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� Měří mohutnost chv ění motoru AI 25TL na letounu L 39 

� Přídavný kanál akustické emise pro kontrolu 

stavu motoru 

� Moderní náhrada soupravy IV 300L 

� Úplná zám ěnnost p řipojovacích míst 

� Doporu čeno AERO VODOCHODY  

� Určeno pro L 39 C, ZO, ZA  

 
 
Určení: 
 
Jednotka monitorování vibrací leteckého motoru MLM 1.2A je odvozena ze základní řady monitorů 
leteckých motorů MLM 1.2 a je určena pro motory AI-25TL letounu L-39 z AERO Vodochody.  
Letouny L-39 s motory AI-25TL jsou původně vybaveny kompletem aparatury měření vibrací IV-300L. 
Úroveň vibrací je zobrazována na přístroji na palubní desce. Je tím umožněno pozemnímu a letovému 
personálu posuzovat stav motoru mezi generálními opravami motoru podle indikované hodnoty a změny 
úrovně vibrací. 
 
Nahrazením novou aparaturou MLM 1.2A odpadne složitá pozemní kalibrace bloku elektroniky BE-1 
původní aparatury. Snímače jsou vyráběny speciálním postupem zaručujícím dlouhodobou stabilitu 
parametrů a umožňujícím i záměnu snímače a elektroniky bez nutnosti kalibrace. Komplet MLM1.2A díky 
odlišnému principu snímání hodnoty vibrací také odstraňuje falešné signály vznikající na původním 
snímači během přechodových stavů při letu. Odzkoušením kompletu MLM 1.2A výrobcem letounu a 
vydáním bulletinu pro jeho zástavbu je umožněno uživatelům letounů L39 řešit i obtížnou dostupnost 
náhradních dílů k původní aparatuře IV-300L. 
 
Souprava MLM 1.2A je určena pro kontinuální sledování vibrací a abnormálních stavů motoru při 
pozemních zkouškách i za letu. Skládá se z piezoelektrického snímače vibrací SV156A, spojovacích 
kabelů a vyhodnocovací jednotky C7. Jednotka měří a vyhodnocuje mohutnost chvění motoru, která je 
definována jako efektivní hodnota rychlosti vibrací v pásmu 60 až 360 Hz. Výstupem monitoru vibrací je 
stejnosměrné napětí úměrné mohutnosti chvění, střídavé napětí úměrné rychlosti vibrací ve 
specifikovaném frekvenčním rozsahu a výstupní logický signál aktivovaný, když vibrace překročí 
havarijní hodnotu. 
Druhou sledovanou veličinou je velikost akustické emise z motoru, která se snímá v ultrazvukových 
frekvencích a slouží k zjišťování abnormálních stavů motoru, jako jsou poškození valivých ložisek 
motoru, kontakt rotujících částí motoru s pláštěm nebo pevnými předměty. Metoda akustické emise byla 
s úspěchem aplikována např. v rámci modernizace letounů armády České republiky.  
Vstupem do jednotky, kromě napájecího napětí, je signál aktivace vnitřního testovacího generátoru, který 
slouží pro ověření správné funkce monitoru a zobrazení na palubní desce. 
 
Princip funkce: 
 
Snímač vibrací převádí chvění motoru na elektrický náboj úměrný zrychlení vibrací. Signál ze snímače 
se v elektronické jednotce převede na napětí úměrné rychlosti vibrací v požadovaném frekvenčním 
pásmu - efektivní hodnotu (mohutnost vibrací). Jednotka také porovná zjištěnou mohutnost vibrací 
s pevně nastavenou mezní hodnotou a v případě překročení nastaví logický výstup do aktivního stavu.  
 
Akustická emise je zpracovávána v odděleném kanálu s velkým dynamickým rozsahem a se 
samostatným napěťovým výstupem. Monitor vibrací obsahuje galvanické oddělení obvodů zpracování 
dynamických signálů od výstupních obvodů. Dále obsahuje obvody pro zajištění elektromagnetické 
kompatibility zařízení, které zaručují dostatečnou odolnost zařízení proti elektromagnetickému rušení a 
to jak impulsnímu, radiofrekvenčnímu, tak i proti účinkům atmosférické elektřiny. 
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Sestava aparatury MLM 1.2. A obsahuje blok elektroniky C7.4, senzor SV 156A2 s kabelem a 
připevňovací konzolou, propojovací kabel draku, propojovací kabel kabiny. Zástavbu je možné provést 
v rámci plánovaných oprav nebo uživatelem letounu podle pokynů výrobce letounu. Podrobný popis 
provedení zástavby je v bulletinu AERO Vodochody číslo 09039332 (s výjimkou L 39 ZA8/ART, kde je 
odlišná délka propojovacího kabelu). 
 
Mechanické provedení snímače a skříně elektroniky je zpracováno tak, aby byla možná bezproblémová 
výměna za původní soupravu s využitím původních otvorů a spojovacího materiálu. Letounová kabeláž 
zůstane zachována, výstupní konektor a jeho elektrické zapojení odpovídají původní soupravě. Při zájmu 
o využití akustické emise (například pro pozemní kontrolu) doporučujeme kontaktovat výrobce MLM.     
 
 
Základní parametry MLM 1.2A  
Napájecí napětí  27 V (min. 18V, max. 33V) 
Spotřeba proudu:  70 mA 
Frekvenční rozsah  60 - 360 Hz, 30 kHz 
Výstupní napětí +8 V DC, ±8V AC 

Převodní konstanta 
6,3V/100 mm/s  DC 
3,15V/100 mm/s  AC 

Snímač piezoelektrický akcelerometr 
Výstup akustické emise  8 V 

Rozsahy pracovních teplot 
snímač: -55 až +240 °C 
elektronika: -55 až +85 °C 
 

Kategorie zařízení dle RTCA / DO -160C,1989: F3-BBWXXXDXXZAAZBYBKXX  
 
 
Rozměry: 
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DélkaL39

Volný kabel od senzoru ke kabeláži v draku.

Kabeláž v draku letadla  /    MLM1.2a-2

Kabel v kabině letadla    /    MLM1.2a-3

Popis / označení

43
,531


