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Seznam zkratek 
 

 

Zkratka Anglický význam Český význam 

BITD 
Basic instrument training 

device 
Základní přístrojové výcvikové zařízení 

EEG Electroencephalogram Elektroencefalograf 

EKG Electrocardiogram Elektrokardiogram 

EMG Electromyography Elektromyografie 

FNTP 
Flight and navigation proce-

dures trainer 
Trenažér letových a navigačních postupů 

FS Flight simulator Letový simulátor 

FTD Flight training device Letové výcvikové zařízení 

IFR Instrument flight rules Let podle přístrojů 

PPL Private pilot licence Licence soukromého pilota 

ÚLD   Ústav letecké dopravy 
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Cíle 
 

 V rámci této diplomové práce jsem si stanovil tyto cíle: 

 Popsat současný simulátor a jeho využití z hlediska problematiky lidského činitele 

 Popsat faktory ovlivňující let z pohledu lidského činitele 

 Provést analýzu možností, jakými přístroji měřit jednotlivé fyziologické funkce pilotů  

 Zvolit jednotlivá zařízení použitelná pro monitoring biometrických signálů 



3 
 

 

1 Úvod 
 

 V samotných počátcích letectví bylo povolání pilota velice nebezpečné, s častými 

obětmi na životech. Piloti riskovali své životy, aby pokořili nové výzvy, které se v počátcích 

letectví vyskytovaly. S postupem času, jak se technika zdokonalovala a poskytovala 

leteckému průmyslu lepší technologie, nehod ubývalo. Dnes jsme se dostali do fáze, kdy 

technika je spolehlivější než člověk, a tak jsme se začali zabývat, jak minimalizovat chybu 

lidského faktoru. Vznikla tak problematika lidského činitele, díky níž dnes lépe chápeme 

chování nejenom pilotů v různých situacích.  

 Po zkonstruování leteckého simulátoru a začátcích výcviku na něm, se naskytla 

možnost začít v kabině pozorovat piloty a jejich reakce. Simulátor je tak ideálním 

prostředkem pro provádění výzkumu v oblasti lidského činitele, a proto je vhodné zabývat se 

otázkou, jaká zařízení by nám v tomto pomohla. 

 Tato diplomová práce řeší implementaci biometrických snímačů do školního 

simulátoru tak, abychom mohli monitorovat důležité fyziologické aktivity pilotů. Návrh 

použitých snímačů je rozdělen do dvou fází. V první fázi je zohledněna finanční náročnost 

zařízení a také to, že veškeré navrhnuté snímače budou použity v blížícím se vědeckém 

experimentu, který bude zkoumat chování pilotů v různých situacích během letu. Druhá fáze 

navrhovaných modernizací je určena pro pozdější modernizaci a bude v sobě zahrnovat již 

složitější zařízení, jako třeba EEG, EKG a infračervené kamery pro snímání teplot.  
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2 Požadavky leteckých předpisů na vybavení příslušné kategorie 

leteckých simulátorů (BITD) 
 

  

 Letecké předpisy, zabývající se leteckými simulátory, jsou v naší zemi JAR STD 1-4. 

Tato legislativa rozeznává čtyři základní druhy simulátorů, v závislosti na jejich reálnosti. 

Každý druh má svou definici a těmito druhy jsou: 

 Letový simulátor (Flight simulator 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. Tyto simulátory jsou ještě rozděleny na další čtyři 

třídy A, B, C a D.  

 Letové výcvikové zařízení (Flight training device 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. 

 Trenažér letových a navigačních postupů (Flight and navigation procedures trainer 

FNPT)- Výcvikové zařízení představující prostředí pilotní kabiny/pilotního prostoru 

včetně sestavy vybavení a počítačových programů nutných k předvádění letounu 

letovém provozu v rozsahu odpovídajícímu tomu, jak systém funguje v letounu. 

 Základní přístrojové výcvikové zařízení (Basic instruments training device BITD)- 

Pozemní výcvikové zařízení předvádějící stanoviště pilota/žáka třídy letounů. Může 

být vybaven panely přístrojů s obrazovkami a pružinami zatěžovaným řízením 

poskytujícím výcvikovou základnu nejméně pro nácvik postupů letu podle přístrojů. 
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2.1 Základní přístrojová výcviková zařízení (BITD) 

 

 Simulátory kategorie BITD jsou tedy základními zařízeními, které letecké předpisy 

řeší a popisují. ÚLD se do budoucna snaží o vylepšení stávajícího simulátoru právě na 

simulátor kategorie BITD. Aby se tomu tak stalo, musí školní simulátor splňovat minimální 

technické požadavky, které stanovuje předpis JAR STD 4A. Těmito požadavky jsou : 

 Dostatečně uzavřené stanoviště pilota-žáka proti rozptylování pozornosti předvádějící 

třídu letounu. 

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

předvádět to samé jako v simulované třídě letounu. 

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

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

 Osvětlení prostředí panelů a přístrojů dostatečné pro prováděné operace. 

 Kromě stanoviště sedadla pilota musí být zajištěno vhodné uspořádání pro výhled 

instruktora umožňující přiměřený výhled na panely pilota. 

 Výkonnosti musí být reprezentativní pro simulovanou třídu letounu. 

 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. 

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

obsahovat komunikační vybavení. 

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

 Zvuky motoru musí být k dispozici. 

 Řízení a účinky atmosférických podmínek, včetně  směru a rychlosti větru, a dále 

atmosférického tlaku 

 Mapy letů a létaných profilů přiblížení musí být k dispozici. 

 Prostředek ke zmrazení polohy, ke zmrazení letu a změně polohy (zeměpisná poloha, 

kurs, rychlost a nadmořská výška). 

 Ovládací prvky instruktora na zapnutí a vypnutí poruchy týkající se( letových 

přístrojů, navigačních pomůcek, řízení letu a vypnutí motoru) 
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3 Letecký simulátor Ústavu letecké dopravy PC SIM – 01 
 

 Simulátor, který je studentům k dispozici na ÚLD, prošel úspěšnou modernizací, a 

v současné době je plně k dispozici pro zdokonalování se v různých oblastech letectví. 

Studenti leteckých oborů si tak mohou vyzkoušet své teoretické znalosti bez nutnosti použití 

reálného letounu. Na simulátoru probíhá výuka v rámci studijních oborů technologie letecké 

dopravy a technologie provozu letecké techniky.  

 Studenti tak mohou využít simulátor k jednoduchému nácviku součinnosti vícečlenné 

posádky (MCC), létání podle přístrojů (IFR), a komunikaci a létání podle standartních 

leteckých postupů ( SOP). 

 Do budoucna je uvažováno s dalšími vylepšeními simulátoru, vedoucí k certifikaci 

BITD. Pokud by tato certifikace byla získána, bylo by možné na takovémto simulátoru 

provádět část výcviku vedoucí k zisku pilotní licence PPL, což studentovi sníží finanční 

náročnost celého výcviku. V rámci výcviku pro zisk licence PPL, může být simulátor 

kategorie BITD použit pro let podle přístrojů, navigaci za použití radionavigačního zařízení, 

letu výlučně s orientací pouze podle přístrojů. Student by mohl z minimálního náletu 45ti 

hodin odlétat pět na simulátoru. 

 Školní simulátor ovšem nemá použití pouze pro výcvik pilotů. Další skupinou 

využívající přínos simulátoru jsou studenti oboru technologie letecké dopravy, kteří jsou 

zaměřeni na problematiku provozování letecké dopravy. Tato skupina studentů 

nepředpokládá, že se vydá na kariéru profesionálního pilota. Tito studenti si tak mohou lépe 

představit množství úkonů, které musí posádka za i před letem provádět. Vyzkouší si 

pilotování letounu v různých situacích a mohou tak lépe pochopit získané teoretické znalosti 

z běžné výuky. 

 Další využití simulátoru spočívá v problematice lidského činitele. Tato diplomová 

bude řešit aplikaci biometrických snímačů tak, aby bylo možné zaznamenávat informace o 

posádce. Tyto informace budou využity při rozboru chyb, nejasností či nestandartních 

reakcích pilotů/studentů. Studenti si tak budou moci lépe uvědomovat, v jakých situacích 

reagují nesprávně, které faktory u nich zvyšují stresovou zátěž a čeho se vyvarovat. 
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 Z výše uvedeného textu vyplývá, že školní simulátor je velkým přínosem pro 

zkvalitnění výuky na ÚLD. Je tedy rozumné, zabývat se jeho dalším zdokonalováním a 

rozšířením jeho možností využití.  

 

3.1 Popis simulátoru 

 

Rozmístění osob 

 

 Školní simulátor je vybaven tak, aby umožňoval let dvoučlenným posádkám. Spolu 

s letícími piloty mohou být uvnitř ještě další dvě až tři osoby, které mohou předávat 

informace pilotům, či jen pozorovat samotný let. Pokud se uvnitř nachází větší počet osob, 

rychle se zhoršuje kvalita vzduchu, což pro déle trvající lety není ideální. Je proto snaha, aby 

uvnitř byli pouze letící piloti a informace se jim předávaly pouze přes sluchátka. Simulátor je 

vybaven také stanovištěm instruktora, které je umístěno vně simulátor, aby svou přítomností 

nenarušoval průběh letu. Z tohoto stanoviště se dá pozorovat let samotný, a také ovlivňovat 

průběh letu různými závadami, jako třeba vypnutí pohonné jednotky, poruchou hydraulického 

systému či nefunkčností pitotovy trubice.  

Software 

 Použitý software na školním simulátoru je Microsoft Flight Simulator 2004. Tento 

program umožňuje stahovat celou řadu doplňků z internetu, jako například letadla či detailní 

mapové podklady. Je v něm obsažená rozsáhlá databáze letišť, včetně radionavigačních 

zařízení a jejich frekvencí. V základní instalaci je již obsažena zhruba dvacetičlenná skupina 

letadel různých typů. Každé letadlo má své vlastní přístrojové vybavení, odpovídající 

reálnému vybavení letadla. Školní simulátor se svým provedením snaží simulovat letoun 

Beechcraft B200 King Air. Na stanovišti instruktora je nainstalován Microsoft Flight 

Instructor. 

Hardware 

 Veškerý výpočetní výkon potřebný pro provoz simulátoru je poskytován jedním 

počítačem. Ten je osazen dvojicí grafických karet, které jsou propojeny s vizualizačními 

zařízeními simulátoru. Uvnitř simulátoru se nacházejí čtyři monitory, dva širokoúhlé se 

nachází před sedícími piloty a na nich jsou navigační přístroje.  
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 Další dva monitory jsou uprostřed mezi piloty a zobrazují informace o pohonných 

jednotkách, konfiguraci letounu a další. Pátý monitor se nachází na instruktorském stanovišti. 

Krom monitorů je k PC připojena také trojice projektorů, promítající obraz na plátno před 

simulátorem. Toto zapojení si klade extrémní nároky na hardware počítače. Ten tedy musí být 

dostatečně výkonný, aby zvládal vykreslovat veškerý obraz. Zejména obraz promítající se na 

projekční plochu před simulátor musí být dostatečně plynulý, tedy počet zobrazených snímků 

musí být alespoň 25 za sekundu. 

 Konfigurace počítače je tato: 

 Procesor Intel Core I7, frekvence procesoru je 2,93 GHz 

 Operační paměť 4 GB DDR 3 

 Dvojice grafických kater ATI Radeon HD 5800, 1GB DDR5 

 Pevný disk o kapacitě 320 GB 

 

 

 Obr. 3.1a, Schéma hardwarového zapojení PC 

 

Projekce 

 Systém projekce byl v nedávné době modernizován. Dříve projekci zajišťoval jeden 

projektor, který promítal obraz na stěnu před kabinu simulátoru. Toto řešení bylo 

nevyhovující, a proto se tato koncepce přepracovala. Projekce je nyní řešena třemi projektory, 

které jsou připevněny na konstrukci ke stropu učebny. Toto řešení umístění projektorů 

nezatěžuje konstrukci kabiny simulátoru a je odolná vůči vibracím způsobených pohybem 

osob v místnosti. 
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  Obraz z trojice projektorů, je promítán na válcovou plochu před simulátorem, což 

umocňuje pocit z letu pro letící piloty. Piloti jsou tak obklopeni projekční plochou. Válcová 

plocha je vytvořená z tenkého polykarbonátu, který se svými vlastnostmi hodí pro naše 

použití. Tato projekční plocha je přichycena ke konstrukci, která zamezuje chvění a pohybu, 

což je důležité, pro zamezení deformací obrazu. 

  

 

Obr 3.1b, Schéma projekce 

Využití pro vědecké účely 

 Jak již bylo popsáno výše, kromě primárního účelu určení, jež je simulace reálného 

letu pro zdokonalení pilotovacích schopností studentů, je simulátor možné využít pro celou 

řadu vědeckých experimentů. Ústav letecké dopravy již delší dobu zkoumá a zabývá se 

problematikou lidského činitele, která je v letecké dopravě značně diskutována. Díky 

simulátoru je možno studenty přivést do požadované situace a pozorovat jejich reakce, 

komunikaci, kooperaci v posádce a následně s nimi tyto reakce probrat a vyhodnotit. Studenti 

tak mají jedinečnou možnost vyzkoušet si, jak reagují pod stresem, na které stresory reagují 

neadekvátně a následně se z výsledků letu poučit. Díky tomu, se piloti budou moci zlepšovat 

v odolnosti vůči stresu a práci pod ním. 

  V rámci návrhu modernizace nebudou vybrány pouze přístroje pro měření 

fyziologických aktivit pilotů, ale také přístroje, jež budou monitorovat okolí pilotů a 

zaznamenávat průběh letu. Na pohodlí v kabině se velkou měrou podepisuje teplota, ve které 

se piloti nacházejí, vlhkost, hluk a vibrace. Vibrace v případě školního simulátoru nemá 

význam měřit. Ovšem zbývající tři uvedené faktory je důležité monitorovat. 
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4 Biosignály 
 

 Veškeré signály, které můžeme zaznamenat v živých organismech, můžeme označit za 

biosignály. Nejčastěji to jsou průběhy elektrických napětí, změny chemických koncentrací, 

mechanické pohyby, změny teplot, zvuky a další. Tyto signály nám poskytují informace, o 

jakýchsi probíhajících procesech v organismu. V lidském organismu můžeme biosignály 

sledovat v několika úrovních. Nejnižší úroveň je buněčná, následuje úroveň tkání a poté 

úroveň orgánů. Elektrická aktivita buněk, je v literatuře popisována jako tzv. akční potenciál. 

Ten vniká při šíření nervového vzruchu, při kterém dochází ke vzniku elektrického proudu. 

Ovšem zkoumání buněčné aktivity je poměrně náročné a je proveditelné pouze v laboratořích. 

Poměrně jednodušeji můžeme snímat biosignály z tkání, orgánů a evokované biosignály. 

Podle vzniku, čí původu, bio-signály dělíme na : 

Elektrické biosignály 

 Tyto biosignály vznikají na základě činnosti nervových a svalových buněk. Jsou 

výsledkem elektrochemických procesů mezi buňkami a uvnitř buněk. Buňky generují akční 

potenciál, jako reakci na nějaký stimul. Akční potenciál buněk je přenášen na okolní buňky a 

mohou tak vytvořit elektrické pole. Na základě těchto reakcí buněk můžeme snímat časový 

průběh biosignálů. Do této skupiny patří například signály měřené EEG, EKG, EMG a další. 

Impedanční biosignály 

 Impedanční biosignýly měříme na úrovni tkání. Impedance tkání charakterizuje 

pasivní elektrické vlastnosti organismu a tkání. Tato skupina biosignálů se používá například 

pro analýzu celkového tělesného tuku, hodnocení dehydratace či dynamiku tělesných tekutin. 

Magnetické biosignály 

 Srdce, mozek a některé další orgány v těle generují slabá magnetická pole, které 

můžeme měřit. Tato pole nesou v sobě informace, které jsou spojovány se specifickými 

fyziologickými činnostmi a z jiných biosignálů je nedokážeme zjistit. Měření tohoto druhu 

signálu je však velice náročné, protože intenzita těchto polí je velice nízká, o několik řádů 

nižší, než hodnota geomagnetického pole. 
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Akustické biosignály 

 Snímání akustických signálů provádíme mikrofony. Lidské tělo produkuje velké 

množství zvuků, které je možné zaznamenat a analyzovat. Nejčastěji zaznamenáváme zvuky 

hlasivek, srdce či šelesti na plicích a dýchací soustavě. Tyto signály nám napomáhají lépe 

poznat funkčnost sledovaného orgánu. 

Chemické biosignály 

 Chemické biosignály chápeme jako výsledky měření živých tkání a jejich chemických 

změn. Nejčastěji se jedná o stanovení koncentrací různých iontů uvnitř buněk a v jejich okolí 

pomocí speciálních elektrod. Do této skupiny biosignálů patří pH krve, parciální tlaky kyslíku 

a oxidu uhličitého v krvi a další.  

Mechanické biosignály 

 Tyto biosinály mají původ v některé z mechanických funkcí organismu, či jeho částí. 

Jsou dány pohybem, přemísťováním, tlakem a mechanickým napětím. Některé jsou 

pozorovatelné okem, jiné složitými měřeními. 

Optické biosignály 

 Optické biosignály jsou výsledkem pozorování optických vlastností biologického 

systému. Ve zdravotnictví je často využívána metoda, založena na měření přímého a 

odraženého světla po průchodu tkání, díky níž lze změřit hodnotu okysličení krve. 

Tepelné biosignály 

 Tento druh signálu v sobě nese informaci o teplotě tělesného jádra, či povrchu 

organismu. Teplotu měříme nejčastěji kontaktně využitím různých teploměrů. Při 

bezkontaktním měření teploty využíváme termovizní kamery, které nám dokáží zobrazit 

teplotní rozdíly na různých částech těla. 
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5 Faktory ovlivňující let 
 

5.1 Bdělost a pozornost 
 

 Podmínkou aktivní činnosti člověka je bdělý stav vědomí. Za plného vědomí má 

člověk aktuálně vytvořen myšlenkový model situace, je si vědom výchozího stavu i cíle svého 

směřování, je orientovaný v prostoru i čase. Bdělost může být narušena účinkem vnějších či 

vnitřních vlivů. 

 Pozornost je cílené zaměření vědomí na konkrétní předmět. Umožňuje zachytit 

smyslovou informaci, důležitou pro další činnost osoby. Bdělý stav je podmínkou pozornosti. 

Pozornost má omezenou kapacitu, současně můžeme vnímat jen omezené množství objektů, 

přibližně 7-9 statických předmětů. Pokud se budeme snažit zaměřit pozornost na proměnlivé 

předměty, jsme schopni se soustředit zhruba na 2-3. Důležitým faktorem je selektivita 

pozornosti, což je schopnost vybrat z většího množství objektů ty, které mají v dané situaci 

pro nás největší význam, a naopak nezabývat se pro nás objekty nezajímavými. Se 

selektivitou tak souvisí koncentrace pozornosti, což je schopnost zaměřit se na určený objekt 

a potlačit rušivé vlivy ostatních objektů. 

 Úroveň pozornosti ovlivňuje aktuální tělesný i duševní stav, náročnost uskutečňované 

činnosti, zkušenost, očekávání a motivace. Při dlouhodobém působení nízké zátěže dochází 

k poklesu pozornosti, monotónní průběh letu může vést až k poklesu bdělosti. Naopak při 

vysoké zátěži může dojít k přetížení kapacity pozornosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

5.2 Vnímání 
 

 Vnímání zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším 

(barva, vůně) i vnitřním (bolest) světě. Vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v 

našem vědomí prostřednictvím receptorů. Umožňuje základní orientaci v prostředí, respektive 

v aktuální situaci. Výsledkem vnímání je vjem a počitek. Vjem není přesným odrazem okolní 

reality, protože mozek neustále porovnává vstupní smyslové informace s již uloženými 

myšlenkovými modely, které pod jejich vlivem průběžně modifikuje. Vjemy ovlivňují také 

zkušenosti. Například při pohledu na přístrojový panel v kokpitu letadla bude vyvolávat 

rozdílné vjemy u zkušeného pilota, žáka či cestujícího. 

  

 

 Specifickým příkladem nesprávného vnímání jsou smyslové iluze při letu. Ty jsou 

způsobeny interakcí fyzikálních vlivů prostředí a fyziologických charakteristik smyslových 

orgánů a jejich výskyt i projevy se řídí stálými zákonitostmi. U zkušených pilotů nemohou 

narušit jeho myšlenkový model, protože ten je vytvořen na základě údajů z přístrojů a díky 

předchozím zkušenostem s letovými iluzemi s nimi již počítají a dokáží je potlačit. 

Rozhodování 

 Proces rozhodování slouží k volbě mezi různými možnostmi. Výběr probíhá vědomě 

na základě zhodnocení všech dostupných informací o daném problému, stanovení cílového 

stavu, znalostí postupů a vyhodnocení rizika. Jednotlivé části rozhodovacího procesu mohou 

probíhat intuitivně na základě fixovaných myšlenkových schémat. 

  Ve všech stádiích rozhodovacího procesu mohou vznikat chyby: 

 Nesprávné vnímání - iluze, špatné rozpoznání a interpretace podnětu. 

 Nesprávné hodnocení – chybná analýza situace a aplikace nevhodné hypotézy 

o skutečnosti. 

 Nesprávné stanovení cíle – určení cílového stavu, který v dané situaci není 

optimální nebo je nedosažitelný. 

 Nesprávná volba postupů – výběr chování, které v dané situaci není optimální 

nebo nevede k danému cíli. 
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 Nesprávné hodnocení rizika – přecenění nebo podcenění rizika ve vztahu 

k různým možnostem. 

 

Rozhodování je ovlivňováno mnohými faktory. Rozhodovací proces ztěžují tyto vlivy: 

 Složitost situace – může být skutečná, či vyplývá z nedostatku zkušeností. 

Neobvyklá situace se zdá složitější, není hned zřejmé, zda je řešitelná pomocí 

naučených postupů. 

 Množství možných řešení – výběr z několika málo známých postupů je snazší, 

je-li mnoho možností nebo naopak není žádný známý postup a řešení je třeba 

jej vymýšlet „za letu“. 

 Nedostatek času – naléhavost situace vede buď k nedokonalé analýze situace, 

nebo k volbě prvního alespoň trochu přijatelného řešení. 

 Vysoká míra rizika – prodlužuje celý proces rozhodování. 

 

5.3 Stres a jeho měřitelné projevy 
 

 Se stresem se moderní člověk setkává dennodenně a víme, že na každého jedince 

může působit jinak, respektive každý jedinec je vůči stresu jinak odolný a v totožné situaci 

reaguje každý jiným způsobem. Pilotovat letoun a být zodpovědný za cestující, svěřenou 

techniku a náklad je velice náročné. Je tedy důležité vědět, co se s piloty děje v různých fázích 

letu a jak se se stresem vypořádávají. 

 

5.4 Stres 
 

 Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný 

poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Podle 

této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak i psychické složky. 

Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně 

působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které 

umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí. 
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5.5 Druhy stresu 
 

 Stres můžeme rozdělit na čtyři základní typy : 

 Hyperstres - stres překračující hranice adaptability, schopnosti vyrovnat se se 

stresem. 

 Hypostres – stres, který ještě nedosáhl obvyklých tolerancí (např. u ministre-

sorů, plíživých negativních vlivů monotónnosti, nudy, frustrace) 

 Distres  - stres negativní (obavy, vztek, úzkost apod.) 

 Eustres - kladně působící stres, například je-li člověk v očekávání něčeho 

příjemného 

 

 

Obr.5.5. Vztah mezi stresem, zdravím a výkonností (5) 

5.6 Stresory 
 

 Termín stresor lze chápat jako negativně působící vliv na člověka. Většina těchto vlivů 

pochází z životního stylu člověka, souvisí s prací, domovem, rodinou a individuálními rysy 

jedince. Podle povahy můžeme stresory rozlišit na : 

 biologické – chemikálie, bakterie, úrazy, narušení rytmicity činnosti, včetně narušení 

biorytmů. 

ZDRAVÍ A 

VÝKONNOST 

optimální 

vysoká 

STRES 

nízká 

malý optimální velký 

Mentální, emocionální  

a fyziologická hranice 

Optimální 

výkonnost  

a zdraví 
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(pozitivní) DISTRES 

(škodlivý) 
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 fyzikální - radiace, vliv UV a IR paprsků, nízký obsah kyslíku ve vzduchu, vibrace, 

otřesy, hluk. 

 psychologické – životní události (svatba, úmrtí blízké osoby, odchod do důchodu, 

ztráta zaměstnání), každodenní běžné vlivy (nespokojenost se zaměstnáním, časový 

tlak, finanční starosti) a osobnostní vlivy (nízké sebehodnocení, netrpělivost, 

neschopnost stanovit si reálné cíle a priority, závislost, nízká flexibilita, chabé 

komunikační dovednosti). 

 sociální - přelidnění a sociální konflikty  nebo osamění, problémy dominance a 

subordinace, teritorialita. 

5.7 Reakce na stresory 
 

 Pokud je člověk konfrontován se stresory, pak nastává fyziologická odpověď ve formě 

„útěk nebo útok“; jde o starý vývojový mechanismus, zajišťující přežití organismu 

v nebezpečném prostředí. Stres byl nejprve charakterizován jako nespecifická odpověď 

organismu na stav ohrožení, proto stresová reakce probíhá v zásadě stejně při působení 

různých stresorů a hlavní roli v ní hraje autonomní nervový systém. Stresová reakce člověku 

napomáhá připravit organismus na zvýšený výkon, proto mezi hlavní příznaky stresu patří 

zrychlená srdeční činnost a dýchání, zvýšené pocení, zpomalená střevní peristaltika. Oběhový 

systém reaguje v závislosti na vyhodnocení situace. Při strachu dochází k poklesu krevního 

tlaku, to zmenšuje riziko krvácení při poranění. Při útočné reakci dochází naopak k vzestupu 

krevního tlaku. Samotná stresová reakce probíhá ve třech fázích: 

1. Poplachová fáze – ta trvá od začátku působení stresoru až do dosažení 

ustáleného stavu. V této fázi se vyplavují hormony jako adrenalin a 

noradrenalin. 

2. Rovnovážná fáze – nazývána také fází vzdoru, organismus je schopen 

kompenzovat působení stresoru, pokud dojde k vyřešení situace, vrací se 

postupně do výchozího stavu. Při této fázi se vyplavují hormony jako kortisol 

z kůry nadledvin. 

3. Fáze vyčerpání – dochází k selhání. Organismus už nedokáže dále snášet stres 

a nastává kolaps. 
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 Obr.5.7. Schopnost zvládat stres podle Selyeova modelu[5] 

První fáze – stadium poplachové reakce; Druhá fáze – stadium adaptace a zvýšené rezistence 

(obranyschopnost organismu); Třetí fáze – stadium vyčerpání rezerv, sil, obranných možností 

a destrukce. 

 

5.8 Měřitelné projevy stresu 
 

 Měřitelné projevy stresu můžeme rozdělit na dvě skupiny. A to sice na vnější a vnitřní 

projevy. Vnějším projevem stresu a napětí je třeba ztuhnutí, nadměrný stisk řídících pák, třes 

nohou a rukou, či nepřirozená poloha v níž pilot sedí. Dalším vnějším projevem je změna 

hlasu pilota. Při stresové situaci mění intonaci, artikulaci i zbarvení hlasu. Změny zbarvení 

hlasu se projevují neočekávaným přechodem do neobvyklých tónů, huhňavou řečí, velmi 

hlasitou mluvou a podobně. 

 Mezi vnitřní projevy stresu patří vegetativní změny jako zrychlený srdeční tep a 

dýchání, reakce krevního tlaku, zvýšené pocení, markantní rozšíření zornic, silné rudnutí či 

blednutí. 

fyziologická reakce psychologická reakce 
svalové napětí a křeč strach a panika 

třes nebo vnitřní chvění přecitlivělost na hluk 

zvýšené pocení poruhy spánku 

nucení na stolici a močení apatie 

zvýšení krevního tlaku podrážděnost a rozmrzelost 

zrychlené dýchání extrémní letargie nebo euforie 

Tabulka 5.8. Projevy stresu 

 

schopnost 

rezistence 

a 

I. II. III. 
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5.9 Druhy a formy napětí za letu 
 

 Pilotáž letadla je velice komplikovaná záležitost, která si vyžaduje znát celou řadu 

informací potřebných pro vykonání letu. Zejména při výcviku, kdy žák ještě nedisponuje 

dostatečnou vědomostí pro pohodlné zvládnutí letu je možné pozorovat napětí. Každý jedinec 

disponuje jinou odolností  a tak se toto napětí projevuje u každého jiným způsobem. Napětí 

dělíme podle síly, délky a charakteru na : 

 Nevýrazné napětí – rychle opadá bez zvláštního vlivu na průběh leteckého výcviku. 

 Dlouhodobé výrazné napětí – je odstranitelné zvláštními pedagogickými metodami a 

projevuje se nejčastěji v průběhu výcviku. 

 Dlouhodobé ostře výrazné napětí – prakticky nemizí, je důvodem vedoucím 

k ukončení výcviku. 

 Další typy napětí za letu jsou tyto : 

 Tlumivá forma napětí – pilot se projevuje celkovou netečností, početní operace 

provádí zpomaleně, pomalu přenáší pozornost, obtížně vytváří nové a přetváří staré 

vžité návyky. Spolehlivost se snižuje a pilot v takovémto stavu není ve stresu schopný 

provádět ty úkony, které za normálních okolností provádí přesně. 

 Impulsivní forma napětí – projevuje se tím, že pilot provádí zvýšený počet chybných 

úkonů při udržení či mírném zvýšení pracovního tempa. Tato forma napětí je 

charakteristická tím, že pilot provádí nepromyšlené a impulsivní rozhodnutí. Typické 

je zapomínání obdržených instrukcí a rad, chaotická koordinace. Projevuje se 

především v počátcích pilotního výcviku, u zkušených pilotů jen velmi výjimečně. 

 Generalizovaná forma napětí – vzniká při nejvýraznějších projevech napětí.  

Charakteristickou vlastností je zhoršení veškerých činností při sníženém pracovním 

tempu. Vzrůstá počet chyb, ztrácí se koordinace pohybů. Pilot může odmítnout 

provedení stanoveného úkonu. Pociťuje při tom depresivní stavy a prožívá pocit 

lhostejnosti a zoufalství. 
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5.10 Měřitelné prvky při psychické zátěži 
 

 Pokud se pilot dostane do situace, ve které pociťuje, že je pod psychickou zátěží 

vlivem náročnosti a zodpovědnosti plynoucí z jeho povolání, jeho tělo začne reagovat tak, aby 

bylo schopno danou zátěž řešit. A právě tyto reakce a změny jsou pro nás důležité, abychom 

pochopily co se děje s organismem v dané situaci. Můžeme tedy pozorovat somatické projevy 

napětí a to jsou tyto : 

 Krevní tlak 

 Dýchání 

 Potivost, kožní reakce 

 Tepová frekvence 

 Rozšíření zornic 

 Zrudnutí, zblednutí 

 Tremor 

 Stisk řídící páky 

 Mimika, stisk čelisti 

 Změna povrchové teploty těla 

 Hladina noradrenalinu a kortikoidů 

 Mozková činnost 

 Hlas 

 

 Výše uvedený seznam zahrnuje celou řadu indikátorů, na kterých je možné pozorovat, 

jak jedinec snáší na něj kladenou zátěž. Je třeba ovšem brát v potaz rozměry kabiny 

simulátoru a celý prostor pro posádku. Jedná se o velice stísněné prostory, kde je nemožné 

provádět měření některých výše uvedených veličin. Proto je potřeba z nich vybrat takové, 

které budou zjistitelné i v simulátoru. Dalším faktorem ovlivňující výběr je cena měřících 

zařízení, která může mnohdy vyšplhat do neúnosných cifer. 
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5.11 Součinnost posádek 
 

 Moderní letadla vyžadují kooperaci dvoučlenných posádek. Důležitou roli tak hraje to, 

jak si členové posádky rozumí a jak jsou sehraní. Členové posádky směřují ke společnému 

cíli, přičemž každý plní své dílčí úkoly. 

  V případě součinnosti sehrané posádky, složené z jednotlivců o srovnatelné 

zkušenosti, kteří se vzájemně dobře znají, je souhrnná výkonnost a spolehlivost posádky 

velmi vysoká a převyšuje součet výkonů jednotlivých členů. Dosáhnout tohoto efektu je 

proces, který si vyžaduje dlouhý časový úsek a navíc je třeba, aby osobnostní typy pilotů 

v posádce si vzájemně vyhovovaly. Pokud nastane opačný případ, kdy posádka je složená 

z jednotlivců, kteří se neznají a vzájemně si nedůvěřují, pak se piloti navzájem kontrolují, což 

klade nadměrné požadavky na soustředěnost a psychiku jednotlivců. Souhrnná výkonnost 

takové posádky je tak nižší, než součet výkonností jednotlivců. 

 Piloti sehrávají proti sobě také sociální role. Pilot se tak ocitne v roli „vůdce“, 

„experta“, „baviče“ či „kritika“. Je tedy zřejmé, že ne každá dvojce pilotů spolu může 

výborně vycházet. Pokud se setkají piloti s podobnými zkušenostmi a s tendencí kritizovat, 

budou hledat chyby na druhém a mohou odvádět pozornost od samotného letu. 

 Kvalitu součinnosti posádky ovlivňují také styly řízení. Rozlišujeme tři základní typy 

přístupů: 

1. Autoritativní styl řízení – velitel rozhoduje individuálně, detailně určuje úkoly a 

kontroluje postupy jejich realizace. Špatně toleruje odlišné názory. Činnost posádky 

bývá velice efektivní, ale v nestandartních situacích může selhat v důsledku „čekání na 

rozkaz“. Nežádoucím vedlejším účinkem je sociální napětí ve dvojici. 

2. Demokratický styl řízení – velitel přijímá rozhodnutí na základě kritického hodnocení 

názorů ostatních, stanovuje úkoly s přenesením odpovědnosti na druhého pilota a 

kontroluje výsledku. 

3. Pasivní styl řízení – velitel ponechává rozhodování na druhém pilotovi, jeho činnost 

kontroluje až po vzniku odchylek od zamýšleného stavu. Nežádoucím účinkem je 

sociální napětí z nejistoty. 
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6 Měření mozkové aktivity 
 

6.1 Elektroencefalografie (EEG) 
 

 Elektroencefalografie zachycuje bioelektrické potenciály vznikající při činnosti 

mozku. Potenciálové vlny, snímané při EEG záznamech, jsou souhrnným projevem aktivity 

velkého množství dílčích neuronových obvodů, přičemž nejsou pouhou sumací jednotlivých 

aktivit, ale výslednicí složitého časoprostorového děje. Elektrické impulzy vznikají 

současným působením neuronů kůry i podkorových struktur. Projevy bioelektrické aktivity 

jsou snímány z povrchu hlavy obvykle větším počtem elektrod. 

Při záznamech EEG jsou významné především čtyři druhy frekvenčních pásem: 

Beta rytmus – ten je charakteristický frekvencí 13-30 Hz. Projevuje se především v přední 

části lebky a směrem dozadu jeho intenzita klesá. Beta vlny jsou typické pro soustředění, 

koncentraci, logické myšlení a rozhodování. Frekvence kolem 30 Hz jsou typické pro trému, 

podráždění, úzkost a vysoce náročné životní situace. 

Alfa rytmus – frekvence 8-13 Hz. Projevuje se při relaxaci a uvolnění, vždy se vyskytuje 

před spánkem. Je spojen se zrakovým vjemem. U lidí, kteří jsou slepí se alfa rytmus 

neprojevuje. U člověka, který vidí, se po zavření očí alfa rytmus zvyšuje. 

Theta rytmus – frekvence 4-8 Hz. Objevuje se ve spánkové, temenní a centrální oblasti 

hlavy. Theta a delta aktivita stoupá během psychotestů. Theta vlny se též pojí s živými 

vzpomínkami, sny, obrazovou představivostí, inspirací – tedy se stavy, kde je odpojeno 

vědomé myšlení. 

Delta rytmus – frekvence 0-4 Hz. Vyskytují se především v hlubokém spánku, bezvědomí 

způsobeného nemocí či úrazem. Pokud se objevují u bdělého dospělého člověka, jedná se o 

patologický nález. 

Za nevýhodu EEG se považuje citlivost na artefakty, což jsou chyby v záznamu. Rozlišujeme 

dva druhy a to biologické a technické. Mezi biologické patří mrkání očí, pocení, zatínání 

svalů. Do skupiny technických artefaktu patří například špatná vodivost elektrody či brum 

střídavého proudu. 
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Snímače EEG 
 

  Právě problematika snímačů je rozhodující při zapracování EEG do školního 

simulátoru. Nejčastěji se používají snímače v zapojení 10 na 20. To je metoda, kterou navrhl 

H. Jasper a vychází z jednoduchého antropometrického měření. Jde o systém, ve kterém je 

vzdálenost od dvou krajních poloh v podélné a příčné linii rozdělena na úseky po 10% nebo 

20% z celkové délky. Označení elektrod v systém 10-20 je složeno z písmene, které udává 

polohu snímače (F- frontal, P-parietal, T-temporal, O-occipital, C-central) a čísla, které udává 

přesnější polohu umístění. 

 

Obr. 6.1a. Rozmístění snímačů [7] 

 Abychom mohli použít tento systém rozmístění snímačů, je zapotřebí snímaný objekt 

vybavit jakousi helmou či čepicí ve které bude zabudováno potřebné množství elektrod. Už 

jenom pocit pilota, který letí delší časový úsek s nasazenou helmou, muže negativně 

ovlivňovat výsledek měření. Navíc zvýšená potivost má vliv na výsledek měření a je 

považována za biologický artefakt. Na druhou stranu toto rozmístění snímačů dává velice 

přesný popis toho, jaké části mozku jsou aktivní a v jakém frekvenčním pásmu zrovna 

pracují. 

 Snímače, které by nezatěžovaly piloty pocitem, že mají na hlavě komplikované měřící 

zařízení, jsou bezkontaktní snímače. Ty se díky svým malým rozměrům mohou implantovat 

například do opěrky hlavy či rámů od brýlí. Díky nim by pilot ani nemusel vědět, že je na 

něm nějaké měření prováděno. Nevýhodou těchto snímačů ovšem je jejich nižší přesnost a 

neschopnost poskytnout 3D mapování mozkové činnosti. 
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 Kompromisem mezi výše uvedenými snímači jsou snímače, které obepínají hlavu 

v ramenech headsetu. Navíc spojení mezi přijímačem a vysílačem je bezdrátové, takže pilota 

neomezuje případná kabeláž. 

 

Obr.6.1b. Ukázky EEG snímačů 

 Jediný problém, který by mohl u použití EEG nastat, je vyhodnocení naměřených 

záznamů, které si vyžaduje velké zkušenosti a je do určité míry individuální. Naopak velkým 

přínosem jsou relativně levné pořizovací náklady. 

 Existují dva základní druhy snímačů a to tzv. suché a mokré. Suché se používají 

například v headsetu, jejich přesnost je ovšem minimální. Můžeme najít suché snímače i 

v klasických helmách, ty jsou již velice přesné, ovšem jejich cena je astronomická. Druhou 

skupinou jsou mokré snímače, které vyžadují nanést mezi kůži a snímač gel. Tato skupina 

snímačů je levná a přesná. Nabízí tedy ideální poměr ceny a výkonu. 

 

6.2 Další metody měření mozkové aktivity 
 

 Mezi další metody měření mozkové aktivity patří magnetoencefalografie, počítačová 

tomografie, magnetická rezonance, magnetická rezonanční spektroskopie, funkční magnetická 

rezonance, jednofotonová emisní počítačová tomografie a pozitronová emisní tomografie. 

Všechny tyto metody jsou velice zajímavé a dokáží nám říci o mozkové aktivitě velice 

mnoho, jejich nevýhoda ovšem spočívá v tom, že přístroje používané u jednotlivých metod 

jsou extrémně drahé a mnohdy také velice rozměrné. Proto jsou pro použití v simulátoru 

nevyhovující. 
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7 Měření tepové frekvence 
 

 O tom v jakém rozpoložení se pilot zrovna nachází, nám hodně prozradí tepová 

frekvence. Ta je dána srdeční aktivitou, respektive vypuzením krve z levé srdeční komory do 

srdečnice (aorty), odkud se šíří tepnami do celého těla. Tep (puls) lze nahmatat na větších 

tepnách blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je krkavice, vřetenní tepna, 

zápěstní tepna, při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna a na 

dolních končetinách stehenní tepna. 

Z hlediska měření rozeznáváme tři druhy tepové frekvence a to: 

 Klidová tepová frekvence 

 Aktuální tepová frekvence 

 Maximální tepová frekvence 

 Tepová frekvence je u každého jedince odlišná, i když provádí stejnou činnost. Každý 

je jinak trénovaný, zkušený a fyziologicky stavěný. Všeobecně se dá říci, že klidová tepová 

frekvence se nachází v rozmezí 60-75 tepů za minutu. Maximální tepová frekvence je taková, 

kterou je lidský organismus krátkodobě udržet při fyzické či psychické námaze. V literatuře 

se můžeme dočíst, že se dá orientačně zjistit vztahem 220 t/min – věk jedince. Hodnota 

tepové frekvence je určována mozkem. V klidové fázi určuje tep parasympaticus, naopak při 

krizové situaci jde povel srdci k zvýšení tepové frekvence ze sympaticusu. Faktory ovlivňující 

tep jsou tyto : 

 Teplota- každý stupeň navíc znamená zvýšení o 5 až 9 tepů za minutu. 

 Činnost nadledvinek -  hormony, jež produkují, stimulují srdeční aktivitu. 

 Bakteriální a virové záněty 

 Stres 
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7.1  EKG 
 

 Elektrokardiogram (zkráceně EKG) je záznam časové změny elektrického potenciálu 

způsobeného srdeční aktivitou. Tento záznam je pořízen elektrokardiografem. Měření se 

provádí pomocí elektrod, umístěných na levé a pravé polovině těla. Elektrické impulsy, které 

vznikají srdeční činností, jsou snímány z povrchu kůže a tyto hodnoty se zaznamenávají do 

elektrokardiogramu. 

 

 

 Obr.7.1. Srdeční aktivita zdravého člověka zobrazena EKG[6] 

 Z obrázku výše vidíme, že na EKG rozeznáváme vlny ( P, T, U ), kmity ( QRS ) a 

intervaly (PQ, QT, ST). Na každé EKG křivce popisujeme rytmus, akci, frekvenci, sklon 

elektrické osy srdeční a analyzujeme jednotlivé vlny a kmity. Rytmus zdravého srdce je 

nazýván sinusovým a je charakteristický tím, že vlna P se nalézá před komplexem QRS. 

Pokud se vlna P nachází někde jinde než před cyklem QRS, pak hovoříme o rytmu junkčním 

(nodálním) či idioventrikulárním. Srdeční akce rozeznáváme pravidelné a nepravidelné. 

Pravidelná srdeční akce je taková, kdy QRS komplexy jsou neustále ve stejné vzdálenosti od 

sebe. Pokud je vzdálenost mezi QRS komplexy proměnlivá, pak hovoříme o nepravidelné 

srdeční akci a nejčastěji se jedná o fibrilaci síní.Frekvenci, jak již bylo zmíněno výše, máme 

klidovou, aktuální a maximální. Její hodnotu zjišťujeme pomocí součtu P vln za časový úsek 

jedné minuty. Určit sklon elektrické osy srdeční už je poměrně náročná úloha určená 

zkušeným kardiologům. Ti díky EKG křivkám dokáží identifikovat vychylování srdce během 

své činnosti a včas tak odhalit případné anomálie a poruchy. 

 

 

 



26 
 

 Abychom mohli naměřit hodnoty EKG, je třeba na pilota umístit potřebné množství 

elektrod. V dnešní době se používá nejčastěji dvanácti svodový systém pro snímání. Pozice 

pro snímání elektrokardiografického signálu z povrchu těla se a jejich označení se za dlouhou 

dobu používání EKG ustálily. Označení zapojených elektrod je toto: Levá ruka (L), Pravá 

ruka (R), Levá noha (F), šest hrudních svodů (V1-V6) a zemnění na pravé noze (N). 

Elektrokardiografický záznam je tak složen z dvanácti svodů, které se člení do třech skupin: 

 Bipolární končetinové svody I,II a III 

 Unipolární zvětšené končetinové svody aVR, aVL, a aVF 

 Unipolární hrudní svody V1, V2, V3, V4, V5  a V6 

 

 Pro použití standartního zapojení EKG v simulátoru, je třeba na pilota umístit dvanáct 

elektrod, což by značně komplikovalo samotný let. Pilot by byl obklopen velkým množstvím 

drátů a vodičů, což by mohlo ovlivnit jeho pohyblivost a psychologické rozložení. Je tedy 

žádoucí, nalézt takové řešení, které pilotovi nebude výrazně překážet, či o kterém by ani 

nevěděl. Problematikou snímání EKG signálu se už delší dobu zajímá automobilový průmysl. 

Se zvyšujícími se nároky na bezpečnost posádky, přišla firma Toyota s myšlenkou 

integrovaného snímače EKG ve volantu. Podobné řešení by bylo vhodné pro školní simulátor. 

Pilot by byl snímán, při letu pomocí snímačů integrovaných do řídicích pák simulátoru. 

Problém by ovšem nastal ve fázích letu, kdy se pilot nedotýká kniplu. To může nastat, při letu 

se zapnutým autopilotem, a celé řadě jiných činností. Další možností tedy je, snímače 

elektrokardiogramu integrovat do sedaček v simulátoru. Toto řešení by tedy umožnilo 

zaznamenávat elektrokardiografický signál po celou dobu letu, i když se pilot zrovna 

nevěnuje řízení. Toto řešení má snad jedinou nevýhodu, a to sice tu, že naměřený signál je 

mírně odlišný od klasického EKG. Tato odlišnost je dána tím, že signál je měřen skrze 

pilotovo oblečení. Čím více vrstev oblečení bude pilot na sobě mít, tím bude odchylka větší. 

Toto řešení se ovšem jeví pro použití ve školním simulátoru jako optimální. Nijak svou 

přítomností nezatěžuje posádku a dává nám poměrně přesný údaj o srdeční aktivitě po celou 

dobu letu. 
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7.2 Sportovní měřiče tepové frekvence 
 

 Měření tepu se stalo nedílnou součástí tréningů nejenom vrcholových sportovců ale i 

lidí, kteří například hubnou. Ti díky lehkým a přenosným zařízením mají neustálý přehled o 

své aktuální tepové frekvenci. Varianty existují dvě. První variantou je zabudovaný snímač 

tepové frekvence přímo v hodinkách a uživateli tedy při pohledu na zápěstí je známo jakou 

má aktuální hodnotu. Druhá varianta je snímač obepnutý kolem hrudi a z něj se signál 

bezdrátově přenáší do přijímače. Hrudní popruh je umístěn pod prsními svaly, a údaje 

naměřené z něj jsou mnohem přesnější, než údaj poskytnutý pouze z měřiče umístěného 

v hodinkách. Přijímačem informací z hrudního popruhu je buď zařízení připojené k PC, nebo 

opět hodinky na ruce. Tento typ měřidla tak představuje levnou variantu EKG, ze které je 

ovšem možno vyčíst, jen hodnoty typu- aktuální, maximální a průměrná tepové frekvence. 

Cena těchto zařízení začíná na hodnotě tří tisíc korun. 

 

   Obr.7.2,Sportovní tepmetr s připojitelným hrudním pásem[10] 

 Výrobek firmy Sigma, vyobrazený výše, se dá pořídit lehce nad třemi tisíci korunami 

s tím, že v balení dostaneme software, díky kterému po skončení měření můžeme data 

z hodinek přenést do PC. 

 Pro použití v simulátoru by tato varianta byla levnou cestou, jak naměřit tepovou 

frekvenci pilota během letu. Jistá nevýhoda ovšem spočívá v tom, že před zahájením letu je 

třeba pilota vysvléci a před upnutím samotný snímač ještě navlhčit. Pilot tak na svém těle 

bude pociťovat snímač po dobu, než si na něj zvykne. 
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7.3 Pulzní oxymetr 
 

 Ve zdravotnictví se často ke zjištění tepové frekvence používá pulzní oxymetr. Jedná 

se o malé přenosné zařízení, které není nikterak náročné na obsluhu. Skládá se z čidla a 

vyhodnocovací jednotky. Čidlo se připíná na konec prstu, či na ušní lalůček a je složeno z 

vysílače, který produkuje světlo dvou daných vlnových délek ( 660nm a 940nm ) a přijímače. 

Jakmile světlo projde prstem, či ušním lalůčkem, dopadá na snímač, který z rozdílu mezi 

vyslaným a přijatým signálem zobrazí na displeji hodnotu okysličení krve a tepovou 

frekvenci. Doba pro získání těchto hodnot je přibližně pět sekund. 

 

Obr. 7.3a, Schéma pulzního oxymetru[13] 

 Jedná se o neinvazivní metodu, která není nijak bolestivá a dala by se také použít, ve 

školním simulátoru. Naměřené hodnoty se dají posílat do PC přes USB port. Pořizovací cena 

začíná na dvaceti tisících korunách. Výhodou ovšem je, že kromě tepové frekvence pilotů 

bychom mohli měřit také hodnotu okysličení krve. 

 

 

Obr. 7.3b, Ukázky pulzních oxymetrů 
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8 Snímání teploty a vlhkosti vzduchu 

 

 Teplota a vlhkost uvnitř simulátoru se značnou měrou podílí na pohodlí posádky. 

Ideální je, aby uvnitř simulátoru panovala tzv. tepelná pohoda, která je definována jako stav, 

kdy při průměrném prokrvení kůže nevzniká pocení, ani svalový třes. Aby u pilotů nevznikali 

tyto nepříznivé procesy, musí být jejich tělní jádro v optimální teplotě a vlhkosti. Za tělní 

jádro se považuje hrudník, orgány hlavy a břicha a vnitřní část svaloviny a tvoří asi 80% tělní 

hmoty. Za normálních tepelných a vlhkostních podmínek bývá teplota okolí nižší, než teplota 

tělního jádra, což napomáhá tělnímu jádru odevzdávat přebytečné teplo do svého okolí. Výdej 

tepla do okolí se uskutečňuje kondukcí (sáláním), konvekcí (prouděním) a perspirací 

(odpařováním). Sáláním a prouděním může tělo odevzdávat nebo přijímat na základě teploty 

okolí. Při práci pilota se sálání podílí na termoregulaci jen minimálně. Konvekční výměnu 

tepla významně ovlivňuje proudění vzduchu. 

 Se zvyšující se teplotou uvnitř simulátoru nestačí v jistém momentě „suchá“ výměna 

tepla odvést z těla přebytečné teplo a nastupuje viditelné pocení. To je přirozená reakce těla a 

pocení tak ulehčuje krevnímu oběhu. Nebezpečí ovšem přichází při dlouhodobému zatížení 

posádky nadměrnou teplotou. Při nedostatečném příjmu tekutin hrozí dehydratace a následný 

kolaps. 

 Se snižující se teplotou předávají jako první do mozku informace termoreceptory kůže. 

Tyto první signály člověka přimějí, aby se staral o lepší tepelnou ochranu dlouho před tím, 

než klesne tělní centrální teplota a spustí se metabolická produkce tepla, provázená 

intenzivním třesem. Jako kritická hodnota je 36°C tělního jádra. Pod touto hodnotou dochází 

k útlumu duševních schopností a racionálního myšlení, což je pro pilotáž velice nebezpečné. 

 Za optimální teplotu se považuje rozmezí 20-24 °C s tím, že vertikální rozdíl teploty 

mezi hlavou a kotníkem by neměl překročit 3°C. Relativní vlhkost vzduchu by se měla 

pohybovat v rozmezí 40-75%. Optimální hodnoty jsou ovšem pro každého jedince mírně 

rozdílné a je proto na posádce, aby zvolená teplota byla vhodným kompromisem. 

 

 

 



30 
 

8.1 Snímače teploty a vlhkosti vzduchu 

 

 Existuje celá řada teploměrů, vlhkoměrů a měřících stanic, které by se daly použít. Je 

třeba si uvědomit, pro jaké použití, daný měřící přístroj bude sloužit. Ideální zařízení by mělo 

splňovat několik podmínek vhodných pro naše využití. Bylo by vhodné, aby měřící zařízení 

bylo propojitelné s počítačem a mohli jsme naměřené údaje zaznamenávat při probíhajícím 

letu.  

 Levnou variantou mohou být dnes rozšířené meteostanice, které zobrazují hodnoty 

teploty a vlhkosti vzduchu. K těmto zařízením je přibalen snímač pro měření teploty mimo 

okolí samotného zařízení. Ten bychom mohli umístit vhodně do kabiny simulátoru a hodnoty 

teplot a vlhkosti se nám zobrazí na displeji. Díky tomu tak nebudeme muset vstupovat do 

prostoru simulátoru a rušit piloty. Nevýhodou tohoto řešení je ovšem fakt, že naměřené 

hodnoty musíme ručně opisovat z displeje zařízení. 

 Možnost propojení s PC by tuto nevýhodu odstranila. Na trhu se dají pořídit zařízení, 

které se propojují s PC přes síťový kabel RJ-45, či USB. Naměřená data se tak budou ukládat 

do elektronické podoby a práce s nimi bude mnohem jednodušší. 

 S ohledem na omezený počet konektorů RJ-45 v běžných počítačích, bylo by vhodné 

vybrat zařízení, které je připojitelné k počítači přes rozhraní USB. Počet těchto  konektorů je 

vždy vyšší a v případě nedostatku se dají rozšířit pomocí rozbočovače. 

 

Obr.8.1.Vlevo stanice připojitelná přes USB, uprostřed přes RJ-45, vpravo bez možnosti 

připojení k pc 
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9 Snímání teploty těla  
 

 Při letu pilot zažívá různé situace, které musí řešit a během nich se mění jeho 

fyziologické hodnoty jako tep, krevní tlak frekvence dýchání a další. Všechny tyto změny se 

také podílí na vývoji tělesné teploty během letu- ovlivňují tak termoregulaci pilota. Proto je 

důležité znát průběh teplotních změn pilotů během letu. Teplo je v lidském organismu 

vytvářeno, co by vedlejší produkt metabolických procesů a svalové aktivity. Přibližně 56% 

tepla je produkováno ve vnitřních orgánech, svaly se v klidové fázi podílí 18%, zbytek 

připadá na mozkovou aktivitu. 

 Měření teploty těla se provádí ve zdravotnictví mnoha způsoby a lze je rozdělit do 

dvou hlavních kategorií na termografii a termometrii.  

 Za pomocí termometrie zjišťujeme bodové hodnoty teploty - hodnotu teploty pouze 

v jednom místě. S touto metodou se již každý setkal, například při měření teploty rtuťovým 

teploměrem v podpaží. Termometrii můžeme provést pomocí kontaktních, či bezkontaktních 

měřidel. Do kategorie kontaktních termometrů patří klasické teploměry, ať už rtuťové či 

digitální a odporové teploměry- termistory a termočlánky. Bezkontaktní termometry jsou 

infračervené radiační teploměry, které fungují na principu snímání infračerveného záření 

z povrchu lidského těla. Termometrii můžeme v simulátoru využít například pro zjištění 

rozdílných teplot na různých částech těla. 

 

Obr.9. Kontaktní a bezkontaktní teploměry 
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 Druhá metoda pro zjištění hodnoty teploty lidského těla je termografie. Ta na rozdíl od 

termometrie neudává hodnotu teploty jednoho místa, ale zobrazuje rozložení hodnot teploty 

na povrchu těla. Typickým příkladem je termokamera namířená na povrch lidského těla. A 

právě tato metoda je vhodná pro použití v našem simulátoru. 

9.1 Měření teploty pomocí termokamery 
 

 Díky termokameře jsme schopni změřit teplotu jakéhokoliv tělesa, jehož teplota je 

vyšší než teplota absolutní nuly. Je to dáno tím, že každé těleso ze sebe vyzařuje 

elektromagnetické záření, které jsme schopni za použití termokamery zachytit a znázornit. 

Termokamery pracují na principu zachytávání elektromagnetických vln různých vlnových 

délek. 

 

 Obr.9.1. Spektrum elektromagnetických vln[14] 

 Pro nás důležitá část spektra je ta, ve které se nachází ultrafialové záření. 

Termokamerou jsme tedy schopni zachytit vlnové délky přibližně od 0,5 µm až 1000 µm. 

Výsledkem je termogram, který zobrazuje rozložení teploty na povrchu tak, aby bylo viditelné 

pro lidské oko. Každé teplota má definovanou barvu, bílá, červená a žlutá barva představují 

nejvyšší teploty, černá, fialová a modrá teploty nejnižší. Čím je odstín světlejší, tím je 

povrchová teplota vyšší a opačně. Termokameru tak můžeme instalovat do simulátoru tak, 

aby zobrazovala rozložení teploty na pilotově tváři. Důležité ovšem je najít správnou pozici 

kam tuto kameru umístit, aby bylo zaručeno, že i různě vysocí piloti budou mít zaměřený 

obličej. Neméně důležité bude zvolit ohniskovou vzdálenost objektivu, který bude 

termokamera mít. Rozhodující tedy bude vzdálenost mezi kamerou a snímaným obličejem. 

Tento druh kamer bývá vybaven objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností, proto je třeba 

zvolit vhodný objektiv, aby na vzdálenost přibližně jednoho metru byl obličej dostatečně 

kvalitně zobrazen. 
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10 Měření hluku v kabině 
 

 Hlukem nazýváme každý zvuk, který má rušivý, nebo obtěžující charakter, nebo který 

má škodlivé účinky, bez ohledu na jeho intenzitu, která v mnohých případech nehraje hlavní 

roli. Ve vnímání zvuku existují značné individuální rozdíly. 

 Hlavním zdrojem hluku v kabině jsou reproduktory, které napodobují zvuk vznikající 

od pohonných jednotek, podvozku a ostatních částí letadla a dodávají tak letu další 

realističnost. Dalším zdrojem jsou pak hlasy osob vyskytujících se v simulátoru, počítač, 

který je umístěn mezi piloty a systém ventilace, který přivádí do simulátoru čerstvý vzduch z 

venčí. V reálných podmínkách se na vzniku hluku také podílí aerodynamický hluk, který 

vzniká třením vzduchu o trup letadla.  Hluk o intenzitě nad 50 dB je již považován za takový, 

který začíná ovlivňovat psychiku člověka. Kolem hodnoty 70 dB můžeme pozorovat změnu 

krevního tlaku, tepové frekvence a prokrvení kůže. Při vyšších hodnotách se zmenšuje zorné 

pole a může dojít k poškození sluchu. Je tedy vhodné monitorovat hladinu hluku v kabině 

simulátoru během letu a tu zaznamenávat. K tomu nám slouží hlukoměry, kterých je na trhu 

velké množství. Pro použití v simulátoru potřebujeme takový, který bude možné propojit 

s počítačem a měřené hodnoty zaznamenávat. Takovéto hlukoměry se dají pořídit od dvou 

tisíc korun a spolu s hlukoměrem je dodáván i software pro záznam a vyhodnocení měření. 

Hlukoměry se propojují s PC přes sběrnici USB, potřebná kabeláž je součástí balení. 

 

 Obr. 10. Ukázka hlukoměru a jeho softwaru 
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11 Záznam hlasové komunikace 
 

 Hlasová komunikace mezi piloty je důležitým faktorem pro správné a bezpečné 

provedení letu. Školní simulátor je koncipován jako dvoumístný, což splňuje požadavek, pro 

nácvik komunikace ve vícečlenných posádkách. Studenti se tak učí návykům, které si mohou 

odnést do praxe. Z hlasového záznamu si můžeme zkontrolovat celou řadu důležitých prvků. 

Hlasový záznam nám poskytne informaci o rozpoložení pilota, kdy pomocí spektrální analýzy 

můžeme určit intenzitu, změny tónů a intonace a další významné změny v barvě hlasu. 

Například firma Retia z Pardubic, vyvinula software, který z hlasové komunikace dokáže 

rozeznávat emoce. Ty pak vyhodnocuje a v jednoduchém grafickém prostředí o nich 

informuje pověřené osoby. To vše na základě spektrální analýzy hlasu. Dalším přínosem 

hlasového záznamu je samotná kontrola verbálního projevu pilotů, jako například čtení check 

listů, rozdělování úkonů na palubě a další. Proto je záznam hlasové komunikace dalším 

přínosem pro školní simulátor. 

 Pro použití uvnitř kabiny je třeba zvolit vhodný typ mikrofonu, zejména určit jeho 

směrové charakteristiky a zvolit počet mikrofonů. Můžeme použít jeden všesměrový 

mikrofon, umístěný mezi piloty, či použít dva směrové mikrofony, kde každý bude před 

pilotem. Nevýhodou použití dvou mikrofonů je to, že to zvyšuje nejen náklady na pořízení, 

ale také fakt, že počítač by bylo třeba dovybavit dalším zvukovým vstupem a z jednoho letu 

bychom měli pořízeny dva zvukové záznamy. 

 

Obr.11. Ukázka všesměrového mikrofonu[15] 

 Vhodným kandidátem pro umístění v kabině simulátoru je mikrofon vyobrazený na 

obrázku výše. Jedná se o všesměrový mikrofon, ve kterém je použita kondenzátorová 

technologie snímání zvuků. Rozsah snímaných kmitočtů má 100 – 150 000 Hz. Do simulátoru 

se tak pouze přivede kabel s vhodnou koncovkou a jsme schopni pořizovat kvalitní záznam 

hlasové komunikace ve vysoké kvalitě. 
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12 Videozáznam kabiny 
 

 Pro kompletnost dokumentace toho, co se odehrává v kabině, je třeba pořídit obrazový 

záznam. Piloti tak budou sledováni po celou dobu letu, a budeme mít přehled o jejich 

činnostech a o jejich stavu. Budeme tak moci pozorovat celou řadu důležitých údajů jako 

například tyto: 

 Činnosti spojené s pilotováním 

 Rozptylující faktory (vstup další osoby do simulátoru) 

 Projevy stresu (zbrklé pohyby) 

 Projevy únavy (přivřená oční víčka, rychlost mrkání) 

 Pro záznam je třeba zvolit kameru s vhodnými parametry, přeci jen kabina simulátoru 

je dosti malá, s jen minimálním množstvím osvětlení. Kamera bude umístěna ve vzdálenosti 

přibližně sedmdesáti centimetrů a měla by zabírat pokud možno co nejvíce prostoru před 

sebou. Tyto faktory tedy ovlivní výběr kamery: 

 Ohnisková vzdálenost objektivu 

 Světelnost objektivu 

 Rozlišení videa + počet snímků za sekundu 

 Citlivost snímače/schopnost nahrávat při minimálním osvětlení 

 Na trhu je dnes obrovské množství kamer, které můžeme do simulátoru umístit, je 

ovšem vhodné zvolit takové řešení, které nebude zbytečně nákladné a zároveň bude 

jednoduché na obsluhu. Navíc by kamera svým vhledem a rozměry, měla co nejméně 

narušovat kokpit simulátoru. Nabízí se tak otázka, zda použít klasickou kameru či 

webkameru, která se svou kvalitou záznamu už blíží kameře klasické. 

 Výhody a nevýhody klasických kamer jsou tyto : 

Klasická kamera Web kamera 

  + kvalita záznamu  + kompaktní rozměry 

  + možnost měnit ohniskovou vzdálenost  + náklady na pořízení 

 - rozměry kamery  + ovládání přes pc 

 - náklady na pořízení  - povná ohnisková vzdálenost objektivu 

 - vysoký datový tok videa   

Tabulka 12. Srovnání kamer 
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13 Návrh modernizace simulátoru vybranými biometrickými snímači 
 

 Proces modernizace v této diplomové práci bude rozdělen do dvou fází. První fáze 

bude zohledňovat finanční náročnost použitelných zařízení a zároveň budou navrhovaná 

zařízení použita ve vědeckém experimentu, který se uskuteční ve školním simulátoru. Tento 

vědecký výzkum nebude zaměřen pouze na biometrické vlastnosti osob, ale bude také 

zkoumat prostředí, ve kterém se osoby nacházejí. V první fázi modernizace do simulátoru 

přibydou zařízení, která nám umožní: 

 Nahrávat obrazový záznam ze simulátoru 

 Nahrávat hlasovou komunikaci 

 Snímat teplotu pilotů 

 Snímat teplotu a vlhkost uvnitř simulátoru 

 Snímat úrovně hluku 

 Měřit tepovou frekvenci 

 Druhá fáze modernizace bude sloužit jako pomyslný návod pro další generace 

studentů, kteří tak budou moct posunout využití simulátoru dále. V této fázi bude do 

simulátoru navrženo použití těchto systémů: 

 EEG 

 EKG 

 Snímání teplot pilotů pomocí termokamery 

 Snímání teploty a vlhkosti v simulátoru 

 Snímání četnosti mrkání  
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14 První fáze modernizace 
  

 Tato fáze respektuje finanční náročnost navrhovaných přístrojů. S tím, že některé 

navrhnuté přístroje budou použity při budoucím vědeckém experimentu z oblasti lidského 

činitele. V této části budou využity celkem tři počítače, na kterých poběží aplikace pro 

potřeby záznamu dat. Toto řešení bylo navrhnuto z důvodu hardwarové náročnosti aplikací. 

Navíc software pro použití hlukoměru nepodporuje windows 7, takže musí být spuštěn na 

starším PC s operačním systémem windows XP. Další počítače jsou notebooky ústavu letecké 

dopravy, na kterých běží záznam hlasové komunikace, monitoring letu a videozáznam kabiny. 

 Náklady na první fázi modernizace jsou minimální. Je třeba zakoupit webkameru, 

hlukoměr, meteostanici, páskové teploměry a sportovní tepmetr. 

Pořizovací cena: Webkamera     1990 kč 

   Hlukoměr 3900 kč 

   Meteostanice    590 kč 

   Páskové teploměry      299 kč (balení 20ks) 

   Tepmetr     3789 kč 

   Celkem   10568 kč 

 

 Software, který bude použit, je buď součástí balení zakoupených zařízení, nebo je 

volně stažitelný z internetu. Použitá výpočetní technika již byla zakoupena Ústavem letecké 

dopravy, tudíž její cenu nebudu započítávat. Z použitých zařízení vyplývá, že v první fázi 

modernizace se bude měřit pilotům tepová frekvence a jejich tělesná teplota. V kabině 

simulátoru hluk, teplotu a vlhkost vzduchu. Za pomocí volně stažitelných programů se bude 

zaznamenávat průběh letu, hlasová komunikace a hodnoty výchylek řízení. 
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14.1 Snímání obrazu pomocí webových kamer 
 

 Pro vytvoření videozáznamu byla vybrána kamera Logitech HD pro webcam C910, 

která svými parametry je vhodná pro použití v simulátoru. V první fázi modernizace bude tato 

kamera pouze jedna, umístěná nad vstupem do simulátoru tak, aby zaznamenávala pohyby 

pilotů, spojené s pilotáží. Poloha kamery je ideální pro monitorování dění v simulátoru, navíc 

společně s videem umožňuje záznam zvuku. 

 

 Obr.14.1. Webkamera Logitech HD pro C910 a její obraz ze simulátoru 

 Vybraná webkamera má tyto parametry : 

 Širokoúhlý objektiv s úhlem záběru 78° 

 Kvalita záznamu v HD rozlišení 1280 x 720 při 25 snímcích za sekundu 

 2 vestavěné mikrofony pro stereo záznam zvuku 

 Optiku Carl Zeiss s autofokusem  

 Pořizovací cena 1990 kč 

 Součástí balení je USB kabel s dalším prodlužovacím kabelem, celkem 3,3 metrů, což 

nám pohodlně umožní webkameru zapojit do PC určeného pro záznam dění v simulátoru. 

Díky dodávanému softwaru můžeme nastavit hodnoty jasu, kontrastu a celkově vyladit video 

tak, aby bylo co nejvyšší kvality vzhledem ke světelným podmínkám uvnitř kabiny 

simulátoru. Při instalaci kamery nejprve vložíme dodávané CD do mechaniky a spustíme 

soubor „autorun.exe“. Instalační průvodce nám umožní zvolit cestu, kam software 

nainstalovat a v jakém jazyce. Poté nás vyzve k připojení kamery přes USB konektor.  
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14.2 Měření hluku 
 

 Pro měření hluku v kabině byl vybrán hlukoměr firmy CEM, model DT 8852. Jedná se 

o jednoduchý přístroj, který svými vlastnostmi plně vyhovuje použití ve školním simulátoru. 

Vyhovuje normě pro měření úrovně hluku IEC61672-1 typ 2. Hlukoměr má tyto parametry: 

 Přesnost ± 1,4 dB 

 Rozsah měřených frekvencí 31,5 Hz až 8 kHz 

 Dynamický rozsah 50 dB 

 Rozsah úrovní 30-130 dB v režimu AUTO 

 1/2" elektretový kondenzátorový mikrofon 

 Pořizovací cena 3900 kč 

 

 

 Obr. 14.2a. Umístění hlukoměru CEM DT8852 v simulátoru 

 Hlukoměr umístíme mezi piloty na středový panel-viz. obrázek 14.2a.  Tato poloha 

umožní měřit nejenom intenzitu hluku z reproduktorů ale také intenzitu hlasu, při komunikaci. 

Ta se může měnit vlivem stresu, díky hlukoměru ji tak budeme moci zaznamenat a později 

vyhodnotit. K přístroji je dodávaný také stativ, který nám pomůže jej stabilizovat a vhodně 

umístit. Hlukoměr umožňuje měřené hodnoty přenášet přes USB sběrnici přímo do PC, kde 

nám zobrazuje aktuální hodnoty a ty zaznamenává. Abychom mohli tuto funkci využít, je 

třeba do počítače nahrát přiložený software. Vložíme CD do mechaniky, spustíme soubor 

SETUP.EXE z adresáře DISK1 a po dokončení připojíme hlukoměr přes USB. Nyní je 

hlukoměr schopen nahrávat hodnoty naměřených hodnot. 
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 Před samotným měřením je třeba hlukoměr nastavit. Je možné zvolit několik módů 

nahrávání. Po zapnutí hlukoměru stiskem tlačítka LEVEL nastavíme požadovaný rozsah a 

řídíme se symboly UNDER nebo OVER, které se zobrazují na displeji. Zvolíme zkratku dBA 

pro všechny šumové signály nebo zkratku dBC pro měření úrovní hluku. V našem případě 

zadáme dBC. Poté musíme zvolit FAST či SLOW. FAST slouží pro krátkodobá měření, 

SLOW pro dlouhodobá- zadáme tedy SLOW. Následuje volba MAX / MIN pro zobrazení 

maximální či minimální dosud naměřené hodnoty hluku. Zde zvolíme MAX. Nyní je třeba 

přístroj vhodně umístit. Ideálně do vzdálenosti jednoho metru od zdroje hluku. K přístroji je 

dodávána trojnožka, jež umožňuje umístit jej kamkoli na vodorovnou podložku. Vhodným 

místem tak bude středový panel mezi piloty, jak již bylo popsáno výše. 

 Nastavení samotného přístroje je hotovo. Nyní je třeba ještě nastavit software pro 

záznam. K tomu slouží okno Real-Time Setup. V poli Real-Time data.no to be recorded se 

zobrazí počet zaznamenaných vzorků. V poli Real-Time Sampling Rate nastavíme časovou 

periodu pro zaznamenávání úrovně hluku. V posledním poli zvolíme začátek a konec 

nahrávání. Podle délky časového úseku a periody nahrávání se zobrazí počet vzorků-viz 

obrázek níže. Dodávaný software umožňuje získaná data exportovat do tabulkového editoru a 

dále je zpracovávat. Software samotný zobrazuje pouze grafický průběh hodnot v čase, jak je 

znázorněno na obrázku níže. 

 

 

 Obr. 14.2b. Vlevo okno pro začátek nahrávání, vpravo prostředí přiloženého softwaru 
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14.3 Měření teploty pilotů 
 

 Povrchovou teplotu pilotů budeme měřit pomocí páskových teploměrů. Ty se dají 

lehce připevnit přímo na pokožku. Tyto teploměry budeme pilotům umísťovat na čelo, 

předloktí, a lýtka. Díky tomu budeme moci sledovat změny v rozložení teplot v důležitých 

částech těla.  Jejich umístění je snadné, po odlepení spodní fólie, pod kterou se nachází tenká 

vrstva gelu, přitlačíme páskový teploměr na potřebné místo a držíme jej zhruba deset sekund, 

než se teploměr na pokožku přichytí.  V průběhu letu musíme indikované hodnoty ručně 

opisovat a zaznamenávat změny těchto hodnot. Spolu s teplotou musíme zapsat také čas, ve 

kterém byla hodnota změřena. Tyto hodnoty poté přepíšeme do vhodného tabulkového 

editoru, aby se dali snáze vyhodnotit a interpretovat. 

 Jedná se o nekomfortní metodu měření, ovšem bylo přihlédnuto k cenové nenáročnosti 

této metody. Klasické teploměry pro měření v podpaží nepřipadají v úvahu, jelikož pilot paže 

využívá velice často. Bezkontaktní infračervené radiační teploměry a termokamery jsou 

ideální pro naše účely, ovšem jejich pořizovací ceny jsou pro nás momentálně nedostupné.  

 

 Obr. 14.4. Páskové teploměry 

 Páskové teploměry jsou dlouhé přibližně deset centimetrů a po upevnění na pokožku 

začnou po chvíli indikovat teplotu. Hodnota se zobrazí tak, že v poli s příslušnou hodnotou se 

zobrazí barevný symbol. Pokud leží teplota mezi dvěma hodnotami, symbol se zobrazí u obou 

teplot. Z toho vyplývá, že měření není příliš přesné a bude se vyskytovat nepřesnost. Hodnota 

odchylky tak je 0,5°C. 
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14.4 Snímání teploty a vlhkosti uvnitř simulátoru 
 

 Teplotu a vlhkost budeme snímat pomocí meteostanice. Tu umístíme do kabiny 

simulátoru a ručně budeme opisovat zobrazené údaje. Zařízení umístíme tak, aby zobrazené 

hodnoty nebyly ovlivňovány proudem vzduchu z ventilátorů. Ty jsou umístěny v horních 

rozích kabiny u vstupních dveří. Umístění meteostanice je znázorněno v projektové 

dokumentaci.  Pro opsání vlhkosti budeme muset vždy vstoupit do kabiny simulátoru. Teplotu 

budeme opisovat z druhého zařízení, které má displej pro zobrazování aktuální teploty a také 

čidlo, jež můžeme umístit mezi piloty otvorem ve stropní části kabiny. Pro opsání aktuální 

teploty tak nemusíme vcházet dovnitř.  

 Zvolenou meteostanici bohužel nemůžeme nijak propojit s počítačem a tak veškerá 

data musíme ručně přepsat do tabulkového editoru. Spolu s odečtenou hodnotou teploty a 

vlhkosti je třeba zapsat také čas měření. 

 K tomuto řešení bylo přistoupeno z důvodu finanční nenáročnosti. Náklady na 

pořízení tohoto přístroje jsou ve stovkách korun. Jedná se o dočasnou metodu, která bude ve 

druhé fázi modernizace nahrazena kvalitnějším přístrojem, který bude propojitelný s PC a 

nebude zapotřebí vstupovat do kabiny. 

 

 Obr. 14.4. Použitá meteostanice s čidlem. 
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14.5 Měření tepové frekvence 
 

 V první fázi modernizace bude tepová frekvence měřena za pomocí hodinek, které 

snímají tep pomocí hrudního pásu, který se připne na tělo pilota. Po celou dobu, kdy jsou 

hodinky připnuté na zápěstí, měří a ukládají hodnoty tepové frekvence. Jakmile je měření 

ukončeno, hodinky propojíme s PC a data stáhneme. Přiložený software nám umožní hodnoty 

analyzovat. Toto řešení pilota nikterak výražně neobtěžuje, neboť na hrudní pás a hodinky, si 

rychle zvykne a nijak jej výrazně neomezují. 

 

 Obr. 14.5. Hodinky Beurer PM70[17] 

 Pro pořízení záznamu tepové frekvence je třeba hodinky spárovat s hrudním pásem, 

který se pilotovi připne na hruď v oblasti prsou. To je třeba provést přes menu hodinek. 

V položce „setings“ vyhledáme možnost „pair newDew“, poté zmáčkneme tlačítko Start/Stop 

a počkáme, až se hodinky propojí s hrudním pásem.Poté hodinky musíme přepnout do režimu 

TRAINING a zmáčknout tlačítko Start/Stop pro začátek nahrávání tepové frekvence.. 

V tomto režimu se zobrazují naměřené hodnoty v horní části displeje a zároveň se ukládají do 

vnitřní paměti hodinek. Jakmile chceme měření ukončit, zmáčkneme tlačítko START/STOP a 

držíme jej pět vteřin. Po pěti vteřinách jsou hodinky po propojení připraveny pro přenos dat 

do PC. Na displeji se zobrazí HOLD SAVE. Přes dodávaný software EasyFit pak 

analyzujeme naměřené údaje. Maximální doba ukládání dat je 24 hodin, což je pro naše účely 

vyhovující. Naměřená data vyhodnotíme buď za pomocí dodávaného softwaru, nebo je 

exportujeme do tabulkového editoru a vyhodnotíme v něm. 
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14.6 Nahrávání letu 
 

 Abychom mohli data vhodně analyzovat, nesmí chybět záznam průběhu letu. K tomu 

slouží program, který je součástí programu  Microsoft Flight Simulator 2004, na kterém celý 

simulátor běží. Na instruktorském stanovišti vidíme výnos letu na mapě společně 

s vertikálním profilem letu a důležitými parametry jako rychlosti letu vůči zemi, vzduchu atd. 

Tento software samotný v sobě nemá možnost let nahrát. Proto je třeba na tento počítač 

nainstalovat program pro nahrávání plochy, který nám pořídí videozáznam letu tak, jak je 

zobrazen na instruktorském stanovišti. Název programu je Freez Screen Video Capture 1.2. 

Tento program ukládá video do formátu „*.avi“. Před začátkem nahrávání v okně Recodring 

options zvolíme možnost nenahrávání zvuku a kurzoru. Společně s tímto programem ještě 

nainstalujeme program BlackBox, který zaznamenává hodnoty výchylek nožního řízení a 

řídících pák. Hodnoty z tohoto programu pak překopírujeme do tabulkového editoru a 

vyhodnotíme. Díky kombinaci těchto dvou programů tak získáme kompletní záznam toho, jak 

pilot provedl svůj let a jakým způsobem ovládal letadlo. 

 

Obr. 14.6. Freez screen video capture 1.2. 
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14.7 Nahrávání hlasové komunikace programem TeamSpeak 2 
 

 Hlasová komunikace uvnitř simulátoru je zajištěna při nahrávání videa z webkamery, 

která je umístěná za piloty a sleduje jejich pohyby.  Tímto způsobem ovšem nahráváme pouze 

komunikaci mezi piloty samotnými a odpovědi pilotů řídícímu. Rozhovor mezi řídícím a 

pilotem je tedy nekompletní.  Abychom tomuto předešli, program, ve kterém tato komunikace 

probíhá, bude celou komunikaci nahrávat. TeamSpeak se používá například při letech v síti 

IVAO a propojuje tak virtuální piloty a virtuální řídící letového provozu. Po propojení 

uživatelů rozklikneme položku RECORDING a zvolíme START RECORDING. Zobrazí se 

okno s místem uložení a pojmenováním souboru. Pro dlouhé nahrávky je zapotřebí mít 

dostatečné množství volného prostoru, protože záznam je ve formátu *.wav. Formát wav je 

omezen maximální velikostí 4 GB, což představuje zhruba 7 hodin záznamu v tomto 

programu. 

 

Obr. 14.7. Ukázka nahrávání hlasové komunikace v programu TeamSpeak 2 
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15 Druhá fáze modernizace 
 

 Tato fáze modernizace se bude snažit posunout školní simulátor dále a vytvořit z něj 

pomyslnou laboratoř, pro zjišťování vlivu průběhu letu na fyziologické hodnoty pilotů. V této 

fázi nebude přihlíženo na finanční náročnost vybavení a bude sloužit jako návrh pro další 

studenty, kteří v budoucnu budou pokračovat v modernizaci biometrických snímačů ve 

školním simulátoru. Jednotlivé návrhy jsou realizovatelné, kladou ovšem vyšší časovou a 

finanční náročnost na jejich provedení. 

 Při zapojování některých měřících zařízení v průběhu první fáze se vyskytl problém 

s nedostatečným výkonem výpočetní techniky. Ten se vyřešil tím, že na jednom počítači běží 

webkamera, na druhém hlukoměr a na dalším ostatní zařízení. Obsluha tří počítačů není příliš 

komfortní, navíc se objevil problém se začátky nahrávání dat. U každého PC musel být jeden 

člověk a v dohodnutý okamžik spustil nahrávku. Proto je vhodné v druhé fázi pořídit 

dostatečně výkonný stolní počítač, se dvěma monitory, který bude schopen zpracovávat 

veškeré naměřené údaje a ty i zobrazovat. Jako dostatečné parametry navrhovaného PC volím 

tyto: 

 Procesor Intel Core I7-2600K 4,5GHz 

 Operační pamět 4 GB DDR3 

 Pevný disk 2TB 

 Grafická karta NVidia Geforce GTX570 

 Windows 7 Ultimate 

 2 x 24“ monitory 

 Při navrhování parametrů PC jsem zohlednil náročnost zpracování videa, proto 

procesor řady I7 a tak velký pevný disk. Operační systém verze Ultimate byl zvolen proto, že 

tato verze v sobě obsahuje mód, ve kterém je možné spustit veškeré programy a aplikace, 

které běží jen na starší verz i windows XP. Dva monitory byly zvoleny z důvodů velkého 

množství monitorovaných dat. Je vhodné aby měřené hodnoty byli vždy zobrazeny na ploše a 

okna programů se nepřekrývala. 
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 K tomuto počítači bude připojeno :  

 2 x termokamera (USB) 

 1 x EEG (USB) 

 2 x  EKG (USB) 

 3 x webkamera (USB) 

 Hlukoměr (USB) 

 Teploměr a vlhkoměr (RJ45) 

 Aby bylo možné zapojit tolik periferních zařízení, je třeba rozšířit počet USB slotů. 

Standardně má základní deska stolního počítače dnes osm těchto konektorů. Pro zapojení 

všech zařízení jich potřebujeme jedenáct, plus klávesnice a myš. Je třeba tento počítač tedy 

dovybavit USB rozbočovačem s vlastním napájením. 

 

 Obr. 15a.  Rozbočovač PremiumCord HUB7[16] 

 Pro naše potřeby bude vyhovující rozbočovač uvedený na obrázku výše. K němu je 

dodáván napájecí adaptér a každý USB port je možné jednotlivě vypnout/zapnout. Dále je 

třeba počítač vybavit další síťovou kartou pro připojení zařízení pro měření vlhkosti a teploty 

uvnitř simulátoru. Na obrázku 15.b je vidět zapojení jednotlivých přístrojů do navrhovaného 

PC. Pod USB konektorem pro zapojení Hlukoměru bude ještě zapojen rozbočovač. 

 

Obr.15b. Zadní panel základní desky navrhovaného PC 
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 Druhá fáze modernizace bude o poznání nákladnější. Termokamery a EEG tvoří 

největší položku v nákladech. EKG předpokládám, že bude možno vyrobit svépomoci a 

náklady na něj, tak budou nízké.  

 Pořizovací ceny navrhovaných přístrojů jsou tyto : 

 

   Navržený počítač   28000 kč 

   Dvojice monitorů     9000 kč 

   Vlhkoměr a teploměr     5499 kč 

   Dvojice webkamer     2500 kč 

   Dvojice termokamer           300000 kč 

   EEG sada            132000 kč 

   Výroba EKG    15000 kč 

   Celkem            491999 kč 

  

 Celkově se náklady dostaly na hranici půl miliónu korun. Jedná se o dosti velkou 

sumu, kterou Ústav letecké dopravy, nebude moct v nejbližší době uvolnit. Některé přístroje 

by mohly být zakoupeny ve spolupráci s ostatními fakultami a v případě nutnosti by mohly 

být zapůjčovány.  

 Pořizování jednotlivých přístrojů se tak bude dít postupně, v delším časovém období. 

Jako první bych navrhnul pořídit výkonný stolní počítač s monitory. Doposud byly použity 

celkem tři počítače, což komplikuje obsluhu. Jakmile budou veškeré aplikace běžet na 

jediném PC, budeme moct začít řešit otázku synchronizace nahrávek. 

 Po zakoupení PC doporučuji dokoupit dvě webkamery a umístit je dle doporučení 

uvedeném dále v diplomové práci, pomoci kterých budeme monitorovat mimickou únavu a 

mrkání pilotů. 

 Výroba EKG integrovaného do opěradla, bych navrhnul realizovat v rámci diplomové 

práce některého ze studentů. Jedná se o dosti složitou záležitost, kterou je třeba důkladně 

naplánovat a spolupracovat s celou řadou expertů v oboru. 
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15.1 Měření teploty pomocí termokamer 
 

 Měření tepoty pomocí páskových teploměrů není příliš komfortní způsob, jak teplotu 

měřit a proto je vhodné simulátor vybavit termokamerami, které snímají teplotu bez toho, aniž 

by piloti museli mít na těle připnuté nějaké zařízení. Tyto kamery budou zabírat horní 

polovinu těla pilota, zejména oblast obličeje, kde můžeme dobře pozorovat změny 

teplot/prokrvení. Navíc měření můžeme nahrávat do PC a tak odpadá potřeba hodnotu 

odečítat z povrchu páskového teploměru. 

 Termokamera je svými rozměry celkem malá a hodí se pro zakomponování do 

hlavního panelu simulátoru, před pilota. Přesněji nad monitor, který je před pilotem. Mezi 

obličejem pilota a kamerou bude tak vzdálenost přibližně šedesát centimetrů, což je hodnota, 

podle které zvolíme ohniskovou vzdálenost objektivu.  

 Vybraný typ termokamery je Flir SC645. Tento model se vyznačuje těmito parametry: 

 Rozlišení videa 640 x 480 pixelů při 25 snímcích za sekundu 

 Rozsah snímaných teplot -20 až + 120 °C 

 Živý náhled obrazu a nahrávání přes USB sběrnici 

 Objektiv ohniskové vzdálenosti f = 13,1mm ( úhel záběru 45° ) 

 Možnost manuálního ostření přes PC 

 Rozměry 216 x 73 x 75 mm 

 

 Obr. 15.1a. Termokamera Flir SC645[11] 

 

 Termokamery je třeba napájet dodaným napájecím adaptérem a dále je propojit s PC 

přes USB sběrnici. Prostory pro vedení kabeláže jsou za hlavním panelem dostatečné a nijak 
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instalaci těchto kamer nebrání. Rozmístění thermokamer je znázorněno na obrázku níže. 

Tento typ má na třech stranách stativový závit, pro uchycení. Napájecí konektor a USB kabel 

připojíme ze zadní strany. Do hlavního panelu je zapotřebí vyvrtat díry o průměru 40mm, aby 

se do nich vešel objektiv termokamery.  

 

 

Obr. 15.1b. Umístění termokamer na hlavním panelu 

 Na každého pilota tak bude nasměrovaná jedna termokamera, díky níž uvidíme 

detailní rozložení teploty na jeho obličeji. Hlavní panel je situován tak, aby přístroje na něm 

byli ideálně čitelné. Je tedy nakloněn tak, aby přístroje téměř kolmé k rovině pohledu pilotů. 

Díky tomu je umístění termokamer do hlavního panelu výhodné. 

  Záznam z každé kamery se bude ukládat do PC a díky tomu budeme moci vidět 

reakce organismu v různých fázích letu. 

 

Obr. 15.1c. Ukázka záběru z termokamery a programu Flir Altair[11] 
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 K těmto termokamerám je dodávaný software Flir Altair, který je vybaven dalšími 

podprogramy, jako například capture managerem-což je aplikace pro zaznamenávání videa. 

Před připojením k PC musí být dodávaný software již nainstalovaný. Po vložení CD do 

mechaniky se nám rozjede soubor „autorun.exe“, který spustí instalační soubor. Vybereme 

jazyk, ve kterém probíhá instalace. Zvolíme angličtinu, poté vybereme umístění, kam 

software nainstalovat. Necháme přednastavenou cestu C:/program files/flir. A necháme 

instalaci dokončit. Poté nás program vyzve, abychom připojili teermokameru. 

 Připevnění termokamer budu řešit pomocí plechové konzole, kterou je třeba vyrobit. 

Její rozměry jsou znázorněny v příloze diplomové práce. Tuto konzoli připevníme ze zadní 

strany hlavního panelu simulátoru pomocí trojice samořezných vrutů. Do hlavního panelu je 

třeba vyřezat kruhový otvor průměru 50mm pro vsunutí objektivů termokamer.Průměr 

objektivů, který je použit na termokameráj je 48mm. Hlavní panel je dřevotřískový, tloušťky 

dvaceti milimetrů. Vruty budou průměru 2,9mm a délky 14mm. Termokamera je vybavena na 

třech stranách stativovým závitem, pomocí kterého ji připevníme k plechové konzoli pomocí 

stativového šroubu. Ten má standardizované rozměry, potřebujeme pouze jeho kratší variantu. 

Hloubka závitu v termokameře je 10mm, tloušťka plechu je 1,5mm. Délka šroubu musí být 

kratší než 11,5 mm, tomu odpovídá standardizovaná délka 8mm. 

 K připevnění termokamer budeme tedy potřebovat : 

 6 kusů samořezných vrutů průměru 2,9 mm a délky 14 mm. 

 2 kusy stativových šroubů délky 8mm. 

 2kusy plechových konzolí 
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15.2 Integrace EKG do simulátoru 
 

 Doposud jsme srdeční frekvenci měřili pomocí hodinek na zápěstí, což není až tak 

špatný způsob jak ji měřit, ale pro získání více informací o srdeční činnosti pilota nám řekne 

více EKG. To je běžně spojeno s velkým množstvím elektrod připevněných na tělo pilota. 

Což při představě, že pilot má na hlavě helmu pro snímání mozkové aktivity a ještě dvanáct 

elektrod připnutých na různých částech těla pro zisk EKG signálu není ideální.   

 Vhodným řešením, jak integrovat EKG do simulátoru, je zabudovat jej do sedadel. To 

lze provést tak, že na každé sedadlo připevníme dva snímače, které jsou vyrobeny ze speciální 

vodivé látky (ECF-electrycally conductive fabric). Jedná se o textilní látku, která je potažena 

tenkou vodivou vrstvou. Snímače vyrobené z tohoto materiálu nám nahradí klasické elektrody 

EKG, kterých bývá na lidském těle obvykle umístěno dvanáct. Díky tomuto řešení pilot na 

svém těle nepociťuje žádné nepříjemné pocity vlivem elektrod a není mu nijak bráněno 

v pohybu. 

 

 Obr 15.2. Znázornění umístění snímačů v opěradle 

 

 Tento způsob měření není dnes příliš obvyklý a proto je třeba takovéto EKG vyrobit. 

Dnes je možné vyhledat schéma zapojení takovéhoto EKG v odborné literatuře, či na 

internetu. Signál, který získáváme z takovéhoto EKG je mírně zkreslen vlivem toho, že piloti 

mají na sobě vrstvu oblečení. Mezi elektrodou a tělem se tak nachází látka, jejíž vlastnosti pro 

vykreslení EKG křivky není ideální. 

 Mezi kůži a elektrodou tak vzniká vysoká impedance, kterou je třeba pro detekci EKG 

signálu redukovat. Jelikož pro vyhodnocení signálu potřebuje pracovat s velmi malými 
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hodnotami impedance, je třeba do zapojení umístit prvek, který vysoké hodnoty sníží. K tomu 

slouží obvod IMC (impedance matching circuitry), ve kterém je použit  operační zesilovač 

OPA124, který kromě úpravy impedance naměřený signál zesílí. Takto upravený signál 

vstupuje do obvodu SCC (signal conditioning circutry), kde se signál dále upravuje. Zde se 

zejména redukuje šum, díky sérii filtrů k tomu určených. Poté je výsledný signál odeslán do 

PC, kde jej můžeme zaznamenat a následně vyhodnotit. 

 Zkratka Vs ve schématu zapojení představuje signál EEG, který je produkovaný 

lidským tělem. Rs je označení pro odpor, který vzniká mezi elektrodou a kůží. Cs je kapacita. 

 Takovéto EKG systémy se dnes ještě běžně nepoužívají, ovšem v rámci vědeckých 

experimentů se začínají objevovat stále častěji. Je tedy otázkou času, kdy se podobná zařízení 

budou dát koupit. V současné době je nutné takovéto zařízení vyrobit, což klade před 

zhotovitele nutnost znalostí z oblasti elektrotechniky a programování. Integrace EKG do 

opěradla v simulátoru by tak mohlo být tématem, pro budoucí diplomové práce. 

 

 Obr 15.2b. Schéma  zapojení EKG[12] 

 

 Snímače EKG je třeba vhodně umístit tak, aby při sezení byla na jejich plochu kladena 

pokud možno co nejvyšší hodnota tlaku. Vhodným místem je tak prostor v oblasti lopatek. 

Rozměry snímače 8 x 8 cm zajišťují, že i výškově rozdílní piloti budou mít snímač v ideální 

poloze. Přesné umístění snímačů je uvedeno v projektové dokumentaci.  

 

 



54 
 

 

15.3 EEG v simulátoru 
 

 Systém pro měření mozkové aktivity je nejdražší a nejsložitější prvek modernizace 

simulátoru. Na druhou stranu EEG by mohla využívat i další vědecká pracoviště v rámci 

university, takže na financování by se mohlo podílet více fakult. 

  Je třeba zakoupit dvě helmy, které se pilotům připnou na hlavu. Zesilovače, které 

v sobě obsahují také A/D převodník s vyhodnocovací jednotkou. A další položkou je 

software, který nám zobrazuje naměřené hodnoty. 

 U softwaru využijeme jak základní zobrazení jednotlivých vln mozku (alfa až delta), 

ze kterých se dají vyčíst faktory jako únava, nepozornost a další, tak i takzvaný brainmaping, 

díky němuž vidíme, které oblasti mozku jsou zrovna aktivní. 

 Vybraným EEG je zařízení firmy BrainMaster Technologies, jedná se o kompletní 

sadu, ve které je vše co potřebujeme k zapojení a použití EEG ve školním simulátoru. Cena 

jedné sady činní 7024 dolarů. Výhodou této sady je to, že umožňuje připojení dvou helem 

k jednomu zesilovači. 

 Sada Atlantis I obsahuje: 

 Dvě helmy s rozmístěním elektrod 10 na 20, ušní snímače 

 Zesilovač s převodníkem 

 Veškeré propojovací kabely 

 Software Brainmaster 3.0 

 Gely pro lepší vodivost mezi kůží a elektrodou 

 Piloti v simulátoru tak budou mít helmy, z nichž povede kabeláž do zesilovače. Aby je 

kabely omezovaly co nejméně, je vhodné zesilovač umístit v blízkosti jejich hlav. Umístění 

zesilovače je zobrazeno ve výkresové dokumentaci. Ze zesilovače povede USB kabel, který 

zapojíme do PC. Do zesilovače povedou dva kabely z helem pilotů, které zapojíme do 

předního panelu, jedná se o dva devíti- pinové konektory. Dále je třeba do zesilovače zapojit 

napájecí zdroj. Pod snímače které jsou umístěny v helmě, je třeba nanést malé množství gelu. 

Ten zlepšuje vodivost a měření je tak přesnější. Dnes existují i snímače pracující bez gelu, 

jejich pořizovací cena je ovšem extrémně vysoká, proto jsem tuto variantu zavrhnul. 
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Obr 15.3a. EEG Atlantis I[9] 

 

 Před propojením EEG s počítačem je třeba mít v PC nainstalovaný dodávaný software. 

Teprve po jeho instalaci provedeme prvotní připojení a kalibraci. Po připojení k PC se zobrazí 

okno s informací o nalezení nového hardwaru. Toto okno rozklikneme a vybere možnost 

vyhledání ovladače ručně pomocí zadání cesty k uloženému souboru. Pokud jsme nezměnili 

přednastavenou adresu uložení, zadáme “C:\brainm.20\USBfiles“. Po dokončení instalace 

provedeme prvotní spuštění. Zde nás program vyzve k nastavení poloh jednotlivých elektrod 

v rámci rozmístění 10 na 20. Zde je zapotřebí zvolit kombinace aktivních a referenčních 

elektrod, také elektrodu uzemňovací.  

 

Obr.15.3b. Nastavení elektrod[8] 

 Po nastavení elektrod jsme schopni EEG plně používat a zaznamenávat naměřené 

hodnoty. Další zajímavou vlastností dodávaného programu je Brainmaping. Jedná se o 

zobrazovací software, který nám vykresluje aktivní části mozku. Můžeme tak pozorovat 
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zajímavé změny, které u pilotů během letu nastávají. Zelené oblasti znázorňují běžnou 

mozkovou aktivitu, červené oblasti znázorňují zvýšenou mozkovou aktivitu a odstíny modré 

jsou pasivní oblasti. 

 

Obr.15.3c. Ukázka Brainmapingu[7] 

 Z obrázku je patrné, že jsou zde dva extrémy. Aktivita theta vln je vysoká, což 

znamená, že člověk si něco představuje, je uzavřen ve své mysli a příliš nevnímá své okolí. 

Druhým extrémem je pasivita beta vln, které jsou typické pro intenzivní uvažování, 

rozhodování a pro celkové vědomé myšlení. Pokud by se takováto situace objevila u pilota za 

letu, je zřejmé, že se nekoncentruje a nevěnuje řízení pozornost. 

 Co se týče vyhodnocení mozkové aktivity pilotů z grafického výstupu mozkových vln, 

bylo by vhodné touto činností pověřit neurologa, či zaškolit vědeckého pracovníka ústavu 

letecké dopravy. Jedná se o složitý proces detekce, který si vyžaduje rozsáhlé znalosti z této 

problematiky.  
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15.4 Snímání teploty a vlhkosti uvnitř simulátoru 
 

 Opisovat hodnoty z meteostanice je značně nekomfortní, navíc musíme vstupovat do 

kabiny simulátoru a tím narušujeme koncentraci pilotů. Proto je třeba tuto metodu změnit a to 

pomocí profesionálního zařízení, které je možno propojit s PC. Takovým zařízením je Comet 

T0510, které umožňuje kromě vlhkosti a teploty měřit také tlak a teplotu rosného bodu. 

Vlastnosti tohoto zařízení jsou: 

 Přesnost měření teploty ±0,6 °C 

 Rozsah měřené relativní vlhkosti 0-100 % 

 Přesnost měření relativní vlhkosti ±2,5 % při 23 °C 

 Rozměry  (š x v x h) 88 x 73 x 39,5 

 Cena 5499 kč 

 

 Obr.15.4. Zařízení Comet T510 a výnos naměřených hodnot 

 Propojení s PC je řešeno přes síťový kabel. Do zařízení zapojíme napájecí adaptér a 

kabel s koncovkou RJ45. Poté nainstalujeme dodávaný software. Ten umožňuje mimo jiné i 

zobrazování naměřených hodnot online přes webový prohlížeč. Naměřené hodnoty můžeme 

zobrazovat graficky, nebo tabulkově. Po stranách jsou otvory pro přichycení ke stěně pomocí 

šroubů, což je ideální pro použití v simulátoru. Výhodou je, že hodnoty z tabulek můžeme 

jednoduše exportovat do tabulkového editoru  a dále vyhodnocovat. Instalace tohoto zařízení 

si vyžaduje dovybavit PC druhou síťovou kartou, kterou zapojíme do PCI konektoru základní 

desky. 
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15.5  Snímání obrazu z kabiny  
 

 V první fázi modernizace byl obraz pořizován pouze jednou webkamerou, která je 

umístěná nad vchodem do simulátoru, a která monitoruje pohyby pilotů. K této jedné kameře 

přibydou další dvě, které jsou namířeny na obličeje pilotů. Ty budou umístěny stejně jako 

termokamery před piloty v hlavním panelu. Použijeme pouze jiný typ kamery, který se svými 

rozměry lépe hodí pro zabudování do panelu.  Zvolený typ webkamery je Microsoft  Lifecam 

studio USB. 

 

Obr.15.5, webkamera Microsoft Lifecam studio USB[15] 

 Kamera bude zapuštěna do hlavního panelu před piloty, proto je nutné, opět vytvořit 

otvor, do kterého zapustíme objektiv webkamery-viz. Projektová dokumentace. Ke kameře je 

dodáván pouze jeden USB kabel o délce 1,8 metru, proto je třeba dokoupit prodlužovací kabel 

o délce tři metry. 

 Dále je zapotřebí nainstalovat ovladač pro tyto webkamery. Ten je na přiloženém CD. 

Krom ovladače nainstalujeme software s názvem MPT Demo. Jedná se o volně dostupnou 

aplikaci, která umožňuje pomocí webkamery rozpoznávat obličej a zaznamenávat mrkání očí. 

Před začátkem nahrávání je třeba zvolit rozlišení videa- verze, která je zdarma, nabízí 

maximálně 640 x 480 pixelů. Dále je třeba zvolit, co chceme zaznamenávat- zvolíme 

BlinkDetector. Poté se zobrazí panel s nastavením webkamery. Můžeme upravit jas, kontrast, 

sytost a další tak, aby byl obraz co nejkvalitnější. Poté se zobrazí obrazovka se snímaným 

videem. Kamera ostří primárně na obličej a kolem očí se indikují obdélníky. Mrknutí je 

signalizováno zvukovým signálem, který se nahrává společně s videem. 



59 
 

 V levém horním rohu je možnost zaznamenávat toto video s detekcí mrkání. Pod 

položkou file, klikneme na Capture video. Zobrazí se okno s dotazem na místo uložení videa a 

jeho názvem.  

 Video je zaznamenáno do formátu avi. Poté se objeví okno s výběrem komprese videa, 

vybereme mainconcept. Následně je umožněno pořídit nahrávku. Jelikož jsem měl k dispozici 

pouze demo verzi, při záznamu se nezobrazuje časová osa, na které se zobrazuje mrkání. 

Proto je vhodné zakoupit plnou verzi, která umožňuje z pořízeného záznamu vygenerovat 

časy mrkání, a další statistické údaje. 

 

 

Obr. 15.5., Ukázka programu MPT 

 

 Kromě mrkání očí, můžeme vypozorovat taky mimické změny v obličeji, které jsou 

spojeny s únavou. Ty se ovšem nedají příliš měřit, jedná se spíše o porovnávací metodu, kdy 

srovnáme mimiku před a po letu. Po dlouhém letu je pilot přepadlý, bez jiskry v očích, 

všimnout si můžeme povadlého výrazu obličeje, které jsou dány snížením napětím mimických 

svalů, pilot se většinou ani neusmívá, ani nemračí. Charakteristický projev únavy jsou také 

kruhy pod očima, pokleslá víčka a zpomalené reakce očí. 

 Webkamera má gumovou polohovatelnou nožku, takže ji můžeme přizpůsobit dle 

našich potřeb tak, aby šla připevnit podobně, jako thermokamera. Můžeme použít i stejnou 

plechovou konzoli, pouze nevyužijeme připevnění pomocí stativových závitů. Webkameru 

připevníme ke konzoli pomocí plastových stahovatelných pásek tak, aby její objektiv lícoval 

s plochou hlavního panelu. 
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15.6 Synchronizace nahrávek 
 

 Pro snadné vyhodnocení letu, je vhodné, aby všechny nahrávky byly spuštěny ve 

stejný časový okamžik. Možností jak tohoto dosáhnout je několik. Nejjednodušší je stáhnout 

program, který umožňuje nastavit polohu kurzoru a každé poloze definovat požadovanou 

akci. Museli bychom tak okna všech programů rovnoměrně rozmístit po ploše monitoru a 

každému tlačítku „nahrávej“ přiřadit polohu a požadavek na akci. Nevýhodou je, že program 

postupuje systematicky, vykonává jednu akci za druhou. Vznikne tedy malá prodleva mezi 

začátkem prvního a posledního začátku nahrávání. Ovládání programu je pomocí zkratek 

CTRL a potřebného písmena. Myší tedy najedeme nad tlačítko „nahrávej“ a zmáčkneme 

CTRL+G, pokračujeme k dalšímu a opět zmáčkneme CTRL+G, takto postupuje až 

k poslednímu tlačítku. Poté zmáčkněme CTRL+N a nahrávky započnou v krátkém časovém 

úseku. 

 

Obr. 15.6. Ukázka programu Multiclicker 

 Druhou a elegantnější variantou jak docílit spuštění nahrávání v jeden okamžik je 

vytvoření skriptu, který by dokázal spuštěním dávkovacího souboru, začít nahrávat veškerá 

data. Toto řešení ovšem vyžaduje důkladné znalosti z oboru informatiky a programování. Do 

budoucna by ovšem bylo vhodné realizovat druhou variantu řešení. Dá se vytvořit například i 

v poznámkovém bloku, do kterého napíšeme text programu a uložíme jej například 

„start.bat“. Vytvoří se tak sada instrukcí, která spustí nahrávání. Pokud by byl použit operační 

systém linux, text programu je stejný, pouze jej uložíme s jinou koncovkou-start.sh. 

 

 



61 
 

 Pro spuštění souboru slouží dva příkazy. Můžeme využít „call“ nebo „start“. Spuštění 

programu pro hlasovou komunikaci tak bude vypadat: 

Call "C:\Program Files (x86)\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe" 

 Pokud v této chvíli soubor uložíme s koncovkou  *.bat, vytvořili jsme spouštěcí skript. 

Jelikož se nám ovšem jedná o nahrávání, je třeba text skriptu rozšířit tak, aby se program 

pouze nespustil, ale aby začalo zaznamenávání hlasové komunikace. K tomu slouží další 

slova a zkratky. Pokud text rozšíříme takto 

Call "C:\Program Files (x86)\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe" –r -d\Nahrávka001 

-r slouží jako příkaz pro záznam (record). –d složí jako příkaz pro cestu, kam vytvořenou 

nahrávku uložit a za lomítkem se nachází pojmenování nahrávky. Bohužel program 

teamspeak ještě před započetím nahrávky je třeba připojit k serveru. K tomu slouží další 

skriptovací příkazy a slova, které potřebují již důkladnější znalosti z programování. 

Synchronizace nahrávek za pomocí skriptů lze docílit, je ovšem zapotřebí mít zkušenosti a 

vědomosti z oblasti psaní skriptů. Navíc platí, že čím rozsáhlejší a složitější software 

používáme, tím složitější skript musíme vytvořit. 
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16 Zhodnocení cílů 
 

  V úvodních kapitolách jsem popsal současný simulátor a jeho využití pro vědecké 

účely. Popsal jsem jaké projevy napětí a stresu můžeme u pilotů pozorovat a jakými 

zařízeními, tyto projevy monitorovat. Provedl jsem analýzu možností, které přístroje by bylo 

vhodné použít v simulátoru a následně jsem z této analýzy vybral ty, které jsou vhodné. 

V příloze diplomové práce se nachází technická dokumentace pro vhodné umístění vybraných 

přístrojů v kabině simulátoru. 

 

 Co se týče modernizace samotné, k dnešnímu dni se v simulátoru nachází přístroje, 

pomocí kterých můžeme měřit a monitorovat: 

 Tepovou frekvenci pilota 

 Teplotu a vlhkost v kabině simulátoru 

 Úroveň hluku  

 Koordinaci pohybů 

 Záznam průběhu letu 

 Výše uvedené údaje nám pomohou vyhodnotit let. Nejedná se o nikterak rozsáhlou 

oblast dat, ovšem i námi získané data dosti napoví, jak pilot zvládá stresové situace 

vyplývající z průběhu letu. Do budoucna je důležité simulátor dále dovybavovat dalšími 

přístroji, které budou doplňovat prvotní sadu přístrojů. 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

17 Závěr 
 

 Letecký simulátor vznikl na Ústavu letecké dopravy před mnoha lety a od těch dob 

prodělal řadu změn a modernizací. V počátcích byl určen pouze pro nácvik letových 

dovedností studentů a pro seznámení studentů s problematikou pilotáže. S postupem času 

začal být využíván k prvním výzkumům z oblasti lidského činitele.  

 V této diplomové práci jsem navrhnul celou řadu přístrojů, které by bylo vhodné do 

simulátoru zakomponovat. Volbu jsem provedl na základě analýzy možností. Některé 

navržené přístroje se k dnešnímu dni již v simulátoru nacházejí a můžeme je využít. Prvky 

první fáze realizace jsou tak téměř kompletně v simulátoru použity. Realizace druhé fáze 

modernizace si klade podstatně vyšší finanční nároky, a proto se musí rozložit do delšího 

časového období. 

  Pokud by se realizovala i druhé fáze, simulátor by byl jakousi laboratoří, pro detailní 

zkoumání chování pilotů v různých fázích letu. Možnost využití simulátoru by tak byla 

mnohem vyšší a mohly by se na Ústavu letecké dopravy provádět podrobné výzkumy 

v oblasti lidského činitele. 

 Tato diplomová práce by měla přispět k tomu, aby zvýšila povědomí studentů/pilotů o 

jejich zvládání krizových situací a reakcí pod stresem. V budoucnu by tak každý po skončení 

letu mohl dostat výsledky měření a mělo by každému jedinci být vysvětleno, jaké byli jeho 

reakce a čeho se vyvarovat. Každý pilot by tak mohl věnovat větší pozornost situacím, které 

byly detekovány, jako pro něj nejkomplikovanější. 
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