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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Anglický výraz   Český výraz 

MEP  Multi Engine Piston   Vícemotorový pístový 

IR  Instrument Rating   Kvalifikace pro létání podle přístrojů 

CPL  Comercial Pilot License  Licence obchodního pilota 

MCC  Multi Cockpit Cooperation  Spolupráce ve vícepilotním kokpitu 

RMI  Remote Magnetic Indicator  Vzdálený magnetický indikátor 

HSI  Horizontal Situation Indicator Indikátor horizontální situace 

DME  Distance Measuring Equipment Vybavení pro měření vzdálenosti 

ILS  Instrument Landing System  Přístrojový přistávací systém 

NDB  Non – Directional Beacon  Všesměrový maják 

COM  Communication   Komunikace 

NAV  Navigation    Navigace 

IFR  Instrument Flight Rules  Pravidla pro létání podle přístrojů 

VFR  Visual Flight Rules   Pravidla pro létání za vidu 

USB  Universal Serial Bus   Universální sériový port 

2-D  Two Dimensional   Dvourozměrný 

3-D   Three Dimensional   Trojrozměrný 

AIP  Aeronautical Information  Letecká informační publikace 

  Publication  

PC  Personal Computer   Osobní počítač 

FFS  Full Flight Simulator   Plný letový simulátor 

FS  Flight Simulator   Letový simulátor 

LCD  Liquid Crystal Display  Obrazovka z tekutých krystalů 

ALT  Altitude    Výška 
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EFIS  Electronic Flight Instrument  Elektronický systém zobrazení letových 

  Systém    přístrojů 

OMI  Outer – Middle – Inner  Vnější – střední – vnitřní 

GPS  Global Positioning System  Globální poziční systém 

VS  Vertical Speed   Vertikální rychlost 

ADF  Automatic Direction Finder  Automatický zaměřovač 

B-RNAV Basic Area Navigation  Základní prostorová navigace 

TRQ  Torque     Kroutící moment 

ITT  Interstage Turbine Temperature Teplota na středním stupni turbíny 

RPM  Rounds Per Minute   Otáček za minutu 

GNSS  Global Navigation Satellite Systém Globální navigační satelitní systém 

AD  Aerodrome    Letiště 

SID  Standard Instrument Departure Standardní přístrojový odlet 

STAR  Standard Terminal Arrival  Standardní přístrojový přílet 

MLDW Maximal Landing Weight  Maximální přistávací hmotnost 

MTOW Maximal Take off Weight  Maximální vzletová hmotnost 

CKD  Checked    Prověřeno 

STBY  Stand By    Záložní (pohotovostní) 
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Cíle 

- Navrhnout možnosti modernizace simulátoru TL – 410 UVP 

- Zpracovat funkční digitální verzi simulátoru L – 410 pro platformu Microsoft Flight 

Simulator 2004 

- Stanovit úkony pro obsluhu digitální verze simulátoru 
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1 Úvod 

Letoun české výroby Let L – 410 Turbolet je celosvětově rozšířeným malým 

dopravním turbovrtulovým letounem. Jeho popularitě přispěla nenáročnost na obsluhu a 

údržbu, velmi dobré letové vlastnosti, výkony a nízké provozní náklady. V současnosti 

funguje pouze jeden typový simulátor L – 410 na světě, jež je technologicky velmi 

zastaralý. Vzhledem k tomu, že reálný vzor simulátoru prochází v poslední době 

modernizací, aby udržel krok se současnými nároky, především v oblasti vybavení 

avionickými systémy, stálo by za úvahu zmodernizovat i jeho jediný simulátor. 
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2 Historie 

Historie leteckých simulátorů se začala psát těsně před 1. Světovou válkou, kdy 

jednoduché konstrukce připomínající letouny stavěné v té době simulovaly svými 

balančními vlastnostmi let letounu. Sloužily tedy pouze k upevnění motorických návyků 

pilota na pohyb ve vzduchu, který v té době byl pro člověka nový a nezvyklý. 

 

Obr.1 Letecký simulátor z roku 1909 

S velmi dynamickým rozvojem letecké techniky rostly i požadavky na funkce, 

kterými letecké simulátory disponovaly. Během 2. Světové války vyvstala potřeba 

připravovat piloty na noční navigaci podle hvězd. K tomuto účelu byl vytvořen Celestial 

Navigation Trainer, což bylo zařízení, které pilotovi simulovalo výhled z kokpitu na 

pomyslnou noční oblohu vytvořenou pohyblivými světelnými body představujícími 

hvězdy. Tento poměrně složitý simulátor měl pomáhat pilotům osvojit si práci se 

sextantem při určování polohy při nočních letech za nepřátelské linie. Tímto vývojem 

jsme postupně dospěli až k dnešní podobě takzvaných Full Flight Simulátorů, které jsou 

naprostými kopiemi kokpitů svých reálných předloh. Tento typ simulátoru dokáže věrně 

napodobit výhled pilota ven z letadla, veškeré funkce avionických a ovládacích systémů 

letounu i lineární zrychlení působící na posádku za letu. 
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Obr.2 Full Flight Simulator Boeing 737 NG 

3 Simulátor TL – 410 UVP 

Konkrétní simulátor, jehož modernizací se tato práce zabývá je Full Flight Simulator 

TL-410 UVP společnosti Let´s Fly, umístěný na mezinárodním letišti Leoše Janáčka v 

Ostravě. Tento simulátor je certifikován podle JAR STD 1A na úroveň “Special”, což v 

praxi znamená, že na tomto zařízení lze provádět výcviky MEP-IR, CPL, MCC a také 

typové kvalifikace pro letoun L-410 UVP. 

3.1 Analýza současného stavu 

Simulátor byl vyroben v roce 1975 firmou Letov Simulators. Disponuje vizuálním 

systémem TAR-301, PT-3, LTR-410 day/night, pohybovým systémem Letov 3 DOF, 

pomyslnými motory M601, avionickými přístroji RMI, HSI a DME. Další schopnosti 

jsou simulace chování letounu při námraze draku a efektu při použití odmrazovací směsi. 

Simulátor je v současné době plně funkční a využívaný pro všechny výše uvedené typy 

výcviků. 

3.1.1. Provozní podmínky simulátoru 

Simulátor TL-410 je řešen pro práci v suchých, vytápěných a dobře větratelných 

místnostech s teplotou vzduchu v rozmezí +5°C až +40°C. Relativní vlhkost vzduchu 

maximálně 60%, barometrický tlak v rozmezí 710 mm až 810 mm rtuťového sloupce. 
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Simulátor je připraven k činnosti po 15-ti minutách od spuštění. Provozní doba je 16 

hodin denně. Napájení simulátoru je uvažováno z elektrické sítě 3 x 380 V / 220 V / 50 

Hz nebo z autonomního zdroje. Příkon simulátoru je přibližně 50 kVA. 

Simulátor je schopen práce při výkyvech napětí v síti do + -10%, a výkyvech 

frekvence do +- 4%. 

Doba činnosti simulátoru je registrována součtovým počítačem času, který 

zaznamenává celkový počet odpracovaných hodin. 

Potřebná plocha pro rozmístění simulátoru je maximálně 250 m2. 

3.1.2. Pilotní kabina 

Pilotní prostor je věrnou kopií kokpitu reálného letounu. Je koncipován pro 

dvoučlennou posádku. Každý z pilotů má před sebou k dispozici analogovou sestavu 

základních letových přístrojů. Ta obsahuje umělý horizont, výškoměr, rychloměr, 

indikátor vertikální rychlosti, HSI, RMI, hodiny se stopkami, radiovýškoměr, indikátor 

ILS a zatáčkoměr s příčným relativním sklonoměrem. 

  

Obr.3 Pilotní kabina simulátoru 

Mezi těmito dvěma panely se nachází panel se sadou analogových indikátorů 

motorových parametrů, mezi které patří indikátory momentů na hřídelích, teploty na 

turbínách, otáčky motorů, otáčky vrtulí a sdružené indikátory teploty a tlaku paliva a oleje 

pro obě pohonné jednoty. Dále jsou zde umístěny signalizace polohy vztlakové 
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mechanizace a podvozku, záložní umělý horizont, indikátory palivoměrů a indikátory 

DME 1 a DME 2. 

 

Obr.4 Panel indikátorů pohonných jednotek 

Nad panelem s motorovými přístroji jsou umístěny čtyři signalizační tabla, jedno pro 

levou pohonnou jednotku, druhé pro pravou pohonnou jednotku a dvě tabla pro ostatní 

letadlové systémy. 

Nad hlavami pilotů je uprostřed umístěn stropní panel, rozdělený do logických celků 

spínačů. Nachází se zde řada okruhových spínačů, řada spínačů energetického systému, 

řada spínačů radionavigačních zařízení, řada spínačů ovládání systémů pohonných 

jednotek, spínače osvětlení a odmrazování. 
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Obr.5 Stropní panel 

Mezi sedačkami pilotů je umístěn panel ovládání pohonných jednotek. Zde se 

nacházejí páky plynu, páky nastavení úhlu náběhu vrtulí, kolo vyvážení s indikátorem 

polohy vyvažovací plošky, páky kohoutu požáru paliva, páky odstavení dodávky paliva, 

páky zapalování a spínače manuálního praporování vrtulí. 

 

Obr.6 Panel ovládání pohonných jednotek 
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Dále se mezi sedačkami nachází panel ovládání vztlakové mechanizace, vysouvání 

podvozku a spoilerů. Nachází se zde také spínače požárních hasicích přístrojů pohonných 

jednotek a spínač automatického praporování vrtulí. 

Poslední panel umístěný mezi sedačkami je radio panel, kde najdeme nastavení 

frekvencí NDB, COM 1 a 2, NAV 1 a 2, nastavení odpovídače a ovládání zvukových 

výstupů. 

 

Obr.7 Radiopanel a panel ovládání vztlakové mechanizace a podvozku 

 

Seznam palubního vybavení 

• Palubní deska (viz obr.8) 

1. Horizont AGB-2S 

2. Rychloměr LUN-1110.02 S 

3. Variometr LUN 1147.14 S 

4. Výškoměr VD-10 S 

5. Kombinovaný ukazatel UGR-4UK 

6. Ukazatel radoikompasu IKU-1A 
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7. Ukazatel radiovýškoměru UV-5 

8. Hodiny AČS-1M 

9. Ukazatel LUN 3503.61-S 

10. Přijímač LUN 3503.20-S 

11. Torkmetr LUN 1539-S 

12. Ukazatel teploty mezi turbinami LUN 1370-B 

13. Otáčkoměr vrtulí LUN 1344.01-8 

14. Otáčkoměr generátorů LUN 1343.01-8 

15. Třínásobný ukazatel LUN 1538-8 

16. Ukazatel palivoměru LUN 1634-8 

17. Ukazatel teploty LUN 5610-8 /maketa/ 

18. Dvojitý manometr LUN 1446.01-8 

19. Tlakoměr MG-100 MS 

20. Ukazatel podvozku LUN 1694-8 

21. Ukazatel klapek LUN 2690.22-8 

22. Tlakoměr U12-240-S 

23. Zatáčkoměr LUN 1213.12S 

24. Korekční mechanizmus KM-8 /maketa/ 

25. Vypínač horizontu 

26. Vypínač zatáčkoměru 

27. Ukazatel LUN 3710.03 

28. Signalizační tablo LUN 2690.45-8 

29. Signalizační tablo LUN 2690.46-8 

30. Signalizační tablo LUN 2690.47-8 

31. Magnetický kompas LUN 1221.1-S 

32. Voltampermetr LUN 2743-8 

33. Voltmetr VF 04-45 
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34. Voltmetr VF 04-150 

35. Reostat RL-10 – osvětlení přístrojové deska 

36. Tlačítko nastavení signalizace přetažení /maketa/ 

• Levý ovládací pult (viz obr.9) 

1. Vzduchová sprcha 

2. Ovládací prvek stěračů /maketa/ 

3. Kontrolní panel  

4. Ovladač systémů regulace vzduchu pilotní kabiny 

5. Ovladač větrání (ofukování) předního skla 

6. Ovladač systému přívodu studeného vzduchu 

7. Ovladač systému přívodu teplého vzduchu 

8. Přepínací kohout tlaku 

9. Přepínací kohout statického tlaku 

10. Vypínač nouzového osvětlení výstupu z kabiny 

• Pravý ovládací pult (viz obr.9) 

1. Vzduchová sprcha 

2. Přepínač 

3. Přepínač 

4. Přepínač 

5. Přepínač 

6. Přepínač 

7. Tlačítko ohřevu PVD LUN 3214.1 

8. Skříňka odledňování 

9. Vypínač vypouštění vody VG-15k-2S 

10. Tlačítko kontroly odmrazování vrtulí 2 KNR 

11. Svítilna zapisovače SLG-51 

12. Páka nouzového vysouvání podvozku 
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13. Páka nouzového vysouvání klapek 

14. Páka parkovací bzdy 

15. ZZ-spoj 27 V, Typ 621.000 

• Přední, střední a zadní pult (viz obr.10) 

1. Palivový kohout 

2. Stop-kohout 

3. Páka přípusti 

4. Páka ovládání vrtule 

5. Páka aretace 

6. Tlačítko spouštění – 2 KNR 

7. Tlačítko zapalování – KNR 

8. Tlačítko vstřikování vody – KNR 

9. Tlačítko hašení – 2KNR 

10. Trim H 

11. Ukazatel trimu H 

12. Neutrální příčné vyvážení  - svítilna SLC-51 

13. Přepínač fletneru  PNG-15K 

14. Ukazatel fletneru LUN 1687-8 

15. Přepínač příčného vyvážení PNG-15K 

16. Přepínač ovládání přívodového kola podvozku PNG-15K 

17. Ovladač podvozku 

18. Ovladač klapek 

19. Vypínač – antiblok PPG-15K 

20. Vypínač interceptorů – PPG-15K 

21. Vypínač AUK – PPG-15K 

22. Vypínač automatického praporování PPG-15K 

23. Ovládací skříňka ARK-15 
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24. Přepínací skříňka LUN 3591.1 

25. Radiostanice VKV LUN 3524.1 

26. Ovládací skříňka GMK PU-27E 

27. Přední pult 

28. Střední pult 

29. Zadní pult 

• Stropní panel (viz obr.11) 

1. Přepínač světlometů I pojížděcí – přistávací 

2. Přepínač světlometů II pojížděcí – přistávací 

3. Vypínač polohových světel 

4. Maják 

5. SRO 

6. Zapisovač 

7. Ventilátor 

8. Osvětlení kabiny pilota 

9. Osvětlení palubní desky 

10. Osvětlení kabiny cestujících 1/3 

11. Osvětlení kabiny cestujících 2/3 

12. Světelné tablo 

13. Indikátor rotační 

14. Indikátor statický 

15. Ostřik skel 

16. Cyklovač 

17. Námrazová klapka L 

18. Námrazová klapka P 

19. Spouštění L 

20. Spouštění P 



22 
 

21. UEČO L 

22. UEČO P 

23. Prapor. -autom. klonění L 

24. Prapor. -autom. klonění P 

25. Izolační ventil L 

26. Izolační ventil P 

27. Přečerpávání paliva 

28. Palivové čerpadlo L 

29. Palivové čerpadlo P 

30. SPU I 

31. SPU II 

32. VKV I 

33. VKV II 

34. KV 

35. ARK I 

36. ARK II 

37. SP-50 

38. MKR 

39. RV 

40. GMK 

41. Generátor L 

42. Generátor P 

43. Baterie I 

44. Baterie II 

45. Měnič 36 V I 

46. Měnič 36 V II 

47. Měnič 115 V I 
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48. Měnič 115 V II 

49. Měnič náhradního horizontu 

50. Signalizační tablo – MOTOR L 

51. Signalizační tablo SRAK 

52. Signalizační tablo ELEKTRO 

53. Signalizační tablo – MOTOR P 

54. Signalizace požáru 

55. Podvozek 

56. Klapky 

57. Trimy 

58. Interceptory 

59. Vstřik. vody 

60. Osvětlení 

61. Námrazová klapka L 

62. Námrazová klapka P 

63. Odmrazovaní – DRAK 

64. Odmrazovaní – Pito I 

65. Odmrazovaní – Pito II 

66. Odmrazovaní – Sonda 
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Obr.8  Palubní deska 

 

Obr.9  Levý a pravý ovládací pult 



25 
 

 

Obr.10  Přední, střední a zadní pult 
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Obr.11  Stropní panel 

3.1.3. Panel instruktora 

Panel instruktora je odděleným stanovištěm, sloužícím k nastavení parametrů 

simulovaného letu, nastavení letových situací, povětrnostních podmínek, závad a ke 

kontrole práce školící se posádky. Instruktor má k dispozici panel se základní sadou 

letových a navigačních přístrojů, indikátorem pozice vztlakové mechanizace a podvozku, 

motorovými přístroji a signalizačními tably. V levé části se nachází panel nastavení 

poruch navigačních zařízení, energetických systémů, pohonných jednotek a poruch 
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dalších systémů. V pravé části je umístěn panel nastavení povětrnostních podmínek, které 

zahrnují sílu a směr větru, výšku základny oblačnosti a výšku horní hranice oblačnosti, 

teplotu a tlak. Dále se zde nachází obrazovka s video výstupem do kabiny pro vizuální 

kontrolu postupů posádky a panel s nastavením radionavigačních zařízení umístěných na 

simulovaném letišti příletu a odletu. 

 

Obr.12 Stanoviště instruktora 

3.1.4. Vitualizace 

Simulátor disponuje vizualizačním systémem vnějšího prostředí TAR 301. Tento 

systém je v dnešní době naprostým unikátem a to díky svému technickému řešení, které 

se nezměnilo od své výroby v sedmdesátých letech minulého století. Principem fungování 

je snímání modelu letiště a přilehlé krajiny v měřítku 1:1000 televizní kamerou umístěnou 

na pohyblivém rámu nad modelem. Kamera se pohybuje v souřadnicové soustavě 

synchronizovaně se změnou vypočítané polohy letounu během letu. Obraz je přenášen do 

projekčního zařízení, které jej promítá na plátno umístěné před kokpitem simulátoru. 

Simulace dne a noci zprostředkovává soustava světel osvětlujících model. Model slouží 

pouze pro vizualizaci vnějšího prostředí pouze během fáze vzletu a konečného přiblížení. 

Příčinnou tohoto je samozřejmě rozměrové omezení modelu. V momentě, kdy se letoun 

dostává mimo souřadnice, které jsou pokryty modelem, kamera se vypne a piloti 

pokračují v letu bez vizuální reference se zemí, což není omezením, protože simulátory 

slouží k nácviku létání podle pravidel IFR. 



28 
 

 

Obr.13 Model letiště s přilehlou krajinou 

 

Obr.14  Rám pohyblivého systému s kamerou 
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3.1.5. Výpočetní technika 

Srdcem celého simulátoru je číslicový počítač německé výroby Robotron KRS 4201. 

Tabulka hlavních parametrů počítače Robotron KRS 4012 

Typ počítače Univerzální digitální počítač, s možností real-time provozu 

Typ obvodů Monolitické integrované obvody TLL logiky 

Operační postupy Pevný bod, paralelní 

Adresování Přímé a nepřímé adresování, indexování 

Architektura  16 bit 

Hardwarové 
registry 

8 

Hlavní paměť Paměť s feritovým jádrem 

Počet příkazů 58 

Vnější paměti Děrované pásky 

 

  

Obr.15 Hlavní skříň počítače 
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3.1.6. Pohyblivá základna 

Pomocí pohyblivé základny jsou věrně simulovány fyziologické pocity pilotů, 

vyskytující se při skutečném letu a vibrace a otřesy při pojíždění i vibrace, ke kterým 

dochází při přetažení. Základnu tvoří tuhý rám spojená pomocí vodící vzpěry s horní 

plošinou, která má 3° volnosti. Pohyby horní plošiny jsou vytvářeny pomocí tří 

hydraulických válců. Všechny tři válce jsou vertikální a na obou koncích jsou opatřeny 

univerzálními klouby. Dva válce jsou umístěny po stranách a třetí válec vzadu v ose 

symetrie plošiny. Pohyby válců jsou ovládány z počítače pomocí elektrohydraulických 

převodníků, které tvoří součást servozesilovačů. Pohyblivá základna je zabezpečena 

ochrannými prostředky, které vylučují možnost havárie základny a ohrožení posádky 

v případě poruchy hydraulické nebo elektrické instalace, nebo překročení stanovených 

rozsahů pohybu kabiny. 

Rozsah základních hodnot simulovaných počítačem pro základnu 

Rychlost letu 0 -139 m/s (500 km/h) 

Výška letu 0 - 10.000 m 

Podélný sklon 90° 

Příčný sklon 90° 

Sklon dráhy letu 90° 

Směr letu Neomezen 

Úhel vybočení 15° 

Rychlost stoupání a klesání 80 m/s 

 

4 Možnosti modernizace simulátoru TL-410 UVP 

Současný stav simulátoru je až na drobné úpravy původní. Dnešní moderní 

simulátory jsou schopny především daleko věrnější vizualizace vnějšího prostředí, než 

jakou nabízí model krajiny s letištěm a kamera na pohyblivém rámu. Dalším aspektem, 

kde tento simulátor zaostává, je avionické vybavení kabiny, která je osazena zastaralými 

typy analogových přístrojů ruské výroby. Hlavním úkolem při modernizaci tedy bude 
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vytvoření digitálního modelu vnějšího prostředí, vytvoření digitálního letového modelu a 

přenos těchto dvou programů na moderní, výkonný digitální počítač. Největším 

problémem by mohly být analogovo/digitální převodníky pro kooperaci starých prvků 

simulátoru ovládaných analogovým signálem s novými digitálními prvky. Proces 

modernizace nabízí několik různých variant řešení, které se pokusím navrhnout 

v následujících kapitolách. 

4.1 Varianta modernizace 1 

První, nejjednodušší varianta modernizace spočívá pouze ve vytvoření digitálního 

modelu vnějšího prostředí pracující na samostatném počítači a jeho propojení 

s původními systémy simulátoru. Tímto řešením by zůstal zachovaný původní letový 

model simulátoru, modernizací by prošla pouze vizualizace. Principem tohoto řešení by 

bylo vytvoření převodníku mezi analogovým signálem polohy letounu, který využívala 

vizualizační jednotka k pohybu televizní kamery nad fyzickým modelem, do digitální 

podoby tak, aby jej mohl zpracovat digitální model prostředí na novém počítači. 

4.1.1. Analog – Digitální převodník 

Tato verze modernizace vyžaduje navrhnout a zkonstruovat převodník analogového 

signálu geografické polohy letounu, podélného sklonu, příčného sklonu, nadmořské 

výšky a zeměpisného kurzu letounu. Další převodník pro signál výšky oblačnosti, 

dohlednosti a denní doby. Řešením by v tomto případě mohly být sériově vyráběné 

vícekanálové programovatelné převodníky, s možností připojení k počítači pomocí USB 

nbo PCI-e rozhraní. Vyhovující model SMT816 je dvanácti-kanálový převodník 

s rychlostí až 3,2 GB/s. Cena tohoto modelu je 75.000 Kč. 

 

Obr.16  Analog – digital převodník SMT816 
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4.1.2. Vizualizační program 

Vizualizační program je software, který bude schopný pohybovat virtuální kamerou 

v souřadnicové soustavě koordinovaně s výstupem aktuální polohy letounu. Základními 

parametry, které hrají roli ve vytváření programu modelu, jsou rozloha souřadnicové sítě, 

počet plně vymodelovaných letišť, procentuální poměr mezi 3-D a 2-D objekty v krajině.  

V dnešní době jsou poměrně dobře dostupná data o výškových souřadnicích terénu po 

celém světě, modelace krajiny by proto neměla být větším problémem. K modelování 

letišť by měla bohatě vystačit AIP dokumentace k jednotlivým letištím. Počet plně 

vymodelovaných letišť záleží na konkrétním provozovateli simulátoru a jeho zažitých 

postupech při výcviku. Pro simulátor TL-410 UVP bych volil výběr z českých a 

slovenských letišť, doplněný o pár evropských letišť, kde se nachází určité speciality 

v podobě složitých přiblížení nebo odletů, složitých geografických podmínek apod. 

Dalším schopností vizualizačního programu musí být zobrazení povětrnostních 

podmínek. V našem případě to je oblačnost, dohlednost a případně sněhové nebo dešťové 

srážky. 

Náklady na programování a modelování vizualizačního programu se jsou přímo 

úměrné obsahu, tedy počtu plně modelovaných letišť a detailnosti 3-D prvků v krajině. 

Odhadovaná cena činí 30.000 – 60.000 Kč. 

4.1.3. Platforma pro vizualizaci 

Jako platforma pro tento vymodelovaný vizualizační program by stačil výkonnější 

solní počítač s výkonnou grafickou kartou dimenzovanou pro 3-D aplikace a minimálně 

třemi výstupy pro připojení tří zobrazovacích jednotek. V našem případě to budou 3 

digitální projektory. 

Vybraná PC sestava 

- Procesor Intel Core i7 3820 (virtuálně 8-mi jádrový), omezené přetaktování 

- Chladič procesoru Noctua NH-D14 SE2011 

- Grafická karta 3-Way CrossFire (3x Radeon 7950 (3GB)) 
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- Operační paměť RAM 16GB (4x4GB), DDR3, 1333MHz 

- Pevný disk HDD 1TB, 32MB, 7200rpm 

- Optická mechanika Samsung SH-222BB 

- Zdroj CoolerMaster Silent Pro, 80+ Gold, 1000W 

Cena takto zvolené PC sestavy je přibližně 60.000 Kč 

4.1.4. Technické řešení projekce 

Konstrukce s projekčním plátnem a třemi digitálními projektory bude připevněna na 

horní straně kabiny simulátoru. Projekční plátno bude kruhového půdorysu, zabírající část 

kruhu o úhlu 150°. Poloměr zakřivení plátna bude 2,5 m. Pokud tedy každý ze tří 

projektorů bude svým obrazem pokrývat třetinu projekčního plátna, je třeba zvolit výšku 

plátna tak, aby odpovídala poměru stran obrazu 4:3, ve kterém budou projektory 

fungovat. Šířka projekčního výřezu jednoho projektoru při poloměru zakřivení 2,5 m je 

přibližně 2,18 m. Rozměr výšky pro zachování poměru obrazu proto musí být 1,63 metru. 

Tento rozměr použijeme jako rozměr výšky plátna. Pro tuto velikost jednotlivých obrazů 

postačí běžně dostupné kancelářské video – data projektory. Úhel nastavení mezi 

projektory bude 50°. Odhadovaná cena sestavení nosné konstrukce plátna a připevnění 

projektorů je 35.000 Kč. 

 

Obr.17  1,2,3 – projektory, 4 – zakřivené plátno 
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Obr.18  Návrh umístění plátna a projektorů na simulátor 

Projektory 

Pro účel projekce jsem vybral typ projektoru dostupný ve většině elektro prodejnách 

a na internetu. Celková cena všech tří přístrojů je 59.763 Kč. 

- Typ 3LCD EPSON EB-905 XGA 3000 ANSI 2000:1 

- Technologie LCD 

- Svítivost do 3000 ANSI 

- Rozlišení 1024 x 768 

- Kontrast 2000:1 

- Hmotnost 2,5 kg 

- Životnost lampy 5000 hodin a více 

 

Obr.19  Projektor Epson EB – 905 



35 
 

4.1.5. Certifikace 

Vzhledem k tomu, že tato varianta nijak nezasahuje do letového modelu simulátoru 

ani do uspořádání a vybavení kokpitu, certifikace by v podstatě byla jen formální 

záležitostí. Jediný úkon spojený s certifikací by bylo zapracování změny ve vizualizaci do 

technické specifikace simulátoru. Simulátor by mohl být schválen jako FFS podle JAR 

STD 1A, kategorie SPECIAL, což by znamenalo stejnou úroveň certifikace jako původní 

simulátor. 

4.1.6. Cenová kalkulace varianty 1 

Software 30.000 Kč 

Počítač 60.000 Kč 

Projektory 59.763 Kč 

Plátno a konstrukce vizualizace 35.000 Kč 

A/D převodník  75.000 Kč 

Ostatní náklady 30.000 Kč 

Celkem 289.763 Kč 

4.2 Varianta modernizace 2 

Tato varianta počítá s přenesením veškerých výpočetních operací celého simulátoru 

na nový, výkonný počítač. Zachována by zůstala kabina, avionické vybavení a 

hydraulická pohyblivá základna. Pro vizualizaci lze použít návrh z varianty 1, pouze by 

odpadla nutnost použití analog – digitálního převodníku pro úpravu signálu o poloze 

letounu a počasí. Nejsložitějšími úkoly této varianty je navrhnutí programu, který 

simuluje letový model a algoritmizace fungování všech přístrojů a systémů v simulátoru. 

Dalším problémem by byl větší počet převodníků, tentokrát typu digital – analog, protože 

veškeré avionické vybavení kabiny pracuje v analogovém režimu. Dále by byly potřeba 

převodníky pro signál naklánění pohyblivé základny a pro signály od řídících pák 

simulátoru. 



36 
 

4.2.1. Výpočetní technika 

Program letového modelu a simulace avionického vybavení vyžaduje stabilní, 

výkonnou počítačovou stanici. Tato stanice musí být schopna přijímat, zpracovávat a 

vysílat velké množství signálů pro nastavení a zobrazení přístrojů a řídících pák, poloze 

letounu pro vizualizační jednotku a pohyblivou základnu. Při výběru této stanice byl 

kladen důraz na schopnost rychle zpracovávat velké toky informací a velkou operační 

paměť. Faktor, který příliš neovlivňoval výběr je grafický výkon, protože vizualizační 

jednotka pracuje na samostatném počítači. Těmto požadavkům vyhovuje pracovní stanice 

HP Z800. Cena tohoto modelu je 59.000 Kč. 

Konfigurace pracovní stanice 

- Typ procesoru: Procesor Intel® Xeon® Six-Core X5660 (2,80 GHz, 12 MB 

mezipaměti, 1 333MHz paměť) 

- Počet procesorů: 1 

- Instalovaný operační systém: Originální Windows® 7 Professional (64bitový) 

- Čipová sada:Dvě sady Intel® 5520 

- Provedení:Minitower s možn. instal. do skříně 

- Paměť: RAM 6 GB, 1333 MHz, DDR3, ECC, bez vyrovn. paměti  

- Paměťové sloty: 12 zásuvek pro moduly DIMM 

- Pozice interních jednotek: 4 interní zásuvky 3,5" 

- Pozice externích jednotek: 3 externí 5,25" pozice (až 4 eSATA, až 8 SAS) 

- Interní jednotky: 300 GB, 15 000 ot./min, SAS 

- Řadič úložných zařízení:Integrovaný 6kanálový řadič SATA 3 Gb/s režimy 

RAID 

- Sloty: 1 PCI, 1 PCI Express Gen1 (x8 mechanicky, x4 elektricky), 1 PCI 

Express Gen2 (x8 mechanicky, x4 elektricky), 2 PCI Express Gen2 (x16 

mechanicky, x8 elektricky), 2 PCI Express Gen2 x16 
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Obr.20  Schéma fungování sestavy simulátoru 

4.2.2. Digital – analogové převodníky 

Na rozdíl od varianty číslo 1, tato varianta vyžaduje instalaci digital - analogových 

převodníků diskrétního signálu pro přístroje v kokpitu simulátoru, které pracují 

s analogovým signálem. Těchto převodníků bude potřeba větší množství vzhledem 

k velkému množství signálů. Můžeme počítat s jedním kanálem převodníku pro jednu 

hodnotu, kterou zobrazuje jakýkoli přístroj nebo indikátor v kokpitu. Další převodník by 

byl potřeba pro převod signálu pro pohyblivou platformu. Tyto převodníky vyrábí stejná 

firma jako převodníky použité v předchozí variantě. Požadovaným účelům vyhovuje 

model SMT842. Problémem je, že tento převodník je pouze čtyř-kanálový, i když je to 

model s nejvyšším počtem kanálů, který je k dispozici. Cena jednoho převodníku 

SMT842 je 75.500 Kč. Nutnost použít větší množství těchto převodníků velmi ovlivní 

cenovou nákladnost této varianty modernizace. Přibližný počet jednotlivých signálů, které 

bude potřeba převádět do analogové podoby je 70. Proto bude potřeba minimálně 17 čtyř-

kanálových převodníků. 

 

Pracovní 

stanice 

Stanoviště 

instruktora 

Kabina 

simulátoru 
Vizualizační 

počítač 

Pohyblivá 

platforma 

Převodník A 

- D 

Převodník D 

- A 

Převodník D 

- A 
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4.2.3. Cenová kalkulace varianty 2 

Kalkulace ceny v tomto případě bude poměrně nepřesná, protože nejsem schopný 

objektivně posoudit cenu programu letového modelu, který by byl vytvářen na zakázku. 

Software letového modelu 100.000 Kč 

Pracovní stanice 59.000 Kč 

Vizualizace (z předchozí varianty) 289.763 Kč 

A/D převodníky (2 ks) 150.000 Kč 

D/A převodník (17 ks) 1.283.500 Kč 

Ostatní náklady 50.000 Kč 

Celkem 1.932.263 Kč 

4.2.4. Certifikace varianty 2 

V tomto případě bude nutná kompletní certifikace simulátoru, vzhledem k novému 

letovému modelu. Proces certifikace je podmíněn existencí takzvané Qualification Test 

Guide. Tento dokument se skládá ze dvou základních částí, které se nazývají subjektivní a 

objektivní test.  

Objektivní test je v podstatě popis, jakým způsobem byl tvořen letový model, tak aby 

vyhovoval charakteristikám reálné předlohy. Dále je zde navržen postup při subjektivním 

testu.  

Subjektivní test se řídí postupem navrženým v objektivním testu. V praxi to vypadá 

tak, že zalétávací pilot daného typu pověřený úřadem civilního letectví simuluje přesně 

navržené situace a porovnává vlastnosti simulátoru s vlastnostmi reálného typu. 

Takto upravený simulátor by bylo možné certifikovat podle předpisu JAR STD A1 do 

kategorie B. Podmínky takto certifikovaného simulátoru jsou sofistikovaný letový model 

a pohyblivá základna se třemi stupni volnosti. Vizualizace nemá žádné zvláštní 

požadavky. 
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5 Verze simulátoru TL-410 UVP pro platformu FS 2004 

Tato kapitola se bude zabývat vytvářením simulace letounu LET L – 410 UVP pro 

platformu Microsoft Flight Simulator 2004. Tento simulátor využívá Ústav letecké 

dopravy při výuce předmětů Praktikum z letecké techniky I a II. V současnosti škola 

využívá simulaci letounu Piper PA – 34 Seneca a Cessna C -152. Simulátor pracuje na 

výkonném osobním počítači se třemi grafickými výstupy. K ovládání slouží berany 

s pákou plynu, nastavení vrtulí, směsi a pedály směrového řízení s brzdami. Této sestavě 

se na ústavu přezdívá „malý simulátor“. 

5.1 Malý simulátor 

Na tomto zařízení si studenti osvojují základní postupy pilotáže a manévrování 

s letouny. Dále si zde navykají na základní rozložení přístrojů v kabině, které má u 

většiny letounů velmi podobnou strukturu. 

Simulátor je díky svým třem zobrazovacím jednotkám vhodný i pro nácvik 

srovnávací navigace při létání VFR. Používá se ale i pro nácvik létání podle přístrojů. 

Tento druh létání se cvičí na IFR vybavené simulaci letounu PA – 34 Seneca. Studenti 

mají k dispozici sadu IFR mapek pro přiblížení a odlety na letiště Ostrava Mošnov, které 

je v simulátoru věrně zobrazené i s přilehlou krajinou, včetně fotorealistických textur 

terénu. 

 

Obr.21  Malý simulátor 
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5.2 Microsoft Flight Simulator 2004 

Historie desktopových simulátorů, tak jak je známe, se začala psát přibližně ve 

stejnou dobu, kdy začaly být dostupné osobní počítače. První předchůdce Microsoft 

Flight simulatoru 2004 byl simulátor firmy subLOGIC nesoucí jméno Flight Simulator 1, 

vydaný v roce 1980. Tento simulátor byl určen pro osobní počítače APPLE II a TSR 80. 

Tento simulátor byl schopen simulovat pohyb jednoho typu letounu v trojrozměrném 

prostoru, zobrazovat základní sadu přístrojů a velmi jednoduše krajinu, která byla tvořena 

sítí kolmých čar. 

Od té doby rostla věrohodnost desktopových simulátorů s každou novou verzí, 

především díky dynamickému vývoji ve výkonu osobních počítačů. Postupně přibývaly 

simulované typy, přístroje a hlavně se zlepšovalo grafické zpracování modelů letadel a 

krajiny. 

Microsoft Flight Simulator 2004 obsahuje 25 propracovaných modelů letounů a 

přibližně 80.000 letišť ve scenerii celého Světa. Grafická úroveň detailů a zpracování je 

zde na velmi sofistikované úrovni. Největší výhodou simulátorů od společnosti Microsoft 

je velké množství dobře dostupných doplňků a vylepšení, jako jsou například dodatečné 

modely letadel, realisticky propracovaná letiště a hlavně programy, které umožňují 

poměrně jednoduše vytvářet tyto doplňky běžným uživatelům. 

Hardwarové a softwarové požadavky pro FS 2004 

Minimální konfigurace: procesor 450 MHz, 128 MB RAM, 1,8 GB místa na pevném 

disku, 8 MB grafická karta, DirectX 7.0, Windows 98/Me/2000/XP, joystick. 

Doporučená konfigurace: procesor 1,2 GHz, 256 MB RAM, 64 MB grafická karta, 

force feedback joystick. 

5.3 Návrh letových charakteristik 

Editace základních letových charakteristik letounů v simulátoru FS 2004 se provádí 

v souboru aircraft.cfg, umístěného v každé složce daného modelu letadla. Tento soubor 

lze editovat v poznámkovém bloku. Struktura editovaných parametrů je přehledně 

rozdělená do sekcí s nadpisy v hranatých závorkách. Jednotlivé veličiny jsou vždy 

zapsány na jednom řádku, ve tvaru editovana_velicina = hodnota. 
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Seznam vybraných sekcí editovaných parametrů 

• Weight and Balance 

o Poloha těžiště 

o Váhy při různých konfiguracích 

o Pozice datumu 

o Ramena všech proměnlivých hmotností (pasažéři, vybavení) 

• General Engine Data 

o Souřadnicové polohy pohonných jednotek 

o Typ pohonu 

o Výkon pohonných jednotek při maximu a volnoběhu 

• Fuel 

o Typ paliva 

o Souřadnice těžišť palivových nádrží 

o Kapacity nádrží 

• Contact Points 

o Souřadnice styčných bodů letounu (podvozky a koncové části 
draku) 

o Typ podvozkového systému 

• Airplane Geometry 

o Rozpětí, plochy a souřadnice výslednic všech nosných a řídících 
ploch letounu 

o Velikost výchylek řídících ploch 

o Účinnost reverzů 

o Vzájemný vliv veličin mezi sebou 

• Electrical 

o Maximální napětí na bateriích 

o Napětí na alternátorech a generátorech 

o Frekvence alternátorů 
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o Maximální proud na generátorech a alternátorech 

o Nastavení sběrnic 

• Radios 

o Typy radiostanic 

o Stand-by frekvence  

• Autopilot 

o Typ autopilota 

o Dostupnost flight directoru 

o Nastavení reakcí autopilota 

o Nastavení kanálů autopilota 

o Nastavení limitů autopilota 

• Turbine engine data 

o Spotřeba paliva 

o Velikost vstupního ústrojí 

o MAX a MIN N2 

o Statický tah 

o Dostupnost přídavného spalování 

• Propeller 

o Průměr vrtulí 

o Počet listů vrtulí 

o Stoupání vrtulí 

o Odpor vrtulí při praporu 

o Otáčky vrtulí v jednotlivých režimech 

o Dostupnost synchronizace vrtulí 

o Minimální otáčky pro praporování 

• Reference Speeds 

o Pádová rychlost s plnou přistávací konfigurací 
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o Pádová rychlost v čisté konfiguraci 

o Cestovní rychlost 

o Nepřekročitelná rychlost 

o Maximální Machovo číslo 

• Flight tuning 

o Velikosti odporů a vztlaků při různých konfiguracích 

o Velikost škodlivého a indukovaného odporu 

o Efektivita řízených ploch 

o Efektivita trimů 

o Podélná a příčná statická stabilita 

• Brakes 

o Typ brzdové soustavy 

o Účinnost brzd 

• Hydraulic System 

o Typ hydraulického systému 

o Normální tlak v systému 

• Flap 

o Typ vztlakové mechanizace 

o Pozice klapek 

o Vliv klapek na vztlak a odpor v jednotlivých pozicích 

o Rychlost vysouvání a zasouvání 

 

Parametry byly použity z letové příručky typu L – 410 UVP a provozní příručky pro 

simulátor TL – 410 UVP. Některé veličiny nebyly z příruček dostupné, proto byly 

navrženy tak, aby pocit z chování letounu za letu byl co nejvěrnější. Letový model 

testoval a konzultoval bývalý držitel typové kvalifikace na L – 410 UVP. 
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5.4 Externí model 

Externí 3D model tvoří síť maximálně 80.000 polygonů. Tato síť je poté obalena 

texturami. Pro tvorbu a texturování modelů objektů do Microsoft Flight Simulatoru slouží 

3D modelační software G-MAX. Tento software je zdarma, volně ke stažení. Vhledem 

k náročnosti modelování tak složitých tvarů, jaké má letadlo, byl pro digitální verzi TL – 

410 použit model L – 410 UVP-E, vytvořený týmem CVA Design. Tento model je také 

zdarma ke stažení a jeho autor souhlasí s jeho modifikacemi a použitím do jiných 

projektů, vyjma komerčního užití. 

5.5 Tvorba kokpitu 

V této části je popsán postup při tvorbě kokpitu. Microsoft Flight Simulator 2004 umí 

zobrazovat kokpit v režimu 2-D a virtuálním 3-D režimu. Tvorbu umožňuje program FS 

panel studio, který je volně dostupný ke stažení z internetu.  

5.5.1. 2-D kokpit 

Princip tvorby 2-D kokpitu spočívá v umístění přístrojů na pozadí panelu, které tvoří 

bitmapa. Tuto bitmapu lze získat z digitální fotografie reálného panelu. Prvním úkolem 

při tvorbě tedy bylo nafocení jednotlivých panelů v reálném simulátoru na letišti 

v Ostravě digitálním fotoaparátem. Pro tvorbu byly použity digitální snímky panelu 

kapitána se středním panelem na přístrojové desce, snímek stropního panelu a snímek 

radiopanelu mezi sedačkami pilotů. Snímky bylo potřeba upravit v programu tak, aby 

byly použitelné editorem panelů. To představovalo změnit velikost snímku v poměru 

stran odpovídajícímu poměru stran zobrazovacího zařízení, na kterém bude panel 

zobrazován. V tomto případě to je širokoúhlá LCD televize s poměrem stran 16:9. U 

hlavního panelu, který tvoří výhled dopředu z kabiny a výhled na palubní desku je nutné 

vyřezat oblasti, které mají být průhledné. V těchto výřezech musí být nastavena absolutní 

černá barva. Po spuštění simulátoru budou pole s černou barvou vnímány jako průhledné 

a tím bude docíleno výhledu z kabiny. Dále byly vymazány původní přístroje a místo nich 

byly šedou barvou naznačeny pozadí přístrojů, které budou vloženy v editačním 

programu. To zajisti vizuální dojem, že jsou přístroje vsazeny do výřezů v palubní desce. 

Takto upravené snímky je nutné uložit jako soubor s příponou bmp. Upravené snímky lze 
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nahrát do programu FS panel studio a přiřadit je jednotlivým pohledům u daného modelu 

letounu nainstalovaného v simulátoru. 

 

Obr.22  Upravená bitmapa pozadí panelu 

FS panel studio obsahuje katalog všech funkčních přístrojů a spínačů, které jsou 

k dispozici na jakémkoli panelu letounu nainstalovaného v simulátoru. Dále je zde 

možnost vložení přístroje z externího souboru, vlastnoručně editovaného nebo například 

staženého z internetu. Přístroje z katalogu jsou jednoduše umisťovány na nahranou 

bitmapu panelu. Velikost přístrojů lze libovolně měnit. Po uložení se panel automaticky 

nahraje k danému letounu v simulátoru a je ihned funkční. Nevýhodou 2-D panelu je 

přesně daný směr pohledu. Výhodou je dobrá ovladatelnost, díky přesnějšímu najíždění 

kurzoru myši na funkční prvky přístrojů a přepínačů. 

5.5.2. 3-D virtuální kokpit 

Podmínkou pro zobrazení virtuálního 3-D kokpitu je prostorový model kokpitu 

vytvořený v programu G-MAX, který je součástí externího modelu letadla. Na tomto 

prostorovém modelu kokpitu jsou definovány roviny, které jsou totožní s rovinami 

ovládacích panelů, které jsou určeny pro zobrazení funkčních prvků, přístrojů a 

přepínačů. Na tyto roviny se stejným způsobem, jaký je u tvorby 2-D panelu, v programu 

FS panel studio umisťují jednotlivé přístroje z katalogu. Tento postup je docela 

zdlouhavý, protože při umisťování neexistuje reference polohy přístrojů v 3-D modelu 

kokpitu. Poloha přístroje se zobrazí až při spuštění simulátoru. Proto je nutné přístroje 

postupně, po malých krocích, posouvat a průběžně kontrolovat jejich polohu v kokpitu 
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spouštěním simulátoru, dokud nejsou přesně umístěny. Tento postup je poměrně 

zdlouhavý. 

Výsledkem je realistický virtuální kokpit s funkčními přístroji a prvky. Výhodou 

virtuálního kokpitu je celkový komplexní pohled na všechny ovládací prvky a volné 

natočení pomyslné kamery simulátoru. Nevýhodou je větší zatížení grafické karty, což 

zvláště u detailněji propracovaných modelů virtuálních kokpitů může způsobit snížené 

FPS. 

 

Obr.23  Pohled na virtuální 3-D kokpit 

5.6 Přístrojové vybavení a rozmístění přístrojů 

5.6.1. Palubní deska – levá část 

Tato část palubní desky je určena k umístění sady primárních letových a navigačních 

přístrojů pro velitele letounu. Vzhledem k požadavku na modernizaci byla zvolena forma 

polo-EFISového vybavení palubní desky. Tato varianta představuje použití digitálního 

LCD umělého horizontu s flight directorem a digitálního LCD HSI. Tyto dva přístroje je 

zvykem umisťovat nad sebe uprostřed části palubní desky pro velitele. Vlevo od těchto 

dvou přístrojů je umístěn konvenční rychloměr a pod ním analogová verze indikátoru 

RMI. V pravé části je ovladač nastavení požadované výšky pro autopilota se signalizací 

ALT ALERT, dále konvenční výškoměr a digitální LCD indikátor vertikální rychlosti 

s nastavením požadované vertikální rychlosti pro autopilota. Posledními přístroji na této 
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části jsou indikátor OMI, indikátor DME a digitální hodiny se stopkami. Tato trojice je 

umístěna v levém spodním rohu palubní desky nad sebou. 

Tabulka použitých přístrojů 

Číslo Přístroj Funkce Obrázek 

1 Umělý horizont  Flight director 

 

2 HSI 

VOR1 a GPS 

vstup, heading 

selector, course 

selector  

3 Rychloměr 
Indikovaná 

rychlost, km/h 
 

4 RMI 
Vstup VOR1, 

VOR2 a ADF 
 

5 
Ovladač výšky 

pro autopilot 

Signalizace ALT 

ALERT, ft  

6 Výškoměr 
Tlakový výškoměr, 

ft 
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7 

Indikátor 

vertikální 

rychlosti 

VS selector, 

ft/min 
 

8 OMI indikátor 

Outer, Inner a 

Middle marker 

signalizace 

 

9 Indikátor DME 

Vstup DME1 a 

DME2, nm, 

ukazatel ground 

speed 

 

10 Hodiny Digitální stopky 

 

 

Obr.24  Celkový pohled na rozmístění přístrojů – levá část palubní desky 
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5.6.2. Palubní deska – pravá část 

Pravá část palubní desky je určena primárním letovým a navigačním přístrojům pro 

druhého pilota, stejně jak je tomu u levé, kapitánské části. Rozmístění přístrojů je také 

identické jako na pravé části, pouze zde chybí indikátor OMI, indikátor DME a digitální 

hodiny se stopkami. Tato část palubní desky je zobrazena pouze ve virtuálním 3-D 

kokpitu, pozadí 2-D kokpitu zahrnuje pouze kapitánskou a střední část palubní desky. 

5.6.3. Palubní deska – střední část 

Střední část palubní desky, oddělující levou a pravou část s primárními letovými a 

navigačními přístroji, slouží k umístění indikátorů pohonných jednotek a doplňujících 

přístrojů a indikátorů, u nichž není požadavkem, aby byly zvlášť pro každého pilota. 

V pravé části se nachází dvojice motorových indikátorů umístěných nad sebou. Jsou to 

indikátory kroutícího momentu na hlavní hřídeli, indikátory teploty na posledním stupni 

turbíny motoru, indikátory otáček hřídele motoru, indikátory otáček vrtule a sdružené 

indikátory tlaku a teploty oleje a tlaku paliva. Dále zde je umístěn záložní konvenční 

umělý horizont, radiovýškoměr, indikátor polohy klapek, indikátor polohy podvozku, 

ovladač autopilota, nastavení rádia ADF a čtyři indikátory množství paliva. Dva pro dvě 

hlavní nádrže a dva pro dvě přídavné nádrže na konci křídel, takzvané baky. Poslední 

přístroj, který je zde umístěn je GNSS zařízení GARMIN 430. Tyto zařízení jsou na 

palubě celkem dvě. Jsou navzájem propojeny, aby mezi sebou sdílely zadané letové 

plány. Dvojice těchto navigačních přístrojů umožňuje letounu využívat B-RNAV 

traťovou a terminální navigaci. Dále tyto přístroje slouží jako prostředky pro zadávání 

frekvencí COM 1, COM 2, NAV 1 a NAV 2. GPS výstup z těchto zařízení je možné 

zobrazit na na digitální HSI. 
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Tabulka použitých přístrojů 

Číslo Přístroj Funkce Obrázek 

1 TRQ 

Indikátor kroutícího 

momentu na hřídeli v 

procentech  

2 ITT 

Indikátor teploty na 

posledním stupni hřídele ve 

stovkách °C  

3 Engine RPM 
Indikátor otáček motoru v 

procentech 

 

4 Prop RPM 
Indikátor otáček vrtule, ve 

stovkách otáček za minutu 
 

5 
Sdružený 

indikátor 

Teplota a tlak oleje, 

Tlak paliva 
 

6 Stand-by horizon 
Záložní umělý horizont, 

konvenční, napájení 28V 
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7 Radar Altitude 

Radiovýškoměr ve stovkách 

feetů, Decision Height 

signalizace 
 

8 Pozice klapek Zasunuty – vzlet - přistání 

 

9 
Indikátor 

podvozku 
Zasunut – vysunut - pracuje 

 

10 Autopilot 

Autopilot, Flight director, 

Altitude hold, Heading hold, 

NAV, Back Course, Yaw 

damper, Approach  

11 DME Frekvence NDB majáků 
 

12 Palivoměr Kapacitní, stovky Kg 

 

13 
GNSS Garmin 

430 id 1 

FPL, NAV1/COM1 

frekvence, Mapa, 

Waypoints, SID, STAR, 

Nearest AD  
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Obr.25  Celkový pohled na rozmístění přístrojů – střední část palubní desky 

5.6.4. Signalizační tabla 

Nad střední částí palubní desky se nachází úzký panel se čtyřmi signalizačními tably. 

Krajní levé a pravé signalizační tablo je složeno ze signalizací poruch a indikací na 

pohonných jednotkách, dvě prostřední tabla se skládají ze signalizací poruch a indikací 

energetických a dalších systémů instalovaných v letounu. Na těchto tablech se vyskytují 

signalizace červené barvy, které signalizují informaci typu warning, dále jsou zde žluté 

signalizace typu caution a zelení signalizace, které mají pouze informativní účel o tom, že 

daný systém právě provádí činnost ke které je určen. Vlevo od těchto čtyř tabel jsou 

umístěny hlavní signalizace master warning a master caution. 

 

Obr.26   Signalizační tabla pohonných jednotek, energetických a dalších systémů 
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5.6.5. Stropní panel 

Stropní panel je rozdělen do řad spínačů v logických skupinách. U typu L– 410 se na 

stropním panelu nachází pouze jednoduché dvoupolohové přepínače typu vypnuto – 

zapnuto. Proto stropní panel „čtyři-sta desítky“ vypadá velmi jednoduše. 

Nachází se zde řada přepínačů energetického systému, řada přepínačů 

radionavigačního zařízení, řada přepínačů motorových systémů a dále přepínače 

osvětlení, odmrazování a signalizací do kabiny cestujících. 

 

Tabulka použitých přepínačů 

Číslo Celek Přepínače 

1 Spínače energetického systému 

Generátor L a P 

Alternátor L a P 

Baterie L a P 

Hlavní spínač avioniky 

Invertor 36 V 1 a 2 

Invertor 115 V 1 a 2 

Záložní horizont 

2 Spouštění motorů Spouštění motoru L a P 
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3 Ostatní spínače 

Osvětlení přístrojové desky 

Přistávací světlomet 

Pojížděcí světlomet 

Poziční světla 

Maják 

Signalizace pásů a kouření v kabině 

cestujících 

Odmrazování vrtule 

 

Obr.27 Celkový pohled na stropní panel 
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5.6.6. Radiopanel 

Radiopanel se nachází mezi sedačkami pilotů. Je zde umístěn druhý přístroj Garmin 

GNSS 430. Ten má propojený výstup s GNSS který je umístěn na palubní desce. Pomocí 

tohoto zařízení se dále ladí frekvence NAV2 a COM2. Dále je zde umístěn odpovídač 

sekundárního radaru a ovladač zvukových výstupů NAV a COM. 

Na vrchní části tohoto panelu se nachází ovládání polohy podvozku a polohy 

vztlakových klapek 

Tabulka použitých zařízení a ovladačů 

Číslo Přístroj Funkce Obrázek 

1 Ovladač polohy 

podvozku 

Podvozek vysunut - 

zasunut 

 

2 Ovladač polohy 

klapek 

Zaunuty – Vzlet - 

Přistání 
 

3 
GNSS Garmin 430 id 

2 

FPL, NAV2/COM2 

frekvence, Mapa, 

Waypoints, SID, STAR, 

Nearest AD  

4 Ovladač zvuku Hlasitost COM, NAV, 

NDB  

5 Odpovídač 

sekundárního radaru 

Mód „S“ 
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5.7 Nastavení zobrazení 

Posledním krokem při tvorbě kokpitu bylo navrhnout a nastavit zobrazení přímo 

v prostředí Microsoft Flight simulátoru aby kokpit při zobrazení na třech samostatných 

obrazovkách působil věrohodně. To znamenalo nastavit kameru snímání pohledu pro 

každou obrazovku tak, aby úhel mezi těmito kamerami přibližně odpovídal úhlu mezi 

jednotlivými obrazovkami. Dále bylo důležité dodržet u každé kamery stejné přiblížení. 

Postup nastavení byl prováděn postupným posouváním kamer ve virtuálním zobrazení 

kokpitu, které je v simulátoru možné ve všech osách. Bylo nutné dodržet plynulou 

návaznost částí kokpitu na jednotlivých obrazovkách a zároveň zarovnání čáry horizontu 

při výhledu z kabiny. Jednoduchou kontrolou správného nastavení úhlu mezi kamerami a 

jejich přiblížením byla návaznost pohybu horizontu na přechodu mezi obrazovkami při 

klopení a klonění letounu. 

Jako nejlepší nastavení pro létání podle pravidel IFR se jeví nastavení 2-D panelu na 

prostřední obrazovce a 3-D zobrazení dvou postranních monitorů. Toto nastavení 

zajišťuje dobrou ovladatelnost přístrojů na palubní desce. Ovládání přepínačů na stropním 

panelu, nastavení pohonných jednotek a ovládání radiopanelu je možné realizovat 

dodatečným zobrazením jednotlivých panelů v módu 2-D. Tyto panely lze zobrazit 

kliknutím na tlačítka, umístěná v levém spodním rohu hlavní palubní desky. 

 

Obr.28 Nastavení vizualizace pro IFR létání 

Další zvolenou možností je nastavení vizualizace pro létání podle pravidel VFR. Při 

tomto nastavení jsou na všech třech monitorech nastaveny 3-D zobrazení kokpitu. To 

působí realističtějším dojmem než předchozí nastavení, ale ovládání a pozorování 

přístrojů na palubní desce je ztíženo přítomností pohybujících se beranů. Na rozdíl od 

reálného letounu, zde není možnost vyklonit hlavu pro pozorování nebo nastavení 

zakrytého přístroje.  
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Obr.29 Nastavení vizualizace pro VFR létání 

6 Provoz simulátoru 

6.1 Instalace a spuštění 

Vytvořená simulaci je možné distribuovat na jakémkoli paměťovém médiu, velikost 

instalace je přibližně 30 MB. Pro instalaci postačí extrahovat obsah souboru 

TL410UVP.zip do adresáře „Aircraft“ v hlavním adresáři instalace programu Microsoft 

Flight Simulator 2004. Po následném spuštění FS2004 bude tento model letounu 

k dispozici v menu výběru letounu. Dále je možné spustit simulátor tak, aby byl přímo 

nastaven  tento letoun, s vypnutými motory na centrální stojánce na letišti v Ostravě. To 

lze realizovat dvojklikem na ikonu L410UVP.exe umístěnou na ploše počítače. 

6.2 Výkony a režimy 

V1 85 kts 

VR 90 kts 

V2 95 kts 

Rychlost pro stoupání 110 kts 

Nepřekročitelná rychlost 180 kts 

Pádová rychlost - přistávací konfigurace 59 kts 

Pádová rychlost - čistá konfigurace 65 kts 
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Cestovní rychlost 135 kts 

Otáčky vrtulí - max. trvalé 1.900 rpm 

Otáčky vrtulí - cestovní 1.700 rpm 

Max. cestovní hladina 13.800 ft 

Technický dostup 20.000 ft 

Délka přistání z 50 ft - MLDW 503 m 

Délka vzletu do 35 ft - MTOW 565 m 

Maximální vzletový výkon 560 kw 

Maximální trvalý výkon 490 kw 

7 Check-listy 

Před spuštěním 

Parking brakes SET 

Wind and prop heating OFF 

Fuel control levers OPEN 

Fuel shutoff levers SHUTOFF 

Power levers IDLE 

Prop levers FEATHER 
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Gear DOWN - 3 GREENS 

Flaps UP 

Transponder OFF 

Beacon ON 

Před pojížděním 

AC, DC 
power ON 

Stand by 
horizon ON 

Taxi lights ON 

Pojíždění 

Altimeters SET 

Compasses SET 

Engine 
instruments CKD 

Transponder SET STBY 
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Vzlet 

Pitot heat ON 

Flaps TAKE OFF 

Transponder ON 

Landing lights ON 

Stoupání 

Gear UP 

Flaps UP 

Climb power SET 

Landing lights OFF 

Klesání 

Taxi light 
10.000 ft ON 

Radioaltimeter SET 
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Přiblížení 

Altimeters SET and CKD 

Compasses SET for LAND 

VOR, ILS, 
DME, ADF SET for LAND 

Přistání 

Gear DOWN - 3 GREEN 

Flaps LAND 

Landing lights ON 

Po přistání 

Transponder OFF 

Flaps UP 

Taxi lights ON 

Anti ice group OFF 

Stand by 
horizon OFF 

Inverters 36V 
II, 115V I, II 

OFF 
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Před vypnutím 

Parking brakes SET 

Taxi lights OFF 

Prop levers FEATHER 

Generators OFF 

Fuel shutoff 
levers 

SHUTOFF 

Beacon OFF 

Battery OFF 
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8 Zhodnocení cílů 

Tato bakalářská práce splnila všechny své stanovené cíle. Podařilo se navrhnout dvě 

teoretická řešení pro modernizaci simulátoru TL-410 UVP a vytvořit použitelnou digitální 

verzi tohoto simulátoru jako doplněk pro Microsoft Flight Simulator 2004, používaný na 

malém simulátoru ÚCLD při výuce. 



64 
 

9 Závěr 

V současnosti se pozvolna zvyšuje poptávka po nových letounech typu L-410 UVP 

E-20, jež jsou poslední generací modelu L-410. S tímto trendem lze očekávat i zvýšení 

zájmu o typové výcviky na tento letoun, proto jsem přesvědčen, že investice do 

modernizace simulátoru v rozsahu, který jsem navrhl v této práci, by mohla mít dobrou 

návratnost. V porovnání s náklady na vývoj a pořízení nového simulátoru, je varianta 

modernizace původního zařízení mnohem zajímavější. 

Doufám, že digitální verze simulátoru L-410 UVP bude pomáhat studentům 

leteckých oborů na VŠB osvojovat si základní letové návyky a zprostředkovaně zvýší 

jejich povědomí o tomto vynikajícím českém letounu. 
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