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Anotace Bakalářské práce 

TOMEČEK, M. Výukový materiál ke zjišťování hmotnosti a vyvážení pro velká letadla. 

Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava 2009, 51 st. 

Bakalářská práce, vedoucí Ing. Horecký, R. 

Bakalářská práce se zabývá popisem zjišťování hmotnosti a vyvážení velkých letadel, kde 

je vysvětlen pomocí nafocených obrázku a naměřených hodnot studijní materiál pro výuku 

budoucích techniků údržby letadel v předmětu Postupy údržby III. Je zde popsán pracovní 

postup a legislativní požadavky, které je nutno splnit a také pro ukázku přiklad pro výpočet 

těžiště letadla pomoci matematických vzorců.   

Jsou tu také popsány nové moderní technologie, které jsou využívány k zjišťování 

hmotnosti, ale také i staré ověřené metody které jsou také nedílnou součásti pro správné 

určení těžiště letadla a zachování správné podélné stability, která vede k bezpečnému a 

letecky způsobilému provozu letadel. 

 

Bachelor’s thesis Annotation 

TOMEČEK, M. Teaching Materials for Big Aircraft’s Weight and Balance Determination. 

Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB - Technická univerzita 

Ostrava 2009, 51 p. Bachelor’s thesis, supervisor Ing. Horecký, R.  

 

Bachelor's thesis deals with the description determination the weight and balance of large 

aircraft, which is explained using the picture and the values measured in the study material 

for teaching future technicans of aircraft maintenance in subjekt procedures of 

maintenance III. There is described process and legislative requirements to be met and also 

to show an example for calculating the center of gravity of the aircraft to help 

mathematical formulas. 

There are also described new technologies that are used to identify weight as well 

as the old proven methods that are also integral components to identify the center of 

gravity of the aircraft and maintaining good longitudinal stability, which leads to safe and 

eligible air traffic aircraft. 
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Seznam pouţitých zkratek 
 

%MAC Vzdálenost těžiště na střední aerodynamické křivce udávána v procentech 

AOC  Povolení k provozu letadel (Air Operator Certificate) 

ARM  Rameno 

B. A.  Rameno (Body Arm) 

B. S.  Trupová přepážka (Body station) 

BL  Svislá rovina (Buttock Line) 

CG  Těžiště (Center of Gravity)  

JAR OPS Předpis pro Obchodní leteckou dopravu 

LEMAC Náběžná hrana ( Leading Edge of the Mean Aerodynamic Chord) 

MAC  Střední aerodynamická tětiva (Mean Aerodynamics Chord) 

MEL  Seznam minimálního vybavení (Minimum Equipment List) 

STA  Trupová přepážka 

TEMAC Odtoková hrana (Trailing Edge of the Mean Aerodynamic Chord) 

WL  Vodorovná čára (Water line) 
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1 Úvod 
 

Úkolem této bakalářské práce je vytvořit studijní materiál, který se zabývá základními 

principy hmotnosti letadel, vyvážení, údržbovou kontrolu hmotnosti a centráže. Je zde 

kladen důraz na význam doporučeného technologického postupu včetně dokumentace 

předloženými výrobcem letadel. Podle předpisu JAR - OPS jsou zajišťovány hmotnosti 

vyvážení a záznamy musí obsahovat správné údaje. Postupy pro přípravu a skutečné 

zjišťování hmotnosti letadla jsou popsány, jako metody určování polohy těžiště při prázdné 

hmotnosti EWCG. Jedná se o autonomní polohu těžiště v poměru k nulovému bodu, vůči 

bodu střední aerodynamické tětivy MAC. Jsou zde uvedeny základní jednotky v soustavě 

SI, používané pro vážení a výpočet centráže. Budu se snažit objasnit používané metody pro 

výpočet a určování těžiště a to pomocí grafů, tabulkových hmotností a momentových 

indexů. Vysvětlit informace, které jsou nedílnou součástí znalosti, umožňují leteckému 

mechanikovi určit hmotnost draku letadla a najít polohu těžiště CG. Tyto změny, jsou 

způsobené opravami a úpravami letadla. V bakalářské práci jsou řešeny pokyny při zjištění 

nepříznivého zatížení a umístění tíhy nutné v rozsahu dovolených mezí. Ve studijním 

materiálu budou použity nové technologie výpočtu centráže letadla, které studentům 

objasní následky špatného výpočtu a určení těžiště. Vyvarování se chyb, které ovlivňují 

podélnou stabilitu letadla.  

 Cílem vytvořeného výukového materiálu je názorně přiblížit studentům 3. Ročníku 

technologický postup zjišťování hmotnosti letounu a kontroly centráže draku letounu, která 

má zásadní vliv na jeho podélnou a příčnou stabilitu. Důkladně vysvětlit, procvičit pomocí 

teoretického materiálu, praktického přikladu a kontrolních otázek problematiku zjišťování 

hmotnosti a výpočtu centráže velkých letadel. 
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2  JAR – OPS a podmínky pro provoz letounů 
 

2.1 Letecká způsobilost 

 

Dle předpisu JAR OPS upravujícím obchodní leteckou přepravu je zakázáno pro 

jakékoliv lety používat letadel, která nejsou způsobilá k leteckému provozu.  

Pokud tedy výrobce letadla nedodá Leteckému úřadu veškerou výrobní dokumentaci 

k letadlu včetně výsledků výrobních a letových zkoušek, nelze obdržet povolení k výrobě. 

Letounu, který nebyl Leteckým úřadem schválen do provozu, nemůže být vydáno 

osvědčení o letové způsobilosti a přidělena rejstříková značka.  

Jak již bylo řečeno, provozovat letouny smí pouze ten provozovatel, který splnil 

požadavky Leteckého úřadu a jemuž bylo vydáno AOC (Air Operator Certificate) povolení 

k provozu letadel. Předpis JAR - OPS pro obchodní leteckou přepravu ukládá dále 

provozovatelům, kde a jakým způsobem je potřeba uchovávat dokumenty, příručky, 

formuláře a další informace související s provozem letounu.  

U všech typů letounů, které jsou zařazeny do leteckého provozu je nutné zjistit 

hmotnost a polohu těžiště. Jsou registrované letecké společnosti, které mají platné povolení 

k provozu AOC zakoupí u výrobce dopravní letoun ke kterému je předána dokumentace 

daného letadla. V této dokumentaci máme letovou příručku, která obsahuje potřebné údaje 

o letadle. Jsou to různá technická data, omezení, postupy za letu, údaje o hmotnostech, 

které uvedl výrobce a taky další podrobnější informace postupu pro vyvážení daného typu 

letadla. Zde jsou uvedeny dokumenty, které mají byt na palubě letadla při každém letu.  
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2.2 Dokumenty, které mají být na palubě 

 

a) Provozovatel je povinen zajistit, aby při každém letu byly na palubě tyto dokumenty 

nebo jejich kopie:  

- Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku 

- Osvědčení letové způsobilosti 

- Osvědčení hlukové způsobilosti /je-li vyžadováno/ 

- Osvědčení leteckého dopravce 

- Povolení k provozování radiové stanice 

- Osvědčení o pojištění zákonné odpovědnosti 

 

b) Každý člen letové posádky musí mít při každém jednotlivém letu u sebe platný průkaz 

způsobilosti s příslušnými kvalifikacemi pro účely daného letu 

2.3 Všeobecné povinnosti provozovatele: 

 

Provozovatel je povinen zajistit, aby v každé fázi provozu vyhovovalo naložení, hmotnost 

a poloha těžiště letounu omezením uvedeným v: 

a) Letové příručce letounu, nebo 

b) Provozní příručce, pokud jsou kladeny přísnější požadavky 

 

Hmotnost a poloha těžiště letounu musí být určena skutečným zvážením u provozovatele 

před prvním uvedením do provozu, a potom v intervalu:  

- 4 let, jestliže jsou používány hmotnosti jednotlivých letounů, a každých 

- 9 let, používá-li se hmotnosti letadlového parku. 

Hromadné účinky modifikací na hmotnost a vyvážení musí být započteny a správně 

dokumentovány. Kromě toho musí být letouny znovu zváženy, jestliže vliv modifikací na 

hmotnost a vyvážení letounů není přesně znám. Musí určit hmotnost všech provozních 

položek a členů posádky zahrnutých do provozní hmotnosti letounu bez paliva (vážením 

nebo použitím normalizovaných hmotností), a musí být stanoven vliv jejich umístění na 

polohu těžiště letounu  

Provozovatel musí určit hmotnost provozního nákladu, včetně každé zátěže 

skutečným zvážením nebo stanovit hmotnost provozního nákladu v souladu 

s normalizovanými hmotnostmi cestujících a zavazadel dle JAR OPS. 
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Dále provozovatel musí určit hmotnost paliva na palubě s použitím jeho skutečné hustoty 

nebo, s použitím vypočtené hustoty v souladu s metodikou předepsanou v Provozní 

příručce. 

2.4 Dokumentace hmotnosti a vyváţení musí obsahovat tyto informace: 

 

- rejstříkovou značku a typ letounu 

- číslo linky a datum 

- jméno velitele letadla 

- jméno osoby, která zpracovala doklad 

- provozní hmotnost letounu bez paliva a příslušnou polohu těžiště 

- hmotnost paliva při vzletu a hmotnost traťového paliva 

- hmotnost provozních hmot jiných než paliva 

- složky nákladu včetně cestujících, zavazadel, zboží a zátěže 

- hmotnosti – vzletovou 

- přistávací 

- bez paliva 

- rozložení nákladu 

- použitelné polohy těžiště letounu 

- omezující hodnoty hmotností a polohy těžiště 

 

Změny na poslední chvíli po vyplnění dokumentace hmotností a vyvážení lze provádět 

pouze:  

- s uvědoměním velitele letounu 

- změna musí být opravena v dokumentaci 

- největší přípustná změna (cestujících, nákladu) musí být provedena dle postupu 

stanoveného v provozní příručce. 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009  Mojmír Tomeček 

- 12 - 

 

2.4.1 Další informace a formuláře, které mají být na palubě 

 

Provozovatel je povinen zajistit, aby kromě dokumentů a příruček, předepsaných JAR OPS 

byly na palubě  při každém letu následující informace a formuláře, důležité pro daný 

prostor a druh provozu: 

  

- Provozní letový plán obsahující informace požadované předpisem JAR OPS 

- Technický deník letounu obsahující o každém letounu informace: 

- nezbytné k zajištění a zachování bezpečnosti letu 

- platné osvědčení o uvolnění letounu do provozu 

- prohlášení o údržbě udávající stav letounu (nejbližší prohlídku nebo údržbu) 

- všechny zjištěné a neodstraněné závady, jejichž odstranění bylo odloženo MEL -

Minimum Equipment List 

- všechny nezbytné pomocné instrukce o opatřeních na podporu údržby 

- Podrobnosti vyplněného letového plánu 

- Dokumentace instruující o příslušné dokumentaci NOTAM/AIS 

- Příslušné meteorologické informace 

- Dokumentace o hmotnosti a vyvážení 

- Ohlášení zvláštních kategorií cestujících, jako jsou pracovníci bezpečnostní služby, 

nejsou-li pokládáni za členy posádky, postižené osoby, nežádoucí cestující, 

deportované osoby a osoby ve vazbě 

- Ohlášení zvláštních nákladů, včetně nebezpečného zboží s písemnými informacemi 

pro velitele letadla 

- Platné mapy a plánky s průvodní dokumentací 

- Jakákoliv jiná dokumentace, která může být vyžadována státy, jichž se let týká 

(např. seznamy cestujících, nákladu, apod.) 

- Formuláře k hlášení splnění požadavků Leteckému úřadu a provozovateli 
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3 Terminologie 

3.1 Referenční systém letadla. 

 

Referenční systém pomáhá provozovateli snadnou orientaci o rozmístění a rozměrů 

potřebných k výpočtu polohy těžiště letadla, obr. 3.1. Pro přesná vymezení jednotlivých 

poloh součásti skupin v systému letounu jsou referenční body, tyto body jsou označeny 

kótou v souřadnicovém systému letounu. Nulová čára je v přední části trupu. Jedná se o 

pomyslnou rovinu, ze které můžeme vypočítat všechny podélné pozice. Těmto pozicím 

říkáme trupové přepážky STA nebo také Body Station B.S. Každá tato přepážka má 

udělené svoje číslo, které udává vzdálenost uvedené v palcích od nulové čáry STA 270 = 

270 in. Tyto přepážky také odpovídají ramenu momentu ARM. Roviny x – y leží v rovině 

souměrnosti letadla, Příloha č.4. Vůči této základní souřadné soustavě se z praktických 

důvodů definují různé posunuté a natočené pomocné souřadné systémy jednotlivých 

výrobních celků (křídla, vodorovných ocasních ploch, svislých ocasních ploch, a další). 

Referenční bod je referenční rovinou, která umožňuje přesné a jednotné měření na 

 

Obr 3.1 Referenční systém letadla 
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jakémkoli místě letadla. Umístění referenčního bodu je dáno výrobcem a je definovaný 

v letové příručce.  

Horizontální referenční bod je imaginární vertikální rovina nebo bod, libovolně 

stanoven někde v podélné ose letadla. Z nichž jsou všechny vodorovné vzdálenosti měřeny 

k váhovým a vyvažovacím účelům. Dále pak máme vodorovnou čáru, která vede 

v horizontální rovině pod trupem letadla a značíme ji WL (Water Line), tato čára nám 

určuje vertikální pozice, například střed trupu. Třetí pomyslná svislá rovina, která nám 

rozděluje letadlo na dvě stejné části. Od ní odvozujeme vzdálenosti všech bočních pozic. 

Značíme buttock lines (BL). Stejné určování pozic jsou i u křídelních a ocasních přepážek.  

MAC – Střední aerodynamická tětiva. Na obrázku, obr. 3.1 vidíme rozměry délky střední 

aerodynamické tětivy a umístění náběžné hrany (LEMAC). 

 

3.2 Obecné definice a pojmy rameno, hmotnost, moment, těţiště. 

 

Zde si uvedeme základní pojmy, které se používají u vážení letadel a jsou nedílnou 

součástí ke správné konfiguraci. 

 

RAMENO je vodorovná vzdálenost od nulového bodu k některému místu, které je 

součásti letadla. Další používané výrazy zaměňované s ramenem jsou stanice a těžiště. 

Značíme B.A. (Body Arm) nebo STA a také se většinou udává v palcích a odkazuje se na 

vzdálenost těžiště od některého bodu nebo od nulového bodu. Rameno, které se nachází 

před nebo na levé straně od daného bodu je negativní a značíme jej (-). To rameno, které je 

za nebo na pravé straně je pozitivní (+).  

 

Další veličinou je HMOTNOST, kterou také můžeme rozdělit stejně jako rameno a to na 

kladnou a zápornou. Výrobce stanoví maximální hmotnosti a povolený rozsah těžiště. 

Někteří výrobci udávají tento rozsah v procentech %MAC. Náběžná hrana LEMAC je 

označena specifickým rozměrem. Výrobce si vybírá umístění tohoto bodu v náběžné hraně 

křídla. Bod může být umístěný kdekoli, výrobci si nejčastěji určují počátek letadla, 

náběžná hrana křídla nebo protipožární přepážka motoru. 
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MOMENT je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru otáčivého účinku síly. 

Otáčivý účinek síly se vztahuje vzhledem k danému bodu nebo přímce. Bod, ke kterému se 

moment určuje, se nazývá momentovým bodem. Kolmá vzdálenost síly od její osy k bodu 

je tzv. rameno. Bod, vůči němuž se určuje moment síly, nemusí být bodem ležícím na ose 

otáčení. Moment síly můžeme určit vzhledem k libovolnému bodu. Moment je definován 

jako součin síly a kolmé vzdálenosti osy síly od daného bodu. Velikost momentu síly tedy 

závisí na velikosti síly a na vzdálenosti od osy otáčení (čím dále, tím větší moment síly). 

Zde dané síly jsou představovány jako hmotnosti, obr. 3.2. 

 

 

V tabulce, tab. 3.1 vidíme výsledný moment součinu váhy a ramene a následně pak 

ovlivnění polohy letadla. 

 

 

 

 

Váha Rameno Moment Poloha 

+ + + Nose up 

+ - - Nose down 

- + - Nose down 

- - + Nose up 

Tab. 3.1  

Obr. 3. 2 Ukázka rovnovážného stavu 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009  Mojmír Tomeček 

- 16 - 

 

TĚŢIŠTĚ     

A.S. letadla - je bod v rovině souměrnosti letadla, pro nějž je součinitel klopného 

momentu v určitém rozsahu úhlů náběhu konstantní. 

 

Neutrální bod N.B. – je bod určený pro stav podélné rovnováhy ve vodorovném 

ustáleném přímočarém letu letadla a vyznačuje se stejnými vlastnostmi jako 

aerodynamický střed letadla. Poloha N.B. se udává v procentech MAC křídla. Pokud 

součinitel klopného momentu není příliš závislý na rychlosti letu, úhlu náběhu nebo jiných 

vlivech, lze N.B. s dostatečnou přesností považovat za A.S. letadla. Letadlo je podélně 

staticky stabilní pouze v případě, že hmotové těžiště se nachází před neutrálním bodem 

letadla! 

 

3.3 Statická a těţištní zásoba letadla 

 

Statická zásoba - vzdálenost těžiště letadla před jeho neutrálním bodem. Nejčastěji se 

uvádí v procentech MAC (např. %MAC = 18%). 

 

Těţištní zásoba - vzdálenost těžiště letadla před aerodynamickým středem letadla. 

Nejčastěji se uvádí v procentech MAC (např. %MAC = 18%). 

V praxi se nejčastěji používá termín těžištní zásoba a nerozlišuje se, zda se jedná o 

těžištní či statickou zásobu. Vzhledem k tomu, že polohy A.S. letadla a N.B. jsou často 

totožné, nebo rozdíl poloh je velmi malý, nejedná se o zásadní problém. Podle hodnoty 

těžištní  (statické) stability lze posuzovat míru podélné stability a platí, že podélná stabilita 

se zvětšuje s rostoucí těžištní  (statickou) zásobou. Pro piloty nemá hodnota statické či 

těžištní zásoby velký význam a v letových příručkách není uvedena.   

Pro piloty nemá hodnota statické a těžištní zásoby velký význam a proto není 

uvedena v letové příručce. 
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3.4 Hodnoty brutto, netto a tára 

 

Vážením letounu se zjistí 2 základní veličiny: 

a) Hmotnost letounu (prázdného) 

b) Poloha těžiště (centráž letounu) 

 

Vztah mezi hmotou a hmotností: 

 

Hmotnost se vztahuje ke hmotě. Hmota země přitahuje každou hmotu předmětu, přičemž 

vyvolává dolů působící sílu, kterou nazýváme hmotností. Tato síla se mírně mění v 

závislosti na lokalitě a nadmořské výšce. Tuto směrem dolů působící sílu lze měřit a 

vztáhnout k hmotnosti. Zapamatujte si prosím, že váha představuje přístroj na měření síly; 

neměří tudíž hmotu přímo.  

Dalším prvkem vážení je definice toho, co se právě váží. Váha zaznamená na svém 

povrchu cokoli. Ovšem může se stát, že k udržení váženého objektu budete potřebovat 

nějaký přípravek. Váha ovšem tento přípravek zváží stejně, jako by to byla součást 

vlastního váženého předmětu. Příklad: přejete si zvážit nějakou kapalinu.  

K udržení této kapaliny budete muset použít nějakou nádobu. Váha vám pak ukáže 

kombinovanou hmotnost zahrnující kapalinu a příslušnou nádobu. Tento vztah je tak 

běžný, že se k popisu každé součásti hmotnosti používají speciální slovní výrazy:   

 

a) BURTTO (GROSS) 

Jedná se o hmotnost složenou z hmotnosti váženého předmětu a nádoby (obalu), v 

níž je předmět umístěn. 

b) NETTO 

Jedná se jen o hmotnost váženého předmětu. Je to hmotnost používaná ve všech 

výpočtech.  

 

c) TÁRA 

Jedná se jen o hmotnost jakékoli nádoby (obalu) nebo přípravku váženého    

společně s váženým předmětem. 
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3.5 Nivelace 

 

Nivelace letounu je nutno provést v těchto případech: 

a) v případě, že došlo k překročení maximálních rychlostí 

b) po mimořádném tvrdém přistání nebo závažnějším poškození 

c) po generální opravě (při demontáži motoru, ocasních ploch, křídla) 

d) při vážení letounu 

 

Letoun, který budeme vážit, musíme ustavit do horizontální polohy. Letoun, který se bude 

nivelovat musí mít prázdné palivové nádrže. Nivelaci je nejvýhodnější provádět v hangáru, 

aby byly vyloučeny povětrnostní vlivy. Mimo hangár je možno provádět nivelaci pouze za 

bezvětří.  

Vlastní nivelace se provádí podle nivelačních bodů. Nivelační bod je zhotoven 

zavrtáním nýtu špičkou vrtáku do hloubky 0,3mm, olemovaným červeným kroužkem. Pro 

nivelaci se používá nivelační pravítko a nivelační přístroj, obr. 3.3. U větších letounů se 

provádí nivelace pomocí libel, které jsou již součástí letounu, obr. 3.4 nebo se používá 

kalibrovaná libela a nivelují se uvnitř letounu hlavní sedadlové kolejnice. 

 

Poznámka:    

U letounů nové generace (NG- New Generation) např.: Boeing nejsou nivelační nýty 

značeny červenými body. Nivelace se provádí pomocí nýtů, které jsou pevně stanovené. 

Měří se vzdálenost mezi nimi. 

 

Obr. 3.3 Nivelační přístroj 
Obr. 3.4 Libely v podvozkové šachtě 
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3.6 Označení jednotlivých hmotností. 

 

OPERATIONAL BASIC WEIGHT (OEW) – Základní prázdná hmotnost nebo 

hmotnost posádky plus jednotlivé příslušenství. Posádka a zavazadla, manuály a navigační 

dokumenty, měnitelný servis kabiny kuchyňky a WC. Také potraviny, nápoje, nouzové 

prostředky jako jsou záchranné vesty, čluny a nákladní kontejnery. 

 

DELIVERY EMPTY WEIGHT – Výrobcem daná hmotnost po odečtení manka plus 

standartní a provozní položky. (Na poslední chvíli přidané nebo zrušené doplňky, které by 

měly být uvedeny). 

 

PAYLOAD (P/L) – Hmotnost platícího zatížení: cestujících, nákladu a zavazadel. 

 

ACTUAL ZERO FUEL WEIGHT (AZFW) - Provozní hmotnost prázdného letadla plus 

payload. (Nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost bez paliva). 

 

MAXIMUM DESIGN ZERO FUEL WEIGHT (MZFW) -  Maximální povolená váha 

bez paliva a další přípustná zatížení které je dáno určitým místem podle definovaných 

limitů letadla. 

 

MAXIMUM DESIGN TAXI WEIGHT (MTW) – Maximální hmotnost pro pozemní 

manévrovatelnost letadla je dána leteckou způsobilostí. 

 

OPERATIONAL TAKE – OFF WEIGHT (OTOW) – Maximální hmotnost pro vzlet. 

To se vztahuje na jednotlivé letiště a jejich související provozní omezení. Nesmi se zde 

překročit při startu povolenou váhu (MTOW). 

 

USEFUL LOAD – Užitečné zatížení, rozdíl mezi vzletovou a prázdnou provozní 

hmotností. 

 

MAXIMUM DESIGN TAKE – OFF WEIGHT (MTOW) – Maximální vzletová váha je 

limitována zatížením letadla a způsobilosti. 
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MAXIMUM DESIGN WEIGHT (MFW) -  Maximální hmotnost pro let je omezena 

zatížením a letovou způsobilostí. (Podmínkou jsou zatáhnuté klapky, pokud není uvedeno 

jinak). 

 

MAXIMAL DESING LANDING WEIGHT (MLW) - Maximální celková přípustná 

přistávací hmotnost letounu při přistání za obvyklých okolností. 

 

3.7 Vyvaţování letadla 

 

Před vzletem letadla je důležité jeho vyvážení. Tímto pojmem rozumíme takové rozložení 

užitečného zatížení, které zabezpečuje poloha těžiště naloženého letadla v povolených 

mezích a zajišťuje nepřekročení stanovených hmotnostních limitů, tj. nepřekročení 

vzletové hmotnosti, hmotnosti bez paliva atd., Příloha č.5. 

Vhodným rozložením nákladu zboží, pošty a cestujících lze zajistit polohu těžiště 

v přípustných mezích. Udává se v % MAC. Při vyvažování umisťujeme před těžiště nebo 

za těžiště letadla určité zatížení (náklad, cestující atd.), které vůči němu působí určitým 

momentem. Momenty však není možno přímo vázat na % MAC, protože k dosažení 

změny polohy těžiště o určitou velikost je třeba při minimální hmotnosti letadla menšího 

momentu, než při vyšší hmotnosti letadla. Proto bylo třeba zavést systém pomocných 

jednotek, tzv. indexů, jimiž lze vyjádřit momenty. 

Stav vyvážení naloženého letadla může být vyjádřen formou setrvačné hmoty 

v libovolných jednotkách indexu. Je však nutno, aby tyto hodnoty momentů naloženého 

letadla byly uvnitř limitovaného rozsahu.    

Když je váha letadla stejná nebo pod dovolený limit správné konfigurace pro 

(parkování, pozemní pohyb, vzlet, přistání apod.). A těžiště je v rámci povoleného rozpětí, 

můžeme pak říci, pokud tomu bude tak i po celou dobu letu že letadlo je hmotnostně 

vyvážené. Různé maximální hmotnosti můžou být definována pro odlišné situace, 

například to že maximální přistávací hmotnost je nižší než hmotnost vzletová. Kde se 

počítá že během letu je spotřebováno určité množství paliva. To znamená, že těžiště se 

nám může měnit po celou dobu letu. 
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3.8 Limity pro taţení a klopení letounu 

 

Limit klopení se obecně netýká letadla 737-700, pokud je dobře zacházeno s letadlem při 

pozemní manipulací. Limitní účinky při tažení a pozemních operacích, zde bereme do 

úvahy klopný moment draku letedla. Absolutní klopný limit pro boeing 737-700 je na 

50,8% MAC, zadního limitu stability. Některé z hlavních faktorů, které mají vliv na 

klopení letadla a stabilní limity, které se nevztahují k pozemním operacím a manipulacím. 

Jsou tyto faktory: 

- Prázdná váha letadla. 

- Váha cestujících. 

- Váha paliva. 

- Sklon rampy. 

- Povrchové podmínky pojezdové dráhy. 

- Množství sněhu. 

- Síla větru. 

 

Pozemní limity stability berou v úvahu tyto možnosti: 

- 3% sklon rampy. 

- Tažné síly. 

- Protivítr o rychlosti 40 knots. 

 

Ujištěním se, že těžiště letadla během vlečení je více vepředu, než stanovuje pozemní limit 

pro vlečení, bude situace, kdy dochází ke klopení vyloučena. To můžeme najít 

v údržbovém manuálu pro vlečení. 
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3.9 Střední aerodynamická tětiva 

 

Specifika tětivy šípovitých křídel. Tětiva profilu je velmi důležitá vztažná čára, pokládáme 

ji vztažnou osu profilu. K tětivě vztahujeme významné úhly, které jsou vztažené zejména 

ke geometrii profilu: 

 

• úhel náběhu - úhel sevřený tětivou profilu a nafukujícím proudem vzduchu 

• úhel nastavení   - úhel sevřený tětivou profilu a podélnou osou trupu 

• úhel seřízení    - úhel sevřený tětivou profilu křídla a tětivou profilu vodorovné 

ocasní plochy 

 

Poněvadž křídlo jiného než obdélníkového půdorysu bývá často geometricky křížené, 

tětivy profilů kořene a konce křídla nebývají rovnoběžné. Proto se úhly nastavení i seřízení 

vztahují k střední aerodynamické tětivě křídla, což je tětiva náhradního přímého 

nezkrouceného obdélníkového křídla o stejné profiláži a stejné nosné ploše, obr. 3.6. 

Obr. 3.6 Geometrická char. křídla 
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3.10  Ovlivnění podélné stability. 

 

Nedodržením povoleného rozsahu centráží a to jak přední krajní, tak i zadní krajní centráže 

dochází ke změně sil, které jsou zaváděny do řízení letadla.  

K zvětšení sil dochází při překročení povolené přední krajní centráže a to vede 

k ovlivnění letové charakteristiky podélné stability u přetažení (letoun tak může vykazovat 

jiné charakteristiky podélné stability)  

Podobně překročením povolené zadní krajní centráže dochází také k zhoršení 

letových vlastností a snížení sil působících do řízení. Toto překročení nám zhorší letové 

vlastnosti při vybírání vývrtky. 

 Používáme různých metod pro zjišťována rozmístění zátěže a kontrolu centráže. A 

to z důvodu délky trupu velkých dopravních letadel. Zde se využívá tzv. aktivní metody 

kde máme počítač který nám vyhodnocuje jednotlivé reakce od podvozkových kol a tyto 

hodnoty se zobrazují na displeji v pilotní kabině. 

 Nebo se využívá pasivní metody a to tak že k určení centráže nám slouží ložné 

plány (diagramy), obsazení sedadel vpřed nebo vzad, používáme u osobní dopravy nebo 

značení hmotností na stěnách trupu u nákladních letadel. 

 

Těmito způsoby je možno řídit nakládku letadla tak, aby skutečná poloha těžiště letadla 

připraveného pro vzlet, ležela v rozsahu povolené centráže, v souladu s Letovou příručkou.  

Pro ustálený horizontální let, např. cestovní rychlostí, je potřebná určitá síla na 

vodorovných ocasních plochách, aby eliminoval klopný moment křídla a trupu vzhledem 

k těžišti. Tato síla na vodorovných ocasních plochách se nazývá vyvažovací síla a je dána 

vyvažovací výchylkou výškového kormidla v závislosti na poloze těžiště.  

Letoun je navržen tak, aby při cestovním režimu byly výchylky kormidla 

minimální, protože vychýlené kormidlo zvyšuje odpor letounu o tzv. vyvažovací 

(trimovací) odpor. Rozložení cestujících, nákladu a paliva by mělo být takové, aby bylo 

pokud možno blízko navržené cestovní centráže. Let s jinými centrážemi je v jistém 

rozsahu pochopitelně možný (v praxi často nezbytný), avšak vyvažovací výchylky 

výškového kormidla zvětšují odpor letounu. Překročení rozsahu povolených centráží je 

nepřípustné, protože letoun nelze bezpečně vyvážit ve všech letových režimech, zejména 

v přistávacím režimu se vztlakovou mechanizací. 
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3.10.1 Podélné vyváţení v rámci palivového systému 

 

Palivo tvoří poměrně značnou část celkové hmotnosti letounu. Základní požadavek, aby 

palivo minimálně ovlivňovalo centráž letounu (polohu těžiště) je konstrukčně splnitelný 

pouze do určité míry.  

U dopravních letounů s přímými a částečně i se šípovými křídly je tento požadavek 

zajištěn koncepcí příčných nádrží: centrální nádrž v trupu a křídlech, obr. 3.7. 

Systém čerpání paliva ve vhodné posloupnosti (přepínání odběru) zajišťuje 

v mnohých případech relativně malé změny centráže a není proto nutné palivo za letu 

přečerpávat. Systém bez přečerpávání paliva je použit např. na letounu B 737.  

 

 

 

Tankovací verze: 1. -5. Přídavné tankovací nádrže, 6. Centrální palivová nádrž v trupu   

7. -8. Nádrže v křídle, 9. Nádrže v ocasních plochách 

Dopravní letoun:  1. -5.  Nemá, 6. Centrální palivová nádrž v trupu, 7. -8.  Nádrže v křídle 

9. Nádrže v ocasních plochách 

 

Obr. 3.7 Rozmístění palivových nádrží na letounu Boeing 737 
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Letouny s velkým doletem jsou vybaveny nádržemi v ocasních plochách. Tankovací 

letouny jsou pak doplněny přídavnými tankovacími nádržemi v trupu. 

U letounů, kde jsou palivové nádrže rozmístěny podél trupu nebo v ocasních 

plochách je proto nutné podélně přečerpávat palivo, aby nedošlo k překročení rozsahu 

povolených centráží, obr. 3.7. Při dlouhodobých letových režimech se tak současně 

zajišťují minimální trimovací odpory od výchylek výškového kormidla. Proces 

přečerpávání je na současných velkých dopravních letounech automatický, zajištěný 

systémem řízení palivové soustavy FMS. 

 

Pro větší dopravní letouny je charakteristické uspořádání dvou hlavních nádrží v křídlech a 

jedné centrální (sběrné) v trupu, jak je naznačeno na obrázku, obr. 3.7. Letouny s velkým 

doletem jsou vybaveny nádržemi rovněž v ocasních plochách, tankovací letouny jsou pak 

doplněny přídavnými tankovacími nádržemi v trupu. 

 

 

1-7  Palivové nádrže v křídle 

8-10  Palivové nádrže v trupu 

 

Je zřejmé, že u letounů s velkým šípem křídel, resp. s delta křídly má systém 

přečerpávání paliva značný význam, obr. 3.8. 

 

 

 

Obr. 3.8 Podélné vyvažování palivem u letadla Concorde 
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3.11  Ovlivnění příčné stability. 

 

Příčná stabilita je mnohem měně kritická než podélná stabilita, jednoduše proto, že většina 

hmoty v letadle se nachází velmi blízko k jeho středu. Výjimkou je palivo, které je 

umístěno v křídelních nádržích. Tyto nádrže jsou souměrné s příčnou osou letadla, a proto 

není tolik ovlivněna. K vychýlení těžiště v příčné ose dochází při nesouměrném doplnění 

paliva do některé křídelní nádrže (v případě malých letadel), nebo když jsou cestující 

převážně na jedné straně letadla. Toto vychýlení způsobí malé příčné vychýlení, které je 

vyrovnáváno pilotem, ale nejsou nebezpečné, pokud jsou v mezních limitech v průběhu 

letu. 

 

3.12  Náklad a jeho vlivy na centráţ letadla 

    

Náklad je přepravován buď v nákladových prostorech u letounů s cestujícími, nebo ve 

speciálních transportních letounech. U kombinované přepravy nákladu s cestujícími jsou 

nákladové prostory pod podlahou kabiny cestujících. V transportních letounech se náklad 

umisťuje nad, ale i pod podlahu kabiny. Vedle uspořádání nákladových prostorů pod 

podlahou kabiny cestujících jsou i smíšená provedení, kde část trupu je vyhrazena 

cestujícím, zbylá část pro dopravu nákladů. Často je možné tyto prostory vůči sobě 

zkracovat či rozšiřovat. 

 

Pro dopravu se používají normalizované kontejnery. Zjednodušují manipulaci s nákladem 

a využije se tak maximálního přepravního prostoru.  

Pokud by se při startu z či za letu náklad přemístil, změnil by centráž letadla a 

mohlo by dojít k pádu letounu. Proto jsou nákladové prostory pro manipulaci s nákladem 

vybaveny:   

 

- Kuličkovými a válečkovými platformami pro možnost nasouvání a vytáčení 

nákladu. 

- Lyžinami pro ochranu podlahy. 

- Kotvícími zámky a systémem poutacích popruhů a lan pro uchycení nákladu (např. 

vozidel) které musí odolat násobku zatížení 9G. 

- Vestavěnými jeřáby nebo jinými zdvihacími zařízeními. 
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4 Příslušenství a vybavení pro váţení 
 

V této kapitole si popíšeme přípravu na vážení, základní požadavky, kterých bychom se 

měli řídit. Další podmínky si ještě popíšeme podrobněji v pracovním postupu pro vážení a 

vyvážení letadla. Letadlo by mělo být váženo v prostředí bezvětrném nejlépe v uzavřeném 

hangáru. Aby se tak zabránilo větrnému ovlivňování. Měla by se udržovat konstantní 

teplota, postarat se o důkladnost očištění povrchu celého letadla. A také by neměla být 

spuštěna klimatizace. Tyto všechny vlivy by nám mohli ovlivnit celkovou hmotnost a 

následně tak špatný výpočet centráže. 

 

4.1 Vybavení a konfigurace letadla pro váţení. 

 

Správná konfigurace letadla je velmi důležitá pro určení definitivní provozní váhy letadla. 

Interiér a exteriér letadla musí být kompletně přijatelný v souladu s předpisovými 

požadavky. Musí být známo množství všech provozních kapalin:  

a) paliva  

b) oleje  

c) vody  

d) hydraulické kapaliny  

 

Prostor pro vážení a používané vybavení musí být kontrolováno, aby se vyhlo chybám a 

minimalizovala se možnost vzniku měřených hodnot. 
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Potřebné vybavení: 

- Ověřené elektrické nebo mechanické váhy, obr. 4.2, snímače, obr. 4.8. 

- Nájezdové podklady. 

- Hydraulické zvedáky, obr. 4.1, adaptéry jsou li nezbytné. 

- Olovnice na provázku, obr. 4.6. 

- Olejové zámky na podvozek je-li třeba (u vážení na zvedácích). 

 

4.2 Letadlová konfigurace 

 

Podmínky letadla v době vážení musí být přesně definovány, aby bylo možno provést 

snadno opakované vážení. Před vážením je nutno provést následující kroky: 

- Seznam letadla pomocí schváleného inventárního seznamu. 

- Odstranění všech obchodních vybavení, pomůcek, odpadků. 

- Uložení volného vybavení na správné místo 

- Důkladné vysušení. 

- Uzavření všech dveří a vstupních panelů. 

- Úplně vytáhnout nebo stáhnout vztlakové klapky podle dokumentu pro potřebu 

stáhnutí klapkových momentů. 

- Nastavení horizontálního stabilizátoru, řídících ploch, a spoileru do jejich neutrální 

polohy. 

- Dofouknout pneumatiky na určitý provozní tlak. 

 

Obr. 4.1 Hydraulický zvedák pro letoun Boeing 737 
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PROVOZNÍ VÁŢENÍ 

 

Letadlo by mělo být váženo, jakmile je srovnáno v podélné poloze. Jestliže letadlo nemůže 

být srovnáno pro vážení, tak podélná poloha musí být v rozsahu ±2 stupňů (nose down/up). 

A změřené hodnoty musí být přepočteny pomocí korekční tabulky na správnou úroveň 

těžiště.  

Doporučená metoda určování podélné polohy letadla je přivázaní olovničky na závěs 

nad stupnicí která se nachází (např. u typu boxing 737-700) v podvozkové šachtě. Tam se 

dovíme, zda je podélná poloha letadla v toleranci ±2 stupně. 

 

4.3 Přípravky pouţívané k váţení a vyvaţování. 

 

Platformová váha AN60-6  

Je to nízkoprofilová váha její výška je 5,7 centimetrů, obr. 4.2. Umožní nám snadnou 

manipulaci kdy je zapotřebí jednoho mechanika a snadný proces vážení. 

Tato váha má rozsah 27 200 kg. Přesnost tohoto vážícího systému je mimořádně přesná a 

to ±0,1% aplikované zátěže i při mnohonásobném opakování. 

 

 

Obr. 4.2 Platformová váha AN60 - 6 
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GEC CG Mastermind 

Vychází z nejnovější technologie ručních počítačů. Nabízí propojení vážení a vyvažování 

se softwarem Microsoft © Windows © CE. NET 4.2 operačního systémů a technologií 

Intel XScale © 200 MHz, obr. 4.3. 

 

Tento kapesní počítač má dotykový display. Na CG Mastermind  máme k dispozici řadu 

schopností. Jsou v něm uložené soubory, ve kterých jsou jednotlivé hodnoty od daného 

typu letadla, protože tento software umožňuje GEC provozovateli vybrat z více než 300 

typů letadlové konfigurace. Kapesní počítač: nastavitelný kapesní počítač, před-

programované zařízení, které komunikuje bezdrátově z každé váhy AN 60-6 nebo s jack 

pointy které jsou umístěny na zvedácích.  

Tento kapesní počítač vypočítá hmotností a výsledky jsou k dispozici okamžitě, jsou to 

tyto hodnoty: 

  

 

 

a) moment 

b) hrubá hmotnost 

c) reakce bodu jednotlivých hmotnosti od každého kola 

d) příčné rozložení hmotnosti a polohy těžiště v obou rozměrech 

e) % MAC a celkové rameno 

 

 

Obr. 4.3 Ruční počítač GEC CG Mastermind 
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K uskladnění těchto vah, ručního počítače Mastermind a nájezdových ramp používáme 

mobilní boxy, obr. 4.4. 

 

4.4 Pracovní postup váţení 

 

Tento pracovní postup je určen pro daný typ letadla. Vybral jsem z důvodu osobní 

praktické zkušenosti z vážení letadla typu Boeing 737 – 700.  

 

Popis váţení na platformových váhách 

Velká letadla nejsou obvykle zvedána pomocí zvedáku, ale jsou tažena (tlačena) na 

nájezdové platformové váhy.   

Váhy musí být správně cejchovány, vynulovány a také používané v souladu s 

pokyny výrobce. Každá váha by měla být periodicky kontrolována, nulována a 

kontrolována na přesnost jak ukládá doporučený výrobní kalibrační harmonogram. Buď to 

výrobcem, nebo uznaným orgánem jako je civilní oddělení pro míry a váhy. Období 

platnosti kalibrace je 1 rok. Tyto váhy jsou přenosné a můžou být buď mechanické, nebo 

elektronické. Nyní si ukážeme průběh tohoto typu vážení na platformových váhách: 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Mobilní boxy 
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4.5 Technologie váţení 

 

V následujícím textu si už popíšeme jednotlivé kroky, které bychom měli dodržovat:  

 

a) Vypouštění tekutin. 

Začneme tím, že se vypustí všechny tekutiny, které jsou v letadle. Palivo je ze všech nádrží 

vyčerpáno a polepen stav (použitelné a nepoužitelné). Nálepka paliva je definována jako 

množství paliva, které nebylo možné vypustit skrze odkalovací ventily.  

 

b) Docílení konečných palivových podmínek: 

1. Vyčerpání použitého paliva zkrze odkalovací ventily. 

2. Nastavit a udržovat letadlo v poloze 1,1 stupňů nose down (±0,1 stupňů) podélně a 

0,0 stupňů příčně. 

3. Vypuštění zbylého paliva zkrze odkalovače. 

 

c) Ostatní 

Musí být vypuštěno, zaznamenáno následně: 

- Vypustit vše z odpadní nádrže. 

- Vypustit pitnou vodu 

- V následujících systémech musí být zaznamenáno množství: 

- Motorového oleje 

- Hydraulické kapaliny 

- Kyslíku 

- Oleje v podvozku 

- Hasicích přístrojů 

- Různorodých kapalin v subsystému 
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4.6 Váţení na platformách 

 

Začneme chystáním vah a taky nájezdových podložek, které by se měly položit před 

všechny kola a měly by se srovnat rovnoběžně s dráhou nájezdu. 

Potom si vezmeme olovnici, která je na provázku a uvážeme ji na úchyt, obr. 4.6. 

Tento úchyt se nachází v podvozkové šachtě letadla a je umístěn nad stupnicí podélného 

náklonu, obr. 4.5 zde si opíšeme hodnotu kolik stupňů je “NOSE DOWN/UP” tuto 

hodnotu potřebujeme pro výpočet korekce ramene. Tento bod zopakujeme, až letadlo bude 

na váhách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další krok je upnutí oje za přední podvozkovou nohu, potom můžeme nachystat pro 

natáhnutí letadla na váhy, obr. 4.7. 

 

  

 

 

Obr. 4.5 Stupnice podélného sklonu Obr. 4.6 Zavěšení olovnice 

Obr. 4.7 Upnutí oje za přední podvozkovou nohu 
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Při nájezdu musí být v pilotní kabině někdo, kdo nám odbrzdí letadlo. Tento člověk 

komunikuje s řidičem tahacího vozu zda-li je vše v pořádku. 

Když máme letadlo umístěno správně na středu vah tak aby nedocházelo 

k naměření špatné hmotnosti. Tak člověk co je v kabině se ujistí, zda jsou zavřené okna, 

vyjde z letadla a uzavře dveře. Toto všechno by vedlo k nesprávnému rozložení váhy. 

Nyní si můžeme opsat hodnoty z jednotlivých vah, máme-li k dispozici ruční 

počítač určeny pro centráž načte si jednotlivé hodnoty pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi. 

Měření musíme udělat třikrát pro přesnější výpočet ze zprůměrovaných hodnot. 

 

4.7 Váţení pomocí snímačů na zvedácích 

 

Pod zvedací body (jack – pointy) umístěte zvedáky, Příloha č.6. Letadlo zvedněte a 

vyrovnejte je podle instrukcí výrobce. Proveďte odečet všech hmotností a zaznamenejte si 

je. Letadlo opět spusťte. Přesvědčte se, že se všechny stupnice vrátily na nulu. Tam, kde je 

to možné zaměňte polohy dynamometrů. Letadlo opět vyzvedněte a vyrovnejte. 

Zaznamenejte si hmotnosti. Letadlo opět spusťte dolů. Přesvědčte se, že se všechny 

stupnice vrátily na nulu. 

Nyní porovnejte hmotnosti získané z prvního a druhého vážení. Odchylka 

hmotností by neměla být větší než 0,25 %. Jestliže tomu tak není, opakujte vážení jedno po 

druhém. Kontrolujte, zdali některý snímač neváží příliš mnoho nebo příliš málo. (Vysoký 

nebo nízký odečet se přesune s přesunem dynamometru). Jestliže jsou navážené hmotnosti 

v limitu, proveďte zprůměrování dvou nejbližších odečtů.  

Poznámka:  I když není naprosto nezbytné provádět dvě nebo několik vážení s postupným 

měněním polohy váhy, význam zachycení potenciálního lidského omylu nebo strojní 

chyby převažuje nad ztrátou času. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8 Hmotnostní snímače Obr. 4.9 Umístění snímače na zvedáku 
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4.8 Postup vyvaţovacích výpočtů 

 

Při každém vyvážení jde o opakující se stanovení polohy těžiště. Nejprve je třeba zjistit 

polohu těžiště prázdného letadla, která se zjišťuje vážením. Polohu těžiště vypočítáme 

momentovou větou. K takto získanému momentu odpovídajícímu hmotnosti prázdného 

letadla přidáváme momenty stanoveného neměnného vybavení, tak získáme polohu těžiště 

vybaveného letadla nejčastěji vyjádřenou tzv. základní hmotnost. Tyto dvě hodnoty jsou 

výchozí pro další vyvážení letadla, obr 4.10. 

Stanovit polohu těžiště matematickým způsobem je bez použití výpočetní techniky 

velmi zdlouhavé a pracné. Proto se při vyvažování letadel používají různé pomůcky, např. 

vyvažovací grafy nebo komputory. Vyvažovací centrážní graf, obr 4.10 má tvar 

vodorovných paralelních stupnic. Vyplňuje se pro každý let samostatně a zakládá se jako 

doklad o naložení letadla společně se seznamem nákladu. 

Vyvažovací komputor, Příloha č.3 je ve tvaru soustředných kružnic, vložen do 

průhledného pouzdra s pohyblivým kotoučem opatřeným radiální ryskou. Slouží ke 

stanovení polohy těžiště, výsledky se zapisují do seznamu nákladu (loadsheet). Oba 

používané způsoby mají své výhody a nevýhody. Při používání vyvažovacího grafu 

zůstává dokument o postupu rozložení nákladu. Spotřeba vyvažovacích grafů je velká. 

Práce s vyvažovacím komputorem je rychlejší a pohodlnější, stanovení polohy těžiště se 

může libovolně opakovat a není třeba vyplňovat nový formulář. Jeden formulář se může 

používat dlouhou dobu. 

Užívané pomůcky pro vyvážení letadla, tj. vyvažovací graf a vyvažovací komputor 

značně usnadňují a urychlují práci pracovníků “řízení nakládání letadel“, ale při stále se 

zvětšujícím růstu přepravy je výhodnější výpočty automatizovat. V současné době je 

odečítání navážených hodnot, výpočty a tvorba hmotnostního a centrážního protokolu dána 

softwarem vážících zařízení včetně grafického výstupu. 

Informace o průběhu odbavení jsou předávány počítači tak, aby se mohly použít při 

výpočtu vyvážení letadla. To umožní dosáhnout optimálního vytížení letadel.  

Odbavení cestujících se průběžně sleduje a podle skutečného počtu cestujících a hmotnosti 

jejich zavazadel (při použití váhového systému odbavení) je možno dříve a přesněji 

stanovit množství zboží, které lze do letadla ještě naložit. Užití počítače zrychluje 

odbavovací proces.   
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Vyvaţování je dáno rovnicí: 

                Mn  =G zR z + g 1x1+ ………+g nx n    

                Rn= Mn : Gn 

Stanovení hmotnosti probíhá podle rovnice: 

                Gn=Gz+g1+g2+…….+gn 

kde:   Gz -základní hmotnost letadla 

           Gn  -hmotnost naloženého letadla 

           Mn –moment naloženého letadla 

           Rn  -poloha těžiště naloženého letadla 

           Rz   -poloha těžiště odpovídající základní hmotnosti 

          g1- gn –hmotnost jednotlivých zatížení 

           x1-xn  -poloha těžiště jednotlivých zatížení  

Výpočet polohy těţiště v % MAC se provádí podle rovnice 

                  XT= (R-t) : b * 100 

kde:   xT -poloha těžiště letadla                        

           t -vzdálenost počátku MAC od vztažného bodu           

           R -poloha těžiště letadla od vztažného bodu   

           B -délka MAC 

Obr. 4.10 Vyvažovací diagram L – 410A 
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5 Výpočet centráţe Boeing NG 737 – 700 
 

5.1 Určení těţiště při prázdné váze 

 

Když máme letadlo nataženo na platformových váhách ve správné úrovni. Jednotlivé 

hmotnosti jsou váženy ve třech bodech a to ve dvou zadních podvozkových nohách a 

v jednom na přední podvozkové noze. Prázdná váha a těžiště při prázdné váze je určováno 

následovně. Výsledky jsou zaznamenány ve váhovém a vyvažovacím spisu letadla pro 

použití budoucích výpočtů centráže.  

- Určíme váhy a ramena všech hmotností na letadle. 

- Vynásobíme hmotnosti s rameny pro určení momentů. 

- Sečteme všechny momenty dohromady. 

- Vydělíme celkový moment celkovou váhou což nám dá výsledné rameno. 

 

Délka Střední aerodynamické tětivy má hodnotu: MAC = 155,8 In. 

Vzdálenost náběžné hrany střední aerodynamické tětivy má hodnotu: LEMAC = 627,1 In. 

Příklad navážených hodnot je uveden v přílohách, Příloha č.1 kde můžeme vidět naměřené 

váhy jednotlivých podvozkových kol a to levého, pravého předního kola podvozku tak i 

zadních kol. Tyto hodnoty ovšem patří k jinému typu letadla, a to Boeing 737 – 800. 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Referenční systém Boeing 737 - 700 
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5.2 Výpočet centráţe letounu Boeing 737 - 700 

 

Nyní si popíšeme a názorně ukážeme v následující tabulce, tab. 5.1 jak vypadá záznam pro 

výpočet centráže. V této tabulce jsou uvedeny jednotlivé části letadla, které nebyly na 

palubě letadla v době vážení a musí se připočítat k celkovým hodnotám. 

 

ČÍSLO 

OZNAČENÍ 
DANÉ ČÁSTI POČET 

VÁHA 

(Kg) 

RAMENO 

(In) 

MOMENT 

(Kg/In) 

340 – 7 Cart half size 3 47,1 208 9796,8 

340 – 8 Wase container 1 3,6 208 748,8 

340 – 14 Standart container 16 44 1103 49414,4 

340 – 15 Ice container 1 4 1103 4412 

340 – 16 Drawer,Ice container 2 1 1103 1103 

340 – 17 Waste cart, Full size 1 21 1103 23163 

340 – 19 Cart, Full size 2 53,6 1103 59120,8 

340 – 20 Cart, Full size 4 62,8 1103 69268,4 

CELKEM   237,9  217027,2  

 

Tab. 5.1 Seznam části, které v době vážení nebyla na palubě letadla 

 

V tabulce, tab. 5.2 je součet celkové váhy a celkového momentu, celkové rameno si 

upravíme pomocí korekčních tabulek, tab. 5.3, tab. 5.4. 

 

 VÁHA RAMENO MOMENT 

Naměřená váha 38021,3  24984917 

Připočtené části 237,9  217027,2 

Celkem 38259,2 658,7 25201944 

Korekce nose down = -1 1/4 38259,2 660,6 25258724 

 

Tab. 5.2 Součet upravených celkových vah, momentu, ramen 
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Délka ramena určená výpočtem musí být v rámci limitů umístění těžiště, jenž je dáno 

výrobcem. Toto je obecný vzorec pro výpočet délky ramena těžiště B.A. CG: 

 

 

 

Korekce délky ramena podle korekčních tabulek. Z těchto tabulek vyčteme hodnotu, která 

se musí přičíst k ramenu, obr. 4.5. Tato hodnota je -1 ¼ Nose down. A nyní odečteme 

z korekční tabulky hodnotu, která odpovídá tomuto náklonu. 

 

Př.:  

 

Když bude letadlo nakloněno v podélné ose o 1 stupeň “NOSE UP” tak podle tabulky 

vyčteme hodnotu korekce -1,5 a pak odečteme od výsledného ramena v případě, kdy 

budeme mít “NOSE DOWN” se korekční hodnota k ramenu přičítá. Jelikož naše hodnota 

je -1 ¼, tak musíme k délce ramena přičíst 1,9 in jak je vidět v následujícím vzorci: 

 

 

 

 

 

659,9 in 
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KOREKČNÍ TABULKY 

 

Vážení při mírném náklonu letadla v podélné ose, výpočet C.G. musí být přepočítaný 

pomocí této korekční tabulky. Podle tabulky, tab. 5.3 se budeme řídit pokud letadlo které 

vážíme je nakloněno v podélné ose na příď. Podle tabulky, tab. 5.4 se budeme řídit pokud 

letadlo, které vážíme je nakloněno v podélné ose na záď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.3 Nose down      Tab. 5.4 Nose up 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚHEL NÁKLONU C. G.  

KOREKCE IN. 

Nose up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň 

2 

1  7/8 

1  3/4 

1  5/8 
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-2,7 

-2,5 
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KOREKCE IN. 
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2,8 

2,7 

2,5 
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2,1 

1,9 

1,7 

-1 
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1,5 

1,3 

1,1 

0,9 

-1/2 

-3/8 

-1/4 

-1/8 

0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 
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6 Kontrolní otázky 
 

1) Hmotnost a poloha těžiště letounu musí být určena skutečným zvážením u 

provozovatele před prvním uvedením do provozu, jestliže jsou používány hmotnosti 

jednotlivých letounů, v intervalu? 

 

a) 5 let 

b) 4let 

c) 9let 

 

2) Hmotnost a poloha těžiště letounu musí být určena skutečným zvážením u 

provozovatele před prvním uvedením do provozu, používá-li se hmotnosti letadlového 

parku, v intervalu? 

 

a) 4 

b) 5 

c) 9 

 

3) Umístění referenčního bodu je určeno? 

 

a) Výrobcem 

b) Provozovatelem 

c) Mechanikem 

 

4) Co nejvíce ovlivní špatné určení těžiště? 

 

a) Příčnou stabilitu 

b) Směrovou stabilitu 

c) Podélnou stabilitu 
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5) O jakou hmotnost se jedná, když máme hmotnost jakékoli nádoby (obalu) nebo 

přípravku váženého společně s váženým předmětem? 

 

a) Burtto 

b) Netto 

c) Tára 

 

6) O jakou hmotnost se jedná, když se řekne burtto (gorss)? 

 

a) Jedná se o hmotnost složenou z hmotnosti váženého předmětu a nádoby (obalu), v 

níž je předmět umístěn 

b) Jedná se jen o hmotnost váženého předmětu. Je to hmotnost používaná ve všech 

výpočtech.  

c) Jedná se jen o hmotnost jakékoli nádoby (obalu) nebo přípravku váženého společně 

s váženým předmětem. 

 

7) Nivelace letounu není nutno provést v těchto případech? 

 

a) V případě, že došlo k překročení maximálních rychlostí 

b) Po mimořádném tvrdém přistání nebo závažnějším poškození 

c) Před zahájením provozu po době delší jak jeden měsíc 

 

8) Jakou hmotnost letadla značíme MTOW? 

 

a) Výrobcem daná hmotnost po odečtení manka plus standartní a provozní položky. 

(Na poslední chvíli přidané nebo zrušené doplňky, které by měly být uvedeny) 

b) Provozní hmotnost prázdného letadla plus payload. (Nesmí překročit maximální 

přípustnou hmotnost bez paliva) 

c) Maximální vzletová váha je limitována zatížením letadla a způsobilosti 
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9) Jaká limitní hodnota hmotnosti letadla je nejmenenší? 

 

a) MTOW 

b) MLW 

c) MFW 

 

10)  Pro kontrolu centráže, při kterém je využíván počítač který snímá reakce 

z podvozkových noh, říkáme? 

 

a) Aktivní metoda 

b) Pasivní metoda 

c) Snímací metoda 

 

11)  Období platnosti kalibrace vah pro zjišťování hmotnosti letadel je? 

 

a) 6 měsíců 

b) 1 rok 

c) 2 roky 

 

12)  Co je to LEMAC? 

 

a) Náběžná hrana 

b) Odtoková hrana 

c) Střední aerodynamická tětiva 

 

13)  V čem se nejčastěji udává vzdálenost těžiště na střední aerodynamické tětivě? 

 

a) V procentech MAC 

b) V palcích  

c) V centimetrech 
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14)  Jak se neznačí trupové přepážky? 

 

a) B.S. 

b) STA 

c) SAT 

 

15)  Jak zjistíme vzdálenost umístění těžiště CG? 

 

a) Z letové příručky 

b) Z referenčního systému letadla 

c) Výpočtem, a to tak že celkový moment vydělíme celkovou váhou   
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Záznam váţení 
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Příloha č. 2 - Převodní tabulka pouţitých veličin 

 

Veličina a jednotky Převodní hodnota Veličina a jednotky 

Pounds (lb) 0,4536 Kilogram (kg) 

Inches – (In) 0,0254 Metr (m) 

Pounds- Inches (lb in) 0,0115 Kilogram - metr (kg m) 

Pounds- Inches (lb in) 0,4536 Kilogram – palec (kg in) 

U.S. gallons  (US gal) 3,7854 Litr (l) 

 

 

 

Příloha č. 3 - Vyvaţovací komputor JAK - 40 
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Příloha č. 4 - Osy souřadnic letadla 
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Příloha č. 5 - Obálka hmotnostních limitů 
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Příloha č. 6 - Jack pointy na letadle Boeing 737 – 700 
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7 Závěr 
 

Mým cílem bakalářské práce bylo vytvořit studijní materiál pro výuku studentů 3. ročníku 

v předmětu Postupy údržby III. K dosažení, splnění tohoto cílu jsem vytvořil pomocí 

teoretického materiálu, obrázkové dokumentace, praktického příkladu a kontrolních otázek 

studijní materiál, který se zaměřuje na zjišťování hmotnosti a vyvážení velkých letadel, 

jenž by měl vést k srozumitelnému vysvětlení a pochopení dané oblasti. 

Na základě legislativních požadavků jsem se snažil vytvořit všeobecný studijní 

materiál, který vysvětlí studentům danou terminologii, týkající se právě zjišťování 

hmotnosti a vyvažování velkých letadel. Zvýšit tak rozhled k této problematice, která 

pomůže k lepší orientaci, připravenosti studentů na praktický, technologický postup 

vážení, vyvažování a výpočtu těžiště letadla a následně, vyhnutí se chyb, které by mohly 

mít velký dopad na bezpečnost provozu letadla. Těmito chybami se myslí špatné určení 

těžiště, které má velký vliv na podélnou stabilitu letadla.  

Splnění tohoto cíle, se zjistí pomocí kontrolních otázek, zda studenti dostatečně 

pochopili výukový materiál ke zjišťování hmotnosti a vyvažování velkých letadel. 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

Na závěr bych rád touto cestou poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. 

Rostislavu Horeckému za konzultace a připomínky, které mi pomohly k vypracování 

tohoto studijního materiálu. Dále pak společnosti JOB AIR – CEAM, která mi poskytla 

příležitost zúčastnit se vážení, vyvažování letadla, ze které jsem si pořídil fotodokumentaci 

do mojí bakalářské práce. 
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