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Maturitní  okruhy 

Obor: LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009 

 

Blok:TECHNOLOGIE A ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY : 

 
TECHNOLOGIE: 

- Technické materiály, slitiny Fe, rozdělení ocelí, označování, vlastnosti 

- Technické materiály slitiny lehkých kovů používané v letectví, označování vlastnosti 

- Kompozitní materiály, přenos namáhání , uspořádání vláken ve výztuži 

- Tepelné a chemicko-tepelné zpracování materiálů, účel, metody 

- Zkoušky mechanických vlastností materiálů, rozdělení a význam 

- Defektoskopické zkoušky materiálu, přehled jednotlivých zkoušek 

- Zkoušky tvrdosti materiálu, rozdělení, druhy zkoušek 

- Zjišťování povrchových vad materiálu 

- Nedestruktivní zkoušky kompozitních materiálů 

- Nedestruktivní zkoušky kovových materiálů 

- Význam a členění Technické kontroly 

- Diagnostika v leteckém provozu, příčiny změn technického stavu letadlové techniky 

- Těsnění, rozdělení, zásady montáže 

- Vážení letadel a používané pomůcky 

- Nýtování, používané techniky, otvory pro nýty, délka dříku, používané materiály 

- Spojování součástí, rozebiratelné a nerozebiratelné spoje 

- Spojování součástí, spoje pomocí Hi-locků, princip, použitý materiál 

- Spoje pomocí slepých nýtů (Blind Rivets), princip uzamykání, montáž a demontáž 

- Spojení pomocí Jo-boltů, princip a instalace 

- Zpevňování děr pro spojovací prvky, důvod, princip a používané metody 

- Spolehlivost a její význam pro údržbu letadlové techniky, sledování spolehlivosti u 

letecké společnosti 

- Číslování letadlové techniky podle ATA 100, princip 

- Dokumentace dodávaná výrobcem pro údržbu letadlové techniky 

- Údržba letadlové techniky, základní koncepce údržby 

- Údržba letadel podle „Pevných lhůt“ 

- Princip údržby „Condition Monitoring“ 

- Údržba letadlové techniky podle stavu – On Condition 

- Degradace konstrukce letadla 

- Koroze hliníkových slitin, protikorozní ochrana Al slitin, základní složky systému 

ochrany, systém protikorozní ochrany draku 

- Tváření v letecké výrobě, princip a používané metody 

- Ohýbání, výpočet délky rozvinutého tvaru 

- Dokončovací způsoby obrábění 

- Základní způsoby strojního obrábění, popis 

- Řezání závitů, závitořezné nástroje 

- Kontrola hadic a potrubí ve výrobě a za provozu 

- Únava materiálu a její vliv na bezpečnost letu, únavové zkoušky, křivky únavy pro 

kovové a kompozitní materiály 
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- Montáž a demontáž ložisek, základní pravidla 

- Základní pravidla pro montáž a demontáž letadlových celků 

- Montáž detailů konstrukce draku do podskupin a skupin, základní požadavky na 

montážní přípravky 

- Transparentní materiály, princip a postup vytvrzování Si skla 

- Plasty, základní rozdělení a vlastnosti, oblasti použití 

- Seřízení zapalovací soustavy pístového motoru 

- Seřízení ventilového rozvodu pístového motoru 

 

 

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY: 

(zahrnuje látku z předmětů Elektronické systémy a Letadlové palubní přístroje ) 

 

- Aerometrické systémy, aerometrické počítače 

- Požární hlásiče, princip činnosti, použití 

- Kompasy, radiokompasy, princip funkce a konstrukční provedení 

- Logometrické obvody, rozdělení, princip činnosti 

- Tlakoměry, způsoby měření tlaku, konstrukce, používané typy přístrojů 

- Měřiče kroutícího momentu, princip činnosti, způsoby měření 

- Palivoměry, jejich použití, konstrukční provedení, údržba 

- Machmetry, princip činnosti, způsoby měření 

- Měření teploty, teploměry, princip, provedení, použití 

- Servomotory, servosystémy, rozdělení a princip činnosti 

- Rychloměry, druhy a princip činnosti 

- Tachogenerátory, tachodynama, princip činnosti, použití 

- Měření vibrací, zdroje vibrací, metody zjišťovánía principy měření 

- Polohoznaky, funkce a princip činnosti 

- Radiolokátory a druhy antén, rozdělení 

- Snímače používané v olejové soustavě, princip činnosti a jejich umístění 

- Otáčkoměry princip, funkce a provedení 

- Kombinované ukazatele pro kontrolu chodu motoru, použití, princip činnosti 

 
 

Vypracoval: Ing. Jiří Pošta 

 

 

Předseda PK :  Ing. Jiří Pošta 

 

Ředitelka SOŠCL: Mgr. Olga Pávičková 

 

V Praze dne 17.9.2013 

 

 

 


