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Seznam použitých zkratek 

3D 3 Dimenze Three-dimensional 

AGL Nad úrovní země Above Ground Level 

ANSI Americký normalizační úřad American National Standards  

  Institute 

ATC Řízení letového provozu Air Trafic Control 

BITD Základní přístrojové výcvikové  Basic Instrument Training

 zařízení Device 

CRT Katodová trubice Cathod Ray Tube 

DLP Technologie projektorů Digital Light Processing 

DPM Technologie projektorů Digital Projection Monitor 

DVI Digitální rozhraní Digital Visual Interface 

FFS Letový simulátor             Full Flight Simulator 

FL Letová hladina Flight Level 

FNTP Trenažér letových a navigačních  Flight Navigation Training  

 postupů Procedure 

FOV Zorný úhel výhledu Field of View 

FPS Počet snímku za vteřinu Frames per Second 

FS Flight Simulator  

FS9 Microsoft Flight Simulator 2004 

FSX Microsoft Flight Simulator X 

FTD Letové výcvikové zařízení  Flight Training Device 

FTO Letová výcviková organizace Flight Training Organisation 

HD Vysoké Grafické rozlišení High-definition 

HDMI Digitální rozhraní High-Definition Multimedia  

  Interference 

HW Hardware  Hardware 

I/O Vstup/Výstup In/Out 

IFR Pravidla letu podle přístrojů  Instrument Flight Rules 

JAR  Požadavky  Joint Aviation Requirements 

LCD Technologie  Liquid Crystal display 

LCoS Technologie  Liquid Crystal on Silicon 

MCC Spolupráce vícečlenné posádky Multi Crew Co-Operation 
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MQTG Certifikát Master Qualification Test Guide 

MS Microsoft Corporation Microsoft Corporation 

PC Osobní počítač Personal Computer 

PDP Plazmová technologie Plasma Display Panel 

PFD Hlavní letová obrazovka – přístroje Primary Flight Display 

PPL(A) Průkaz soukromého pilota  Private Pilot License 

QTG Certifikát Qualification Test Guide 

RGB Barevné schéma Red-Green-Blue 

SDK Uživatelské rozhraní Simlatoru Software Development Kit 

STD Syntetické výcvikové zařízení Synthetic Training Device 

SVGA  Rozlišní obrazu Super Video Graphics Array 

XGA  Rozlišní obrazu eXtended Graphics Array 

SXGA  Rozlišní obrazu Super eXtended Graphics Array 

UXGA  Rozlišní obrazu Ultra eXtended Graphics Array 

TCAS Výstražný systém kolize letadel  Traffic Collision Avoidance  

  System 

TFT Technologie obrazovek Thin film transistor 

TH2Go Video rozdělovač  Triple Head 2 Go 

TV Televize Television 

ÚCL Úřad Civilního Letectví Civil Aviation Authority 

ÚLD Ústav letecké dopravy Department of Air Transport 

ÚLD/PC–SIM 01    Označení simulátoru                            Name of the simulator 

USB Typ konektoru  Universal Serial Bus 

VFR Pravidla letu podle za vidu Visual Flight Rules 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická       VŠB-Technical University of          

Univerzita Ostrava   Ostrava 

WAC Technologie Wide Angle Collimated 

WIDE Technologie Wide Angle Infinity Display Eq 

WIFI Bezdrátové připojení Wireless fidelity 

WSXGA+  Rozlišení obrazu Widescreen Super eXtended             

                                                                        Graphics Array Plus 
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Cíle diplomové práce 

Tato diplomová práce si klade následující cíle: 

 analyzovat možnosti modernizace vizualizačního systému leteckého simulátoru 

ÚLD/PC-SIM 01  

 zdůvodnit vliv modernizace vizualizačního systému na zvýšení využití a efektivity 

simulátoru 

 popsat strukturu a technické řešení letového simulátoru ÚLD v jeho původním stavu 

před modernizací s návrhem jeho úprav pomocí samotné modernizace 
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1 Úvod 

 Letecké simulátory všeobecně slouží k výcviku pilotů a to v jakékoliv jeho fázi. Od těch 

nejjednodušších stolních leteckých simulátorů, které jsou častokrát prvním setkáním uchazeče 

pilotního výcviku či jen leteckého nadšence s létáním, až po tzv. FFS -  Full Flight Simulátory 

reprezentující konkrétní typ letadla, používané centry leteckého výcviku aerolinek pro typový 

výcvik pilotů a podobně.  

 

Simulátory Ústavu letecké dopravy VŠB-TU Ostrava jsou určeny především jako 

aplikační nástroj poznatků získaných z teoretické výuky studentů oboru Technologie provozu 

letecké techniky, prováděné na ÚLD k osvojení si různých postupů a metod, například pro 

lety dle přístrojů IFR. Na simulátorech probíhá také výuka pro obor Technologie letecké 

dopravy za účelem zajištění bližších informací o provozu letecké techniky. 

 

U leteckého simulátoru ÚLD/PC-SIM 01 byly až dlouhodobým provozem zjištěny 

nedostatky snižující celkovou úroveň výcviku, jakožto například nedokonalou iluzí letu           

a podobně. Návrh a realizace technické modernizace simulátoru, která je předmětem této 

diplomové práce, by měly většinu nedostatků odstranit a úroveň simulátoru posunout opět      

o stupeň výše. Při návrhu modernizace musíme nejdříve analyzovat veškeré požadavky na 

simulátor dle druhu jeho využití.  

  

Z hlediska vizualizačního systému je třeba zajistit například větší zorný úhel výhledu 

posádky ze simulátoru a všeobecně zvýšit úroveň virtuální reality například věrným 

rozmístěním přístrojů na palubní desce uvnitř simulátoru. Syntézou jednotlivých požadavků 

dostáváme jakýsi počáteční rámec potřebný pro návrh modernizace simulátoru. Úvaha o 

budoucí certifikaci leteckého simulátoru nejnižší kategorie BITD do návrhu přináší další 

požadavky, avšak po jejich splnění a následné úspěšné certifikaci Ústavem pro civilní letectví 

České Republiky umožňuje žadateli o průkaz soukromého pilota PPL(A) provést výcvik 

v rozsahu až 5 hodin na daném typu simulátoru. 
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2 Letecké předpisy 

 V ČR se leteckými simulátory, jejich certifikací a tedy i minimálními technickými 

požadavky zabývají předpisy JAR-STD A. Předpis specifikuje jednotlivé kategorie dle 

technické náročnosti a úrovně provedení jednotlivých systému a odlišnosti od reálného typu 

letadla. 

 

Kategorie leteckých simulátoru dle JAR-STD A jsou následující: 

 

Letový simulátor (FS). Replika pilotní kabiny provedená ve skutečné velikosti specifického 

typu nebo provedení, modelu a série včetně sestavy úplného vybavení a počítačových 

programů nutných k předvádění letounu v pozemním a letovém provozu, systému vizuální 

orientace poskytující výhled z pilotní kabiny a pohybového systému. Vyhovuje minimálním 

standardům na osvědčování letového simulátoru.  

 

Letové výcvikové zařízení (FTD). Replika přístrojů v letounu, vybavení, panelů a řízení v 

otevřeném nebo uzavřeném prostoru pilotní kabiny provedená ve skutečné velikosti včetně 

sestavy vybavení a softwarových programů nutných k předvádění letounu v pozemních a 

letových podmínkách v rozsahu systémů instalovaných v zařízení. Nevyžaduje pohybový 

systém ani systém vizuální orientace. Vyhovuje minimálním standardům na specifickou 

úroveň osvědčení FTD. 

 

Trenažér letových a navigačních postupů (FNPT) - Výcvikové zařízení představující prostředí 

pilotní kabiny/pilotního prostoru včetně sestavy, vybavení a počítačových programů nutných 

k předvádění letounu letovém provozu v rozsahu, jež odpovídá funkčnímu systému v letounu. 

Vyhovuje minimálním standardům na specifický typ osvědčení FNPT. 

 

Základní přístrojové výcvikové zařízení (BITD) - Pozemní výcvikové zařízení předvádějící 

stanoviště pilota-žáka dané třídy letounů. Může být vybaven panely přístrojů s obrazovkami   

a řízením, zatěžovaným pružinami poskytujícím výcvikovou základnu nejméně pro nácvik 

postupů letu podle přístrojů. 
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2.1 Minimální technické požadavky  

Předpis JAR-STD 4A udává pro kategorii BITD tyto minimální technické požadavky: 

 

a) Dostatečně uzavřené stanoviště pilota-žáka proti rozptylování pozornosti předvádějící 

třídu letounu. 

b) Vypínače a všechny ovládací prvky musí mít stejnou velikost a tvar a musí pracovat a 

předvádět to samé jako v simulované třídě letounu. 

c) Přístroje, vybavení, panely, systémy, primární a sekundární soustavy řízení dostatečné 

pro nacvičované úlohy musí být umístněny podobně jako v simulované třídě letounu. 

d)  Osvětlení prostředí panelů a přístrojů dostatečné pro prováděné operace. 

e) Kromě stanoviště sedadla pilota musí být zajištěno vhodné uspořádání pro výhled 

instruktora umožňující přiměřený výhled na panely pilota. 

f) Výkonnosti musí být reprezentativní pro simulovanou třídu letounu. 

g) Účinky aerodynamických změn pro různé kombinace odporu, tahu a nastavení řízení 

vyskytujících se během letu, včetně účinku změny letové polohy a bočního skluzu musí 

být reprezentativní pro simulovanou třídu letounu. 

h) Navigační vybavení pro lety IFR s reprezentativními tolerancemi. Toto vybavení musí 

obsahovat komunikační vybavení. 

i) Síly a výchylky v řízení musí všestranně odpovídat témuž v simulované třídě letounu. 

j) Kompletní navigační databáze nejméně 3 letišť s odpovídajícími postupy pro přesné a 

přístrojové přiblížení včetně pravidelných aktualizací. Všechny navigační pomůcky 

musí být použitelné, jsou-li v dosahu, bez omezení a zásahu instruktora. 

k) Zvuky motoru musí být k dispozici. 

l) Řízení a účinky atmosférických podmínek, včetně alespoň: 

− směru a rychlosti větru    − atmosférického tlaku 

m) Mapy letů a létaných profilů přiblížení musí být k dispozici. 

n) Prostředek ke zmrazení polohy, ke zmrazení letu a změně polohy  

o) Ovládací prvky instruktora pro zapnutí a vypnutí poruchy týkající se: 

− letových přístrojů  − navigačních pomůcek  − řízení letu 

− vypnutí motoru (pouze pro vícemotorové letouny) 

p) Zařízení včasného rozpoznání pádu odpovídající simulované třídě letounů. 

q)      Směrnice pro získání osvědčení (QTG). 
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2.2 Požadavky na vizualizační systém 

a) FFS- Full Flight Simulator 

U této kategorie simulátorů nesmí vizualizační systém vytvářet optické nespojitosti       

a vyvolávat nereálné jevy. Obraz musí poskytovat vizuální vjem textur pro odhad rychlosti 

sestupu a prostorové vnímání během startu a přistání. Obzor a letová poloha musí odpovídat 

simulovanému umělému horizontu. K dispozici by mělo být 10ti úrovňové stmívání. Kontrast 

by neměl být menší než 5:1 a jas nejméně 20 cd/m2. Systém by měl být schopen zobrazit 

denní a noční scény, scény soumraku a svítání a dle denní fáze měnit  schéma 

vizualizovaných textur.  

 

I. Level A: Systém vizuální orientace musí poskytnout výhled pro každého pilota     

o velikosti nejméně 45 stupňů horizontálně a 30 stupňů vertikálně. Maximální 

povolené zpoždění 400 milisekund. 

 

II. Level B: Stejné jako u Level A. Maximální povolené zpoždění 300 milisekund. 

 

 

III. Level C: Je vyžadován systém vizuální orientace pro den/soumrak/noc                 

s minimálním souvislým příčným zorným polem zaostřeným do nekonečna, 

s výhledem pro každého pilota 180 stupňů horizontálně a 40 stupňů vertikálně. 

Maximální povolené zpoždění 150 milisekund. 

 

IV. Level D: Stejné jako u level C. Maximální povolené zpoždění 150 milisekund. 

 

b) FTD – Flight Training Device 
 

 Předpis nevyžaduje žádný externí vizualizační systém. Avšak pokud je jím vybaven 

musí splňovat požadavky kategorie FFS dle JAR-STD 1A. 

 

c) FNTP- Flight and Navigation Procedures Trainer 

 

1. FNTP I -  Předpis nevyžaduje žádný externí vizualizační systém. Avšak pokud je 

jím vybaven musí splňovat požadavky kategorie FNTP II dle JAR-STD 3A. 
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2. FNTP II - Systém vizuální orientace (noc/ soumrak, nebo den) schopný 

poskytnout zorné pole široké minimálně 45 stupňů horizontálně a 30 stupňů 

vertikálně, pokud toto není omezeno typem letounu, simultánně pro každého 

pilota, včetně nastavitelné základny mraků a dohlednosti. Systém vizuální 

orientace nemusí být zaostřen do nekonečna, ale musí vyhovovat standardům 

stanoveným v Části 3 a 4 (ověřovací, funkční a subjektivní zkoušky – viz AMC 

STD 3A.030). Mezi odezvami systému vizuální orientace a palubních přístrojů na 

řídící vstupy musí být těsná vazba k zajištění integrace nezbytných vjemů. 

 

d) BITD – Basic Instrument Training Device 

Letecký simulátor kategorie BITD nemá předpisem dané žádné požadavky na 

vizualizační systém. Avšak bereme-li v potaz, že zobrazení přístrojů uvnitř simulátorů je také 

vizualizací, klade předpis následující požadavky na jejich rozmístění: 

 

1. Přístroje, vybavení, panely, systémy, primární a sekundární soustavy řízení dostatečné 

pro nacvičované úlohy musí být umístněny podobně jako v simulované třídě letounu.  

 

2. Základní letové přístroje musí být rozestavěny a uspořádány v obvyklém tvaru „T”. 

 

Dále je požadováno, aby rychlost aktualizace všech displejů byla schopna poskytovat 

takový obraz přístrojů, že obraz není zkreslený, nerozptyluje během provozu skokově, nebo 

stupňovitě se měnícím obrazem pozorovatele a nezobrazuje zubaté čáry nebo hrany. 
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3 Popis původního technického stavu ÚLD/PC-SIM 01 

Letecký simulátor PC-SIM 01 na Ústavu Letecké Dopravy VŠB-TU Ostrava již od 

svého vzniku sloužil studentům k výuce přístrojového létání, navigace a základním postupům. 

Typově měl simulátor zastávat funkci univerzálního, dvoumotorového, turbovrtulového 

letounu. 

 

Obr. 3.1 Původní stav simulátoru ÚLD/PC-SIM 01 

 

Byl umístěn ke zdi tehdejší počítačové učebny tak, aby zde mohla dále probíhat výuka 

jiných předmětů a nejen výuka na simulátoru. Simulátor tvořila uzavřená kabina, ve které 

bylo místo pro dva piloty v uspořádání vedle sebe a až tři pozorovatele a projektor, který byl 

zavěšen nad kabinou simulátoru. Ta byla navrhnuta dle základních rozměrů kabiny Boeingu 

737. Jako stavební materiál bylo použito hlavně dřeva a železných profilů, které slouží jako 

rám pro upevnění přístrojové desky. Kabina byla poměrně dobře izolovaná od okolí, což je 

velice žádoucí jak ze strany požadavků předpisů pro možnou certifikaci simulátoru, tak pro 

samotnou výuku, kde je velice vhodné, aby studenti nebyli rušeni jak okolními akustickými, 

či vizuálními jevy. Umístěním simulátoru u zdi bylo způsobeno značné omezení možností 

vizualizačního systému. 
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3.1 Elektroinstalace 

Simulátor byl „poháněn“ dvěma osobními počítači, které byly v době pořízení velice 

výkonné. Jeden počítač sloužil pro vnější a druhý pro vnitřní vizualizaci. Simulátor byl 

napájen dvěma prodlužovacími kabely, jejichž konektory byly umístěny v předním servisním 

prostoru simulátoru. Zde byly připojeny do sítě oba počítače, pětice monitorů, ozvučení 

vnitřního prostoru a projektor, který byl umístěn nad simulátorem na držáku pro projektory. 

Vedl k němu dlouhý napájecí, ale i datový kabel až z tohoto místa. Pro přívod elektrického 

proudu do simulátoru bylo ještě třeba přepnout oba prodlužovací kabely do zapnuté polohy. 

Včetně těchto zařízení, byly do simulátoru zavedeny dva ventilátory pro lepší cirkulaci 

vzduchu. Tyto ventilátory byly připojeny do elektrické sítě externě a měly separované 

vypínače. 

 

3.2 Vnitřní vybavení simulátoru 

Vnitřní výbavu simulátoru tvořila dvě speciálně upravená sedadla, která byla umístěna 

vedle sebe. Jejich vertikální poloha však nebyla ideální a simulátor nutně potřeboval 

zabudovat podlahu tak, aby se úroveň pilotových očí dostala alespoň nad úroveň přístrojové 

desky a pilot byl tedy schopen částečně sledovat promítaný obraz. Mezi sedadly byl umístěn 

tzv. Piedestal a Throttle Quadrant, kde byly uloženy plynové páky motorů, páky nastavení 

úhlu vrtulových listů a ovládání směsi. Tyto páky byly originálními pákami z letounu Let     

L-410 a dodávaly vizuálně realistický pocit. Tak aby páky fungovaly, byly pomocí 

modelářských táhel spojeny s komerčním plynovým kvadrantem, který byl umístěn 

v servisním prostoru a propojen s počítačem pomocí USB rozhraní. Dále byly na Piedestalu 

umístěny ovládací páky polohy vztlakových klapek a podvozku. Ovládací prvky řídicích 

kormidel jako jsou křidélka, směrové a výškové kormidlo byly realizováno doplňky firmy 

ELITE. Byly po jednom kuse umístěny pouze na levou stranu (stranu kapitána), jelikož 

nebylo možné nalézt na trhu řízení, které je zdvojené a pokud bychom uvažovali o připojení 

dalších externích beranů či pedálů, narazili bychom na problém kompatibility platformy 

Microsoft Flight Simulator se samotnými ovladači. Berany a nožní pedály jmenované firmy 

byly vcelku dobře prakticky i realisticky zpracované. Materiály ze kterých byly ovladače 

vyrobeny, byly uspokojivé, od čehož jsme si slibovali vyšší životnost jednotlivých celků. O to 

horší byl jejich dodaný software. Po připojení ovladačů do počítače se tváří jako jednotlivé 

celky a například množství dílčích funkcí ovladačů a tlačítek nelze nijak ve FS měnit.  
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Firemní software dokáže “pouze“ kalibrovat osy jednotlivých pák a nastavovat jejich 

polohy. Tlačítka na beranech, která by mohla sloužit například k tolik žádanému vyvažování 

letadla, jsou naprogramována na jiné, podle mého názoru, nepříliš podstatné funkce,  

například přepínání pohledu. Od firmy ELITE byl zakoupen i autopilot, který byl také 

poměrně kvalitně zpracován a určitě ulehčil pilotům obsluhu celého letounu během letu, 

hlavně díky mechanickým ovládacím prvkům headingu, kurzu, výšky, rychlosti a podobně. 

Vyobrazení přístrojů je realizováno pomocí celkem pěti obrazovek. Tři jsou klasické LCD 

monitory o velikosti 19“ na kterých jsou vyobrazeny letové a navigační přístroje, motorové 

přístroje, indikace poloh vztlakových klapek či vysunutí podvozku a další. Systémy a přístroje 

vyobrazené na těchto LCD obrazovkách nemají žádné externí mechanické ovladače, takže 

jediná možnost jak je ovládat, je připojenou myší a klávesnicí.  

 

Obr. 3.2 Původní vnitřní uspořádání simulátoru ÚLD/PC-SIM 01 

 

Jelikož simulátor běžel na dvou samostatných počítačích, bylo nutné, aby měl každý 

počítač vlastní myš a klávesnici. Z důvodu, velkého množství kabelů v servisním prostoru, 

bylo rozhodnuto, že jednotlivé klávesnice i myši budou bezdrátové. Toto rozhodnutí se po 

dostatečně dlouhé době provozu ukázalo jako nevyhovující, z důvodu identičnosti obou 

zařízení (zařízení musela být označena, dle přiřazení k danému počítači). Dále se provozem 

zjistilo, že může být ovládán pouze jeden počítač z důvodu vzájemného rušení bezdrátových 
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zařízení, takže vždy pracovala jen jedna myš a klávesnice a to ne vždy stoprocentně. Myš, 

popřípadě i klávesnice (kterou však k samotnému provozu simulátoru za letu jí nebylo 

potřeba) byla umístěna na piedestalu mezi piloty. Při provozu simulátoru tak musí pilot 

nastavovat hodnoty například na barometrickém výškoměru či jiném přístroji myší. Jelikož 

obrazovky, na kterých byly rozmístěny přístroje, byly v podstatě rozšířenou plochou 

systému Windows, avšak neseřazené tak, jak byly obrazovky uspořádány, přemisťování 

ukazatele myši mezi jednotlivými obrazovkami bylo orientačně velice nepřehledné a pro 

pilota, který v danou chvíli letěl a musel ještě navíc řešit tuto nelogickou situaci velice 

náročné. Ovládání přístrojového vybavení za pomoci myši se ukázalo být velice 

nepraktickým a problematickým. Možnost používat pouze jednu myš k ovládání funkčních 

ovladačů na simulátoru reprezentujícího více-pilotní letoun, kdy je v určitý moment 

vyžadováno aktivního zapojení obou členů posádky na různé úkoly najednou zcela 

nepřípustné.  Často se stávalo, že jeden pilot čekal na druhého, až si myší nastaví svoje 

přístroje a až měl hotovo, mohl si nastavit i on ty své. Zbývající dvě LCD obrazovky byly 

dotykové (kvůli snaze vyvarovat se složitým elektronickým ovladačům různých funkcí)        

a sloužili převážně pro vyobrazení radiostanice, vyvážení, palubního počítače, elektrických    

a hydraulických systémů, klimatizačního sytému, přetlakování, ovládání světel a další. Tyto 

přístroje se na tomto display ovládaly dotykově. Problém, který nastal u dotykového 

ovládání přístrojů byl ten, že přístroje, které měly otočné ovládací prvky nemohly být 

efektivně ovládány z důvodu malého vymezeného prostoru pro dotek. Navíc prostory pro 

dotek byly často blízko u sebe a docházelo tak k doteku jiných ovládacích prvků než bylo 

úmyslem atd. Navíc letové a navigační přístroje které je také nutno ovládat musí být 

umístěny přímo před pilotem, tedy mimo vyobrazení dotykových obrazovek. Kombinace 

dotykových a nedotykových obrazovek často piloty mátla a například ovládali myší přístroje 

na dotykové obrazovce a marně se prsty snažili ovládat ty na nedotykových obrazovkách. 

Nejefektivnější byly tedy hmotné externí ovladače. 
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3.3 Původní vizualizační systém 

 U simulátoru ÚLD/PC-SIM 01 se celý vizualizační systém skládal z projektoru EPSON, 

tří nedotykových obrazovek od firmy Yüsmart, dvou dotykových obrazovek NEC a také dvou 

počítačů, na kterých byl nahrán software obrazového generátoru.  

 

Výpočetní jednotky 

Jeden z počítačů generoval obraz pouze pro vizualizaci přístrojů a byl propojen s pěti 

uvedenými obrazovkami uvnitř simulátoru, ten druhý byl propojen pouze s projektorem 

zavěšeným vně simulátoru na strop učebny a generoval externí vizualizaci, čímž je myšlena 

scenérie, okolí letadla, počasí a podobně. 

Každý počítač byl osazen grafickou kartou, ten pro vizualizaci přístrojů dokonce 

dvěma, tak abychom dostali co nejvíce video výstupů. Díky tomu, že základní deska počítače 

určeného pro vizualizaci přístrojů disponovala pouze dvěma sloty pro grafické karty, mohli 

jsme dostat maximálně čtyři video výstupy a to z každé karty dva. Dnešní grafické karty mají 

obvykle výstupy tři, avšak současně využitelné jsou pouze dva. Počítač pro vizualizaci 

přístrojů měl tedy čtyři video výstupy, avšak bylo potřeba zapojit pět obrazovek. Tento 

problém se vyřešil tak, že se signál pro vizualizaci obrazovek s letovými a navigačními 

přístroji před každým pilotem rozdvojí na dvě obrazovky externím zařízením nazývaným 

„video-splitter“, neboli česky aktivní rozbočovač video signálu. Přístroje na kapitánově levé 

straně byli tedy identické s vyobrazením přístrojů na pravé straně, na display druhého pilota. 

Přístroje se tedy nastavovaly pouze na jedné straně, výsledek byl poté vidět ale na obou 

stejný. 

 

Pro vizualizační synchronizaci obou počítačů, tedy to, aby přístroje uvnitř letadla 

ukazovaly a souhlasily v přesně danou chvíli s obrazem vizualizovaného projektorem před 

simulátor (scenérie) bylo využito funkcí programu WideView. Bylo vyžadováno, aby byly 

oba dva počítače vzájemně propojeny síťovým kabelem. Princip byl takový že počítač, který 

sloužil k vizualizaci přístrojů uvnitř simulátoru byl označen softwarově jako server a odesílal 

informace o poloze letadla počítači pro vnější vizualizaci, který byl označen jako klient. Tento 

počítač tedy na základě přijatých informací o poloze letadla ze serveru zobrazoval příslušné 

okolí (scenérii). Provozem se zjistilo, že program WideView nedokáže zcela pravidelně a 

úplně přenášet veškerá data. Největším problémem bylo nepravidelné přenášení dat o počasí. 
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Častokrát se opakovala situace, kdy ke klientskému počítači, který obstarával vnější projekci, 

nedorazila část dat a tak přesto, že bylo v softwarově platformě na počítači označeném jako 

server nastaveno například sněžení se silným bočním větrem a malou dohledností, na externě 

vizualizovaném obraze (scenerii) bylo jasno s velkou dohledností. Tuto chybu se během 

provozu simulátoru v původní konfiguraci nepodařila odstranit.  

 

Vnitřní vizualizace  

Přístroje jak letové, navigační, či motorové, tak i ukazatele dalších systému, byly 

vyobrazeny na přístrojové palubní desce před piloty, uvnitř uzavřené kabiny simulátoru. 

Řídící počítač, který odesílal data k pěti LCD obrazovkám byl nazván, jak už bylo řečeno 

v předchozích kapitolách, jako server. Na tomto počítači byl nainstalován software firmy 

Microsoft s označením Flight Simulator 9, který nám mimo jiné sloužil jako obrazový 

generátor k vizualizaci jak přístrojů, tak i okolí (scenérie). Přístroje byly rozmístěny do 

jednotlivých oken (tzv. views) platformy Microsoft Flight Simulator 9 a následně přesunuty 

dle funkce kterou reprezentují, na jednotlivé obrazovky s definovaným rozlišením. Přístroje 

byly zobrazeny jako poměrně realistické fotokopie panelů ve dvourozměrném provedení se 

všemi ovladači, digitálními obrazovkami, analogovými ukazateli, či různými kontrolkami ať 

už výstražnými, tak i těmi informativními. Uspořádání těchto přístrojů na obrazovkách bylo 

velice univerzální a poměrně snadno modifikovatelné, což je výhodné například pro změnu 

typu simulátoru. Obrazovky nebyly nikterak speciálně zakomponovány do palubní desky, 

tudíž nepůsobily vizuálně tak, že jsou její fyzickou součástí a bylo na první pohled patrnét, že 

se jedná pouze o LCD monitory.  
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Obr. 3.3 Vnitřní vizualizace původního simulátoru 

 

Tento pocit způsoboval i fakt, že kontrast a jas monitorů nedokázal napodobit okolní 

prostředí palubní desky, a to hlavně i díky silnému osvětlení všech prostor simulátoru. K tomu 

abychom docílili toho, že palubní deska bude splývat s obrazovkami zobrazujícími přístroje, 

je nutné precizně tyto obrazovky do desky zasadit a také místnost dokonale zatemnit z důvodu 

jasu a kontrastu obrazovek. Tento typ vnitřní vizualizace, tedy zobrazení přístrojů v kabině 

simulátoru je výhodný z hlediska variability přístrojového vybavení a nekonečných možností 

rozmístění prvků na poskytované zobrazovací ploše. Naopak zobrazování polohovacích 

ovladačů na klasických LCD obrazovkách, které je možné ovládat pouze myší bylo velice 

nevhodné.  

 

Vnější vizualizace 

Díky použití nepříliš ideálního typu projektoru v kombinaci se zvolením nevhodné 

vzdálenosti projektoru od zdi, na kterou byl obraz promítán, byl výrazně degradován pozitivní 

přínos celkové vizualizace a pilotům se zdaleka nedostávalo pocitu VR a to i přesto, že osově 

byl projektor umístěn korektně. Projektor měl velice omezený rozsah změny velikosti 

promítaného obrazu. Obraz byl příliš velký a díky tomu, že byl celý simulátor umístěn u zdi 

z důvodů, které jsme již v předchozích kapitolách zmínili, byl obraz částečně promítán i na 

boční stěnu učebny.  
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Obr. 3.4 Vnější vizualizace původního simulátoru 

 

Tento jev je velice nerealistický, a pokud má simulátor letícím pilotům poskytovat 

jakýsi pocit virtuální reality, je takřka nutné tento nevhodný jev odstranit. Jak již bylo 

zmíněno, simulátor postrádal vnitřní vyvýšenou podlahu a proto díky poměrně vysokému 

přístrojovému panelu pilot částečně neviděl přímo před simulátor a už vůbec ne dolů. Kvůli 

tomuto jevu byl střed promítaného venkovního obrazu posunut více nahoru. V praxi to 

vypadalo tak, že měl pilot při přímočarém vodorovném letu hlavu nakloněnou nepřirozeně 

směrem nahoru. Promítání na boční stěnu se částečně vyřešilo tím, že byl projektor pootočen 

vpravo od své osy čímž se celkový promítaný obraz posunul doprava. Došlo tedy k tomu, že 

obraz již nebyl v ose simulátoru a pilot tak má při přímočarém vodorovném letu hlavu 

nakloněnou nahoru a ještě k tomu pootočenou doprava, což je nereálné a proto se po tomto 

testu projektor otočil zpět. Obraz byl opět částečně promítán na boční stěnu učebny. Z důvodu 

umístění simulátoru a tedy i použití pouze jednoho projektoru pro vnější vizualizaci, piloti 

pozorovali statické předměty a okolí což je velice nevhodné pro pocit virtuální reality. Jako 

projekční plocha sloužila obyčejná, bíle omítnutá cihlová stěna. Struktura této zdi měla 

poměrně hrubá zrna a nebyla tedy ideálně hladká. Ovšem ve srovnání s problémy, které byly 

popsány v předchozích odstavcích, se tento nedostatek jevil jako nepříliš důležitý. 
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Nedostatky původního simulátoru 

Dostatečně dlouhou dobou provozu simulátoru a jeho následnou analýzou jsme 

definovali určité nedostatky týkající se nejen vizualizace. Za nejzávažnější problém bych 

označil již zmíněné promítání scenérie projektorem na boční stranu učebny a její střed, který 

není ani v ose očí pilotů a ani v ose simulátoru. Díky tomu, že externí vizualizaci zabezpečuje 

pouze jeden projektor a dalo by se říci, že i prozatímní projekční plocha (klasická stěna 

učebny), je promítaný obraz malý. Piloti vidí během provozu simulátoru nehybné, statické 

objekty v prostoru učebny či učebnu jako takovou, což má za následek naprosté zničení 

stimulace vjemů pilota. Také kvalita promítaného obrazu není na dobré úrovni, a to z několika 

důvodů. Jedním z důvodů je poměrně velká intenzita světla v učebně, kde se simulátor 

nachází. Dalším důvodem je materiál a druh projekční plochy, což je vlastně obyčejná, 

omítnutá zeď. Třetím faktorem ovlivňujícím kvalitu je projektor. Dalším problémem, se 

kterým jsme se za dobu provozu setkávali, byla již zmíněná ztráta dat při přenosu z jedné 

výpočetní jednotky do druhé. Nezobrazovalo se tak například počasí. Jako nepříliš ideální se 

jevilo také řešení vnitřní vizualizace a její obsluha.  
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4 Analýza možností pro modernizaci vizualizačního systému  

Díky rozboru původního stavu simulátoru ÚLD/PC-SIM 01 a jeho výhodách, či 

nevýhodách, můžeme analyzovat možnosti pro modernizaci vizualizačního systému na 

základě dostupných technologií, které nám současný trh nabízí.  Snahou je uvést všechny 

možnosti a druhy vizualizačních systémů, které se dnes používají bez ohledu na jejich cenu či 

úroveň certifikace. U každého typu vizualizační technologie jsou uvedeny její parametry. Jsou 

zhodnoceny výhody, nevýhody a vhodnost použití daného typu technologie pro naše účely. 

 

Vizualizační systém 

Vizualizační systém leteckého simulátoru se ve všeobecnosti skládá ze tří hlavních 

části. Vnější vizualizace, která má na starost zobrazení okolní scenérie kolem letadla a 

z pravidla bývá umístěná vně simulátoru. Vnitřní vizualizace zase naopak slouží k vyobrazení 

přístrojového panelu včetně všech jeho součástí a ovladačů. Poslední velkou částí, která 

bezesporu do celku vizualizačního systému patří, je obrazový generátor, tedy software který 

generuje obraz pro dvě předchozí části. Dalo by se říci, že kvalitní vizualizační systém dělá 

z leteckého simulátoru, kvalitní letecký simulátor. 

 

 

4.1 Historie vizualizace leteckých simulátorů 

 Vůbec první letecké simulátory na světě, byly vyráběny během první světové války pro 

výcvik vojenských pilotů. Tyto simulátory byly dřevěné makety tehdejších letadel a zatím 

postrádaly jakýkoliv vizualizační systém. Sloužili pouze pro nácvik střelby či jednoduché 

navigace. Americký inženýr Erwin Link sestrojil na konci třicátých let minulého století 

letecký simulátor Link Trainer, který již obsahoval jisté prvky vnitřní vizualizace přístrojů, 

pro nácvik létání dle přístrojů a obsluhu některých systému letadla. Tento simulátor způsobil 

takovou revoluci v odvětví leteckého výcviku, že si jich americká armáda, během prvních 15ti 

let objednala 10 tisíc kusů a jeho pozdější verzi Link Trainer II provozovaly jak 

československá armáda, tak i československé aerolinie pro výcvik pilotů až do šedesátých let 

minulého století. Později se začaly vyrábět letecké simulátory i v Československu, konkrétně 

v Rudém Letovu Otrokovice a Praha, zejména pro potřeby armády. Vizualizační systém se 

skládal z propracované kabiny letadla, s téměř identickým vyobrazením přístrojové desky  
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a externího vizualizačního systému. Vnější vizualizační systém těchto simulátorů obvykle 

pracoval tak, že videokamera zavěšená nad fyzickým 3D modelem letiště, tento model 

snímala a projektor uchycený nad kabinou simulátoru vizualizoval snímaný obraz na 

projekční plochu umístěnou před simulátorem. Poté co letadlo nastoupalo po vzletu určitou 

výšku, odpojil se video-kanál přenášející obraz mezi kamerou a projektorem a na projekční 

plochu byla promítána scenérie připomínající let v oblačnosti. Kamera snímající model letiště 

a jeho okolí se natáčela ve všech třech osách stejně jako simulátor pro zajištění identického 

vyobrazení polohy. Díky rozmachu výpočetní techniky v 70tých letech byli nalezeny nové 

metody a technologie pro tvorbu vizualizačních systému leteckých simulátorů.  

 

Obr.4.1 Schéma simulátoru TL-410 UVP   (http://www.aviation-fan-club.com/simlator_l-410_abc.htm) 

 

 První kolimátorový vizualizační systém byl vyroben v USA firmou Singer-Link v roce 

1972. Skládal se ze zobrazovací jednotky, polopropustného zrcadla a zakřiveného zrcadla. 

Celý byl uzavřen do komplexní skříně. Tento druh vizualizačního systému, byl teprve 

v zárodku, takže poskytoval pouze 28 stupňový úhel zorného pole. Aby bylo dosaženo 

zvětšení zorného pole, byly postupem času tyto samostatné zobrazovací jednotky 

multiplikovány a umístěny vedle sebe po celé šířce oken kabiny simulátoru. Postupem času se 

odstraňovaly problémy s těmito vizualizačními systémy a modernizovaly se. Hned v prvním 

desetiletí byl odstraněn problém se zkreslením obrazu, který nastával, pokud se pilot nedíval 

přímo kolmo do zrcadla.  
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 Postupem času byl tento princip kolimátorových zobrazovacích systému dále vyvíjen a 

vylepšován, hlavně z hlediska virtuální reality. V roce 1972 byl použit na simulátoru s 

označením TL-39M také kolimátorový zobrazovací systém. Celý systém pro simulaci 

vizuálních vjemů odpovídá technickým možnostem v době vzniku trenažéru a obraz je 

černobílý. Obraz není generován v počítači tak jak je to obvyklé dnes, ale kamerou je snímám 

reálný model krajiny. Snímání obrazu modelů krajiny a letiště zajišťuje televizní řetězec: 

černobílá kamera - zpracování obrazu - projekční televizor. Posledním článkem televizního 

řetězce je projekční televizor, který promítá přes zrcadlo nad kabinou snímaný obraz 

krajiny. Stejný obraz dostává také instruktor na svůj monitor. 

 

 Později byl černobílý řetězec nahrazen barevným systémem, který byl jeden z prvních 

na světě. Další letecký simulátor MIG21bis disponoval třemi samostatnými kolimátorovými 

jednotkami, seřazenými vedle sebe. Celý systém tak v celku vytvářel barevnou, širokoúhlou 

televizní zobrazovací soustavu. S pozdějším dalším vývojem výpočetních technologií přišly    

i nové technologie sloužící pro vizualizaci leteckých simulátorů. Přesnější optika a systémy 

zrcadel způsobily, že například WAC (Wide Angle Collimated) či WIDE (Wide-angle 

Infinity Display Equipment) systémy, již zaostřovaly obraz v nekonečnu a poskytovaly tak 

slušný pocit virtuální reality, nehledě na to že tyto systémy již umožňovaly vícečlenné 

posádce koliminovaný pohled na kterékoliv místo scenérie ze kteréhokoliv místa v kabině. 

Později byly jako zobrazovací zařízení používány projektory na místo dřívějších CRT 

monitorů. Ačkoliv to není na první pohled znát, letecké simulátory a jejich vizualizační 

systémy oslaví v tomto desetiletí již sté výročí své existence. 

 

 

4.2 Vnější vizualizace 

Do souboru označovaného jako vnější vizualizační systém patří zobrazovací zařízení, 

kterým může být například skupina monitorů, projektorů a podobně. Pokud je vnější 

vizualizační systém tvořen projektory, pak do této skupiny patří i projekční plocha. Ta může 

mít v dnešní době mnoho podob. Může být také vyrobena z různých materiálů, které jsou na 

trhu k dispozici. U složitějších zobrazovacích systému se můžeme setkat s polopropustnými 

zrcadly, či čočkami pro přenesení ohniska do nekonečna. S těmito zařízeními souvisí také 

jejich uchycení, tedy přesné konstrukce, které musí zabezpečit stabilní, statickou polohu 

zobrazovacího zařízení, vůči například projekční ploše, tak aby nedocházelo k destrukcím či 
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zkreslení obrazu. Nedílnou součásti je také software, který zabezpečuje správné seřízení         

a kalibraci vnější vizualizace. Aby všechna tato zařízení byla hardwarově i softwarově 

propojena, je zapotřebí kvalitních video kabelů, či zařízení pro rozdělení obrazu a podobně. 

Vnější vizualizační systémy mají mnoho parametrů jako například úhel zorného pole, 

rozlišení, poloha optického středu projekce a mnoho dalších, ovlivňujících celkovou kvalitu 

vizualizačního systému. 

 

Zorné pole (FOV) 

Pojem zorný úhel či zorné pole je prakticky prostor, který je viditelný lidským okem. 

Dosahuje ve směru do strany (tedy pro levé oko vlevo a pro pravé vpravo) okolo 90° od osy 

hlavy. Ve směru opačném (tedy pro levé oko vpravo a pro pravé vlevo) je zorné pole 

podstatně užší, pohybuje se okolo 50°. Celkový zorný úhel jednoho oka se v horizontální 

rovině pohybuje někde okolo 140°. Ve vertikální rovinně ve směru dolů je zorný úhel okolo 

50°, směrem nahoru, kde brání většímu zornému úhlu víčko, o trochu méně. Velikost zorného 

úhlu oka závisí na několika faktorech, především na intenzitě osvětlení, velikosti a také barvě 

pozorovaného bodu. Bylo zjištěno, že největší zorný úhel náleží bílé barvě, následně je žlutá, 

modrá, červená a nejmenší úhel patří barvě zelené. 

 

Obr. 4.2 Úhly zorného pole člověka 
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Díky analýze těchto dat a dalších vstupních parametrů, jakými jsou například 

ergonomie a podobně konstruktéři navrhují kokpity letadel. Dle simulovaného typu letadla 

jsou simulátory vybaveny různými projekčními plochami o rozdílných parametrech. Zatímco 

vizualizační systémy simulátorů dopravních letadel poskytují obvykle 180° x 40° výhled 

z kokpitu simulátoru. Například ty užívané pro simulaci stíhacích letounů, poskytují díky 

projekční ploše typu DOOM až 360° x 360° výhled. 

 

 

4.3 Kolimátorové zobrazovací systémy  

Tyto zobrazovací systémy se dnes používají u simulátorů s nejvyšší úrovní certifikace, 

tedy u Full Flight Simulátorů FFS. Tato technologie není žádnou novinkou, používá se od 

80tých let avšak díky novým moderním technologiím se zachoval pouze původní princip. 

Kvalita a úroveň poskytované virtuální reality je velmi vysoká, což se nejvíce promítá v její 

ceně. Poskytují realistický tzv. „pohled ven z okna“ s vysokým rozlišením, téměř s žádným 

zkreslením a velkou hloubkou ostrosti obrazu. Největší výhodou kolimátorových 

zobrazovacích systémů je ovšem zaostření a posunutí promítaného obrazu do optického 

nekonečna. 

 

Obr. 4.3 Princip kolimace 

Posádka tak vnímá vizualizovaný obraz jako ve skutečnosti, tedy vzdálenosti různých 

objektů, například při pojíždění po letišti, kdy se letadlo nachází například 50m od terminálu 

pilot vnímá jako by se skutečně nacházel 50m od terminálu a ne 1m od projekční plochy, jako 

je tomu u jiných vizualizačních systémů. Horizontální úhly výhledu ze simulátoru se 

nejčastěji pohybují mezi 180º - 225º a ty vertikální pak mezi 40º - 60º. Kolímátorový 

vizualizační systém je situován nad a před kabinou simulátoru. Zpravidla se skládá 

z vizualizačního zařízení (projektor nebo monitor), které promítá obraz na promítací plochu se 

zadní projekcí, která může být buď rovinná, kulová výseč (parabolická) nebo i polopropustné 

zrcadlo tzv. beamspliter. Ve vzdálenosti 1 až 1,5 metru se pak nachází parabolické (kulové) 
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kolimátorové zrcadlo, ze kterého již posádka sleduje generovaný obraz. Díky unikátním 

parametrům (vysoká výstupní pupila) zrcadel, je možno ze kteréhokoliv místa v simulátoru 

sledovat stejně koliminovaný obraz. Tedy střed a zaostření projekce se mění dle místa, ze 

kterého pilot obraz sleduje. Celý zobrazovací systém je důkladně vestavěn do útrob 

samotného simulátoru kvůli jeho úplnému zatmění, tak aby poskytoval obraz s co nejlepšími 

parametry (jas, kontrast, barevnost, atd.). Tyto zobrazovací systémy bývají nejčastěji 

certifikované jako FFS - LEVEL D vizualizační systémy. Rozlišujeme několik druhů 

kolimátorových vizualizačních systémů a to dle toho, jaké zařízení slouží k zobrazování 

obrazu. 

Kolimátorové zobrazovací systémy – monitor (WAC –Wide Angle Collimated) 

Tento typ kolimátorového vizualizačního systému užívá k vyobrazení obrazu několik 

konstrukčně upravených CRT monitorů (obvykle 2-6) s vysokým rozlišením a kontrastem. 

CRT monitory jsou zavěšeny pomocí speciální konstrukce nad kabinou simulátoru a zobrazují 

klasický obraz, na který jsme u CRT monitorů zvyklí. Tento ještě nijak nezmodifikovaný 

obraz prochází kolmo dolů přes polopropustné zrcadlo (tzv. beamspliter). Od něj je odrážen 

na další, tentokrát sférické zrcadlo, které je uloženo cca 60-90 cm před pilotem. Z tohoto 

sférického zrcadla již posádka odezírá obraz. Monitor je uložen tak, že obraz se zobrazuje 

v ohnisku konkávního zrcadla. Optická vzdálenost mezi středem zrcadla a středem obrazu se 

nejčastěji pohybuje okolo jednoho metru. Díky faktu, že ohnisková vzdálenost kulového 

zrcadla je jedna polovina poloměru jeho zakřivení, musí mít kulové zrcadlo minimálně 1 

metr. 

  

            Obr. 4.4 Princip WAC               Obr. 4.5 WAC systém simulátoru FRASCA (www.frasca.com) 
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Pro docílení vyšší kvality vizualizovaného obrazu se používají monitory se zakřivenou 

obrazovkou, s rádiem zakřivení stejným jako jedna polovina poloměru kulového zrcadla. Za 

základní rozlišení používaných CRT monitorů se považuje 1280 x 1024 pixel a dále narůstá 

směrem nahoru, protože CRT monitory jako analogové displeje umožňují oproti LCD 

displejům změnu rozlišení obrazu a mají mnohem větší kontrastní poměr. Celý systém je 

důkladně zastavěn do obdélníkových beden tak, aby nedošlo k průniku světla do systému. 

S postupem času a nástupem nových technologií se u WAC systémů od používání CRT 

monitorů v kolimátorových zobrazovacích systémech upustilo a nahradili je DPM jednotky 

(Digital Projection Monitor). Tyto zobrazovací zařízení DPM se skládají z LCoS projektoru, 

optického systému a speciálně zakřivené projekční plochy. Na venek DPM vizuálně 

připomíná CRT monitor, avšak s digitální technologií uvnitř. Kontrastní poměr DPM jednotek 

se šplhá až k 500 000:1 

 

 WAC display používají pro různé velikosti zorného pole různých kanálových uspořádání: 

 Single Window – Samostatný systém „jednoho okna“ (Single Window)  

Samostatný kolimátor je navržen tak, aby poskytoval uživateli vysoce kvalitní 

obraz výhledem skrze jedno okno kokpitu simulátoru. Rám kolimátoru je čtvercového 

tvaru. Počet jednotek samostatných systému na simulátoru je definován počtem oken 

kabiny simulátoru. Obvykle je tedy každé okno zaslepeno právě jedním systémem. 

(obvykle 4 a více jednotlivých systémů) 

 Vícenásobné systémy s kanálovou separací (Multiple Windows)  

Spojením více kolimátorových systémů dohromady, umístěných vedle sebe, 

můžeme dosáhnout širokoúhlého horizontálního výhledu s kontinuální scénou. Mezi 

jednotlivá zrcadla se vkládají přepážky pro lepší sladění plynulého obrazu. Tento typ 

kolimátorových zobrazovacích systému má nejoptimálnější poměr pořizovací 

cena/výkon. 

Vícenásobné systémy bez kanálové separace (Multiple Window)  

 Tento způsob je téměř totožný se způsobem předcházejícím, avšak mezi zrcadly se 

nepoužívá přepážek, protože je použito přesně přiléhajících, navazujících kulových zrcadel. 

Promítané obrazy sousedících kanálů se díky precizní geometrii a seřízení okrajů totožně 

překrývají a vytvářejí tak nepřerušovaný širokoúhlý obraz. Tento způsob je nejpoužívanější. 
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Zhodnocení technologie 

 Mezi hlavní výhody používání CRT monitorů patří jejích velmi vysoký kontrastní 

poměr, dokonalé nastavení gamma činitele, který je po celé ploše obrazovky stejný. Další 

výhodou může být i kratší doba odezvy či poměrně dobré vyobrazení barev, hlavně jejich 

široké spektrum a dobrá úroveň zobrazení černé barvy. CRT monitory nemají jedno pevné 

nativní rozlišení, ale jsou v tomto směru velice univerzální, i co se týče obnovovací frekvence. 

Výhodné jsou také z důvodu toho, že poskytují téměř nulovou barevnou, saturační, 

kontrastovou, či jasovou deformaci a mají také výborné pozorovací vlastnosti, zejména jejich 

úhly. Díky tomu, že tato technologie je v provozu několik desítek let, stala se velice 

spolehlivou a osvědčenou v oblasti zobrazovacích systému a nejen tam. Na druhou stranu jsou 

CRT monitory velice rozměrné a tedy i těžké. Se zvětšující se úhlopříčkou neúměrně narůstá 

hmotnost. Pro představu, 40" monitor váží přes 100 kg. Nevýhodou je také poměrně velké 

geometrické zkreslení u neplochých CRT monitorů a jsou také v jisté míře náchylné 

k vypalování. Při jejich provozu musí byt kladeny požadavky i na prostředí ve kterém jsou 

provozovány z důvodů choulostivosti na vyšší vlhkost vzduchu. Jsou citlivé na magnetické 

pole, rušení může být způsobeno i místním zdrojem. Pokud je nastavena nízká obnovovací 

frekvence, pak viditelně obraz bliká. Další nevýhodou je také to, že fungují jako zdroj 

elektromagnetického záření i když se ho výrobci snaží redukovat. I na základě těchto 

vlastností se postupně tyto monitory začali nahrazovat  DPM jednotkami. 

 

 

4.4 Projekční - Kolimátorové zobrazovací systémy  

Díky neustálému pokroku a vývoji v oblasti IT technologií, se hledal jiný, tedy lepší 

způsob pro vizualizaci leteckých simulátorů na nejvyšší úrovni. Princip kolimátorových  

zobrazovacích systémů zůstal v základech stejný, avšak provedení bylo poměrně odlišné. 

Projektory nahradili dřívější zobrazovací zařízení. Celý vizualizační systém tzv. nové 

generace se skládá z určitého počtu  projektorů umístěných nad kokpitem simulátoru, které 

promítají obraz na zakřivenou sférickou promítací plochu, uzpůsobenou pro zadní projekci, 

umístěnou vpředu nad kabinou simulátoru. Kolem celé přední části simulátoru je poté 

umístěno obrovské, širokoúhlé, sférické, zakřivené zrcadlo,. To slouží k odrazu obrazu z již 

zmiňované sférické projekční plochy se zadní projekcí, umístěné nad kabinou simulátoru 

přesně do prostor oken, tedy k očím pilotů. Parametry širokoúhlého sférického zrcadla jsou 
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dány velikostí požadovaného úhlu zorného pole, tedy typem a úrovní leteckého simulátoru. 

Prakticky se jedná o kombinace metod přímého zobrazení s kolimátorem, kdy je v první fázi 

obraz promítán na projekční plochu a pak je odtud odrážen kolimátorovým sférickým 

zrcadlem. Rádius zakřivení bývá různý, obvykle se pohybuje mezi 2 až 4 metry. Právě 

pomocí tohoto sférického zrcadla se obraz posouvá do optického nekonečna a poskytuje tak 

výborné podmínky pro vznik pocitu virtuální reality. Díky sférické aberaci dochází ke 

zkreslení obrazu u sférických zrcadel, avšak tento problém je v oblasti vizualizačních 

kolimátorových systémů redukován vhodným zakřivením čočky projektorů. Tento typ 

vizualizačního systému leteckých simulátorů dodává potřebný realistický, důvěryhodný 

kontinuální výhled z kokpitu simulátoru s poměrně velkým úhlem zorného pole.  

Obr. 4.6 Projekční kolimátorový zobrazovací systém 

 

Zrcadla 

V současnosti se u kolimátorových vizualizačních systémů leteckých simulátorů 

používají různé typy zrcadel, zpravidla od sebe odlišných dle materiálu ze kterého jsou 

vyrobeny. První zrcadla, která se používala pro kolimátorové vizualizační systémy byla 

klasická skleněná zrcadla různých tvarů. Skleněná zrcadla mají perfektní optické vlastnosti, 

ale poměrně velkou hmotnost. Výroba kontinuálního, sférického skleněného zrcadla velkých 

rozměrů je poměrně náročná a tak i jeho cena je vysoká. Dalším materiálem, který se používá 

pro výrobu zrcadel kolimátorových vizualizačních systému je akryl nebo polyakryl. Díky 

vlastnostem, kterými disponuje tento druh materiálu, jsou zrcadla poměrně lehká, odolná        

a poskytují dobré optické parametry. Výroba akrylového sférického zrcadla není tak 

technologicky náročná, jako jeho výroba z klasického skla.  
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Hlavně v poslední době, je nejvíce používaným druhem zrcadel pro kolimátorové 

vizualizační systémy, foliový systém. Z vhodného tvárného a lehkého materiálu, tedy 

nejčastěji z laminátu se vytvaruje tvar zrcadla. Na tento laminátový segment se natáhne 

zrcadlová folie (speciální celofán), která se na krajích laminátové plochy neprodyšně utěsní     

a spojí s laminátem. Vznikne tak jakýsi vzduchový polštář mezi folií a laminátem, ze kterého 

se díky předem navrtaným díram, odsaje speciálním odsávacím systémem veškerý vzduch     

a folie tak perfektně přilne k laminátu. Z tohoto důvodů jsou kladeny vysoké požadavky na 

přesnost při výrobě této laminátové formy. Tato technologie poskytuje kontinuální obraz bez 

jakéhokoliv přerušení, po celé ploše zrcadla dle požadavků na velikost úhlu zorného pole. Full 

Flight Simulátory jsou z 90% osazeny těmito foliovými zrcadly pro vizualizaci leteckých 

simulátorů. 

   
      Obr. 4.7 Princip Projekčního kolimátorovvého systému                      Obr. 4.8 Projekční Kolimátorový systém 

 

Kalibrační a seřizovací systémy 

Na simulátory, které jsou certifikované dle předpisu JAR-STD 1A jako Full Flight 

Simulátory jsou kladeny určité požadavky. K tomu, aby celý vizualizační systém  tyto přísné 

požadavky splňoval, je nutné, aby byl precizně seřízen a kalibrován nejen při jeho instalaci, 

ale i při pravidelné údržbě. Pro tyto činnosti slouží seřizovací, kalibrovací a servisní systémy, 

kterými většina dnešních komerčních leteckých simulátorů disponuje. Tyto systémy se dělí na 

hardwarové a softwarové. Dříve se využívaly hlavně hardwarové systémy, ale s postupným 

vývojem počítačových technologií do tohoto segmentu začaly vstupovat softwarové 

programy.  
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V současnosti se používají kombinované systémy, které obsahují funkci automatického 

seřízení a kalibrace se zpětnou odezvou, kdy promítaný obraz na projekční ploše snímá citlivá 

videokamera. Software následně dle analýzy obrazu z videokamery upravuje obraz vysílaný 

projektorem. Simulátory disponující kolimátorovým vizualizačním systémem zpravidla mají 

vlastní  výpočetní jednotku pro servis, kalibraci a seřízení vizualizačního systému.  

 

Softwarové nástroje 

 

Systém automatického seřízení (Auto-Alignment) 

Tento druh seřízení se používá pro optimální nastavení multikanálových vizualizačních 

systému. Poskytuje komplexní podporu pro správu barev, výpočty geometrie, ostrosti a 

úpravy profilů. Program dokáže nastavovat všechny kanály jako celek, nebo také každý 

zvlášť a poskytuje také diagnostickou zpětnou vazbu. 

 

Korekce zkreslení obrazu  

Dle geometrie projekční plochy je vyžadováno, aby promítaný obraz byl různě 

deformován, zakřiven či zkreslen. Není totiž z hlediska optiky možné promítat na zakřivenou 

projekční plochu tzv. rovný nedeformovaný obraz. Tento systém převede do digitální formy, 

zkreslí dle požadavků a video data pošle projektoru, který jej dále vizualizuje, obvykle 

s 24bitovou barevnou hloubkou. Software má v sobě pro zkreslení obrazu zakomponované 

složité polynomy a algoritmy, které využívají bikubických interpolací pro lepší optimalizaci 

výsledného obrazu. 

Referenční zarovnání 

Pro dokonalé seřízení již zdeformovaného obrazu na projekční ploše se užívá 

zarovnávacího systému. Systém kromě softwaru obsahuje také širokoúhlý diaprojektor, který 

na projekční plochu promítá referenční obrazce pro porovnávání obrazu v jednotlivých 

konfiguracích vizualizačního systému. Referenční obrazce jsou většinou sítě mající řádky       

a sloupce. Sloupce a řádky jsou od sebe stejně vzdálené, a to jak v azimutu, tak i v elevaci, 

která napomáhá při zarovnání projektorů. 
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Zhodnocení technologie  

 Kolimátorové vizualizační systémy využívající jako zobrazovací zařízení projektory 

disponují i díky neustálému vývoji v oblasti video projektorů výbornými optickými 

vlastnostmi. Jednou z největších výhod je, že tyto systémy poskytují realistický výhled 

z kokpitu na scenérii která je zaostřena v nekonečnu z jakéhokoliv jeho místa. Poskytují tak 

výbornou úroveň věrnosti virtuální reality.  Disponují také velice širokým úhlem zorného 

pole.  Nejmodernější projektory navíc poskytují velmi vysoký kontrastní poměr (50 000:1 

nebo i více). Díky všem těmto superlativům, za kterými stojí dlouhodobý, finančně velice 

nákladný vývoj všech technologií, jsou tyto systémy velice drahé a tak je i jejich provoz 

ekonomicky velice náročný, což si provozovatelé kompenzují cenou za hodinu jeho užívání. 

Díky tomu, že je celý systém technologicky velice složitý, tak i jeho údržba si žádá poměrně 

hluboké znalosti těchto systémů. Hlavně problematika vícekanálového a optického sladění 

obrazů, která je poměrně náročná.  

 

 

4.5 Projektory 

Jak už bylo v předešlých kapitolách několikrát zmíněno, projekční zobrazovací zařízení 

postupně nahrazovali klasické obrazovkové CRT monitory. Tento trend zasáhl také 

vizualizační systémy leteckých simulátorů, včetně těch kolimátorových. První projektory, 

které se používali byli CRT projektory, které byli postaveny na principu CRT technologie 

stejně jako jejich předchůdce CRT monitory. Další, mnohem mladší používané technologie 

jsou DLP, LCD, LED či nejnovější technologie LCoS.  Hlavně poslední čtveřice 

zmiňovaných technologií poskytuje výborné optické parametry, avšak v jednotlivých 

parametrech se od sebe výkonově a kvalitativně liší. Na následujících stranách této práce se 

pokusím jednotlivé technologie popsat a zhodnotit jejich výhody či nevýhody na základě 

jejich parametrů.  

 

CRT ( Cathod Ray Tube) 

Základem této zobrazovací technologie jsou tři projekční „obrazovky“, které fungují na 

stejném principu jako běžné televizní přijímače či počítačové monitory. Každá z nich promítá 

obraz v jedné ze základních barev (červené, modré a zelené) a výsledný obraz je potom složen 

na projekční ploše. Tato technika patří k nejstarším a používá se dnes pouze výjimečně, a to u 

pevných instalací. Seřízení a kalibrace CRT projektorů je velmi složitá a zdlouhavá záležitost. 
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Zhodnocení technologie 

 Mezi výhody této technologie patří výborná kvalita reprodukce barev, při současném 

vysokém rozlišení i kontrastu. Díky dlouhodobému provozu zařízení založených na tomto 

principu, je zaručena jeho spolehlivost. Tyto projektory poskytují v celku kvalitní úroveň 

černé barvy, což je u simulátorů velice důležité. 

 Jako nevýhodu projektorů pracujících na CRT technologii můžeme uvést například 

to, že technologie je díky jejímu staří již překonaná technologiemi novými a má také 

omezenou oblast použití. Další nevýhodou může být také velké rozměry projektorů s čím 

narůstá i jejich hmotnost. 

 

DLP  (Digital Light Processing)  

Jádrem těchto projektorů je jeden případně více DMD čipů. Je to čip, na kterém jsou 

malá zrcátka, někdy je také nazýván jako DLP čip. Poté, co lampa vyrobí světlo, projde  přes 

optickou čočku a dopadne na rotující barevný kotouč, který změní vlnovou délku světla. Na 

kotoučku bývají minimálně tři základní RGB barvy a jedna průhledná část pro zvýšení jasu. 

Na kotouči může být i více barev, namátkově žlutá či azurová. Obarvené světlo z kotouče 

putuje do další čočky, která nasměruje světlo na DLP čip. Pohyb kotouče a zrcadel na čipu je 

velmi přesně synchronizován. DLP čip vytvoří obraz pootočením zrcátek. Jedná se o 

reflektivní, tj. odrazovou technologii. Texas Instruments uvádí až 1024 pohybů zrcátek za 

sekundu. Právě takto vzniká šedá a všechny barevné odstíny. Čím déle je zrcadlo vystaveno 

světlu, tím světlejší odstín je. 

 

LED (Light-Emitting Diode) 

LED projektory jsou speciálním případem DLP technologie. Jde pouze o to že zdrojem 

světla není lampa ale LED diody. Největšími výhodami této technologie je nízká spotřeba, 

absence lampy a především malé rozměry. Zásadní nevýhodou je velmi nízká světelnost, 

reálně se pohybující v desítkách lumenů, což je stonásobně méně než u DLP technologie. 

 

Zhodnocení technologie  

Perfektní přesnost a podání barev je jedna z hlavních výhod této technologie. Mezi další 

výhody patří pak také vynikající kontrast, slušné vykreslení detailů a kvalita stínů. Za výhodu 

můžeme označit také to, že se jedná opravdu čistě digitální technologii. 



 

37 

 

U DLP technologie může být nevýhodou nepříliš dlouhá životnost lampy projektoru, 

nebo nepatrná menší ostrost obrazu v porovnání s ostatními moderními technologiemi. 

LCD (Liquid Crystal Display) 

Základním kamenem této technologie jsou dichroická zrcadla a LCD panely. Velkou 

výhodou těchto zrcadel je to, že dokážou propouštět či odrážet světlo dle jeho vlnové délky.  

Princip fungování je odlišný od technologie DLP. Paprsek světla z lampy dopadá na první 

zrcadlo, které díky nastavené vlnové délce propustí pouze červené světlo a zbytek odrazí. 

Další zrcadlo provádí to samé, ale propustí pouze zelené světlo, třetí zrcadlo propustí pouze 

světlo modré. Odražené paprsky světla pokračují samostatně do přiděleného LCD. Pro 

zobrazení se využívá tekutých krystalů a jedná se o transmisní technologii.  

 

Zhodnocení technologie 

Projektory používající LCD technologii jsou obvykle levnější než DLP projektory. Mají 

poměrně dost nevýhod. Jako největší nevýhodu bych označil stárnutí a vypalování LCD 

panelů, takže s přibývajícím počtem provozních hodin se degraduje kvalita obrazu. Rastr u 

LCD panelů je z principu znatelně viditelnější než u DLP nebo LCoS projektorů. LCD 

projektory jsou náchylnější na čistotu prostředí. Vniknutí prachu brání pouze prachový filtr.  

LCoS (Liquid Crystal on Silicon)  

Jedná se o poměrně novou technologii projektorů. Cenově jsou LCoS projektory pro 

běžnou veřejnost zatím nedostupné. Princip spočívá v kombinaci LCD a DLP technologií, 

kdy pro svůj chod využívá nejlepší vlastnosti obou technologií. Tato hybridní metoda, 

používá místo odrazových dichroických zrcadel, které ovládají svit jednotlivých pixel, 

tekutých krystalů. Lampa vyrobí světlo, hranol rozdělí světlo z lampy na tři základní barvy, 

tyto světlené paprsky dopadnou na LCoS displej a od toho se podobně jako u DLP projektorů 

odrazí. Obraz na displeji je v odstínech šedi. V případě černé barvy se světlo neodrazí, čím 

světlejší barva, tím více světla se od displeje odrazí. Odražené světlo putuje opět do hranolu, 

kde se spojí všechny barevné složky a nakonec zamíří přes optiku na plátno.  
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Zhodnocení technologie 

 Tato moderní technologie disponuje velkými výhodami oproti ostatním technologiím. 

Poskytuje vysoké rozlišení obrazu při zachování dokonalého barevného podání. Při 

vizualizaci také nevytváří duhový efekt a má vysoký kontrast. Nevýhodou je vysoká cena. 

Parametry projektorů 

 Rozlišení (pixel) - SVGA (800×600), XGA (1024×768), SXGA (1280×1024), UXGA 

(1600×1200), QXGA (2048×1536), WQXGA (2560×1600), HD 720p (1280×720), HD 

1080p (1920×1080) 

 Světelný výkon - Jas (udává se v ANSI lumenech) - čím je vyšší, tím je promítaný 

obraz jasnější a kvalitnější 

 Kontrast - poměr nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu (např. u 1000:1 je nejsvětlejší bod 

1000krát světlejší, než bod nejtmavší). 

 Rozhraní - konektory pro připojení zdrojů videosignálu: D-sub,RCA,VGA,HDMI, 

DVI, RJ-45, mini-DIN. Dnes se postupně stává standardem připojení přes LAN (RJ-45) 

a Wi-fi (802.11 b/g). 

Technologie LED LCD DLP LcOS 

Rozlišení 854 x 480 1024 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 

Světelný výkon 100 5 200 6000 6000 

Kontrast 1000:1 1500:1 2600:1 3000:1 

Hlučnost -  38 32 39 

Životnost lampy 20 000 2000 3000 3000 

Cena tisíce Kč statisíce Kč desetitisíce Kč statisíce Kč 

Tab. 4.1 Srovnání technologií projektorů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lumen
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4.6 Přímá projekce 

Mezi další metodu vizualizace leteckých simulátorů patří tak zvaná přímá projekce. 

Tento systém se skládá z dvou hlavních částí. První částí je zobrazovací zařízení, čímž je u 

toho to systému projektor dané technologie. Druhou částí systému je projekční plocha. 

Vizualizační systém přímé projekce není tak finančně náročný jako například systém 

kolimátorový. Neposkytuje oproti němu ale však dobrou úroveň virtuální reality, zaostření 

obrazu v nekonečnu či výborné optické vlastnosti jako pohled na obraz z jakékoliv pozice 

v simulátoru. V závislosti na prostorech, kde má být simulátor umístěn, typu použitého 

projektoru a dalších faktorech, se vzdálenost projekční plochy od očí pilota volí obvykle 

v rozmezí 1 až 3m. Aby obraz promítaný na projekční plochu odpovídal parametrům 

projektoru, je vhodné prostory dobře zatemnit. Vhodné je také, aby prostory nebyli prašné z 

důvodů choulostivosti projektorů na prach.  Velikost zorného pole je dána polohou oken 

kabiny simulátoru, tvarem a velikostí projekční plochy a množstvím použitých projektorů. 

Čím větší úhel zorného pole je pilotovi poskytován, tím je větší pravděpodobnost ponoření se 

do virtuální reality. Pokud totiž pilot například při vzletu periferně vidí scenérii, vnímá 

rychlost letadla vůči okolí a podobně. Projektory se většinou umisťují na držáky či hrazdy nad 

simulátor, ale není to pravidlem. Před stavbou samotného vizualizačního systému je nutné 

nejprve celý systém navrhnout a to hlavně z hlediska geometrie systému. 

 

Projektory (viz kapitola 4.5 Projektory) 

Jednou z hlavních části vizualizačního systému přímé projekce jsou projektory, které 

slouží jako zobrazovací zařízení. V současnosti se u těchto systému leteckých simulátorů 

používají převážně DLP projektory pro své dobré parametry a jejich dostupné ceně. Dnešní 

projektory disponují několika druhy nastavení, ať už je to manuální či elektronické 

přestavování čoček (Zoom) nebo nastavení pomocí softwaru výrobce. Při výběru projektoru 

pro daný systém je třeba dopředu znát několik faktorů, které do projektu vstupují. Jsou jimi 

například rozměry a intenzita osvětlení v místnosti  ve které bude simulátor umístěn, prašnost, 

kompletní návrh geometrie vizualizačního systému, tedy plánované projekční plochy a její 

vzdálenost od simulátoru a podobně. Při výběru je důraz kladen i na hlučnost a ohřívání 

projektorů, protože i tyto faktory můžou mít negativní vliv na ponoření pilota do virtuální 

reality. 
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Projektor 

EPSON EMP-83H BENQ MP515 ST BENQ MP525 ST 

Technologie LCD DLP DLP 

Svítivost 2200 ANSI 2500 ANSI 2500 ANSI 

Kontrast 400:1 2600:1 2600:1 

Hlučnost 35dB >32dB >32dB 

Rozměry (VxŠxH) 9x33x24 9x25x21 9x25x21 

HDTV Formát 720p, 1080i 720p, 1080i, 

1080p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 

1080p, 576i, 576p 

Digitální vstup NE HDMI HDMI 

Projekční vzdálenost 

(m) 

1.5 - 7.6 0.6 - 6.6 0.6 - 6.6 

Velikost obrazu (cm) 112 - 668 70 - 922 70 - 922 

Digitální zoom NE ANO ANO 

Nativní rozlišení 1024x768 XGA 800x600  SVGA 1024x768 XGA 

Maximální rozlišení 1600x1200 1600x1200 1600x1200 

Cena Lampy cca 9 000 Kč Cca 3000Kč Cca 3000kč 

Životnost 

lampy/spotřeba 

Až 4000h/248W Až 3000h/275W Až 3000h/275W 

Cena Cca 17 000 Kč Cca 9 000Kč Cca 13 000Kč 
Tab. 4.2 Srovnání vybraných projektorů 

 

Analýza srovnání 

Projektory BENQ jsou typu ST (Short Throw), tudíž promítají stejně velký obraz jako 

ostatní projektory, avšak z daleko menší projekční vzdálenosti. To umožňuje umístit 

projekční plochu blíž ke kokpitu simulátoru a tedy i k očím pilota. Nevznikají nároky na velké 

rozměry místnosti ve kterém je simulátor umístěn. Nedochází k tvorbě stínu od kabiny 

simulátoru a při využití více jednotek, dokážou vytvořit 180ti a více ⁰ obraz. Použití tří 

stejných typů projektorů umožňuje vznik kontinuálního obrazu s velkým úhlem zorného pole 

a usnadňuje také jejich kanálové sladění, které je poté ještě jednoduší, pokud se použije 

vhodného softwaru. 

Obraz, který promítají projektory BENQ je ostrý a vysoce kontrastní (2600:1!). 

Projektory jsou také méně hlučné. Jako velkou výhodou se také jeví cena náhradních lamp 

BENQ, která je až 3x menší než u projektoru EPSON. Z této analýzy vyplývá, že projektory 

společnosti BENQ s technologií ST jsou pro náš případ vhodnější. 

 

http://www.projectorcentral.com/Epson_Europe-EMP-83H.htm
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Uchycení projektorů 

Nedílnou součásti problematiky projektorů je jejich umístění, popřípadě uchycení. Jak 

již bylo zmíněno, vizualizační systém původního simulátoru obsahoval pouze jeden projektor 

pro vnější vizualizaci. Tento projektor byl přichycen pomocí sériově vyráběného, komerčního 

držáku, určeného právě pro tyto účely. Navrhovaná modernizace vizualizačního systému 

počítá se zapojením tří projektorů pro vnější vizualizaci. Bylo tedy nutné počítat se všemi 

faktory, které vstupují do problematiky uchycení tří projektorů najednou. Jedním z hlavních 

faktorů je nosnost dané konstrukce, v závislosti na tom, kolik projektorů by měla nést. Dalším 

požadavkem na tyto konstrukce je určitě její stabilita a dostatečná tuhost, při zachování nízké 

hmotnosti celé konstrukce. Je kladen velice velký důraz na to, aby se po nastavení a 

kalibrování obrazu na projekční ploše, projektory vůbec nehýbali. Nutné je, aby bylo možné 

pohybovat s každým projektorem zvlášť ve všech třech osách, natáčet ho či naklápět. Díky 

této funkci je nám umožněno s jednotlivými projektory manipulovat a precizněji ladit 

geometrii celé vnější vizualizace. Vhodné je, aby konstrukce byla praktická i z hlediska 

vedení kabelů k projektorům. Při návrhu uchycení projektorů je také nutné dbát ohled na 

finanční rozpočet celé modernizace.  

 Zhodnocením dále popsaných vlastností byli brány v úvahu tyto varianty: 

 Uchycení profesionálním držákem každého projektoru zvlášť 

Díky koncepci stropu, na který by se jednotlivé držáky pro projektory instalovali by 

bylo nutné, nejprve demontovat podhledy, které jsou umístěny po celé ploše stropu učebny, 

ve které se simulátor nachází. Po demontáži podhledů by se museli jednotlivé držáky přivrtat 

na strop. Jelikož materiálem stropu je beton, již samotné vrtání by bylo obtížné, nehledě na to 

že tyto držáky by museli být přivrtány pozičně naprosto přesně hned na první pokus, což je 

možné snad pouze teoreticky. Nejlevnější držáky projektorů na trhu umožňují pouhé natáčení 

a mírné klonění projektorů. Pokud bychom chtěli držák, který by nám umožnil manipulovat 

s projektorem alespoň ve dvou osách, dostali bychom se někde na cenu okolo čtyř, pěti tisíc 

korun. Tím že bychom potřebovali takových držáku tři, není tato varianta bez ohledu na její 

nedostatky ekonomický výhodná. 
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 Vybudování ploché platformy pro projektory na střeše simulátoru 

Vzhledem k tomu že by tato plochá platforma byla umístěna na střeše simulátoru, která 

není vyrobena z nikterak tuhého a pevného materiálu, hrozilo by zřícení celé konstrukce. 

Hmotnost tří projektorů s příslušenstvím se pohybuje okolo deseti kilogramů. Mohlo by tak 

dojít k prolomení střechy a zranění případných osob uvnitř kabiny simulátoru. Další 

nevýhodou je fakt, že platforma by byla pevně spojena s kabinou simulátoru a v případě 

otřesů kabiny způsobených už jakkoliv, by docházelo k chvění obrazu a pohybu projektorů. 

Tento jev by byl velice nežádoucí. Z hlediska manipulace s projektory ve fázi kalibrace 

obrazu by byl tento způsob uchycení projektorů výhodný.  

 Hrazda na střeše simulátoru pro zavěšení tří projektorů 

Tímto řešením, by se zabránilo možnému zřícení konstrukce, protože by byla 

konstrukce uchycena pouze v krajích částech a na bočních stěnách simulátoru. Naopak by 

došlo ke zvýšení tuhosti celé konstrukce simulátoru. Takovou to speciální konstrukci k 

uchycení projektorů bychom si museli vyrobit svépomoci. Součástí konstrukce by musel být i 

držák projektoru, který by umožnil naklánění, natáčení a pohyb jednotlivých projektorů ve 

všech třech osách. Jako materiál by bylo vhodné použít ocelové profily, konkrétně jekl pro 

jejich dobré statické vlastnosti. Nevýhodou je opět to co u předchozího řešení, a tedy to, že by 

byl simulátor s touto koncepcí pevně spojen. Mohlo by docházet vlivem pohybu osob v a 

mimo simulátor k otřesům kabiny a následně i k otřesům projektorů. Snadno by tak došlo 

k rozladění geometrie celé vnější vizualizace.  

 

 Vybudování rozměrné hrazdy uchycené do bočních zdí učebny 

Toto řešení se jeví jako optimální a to díky tomu, že odstraňuje většinu nedostatků 

předchozích řešení. Vlastním návrhem konstrukce bychom docílili pevné, stabilní a 

dostatečně tuhé konstrukce, vyrobené z ocelových profilů, která by měla patřičnou nosnost. 

Konstrukce by obsahovala prvek, který by každému projektoru umožňoval pohyb ve všech 

osách, natáčení kolem osy a jeho klonění. Díky tomu, že konstrukce by byla připevněna do 

bočních zdí učebny, nedocházelo by k již zmíněnému otřásu projektorů a následnému 

rozladění geometrie celého vizualizačního systému. Toto řešení, je po zhodnocení jeho 

vlastností pro naši modernizaci optimální a jeho finanční náročnost není neúnosná. 
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Obr. 4.9 Příklad uchycení projektorů pomocí hrazdy 

Projekční vzdálenost 

Pro úspěšnou realizaci vizualizačního systému přímé projekce, je nutné dopředu 

zpracovat detailní návrh celého systému jak v horizontální, tak ve vertikální rovině. Pokud 

jsme limitování z hlediska rozměrů prostoru ve kterém má být simulátor umístěn, pak závisí 

projekční vzdálenost právě na těchto rozměrech. Následně se volí typ projektoru, který je pro 

danou vzdálenost vhodný. Dnešní trh nabízí širokou škálu projektorů, které jsou schopny 

promítat rozměrově velký obraz ve výborné kvalitě, od jednoho až po řádově desítky metru. 

Nejsme li limitováni prostorem, bere se projekční vzdálenost jako hlavní délka, od které se 

dále odvíjí další rozměry a vzdálenosti. Vzdálenost projekční plochy od očí pilota je neméně 

důležitý rozměr.  Správně zvolená projekční vzdálenost, ve spojení s dalšími faktory značně 

ovlivňuje již zmiňovanou virtuální realitu a pocit z letu. Projekční vzdálenost lze v závislosti 

na typu použitého projektoru získat použitím tzv. kalkulátoru projekční vzdálenosti, který 

bývá z pravidla umístěn na stránkách výrobce. Tyto softwarové aplikace umí vypočítat dle 

zadané projekční vzdálenosti například kompletní rozměry promítaného obrazu, doporučenou 

intenzitu osvětlení prostor, zoom a podobně. Kalkulátor můžeme použít i naopak, známe-li 

pouze typ projektoru a požadovaný rozměr výsledného obrazu. 
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Projekční plocha 

Z pravidla je definovaná jako homogenní plocha, obvykle světlé barvy určená pro 

promítání obrazu vyslaného pomocí světelných paprsků, jedním nebo více projektory. 

K nátěru či nástřiku se používá speciálních býlích či šedých barev tak aby promítaný obraz na 

ploše poskytoval co nejlepší barevné podání, dobře vynikl a také, aby nedocházelo 

k barevným posunům a odlišnostem. Materiál těchto ploch se volí dle toho, zdali jde o přední 

či zadní typ projekce. U klasické přední projekce musí projekční plocha odrazit optimální 

míru světelného paprsku k divákovi, kdežto u projekce zadní se musí světelný paprsek dostat 

přes obvykle používané plátno, k divákovi na druhé straně projekční plochy.  

Jas a Kontrast projekčních ploch 

Tyto veličiny jsou z velké části ovlivněny především hodnotou zbytkového světla v 

místnosti, parametry (svítivostí) projektoru a velikostí promítané plochy, avšak je možné je 

ovlivnit i typem projekční plochy. Současný trh nabízí mnoho různých povrchových úprav 

projekčních ploch, které podle hladiny reflexní vrstvy dokážou valnou většinu světla, které na 

ní dopadá, opět odrazit k posádce. Může se jednat buď o nasazení speciálních tkanin, které 

svou strukturou zamezují pohlcování světla, nebo se může jednat o potáhnutí celé plochy 

reflexním materiálem s vhodnou strukturou. Je ovšem třeba počítat s tím, že čím více světla 

daná plocha dokáže odrazit (je více reflexní), tím menší jsou pak na něm pozorovací úhly - 

světlo dopadající na plátno, je odráženo výhradně směrem k pozorovateli (logicky sedí přímo 

proti plátnu, kde jsou zajištěny nejlepší obrazové vlastnosti) a do bočních stran již není možné 

odrazit světlo s postačující intenzitou. Navíc opravdu velmi reflexní plátna trpí jevem 

nazvaným "hot spot" (žhavé místo), na kterém se uživateli zdá obraz jasnější, než v jiných 

bodech. To je dáno právě vysokou hodnotou odráženého světla, kdy pouze několik míst na 

plátně odráží světlo přímo do oka pozorovatele - právě daný bod je pak označován jako “hot 

spot“. Pro zvýšení kvality promítaní černé barvy se používají šedé (tmavé) projekční plochy, 

které odrazí zpět méně světla, než světlé varianty. Odražené světlo se totiž neskládá jen ze 

světla, které přichází z projektoru, ale plocha musí odrazit i všechno okolní světlo v místnosti. 

Šedá plocha bude tedy odrážet černou barvu tmavější a bílou přirozeně také, ale většina 

dnešních projektorů nemá s nedostatkem jasu na bílých místech problémy, zatímco černá 

místa působí spíše tmavě šedě. Díky tmavší ploše lze tedy dosáhnout opravdu velmi černé a 

realistické barvy, zatímco rozdíl na bílé barvě je nepozorovatelný. Důležité ale je, aby u 

těchto projekčních ploch, bylo zajištěno co největší zatmění promítací místnosti. 
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Zakřivená projekční plocha 

Současné projekční plochy mají různé druhy geometrických tvarů. Od jednoduchých 

rovinných obdélníkových ploch, přes ty válcové, až po ty technologicky nejnáročnější 

sférické. Všechny tři typy ploch se v dnešní době používají, ale nejpoužívanější právě 

z hlediska poměru výkonu/náročnost je válcová projekční plocha. Profesionální projekční 

plochy vynikají precizní geometrií, jsou převážně vyráběny z laminátu či jiných lehkých a 

tvárných materiálů, popřípadě z textilních plachet. Při vícekanálové instalaci je obvykle 

plocha šroubovaná z více segmentů dohromady, z důvodu její velikosti a tvarové složitosti. 

Takto konstruované širokoúhlé projekční plochy poskytují velký úhel zorného pole. Součásti 

projekční plochy je její konstrukce, která může být různorodá, avšak nejčastěji se vyrábí 

z kovových materiálů tak aby byla co nejstabilnější. 

U vícekanálových vizualizačních systému se nejčastěji používají tyto druhy ploch: 

 Rovinné 

 Válcové 

 Sférické 

 

Obr. 4.10 Typy projekčních ploch a jejich poskytovaný úhel zorného pole  

 

U následujících kategorií je bráno v potaz, že pozorovatel se nachází ve středu daného 

geometrického obrazu, například u válcové plochy ve středu půlkružnice. 
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Rovinné 

Rovinné projekční plochy jsou nejjednodušší a nejlevnější z hlediska jejich výroby a 

instalace. Nejsou ale příliš vhodné pro vícekanálové uspořádání, kde je požadován velký 

zorný úhel. U rovinných ploch se zvyšuje vzdálenost od pozorovatele k ploše, v závislosti na 

úhlu pohledu od kolmice na projekční plochu což je poměrně nežádoucí, protože vzdálenost 

by měla být po celé šířce zorného pole konstantní. Jestli že je simulátor obklopen rovinnými 

projekčními plochami které na sebe navazují za účelem zvýšení úhlu zorného pole, přispívá 

to do jisté míry ke zvýšení virtuální reality. Přesto ale, poměrně velké úhlové přechody mezi 

rovinnými plochami nepůsobí velmi realisticky. Je také velice složité, až nemožné, vytvořit 

kontinuální bezešvý obraz. Hrany přechodů obrazů nelze jemně sladit tak aby obraz byl 

naprosto kontinuální, a působí tak poměrně nerealisticky.  

Válcové 

Válcové projekční plochy jsou oproti těm rovinným výhodnější hned z několika 

důvodů. Hlavní výhodou je poskytnutí velkého úhlu zorného pole při zachování konstantní 

vzdálenosti od očí pilota po celé šířce plochy. Efekt, kdy je pozorovatel lidově řečeno 

zabalen do projekční plochy velkou měrou přispívá k pocitu z letu. Návaznost kanálu na sebe 

je také lépe konfigurovatelná a je tedy možno docílit kontinuálního bezešvého obrazu o 

velkém úhlu zorného pole.  

Sférické 

Sférické, tedy kulové plochy (ve skutečnosti obvykle jejich výseče, výjimečně se 

používá celých 360 stupňových kulových ploch) obsahují veškeré výhody, kterými disponují 

plochy válcové, avšak navíc dodávají funkci zakřivení ve vertikální rovině. Tato skutečnost 

dodává pozorovateli ještě větší pocit virtuální reality a pocitů z letu. Vzdálenost od očí pilota 

k ploše je po celé šířce i výšce stejná, což je velkou výhodou. Plocha simulátor totiž „obaluje“ 

jak horizontálně tak vertikálně. Pro dosažení stejných úhlů zorného pole v obou rovinách, je 

třeba podstatně menších rozměrů plochy než u válcové, ale hlavně rovinné plochy. 

 

Hlavní výhoda zakřivených projekčních ploch oproti těm plochým spočívá v tom, že se 

stejnou jejich velikostí nám zakřivená plocha poskytne větší úhel zorného pole díky tomu, že 

se konce plochy neoddalují od pozorovatele ba naopak. Zakřivené plochy tak zvyšují úroveň 



 

47 

 

virtuální reality a ponoření se do simulace. Obecně je pro dobrou úroveň reality vhodné aby 

posádka viděla pouze promítaný (pohyblivý) obraz a ne statické okolí projekční plochy. Pro 

použití větších širokoúhlých ploch, či těch zakřivených je však nutné také zvýšit počet 

promítacích projektorů (kanálů). 

 

Vícekanálová projekce 

U projekčních ploch velkých rozměrů často nestačí jeden projektor k jejich 

kompletnímu osvícení, a tak je nutno přidat další zobrazovací zařízení. Dle typu projekční 

plochy a její velikosti se používá dvou a více projektorů. Hlavním požadavkem při tomto 

druhu řešení je to, aby byl výsledný obraz bezešvý a kontinuální. Skládání obrazu je velice 

náročná činnost, u které se používá jak softwarových tak hardwarových prostředků. Při této 

činnosti se zaměřujeme hlavně na hrany jednotlivých obrazů a seřízení jejich přechodů 

z jednoho na druhý. 

 

Obr. 4.11 Multikanálová projekce 

Překrytí (Overlap) 

Pro dokonale bezešví obraz po celé ploše plochy, je třeba jeho precizního složení. 

V praxi se okraje jednotlivých obrazů softwarově upraví a překryjí přes sebe, tak aby 

výsledný obraz byl sousledný.  

 

Obr. 4.12 Překrytí u multikanálové projekce 
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Velikost zesvětlených okrajů se vypočítá dle použitého rozlišení. Udává se v procentech 

celkové velikosti obrazu. (např. SXGA = 1280 * 0.125 = 160 pixel při 12,5% překrytí). 

Překrytím ještě softwarově neupravených okrajů přes sebe dojde k tomu, že se díky osvícení 

této plochy ze dvou různých projektorů výrazně zesvětlí (double brightness). Poté se dalším 

nástrojem softwarově upraví na okrajích jas a další parametry tak, aby byl obraz všude stejný. 

 

Návaznost kanálů 

Aby byl obraz výborně jak geometricky, barevně tak sousledně sladěn, je třeba zapojení 

dalších nástrojů pro tyto činnosti. V dnešní době se kalibrační procedury provádějí hlavně 

softwarovými aplikacemi. Pro úpravu překrývajících se obrazů slouží technologie nazvaná 

„Edge Blending“. Zajišťuje to, aby byl obraz stejný po celé ploše tak, že mění barevné 

hloubky, kontrast a jas na různých místech plochy. Pokud i například používáme stejný model 

projektorů, mají odlišnou charakteristiku a to hlavně díky jejich používání, kdy (zahřátí 

projektorů) se mění jas či barevná hloubka obrazu.  

Struktura vícekanálového systému 

Tyto struktury jsou obvykle pro různé vizualizační systémy (kolimátorové, přímo 

projekční, přímé zobrazení) stejné.  

Dle počtu výpočetních jednotek se dělí na:  

 Jeden společný počítač pro všechny kanály 

Tento systém obsahuje pouze jednu výpočetní jednotku, která je propojena se všemi 

zobrazovacími zařízeními pomocí hardwarových modulů. Jedním z nich je například Tripple 

Head To Go (TH2Go) od společnosti MATROX. K tomuto zařízení jsou schopny se připojit 

až tři zobrazovací zařízení a tento hardwarový nástroj je spojí tak, že se v počítači tváří jako 

jedno širokoúhlé zobrazovací zařízení. Dalším způsobem, jak připojit více zobrazovacích 

zařízení, je připojení více grafických karet do výpočetní jednotky. Například u vnitřního 

vyobrazení přístrojů kde se u některých systému zdvojené panely neliší, lze využít klasického 

rozbočovače videosignálu. 
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 Jedna výpočetní jednotka pro jeden kanál   

 U této struktury se realizuje spojení mezi jedním zobrazovacím zařízení a jednou 

samostatnou výpočetní jednotkou. Výpočetní jednotky jsou mezi sebou pak propojeny 

pomocí bezdrátové nebo místní LAN sítě a softwarově párovány.  

 

Zhodnocení technologie 

Přímá projekce svými možnostmi a parametry nabízí poměrně širokou škálu výhod. 

Jednou z nich je velký úhel zorného pole, který dokáže tento systém poskytnout. Přesto že 

tento druh vizualizačního systému není tak finančně náročný jako například kolimátorové 

systémy, poskytuje dostatečnou úroveň virtuální reality. Jako nevýhoda by se dala označit 

náchylnost na intenzitu osvětlení a prašnost. Poměrně složitá je také kompletace obrazu. Za 

pozornost stojí také poměrně velké ohřívání místního ovzduší projektory. 

 

4.7 Přímé zobrazení  

   

Přímé zobrazení (bez kolimace) 

Tento druh vizualizačního systému obsahuje pouze jeden prvek a to jednu anebo více 

obrazovek. Pokud je použito více obrazovek, jsou z pravidla rozmístěny vedle sebe kolem 

kabiny simulátoru. Umisťují se do podstatně kratší vzdálenosti od očí pilota, obvykle do 

1metru. Pokud chceme docílit velkého úhlu zorného pole je nutné použít více obrazovek, 

čímž se zvýší i požadavky na ostatní části systému jako je například výpočetní jednotka. 

 

Obr. 4.13 Vizualizace simulátoru pomocí plazmových obrazovek 
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Velkou nevýhodou toho to systému jsou rámečky obrazovek, ačkoliv v dnešní době se 

tyto rámečky velice zmenšují. Tento systém tak nevytváří kontinuální bezešvý obraz a 

nedokáže tak pozorovatele úplně vtáhnout do virtuální reality. Oči pilota jsou zaostřené na 

povrch obrazovky což také není příliš žádoucí. Výhodou je, že obrazovky nejsou až tak 

náchylné na okolní intenzitu světla a je snadnější je sladit ve vícekanálovém uspořádání. Také 

jejich obrazové charakteristiky jsou velice dobré (jas,kontrast,rozlišení). Pro tento způsob 

vizualizace leteckých simulátorů se používají tři základní technologie obrazovek. LCD, PDP a 

LED technologie, které jsou od sebe různými parametry a výkony odlišné.  Tento způsob 

vizualizace se používá většinou u simulátorů pro General Aviation a nebo kde je simulátor 

limitován z hlediska prostoru. 

 

Srovnání vlastností technologií 

 Vlastnosti PDP (Plasma Display Panel) v porovnání s LCD a CRT technologií. 

Kontrast  

Plazmové displeje jsou ve všeobecnosti udávané jako zobrazovací plochy s větší 

hodnotou kontrastu jako LCD panely. PDP má kvalitnější zobrazení černé barvy a lepší 

kontrast jako LCD, avšak obě technologie mají v tomto směru svoje technologické limity.  

Každá buňka na PDP musí být před vyzářením světla nabitá, aby buňky dokázaly reagovat 

dostatečně rychle (souvisí to s dobou odezvy), a proto nemohou dosáhnout věrnou černou 

barvu. Nové modely dokážou konkurovat CRT v kvalitě zobrazování černé barvy. 

 

Vypálení obrazu do displeje  

Se zobrazováním statických obrazů na displejích, v souvislosti s používáním 

vyzařovacího materiálu na bázi fosforu, je spojený problém takzvaného "burn-in", aneb 

vypálení obrazu do obrazovky. Při této poruše displeje hovoříme o permanentním, z části 

průhledném a z části viditelném, "otisku" původního obrazu. Je to způsobené fosforem, 

přitom fosfor ztrácí svoji svítivost v jednotlivých buňkách nerovnoměrně. V případě vypálení 

obrazu do zobrazovací plochy jsou rozdíly ve svítivosti jednotlivých buněk běžně 

rozeznatelné okem. Další variantou této chyby je zkreslení právě zobrazovaného obrazu s 

postupným ztrácením svítivosti. K této chybové kategorii přiřazujeme i pozastavení obrazu. 

Když skupina buněk zobrazuje barvy velké intenzity dlouhodobě, může nastat situace, že po 

zhasnutí skupiny buněk bude původní obraz viditelný ještě na nějakou dobu (fantom obrazu). 
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Avšak tento jev není proti vypálení obrazu permanentní a po krátké době, když 

poklesne napětí v buňkách na normální úroveň, přízrak obrazu zmizne. 

 

Doba odezvy  

Co se týče zobrazování, LCD panely jsou komplexnější technologií. Aby mohla být 

výsledná barevná hodnota daného pixel změněná, potřebujeme, aby se krystal otočil do 

správné polohy, což je časově náročným krokem. V případě PDP je změna barvy pixel 

způsobená změnou napětí v okolí buňky, co má za následek velmi nízké hodnoty doby odezvy 

oproti LCD. U LCD panelů se často potkáváme s efektem pozdního zhasínání bodů, které se v 

případě PDP nevyskytuje vůbec a je způsobeno vyšším časem odezvy.  

 

Pozorovací úhel a barevná věrnost  

Pozorovací úhel je jeden ze základních parametrů pro LCD, ne však pro PDP. U 

plazmových displejů je tato hodnota mnohem vyšší, než u LCD, prakticky PDP má 

pozorovací úhel stejný s plochými CRT obrazovkami. Oblast zobrazitelných barev na PDP je 

větší, než u LCD. Důvodem je rozdílný princip zobrazování. LCD filtruje všechny barvy z 

bílé barvy, PDP hned vyzařuje barevné světlo, pomocí kterého se dá dosáhnout vysoká 

věrnost a škála barev (počet barev na PDP je nad 236 oproti 234 pro LCD). 

 

Spotřeba  

U PDP potřebuje každá buňka svůj vlastní zdroj energie, celková spotřeba PDP je o dost 

vyšší, než u LCD. Ve většině případů se mluví o dvojnásobné spotřebě, avšak tyto hodnoty 

jsou silně závislé od nastavení a zobrazovacích módů. Většina PDP má v sobě zabudovaný 

mód zobrazení s největší věrností a intenzitou barev až po šetřící mód, přičemž rozdíly ve 

spotřebě elektrické energie mezi jednotlivými módy může být i několik desítek wattů. 

 

Váha  

PDP potřebuje na kvalitní izolaci vzácných plynů od prostředí skleněné tabule. Sklo je 

materiálem poměrně těžkým, většina PDP je těžších, než LCD s porovnatelnými velikostmi. 

Výkonnost ve špičkovém provozu PDP může v případě provozu s vysokou intenzitou obrazu 

generovat bzučící zvuk, známý ze starých neonových světel. Je to následek toho, že plyn musí 

uvnitř PDP pracovat za ztížených podmínek. 
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Poškození a vady  

Bohužel náchylnost na mechanické poškození u LCD je velká, protože nemají sklo, 

jako CRT obrazovky, PDP sklo má, ale díky svým rozměrům je zranitelný. LCD je potřeba 

věnovat při čištění velkou pozornost, aby nedošlo k jeho poškození promáčknutím. V 

takových případech je nutná výměna panelu a to znamená - nový televizor. 

.  

        Obr. 4.14 Desktop simulátor s LED obrazovkou a multifunkčními panely 

Syntéza porovnání 

O PDP obrazovkách se říká, že mají daleko živější obraz. Znamená to, že krycí vrstva je 

skleněná, zatímco u LCD je plastová a obvykle matná. To však není vůbec žádná  nevýhoda a 

naopak, je plast praktičtější a to hned z několika důvodů. Není tak lesklý, a tak lze obraz 

sledovat i v nezatměných prostředích, aniž by posádku obtěžovaly odlesky. Obrazovka je 

daleko lehčí a nehrozí poškození při položení obrazem domů. Také plast má některé 

nevýhody. Hůře se udržuje, je třeba používat speciální přípravky na čištění, zatímco klasické 

sklo lze utřít i vlhkým hadříkem.  

 

Tab. 4.3.  Porovnání LCD a PDP technologií 
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Obecně jsou PDP obrazovky vhodné pro dynamičtější obraz. U LCD totiž dochází díky 

delší odezvě než u PDP, k rozmazání obrazu při jeho rychlé změně. Co se týče ekonomie 

provozu, tak je výhodnější LCD technologie. Při stejné úhlopříčce může mít pouze poloviční 

spotřebu. U LCD obrazovky se také lépe reguluje jas, který se sníží intenzitou podsvětlení. U 

simulátorů se většinou používá LCD TFT display. 

Výhodou je i vyšší světelnost než u projekce. Doporučená světelnost v simulátorech je 

300 cd/m
2
. Nevýhodou přímého zobrazení je malá vzdálenost zobrazovací plochy od očí 

pilota. Pokud je totiž vzdálenost menší než 1 m, oči pilota jsou zaostřeny na tuto vzdálenost, 

což může významně ovlivnit vnímání vzdáleností a celkovou úroveň virtuální reality. 

Zhodnocení technologie 

Vizualizační systém přímé projekce disponuje oproti předchozím technologiím větším 

kontrastem a jasem, ani jeho geometrické skládání obrazu není příliš složité. Na druhou stranu 

díky malé vzdálenosti očí pozorovatele od obrazovky, zaostří oko na plochu obrazovky a 

nejen kvůli tomu ale i díky již zmiňovaným rámečků obrazovek neposkytuje tento systém 

příliš dobrou úroveň virtuální reality. Tyto obrazovky mají také špatné pozorovací úhly a při 

vícekanálovém uspořádání neposkytují bezešvý kontinuální obraz. Vizualizační systém je 

také z hlediska ekonomického nevýhodný, uvažujeme-li o návrhu systému s poměrně velkým 

zorným úhlem.  

 

 

Přímé zobrazení s kolimací 

Jde o speciální druh přímého zobrazení, kdy z důvodů odstranění nežádoucího 

zaostřování pilotova zraku na plochu obrazovky, ke kterému dochází u klasického přímého 

zobrazení, je před obrazovku umístěna kolimační čočka. Zajistí to, že oči zaostří obraz 

v optickém nekonečnu. Z hlediska rozměrů je nejvýhodnější použít Fresnelovu čočku. Tato 

čočka má podobné parametry jako klasická skleněná čočka, avšak má podstatně menší 

hmotnost. Jsou z ní totiž odstraněny části, které nezajišťují lom světa. Celá čočka, která může 

mít nejrůznější tvary se dá lehce zakomponovat do rámu, který je umístěn před zobrazovací 

monitor. 
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Obr. 4.14 Princip přímého zobrazení s kolimací 

 

4.8  Vnitřní vizualizace 

Pod pojmem vnitřní vizualizace je zahrnuto veškeré vyobrazení, ať už digitální či 

analogové, které je umístěno obvykle v uzavřeném kokpitu simulátoru. Podíváme-li se na 

úroveň a řešení těchto systému od nejvyšší kategorie certifikace dle předpisu tak zjistíme, že 

se kokpit simulátoru téměř vůbec neliší od kokpitu skutečného letadla. Jednotlivé přístroje a 

systémy skutečně pracují a vypadají přesně tak jako u daného typu reálného letadla. Tato 

kategorie simulátorů se označuje FFS a slouží k typovému výcviku. U simulátorů které 

představují typ letadla používající stále analogové přístroje, vypadají ty jeho identicky avšak 

úplně jiné vnitřní konstrukce. U takovýchto přístrojů je obvykle nahrazena vstupní veličina 

digitálním či elektrickým signálem. Uvnitř přístroje je pak převodník a servomotor, který je 

spojen s ukazatelem přístroje. Tyto přístroje jsou pomocí integrovaných vstupních a 

výstupních obvodů spojeny s výpočetní jednotkou simulátoru. Podobně jsou konstruovány 

různé ovladače a přepínače, jako elektromechanické součástky spojeny přes I/O karty 

s počítačem. Softwarově je pak každý ovladač přiřazen k jeho patřičné funkci. Díky postupné 

modernizaci letadel se v jejich kokpitech začali používat tzv. glass kokpity, tedy obrazovky 

nahrazující analogové přístroje. V simulátorech je z hlediska konstrukce a technologie je o 

mnoho výhodnější používat tyto obrazovky. Jde totiž jen o to vhodně softwarově upravit a 

rozmístit přístroje na LCD monitoru a následně ho přemaskovat tak, aby působil věruhodně a 

přinášel pocit virtuální reality. Takto vyobrazené přístroje nemusí být pouze ty digitální, ale i 

klasické analogové.  
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Některé přístroje mají své ovladače, ty se umísťují do prostor tak jako v reálnem letadle 

a pomocí elektronických prvků jsou propojeny s počítačem. Je možnost použít dotykových 

obrazovek k ovládání jednotlivých přepínačů, avšak ve skutečném provozu se toto řešení 

ukázalo jako poměrně nepraktické. 

  

Obr. 4.15 Přemaskovaný LCD monitor a přístrojový panel Cessny s ovladači 

Dnešní trh také nabízí nepřeberné množství doplňkových modulů (audio-panel, 

autopilot, rádio-panel, atd..), které lze k výpočetní jednotce připojit jednoduchým USB 

kabelem a softwarově sesouhlasit s programovou platformou simulátoru. Možnosti jak tedy 

vizualizovat přístrojové vybavení kokpitu simulátoru jsou následující: 

A. Upravené reálné nebo nové digitální přístroje  

B. Přemaskované LCD panely 

Ovládání: 

C. Upravené elektromechanické součástky 

D. Komerční externí USB moduly 

.  
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5   Zdůvodnění vlivu modernizace 

Letecký simulátor má co možno v největší míře napodobit skutečné letadlo, tedy hlavně 

let v něm uskutečňovaný. V této kapitole diplomové práce, jsou popsány faktory, které 

ovlivňují ponoření pilota do virtuální reality, jejich význam a možnosti provedení. Dále také 

popis a zdůvodnění modernizace vizualizačního sytému simulátoru ÚLD-PC/SIM 01. 

Uvedena je také analýza původního stavu a jeho řešení právě touto modernizací s ohledem na 

VR. 

 

Virtuální prostředí 

Integraci uživatele se simulovaným prostředím umožňuje technologie nazývaná 

Virtuální realita, zkráceně také VR. Obecně se techniky virtuální reality snaží vytvářet iluzi 

skutečného světa (prostředí). Používá se v mnoha odvětvích. Principiálně jde o vytváření 

audiovizuálního prostředí, někdy také doplněno nástroji stimulujícími hmat, pohyb atd. 

 V současnosti se intenzivně pracuje stále na vývoji nových systému a technologiích 

virtuální reality, avšak k vytvoření věrného prostředí splňující veškeré požadavky reálného 

světa ještě nedošlo. V budoucnu se touto technologii počítá jako s běžnou součástí výbavy 

počítače. 

 

.Využití virtuální reality v praxi 

Velké předpoklady pro využití v mnoha oborech je jedna z hlavních zbraní Virtuální 

reality. S virtuální realitou se můžeme setkat například v lékařství, sportu, zábavním 

průmyslu, strojírenství, armádě a samozřejmě že také v průmyslu leteckém. 

 

5.1 Význam simulátorů 

Vytvářet virtuální svět či virtuální podobu něčeho, co je v reálném světě skutečné a 

hmatatelné, je v obecnosti úkol simulátorů jako takových. U simulátoru leteckých tomu není 

nikterak jinak. Letecký simulátor může sloužit k široké škále činností. Od nástroje pro 

zábavu, ke které některé komerční firmy svoje full flight simulátory propůjčují po dobu kdy 

na nich neprobíhá výcvik, přes nástroj pro odbourání stresu a strachu z létání, až po skutečný 

výcvik pilotů. Výcvik pilotů má mnoho tříd a druhů dle kvalifikace pilota.  
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Od výcviku soukromého pilota PPL(A), přes kurz součinnosti letové posádky MCC až 

po typové kvalifikace na jednotlivé typy letadel. Na simulátoru lze odlétat vždy část 

jednotlivých kvalifikací v rozsahu daným předpisem. Jak už jsem zmínil, letecké simulátory 

se nepoužívají pouze pro výcvik pilotů, ale i pro odhalování příčin leteckých nehod, porušení 

leteckých předpisů, letecká nekázeň, chování jednotlivých systémů, testování letových 

zapisovačů, výcvik palubního personálu a podobně. Letecké simulátory hráli bohužel i 

významnou část role v roce 2001 při teroristických útocích v USA. Letecké společnosti stále 

objednávají další a další letecké simulátory, protože ty které v současné době vlastní jsou 

v provozu téměř 24 hodin, 7 dní v týdnu.  

Zaměříme-li se na letecké simulátory z hlediska výcviku pilotů, používají se právě 

z těchto důvodů: 

 

Výcvikový význam 

Oproti výcviku na reálném letadle nám letecký simulátor umožňuje vytvořit jakékoliv 

podmínky pro daný let. Je velice univerzální a dává nám možnost zvolit například typ letadla, 

letiště vzletu či přistání, roční období, povětrnostní podmínky a podobně. Díky schopnosti být 

variabilní, je možné uspořádat posloupnost výcviku od jednotlivých seznamovacích letů až po 

nouzové a bezpečnostní postupy bez časové prodlevy. Výhodou je také možnost do 

nekonečna opakovat různé procedury či závady. Velice velkým přínosem je možnost daný 

výcvik analyzovat a vyhodnotit díky softwarovému audio-video záznamu, geografické polohy 

letounu a podobně. Dle kategorie certifikace lze simulátory určit pro jednotlivé typy výcviků. 

Psychologický význam 

Díky tomu, že pomocí leteckého simulátoru můžeme posloupnost výcviku volit, jak se 

nám zachce, jsme schopni ho uspořádat tak, aby uchazeč začal nejprve jednoduchými 

operacemi a postupně mu náročnost zvyšovat. Můžeme tak snížit určitou míru stresu, která na 

pilota působí nebo jí úplně odstranit, což je velice přínosné hlavně v začátcích výcviku, kdy se 

student teprve seznamuje s prostředím a obsluhou letadla. Stres nebo psychické vyčerpání se 

dostaví tehdy, když pilot ztratí kontrolu nad letadlem a je tzv. nad jeho síly. Důkladným a 

opakovaným procvičováním činností, které způsobují studentovi problémy je lze postupně 

zdokonalit a odbourat tak i stres při nich původně vznikající.  
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Na simulátoru můžeme jak stres odbourávat, tak i úmyslně vyvolat, například 

nouzovými procedurami, chybami jednotlivých systémů či vysazením motorů. Sleduje a 

analyzuje se chování posádky při řešení těchto situací.  To, jak velký je přínos leteckých 

simulátoru z hlediska psychologie, závisí na výší poskytované úrovně virtuální reality daným 

simulátorem. 

Bezpečnostní význam 

Ve všeobecnosti jde o to, že se simulátor nachází v učebně na zemi, nehrozí studentovi 

takové nebezpečí jako při letu skutečným letadlem. Je tedy možné připravit uchazeče o pilotní 

výcvik na situace, které mohou být například nouzové. Požár motoru za letu, jeho oddělení od 

letadla, porucha přetlakového systému a podobně. Systémy leteckých simulátorů umožňují 

jejím instruktorům aktivovat během probíhajícího letu téměř jakoukoliv chybu či závadu a ty 

se navíc mohou kombinovat. Studenti jsou tak vycvičeni na situace, u kterých je šance, že se 

v reálu uskuteční velmi malá. Z posledních statistik vyplývá, že letecké incidenty nebo 

nehody způsobené chybou posádky jsou více jak z poloviny důsledkem nevyhovujícího 

výcviku a negramotnosti pilota vyplývající z nedostatečných znalostí podstaty procesů 

probíhajících po dobu letu. Výcvik na leteckém simulátoru tedy vylučuje možnost leteckého 

incidentu či dokonce havárie a nejen pro tuto neskutečnou výhodu se simulátory používají 

zejména pro nácvik nouzových procedur, které není možné v plné míře reálně testovat a 

zkoumat tak chování posádek. Používání leteckých simulátoru přispívá velkou měrou 

k celkové bezpečnosti letového provozu. 

  

Ekonomický význam 

Letecké simulátory mají kromě již zmíněných druhů přínosů také ten ekonomický. I 

přes poměrně vysoké náklady na pořízení simulátoru, které ovšem nedosahují výše ceny za 

skutečné letadlo jsou letecké simulátory velice ekonomicky výhodné. Oproti létání na 

skutečném letadle, kde je nutné kalkulovat s pronájmem letadla, cenou paliva, pojištěním, 

letištním poplatkům a podobně jsou náklady na létání na simulátoru podstatně a to až 

několikanásobně nižší. Toto tvrzení platí zejména s rostoucí velikostí letadla, kdy je rozdíl 

mezi letem na simulátoru a ve skutečném letadle například několik set tisíc českých korun. 

Neustálý vývoj výpočetní techniky dopředu a její využití v oblasti letecké simulace hraje 

velkou roli v ekonomické analýze leteckého výcviku.   
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Předpisem definované třídy certifikací leteckých simulátorů, do jisté úrovně naznačují, 

jak moc jsou jednotlivé simulátory schopné napodobit skutečný letoun, tedy udávají nároky 

na úroveň jejich virtuální reality. 

 

 

5.2 Faktory ovlivňující VR 

Vizualizační systém je velice podstatná a důležitá část simulátoru. V podstatě 

zabezpečuje činnost, díky které se říká simulátoru simulátor. Přispívají tedy hlavně k ponoření 

se do simulace a celkovému pocitu z letu. Dodržováním zmíněných faktorů při návrhu a 

konstrukci vizualizačního systému, jakými jsou například velká zakřivená projekční plocha, 

neviditelnost statických bodů, kvalitní vnitřní vizualizace a podobně, docílíme větší úrovně 

celkové virtuální reality a jsme schopni do jisté míry ovlivnit pilotovo myšlení. 

Izolace simulátoru od okolí 

Zvýšení úrovně virtuální reality dosáhneme, když letecký simulátor dostatečně 

izolujeme od okolního prostředí. Simulátor ukryjeme nejlépe do komplexně uzavřené 

konstrukce. Zbavíme se tak vlivu rušivých elementů, jakými mohou být například hluk, 

světelné záření a podobně. Kvalitní separací kokpitu simulátoru přispějeme velkou měrou ke 

zvýšení úrovně virtuální reality a celkově lepšímu ponoření se do simulace. Jako příklad 

nedostačeného řešení této problematiky může sloužit situace, kdy pilot letící v simulátoru, 

v letové hladině 380, slyší například hluk vydávaný zahradní sekačkou, sekající trávu před 

budovou leteckého simulátoru. 

Separace vizualizačního systému 

V návaznosti na předchozí faktor, je velice žádoucí pro větší stimulací lidských vjemů, 

oddělit uzavřený kokpit a jeho vnitřní vizualizaci od vizualizace vnější scenérie. Piloti letící 

v simulátoru pak dostávají pocit, že se skutečně dívají ven z okna letadla a následně na 

přístroje, které jsou skutečně uvnitř simulátoru před nimi. Tento faktor je předmětem 

některých kategorií certifikace leteckých simulátorů. Také co nerealističtěji vybavený kokpit 

simulátorů napomáhá ke stimulací zrakových a hmatových vjemů. Rozdělení vizualizačního 

systému na vnitřní a vnější odpovídá plně realitě, protože nutí pilota měnit zaostření očí podle 

toho, zda sleduje přístrojovou desku nebo okolí (scenérii). 
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Celková úroveň vizualizace 

Do této kategorie spadají ostatní faktory ovlivňující úroveň virtuální reality simulátoru. 

Grafická úroveň obrazového generátoru, propracovanost scenérií okolí, možnost zobrazování 

reálných povětrnostních podmínek, velikost zorného pole, letový model, reálná kabina 

letounu jsou pro celkový pocit simulace nepostradatelné a na čím vyšší úrovni jsou 

definovány, tím je vyšší i celková úroveň simulátoru.  

 

Kokpit simulátoru 

Cílem je aby vnitřní prostor simulátoru co nejvíce připomínal skutečný letoun, který 

reprezentuje. Simulátor totiž musí přesvědčit pilota, že se nachází ve skutečném letadle, 

nikoliv v simulátoru. Pilot letadlo musí takzvaně „cítit“. Také je velice žádoucí aby jednotlivé 

systémy byli zobrazeny tak jako ve skutečnosti, včetně charakteristik jednotlivých ukazatelů. 

 

Statické předměty ve výhledu 

Pokud se ve výhledu pilota nachází předmět, který je statický, pilot nikdy nedostane 

opravdový pocit virtuální reality. Viditelné statické předměty totiž neumožní ani kvalitní 

vizualizací ošálit lidský vestibulární systém natolik, abychom se ponořili do simulace. Záleží 

také na barvě, poloze a velikosti těchto předmětů. 

 

 Vnímání pohybu (Pohyblivá platforma) 

V reálném světě, vnímáme pohyb pomocí souhrnu informací především z vestibulárního 

ústrojí, ale také zrakových, hmatových a pomocí proprioreceptorů.  Náš vestibulární aparát je 

životně důležitý pro udržení rovnováhy, poskytnutí prostorové orientace a ve spolupráci 

s vizuálními podněty dokáže tělo informovat o rychlost či zrychlení vůči okolnímu prostředí.  

Civilní letecké simulátory se snaží nahrazovat pohybové efekty. K tomu využívá pohyblivých 

platforem, které manipulují s celým simulátorem ve třech osách.. Často se označují anglicky 

jako „Motion Platform“, protože věrně simuluje veškeré pohyby letadla. Dřívější hydraulické 

válce postupně nahrazují elektromagnetické aktuátory. V současnosti je pro tuto činnost 

nejvíce používán hexapod, který disponuje šesti stupni volnosti.  
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Simulace pohybových vjemů přibližuje simulátor poměrně blízko k realitě, pokud jsou i 

další jeho systémy dobře propracovány. Pohyblivá platforma se používá hlavně u komerčních 

leteckých simulátorů, protože jsou tyto systémy poměrně finančně nákladné a vyžadují 

specializovanou údržbu.  

 

Síly v řízení 

 Zavedení sil do řízení také ovlivňuje ponoření pilota do simulace. Ovládací prvky slouží 

k propojení pilota s letadlem, vzniká tak vazba stroj-člověk. Nejen pomocí těchto prvků pilot 

lidově „cítí“ letadlo a stává se jeho součástí. Je také potřebné, aby mu byli předávaný 

impulzy, které letadlo pohybující se okolím a to ať už na zemi či ve vzduchu generuje. Pilot 

díky sílám v řízení pociťuje chování letadla v různých povětrnostních podmínkách, vibrace, 

pohyb letadla po zemi atd. V kombinaci s pohyblivou platformou je tento systém velice 

efektivní. Předpis JAR-STD A požaduje síly v řízení u jednotlivých certifikovaných  

kategoriích leteckých simulátorů. 

 

5.3 Odstranění nevhodných jevů 

Analýzou původního stavu simulátoru jsme identifikovali jednotlivé nevyhovující prvky 

původní vizualizace. Tyto nevhodné jevy jsou vytyčeny následovně a v průběhu modernizace 

byli řešeny jako dílčí prvky. 

 

 Nevhodné umístění simulátoru 

Simulátor byl přesunut do samého středu učebny právě kvůli stavbě nového 

vizualizačního systému, který obsahuje půlkruhovou válcovou projekční plochu. Simulátor 

byl přesunut na dané místo, dle předchozích výpočtů a plánů konstruovaných softwarovými 

programy.  

 

 Promítání scenérie na boční stranu učebny 

Tento problém byl vyřešen přesunutím simulátoru do středu učebny a konstrukci nové 

projekční plochy. Tímto řešením jsme snížili pravděpodobnost, že by se podobný problém 

vyskytl znovu téměř na nulu. 
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 Nevycentrovaný střed projekce 

Díky novým, softwarovým možnostem a přesnému návrhu nové geometrie 

vizualizačního systému, byl střed projekce umístěn horizontálně do osy simulátoru a 

vertikálně do úrovně očí pilotů. 

 

 Nevyhovující projekční plocha 

Návrhem a konstrukcí kompletně nové válcové projekční plochy, se zdokonalila její 

celková kvalita. V kombinaci se třemi projektory, zajišťujícími vnější vizualizaci poskytuje 

celý systém zorný úhel pilota z kabiny až o velikosti 180°. 

 

 Viditelnost statických bodů z kabiny simulátoru 

Tím, že se simulátor přesunul do středu učebny a je téměř z celé přední strany obklopen 

novou válcovou projekční plochou dostatečně velkých rozměrů, je téměř nemožné ze 

standardní polohy pilota v kabině , vidět cokoliv jiného než promítaný obraz.  

 

Obr. 5.1 Grafické porovnání vizualizačního systému před a po modernizaci 

 

 Příliš velká intenzita světla v učebně, kde se simulátor nachází 

Tento problém je řešen zatměním oken různými prostředky. Příliš velká intenzita světla 

má za následek celkové zhoršení obrazu, hlavně co se týče kontrastu, podání barev a to i za 

použití projektorů té nejlepší kategorie. 
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 Projektor 

Byli zakoupeny tři nové, typově identické projektory s velice dobrými vlastnostmi a 

hlavně s technologií typu ShortThrow. Tyto projektory byli vybrány také z hlediska poměru 

cena/výkon. V kombinaci s půlkruhovou válcovou projekční plochou, poskytuje systém až 

180° výhled z kabiny. Jedná se o typ Benq MP525ST. 

 

 Ztráta dat o počasí díky použití dvou výpočetních jednotek 

Systém výpočetních jednotek byl kompletně přepracován. Díky stálému vývoji v oblasti 

informačních technologií a tudíž i zvyšování výkonu výpočetních jednotek, byli původní dva 

počítače nahrazeny pouze jedním, osobním počítačem o extrémně vysokém výkonu. 

 

 Celkové řešení vnitřní vizualizace 

Na základě identifikace původních nedostatků byl systém vnitřní vizualizace kompletně 

přepracován, nahrazen novými monitory a kompletně se změnilo i ovládání všech systémů. 

Byli zakoupeny elektrosoučástky pro stavbu přepínačů, voličů a podobně. Celý přístrojový 

panel bude také překryt maskou pro daný typ letadla. 
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6  Návrh modernizace letového simulátoru ÚLD/PC – SIM 01 

 Díky analýze původního stavu simulátoru ÚLD/PC-SIM01 a zjištěných nedostatků 

týkajících se převážně vizualizačního systému, bylo téměř nutné, aby proběhla modernizace 

simulátoru a nedostatky se odstranili. Modernizace neměla pouze odstranit původní 

nedostatky, ale také posunout úroveň simulátoru a to hlavně jejího vizualizačního systému 

výše a například v budoucnu dosáhnout certifikace. Jedním z mých osobních požadavků bylo 

také to, aby se na tomto simulátoru Ústavu Letecké Dopravy razantně zvýšil pocit z letu a 

ponoření studentů do virtuální reality.  

 

Obr. 6.1 Návrh trojrozměrného modelu modernizovaného simulátoru ÚLD/PC-SIM 01 

 Všechny tyto faktory, by měly vést také ke zvýšení úrovně výuky studentů, která jak už 

bylo řečeno, na simulátoru probíhá. Student by se měl cítit jako ve skutečném letadle. Dle 

analýzy možností modernizace vizualizačního systému leteckých simulátorů, kterou se 

zabývá kapitola 4, byly navrženy zásadní změny.  
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 Původní, vnější vizualizační systém obsahoval pouze jeden projektor a projekční 

plochu, což byla vlastně obyčejná stěna místnosti a jednu samostatnou výpočetní jednotku. 

Ten vnitřní obsahoval tři nedotykové a dvě dotykové obrazovky, externí modul autopilota, 

jedno ruční a nožní řízení a samostatnou výpočetní jednotku. Místo tohoto systému byl 

navrhnut vizualizační systém s jednou sdílenou výpočetní jednotkou, která slouží jak pro 

vnější, tak pro vnitřní vizualizaci simulátoru. Obrazovky uvnitř simulátoru jsou nahrazeny 

nedotykovými a jejich počet je snížen na čtyři. Dvě z nich jsou širokoúhlé. Pro ovládání 

jednotlivých systémů byly zakoupeny elektromechanické součástky, které budou propojeny se 

speciálními interferenčními kartami a pomocí USB kabelu připojeny k výpočetní jednotce. 

Přes celou plochu palubní desky by pak měla být položena maska, simulující přístrojový 

panel konkrétního typu letadla s otvory na přístroje.  

Vnější vizualizaci zabezpečují nyní tři projektory, které jsou k jediné výpočetní jednotce 

simulátoru připojeny přes speciální video-hardware. Jsou zavěšeny nad simulátorem, 

promítají obraz na půlkruhovou válcovou plochu, která se rozkládá před simulátorem             

a poskytuje téměř 180° úhel zorného pole. Avšak díky faktu, že kabina simulátoru nebude 

změněna, chybí na té stávající boční okénka pro ještě větší zorný úhel výhledu z kabiny. 

 

Požadavky 

Požadavkem bylo vybudovat kvalitní vizualizační systém, s co největším úhlem 

zorného pole, při zachování současné kabiny simulátoru a odstranění původních nedostatků. 

Celá modernizace musela být provedena také s ohledem na finanční možnosti a daný 

rozpočet. Záměrem bylo také postupovat v souladu s předpisem JAR-STD 4A tak, aby 

v budoucnu bylo simulátor možno certifikovat pro nejnižší kategorii, BITD. 

  

Návrhová dokumentace 

 Na základě požadavků a limitujících faktorů se začala plánovat celá modernizace. 

Nejprve jsme definovali činnosti, které budou předmětem modernizace a stanovili jsme jejich 

přibližnou dobu trvání a logickou posloupnost. Byly prezentovány tabelárně a díky této 

analýze jsme byli schopni určit předběžnou celkovou dobu realizace celé modernizace, avšak 

až samotný proces realizace ukázal, že tuto celkovou dobu ovlivňují i další dopředu těžko 

předvídatelné faktory. 
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Díky tomu, že bylo požadováno, aby simulátor zůstal v původní místnosti, jsme byli 

limitování z hlediska prostorů. Celý vnější vizualizační systém se tedy stavěl na základě 

rozměrů této učebny. Všechny součástí byly proměřeny včetně rozměrů učebny a následně 

vyhotovena kompletní výkresová dokumentace pomocí grafického software. Návrh kompletní 

geometrie, rozmístění a poloh jednotlivých částí systému pomocí tohoto software se ukázal, 

jako velice efektivní a přínosné, až nutné pro následnou realizaci takto složitého 

vizualizačního systému.  

 

Obr. 6.2 Tvorba návrhové dokumentace pomocí software SolidWorks 

 

Bylo nutné vyhotovit trojrozměrný model celého prostředí včetně simulátoru a 

navrhovaného vizualizačního systému. Na základě tohoto přesného identického modelu byly 

vypracovány výkresy v různých pohledech a rovinách. Byly vyhotoveny výkresy jako nárys, 

bokorys a půdorys. Díky této vynikající softwarové pomoci jsme poté byli schopni dle 

parametrů vybraného projektoru, typu projekční plochy, rozměrů a polohy oken simulátoru, 

polohy očí pilota a podobně, navrhovat jednotlivé vzdálenosti a rozměry. Ještě před 

definitivním rozhodnutí pro určitou konfiguraci vizualizačního systému pro náš simulátor, 

byly vyhotoveny výkresy se všemi možnostmi řešení a následně analyzovány. 

   

 

6.1 Kabina a vnitřní vybavení simulátoru 

 Zhodnocením dostupných zdrojů a časové náročnosti celé modernizace, bylo 

rozhodnuto nestavět kompletně novou kabinu simulátoru, ale použít tu původní. Rozměrově a 

tvarově imitovala kokpit Boeingu 737.  
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 Pro původní vizualizační systém byla její konstrukce a upořádání dostačující, protože 

promítaný obraz byl umístěn pouze přímo před simulátorem. Pro nynější vizualizační systém 

s válcovou plochou by již bylo vhodné, aby kabina měla i postranní okna. Piloti by se tak 

mohl více ztělesnit s prostředím a vnímat například rychlost letadla.  

 

Změny uvnitř simulátoru 

Kabina byla přece jenom při modernizaci upravena a to hlavně uvnitř, kde byla 

kompletně změněna palubní deska, piedestal a hlavně nová podlaha, která měla zvednout 

sedadla pilotů. Ty byly v původním simulátoru velmi nízko a pilot pak nemohl sledovat obraz 

před sebou. Celková ergonomie původního simulátoru nebyla příliš vhodně vyřešena, hlavně 

polohy a vzdálenosti různých prvku od sebe. Původní sedadla byla velice jednoduchá a 

nepříliš pohodlná, kdy zejména při delších letech chyběly opěrky na ruce. Sedadla nebyla 

nikterak uchycena k podlaze, takže docházelo k odsunování sedadla, například když pilot 

razantně šlápl do nožního řízení. 

 

Obr. 6.3 Rekonstrukce vnitřního prostoru simulátoru v rámci modernizace 

Oba tyto nedostatky byly při modernizaci vyřešeny konstrukcí kompletně nových 

sedadel s loketními opěradly a systémem posuvu, jako ve skutečném letadle, který byl pevně 

přichycen k podlaze. Sedadla mají také bezpečnostní pásy, což značně přispívá ke zvýšení 

pocitu virtuální reality.  
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Dále byla instalována nová podlaha, která byla vyrobena z železných profilů, 

dřevotřísky a kompletně potažena kobercem. Součásti podlahy byl také nový piedestal určený 

pro uschování jediné výpočetní jednotky a také k umístění ovládacích prvků letadla na jeho 

vrchní stranu. Je vybaven několika velice užitečnými servisními otvory pro usnadnění 

přístupu do těchto míst. Se zvýšením podlahy ale bylo nutné upravit celý přístrojový panel      

a systém řízení, z důvodu nedostatku místa pro pilotovy nohy a polohy řídících ovladačů.  

Starý přístrojový panel, který byl naprosto kolmý na rovinu podlahy simulátoru byl 

demontován a nahrazen novou konstrukcí. Ta byla upravena tvarově tak, aby do ní mohli být 

instalovány nové obrazovky. Celá palubní deska je také mírně nakloněna k pilotovi, tak jak je 

tomu u většiny větších dopravních letadel. Toto řešení usnadňuje pilotovi čtení údajů 

z obrazovek a podává lepší kvalitu obrazu. Přístrojová deska uchycená ke konstrukci 

monitorů, je dále spojena s konstrukcí celého simulátoru, aby byla zajištěna dostatečná tuhost 

a stabilita. Tento panel je vyroben z 18mm OSB desky, která je zatmelená a natřená šedou 

barvou. Jsou do něj vyřezány otvory pro dva širokoúhlé LCD a jeden standardní monitor.  

Celá tato deska bude ještě překryta maskou, ale díky stálému nedodání elektromechanických 

součástí od zahraniční společnosti nás tato fáze teprve čeká. Maska bude mít otvory pro 

přístroje zobrazované na LCD monitorech. Tvarově a vizuálně bude také napodobovat 

přístrojovou desku skutečného letadla, což výrazným způsobem zvyšuje úroveň poskytované 

virtuální reality. Na tuto masku bude také instalován určitý počet elektromechanických 

součástek sloužících k ovládání jednotlivých přístrojů a systému letadla. Instalována by měla 

být páka zatahování podvozku, nastavování tlaku výškoměrů, ladění radionavigačních 

přístrojů a podobně. Maska by měla být vyrobena ze dřeva, jelikož je to velice dobře 

opracovatelný materiál, je tuhý a poměrně lehký. Další možností je vyrobit masku z plechu, 

avšak ztratíme tím možnost trojrozměrné imitace reálného kokpitu. Takováto maska by se 

musela doplnit dalšími prvky pro reálnější vizáž. Pod přístrojovým panelem směrem 

k piedestalu je ještě jedna konstrukce pro LCD monitor. Ten slouží k vyobrazení dalších 

systému letadla a avioniky. 

Přesunutí simulátoru 

 Pro odstranění již zmíněných nedostatků a možnost realizace navrhovaného 

vizualizačního systému bylo neodvratně nutné celou kabinu simulátoru přesunout. Ta, jak již 

bylo zmíněno byla umístěna u zdi, protože v učebně byly umístěny lavice s počítači                

a probíhala zde i jiná výuka. Místo, na které se simulátor přesouval, bylo dopředu navrženo     

a rozměrově vypočteno softwarem SolidWorks tak, aby splňovalo veškeré požadavky.  
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 Než se celý simulátor přemístil musely být z učebny odneseny počítače a následně 

demontovány lavice, které byli připevněny k podlaze.  

 

Obr. 6.4 Schéma uspořádáni učebny simulátoru před a po přesunutí 

 

6.2 Elektroinstalace 

Demontovat bylo třeba také elektroinstalaci, která byla součástí lavic. Jednalo se o 

vedení a zásuvku na 230V sloužící pro připojení počítače a monitoru. Každá lavice byla 

opatřena dvěma zásuvkami. K demontáži elektroinstalace byli přivoláni školní 

elektrotechnici. Ti také odpojili simulátor od elektrické sítě. Následoval samotný přesun 

kabiny simulátoru, dle předem stanovené techniky a plánu. Po přesunutí byly pásovým 

metrem překontrolovány rozměry a poloha simulátoru. Dále byly k simulátoru připevněny 

zpět lavice, přivrtány opět k zemi a připojeny k elektrické síti. Nakonec se zpět nainstalovali 

počítače. Bylo také nutné připojit k elektrické síti zpět simulátor. Díky tomu, že se podstatně 

změnila struktura celého vizualizačního systému, bylo nutné spočítat průměrnou energetickou 

spotřebu všech zainteresovaných součástí a navrhnout nové připojení, hlavně tedy přívodní 

jistič. Ten je výpočtem potřeba dobře dimenzovat, aby nedocházelo k náhlým výpadkům 

elektrické energie. Náhle výpadky jsou u takovýchto systému velice nežádoucí a mohou 

způsobit velice vážné škody. Při nejmenším by mohli negativně ovlivňovat probíhající výuku, 

protože celý proces nastartování leteckého simulátoru není otázkou několika vteřin.  
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Mnohem závažnější problém by mohl nastat tehdy, když by takovýto náhlý výpadek 

elektrického proudu poškodil například výpočetní jednotku, která je na tyto výkyvy velice 

háklivá. Jinak tomu není, ani u trojice projektorů systému vnější vizualizace. U nich by se 

mohlo stát to, že se například spálí lampa, protože je potřeba ji účinně chladit i po vypnutí 

projektoru. Při modernizaci jsme se setkali také s problémem, kdy obraz promítaný projektory 

velice problikával, až při vyčerpání všech možných příčin, jsme za závadu označili vadnou 

230V zásuvku. Pokud jsme totiž doposavad napájené projektory z vadné zásuvky připojili do 

jiné, obraz přestal problikávat. 

Jak už bylo zmíněno dříve, modernizací byl simulátor přesunut a tak bylo nutné 

vyřešit i jiný přívod elektřiny. Původně byl simulátor umístěn u stěny a elektrický proud byl 

k němu veden dvěma prodlužovacími kabely, které byly připojeny k elektroskříňce nad 

simulátorem. Každý kabel měl pak na svém pětimístnou zásuvku. Ty byly umístěny na vnitřní 

straně servisního prostoru ve předu kabiny simulátoru. Přesunem bylo nutné vést k simulátoru 

kabely po zemi a zakrytovat je tak, aby nedošlo při pohybu osob v tomto prostoru k zakopnutí 

a vytržení tak kabelu ze zásuvky. Umístění pětimístných zásuvek je v současné době ve 

stejných místech, avšak do budoucna se musí umístit tento vypínač těchto zásuvek do lépe 

dostupné polohy a to hlavně z důvodu toho, že prostor před simulátorem je velice omezen 

díky válcové projekční ploše. Z důvodu možného poškození plochy a její následné opětovné, 

náročné kalibraci je snaha omezit pohyb v přední části simulátoru. Nejen z tohoto důvodu, ale 

také z bezpečnostního je snaha umístit vypínač elektrického vedení do simulátoru a to 

například na středový panel uvnitř simulátoru. 

 

 

6.3 Hardware 

 Po návrhu vizualizačního systému jsme hledali na tehdejším trhu určité prvky, které by 

mohly být součástí nově vznikajícího systému a vyhovovaly našim požadavkům.                   

U modernizace vizualizačního systému se jednalo především o projektory a s nimi související 

problematikou jako například kabeláží, výpočetní jednotkou, kompletním software, 

obrazovkami, projekční plochou, video hardwarem a podobně.  

Otázkou bylo také to, co by se dalo použít z původního vizualizačního systému, tedy 

hlavně projektor a obrazovky. Po důkladném rozboru tohoto problému jsme se rozhodli pro 

nákup tří nových, identických projektorů a to hlavně z těchto důvodů.  
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Původní projektor EPSON neměl takové parametry promítání obrazu, které by byly pro 

náš nový vizualizační systém vhodné. Nedokázal na krátkou vzdálenost promítnout 

dostatečně rozměrný obraz, který jsme potřebovali. Náš ústav vlastnil pouze jeden kus tohoto 

typu projektoru a pro vícekanálový vizualizační systém se nedoporučuje používat vícero typů 

projektoru z důvodu nesourodosti technologií, parametrů a charakteristik.  

  

Tripple Head 2 Go 

Z původního vizualizačního sytému se tedy použili pouze dvě nedotykové obrazovky 

pro vnitřní vizualizaci, několik videokabelů a hlavně jeden kus video hardware s názvem 

Triple Head 2 Go. Tento nástroj dokáže spojit obraz až tři zobrazovacích zařízení v jeden.  

 

Obr. 6.5  TH2Go pro vnější vizualizaci byl během modernizace umístěn na střeše simulátoru  

 

V systému nastavení vlastností grafického adapterů a zobrazovacích zařízení, které jsou 

k němu připojeny platformy Windows 7, se pak Triplle Head 2 Go chová jako jeden monitor 

s tak velkým rozlišením, jaký je součet všech rozlišení zobrazovacích zařízení k němu 

připojených. Součet je realizován v takovém sledu, v jakém jsou ve skutečnosti zařízení vedle 

sebe umístěny. Máme-li tedy připojeny tři projektory kde každý má rozlišení 1024x768 pixel, 

Tripple Head 2 Go ve Windows 7 zobrazuje jedeno zařízení o rozlišení 3072x768 pixel. 

V původním simulátoru byl použit pro vizualizaci vnitřního panelu. I v novém námi 

plánovaném vizualizačním systému jsme tento video nástroj použili pro vnitřní vizualizaci, 

avšak bylo třeba dokoupit ještě jeden pro spojení obrazu tří projektorů.  
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Po nákupu druhého zařízení, jsme tedy disponovali jedním analogovým a druhým 

digitálním Tripple Head 2 Go. Díky informacím o technologiích videokabelů jsme se 

rozhodli, že analogový TH2Go použijeme pro vnitřní a digitální pro vnější vizualizaci. 

Digitální verze je umístěna na střeše simulátoru a vede k ní 5 metrový DVI-I kabel. 

 

Videokabely 

 Při plánování a realizování takto sofistikovaného projektu, jakým modernizace 

leteckého simulátoru určitě je, je nutné veškeré činnosti a procesy dělat důkladně a myslet při 

tom i na první pohled úplné drobnosti. Takovým příkladem může být nevhodné zvolení typu, 

či délky video kabelů, protože mají také svá specifika a omezení. Problém může nastat při 

přenosu analogového signálu videokabelem na větší vzdálenost, kdy při zvyšující se délce 

slábne signál a je poté nutno použít zesilovač. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli použít 

pro vnější vizualizaci digitální Tripple Head 2 Go, protože je za potřebí podstatně delšího 

videokabelu než u vnitřní vizualizace, kde je vzdálenost od výpočetní jednotky k obrazovkám 

v řádu desítek centimetrů.  

 Při následné realizaci jsme se setkali s problémem, kdy se na projekční plochy 

zobrazovali takzvaní duchové, tedy zdvojení obrazu. Zjišťováním příčiny tohoto problému 

jsme přišli na to, že tuto optickou vadu způsobuje vadný videokabel vedoucí z grafické karty 

počítače do Tripple Head 2 Go zařízení umístěného na střeše kabiny simulátoru. Nahrazením 

tohoto kabelu novým, tento jev zmizel. 

 

Výpočetní jednotka 

 V konfiguraci systému původního simulátoru, figurovaly dvě samostatné výpočetní 

jednotky, které byly propojeny mezi sebou sítovým kabelem. Jedna z nich byla označena jako 

server a zabezpečovala prakticky téměř celý chod simulátoru až na externí vizualizaci, která 

byla generována druhou výpočetní jednotkou, označovanou jako klient. Právě kvůli 

problémům spojených s korespondencí mezi oběma počítači a také díky neustálému 

zvyšování výkonu počítačových komponent a snižování jejich ceny, jsme se rozhodli pro 

nový systém použít pouze jednu výpočetní jednotku. Na výpočetní jednotku byly zadány 

požadavky společnosti, která se prodejem výpočetní techniky zabývá. Ta na zakázku složila 

výpočetní jednotku takového výkonu, který odpovídal našim představám.  
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 Požadavky byly kladeny hlavně na celkový, grafický výkon a počet grafických výstupů. 

Požadovali jsme nejméně 4 video výstupy, což bylo splněno. Tým zkušených expertů 

zastupující tuto společnost precizně vyřešil také systém chlazení celé výpočetní jednotky.  

 

Konfigurace výpočetní jednotky:  

Procesor: Intel Core i7 2,93Ghz 

RAM: 8Gb (Testem ověřený chod simulátoru i při RAM 4Gb) 

Grafická karta: 2x ATI Radeon HD5800 1024Mb 

HDD: WD 320Gb 

Operační systém: Microsoft Windows 7 64bit 

 

 

Obr. 6.6 Schéma návrhu využití jednotlivých výstupů grafických karet 

 

6.4 Software 

 Díky tomu, že náš vizualizační systém obsahuje válcovou projekční plochu, na kterou je 

za pomocí tří projektorů promítán obraz, je nutné použít pro skladbu a geometrickou 

deformaci těchto tří jednotlivých obrazů software. Na základě analýzy dostupných 

komerčních software, určených pro naši potřebu, jsme se rozhodli pro zakoupení a užití 

programu Immersive Display Lite 2.  



 

74 

 

 Hlavní důvod byl ten, že poskytuje kvalitní, plnohodnotné funkce pro kompletní řešení 

konkrétně našeho systému jako ostatní software jiných společností, avšak jen za zlomek jejich 

ceny. 

 

Immersive Display Lite 2 

 Immersive Display Lite 2 je software pro tvarovou deformaci obrazu a sjednocování 

jednotlivých kanálu do jednoho uceleného, kontinuálního obrazu. Slouží pro promítání obrazu 

na neploché projekční plochy a vícekanálové vizualizační systémy. Software nabízí manuální 

práci s obrazem, a pokud je správně užito jeho funkcí, jakými jsou tedy například deformace 

tvaru, ladění okrajů a dalších, promítaný obraz je na dané tvarové projekční ploše 

nezkreslený. Tato aplikace firmy Fly Elise Ng se specializuje právě na softwarovou úpravu 

vizualizačních systému leteckých simulátorů po celém světě. 

 

Obr. 6.7 Konfigurace a skládání obrazu na válcové projekční ploše pomocí IDL2 

Pokud je počítačem generovaný obraz promítán na například válcovou plochu, je 

poněkud zkreslený a deformovaný. Je to z důvodu, že projektory jsou navrhovány primárně 

k zobrazování obrazu na ploché projekční plochy.  
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Z tohoto důvodu je na počítačem generovaný obraz aplikováno inverzní zkreslení, které 

se projeví tak, že obraz takto promítaný na válcovou plochu vypadá nedeformován a 

nezkreslen. 

Immersive Display Lite 2 se používá jak pro domácí, tak pro profesionální užití a to 

hlavně díky jeho univerzalitě a ekonomické dostupnosti.  

 

Systémové požadavky: 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 32bit nebo 64bit PC a minimálně DirectX 9  

 

 

Postup zakřivení obrazu 

 V následujících krocích je popsán postup zakřivení a sladění obrazu a to konkrétně u 

našeho vizualizačního sytému se třemi projektory a válcovou projekční plochou. 

1. krok 

 Program se spouští aplikací Warplsetup2.exe. Po naběhnutí programu definujeme počet 

projektorů, které máme pro dané účely připojeny. Nastavíme 3x1 projektor což znamená tři 

vedle sebe horizontálně umístěné projektory v jedné řadě. Následně zvolíme pozadí pro 

skládání obrazu z předvolené databáze. 

2. krok 

 Poté za pomocí žebříku nastavíme manuálně polohu obrazu středového projektoru tak, 

aby byl střed jeho obrazu ve středu projekční plochy a to v obou rovinách. Následně oba 

boční projektory natočíme tak aby jejich obraz překrýval obraz středového projektoru 

přibližně o 10%.  

 

Obr. 6.8 Postupné skládání obrazu multikanálového vizualizačního systému softwarem IDL2 
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3. krok 

 Následně zvolíme v nastavení vhodné pozadí tak, aby se nám podařilo co nejlépe obraz 

válcové projekční ploše přizpůsobit. Volíme proto pozadí s textem a linkami, které dokonale 

splňuje naše požadavky. U každého projektoru si v nastavení přidáme na plochu určitý počet 

kontrolních bodů, se kterými následně můžeme manipulovat a zkreslovat tak obraz. Obrazy 

všech projektorů takto sjednotíme do jak horizontální, tak do vertikální roviny. Při tomto 

ladění používáme různých měřících zařízení, aby byl výsledný obraz co nejpřesnější. Díky 

pozadí s textem dokonale spojíme textury jednotlivých projektorů dohromady.  

4. krok   

 Po dokonalém sladění obrazu v obou rovinách následuje sladit také přechody mezi 

obrazy, vysílanými jednotlivými projektory. Nejprve aktivujeme v nastavení programu 

projektor č. 1, který vysílá obraz vlevo. V nastavení u něj změníme tlačítkem Overlap, 

hodnotu překrytí pravého okraje jeho obrazu tak, aby kontinuálně korespondoval s obrazem 

prostředního projektoru. Hodnota překrytí je obvykle kolem 10%. Tento celý proces 

zopakujeme u aktivního třetího projektoru, který vysílá obraz vpravo, avšak budeme ladit jeho 

levý okraj. 

5. krok 

 Díky tomu že jsou části, kde se obrazy projektorů překrývají osvětlovány dvěma 

projektory, jsou výrazně jasnější a je tedy potřeba tento světlý pruh zredukovat. Aktivujeme 

tedy opět první projektor vysílající svůj obraz vlevo a pomocí funkce Fade upravíme jas jeho 

pravého okraje a barevné hloubky jednotlivých barev RGB modelu tak, aby byl výsledný 

obraz identický po celé ploše projekční plochy. Dále aktivujeme prostřední projektor,             

u kterého ale pomocí funkce Fade upravíme oba okraje, tedy jak ten levý tak pravý. Nakonec 

tento proces vykonáme ještě na levém okraji třetího projektoru. Obraz by již po tomto kroku 

měl být ideálně sladěný. 

6. krok 

 Nyní již nezbývá než uložit tuto konfiguraci tlačítkem pro uložení Save a ukončit 

konfigurační aplikaci. 

7. krok 

 Spustíme aplikaci warploader.exe a zadáme cestu ke spouštěcímu souboru Microsoft 

Flight Simulátoru fs9.exe či k danému uloženému letu této aplikace.  
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Při každém dalším spouštění, spouštíme platformu Microsoft Flight Simulator přes 

aplikaci warploader.exe. Bude tak zajištěno, že se nám načte konfigurace, kterou máme 

uloženou a deformuje se pak jen obraz scenérie. 

 

6.5 Projektory 

 Pokud jsme chtěli splnit požadavek na zachování simulátoru v původní učebně, použití 

jeho původní kabiny, zrealizovat projekční plochu a tedy i obraz poměrně velkých rozměrů, či 

vytvořit pocit virtuální reality, bylo nutné brát v úvahu pouze projektory disponující 

technologií Short Throw, tedy možností promítat obraz velkých obrazů z krátké projekční 

vzdálenosti. Projektory vlastnící tuto funkci nám dovolí použít původní učebnu simulátoru, 

realizovat až 180⁰ projekční plochu poměrně velkých rozměrů (675 x 200 cm) či například 

použít dosavadní kabinu. Vhodným rozmístěním všech prvků vnější vizualizace nedojde 

k vrhání stínů a odrazů od kabiny simulátoru na projekční plochu. Jejich pozorování pilotem 

by bylo velice nevhodné a mělo by za následek rušení pocitů z virtuální reality.  

 

Obr. 6.9 Projektory BENQ MP525ST 

 

 Na základě analýzy provedené v kapitole 4. 5., bylo rozhodnuto, zakoupit tři identické 

projektory od firmy BENQ a to konkrétně typ MP525ST. Hlavním důvodem je i fakt, že tento 

projektor disponuje technologií Short Throw. Také nabízené parametry těchto projektorů jsou 

s ohledem na jejich cenu velice přívětivé.  
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Srdcem tohoto projektoru je DLP technologie, která sebou přináší veškeré její výhody. I díky 

tomu, že se umisťují podstatně blíže promítací ploše mají tyto projektory perfektní optické 

vlastnosti. Projektor má velice dobrou svítivost 2500 ANSI lumenů a rozdíl mezi 

nejsvětlejším a nejtmavějším bodem na projekční ploše se uvádí okolo 3000:1. Přestože při 

projekci na krátkou vzdálenost se nároky na techniku zvyšují, dokáže tento projektor zaručit 

bezchybný obraz bez tvarových disproporcí a chyb. Využita je jiná, nová, přesně spočítaná 

asférická optika přístroje, která zabezpečí stejně velkou projekci, ale z poloviční vzdálenosti 

oproti jiným typům projektorů. Revoluční technologie BrilliantColor přináší jasné a čisté 

zobrazení, ve spojení s touto technologií nabízí až o 50% jasnější podání středně tmavých 

odstínů barev a činí tak obraz precizně vykreslený. Velmi praktická je funkce korekce 

podle barvy osvícené plochy, díky které projektor umožní upravit podání barev na totožné se 

zdrojem signálu. Je tedy dovoleno promítat na jakoukoliv barevnou plochu. Životnost lampy 

je výrobcem udávána až 3000 hodin. Cena se v době analýzy pohybovala kolem 13 000 Kč za 

jeden projektor.  

Silné stránky: 

 DLP 

 1024 x 768 (max. 1600 x 1200) 

 3000 : 1, 2500 ANSI 

 Až 3000 hodin 

 

6.6 Uchycení projektorů  

Zvážením všech výhody a nevýhod jednotlivých navrhovaných řešení v kapitole          

4., bylo rozhodnuto pro realizaci vlastní konstrukce. Jedná se o hrazdu, která zajišťuje 

uchycení všech tří projektorů najednou. Hrazda je složena z dvou samostatných, průběžných 

nosníků, které jsou na každém svém konci opatřeny přírubou. Každá příruba je za pomoci čtyř 

šroubů připevněna do předvrtaných otvorů na bočních zdech. Zdi učebny jsou cihlové, takže 

vrtání těchto otvoru nebylo žádným větším problémem. Tyto dva průběžné nosníky byly ve 

vzdálenosti cca jednoho metru od zdi spojeny spojovacím elementem. Nosníky byly 

vyztuženy zavětrováním pro zvýšení nosnosti a tuhosti. Ve zjednodušeném případě jde o něco 

jako mostový jeřáb, který umožňuje pohyb nákladu ve třech osách například ve výrobní hale. 

Po námi navrhované konstrukci jsme požadovali tu samou funkci. Bylo nutné, aby bylo 

možné manipulovat s každým projektorem zvlášť.  
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To bylo zajištěno speciálním pojezdovým systémem. Mezi dva hlavní nosníky byly pro 

každý projektor zavedeny další dva menší nosníky. Tyto dva menší nosníky jsou na hlavní 

nasazeny shora a pomocí dvou „U“ profilů je s nimi možno pohybovat. Pro každý projektor 

byly tedy mezi dva hlavní nosníky instalovány dva tyto souběžné nosníky. 

 

Obr. 6.10 Výroba konstrukce pro uchycení projektorů ve školních dílnách 

  

Na tyto nosníky byly dále instalovány jednotlivě tři pojezdové „kočky“ z plechu, které 

byli vybaveny na koncích „U“ profily pro zabezpečení pohybu. Ve svém středu měly otvor, 

do kterého se později vložil otáčecí náboj, zkonstruovaný ze dvou tenkostěnných trubek do 

sebe zapadajících. 

Obr. 6.11 Návrh konstrukce pro uchycení tří projektorů 
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Tento systém zajišťoval pohyb projektoru ve vertikální rovině a otáčení se kolem své 

osy. Nastavení vzdálenosti projektorů od hrazdy je řešeno vybráním drážky pro šroubový 

spoj, na stěně trubky. Na konci spodní trubky je již samotný držák projektoru, který pomocí 

podložek pod šrouby umožňuje úhlové korekce u každého z projektorů samostatně. Touto 

konstrukcí jsme schopni manipulovat s každým projektorem zvlášť ve všech rovinách. 

Materiál použití ke zhotovení této konstrukce byl převážně jekl a ocelové profily. Každý 

z pohyblivých pojezdů je zajištěn proti pohybu pomocí šroubů. 

 

Obr. 6.12 Návrh držáku projektoru 

 

6.7 Projekční vzdálenost 

Patří mezi hlavní, základní rozměry při návrhu vizualizačního systému. Díky tomu že 

jsme v našem případě byli limitování rozměry učebny, ve které by měl simulátor stát, 

konstrukcí a typem uvažované projekční plochy, museli jsme změnit pořadí a prioritu 

jednotlivých částí geometrie systému. Simulátor byl přemístěn do středu symetrie učebny. 

 

Obr. 6.13 Výpočet projekční vzdálenosti za pomocí kalkulátoru (www.benq.com) 
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Plánovaná projekční plocha, je z důvodu požadavku vytvoření velkého zorného úhlu a 

tedy i neviditelnosti statických bodů z kabiny simulátoru umístěna těsně kolem celé přední a 

poloviny obou bočních zdí učebny. Díky použití projektorů s technologií ShortThrow je 

možno splnit všechny požadavky a to z pohledu osvícení celé projekční plochy bez vrhnutí 

stínů od kabiny simulátoru. 

Bylo nutné definovat polohu očí pilota jak ve vertikální tak v horizontální rovině, 

v závislosti na poloze oken kabiny simulátoru. Takto jsme zjistili minimální přibližné 

rozměry potřebného obrazu. 

 

Obr. 6.14 Návrh projekční vzdálenosti v závislosti na FOV 

Pomocí kalkulátoru pro výpočet projekční vzdálenosti na stránkách výrobce jsem hledal 

takovou hodnotu vzdálenosti, aby bylo možné promítnout obraz větší než je zorné pole pilota 

v kabině (hlavně z důvodu pohybu hlavy či celého trupu pilota) a zároveň aby světelnému 

kuželu nebránila kabina simulátoru a neházela tak stíny na projekční plochu.  

To se povedlo díky grafickému software SolidWorks, kdy byli postupně zohledňovány 

veškeré faktory vstupující do geometrie vizualizace. Za nejvýhodnější projekční vzdálenost 

byla určena hodnota dvou a půl metru.  
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Geometrii projekce bylo nutné řešit jak ve vertikální, tak v  horizontální rovině. To se 

týkalo hlavně toho, aby byla zajištěna návaznost obrazů jednotlivých projektorů na sebe při 

zachování velkého horizontálního úhlu zorného pole. Dle návrhu jsou projektory rozmístěny a 

natočeny. K přesnějším a detailním změnám však dochází, až při celkové kalibraci obrazu, při 

současném promítání kalibrovacího obrazu na projekční plochu.  

 

Obr. 6.15 Návrh celkové geometrie vizualizačního systému v horizontální rovině 

Projekční plocha   

Jedním z požadavků modernizace bylo vytvořit vizualizační systém, který poskytne 

studentům danou úroveň virtuální reality. Jak již bylo zmíněno v kapitole 4, projekční plocha 

o velkém zorném úhlu vysoce přispívá k této úrovni. 

  

Obr. 6.16  3D Návrh válcové projekční plochy 
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S tímto faktorem se také pojí to, že konstrukcí širokoúhlé projekční plochy, která bude 

dostatečně rozměrná, zabráníme pozorování statických bodů (předmětů). Díky analýze 

projekčních ploch, která je obsahem kapitoly 4, bylo rozhodnuto zkonstruovat vlastní 

válcovou projekční plochu. Válcová projekční plocha zajišťuje to, že vzdálenost od očí pilota 

k obrazu je po celé šířce konstantní. Také například oproti lomené rovinné ploše, dokáže 

poskytnout bezešvý, kontinuální obraz což pozitivně ovlivňuje pilotovy smysly.   

 

Poměrně dlouhou dobu jsme věnovali detailnímu rozboru vhodných materiálu, 

nabízených na tehdejším trhu právě pro stavbu projekční plochy. Původně jsme uvažovali o 

železné konstrukci, na kterou se vypne bannerová plachta, avšak problém by mohly 

způsobovat vlny vzniklé různou tenzí plátna. 

 

Obr. 6.17 Nástřik projekční plochy v lakovně 

 

Nakonec se nám podařilo najít materiál, který splňoval naše požadavky. Tímto velice 

lehkým a přitom pevným a ohebným materiálem je polykarbonát. Nejdříve jsme počítali spíše 

s tím, že bude muset být projekční plocha složena z více kusů toho materiálů, díky tomu že se 

námi požadovaný rozměr nepodařilo na trhu zajistit. Avšak po nějaké době nás kontaktoval 

výrobce a distributor tohoto materiálu, že se mu podařilo zajistit rozměr 2 x 7 m. Tento 

materiál je přirozeně průsvitný a tak bylo nutné upravit jeho povrch.  
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Díky celé náročností nanášení barvy na projekční plochu, byla tato záležitost svěřena 

profesionální lakovně, která provedla nástřik plochy. Poté jsme projekční plochu v jednom 

kuse transportovali zpět do učebny a rozvinuly před simulátorem. 

 

Obr. 6.18 Montáž konstrukce pro uchycení projekční plochy 

 

Bylo nutné vytvořit konstrukci pro uchycení projekční plochy. Materiálem byly ocelové 

profily. Tato konstrukce byla složena ze tří částí, každá část obsahovala dvě stojiny, které 

slouží k zajištění stability celé konstrukce. Dále pásnice, které jsou navařeny kolmo na něj. Ty 

jsou určeny k vytvoření půlkruhového, válcového profilu. Konstrukce byla pomocí pásnic 

spojena i vzájemně mezi sebou, šroubovými spoji. Celá konstrukce se dále na deseti místech 

uchytila přírubami ke stěnám učebny. Na spodní pásnici byly navařeny packy, do kterých se 

následně zasadil spodní okraj polykarbonátové projekční plochy. Takto řešená konstrukce 

zajišťuje vysokou tuhost a odolnost. 
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7 Závěr 

 V diplomové práci byly postupně stanoveny požadavky leteckých předpisů na kategorie 

leteckých simulátoru s důrazem na jejich vizualizační systém. Jejich důkladným 

prostudováním bylo zjištěno, že předpis nestanovuje žádné požadavky pro vnější vizualizační 

systém kategorie BITD. Modernizace vizualizačního systému simulátoru ÚLD/PC-SIM 01 je 

i přesto, že není předpisem pro certifikaci simulátoru nutná, důležitá. Dle mého názoru se totiž 

vizualizační systém z největší části podílí na stimulaci lidského vnímání a vytváří tak 

podmínky a prostředí, díky kterým se simulátoru říká opravdu simulátor.  

 

 Získané informace a poznatky, které jsme získali během provozu původního, ještě 

nemodernizovaného simulátoru nám pomohly identifikovat jeho nevýhody. To, jak je možné 

tyto problémy řešit, bylo předmětem důkladné analýzy současných vizualizačních systémů, 

která je součástí práce.  

 

 Velký důraz byl kladen na zvýšení úrovně virtuální reality. Byly uvedeny faktory, které 

se na zvýšení úrovně podílí a v konfrontaci s technickým řešením vizualizačního systému 

původního simulátoru byly navrženy změny, které by původní nedostatky odstranily               

a zároveň zvýšily úroveň virtuální reality. 

 

 Navrhované změny, které jsou předmětem modernizace, jsou popsány v poslední části 

práce, včetně detailní analýzy všech článků vizualizačního systému. Díky podpoře ze strany 

pedagogů ÚLD a zainteresovaných studentů byl návrh technické modernizace vizualizačního 

systému již dokončen a v současné době na něm již probíhá opět výuka. 

 

Obr. 7.1 Výsledek modernizace vizualizačního systému simulátoru  
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Zhodnocení cílů 

Cíl:   Analyzovat možnosti modernizace vizualizačního systému leteckého simulátoru  

ÚLD/PC-SIM 01  

Plnění:  Tento cíl byl splněn v kapitole 4, kde jsou uvedeny a analyzovány jednotlivé typy 

dnešních vizualizačních systému leteckých simulátorů, včetně jejich možnosti 

aplikace pro simulátor ÚLD/PC-SIM 01. 

 

 

Cíl:     Zdůvodnit vliv modernizace vizualizačního systému na zvýšení využití a efektivity 

simulátoru. 

Plnění: Vliv modernizace vizualizačního systému původního simulátoru na zvýšení úrovně 

virtuální reality a celkové zvýšení jeho využití, je důkladně rozebrán v kapitole 5. 

Poměrně velký důraz je kladen na vliv virtuální reality. 

 

 

Cíl:     Popsat strukturu a technické řešení letového simulátoru ÚLD v jeho původním stavu 

před modernizací s návrhem jeho úprav pomocí samotné modernizace. 

 

Plnění: V kapitole 3 je detailně popsán původní technický stav leteckého simulátoru 

ÚLD/PC-SIM 01. Jsou analyzovány jeho nedostatky týkající se vizualizačního 

systému. Na základě této analýzy, je v kapitole 6 realizován návrh modernizace 

vizualizačního systému, který je podkladem pro samotnou realizaci modernizace. 
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