z elektronického modulu SMYD mění rozsah 

výchylky směrového kormidla a částečně vstupuje do řízení stabilizátoru. Mezi 

modulem EFSM a PCU je vřazen Machtrim aktuátor, který svým pohybem upravuje 

výchylku ocasních ploch (stabilizátoru i výškového kormidla) v závislosti na rychlosti a 

změny klopného momentu způsobeného změnou obtékání letounu při vysokých 

rychlostech. Systém AFCS vstupuje do řízení vychylováním zadního kvadrantu. Jelikož 

je sloupek řízení s tímto kvadrantem propojen lanovodem, tak systém autopilota přímo 

pohybuje sloupkem řízení. Pilot může v určitém rozsahu prostřednictvím systému CWS 

vstupovat do řízení, přesáhne-li ovšem určité výchylky, tak sepne pohybem sloupku 

řízení koncové spínače odpojení a odpojí systém AFCS od řízení letadla. Jedná se o 

bezpečnostní prvek, který je použit ve všech kanálech řízení. Dále je výškové kormidlo 

stejně jako křidélka vybaveno odlehčovací ploškou, snižující síly v řízení, čímž 

umožňují zcela manuální řízení těchto ploch i při ztrátě tlaku ve všech hydraulických 

okruzích.  
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Obr. 46  Mechanizmus ovládání výškového kormidla s vazbou na vychylování stabilizátoru. 

 

Na (Obr. 47) je blokově znázorněn systém ovládání výškového kormidla. Je 

z něj patrné, že ústředním členem systém řízení „umělého citu“. Jeho součástí je počítač 

ovládání výškového kormidla a modul EFSM. Dalšími vstupy do řízení jsou FCC, CWS 

a SMYD. Dále je do systému řízení zaváděna informace ze samostatného 

pitotstatického systému (o rychlosti letu), který je složen ze dvou pitotstatických sond 

instalovaných na směrovém kormidle.  
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Obr. 47  Blokově znázorněné podélné řízení letounu 

Akčním členem řízení automatického řízení letu je dvojice hydraulických 

aktuátorů, které svým pohybem natáčí zadní kvadrant řízení. (Obr. 48) znázorňuje jejich 

umístění. Přímo na hřídeli zadního kvadrantu je též potenciometrický polohový snímač, 

který je také zdvojen. Dále je v mechanizmu ovládání výškového kormidla umístěn také 

snímač neutrální polohy výškovky, který je velmi podstatný pro určení ideální pozice 

stabilizátoru. 

 

Obr. 48  Umístění jednotlivých komponent podélného řízení 
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Automatické vyvažování v podélném sklonu 

Systém automatického vyvažování v podélném sklonu (Stab trim) je 

autonomním systémem, který pracuje po celou dobu letu. Letová posádka má však 

možnost řídit vyvážení též i manuálně, prostřednictvím vyvažovacího kola umístěného 

na středním sloupku řízení. Regulovaným orgánem je stavitelný stabilizátor, jehož 

polohou se udržuje letoun neustále ideálně vyvážený. Je tak zaručená stálá plná 

výchylka výškového kormidla, snížen závěsový moment a snížen celkový 

aerodynamický odpor letounu. Díky stálému vyvážení letounu je možné kdykoli 

odpojit či připojit systém automatického řízení letu, přičemž nenastane náhlé dynamické 

rozladění obou soustav. Je tak zaručen klidný přechod z automatického na manuální 

řízení. (Obr. 49) znázorňuje systém automatického vyvažování. Manuální přestavování 

stabilizátoru se uskutečňuje otáčením stavěcího disku na středním sloupku řízení, jehož 

pohybem se prostřednictvím lanovodu otáčí přes reduktor stavěcí šroubovice, která 

svým pohybem přestavuje stabilizátor. 

  

Obr. 49  Součásti automatického vyvažování v podélném sklonu (Stab Trim) 
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Samotný mechanizmus ovládání je na (Obr. 50). Stabilizátor je upevněn k draku 

letounu prostřednictvím zadních závěsů. Ty jsou umístěny za osou otáčení tak, aby bylo 

možné plynule měnit úhel jeho nastavení. Přední závěs je umístěn před osou otáčení a 

má jeden stupeň volnosti. Skládá se z matice, kterou prochází šroubovice, jež mění 

svým rotačním pohybem jeho polohu. Manuální ovládání je realizováno lanovodem, 

automatické elektromotorem. Aktuátor systému Stabtrim je umístěn mezi zadní buben 

s navinutým lanem a reduktor šroubovice. Skládá se ze dvou elektromotorů a řídícího 

obvodu, který určuje smysl a rychlost jejich otáčení. Dále jsou přímo v mechanizmu 

ovládání umístěny čtyři koncové spínače, které vypínají elektromotory v krajních 

pozicích stabilizátoru 

 

Obr. 50  Mechanizmus stavění stabilizátoru. Kabely manuálního řízení otáčí bubnem, jehož pohyb 

se přes reduktor přenáší na šroubovici. Přední závěs stabilizátoru je uchycen maticí ke šroubovici, 

jejíž pohyb mění úhel náběhu stabilizátoru. 

 

5.6 Kanál směrového řízení 

Ovládání směrového řízení letounu je zobrazeno na (Obr. 51). Směrové 

kormidlo je vychylováno prostřednictvím nožního řízení, na které přímo působí pilot. 

Dalším vstupem letové posádky do řízení je možnost trimování letounu, které umožňuje 

ovládací panel. Od pedálů nožního řízení je lanovodem ovládáno řídící šoupátko 
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hydraulického válce směrového kormidla. Tento válec (PCU) je umístěn v kýlové ploše 

a přímo svým pohybem pomocí táhla vychyluje směrové kormidlo. Při pohybu tímto 

kormidlem je třeba značná síla, proto je možné jej ovládat pouze za činnosti 

hydraulického systému (A nebo B). V případě ztráty tlaku v obou hlavních systémech je 

ovládání zajištěno nouzovým okruhem, který ovládá Stand-By PCU. Z (Obr. 51) jsou 

patrné další vstupy, které mají vliv na pohyb pístnice PCU. Jsou to signály z bloků 

SMYD (Yaw Damper) a FSEU (Omezovač výchylky). Přímo na pedálech nožního 

řízení je umístěn potenciometrický snímač polohy, který přivádí vstupní signál do bloku 

SMYD. Další potenciometrický polohový snímač je umístěn v soustavě vychylování 

kormidla přímo na těle PCU. Tento snímač zavádí polohovou zpětnou vazbu do 

sběrnice letových dat (FDAU). 

 

Obr. 51  Blokové schéma směrového řízení. Záložní (Stand-by) PCU je napojen na nouzový 

hydraulický okruh (C), který je v činnosti při výpadku elektrického napájení nebo ztráty tlaku 

v obou hlavních hydraulických systémech (A, B)   

(Obr. 52) zobrazuje již elektronický systém řídící směrové řízení. Jeho 

ústředním členem je elektronický řídící blok SMYD (Stall Management Yaw Damper). 

Tento počítač na základě vstupních signálů řídí polohu směrového kormidla. Přímo na 

hydraulickém válci PCU jsou umístěny dva aktuátory, které pohybují řídícím 

šoupátkem (Obr. 52). Dále je jeden aktuátor umístěn na Stand-By PCU. Vstupem do 

bloku SMYD je signál ze systému AFCS. Tedy konkrétně data ze systému FMC, jež 
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obsahují informace o poloze slotů, vztlakových klapek a úhlu náběhu letadla. Dále je do 

systému zaváděna informace o poloze nožního řízení a výchylce kormidla. Ovšem 

nejdůležitějším vstupem je signál z inerciálního navigačního systému (ADIRU), který 

do systému dodává informace o zrychlení ve směru osy x a rotaci kolem osy z. 

 

Obr. 52  Tlumič bočních kmitů, je součástí SMYD (Stall Management / Yaw Damper)  

 

Obr. 53  Aktuátor směrového řízení 
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Jelikož je letoun B737 navržen pro vysoké rychlosti, při nichž je kladen důraz na 

vysokou ekonomičnost provozu, jsou i jeho letové vlastnosti uzpůsobeny tomuto 

požadavku. Proto je na úkor dobré ovladatelnosti snížen aerodynamický odpor na 

minimum a jen díky automatickým stabilizačním systémům je možné letoun bezpečně 

ovládat. V kanálu směrového řízení se projevuje nebezpečný jev zvaný „Dutch Roll“, 

neboli „Holandský krok“. Tento jev je popsán v závěru kap. 5.4. Jedná se o kymácivou 

složku, kterou eliminuje autonomní systém Yaw Damper (je integrován v řídícím 

počítači SMYD). Instalace systému je zjednodušeně znázorněna na (Obr. 54), lépe pak 

na (Obr. 52).  

 

Obr. 54  Yaw Damper 

Efekt „holandského kroku“ vzniká při vzniku náklonu letounu. Aby bylo 

umožněno ovládání letounu kolem podélné osy, tak musí počítač SMYD rozlišit 

požadovaný náklon od nechtěného (Dutch Roll). Proto je do bloku přiváděn signál o 

poloze řídícího volantu, jež je porovnáván se signálem z INS, který udává přesnou 

informaci o rotaci kolem osy z. Do zpětné vazby signálu z tohoto rychlostního 

gyroskopu (INS) je vřazen tzv.: vytrácecí – obvod, (W.O. Wash Out network), který 

odfiltruje ustálenou složku rychlosti otáčení a propustí pouze frekvence kymácivého 

pohybu. Tento filtr je též nazývaný filtr „holandského kroku“ (Obr. 19). Po 

vyhodnocení tedy získá systém řízení směrového kormidla informacio požadované 

výchylce kormidla pro potřeby řízení letounu a dále pak informaci potřebnou pro 

učinění protiopatření proti „holandskému kroku“. Na (Obr. 52) je též zobrazen indikátor 

činnosti Yaw Damperu, který informuje letovou posádku o činnosti tohoto systému. 

Na dalším (Obr. 55) je znázorněn systém varování a řízení letounu při 

rychlostech blížících se rychlosti pádové (Stall Management). Jedná se o řídící 
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elektronický blok, který na základě vstupních veličin upravuje letovou konfiguraci 

letadla (Autoslot Systém), varuje letovou posádku o dosažení nebezpečně nízké 

rychlosti (světelně, akusticky i mechanicky) a přímo vstupuje do řízení letounu 

prostřednictvím úpravy řídících rovnic systému AFCS. 

 

 

Obr. 55  Systém varování a řízení letounu při rychlostech blížících se rychlosti pádové (Stall 

Management) s integrovaným systémem Yaw Damper. SMYD 

 

5.7 Automat tahu (Autothrottle system) 

Systém automatického řízení tahu (ATT) byl částečně vysvětlen v kap. 5.4 a je 

znázorněn na (Obr. 56). Počítač A/T zpracovává vstupní data, z nichž vytvoří výstup 

pro systém FADEC, v němž je hlavní informací požadovaný tah (EPR). Letová posádka 

vstupuje do řízení motoru přímým zaváděním informace o požadovaném tahu změnou 

polohy plynových pák (krajní poloha je reverzní tah). Toto manuální řízení se však 

v praxi příliš nevyužívá. Další možností je volba režimu motoru na MCP. Zde pilot 

nastaví požadovanou rychlost nebo otáčky a počítač A/T stanoví požadovaný tah. Přímo 

na pákách řízení má letová posádka k dispozici tlačítka TO/GA, jejichž sepnutím 

nastaví počítač A/T přednastavený režim pro vzlet (TO) nebo opakování okruhu (GA). 

Poslední možností řízení tahu motorů je zcela automatický režim, kdy je stanoven tah 
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pouze na požadavcích automatického řízení letu (FMS, AFCS) a to i v režimech jakými 

je automatické přistání.  

 

   Obr. 56  Systém automatického řízení tahu (Autothrottle) 

 

Přímo na motoru (CFM56-7) je umístěna jednotka EEC (Electronic Engine 

Control). Jedná se ve své podstatě o „mozek“ řízení proudového motoru a jádro systému 

FADEC. Tato jednotka na základě velkého množství informací z motorových snímačů 

a  dat z leteckých systémů řídí motor, jehož regulace je velice náročná a precizní. Tento 

počítač je rozdělen na dva nezávislé kanály (CH A a CH B), které se navzájem zálohují. 

Jak bylo napsáno výše, počítač A/T vyhodnotí data z mnoha systémů a stanoví 

požadovaný tah a tuto informaci přivádí na vstup EEC. Ten na základě mnoha dalších 

parametrů reguluje množství paliva přiváděného do palivových trysek umístěných 

ve  spalovací komoře.  
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Obr. 57  Propojení systému AFCS se systémem FADEC. Počítač ATT přivádí na vstup 

elektronické řídící jednotky motoru (EEC) informaci o požadovaném tahu a ta po 

vyhodnocení aktuálního stavu pohonné jednotky požadavek splní. Celý proces je letové 

posádce indikován na dispejích (DEU) 

 

Aktuátorem systému FADEC je odměřovací regulační ventil („škrtící jehla“), jež 

je zobrazena na (Obr. 58). Je umístěna v systému táhel, ventilů a šoupátek který je 

souhrně nazýván hydromechanická jednotka (HMU). Má dva vstupy (CH A a CH B), 

které ovládají elektromotor, který přes reduktor mění polohu odměřovacího ventilu. 

 

Obr. 58 Umístění a podoba aktuátoru systému FADEC. Odměřovací ventil. 
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Schéma činnosti odměřovacího ventilu je na (Obr. 59). Motorový palivový 

systém motoru CFM-56-7 je rozdělen do dvou větví. Primární okruh je neregulovaný a 

zajišťuje minimální potřebnou dodávku paliva pro udržení chodu motoru (volnoběžných 

otáček). Sekundární okruh je regulovaný a množství paliva které dodá do spalovací 

komory je určující pro režim motoru. V tomto okruhu je tedy vřazen odměřovací ventil, 

jehož poloha určuje množství paliva přiváděného k palivovým tryskám. Mezi ventilem 

a tryskou je již pouze jemný palivový filtr. Přebytečné palivo je odváděno zpětnou větví 

zpět do HMU, dále je odměřovací ventil vybaven tlakovou pojistkou otevírající obtok.  

 

Obr. 59  Činost odměřovacího ventilu, přímo řízeného EEC a vřazeného mezi HMU a palivové 

trysky. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření materiálu, který umožní nahlédnout do tajů 

řízení moderních dopravních letounů. Za příklad posloužil nejrozšířenější současný 

dopravní letoun, Boeing B737NG. Není v možnostech tohoto textu plně vysvětlit 

veškeré okolnosti a vlivy které působí na tak složitou regulační soustavu jakou je 

dopravní letoun, ovšem minimálně se podařilo popsat jednotlivé principy, podle kterých 

se letoun řídí. Velkým přínosem je popis technické realizace automatického řízení letu u 

konkrétního letounu a to především z důvodu těžké dostupnosti jakýchkoliv údajů. Knih 

popisujících technické specifikace výkonů letadel je celá řada, však popis práce jejich 

systémů je povětšinou skryt před širší veřejnosti a dostat se k takovýmto materiálům je 

často velmi komplikované. Proto jako hlavní přínos této práce považuji představení 

funkce a především realizace systému AFCS. Myslím, že může velmi dobře posloužit 

jako základ pro další rozvoj v této problematice. Nelze počítat s tím, že by v blízké 

budoucnosti nějaká česká firma významně promluvila do vývoje špičkových systémů 

automatického řízení letu používaných v dopravních letounech. Ovšem již dnes je na 

poli automatických řídicích systémů, používaných na malých letounech o české 

republice známo, že dokáže vyvinout zajímavé produkty, které plně obstojí v tvrdém 

konkurenčním boji. Je třeba se v dané oblasti vzdělávat a vhodně odhadnout jakým 

směrem se dále ubírat. Pracovat na této bakalářské práci bylo pro mě z počátku velkou 

výzvou, neboť jsem si nebyla zcela jistá, zda dokážu popsat tak složitý proces, jakým je 

řízení dopravního letadla, však postupem času se mi podařilo proniknout k podstatě 

dané problematiky a hodlám se v ní dále zdokonalovat. 
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