
ČVUT FD - Cena děkana fakulty dopravní 2012 

  

Téma: Dopravní prostředky 

Popis letounu SR-71 Blackbird 

Zdeněk Novotný 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Obor technické lyceum 



Obsah 

1. Úvod .........................................................................................................................3 

2. Popis letounu SR-71 .................................................................................................4 

2.1. Základní informace ..........................................................................................4 

2.2. Hydraulický systém a letová kontrola ..............................................................5 

2.3. Podvozek, brzdící padák ..................................................................................6 

2.4. Motorové gondoly, řízení vstupu vzduchu do motorů .......................................7 

2.5. Motory .............................................................................................................8 

2.6. Palivový systém, palivo ...................................................................................9 

2.7. Elektrický systém .......................................................................................... 10 

2.8. Systém klimatizace, přetlakování a podpory života ........................................ 11 

2.9. Kabina, avionika ............................................................................................ 12 

2.10. Špionážní zařízení .......................................................................................... 13 

3. Závěr ...................................................................................................................... 14 

4. Seznam obrázků ...................................................................................................... 15 

5. Zdroje ..................................................................................................................... 16 

Příloha A Průřez letounem SR-71 ................................................................................ 17 

Příloha B Proudění vzduchu gondolou při různých rychlostech.................................... 18 



 

3 

 

1. Úvod 

Formou své práce bych čtenáři rád poskytnul ucelené, lidsky podané, a zároveň dostatečně 

podrobné informace o technickém zpracování letounu Lockheed SR-71 Blackbird. 

Jedná se o letoun, který dodnes drží několik světových rekordů, a to přesto, že poprvé vzlétl 

před téměř padesáti lety. Mezi nejvýznamnější a oficiálně potvrzené rekordy patří nejvyšší 

průměrná rychlost na okruhu o délce 1000 km (3367 km/h) a rekordní výška ve vodorovném 

letu- 25 929 metrů. Podle konspiračních teorií byl však SR-71 schopen dosáhnout výkonů 

ještě mnohem vyšších. 

SR-71 je první letoun, u kterého byla využita technologie „neviditelnosti“ stealth, a také první 

letoun, pro jehož výrobu byly z větší části použity titanové slitiny. Parametry některých 

komponent Blackbirdu jsou dodnes utajovány. 

Pro pilotáž tohoto letounu, kterého bylo vyrobeno pouze 32 kusů, byli vybíráni ti nejlepší a 

nejzkušenější piloti, kteří za sebou měli nejméně 16 let aktivní služby a měli nalétáno 

nejméně 2000 hodin. 

Z výše popsaných důvodu si myslím, že Blackbird je opravdu výjimečný letoun, a stojí za to o 

něm napsat takovouto práci.  

Obr. 1: Blackbird v letu 
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2. Popis letounu SR-71 

2.1. Základní informace 

SR-71 je americký vojenský letoun vyrobený firmou Lockheed Corporation. Je nejnovější a 

nejznámější z „rodiny Blackbirdů“, kam kromě SR-71 patří velmi podobné letouny s 

označením A-12, YF-12 a M-21. Poprvé vzlétl dne 22. prosince 1964, zařazen do výzbroje 

USAF byl v roce 1966, kde sloužil do roku 1998. Určením se jedná o letoun průzkumný či 

špionážní- úkolem jeho misí bylo pořízení fotografií nepřátelského území. 

Jedná se o letoun bezocasé koncepce, středoplošník s trojúhelníkovými (delta) křídly 

mnohonosníkové konstrukce, jejichž rozpětí je 16,94 metru a plocha 149 m
2
. Na každém 

křídle se nachází dvojice elevonů. Svislé ocasní plochy s plovoucími kormidly, jejichž vrchol 

dosahuje výšky 5,6 metru, jsou umístěny na koncích motorových gondol, ve kterých se 

nachází motory Pratt & Whitney J-58. Celý trup Blackbirda je dlouhý 32,74 metru a má velmi 

zvláštní tvar, který zajišťuje optimální aerodynamické vlastnosti při všech rychlostech letu, a 

také minimalizuje odrazivou plochu celého letounu, čímž se letoun stane „neviditelným“ pro 

radary. 

Prázdný Blackbird váží cca 27 000kg, maximální vzletová hmotnost je asi 77 000kg.  

Vzhledem k tomu, že při své maximální rychlosti kolem Mach 3,2 se Blackbird zahřívá na 

teplotu několik stovek stupňů celsia, je většina jeho trupu vyrobena z titanových slitin, které 

na rozdíl od běžně používaných materiálů vysoké teploty vydrží.  

Obr. 2: Nákresy SR-71 
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2.2. Hydraulický systém a letová kontrola 

Hydraulické systémy v letadlech slouží pro přenášení sil. Konkrétně se hydraulikou obvykle 

ovládají řídící plochy, vše co se týká podvozku, a některá další zařízení. 

SR-71 má čtyři nezávislé hydraulické systémy označené A, B, L a R. Každý systém má své 

vlastní čerpadlo, které zajišťuje 

potřebný tlak hydraulické kapaliny. 

Čerpadla jsou přes převodovku 

poháněna hřídelí motoru letadla. 

Čerpadla systémů A a L jsou 

poháněny levým motorem, čerpadla 

systémů B a R pravým. Hydraulické 

nádrže systému A, B a L mají objem 

10,6 litru, systém R má nádrž o 

objemu 17 litrů. Všechny nádrže 

jsou přetlakované dusíkem. 

Systémy L a R slouží k ovládání 

všech pohyblivých částí, které 

zajišťují správný vstup vzduchu do 

motorů. Systém L dále zajišťuje vše, co se týká podvozku- jeho vytahování a zatahování, 

ovládání podvozkových dveří, natáčení příďového podvozku, a také funkci podvozkových 

brzd. V případě nouze jsou komponenty podvozku ovládány systémem R. 

Přenos řídících sil je elektrohydraulický, nevratný. Řídicí prvky jsou mechanicky spojeny se 

servomechanismy (posilovači), které na základě jejich pohybů vpouští hydraulickou kapalinu 

do hydraulických válců, kterými se ovládá výchylka řídících ploch. Potřebný tlak zajišťují 

hydraulické systémy A a B. Každý vnitřní elevon je ovládán šesti hydraulickými válci, vnější 

elevon čtrnácti. Pro ovládání každého směrového kormidla slouží válce čtyři.  

Kromě ručního řízení mohou být řídící plochy ovládány také automatickým systémem 

DAFICS
1
, konkrétně systémem SAS

2
 a autopilotem. 

 

                                                             
1 DAFICS- Digital Automatic Flight and Inlet Control System 
2 SAS- Stability Augmentation System 

Obr. 3: Schéma hydraulických systémů A a B 
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2.3. Podvozek, brzdící padák 

Podvozek letadel je jeden z druhů přistávacích zařízení. Jedná se o zařízení, které letadlu 

umožňuje provádět pohyb po zemi. 

Podvozek letounu SR-71 je tříbodový, zatažitelný, příďového typu. Zasunování a vysunování 

podvozku je prováděno hydraulickými válci a trvá 12 až 16 sekund. Hlavní podvozky jsou 

jednoosé, se třemi koly, zasunující se do trupu ve směru příčné osy. Příďový podvozek je 

jednoosý, dvoukolý, a zasouvá se do trupu ve směru podélné osy dopředu. 

Podvozkové šachty hlavních podvozků jsou 

vybaveny hydraulicky ovládanými jednokřídlými 

dveřmi, podvozková šachta příďového podvozku je 

uzavírána dveřmi dvoukřídlými, ovládanými opět 

hydraulikou. 

Pneumatiky hlavních podvozků Blackbirda jsou 

impregnovány práškovým hliníkem, což jim dává 

zvláštní stříbrnou barvu, a podobně jako u 

mnohých jiných letadel jsou tlakovány dusíkem, 

který má tu vlastnost, že nemění svůj objem 

v závislosti na teplotě. Pokud by byly pneumatiky 

plněny vzduchem, vlivem teplotní roztažnosti by 

došlo k jejich roztržení. 

Hlavní podvozky jsou vybaveny hydraulicky ovládanými brzdami s protismykovým 

zařízením. 

V zadní části trupu se nachází kontejner, 

ve kterém je složen jeden brzdící padák 

o průměru asi 12 metrů, díky kterému 

dokázal Blackbird po dosednutí na 

dráhu zastavit za 1100 metrů. 

  

Obr. 4: Hlavní podvozek 

Obr. 5: Brzdící padák 
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2.4. Motorové gondoly, řízení vstupu vzduchu do motorů 

Motorová gondola je jakýsi obal, ve kterém je umístěn motor. Při pohledu na většinu letounů 

nejsou vidět vlastní motory, ale právě gondoly, ve kterých jsou motory „schovány“. Jejich 

další funkcí je zajistit správný vstup vzduchu do motorů. Tato funkce má velký význam u 

nadzvukových letounů, protože pro stabilní práci motoru musí gondola zajistit zpomalení do 

motoru vstupujícího vzduchu na podzvukovou rychlost. 

Zpomalení vzduchu vstupujícího do motorových gondol SR-71 zajišťují hydraulicky ovládané 

vstupní kužely, které tvoří vhodné 

rázové vlny. Právě ty se využívají ke 

zpomalení vzduchu na podzvukovou 

rychlost. Jelikož úhel rázových vln se 

s rychlostí mění, musí se měnit také 

poloha kuželů. Při letu maximální 

rychlostí jsou kužely posunuty o  

90 cm vzad oproti poloze při startu. 

Vzduch se v gondole Blackbirda se rozdělí na dva proudy- na vnitřní, který putuje do motoru, 

a na vnější, který ho obtéká. Za motorem, ovšem stále uvnitř gondoly, se oba proudy opět 

spojují. Správné rozdělení vzduchu mezi oba kanály je řízeno složitým systémem 

přepouštěcích kanálů a ventilů, které jsou automaticky ovládány systémem DAFICS. Při 

nižších rychlostech je většina vzduchu vedena 

do motoru, takže pohon letounu je klasický 

proudový. S rostoucí rychlostí je většina 

vzduchu směrována do vnějšího kanálu, odkud 

putuje rovnou do komory přídavného spalování, 

a pohon funguje jako náporový. Pro příklad, při 

rychlosti M 2,2 produkuje motor 73% tahu, 

zatímco při rychlosti M 3,2 pouze 17%. 

 

Gondola SR-71 je zakončena výstupní tryskou s proměnným průřezem, která je pro nižší 

rychlosti konvergentní, pro vyšší rychlosti divergentní.    

Obr. 6: Motorová gondola 

Obr. 7: Výstupní tryska 
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2.5. Motory 

Letoun SR-71 pohání dvojice proudových motorů Pratt Whitney J-58, které spolu 

s motorovými gondolami spojují výhody motorů proudových a náporových. 

Motor na délku měří 5440 mm, jeho průměr je 1450 mm a hmotnost 2835kg. Maximální tah 

jednoho motoru s plným 

přídavným spalováním je 

přibližně 150 kN. 

Před kompresorem, který je 

axiální, devítistupňový, se 

nachází tzv. lopatky vstupního 

věnce. Ty mají dvě polohy a jejich funkce je omezování množství vstupujícího vzduchu při 

vysokých rychlostech. Za čtvrtým stupněm kompresoru jsou po obvodu motoru umístěné 

ventily, které odebírají část vzduchu, a trubkami jej vedou do komory přídavného spalování. 

Spalovací komora je prstencově-trubková, vybavená osmi hořáky s celkem čtyřiceti osmi 

palivovými tryskami. Turbína je 

axiální, dvoustupňová.  Za turbínou 

se nachází komora přídavného 

spalování, která je ze všech součástí 

motoru nejvíce tepelně namáhána- 

teplota v ní dosahuje až 1750°C. 

Motor je zakončen konvergentní - 

divergentní tryskou s proměnným 

průřezem. 

Každý motor je vybaven vlastním hydraulickým systémem, který ovládá natáčení lopatek 

vstupního věnce, průřez výstupní trysky a několik ventilů. Zajímavé je, že v těchto 

hydraulických systémech se jako hydraulické médium používá palivo. 

Pro start motorů se používá externí startér, který zajišťuje dodávku stlačeného vzduchu. Jeho 

dva osmiválcové motory mají dohromady výkon 600 koní. 

 

  

Obr. 8: Motor J-58 

Obr. 9: Motor J-58 v otevřené gondole SR-71
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2.6. Palivový systém, palivo 

Palivová soustava letadla zajišťuje uskladnění paliva a jeho dopravu do motoru.  

Uvnitř letounu SR-71 se nachází celkem šest palivových nádrží, které jsou schopné pojmout 

asi 36 500 kg paliva, které postačí na uražení 5400 km. Zajímavé je, že nádrže na zemi 

netěsní a palivo z nich pomalu vytéká. Teprve během letu se vlivem zahřátí letounu a teplotní 

roztažnosti materiálů nádrže utěsní. Nádrže jsou tlakovány dusíkem, čímž se předchází 

samovznícení paliva. Na horní straně trupu se nachází otvor pro tankování za letu. 

Dodávku paliva k motorům, jeho přečerpávání a vypouštění zajišťuje šestnáct elektricky 

poháněných dopravních palivových čerpadel, která jsou odstředivá, jednostupňová. 

Dopravení paliva do spalovacích 

komor motorů obstarává dvojice 

dvoustupňových palivových 

čerpadel, která jsou poháněna 

hřídelí motoru. Jejich první 

stupeň je realizován jako 

čerpadlo odstředivé, druhý stupeň 

tvoří dvojice čerpadel zubových.  

Do komory přídavného spalování zajišťují dodávku paliva vysokorychlostní odstředivá 

čerpadla, která jsou poháněna stačeným vzduchem z motoru. Každému motoru přísluší jedno 

čerpadlo. 

Pro pohon SR-71 se používá speciální palivo s označením JP-7. Kvůli aerodynamickému 

ohřevu musí být palivo stabilní i při 

vysokých teplotách, kvůli čemuž se při 

startu motorů do spalovacích komor 

musí vstříknout hořlavá látka jménem 

trietylboran, která se postará o 

zažehnutí paliva. Zajímavé je, že u 

Blackbirda se palivo používá také jako 

chladivo. 

  

Obr. 10: Blackbird tankující za letu 

Obr. 11: Schéma palivových nádrží 
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2.7. Elektrický systém 

V moderních letadlech se nachází mnoho zařízení a přístrojů, které pro svůj chod potřebují 

elektrický proud. Elektrická soustava letadla je soustava zařízení, která elektrický proud 

vyrábějí, upravují na potřebné hodnoty a dopravují k elektrickým spotřebičům. 

SR-71 je vybaven dvěmi elektrickými sítěmi, a to střídavou a stejnosměrnou. 

Základem střídavé sítě je dvojice paralelně zapojených alternátorů, přičemž každý je poháněn 

hřídelí motoru, a to přes speciální převodovku, která zajišťuje jejich konstantní otáčky, ačkoli 

otáčky motoru se mění. Alternátory vytváří střídavé třífázové napětí o velikosti 115/200V a 

frekvenci 400Hz. Každý má výkon 60KVA, což stačí k tomu, že i jeden alternátor je schopen 

zajistit dostatek proudu pro celý letoun. Napětí z alternátorů se používá k napájení střídavé 

sítě, konkrétně pěti sběrnic, na které jsou připojeny například dopravní palivové pumpy či 

světlomety. Napětím z alternátorů se napájí také transformačně-usměrňovací jednotky, které 

lze zatížit proudem až 200A. Tyto jednotky vyrábí napětí pro stejnosměrnou síť. Některé 

přístroje, například indikátory polohy řídících ploch, jsou napájeny střídavým napětím 

26V, které vytváří samostatný transformátor. 

Stejnosměrná síť pracuje s napětím 28V stejnosměrných. Přes 

trojici sběrnic se stejnosměrným napětím napájí například 

odmrazování překrytu kokpitu či navigační systémy. Pro případ 

nouze jsou součástmi stejnosměrné sítě také dvě baterie o 

kapacitě 25Ah, které v případě výpadků obou alternátorů 

zajišťují proud pro sběrnice napájející nejdůležitější přístroje. 

Kapacita baterií vydrží přibližně na 40 minut. 

V šachtě příďového podvozku se nachází konektor pro 

připojení pozemního zdroje elektrické energie, který dodává 

třífázové napětí o velikosti 115/200V a frekvenci 400Hz. 

Tak jako každá elektrická síť, i elektrická soustava Blackbirdu 

je vybavena elektrickými ochranami, jako jsou jističe či 

diferenciální relé.    

Obr. 12: Nákres některých jističů 
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2.8. Systém klimatizace, přetlakování a podpory života 

Všechna letadla, která létají ve velkých výškách, musí být vybavena systémy, které na jejich 

palubách zajistí vhodné životní podmínky. Jedná se o systémy klimatizace a přetlakování, 

které bývají doplněny tzv. systémem na podporu života, který zajišťuje dodávku kyslíku. 

Vzduch pro klimatizaci letounu SR-71 se 

odebírá z kompresoru motoru, konkrétně 

z jeho devátého stupně, a mívá teplotu 

několik stovek stupňů celsia. Část 

odebraného vzduchu zůstává horká, část se 

v několika stupních ochlazuje. První 

zchlazení zajišťuje chladič, který jako 

chladící médium využívá okolní vzduch, 

dále následuje dvojice chladičů, které 

předávají část tepla vzduchu palivu. 

Poslední a nejrazantnější ochlazení probíhá 

na expanzní turbíně, za kterou mívá vzduch 

teplotu až -34°C. Tento chladný vzduch se 

používá pro chlazení prostorů s avionikou a 

také pro ofukování čelního skla kokpitu. Přesto však při letu maximální rychlostí dosahovala 

teplota uvnitř asi 60°C. To byl jeden z důvodu, proč byli oba letci 

oblečeni v přetlakových, 20 kg vážících oblecích, které jsou téměř 

stejné, jako skafandry astronautů. Hadicí se přímo do obleků foukal 

chladný vzduch. Skafandr zároveň zajišťoval ochranu před 

dekompresí a při použití katapultáže. Stejný vzduch, který se 

pouštěl do obleků, zajišťoval také větrání kokpitů.   

Jelikož při letu v maximální výšce byl v kokpitu tlak vzduchu 

odpovídající výšce téměř 8000 metrů, bylo nutné posádce dodávat 

kyslík navíc. Ten zajišťují celkem tři systémy, z nichž jeden je 

nouzový. Každý systém má vlastní nádrž o objemu 10 litrů, ve které 

je kyslík v tekutém stavu uskladněn.  

Obr. 13: Schéma kyslíkových systémů 

Obr. 14: Přetlakový oblek 
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2.9. Kabina, avionika 

Kabina je část letadla, která je určena pro pobyt posádky či cestujících. Avionika je souhrnný 

název pro elektrická a elektronická zařízení používaná v letadlech. 

SR-71 je letoun dvojmístný. Přední část kabiny tvoří kokpit s místem pro pilota, ve druhé 

části se nachází pracoviště operátora špionážních systémů. Oba letci sedí na vystřelovacích 

sedadlech, která lze použít i při nulové výšce a rychlosti. 

Až na několik navigačních 

obrazovek je kabina Blackbirdu 

vybavena klasickými „budíky“. 

Většinu z nich nalezneme i v jiných 

letadlech, ovšem nachází se zde 

několik přístrojů, které jsou výsadou 

SR-71 a v kokpitech většiny jiných 

letadel je nenajdeme. Konkrétně se 

jedná o indikátory polohy zařízení 

zajištujících správný vstup vzduchu 

do motorů, ukazatele množství 

zbývajícího tekutého dusíku či 

indikátory polohy natočení kamer. 

Mezi důležitou avioniku SR-71 patří 

inerciální navigační systém (INS), 

který se řídí velmi přesnými 

mechanickými gyroskopy, a 

astronavigační inerciální systémem 

(ANS), který určuje polohu letounu 

podle padesáti dvou nejjasnějších 

hvězd, které jsou v obvyklé letové hladině Blackbirda viditelné i ve dne. Důležitá jsou také 

komunikační rádia, která zajišťují komunikaci posádky se zemí a navigační rádia zajišťující 

funkci radionavigačních systémů ILS, VOR a TACAN.  

Obr. 15: Kokpit (nahoře) a pracoviště operátora (dole) 
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2.10. Špionážní zařízení 

Hlavním úkolem misí SR-71 bylo pořídit snímky určité oblasti. K tomuto účelu je Blackbird 

vybaven několika druhy kamer. Špionážní zařízení nejsou pevnou částí letadla, ale dají se 

měnit v závislosti na požadavcích konkrétní mise. 

Před příďovým podvozkem se nachází prostor pro uložení kamery TROC (Terrain Objective 

Camera). Záběry z této kamery soužily k referenci toho, kde se letoun během letu nacházel. 

Pro průzkum sloužily dvě kamery TEOC 

(Technical Objective Camera), které bývaly 

umístěny v šachtách na obou stranách rozšířené 

části trupu. Z výšky okolo 20 000 metrů jsou 

schopné vyfotografovat obraz terénu 

s rozlišením asi 15 cm. Kamery jsou natáčecí, 

díky čemuž mohou fotografovat jak terén přímo 

pod letounem, tak na stranách.   

V přídi Blackbirdu mohla být umístěna panoramatická kamera OBC (Optical Bar Camera) se 

zorným úhlem 140°. Po vybavení OBC nejnovější verzí objektivu bylo na fotografiích možné 

rozlišit detaily o velikosti asi 30 cm. 

V případě, že nad pozorovanou oblastí byla hlášena oblačnost, mohl být do přídě místo OBC 

namontován speciální radar, jehož výnos se zaznamenával na filmový pás, čímž vznikl obraz 

podobný fotografii. Nejnovější verze radaru dokázala rozlišit objekty o velikosti 60 cm. 

Aby fotografie nebyly vlivem pohybu letounu rozmazané, jsou kamery vybaveny 

kompenzátory, které v okamžiku focení 

s kamerou otočí tak, aby se tím změna pohledu 

způsobená pohybem letadla vyrovnala.   

Kromě zařízení pro získávání obrazového 

materiálu je SR-71 také vybaven přijímačem, 

jehož úkolem je zaznamenávání signálů 

nepřátelských radiolokátorů a jejich nahrávání 

na magnetickou pásku. 

  

Obr. 16: Kamera TEOC 

Obr. 17: Záběr pořízený kamerou TEOC 
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3. Závěr 

V této práci bylo mým cílem napsat technický popis letounu SR-71 Blackbird. 

Většinu informací jsem čerpal z originálního letového manuálu letounu SR-71, který je 

dostupný na internetu a jehož částí je také podrobný technický popis letounu. 

Práce určitě není dokonalá, největší nedokonalost bych viděl v tom, že se může neznalým 

lidem zdát „příliš odborná“. Tato přílišná odbornost je dána tím, že technický popis letadla je 

velmi rozsáhlé téma, a já jsem neměl prostor vše vysvětlit od základů. Některým lidem se tak 

může zdát, že některé popisy začínají takříkajíc od půlky. Mým přáním je tedy to, aby tato 

práce dobře posloužila jako učební pomůcka lidem, kteří o letadlech již něco vědí, a rádi by se 

něco dověděli právě o letounu SR-71 Blackbird. 

  

Obr. 18: Mise splněna 
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Příloha A Průřez letounem SR-71 
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Příloha B Proudění vzduchu gondolou při různých rychlostech 


