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Abstrakt
Práca poukazuje na historický vývoj letových prístrojov, diskutuje trendy v dizajne leto-
vých ukázateľov a kladie si za cieľ predstaviť moderný kokpit zjednocujúci hlavné letové
prístroje, ktoré dopĺňa dátami z podsystémov lietadla. Návrh sa zakladá na aktuálne použí-
vaných letových displejoch Boeingu 737-800, tvoriacich systém EFIS, ktorý graĄcky inovuje
a rozširuje o ďalšiu funkcionalitu. Výsledkom je niekoľko konceptov, ktoré sa následne im-
plementujú prostredníctvom novo vytvoreného systému užívateľského rozhrania.

Abstract
This thesis is analysing the historical evolution of Ćight instruments and aims at the design
of a new, enhanced cockpit that includes basic Ćight instruments supplemented by data
from selected aircraft subsystems. The design is based on currently available electronic
instruments, known as EFIS, presently used onboard Boeing 737-800 cockpit. The proposed
design aims at improvements to graphic style of EFIS, and accomodation of new data into
newly designed displays. As a result of this efort, a set of design concepts is created. Those
are then implemented as fully functional set of displays using custom made user interface
system design tool.
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Avionika, Kokpit, Letové prístroje, Multifunkčný displej, Primárny letový displej, Sklenený
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mary Flight Display, Synthetic Vision System, User Interface
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Zoznam skratiek

ADF Automatic Direction Finder - (Automatický vyhľadávač smeru)

ADI Attitude Direction Indicator - (Umelý horizont)

AI Attitude Indicator - (Umelý horizont)

ALT Altimeter - (Výškomer)

AOA Angle Of Attack - (Úhol nábehu)

AP Autopilot - (Autopilot)

API Application Programming Interface - (Rozhranie pre programovanie aplikácii)

ASCII American Standard Code for Information Interchange - (Americký štandardný
kód pre výmenu informácií)

ASI Airspeed Indicator - (Ukazovateľ rýchlosti letu)

AWS Aural Warning System - (Zvukový výstražný systém)

BFO Beat Frequency Oscillator - (Oscilátor)

CAP Caution Advisory Panel - (Výstražné tablo)

CAS Calibrated Air Speed - (Kalibrovaná vzdušná rýchlosť)

CDI Course Deviation Instrument - (Nástroj odchýlky kurzu)

CDS Cockpit Display System - (Systém zobrazovania v kabíne)

CFIT Controlled Flight Into the Terrain - (Riadený let do terénu)

CFM56 Model prúdového motora od spoločnosti CFM International

CRT Cathode Ray Tube - (Obrazovka na báze katódovej trubici)

CWP Centralized Warning Panel - (Centralizovaný výstražný systém)

DH Decision Height - (Výška rozhodnutí)

DMA Direct Memory Access - (Priamy prístup do pamäte)

DME Distance Measuring Equipment - (Diaľkomer)

EAS Equivalent Air Speed - (Ekvivalentná vzdušná rýchlosť)
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ECAM Electronic Centralized Aircraft Monitor - (Elektronický centralizovaný moni-
tor lietadla)

EGT Exhaust Gas Temperature - (Teplota výfukových plynov)

EICAS Engine-indicating and Crew-alerting System - (Systém indikácie motora a va-
rovania posádky)

EPR Engine Pressure Ratio - (Pomer tlaku motora)

FD Flight Director - (Letový ukázateľ)

FF Fuel Flow - (Prietok paliva)

FPS Frames Per Second - (Snímky za sekundu)

FPV Flight Path Vector - (Vektor dráhy letu)

G/S Glide Slope - (Zostupná rovina)

GC Garbage Collector - (Manažér zdrojov)

GPS Global Positioning System - (Globálny pozičný systém)

GPU Graphics Processing Unit - (GraĄcká jednotka)

GS Ground Speed - (Pozemná rýchlosť)

HDG Heading - (Kurz)

HI Heading Indicator - (Ukazovateľ smeru)

HSI Horiozntal Situation Indicator - (Ukazovateľ horizontálnej situácie)

HUD Head-Up Display - (Prehľadový displej)

IAS Indicated Air Speed - (Indikovaná vzdušná rýchlosť)

ICAO International Civil Aviation Organisation - (Medzinárodná organizácia pre ci-
vilné letectvo)

IFR Instrumental Flight Rules - (Pravidlá letu podľa prístrojov)

ILS Instrumental Landing System - (Prístrojový pristávací systém)

IMA Integrated Modular Avionics - (Integrovaná modulárna avionika)

JNI Java Native Interface - (Rozhranie pre používanie natívnych knižníc v Jave)

JOGL Java OpenGL - (Java OpenGL)

JSON JavaScript Object Notation - (Formát využívajúci notáciu JavaScriptu)

JVM Java Virtual Machine - (Virtuálny stroj pre spúšťanie JAVA aplikácii)

KAIB Korea Aviation Accident Investigation Board - (Výbor pre vyšetrovanie letec-
kých nehôd v Kórei)
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LCD Liquid Crystal Display - (Displej na báze tekutých kryštálov)

LORAN Long RAnge Navigation - (Navigácia na velké vzdialenosti)

LWJGL LightWeigth Java Game Library - (Knižnica pre tvorbu hier v Jave)

MCP Mode Control Panel - (Ovládací panel režimu)

MFD Multifunction Flight Display - (Multifunkčný letový displej)

MVC Model-View-Controller

N1 Otáčky nízko-tlakého kompresora

N2 Otáčky vysoko-tlakého kompresora

NDB Non Directional Beacon - (Nesmerový maják)

NG New Generation - (Nová generácia)

NTSB National Transportation Safety Board - (Národná rada pre bezpečnosť do-
pravy)

P Dynamický tlak

PFD Primary Flight Display - (Primárny letový displej)

RMI Radio Magnetic Indicator - (Rádio-magnetický indikátor)

S Statický tlak

SVS Synthetic Vision System - (Systém syntetického videnia)

TAI Thermal Anti Ice - (Protinámrazový systém)

TAS True Air Speed - (Pravá vzdušná rýchlosť)

TAWS Terrain Awareness Warning System - (Systém pre zvýšenie povedomia o te-
réne)

TC Turn Coordinator - (Zatáčkomer)

TCAS Traic Collision Avoidance System - (Systém na zamedzenie kolízie)

TRK Track - (Zemepisný kurz)

UA User Applications - (modul avioniky systému CDS)

UI User Interface - (Užívateľské rozhranie)

URI Uniform Resource IdentiĄer - (Jednotný indentiĄkátor zdroja)

VAO Vertex Array Object - (Objekt nesúci informácie o zobrazovanom predmete)

VFR Visual Flight Rules - (Pravidlá letu za d obrej viditeľnosti)

VOR VHF Omnidirectional Range - (Všesmerový maják)

VSI Vertical Speed Indicator - (Variometer)
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Kapitola 1

Úvod

Letecký priemysel bol do nedávna rýchlo rastúcim odvetvím, o ktoré bol čoraz väčší záujem
a je predpoklad, že po skončení aktuálnej krízy bude tento trend ďalej pokračovať. Žijeme
totiž v dobe, ktorou hýbe globalizácia, čo vytvára stále vyššie požiadavky na množstvo
prepravených ľudí či iných komodít po celej našej planéte. Letecká doprava si tak stále drží
prioritu pri voľbe spôsobu cestovania na stredné a dlhé vzdialenosti.

S rastúcim počtom lietadiel, vzniká dopyt po nových technológiách a systémoch, zvy-
šujúcich bezpečnosť letu a uľahčujúcich pilotáž automatizáciou vybraných činností, ktoré
doteraz museli vykonávať ľudia. Dnes sú lietadlá vybavené rôznymi avionickými systémami,
ktorých výstupy už nieje možné zobrazovať pomocou klasických analógových prístrojov.
Klasické mechanické a elektromechanické palubné prístroje sa tak, v kontexte novo vyvíja-
ných systémov, stavajú zastaralými. Niektoré údaje je, na základe pozorovaní a skúseností
z prevádzky, vhodnejšie zobrazovať dynamicky podľa aktuálnej situácie, v ktorej sa lietadlo
nachádza. Aj preto sa začínajú kokpity lietadiel digitalizovať a tým výrazne meniť svoju
podobu. Analógové prístroje sú postupne nahrádzané ich digitálnym ekvivalentom a väč-
šina potrebných dát sa zobrazuje prostredníctvom obrazoviek tzv. skleneného kokpitu. Je
predpoklad, že tento trend bude pokračovať aj naďalej a väčšina palubných prístrojov bude
raz súčasťou jedného veľkého systému obrazoviek.

Táto evolúcia zobrazovania dát vytvára priestor pre vznik pokročilejších a soĄstikova-
nejších palubných prístrojov či asistentov, ktoré by mohli pomôcť na poli zvyšovania bez-
pečnosti leteckej dopravy napríklad tým, že by sprostredkovávali posádkam dôležité údaje,
predikcie alebo varovania efektívnejším spôsobom ako doteraz.

Preto je potrebné hľadať nové, pokročilejšie spôsoby ako Ąltrovať a zobrazovať dôležité
údaje v moderných lietadlách a lietadlách budúcnosti. Bola by škoda ak by sa potenciál
nasadzovanej technológie nevyužil v prospech posádky a tak aj celého leteckého priemyslu.
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Kapitola 2

Historický vývoj letových
prístrojov

2.1 Obdobie pred 1. svetovou vojnou

Počiatky letectva siahajú až do doby Leonarda DaVinciho. Avšak prvý letu schopný stroj
vznikol o mnoho rokov neskôr, konkrétne v roku 1903, keď Orville a Wilbur Wrightovci
uskutočnili prvý let so svojím strojom označovaným Wright Flyer I. Všeobecne, lietadlá
pred prvou svetovou vojnou boli konštrukčne veľmi jednoduché stroje s nízkym doletom a
nízkou rýchlosťou letu. Taktiež, nie všetky boli vybavené dnes bežným systémom riadiacich
plôch (výškové kormidlá, smerové kormidlá, krídelka). Tieto experimentálne stroje neboli
spočiatku nasadzované v žiadnych zmysluplných rolách, boli to väčšinou výskumné alebo
nadšenecké projekty a preto neboli nutne vystavené letom v rôznych meteorologických pod-
mienkách, z čoho vyplýva, že ich bolo možné pilotovať jednoducho vizuálne s veľmi malým
počtom pomocných ukazovateľov [19].

Wright Flyer I a jeho nástupné modely boli vybavené týmito ukazovateľmi:

• Bavlnka (sklz/výklz),

• Anemometer (vzdušná rýchlosť),

• Stopky (čas),

• Tachometer (otáčky motora).

2.2 Obdobie 1. svetovej vojny

Lietadla stále nepoužívali vo väčšej miere palubné prístroje zobrazujúce letové dáta. Začalo
dochádzať k využívaniu lietadiel pre vojenské účely. Išlo najmä o špionážnu činnosť, pre-
pravu dôležitých dôstojníkov, pozemnú podporu a prvé pokusy o bombardovanie. Vďaka
tomu dochádzalo k nevyhnutným bojovým stretom, kde sa nepriateľské lietadla vzájomne
ostreľovali s cieľom vybojovať vzdušnú nadvládu. Stroje dosahovali vyššie letové výkony
oproti strojom spred 1.svetovej vojny a preto vznikli nové ukazovatele, vďaka ktorým doká-
zali piloti lepšie odhadovať aktuálnu rýchlosť a výšku lietadla čím dokázali lepšie reagovať
na vzniknutú situáciu a efektívnejšie plniť svoju bojovú úlohu [19]. Na obrázku 2.1 je zachy-
tená palubná doska dobového lietadla Sopwith F.1 Camel. Na obrázku 2.2 je možné vidieť
palubnú dosku lietadla SE5A, taktiež z obdobia 1. svetovej vojny.
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Nové prvky zobrazujúce letové údaje, ktoré pribudli počas 1. svetovej vojny sú:

• Výškomer,

• Rýchlomer.

Väčšinu palubných prístrojov však naďalej tvorili ukazovatele prevádzkových hodnôt:

• otáčkomer,

• ukazovateľ tlaku oleja,

• ukazovateľ stavu paliva,

• ukazovateľ teploty hlavy motora,

• magnetický kompas.

Obr. 2.1: Prístrojová doska Sopwith F.1 Ca-
mel. Zdroj: [42]

Obr. 2.2: Prístrojová doska SE5A. Zdroj: [56]

2.3 Medzivojnové obdobie

Neskôr, v období medzi 1. a 2. svetovou vojnou, sa po roku 1920 začal klásť čoraz väčší
dôraz na prístroje zobrazujúce letové dáta. Bez týchto palubných prvkov bolo takmer ne-
možné lietať v sťažených podmienkach, ale len v podmienkach priamej viditeľnosti. Počas 1.
svetovej vojny sa lietadla osvedčili v niektorých vojenských úlohách a vzdušná nadvláda sa
stala dôležitým faktorom budúcich vojenských konĆiktov. Bez ukazovateľov letových dát,
ktoré by napomáhali orientácii pilota v sťažených meteorologických podmienkach (noc,
dážď, hmla, nízka oblačnosť a pod.), však nebolo možné využiť potenciál lietadiel naplno a
nebolo možné považovať letectvo za stabilnú podporu pozemných vojsk, keďže konĆikt pre-
bieha nielen za krásnych, slnečných dní. V tomto období začalo letectvo taktiež presahovať
aj do obchodnej sféry, kde sa lietadlá začali používať ako prostriedky pre prepravu pošty
a zásobovania. Úspešnosť leteckej dopravy v obchodnej sfére bola tiež závislá na tom, ako
efektívne možno lietadla používať a teda vyťažovať, z čoho bolo možné odvodiť rentabilitu
prevádzky takéhoto stroja pre obchodné účely. Preto sa táto éra vyznačuje tým, že sa le-
tecký priemysel začína podrobne zameriavať okrem iného aj na vývoj ukazovateľov letových
dát.
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Toto obdobie prinieslo svetu letectva dôležitú implementáciu, už vtedy známeho prí-
stroja - gyroskopu, na základe ktorého mohli vzniknúť viaceré ukazovatele indikujúce polohu
lietadla.

V roku 1929 bol demonštrovaný prvý let riadený čisto na základe letových ukazovateľov
a rádiového prijímača, ktorý prijímal signál z tzv. rádio majáku, plukovníkom Jamesom
Doolittlom na stroji NY-2, na letisku Mitchel Field, Garden City, NY. FotograĄe z tejto
události je možné videť na obrázkoch 2.3 a 2.4. Prvá z fotiek zobrazuje prístrojové vybavenie
lietadla NY-2. Druhá dokumentuje prikrývku kabíny, ktorá znemožňovala pilotovi vizuálnu
orientáciu.

Týmto aktom bolo dokázané, že lietať za zhoršených vizuálnych podmienok je zrealizo-
vateľným požiadavkom, čo znamenalo pre letecký priemysel veľký krok vpred [19, 24].

Obr. 2.3: Prístrojová doska NY-2. Zdroj: [47] Obr. 2.4: Prvý experimentálny let IFR - pri-
krývka kabíny. Zdroj: [46]

Okrem prístrojov z predchádzajúcej éry bolo možné nájsť v kabínach týchto strojov
následovné indikátory:

• gyro kompas,

• gyro horizont,

• zatáčkomer,

• priečný relatívny sklonomer.
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2.4 Obdobie 2. svetovej vojny

Éra 2.svetovej vojny znamenala pre letectvo významný míľnik z hľadiska pokroku techniky a
technologických postupov pri výrobe a stavbe lietadiel. Vznikali stroje doposiaľ nevídaných
rozmerov a schopností. Táto éra sa niesla v mene vysokej rýchlosti, vysokých letových hladín
a veľmi dlhých doletov. To však bolo v rozpore s konštrukciou lietadiel z čias 1. svetovej
vojny, kde lietadla boli zväčša dvojplošníky alebo dokonca trojplošníky (Red Baron - Fokker)
a boli konštruované z dreva a tenkých poťahových materiálov.

Inžinieri preto museli opustiť zaužívané obyčaje a pristúpiť k radikálnym zmenám, kde
konštrukcie lietadiel začali byť pevnejšie a mohutnejšie, ale zato schopnejšie rýchlejšieho
letu a prevozu ťažkých nákladov. Aby mohli lietadla lietať vyššou rýchlosťou, museli prísť
o 1 respektíve 2 krídla v prípade dvojplošníkov respektíve trojplošníkov. To však malo za
následok zníženie stability pri letoch nízkou rýchlosťou a tým zvýšenie pádovej rýchlosti a
teda aj pristávacích a vzletových rýchlosti. Inžinieri preto vyvinuli systém klapiek, ktoré
majú za úlohu upraviť rozsah prevádzkových rýchlostí. Ďalšími zmenami oproti lietadlám
1.svetovej vojny sú zaťahovacie podvozky, hydraulické systémy, v prípade bombardérov pri-
budli systémy pre pretlakovanie kabíny, vďaka čomu mohli tieto lietadla lietať vo vysokých
výškach. Stíhacie lietadlá mali systémy pre podporu životných funkcii pilota. Ďalej pribudli
zložitejšie systémy rádiokomunikácie. Prevažnou novinkou boli rádiové výškomery. Počas
1. svetovej vojny sa začali montovať hnacie vrtule s premenlivou geometriou a pokročilé
motorové jednotky, kde bolo možné z kabíny regulovať zmes paliva. Koncom 2. svetovej
vojny dokonca vzlietli prvé lietadla s prúdovými pohonnými jednotkami - Messerschmitt
262.

Všetky tieto novinky a inovácie mali za následok to, že sa lietadla, ako také, stali kom-
plexnejšími. Komplexnejší stroj znamená zvýšený počet systémov a funkcií, ktoré treba
nejakým spôsobom ovládať, či kontrolovať. Tento technologický pokrok mal za následok,
že sa kokpit značne zmenil a to ako do počtu ovládacích prvkov, tak aj do počtu zobrazo-
vacích prvkov. Každý nový systém sa zaslúžil o prírastok minimálne jedného ovládacieho
alebo zobrazovacieho prvku do kokpitu vtedajších lietadiel. Niektoré stroje tejto éry boli už
natoľko zložité, že vyžadovali spolupracujúcu, viac člennú posádku s rozdelenými úlohami.

Keďže sa lietadla začali konštruovať pre konkrétne bojové úlohy - tzn. začali sa špecia-
lizovať, nieje možné v tejto práci pokryť všetky ovládacie/zobrazovacie prvky, ktoré bolo
možné nájsť v kokpitoch týchto lietadiel.

Čo však tieto stroje mali spoločné bolo, že zväčša obsahovali 6 základných prvkov zobra-
zujúcich letové dáta. Šestica známa pod názvom „sixpackŞ bola ustanovená Britskou Royal
Air Force v dobách tesne pred 2. svetovou vojnou a až do dnešných dní je považovaná za
minimálnu sadu prístrojov potrebnú pre uskutočnenie letu za zhoršených meteorologických
podmienok.

Veľkým míľnikom letectva z doby 2.svetovej vojny, z hľadiska navigácie, ale aj noviniek
v kokpite, bol vynález, ktorý umožňoval navigáciu lietadiel na veľké vzdialenosti. Systém
známy ako Long Range Navigation (LORAN) fungoval na princípe merania časovej odozvy
medzi odoslaným budiacim signálom a spätným signálom od niektorej z LORAN staníc.
Tieto informácie boli zobrazované formou grafu na CRT obrazovkách (jednalo sa o špeciálny
typ osciloskopu). Uvedené zariadenie je, pre lepšiu predstavu, zobrazené na obrázku 2.6
.Bolo to po prvý krát v histórií, kedy sa v kokpitoch lietadiel objavil plne elektrický nástroj
zobrazujúci dáta a bolo to prvý krát, kedy sa na pracovisko navigátora dostala obrazovka
[34, 24].
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V tomto období taktiež vznikol nový systém rádiového navádzania lietadiel na pristátie.
Systém pre navigované pristávanie podľa prístrojov (ILS), je bežne využívaný aj dnes v jeho
nezmenenej podobe. Ukazovateľ ILS funguje na princípe indikácie rozdielu úrovne signálu
z dvoch vysielačov na zemi [19, 24, 26, 27].

Pri zobrazovaní letových dát a informácii o stave letu boli väčšinou prítomné následujúce
ukazovatele:

• Gyro kompas,

• Zátačkomer s priečným relatívnym sklonomerom,

• Rýchlomer,

• Umelý horizont,

• Variometer,

• Výškomer,

• Rádiový výškomer,

• ILS indikátor,

• Ukázatele tlaku paliva pre každý z motorov,

• Otáčkomer pre každý z motorov,

• Bohatosť zmesy,

• Palivomer,

• Poloha klapiek,

• Rádio kompas,

• Ovládací panel rádiostanice,

• CRT obrazovka (pri lietadlách vybavených LORAN systémom).

Okrem už spomínaných ukazovateľov boli vojenské lietadlá vybavené zameriavacím za-
riadením.
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Niektoré zobrazovacie nástroje boli do lietadiel montované redundantne z dôvodu možnej
poruchy za letu a keďže sa lietalo na väčšie vzdialenosti, za horších podmienok a vo vyšších
výškach, nebolo v porovnaní s minulosťou toľko priestoru na prípadné chyby, preto bolo
rozumné mať pre dôležité nástroje zálohu. Obrázok 2.5 zachytáva snímok palubnej dosky
bombardéru Boeing B-17 z čias 2. s vetovej vojny. Na obrázku je vidieť, že prístrojová doska
bola znateľne zložitejšia.

Obr. 2.5: Prístrojová doska Boeing B-17.
Zdroj: [55]

Obr. 2.6: Rádionavigačné zariadenie systému
LORAN s CRT obrazovkou. Zdroj: [58]

2.5 Povojnové obdobie

Po 2. svetovej vojne došlo k rozmachu letectva v komerčnej sfére. Armády mali veľké množ-
stva prebytočných strojov, ktoré boli funkčné, relatívne spoľahlivé, schopné dlhých letov a
prevozu veľkých a ťažkých nákladov, no v čase mieru nemali v armáde využitie a v prí-
pade ďalšej vojny by boli zastaralé. Preto sa bývalé bombardéry a nákladné lietadla začali
masívne upravovať na prepravu ľudí alebo komerčných nákladov. Začali sa budovať letiska
určené primárne pre civilnú dopravu a to bol počiatok civilnej leteckej dopravy takej, akú
poznáme dnes. S týmito zmenami, muselo logicky dochádzať k zmenám v kokpitoch a začali
vznikať rôzne normy, ktoré mali zabezpečovať stále vyššiu bezpečnosť leteckej dopravy.

Hneď po 2.svetovej vojne sa opäť začali vo veľkej miere objavovať nové systémy, tento
krát sa hľadali nové spôsoby navigácie. Začal sa nasadzovať systém všesmerových navi-
gačných vysielačov pracujúcich na frekvenciách VHF (VOR), ktorý so sebou priniesol do
kokpitov lietadiel nový ukazovateľ - VOR indikátor. Tento prístroj ukazoval pilotovi azi-
mut na ktorom sa nachádza smerom od/k VOR rádiovému majáku. Systém VOR staníc
umožnil neskôr vytvárať tzv. vzdušné cesty. Okrem systému VOR sa začal stavať systém
nesmerových rádiových majákov (NDB). Jedná sa o sieť vysielačov, ktoré na rozdiel od
systému VOR nevysielajú žiadne smerové informácie. Pilot používa prístroj pre automa-
tické vyhľadávanie smeru k majákom systému NDB (ADF) alebo kombinovaný prístroj pre
zobrazovanie smerov k vysielačom viacerých rádiových systémov (RMI). Tieto prístroje
zobrazovali smer, odkiaľ prijímajú signál z NDB majáku.

Ďalšou zmenou oproti zobrazovacím prvkom z čias druhej svetovej vojny bolo kódova-
nie farbami. Palubné prístroje z čias druhej svetovej vojny boli väčšinou vyhotovené tak, že
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ciferník indikátora bol čiernej farby a hodnoty spolu s ručičkami boli farby bielej. Po druhej
svetovej vojne sa začali určité intervaly hodnôt vyznačovať rôznymi farbami, čo znižovalo
celkovú pracovnú záťaž pilota a značne zvýšilo bezpečnosť leteckej dopravy. Týmto spôso-
bom bolo možné hodnoty spracovávať nielen na základe číslice, ale tiež na základe farby,
vďaka čomu si pilot dokázal skôr uvedomiť stav lietadla.

V 50. rokoch začali vznikať prvé, sériovo vyrábané lietadlá, dosahujúce nadzvukových
rýchlostí, čo opäť so sebou prinieslo potrebu nového prístroja, tzv. machmetra. Môže sa
zdať, že machmeter je zbytočným nástrojom, ktorý iba komplikuje už aj tak informáciami
presýtené pracovisko pilota. Opak je však pravdou. Hranica rýchlosti zvuku je silne závislá
na atmosferických podmienkach, v ktorých sa zvuk šíri. [19, 24, 26].

Rozloženie indikátorov v kabíne bolo tiež v tomto období normalizované. Ustanovilo sa
rozloženie six-packu v dvoch radoch, zoradené z ľava do prava takto:

Horný rad

• rýchlomer (ASI),

• umelý horizont (AI),

• výškomer (ALT).

Dolný rad

• zátačkomer (TC),

• smerový indikátor - gyrokompas (HI),

• variometer (VSI).

Štvorica ASI, AI, ALT a HI tvoria takzvané rozloženie „TŞ [26]. Názorná ukážka rozlo-
ženia „TŞ je na obrázku 2.8. Rozloženie „sixpackŞ je zachytené na obrázku 2.7.

Pre ďalšie markantné zmeny v spôsobe zobrazovania dát zatiaľ nebol priestor, pretože
to v tom čase dostupná technológia neumožňovala. Bola to stále doba, v ktorej neboli polo-
vodičové súčiastky tak vyvinuté ako sú dnes. Preto väčšina palubných prístrojov fungovala
na mechanickom, prípadne elektro-mechanickom princípe.

Obr. 2.7: Šestica prístrojov vo formáte „six-
packŞ. Zdroj: [12]

Obr. 2.8: Detail rozloženia prístrojov v
tvare „TŞ na palubnej doske dopravného
lietadla DH 106 Comet. Zdroj: [16]
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2.6 60-te a 70-te roky

V období medzi 60. a 70. rokmi došlo k pokroku vo výrobe elektronických súčiastok a
polovodičov. Začali sa vyrábať prvé integrované obvody a dochádzalo k zmenšovaniu elek-
tronických zariadení. Bolo teda možné vytvárať inteligentnejšie, výkonnejšie a zložitejšie
elektronické systémy, čo započalo malú revolúciu v riadiacich systémoch lietadiel a spôsobu,
akým sa budú zobrazovať letové dáta. Vďaka pokroku na poli polovodičových súčiastok bolo
možné do lietadiel postupne zabudovať aj počítače [36, 13].

Koncom 60. a začiatkom 70. rokov prišiel prielom v spôsobe zobrazovania letových dát.
Vo vojenských aplikáciach sa začali do kokpitov lietadiel dostávať prvé komplexné multi-
funkčné zobrazovacie systémy známe pod skratkou MFD. Ide o multifunkčný palubný indi-
kátor, ktorého hlavnou časťou je CRT obrazovka. Po obvode tejto obrazovky sú umiestnené
elektromechanické tlačidlá, ktoré slúžia pre ovládanie systému. Prvá generácia MFD zobra-
zovala typický v dvoch farbách - čiernej a zelenej. Bolo to dané tým, že najjasnejšia, vtedy
známa Ćorescenčná vrstva CRT obrazovky, bola zelená. Farebné CRT obrazovky síce boli vo
vývoji, no nedokázali uspokojiť požiadavky na jas, hlavne ak sa lietalo proti slnku (nebolo
na nich možné, za nevhodných svetelných podmienok, vidieť potrebné informácie). MFD
do určitej miery rozviazalo ruky vývojárom avionických systémov, ktorí mohli po prvý krát
vytvárať systémy interagujúce s pilotom. Vďaka MFD bolo možné tiež koncentrovať vizu-
alizácie určitých letových dát lietadla na jedno miesto a umožňovali pilotovi aby si vybral
tie dáta, ktoré pri svojom letovom úkone potreboval a na ktoré sa potreboval primárne
sústrediť. Ak pilot potreboval vykonať zmenu v nastavení systému, opäť ju mohol vykonať
cez MFD [36, 13].

MFD boli zatiaľ iba doplňujúcim ovládacím/zobrazovacím prvkom pilotnej kabíny. Kon-
venčné mechanické a elektromechanické prvky zobrazujúce letové dáta boli stále hlavným
pracovným nástrojom pilota.

Medzi 60. až 80. rokmi 20.storočia letecký priemysel zaznamenal príchod ďalšieho zaují-
mavého riešenia zobrazovania letových dát. Zariadenie sa nazývalo Head-Up Display (HUD)
a jednalo sa o priehľadnú plochu v zornom poli pilota, na ktorú sa premietali letové dáta
predovšetkým zo šiestich hlavných letových ukázateľov. Aj keď sa prvé prototypy a mock-
upy tohto zariadenia datujú do druhej polovice 50. rokov, do bežnej prevádzky boli uve-
dené až začiatkom 60. rokov, kedy sa začali montovať do vojenských lietadiel. Vzhľadom k
charakteru HUD displejov sa čoskoro pristúpilo k rozšíreniu palety zobrazovaných dát. Pri-
dala sa graĄka reprezentujúca stav niektorých navigačných a varovných systémov, pridali
sa ďalšie dôležité dáta pre supersonické stíhacie lietadlá (napr. hodnota preťaženia alebo
mach-meter) a tiež boli na tomto zariadení zobrazované zameriavače pre zbraňové systémy.
Civilné letectvo sa HUD displejov dočkalo priblížne až o 10 rokov neskôr a odlišovali sa od
vojenských verzii v údajoch, ktoré boli zobrazované [19, 24].

2.7 Moderná éra

Behom 70. a 80. rokov sa začali objavovať v kokpitoch civilných dopravných lietadiel CRT
obrazovky a eventuálne aj MFD subsystémy (z počiatku iba pre navigáciu, rádiokomuni-
káciu a systém správy letu). Jednu z prvých inštalácii tohto systému je možné vidieť na
obrázku 2.10. CRT obrazovky postupne nahrádzali konvenčné ukazovatele letových údajov.
Tento krok viedol podobne ako pri vojenských lietadlách, k efektívnejšiemu riadeniu stroja
a spoločne s príchodom systému GPS sa v prípade civilných letov znížil nutný počet členov
posádky o navigátora. Pre porovnanie
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Postupne ako sa technológia vyvíjala a zdokonaľovala, jednofarebné CRT obrazovky boli
nahrádzané farebnými CRT obrazovkami a neskôr obrazovkami fungujúcimi na princípe
tekutých kryštálov (LCD). Na obrázku 2.9 je zobrazená pôvodná letová paluba Boeingu
747-200, ktorá ešte nedisponovala skleneným kokpitom.

Obr. 2.9: Pôvodná letová paluba Boeing-u
747-200. Zdroj: [15]

Obr. 2.10: Prvé inštalácie CRT displejov v
civilnom letectve. Zdroj: [51]

Táto evolúcia dala priestor k premene konvenčného kokpitu na tzv. sklenený kokpit1.
Sklenený kokpit je označenie pre pracovisko pilota, pozostávajúce z obrazoviek, na ktorých
sa elektronicky zobrazujú letové dáta a to buď v textovej forme, alebo v graĄckej forme,
väčšinou pripomínajúcej konvenčné palubné prístroje. Prostredníctvom skleneného kokpitu,
sme v dnešnej dobe schopní zobrazovať veľké množstvá dát interaktívne a na malej ploche,
pričom tieto dáta dokážeme Ąltrovať na základe práve vykonávaného alebo zamýšľaného le-
tového úkonu. Pre porovnanie je možné sledovať evolúciu kokpitu Boeingu 747 na obrázkoch
2.11, a 2.12, kde je zobrazená letová paluba v jeho prvej a poslednej verzii. Z uvedených ob-
rázkov je patrné, že sa kokpit spriehľadnil a nieje potrebná prítomnosť palubného inžiniera
ani navigátora. To je výsledkom toho, že pomocou jednotlivých obrazoviek vieme efektívne
zobrazovať navigačné dáta, vzdušné cesty, pôdorys letísk, informácie potrebné k priblíženiu
alebo aj dáta z meteorologických radarov [13, 19, 24].

Obr. 2.11: Elektromechanické prístroje na le-
tovej palube Boeingu 747-100. Zdroj: [23]

Obr. 2.12: Digitálne prístroje na letovej pa-
lube Boeingu 747-8. Zdroj: [11]

1Glass Cockpit
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Kapitola 3

Palubné prístroje a súčasné trendy
v ich vývoji

3.1 Základné ukazovatele letových dát

Na to, aby bolo možné vôbec určiť, čo bude možné považovať za základný ukazovateľ leto-
vých dát je potrebné rozlíšiť, že prevádzka lietadiel a samotný výkon letu praktický prebieha
v jednom z dvoch režimov. Tieto režimy sa vzájomne líšia prístupom posádky k riadeniu
stroja a taktiež požiadavkami kladenými na vybavenie stroja.

• VFR - pravidlá pre let za dobrej viditeľnosti, je súbor pravidiel a noriem deĄnujúcich
požiadavky pre let pilotovaný vizuálne. Počas letu v tomto režime, pilot odhaduje
pozíciu a rotáciu lietadla na základe vizuálnej kontroly okolia v ktorom sa lietadlo
pohybuje a to primárne podľa horizontu a terénu. Tento režim má prirodzene svoje
limity. Limitujúcimi faktormi pre VFR sú zlé meteorologické podmienky a nevhodné
svetelné podmienky. Lety v režime VFR sú tiež obmedzované predpismi deĄnujúcimi
minimálnu viditeľnosť, prípadne minimálnu vzdialenosť lietadla od mrakov, z dôvodu
aby pilot nestratil orientáciu a aby bol stroj vykonávajúci let podľa VFR dostatočne
viditeľný. VFR diktuje aj iné požiadavky a to hlavne na povolené letové hladiny pre
konkrétne kurzy a na spôsoby pohybu letov v tomto režime. Nespornou výhodou VFR
však je, že kladie nižšie požiadavky na vybavenie lietadla na rozdiel od pravidiel IFR.
Pri letoch podľa VFR sa za základné ukazovatele letových dát považujú výškomer,
variometer a magnetický kompas.

• IFR - pravidlá pre let podľa prístrov, je súbor pravidiel a noriem deĄnujúcich po-
žiadavky pre let pilotovaný čiste na základe palubného vybavenia. Pri vykonávaní
letových úloh počas letu v režime IFR sa pilot riadi primárne podľa palubných prí-
strojov. Režim letu podľa IFR umožňuje prevádzkovať a vykonávať let aj v sťažených
meteorologických a vizuálnych podmienkach, ktoré by nevyhovovali pre let v režime
VFR, ale sú stále prijateľné a niesu nebezpečné pre prevádzku lietadla. Podľa medzi-
národných pravidiel je v prípade letu v priestoroch vzdušného priestoru triedy A (let
vo výške nad 18,000 stôp) nutné prejsť do režimu IFR aj v prípade, že si to mete-
orologické a svetelné podmienky nevyžadujú. To má za následok, že všetky lietadlá
vstupujúce do vzdušného priestoru triedy A musia byť vybavené pre let podľa IFR.
IFR teda umožňuje lietať aj za podmienok, kedy to VFR zakazuje. Minimálnym, po-
vinným, prístrojovým vybavením lietadiel lietajúcich podľa IFR je šestica výškomer,
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variometer, rýchlomer, umelý horizont, gyroskopický kompas a koordinátor zatáčania
s indikátorom priečneho relatívneho sklzu.

Z hľadiska delenia avionických systémov podľa princípu, na ktorom fungujú, je možné
tvrdiť, že lietadlá vykonávajúce let výhradne podľa VFR nemusia byť nutne vybavené pa-
lubnými prístrojmi založenými na gyroskopickom princípe.

Šestica základných ukazovateľov IFR sa nazýva „sixpackŞ a väčšiniou aplikuje rozloženie
prístrojov podľa vzoru „TŞ (viď kapitola 2.5). Pod pojmom základné ukazovatele letových
dát, sa bude ďalej v tomto texte rozumieť minimálna množina palubných prístrojov pre
vykonávanie letov podľa IFR, teda nástroje, ktoré náležia „sixpackuŞ [26, 43].

3.1.1 Pitot-statické prístroje

V tejto kategórii sa nachádzajú avionické prístroje, ktoré fungujú na princípe zmeny at-
mosferického tlaku. Oporným systémom v tomto prípade je tzv. Pitot-Static systém, ktorý
principiálne pracuje s dvoma vzorkami atmosferického tlaku, získanými dvoma odlišnými
spôsobmi. Jedná zo vzoriek sa nazýva celkový tlak - schematicky označovaná ako P. Celkový
tlak je atmosferický tlak vzduchu, ktorý je v pohybe a je získavaný otvorom smerujúcim v
smere letu lietadla. Druhou vzorkou je statický tlak, schematicky označovaná ako S. Sta-
tický tlak je atmosferický tlak vzduchu, ktorý sa nepohybuje. Static-pressure je získavaný
z špeciálne navrhnutých ventilov, ktoré zabezpečia statickú vzorku za letu. Miesta, na kto-
rých je možne vzorkovať statický tlak, sú určené testovaním a aerodynamickými analýzami.
Je veľmi dôležité, aby vzduch v komorách týchto ventilov bol statický a nevznikali tam
žiadne turbulencie. Aj keď tento faktor nieje možné úplne eliminovať, je nutné ho čo naj-
viac minimalizovať. Aj najmenší pohyb vzduchu v týchto komôrkach bude znamenať chybu
merania a teda aj odchýlku výsledných nameraných hodnôt od skutočných hodnôt. Chyba
zapríčinená pohybujúcim sa vzduchom v komore pre meranie statického tlaku sa nazýva
pozičná chyba.

Technická realizácia pitot-static systému môže byť dvojaká. Jednou z možnosti je, že
celkový tlak sa merá pomocou pitotovej trubice a statický tlak sa získava špeciálne navr-
hnutými otvormi alebo ventilmi umiestnenými na vhodnom mieste po bokoch lietadla.

Druhou možnosťou je realizovať pitot-statický systém v jednom zariadení, ktoré sa na-
zýva pitotová hlavica. Pitotová hlavica v sebe kombinuje pitotovú trubicu s otvormi a
komorami pre meranie statického tlaku.

Otvory cez ktoré prúdi vzduch, či už do dynamickej časti alebo statickej časti pitotového
systému, musia byť pri lietadlách lietajúcich za podmienok, kedy by mohla vznikať na
ich povrchu námraza vyhrievané, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu prietoku vzduchu do
systému. Ak by niektorý z týchto otvorov zamrzol, mohlo by dôjsť k situácii, ktorá by mala
za následok zlyhanie palubných prístrojov založených na pitot-statickom systéme.

Ďalším problémom, ktorý je treba brať do úvahy pri práci s prístrojmi založenými na
pitot-statickom systéme je ten, že atmosferický tlak je závislý od viacerých faktorov ako
napríklad: teplota vzduchu, hustota vzduchu alebo výška v ktorej sa atmosferický tlak meria
[26].

Výškomer

Výškomer je relatívne presné zariadenie pre zisťovanie a zobrazovanie výšky v ktorej sa lie-
tadlo nachádza. Tento údaj je v letectve vyjadrený v jednotkách stôp. Klasický mechanický
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výškomer je principiálne aneroidný barometer. K svojej činnosti využíva vzorku statického
tlaku z pitotového systému. Štandardne sa vyskytuje v jednom z dvoch prevedení [26].

• Troj-ručičková verzia. Výškomer v tomto prevedení zobrazujú hodnoty na ciferníku
pomocou troch rôzne tvarovaných ručičiek rôznych dĺžok a hrúbok. Najkratšia ručička
zobrazuje výšku v desiatkach tisícoch stôp. Dlhá ručička zobrazuje výšku v tisíckach
stôp. Najrýchlejšie pohybujúca sa ručička zobrazuje výšku v stovkách stôp. Ručičky
ukazujú hodnoty na škále od 0 do 9 s medzikrokom 4, kde každé číslo reprezentuje
100 stôp a medzikrok činí 20 stôp. Tieto výškomery sú vybavené tzv. Kollsmanovým
oknom, v ktorom sa zobrazuje nastavená kalibrácia. Ďalej tieto palubné prístroje
zobrazujú špeciálny segment pomaľovaný dvojfarebným čiarovaným vzorom, ktorý je
plne viditeľný vo výškach pod 10 000 stôp a pomaly mizne až do výšky 18 000 stôp,
kde je už úplne skrytý. Tento element slúži pre rýchlu kontrolu letmým pohľadom,
aby pilot dokázal zhruba odhadnúť výšku letu. Ukážka výškomeru v troj-ručičkovom
vyhotovení je na obrázku 3.1.

• Verzia s bubnovým ukazovateľom má jednú ručičku, ktorá ukazuje na ciferníku s
číslami od 0 do 9, kde každé číslo znamená 100 stôp. Diely medzi jednotlivými číslami
sú rozdelené štyrmi značkami, ktoré deĄnujú rozdiel 20 stôp. Hodnoty uvádzané na
bubnovom ukazovateli sú v násobkoch 1000 stôp. Kollsmanové okno je tiež súčasťou,
podobne ako pri vyššie uvedenej verzii. Táto verziu výškomera je uvedená na obrázku
3.2.

Zobrazované údaje sú zaťažené pozičnými chybami ale aj chybami vyplývajúcimi z tep-
lotných rozdielov a rozdielov v hustote vzduchu v atmosfére.

Za určitých podmienok, hlavne pri lete v nízkych výškach, je potrebný presnejší odhad
výšky v ktorej sa lietadlo nachádza. Za týmto účelom vznikli rádiové verzie barometrických
výškomerov, ktoré fungujú na princípe meraní vzdialenosti lietadla od terénu prostredníc-
tvom rádiových vĺn. Spôsob, akým namerané dáta predávajú pilotovi je totožný s uvedenými
variantami platnými pre barometrické výškomery [26, 43].

Obr. 3.1: Barometrický výško-
mer vo vyhotovení s 3 ručičkami.
Zdroj: [61]

Obr. 3.2: Barometrický výško-
mer vo vyhotovení s 1 ručičkou a
bubnovým ukazovateĺom. Zdroj:
[10]
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Rýchlomer

Rýchlomer1 je nástroj zobrazujúci rýchlosť lietadla. Rýchlosť je zobrazovaná v jednotkách
uzol (knot). Principiálne je to zariadenie, ktoré ma na svojom vstupe obe vzorky z pitot-
static systému a zobrazuje tzv. dynamický tlak. Dynamickým tlakom sa v tomto prípade
rozumie rozdiel medzi statickým tlakom a tlakom pohybujúceho sa vzduchu - teda vzorka P
pitot-statického systému. Je potrebné si uvedomiť, že rýchlomer zobrazuje relatívnu rýchlosť
lietadla a okolitého vzduchu. V žiadnom prípade sa nejedná o rýchlosť pohybu lietadla voči
zemi. Poznáme viacero druhov zobrazovaných rýchlostí [26, 43]:

• Indikovaná vzdušná rýchlosť (IAS) - rýchlosť prúdenia vzduchu okolo trupu lietadla,
ktorá nieje nijako modiĄkovaná. Táto hodnota je zaťažená chybami merania.

• Kalibrovaná vzdušná rýchlosť (CAS) - rýchlosť IAS zbavená systémových chýb a
pozičných chýb.

• Ekvivalentná vzdušná rýchlosť (EAS) - rýchlosť CAS zbavená chýb vzniknutých ume-
lým navýšením tlaku vzduchu v pitotovej trubici jeho stlačiteľnosťou.

• Skutočná vzdušná rýchlosť (TAS) - upravená hodnota EAS o rozdiely v teplote a tlaku
medzi aktuálnou a štandardnou atmosférou deĄnovanou v normách medzinárodnej
orgianizácie pre civilné letectvo (ICAO).

Pre pilota je dôležité si uvedomiť, ktorú z hore uvedených rýchlosti používa nakoľko me-
dzi nimi môžu vzniknúť za určitých podmienok značné rozdiely. Prístroje zobrazujúce TAS
sú vybavené kalibračným okienkom a otočným ovládacím zariadením, pomocou ktorého si
dokáže pilot tento prístroj re-kalibrovať tak, aby zobrazovaná hodnota TAS bola v súlade
z atmosferickými podmienkami v ktorých sa lietadlo nachádza [26, 43].

Zobrazovacie zariadenie pozostáva zo stupnice a ručičky. V prípade, že sa jedna o TAS
indikátor, potom budú prítomné okná pre nastavenie kalibrácie. Viď. obrázok 3.4.

ASI v lietadlách dosahujúcich vysokých rýchlosti sú vybavené ručičkou zobrazujúcou
maximálnu povolenú rýchlosť pre aktuálne podmienky. So zmenou atmosférických podmie-
nok sa posúva aj prah maximálnej povolenej rýchlosti. Ukazovateľ maximálnej povolenej
rýchlosti je v dvojfarebnom vyhotovení s čiarkovaným vzorom.

Indikátor rýchlosti využíva aj farebné kódovanie. Pre referenciu je farebne kódovaný
indikátor IAS zobrazený na obrázku 3.3. Rôzne intervaly hodnôt sú zvýraznené rôznymi
farbami, kde sémantika farebného kódovania je uvedená v nasledujúcom zozname [26, 43]:

• Biela - rozsah rýchlostí, pri ktorých je bezpečné používať pristávacie klapky.

• Zelená - Vyznačuje optimálnu rýchlosť za každých okolností aj v prípade turbulencií.

• Modrá - Vyznačuje optimálnu rýchlosť pre stúpanie.

• Žltá - Vyznačuje rýchlosť na hranici konštrukčných schopností lietadla. Tieto rýchlosti
smú piloti využívať iba v prípade vhodných podmienok bez turbulencií.

• Červená - Rýchlosť, ktorú pilot nesmie prekročiť za žiadnych okolností - hrozí štruk-
turálne poškodenie lietadla.

[26]

1Air speed indicator

22



Obr. 3.3: Farebne kódovaný prí-
stroj IAS. Zdroj: [21]

Obr. 3.4: Farebne kódovaný, ma-
nuálne kalibrovaný prístroj zo-
brazujúci TAS. Zdroj: [9]

Variometer

Variometer, zobrazený na obrázkoch 3.5 a 3.6, je nástroj zobrazujúci mieru, akou sa mení
výška letu. Tento prístroj využíva vzorku statického tlaku (S) z pitot-static systému a
reaguje na jej zmeny v čase. Ak lietadlo stúpa, potom sa bude statický tlak meniť časom
podľa výšky, v ktorej sa lietadlo nachádza. Ak lietadlo svoju letovú výšku ustáli, potom sa
tlak v nej meniť nebude. Takto zistené rozdiely sa prenášajú na ručičku indikátora.

Namerané hodnoty sa zobrazujú v jednotkách stopy/minútu a reprezentujú o koľko
stôp sa zvýši alebo zníži výška v ktorej sa lietadlo nachádza za minútu pri aktuálnej miere
stúpania alebo klesania.

Po obvode indikátora je vyznačená os s kladnými a zápornými číselnými hodnotami. Ru-
čička potom na tejto osi ukazuje nameranú vertikálnu rýchlosť. Kladné hodnoty znamenajú,
že sa letová výška zvyšuje. Záporne čísla naopak indikujú pokles letovej výšky. Indikovaná
hodnota je štandardne uvádzaná tisíckach stôp za minútu (x1000 ft/min) [26, 43].

Obr. 3.5: Indikátor rýchlosti stú-
pania. Zdroj: [44]

Obr. 3.6: Moderné prevedenie va-
riometra zobrazované pomocou
LCD displeja. Zdroj: [48]
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3.1.2 Gyroskopické prístroje

Následujúce prístroje využívajú k svojej činnosti princíp gyroskopu. V letectve, sa z hľa-
diska pohonu gyroskopu, používajú dve mechanicky a principiálne odlišné verzie. Pohon
gyroskopu je založený buď na elektromotore, alebo na prietoku vzduchu generujúcom vá-
kuum. V prípade druhej možnosti sa využívajú špeciálne tvarovné trubice, namontované
na trupe lietadla, ktoré generujú vákuum na základe Venturiho javu. Systémy využívajúce
Venturiho jav sa vyznačujú tým, že presnosť meranie nadobúdajú až po uvedení lietadla do
pohybu, nakoľko sú závislé od prúdenia vzduchu cez spomínané zariadenie. Alternatívne je
možné využiť elektrickú pumpu s ventilom pre generovanie vákua. Gyroskopické prístroje
sú určené predovšetkým na zobrazovanie zmien v polohe lietadla [26].

Umelý horizont

Umelý horizont je ukazovateľom, informujúcim pilota o pozdlžnom a priečnom náklone
lietadla s referenciou k myslenému horizontu [43]. Samotný palubný prístroj je zložený z
troch hlavných častí [26].

• Disk náklonu - na tomto disku je možné nájsť stupnicu ktorá vyjadruje náklon lietadla.
Stupnica je v jednotkách stupňov a značky sú v krokoch 0∘, 10∘, 20∘, 30∘, 45∘, 60∘, 90∘

pre každý smer rotácie.

• Disk pozdĺžneho sklonu - na tomto disku je znázornený horizont a stupnica vyjadru-
júca uhol pozdĺžneho sklonu. Stupnica je vyjadrená v stupňoch, väčšinou vo vyhoto-
vení s hlavným krokom 10∘ a medzikrokom 5∘. Medzikroky sú graĄcky odlíšené od
hlavných krokov.

• Strelka v symbolickom tvare pripomínajúcom pohľad na lietadlo zo zadu.

Obr. 3.7: Umelý horizont západ-
nej výroby. Zdroj: [64]

Obr. 3.8: Umelý horizont typický
pre sovietske lietadla. Zdroj: [39]

Novodobé umelé horizonty sú vyhotovené v troj-farebnom prevedení: farba textu (väčši-
nou biela), farba imitujúca oblohu (väčšinou modrá) a farba reprezentujúca zem (väčšinou
hnedá alebo čierná). Na úrovni 0∘ sklonu je zvýraznený horizont - rozhranie medzi zemou
a oblohou.
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Historicky vznikli 2 prístupy k zobrazovaniu umelého horizontu [26].

• Západný umelý horizont - strelka v tvare lietadla je statická a horizont na pozadí
rotuje okolo svojho stredu podľa aktuálneho náklonu lietadla. Sklon lietadla je vyjad-
rený vertikálnym posúvaním horizontu na pozadí. Umelý horizont západnej výroby je
zachytený na obrázku 3.7.

• Sovietsky umelý horizont - strelka v tvare lietadla sa otáča okolo svojho stredu na
základe náklonu lietadla. Horizont na pozadí sa pohybuje iba vertikálne na základe
sklonu lietadla. Sovietsky umelý horizont je možné vidieť na obrázku 3.8.

Vo väčších a technologicky vyspelejších lietadlách je možné častokrát nájsť alternatívu k
umelému horizontu, prístroj nazývaný Attitude Direction Indicator (ADI). ADI je rozšíre-
ním pôvodného umelého horizontu o prvky zobrazujúce informácie z navigačných systémov.

Gyroskopický smerový indikátor

Gyroskopický smerový indikátor je palubný prístroj, ktorý zobrazuje aktuálny smer letu, po-
dobne ako magnetický kompas. Dôvodom vzniku gyroskopickej verzie kompasu je závislosť
presnosti magnetického kompasu na okolitých podmienkach. Navyše, magnetický kompas
nepracoval správne za určitých podmienok, ktoré môžu bežne vznikať počas každého letu
(prakticky fungoval správne iba v lete bez náklonu a pri stabilnej rýchlosti). Keďže pilot
potrebuje používať kompas najmä počas manévrov, bola za účelom precíznejšej indikácie
smeru letu vyvinutá gyroskopická náhrada - gyrokompas. Gyrokompas ukazuje smer letu
v stupňoch odchýlky smeru, kde referenčný smer je sever. Dáta zobrazované na indiká-
tore HI sú totožné s tými pri magnetickom kompase. Spôsob, akým sú dáta formátované a
zobrazované na stupnici je tiež totožný s magnetickým kompasom [26, 43].

Gyrokompas existuje v dvoch vyhotoveniach

• Bubnový - prístroj je v tvare bubna, ktorý sa otáča okolo svojej vertikálnej osi. Stup-
nica sa nachádza na jeho bočnej strane. Na sklíčku púzdra gyroskopického kompasu
je zobrazená vertikálna strelka. Obrázok 3.10. ukazuje bubnový gyrokompas.

• Card/Diskový - ukazovateľ je v tvare disku, ktorý rotuje okolo svojho stredu. Disk
je svojou plochou nasmerovaný smerom do kabíny. Po obvode disku je vykreslená
stupnica. V strede disku alebo na sklíčku púzdra zobrazovacieho prvku sa nachá-
dza statický, nerotujúci symbol pripomínajúci lietadlo. Nos pomysleného lietadla je
strelkou, ktorá ukazuje nameranú hodnotu na stupnici. Na obrázku 3.9 sa nachádza
diskový gyrokompas.

Gyroskopické kompasy, na rozdiel od magnetického kompasu, automaticky nevyhľadá-
vajú niektorú zo svetových strán, preto je nutné ich manuálne kontrolovať a nastavovať
približne každých 15 minút podľa magnetického kompasu [26].
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Obr. 3.9: Vertikálny indikátor
smeru letu. Vyzerá identicky ako
jeho magnetická verzia. Zdroj:
[52]

Obr. 3.10: Bubnový indikátor
smeru letu. Vyzerá identicky ako
jeho magnetická verzia). Zdroj:
[22]

Zatáčkomer

Zatáčkomer je kombinovaný palubný prístroj určený na sledovanie koordinácie letu, ktorý
indikuje tzv. mieru zatáčania2 a priečný sklz3. Súčasťou zatáčkomeru je aj priečný relatívny
sklonomer.

Hodnota miery zatáčania je zobrazovaná pomocou strelky a stupnice. Stupnica je v
tomto prípade jednoduchá a pozostáva zo značky pre nulový náklon a dvoch značiek, ktoré
označujú mieru náklonu potrebného pre vykonanie tzv. štandardnej otočky4 do každej zo
strán. Jedná z týchto značiek je vynesená v ľavej polovici stupnice, vzťahuje sa k náklonom
na ľavú stranu a je označená písmenom L (Left). Obdobne je vynesená značka pre náklon do
pravej strany a je označená symbolom R (Right). K stupnici prislúcha aj označenie mierky
vo formáte „2 MINŞ alebo „4 MINŞ.

Existujú 2 odlišné prístupy zobrazovania tejto hodnoty. Prvý spôsob, zobrazený na
obrázku 3.12. spočíva v symetricky navrhnutej stupnici okolo vertikálnej osi zobrazovacieho
prvku a mechanickej ručičky. Ručička je pri priamom lete v neutrálnej polohe, teda smeruje
do stredu stupnice (väčšinou je vo zvislej polohe). V prípade, že lietadlo prejde do náklonu,
ručička sa prenesie na príslušnú časť stupnice, čím ukáže aktuálnu hodnotu miery zatáčania.

Druhým spôsobom, zobrazeným na obrázku 3.11, je vyjadrenie náklonu prostredníctvom
rotujúcej strelky v tvare lietadla, kde pravé krídlo tejto strelky ukazuje pri náklone v pravo,
mieru náklonu na stupnici pre náklon v pravo. Obdobne pri náklone v ľavo, bude ľavé krídlo
strelky ukazovať mieru náklonu na stupnici pre náklon vľavo.

Sémantika nástroja je takáto. Ak je vykonávaná otočka, počas ktorej indikátor ukazuje
na jednú zo značiek pre štandardnú otočku, lietadlo vykoná otočku o 360∘ za dobu uvedenú
na indikátore (napr. 2 minúty).
Hodnota miery priečneho sklzu je zobrazovaná pomocou sklonomeru. Sklonomer je zaria-
denie pozostávajúce z ohnutej trubičky, telieska umiestneného v tejto trubičke a tlmiacej
tekutiny, ktorou je trubička naplnená. Počas letu pôsobia na teliesko odstredivá a gra-
vitačná sila. Teliesko svojou polohou voči trubičke reprezentuje pomer týchto síl a tým

2rate-of-turn
3slip/skid
4standard-rate-turn
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indikuje výchylku prednej časti lietadla od jeho zadnej časti. Na základe sklonomeru môže
pilot pomocou smerov0ho kormidla let korigovať a zrovnávať tak, aby zatáčal koordinovane
[26, 43].

Obr. 3.11: Koordinátor zatáča-
nia so strelkou v tvare lietadla.
Zdroj: [53]

Obr. 3.12: Ručičková verzia koor-
dinátora zatáčania. Zdroj: [33]

3.1.3 Magnetické prístroje

Kompas

Kompas je zariadenie, ktoré svojú činnosť zakladá na prirodzenom magnetickom poli našej
planéty. Kompas ukazuje smer letu v stupňoch odchýlky smeru letu od severu. Stupnica je
rozdelená na hlavné intervaly s krokom 30∘, pričom, posledná číslica sa nezobrazuje. Každý
hlavný interval je rozdelený na 6 pod-intervalov s krokom 5∘. Hodnoty 0∘, 90∘, 180∘, 270∘,
sú v rovnakom poradí označené písmenami N (North - Sever), E (East - Východ), S (South
- Juh), W (West - Západ) a ukazujú na príslušnú svetovú stranu. Pri pohľade na letecký
magnetický kompas je vidieť rotujúci bubon, na ktorého bočnej strane je vyznačená stup-
nica. Bubon je uložený v čírej tekutine. Cez sklíčko umiestnené na čele púzdra magnetického
kompasu, je znázornená zvislá priamka, ktorá ukazuje platnú hodnotu kurzu letu [26].

Alternatívne existuje diskový kompas5, ktorý k svojej činnosti využíva elektromecha-
nických princípov. Spôsob, akým sú v tomto prípade dáta prezentované je totožný so zo-
brazením na diskovom smerovom indikátore (viď 3.1.2- HI) [26].

Magnetický kompas indikuje správne hodnoty iba pri ustálenom priamočiarom lete a
preto je používaný primárne ako záložný a referenčný údaj pre re-kalibráciu gyroskopických
smerových ukazovateľov [26].

5Vertical Card - horizontálny kompas, ktorého ružica rotuje okolo jej stredu
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3.2 Ukazovatele letových dát navigačných systémov

Pri zobrazovaní navigácie je snahou, aby palubný prístroj spracovával a prezentoval dáta
pochádzajúce z viacerých navigačných systémov.

ADF

Prístroj pre automatické vyhľadávanie smeru, je nástroj pre automatické zisťovanie relatív-
nej polohy lietadla a najbližšieho vysielača, ktorý vysiela na stredných alebo dlhých vlnách.
Vyhľadáva vysielače systému NDB alebo vysielačov komerčných rádiových staníc. ADF zo-
brazuje smer k takému vysielaču pomocou elektro-mechanicky ovládanej strelky a ružice
identickej s gyroskopickým kompasom [26].

CDI

Prístroj pre indikáciu odchýlenia sa od kurzu (CDI), zobrazený na obrázku 3.13, je nástroj
sledujúci odchýlky v aktuálnej pozícii lietadla od nastaveného kurzu. CDI kombinuje infor-
mácie z rôznych navigačných systémov akými sú VOR, ILS, prípadne systém pre určovanie
globálnej pozície (GPS) alebo LORAN. Zobrazovací prvok pozostáva z [26]:

Rotujúceho prstenca, na ktorom je vynesená azimutová stupnica (ružica) identická s
gyroskopickým kompasom. Prstenec sa natáča na základe nastaveného kurzu a nie na zá-
klade smeru, ktorým letí lietadlo. Na platnú hodnotu nastaveného smeru ukazuje symbol
alebo ryska.

• Vlajka (tzv. Flag) - premenlivý ukazovateľ troch hodnôt (TO, FROM, OFF) symbo-
lizovaný väčšinou bielou šípkou. Vlajka signalizuje, či zobrazované hodnoty sú platné
pre let smerom k navigačnému vysielaču, alebo pre let smerom od neho. Vlajka OFF
sa zobrazí v momente, keď sa lietadlo nachádza v nepokrytej oblasti nad VOR sta-
nicou. Informácia zobrazovaná vlajkou je dôležitá z hľadiska správnej interpretácie a
kontrole indikovaných údajov, pretože niektoré navigačné systémy, na ktorých je CDI
závisle sú tzv. radiálneho charakteru - tj.do signálu je zakódovaný azimut, v ktorom
sa nachádza lietadlo voči vysielaču. V prípade, že nieje CDI správne nastavené - teda
Ćag indikuje opačný smer letu ako je v skutočnosti, dôjde k nesprávnej interpretá-
cii prijímaných signálov a CDI bude zobrazovať odchýlku letu od nastaveného kurzu
reverzne (je to jav známy ako tzv.reverse sensing).

(Pozn. Príklad: Prijímač VOR bude počas priamočiareho letu lietadla, v smere od
juhu na sever ponad tento vysielač, vykazovať 2 hodnoty. Prvá bude 180∘, nakoľko
pri lete smerom k VOR vysielaču z južnej strany sa bude z pohľadu vysielača lietadlo
nachádzať na azimute 180∘. Naopak, keď bude letieť lietadlo v smere od VOR vysielača
smerom na sever, potom bude analogicky z rovnakých dôvodov prijímať hodnotu 0∘.).

• Ručička ukazujúca výchylku pozície lietadla od nastaveného kurzu. Ručička ukazuje
nutný smer korekcie pre dosiahnutie nastaveného kurzu (Ak sa lietadlo nachádza v
ľavo od požadovaného kurzu, ručička bude vychýlená vpravo a analogicky pre opačný
prípad).

• Stupnica so značkami v tvare zvislých priamok alebo malých kružníc. Mierka tejto
stupnice sa líši od toho, aké systémy CDI používa (napr. pre VOR je výchylka o 1
značku rovná výchylke o 2 stupne azimutu od požadovaného kurzu).
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• V prípade, že daný prístroj CDI podporuje zobrazovanie dát zo systému ILS, je tento
tiež vybavený stupnicou GS (Gliding-Slope), ktorá znázorňuje ostrosť nábehu na pri-
stávaciu dráhu. Táto stupnica je kolmá k stupnici odchýlky a má vlastnú, vertikálne
sa pohybujúcu ručičku.

• OBS - Omni Bearing Selector - ovládací prvok, pomocou ktorého sa nastavuje poža-
dovaný kurz.

HSI

Indikátor horizontálnej situácie (HSI), ktorý je možné vidieť na obrázku 3.14, je nástroj
kombinujúci gyroskopický kompas (HI) a CDI. Pri zobrazovaní dát na HSI nedochádza na
rozdiel od CDI k problému reverse sensing a to práve kvôli prítomnosti integrovaného HI,
vďaka čomu je možné zamedziť vzniku prípadných omylov, ktoré mohli vznikať nepozor-
nosťou pilota pri čítaní CDI. Prirodzene bude HSI zobrazovať dáta z oboch systémov HI
a CDI súčasne. Líšiť sa ale bude spôsob akým sú tieto informácie sprostredkovávané pilo-
tovi. V prípade HSI sa pri nastavovaní požadovaného kurzu nehýbe stupnica (ružica) ale
iba pomocná značka po obvode tejto stupnice, pretože v prípade HSI sa ružica správa ako
kompas. V strede tejto ružice sa nachádza ukazovateľ CDI ktorý je tento krát rotovaný aj
na základe aktuálneho smeru letu, čo má za následok, že bez ohľadu na to, či lietadlo letí
smerom k vysielaču alebo od neho, bude zobrazovaná pozícia kurzu voči pozícii lietadla
stále korektná. Smer nastaveného kurzu je zvýraznený šípkou. Ďalej je súčasťou HSI aj
vlajka, ktorá funguje obdobne ako pri CDI, ale jej hodnota nemá v prípade HSI vplyv na
ostatné zobrazované údaje. Ak prístroj HSI podporuje systémy ILS, potom je zobrazený
údaj GS. GS je zobrazovaný na vertikálnych nerotovaných stupniciach po boku nástroja
HSI. V strede je zvyčajne pre lepšiu orientáciu zobrazený symbol lietadla podobne ako pri
HI, kde nos lietadla ukazuje na smer, ktorým letí. V HSI môže pilot nastavovať kurzor
(kurz k najbližšiemu vysielaču) a smerovú záložku (Heading bug). Smerová záložka ozna-
čuje smer, ktorým pilot chce letieť. HSI býva často napojené na systémy auto pilota a v
niektorých prípadoch sa môže smerová záložka používať ako volič smeru (heading selector)
pre tento systém [26].

Obr. 3.13: Kombinovaná ver-
zia prístroja CDI. Vertikálna os
predstavuje gliding slope. Zdroj:
[1]

Obr. 3.14: Prístroj HSI. Zdroj:
[66]
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Global Positioning System

Systém pre určenie globálnej pozície (GPS) vznikol v 80. rokoch 20. storočia. Systém GPS
počíta pozíciu lietadla podľa signálov prijímaných od sieti GPS satelitov. Pozícia lietadla sa
voči zemskému povrchu vyjadruje v súradnom systéme WGS-84. Vypočítaná pozícia je tak
zložená z 2 hodnôt identiĄkujúcich pozíciu prijímača na základe zemepisnej šírky a dĺžky.
Tieto hodnoty môžu byť interpretované ako súčasť niektorého z už spomínaných systémov,
alebo sa môže jednať o samostatný prístroj zobrazujúci informácie o polohe lietadla založený
buď na graĄckom (viď. obrázok 3.15) alebo textovom (viď. obrázok 3.16) zobrazovaní [26].

Obr. 3.15: GraĄcká verzia GPS na-
vigácie. Zdroj: [25]

Obr. 3.16: Textová verzia GPS navigácie.
Zdroj: [45]

3.3 Ukazovatele dát rádiových systémov

Rádiové systémy, z hľadiska zobrazovaných informácii, neobsahujú žiadne špeciĄcké zobra-
zovacie prvky. Rádiové prijímače budú z pravidla zobrazovať aktívne a záložné frekvencie
pre každý zo systémov. Transponder zobrazuje a umožňuje nastaviť okrem spomínaných
frekvencií aj identiĄkačný kód, tzv. „SQUAWKŞ kód. Je to 4 číselný kód jednoznačne iden-
tiĄkujúci lietadlo v monitorovanom vzdušnom priestore. Tento kód je lietadlu pridelený
riadiacim pracovníkom leteckej prevádzky. Pre identiĄkáciu lietadla v neštandardnej situ-
ácii sú podľa organizácie ICAO vyhradené následujúce squawk kódy:

• 7500 - Únos lietadla.

• 7600 - Porucha rádiostanice - pilot nemôže komunikovať.

• 7700 - Stav núdze.

Rádiové systémy sú tiež vybavené systémom nazývaným Beat Frequency Oscillator
(BFO). Jedná sa o zvukové rozhranie, ktoré v prípade uvedenia do činnosti generuje tóny
na základe morseovho kódu identiĄkátora naladenej stanice. (Typické využitie je napríklad
pri identiĄkácii alebo kontrole naladenej VOR stanice) [20, 26, 43].

3.4 Ukazovatele dát prevádzkových systémov

Sú to indikátory silne závislé na konkrétnom type a modeli lietadla a od systémov monto-
vaných v ňom. Vo všeobecnosti sa môže jednať o ukazovatele konĄgurácie lietadla - teda
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úroveň vysunutia klapiek, vysunutie podvozku, použitie aerodynamických bŕzd, nastave-
nie stabilizátorov. Potom zvyknú byť súčasťou kokpitov indikátory stavu hydraulických
systémov, systémov distribúcie paliva, indikátory stavu pretlakovania kabíny, ukazovatele
rozdielu atmosférického tlaku a tlaku vo vnútri kabíny a podobne. Špeciálnou skupinou
palubných prístrojov v tejto kategórii sú indikátory stavov súvisiacich s pohonom lietadla.
Každé moderné lietadlo bude niektorými indikátormi z tejto skupiny vybavené. Predovšet-
kým sa jedná o ukazovatele stavu paliva, tlaku v palivovej sústave, výkonu a stavu motora,
záťaže motora alebo tlaku a teploty oleja. ŠpeciĄcky na základe typu pohonnej jednotky,
budú v prípade piestových motorov, prítomné ukazovatele teploty hlavy motora, tlaku na-
sávaného vzduchu, alebo teploty výfukových plynov.

Ak je lietadlo vybavené turbínovými motormi, potom budú zobrazované hodnoty ako
hodnota vyvíjaného ťahu - Engine Pressure Ratio (EPR), teplota výfukových plynov -
Exhaust Gas Temperature (EGT), Rýchlosť nízko-tlakého kompresora (N1), Rýchlosť vysoko-
tlakého kompresor(N2).

Tieto údaje sú z pravidla zobrazované na jednoduchých zobrazovacích prvkoch pozos-
távajúcich z ručičky a stupnice. V modernejších realizáciach sú tieto informácie väčšinou
digitalizované a zobrazované elektronicky pomocou MFD (viď. kapitola 4).

3.5 Rozhranie dát pre zvýšenie situačného povedomia

Annunciator panel

Oznamovací panel - annunciator panel, tiež známy ako centrálny varovný panel (CWP)
alebo výstražný panel (CAP), je označenie pre časť kokpitu, kde sú umiestnené svetelné
prvky (ďalej iba kontrolky) upozorňujúce pilota na nejakú potenciálne nebezpečnú situáciu,
ktorá nastala alebo ktorá by mohla nastať v niektorom zo systémov lietadla. Kontrolky
spadajú vždy do jednej zo štyroch sémantických kategórii, kde každá kategória je kódovaná
určitou farbou.

• Červená (Warning) - Kategória kontroliek, ktoré informujú pilota o vzniku kritických
porúch v systémoch lietadla.Tieto poruchy majú okamžitý vplyv na funkciu stroja
a bezpečnosť letu, preto sú prioritné a je potrebné, aby ich začala posádka riešiť
okamžite.

• Žlto-oranžová (Caution) - Kontrolky informujúce posádku o vzniku potenciálne kritic-
kých porúch alebo situácii, ktoré nemajú síce aktuálne vplyv na funkciu stroja alebo
bezpečnosť letu, no z dlhodobého hľadiska ich bude nutné vyriešiť. Tieto poruchy
alebo situácie môžu byť príčinou vzniku kritických porúch.

• Zelená (Advisory/Indication) - Kontrolky informatívneho charakteru, ktoré potvr-
dzujú funkčnosť niektorých systémov alebo indikujú, že niektoré systémy sú pripra-
vené k použitiu. Medzi tieto informatívne prvky patria aj tie, ktoré radia posádke
vykonať niektorý úkon (napr. podvozok je vysunutý).

• Biela/Modrá (Indication) - Kontrolky, ktoré indikujú, že niektorý zo systémov, ktorý
nieje štandardne v prevádzke bol uvedený do prevádzky posádkou (napr. de-ice).

Annunciator panel je pri väčších alebo zložitejších strojoch doplnený o tzv. Master War-
ning alebo Master Caution elektro-mechanické kontrolky, ktoré je možné vidieť na obrázku
3.18. Jedná sa o podsvietené mechanické tlačidla produkujúce svetelné aj zvukové signály,
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ktoré majú za úlohu upovedomiť posádku o vzniknutej závade na niektorom zo systémov.
Master Warning/Master Caution sa spravidla spúšťajú v prípade, že dôjde k rozsviete-
niu niektorej kontrolky zo skupiny Warning alebo Caution. Stlačením tlačidla sa systém
vynuluje a posádka by mala chyby odstrániť. Posádka môže vyvolať tzv. operáciu „RE-
CALLŞ, ktorá opätovne zobrazí ešte neodstránené problémy. Samotný oznamovací panel a
jeho farebné kódovanie je zobrazený na obrázku 3.17.

Obr. 3.17: Monitorovací/ oznamovací pa-
nel. Zdroj: [65]

Obr. 3.18: Kontrolka master caution
a čásť monitorovacieho panelu Boeingu
737. Zdroj: [30]

Annunciator panel je často-krát dopĺňaný o systém zvukového varovania - aural warning
system (AWS). Je to systém, ktorý prostredníctvom zvukových signálov dopĺňa Master
Caution. Systém zvukového varovania generuje špeciĄcké tóny alebo série tónov pre niektoré
kritické chyby alebo situácie vyžadujúce pozornosť. Okrem tónov sú v niektorých prípadoch
posádke prehrávané krátke hlášky popisujúce chybu [18, 26].

3.6 Moderné trendy v zobrazovaní letových dát

Ako bolo spomenuté v druhej kapitole, moderným trendom v zobrazovaní letových dát je
zobrazovanie informácii na elektronických displejoch v sklenenom kokpite. Počet a veľkosť
týchto displejov sú silne závislé od výrobcu a od parametrov konkrétneho modelu lietadla
do ktorého budú montované. S príchodom sklenených kokpitov vznikli pojmy ako Primary
Flight Display (PFD), Multifunction Flight Display (MFD), Electronic Centralized Aircraft
Monitor (ECAM), Engine-indicating and Crew-alerting System (EICAS), Synthetic Vision
System (SVS) atď. Displeje všeobecne otvorili relatívne široké pole možností pri návrhu
dizajnu, rozloženia a spôsobu zobrazovania dôležitých dát. Aj napriek týmto možnostiam
je snaha o zachovanie dát tzv. six-packu, tak ako to bolo po dekády zaužívané. Najnovšie
sklenené kokpity pozostávajú z panoramatických displejov/displeja a obsahujú minimum
mechanických ovládacích prvkov. Väčšinu nastavení a pokynov pilot vykonáva dotykom na
obrazovku (viď. F-35). Tieto avionické systémy sú koncipované ako tzv. Systém kokpitových
displejov (CDS). Je to modulárna architektúra, ktorá vkladá medzi zobrazovacie/ovláda-
cie prvky a samotné senzory/systémy lietadla vrstvu Integrated Modular Avionics (IMA).
IMA je vrstva, ktorá zabezpečuje kompatibilitu navrhnutého softvéru pri avionických sys-
témoch pozostávajúcich z rovnakých hardvérových modulov - je to výhodné riešenie, keďže
sa programátor pri vývoji aplikácie k avionickému systému sústredí výhradne na aplikačnú
vrstvu a nemusí riešiť problémy nízko-úrovňového charakteru. IMA pozostáva z User App-
lications (UA) (to sú jednotlivé avionické systémy, ktoré sú pripojené na systémy lietadla
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alebo senzory) a z CDS Softvéru, ktorý komunikuje s UA prostredníctvom pevne deĄnova-
ného API. CDS Softvér vykresľuje údaje na jednotlivé obrazovky typicky prostredníctvom
graĄckého ovládača pričom využíva technológiu OpenGL a zároveň spracováva požiadavky
pilota [13, 14].

3.6.1 Primárny letový displej

PFD - Primary Flight Display je dedikovaná obrazovka, alebo časť väčšieho elektronic-
kého zobrazovacieho zariadenia, ktorá ma za úlohu zobrazovať hlavné letové dáta. Jedná
sa predovšetkým o dáta pôvodného six-packu, teda skutočná rýchlosť - TAS alebo indi-
kovaná rýchlosť - IAS prípadne kombinácia oboch TAS a IAS, vertikálna rýchlosť, umelý
horizont, kurz, zatáčkomer a výšku, v ktorej sa lietadlo nachádza. Tieto informácie môžu
byť doplnené o rôzne údaje alebo navigačné značky, navigačné informácie, pilotom nakonĄ-
gurované hodnoty, aktuálne nastavené frekvencie na rádiovej stanici, atmosferické hodnoty,
údaje vysielané transponderom a pod. Nevýhodou pre pilota je mierná odlíšnosť v týchto
obrazovkách medzi rôznymi modelmi lietadiel. To pre pilota znamená, že pri prechode z
jedného lietadla na iné, si musí znova naštudovať PFD pre ten konkrétny stroj a nemôže
sa spoliehať na to, že už v lietadle s PFD lietal. Na rozdiel od konvenčných elektromecha-
nických indikátorov je možné, v prípade plne elektronického PFD, zobrazovať prediktívne
a vypočítane dáta v reálnom čase [13, 26, 27]. Obrázok 3.19 znázorňuje primárny letový
displej montovaný do lietadiel Boeing 737.

Obr. 3.19: Primárny letový displej - PFD.
Zdroj: [60]

Obr. 3.20: Multifunkčný displej - MFD.
Zdroj: [29]

3.6.2 Multifunkčný letový displej

MFD - Multi Function Display sú displeje, ktoré sa podobne ako PFD radia do systému
CDS. MFD na rozdiel od PFD implementujú aj vstupné rozhranie medzi pilotom a CDS a
to prostredníctvom elektromechanických spínačov, guľôčkového kurzoru alebo technológie
dotykovej vrstvy na obrazovke. MFD sa využíva na zobrazovanie systémových a prevádz-
kových dát z rôznych podsystémov lietadla. MFD tiež umožňuje pilotovi vykonávať zmeny
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v konĄgurácii alebo nastavení niektorých systémov. Typicky je možné v rámci MFD prepí-
nať medzi obrazovkami prislúchajúcimi jednotlivým systémom lietadla (viď. systémy EFIS,
EICAS A ECAM). Názorná ukážka multifunkčného displeja je uvedená na obrázku 3.20.

Jedným z rozšírených použití MFD je zobrazovanie navigačných dát, kde sa zobrazuje
napr. mapa terénu, informácie z TAWS (Terrain Awareness Warning System), dáta po-
trebné pre priblíženie, informácie o letiskách či VOR a NDB majákoch. Do toho môžu byť
vykreslené meteorologické podmienky v okolí lietadla.

Displeje MFD sú napríklad využívané aj v prípade systémov EFIS, EICAS a ECAM.
EICAS (Engine Information and Crew Alerting System) a ECAM (Electronic Central Airc-
raft Monitor). Sú to systémy, ktoré monitorujú všetky prevádzkové informácie o lietadle, a
tie triedia do skupín podľa príslušnosti údaju k podsystému. Tieto skupiny dát sú potom
vhodne interpretované na obrazovkách/kartách. Posádkou zvolená obrazovka sa zobrazuje
centralizovane na jednom MFD displeji. Výhodou tohoto prístupu k práci s dátami je, že
v prípade ak pilot potrebuj zobraziť všetky dáta o motoroch, nebude zaťažovaný infor-
máciami z iných podsystémov a teda dokáže efektívne Ąltrovať informácie ktoré v danom
momente nepotrebuje. Súčasťou spomenutých systémov je zobrazovanie informácii o chy-
bách čím nahrádzajú annunciator panel. V prípade systému ECAM sú pilotom poskytnuté
výňatky z manuálu, kde sú uvedené kroky potrebné pre odstránenie vzniknutých chýb či
porúch [26, 27].

3.6.3 Systém syntetického videnia

Systémy syntetického videnia6, sú systémy, ktoré sú aktuálne horúcou novinkou na poli
palubných prístrojov moderných lietadiel a stávajú sa súčasťou najmodernejších sklenených
kokpitov. SVS predstavujú state-of-the-art vývoja palubných systémov a sú stále aktuálnym
predmetom vývoja a výskumu. Jedná sa o systémy, ktoré intuitívne reprezentujú (synteti-
zujú) prostredie, v ktorom sa lietadlo nachádza a to pomocou 3D graĄky. Na obrázku 3.21
je znázornená obrazovka so systémom syntetického videnia.

Obr. 3.21: Systém syntetického videnia (SVS). Zdroj:
[57]

6Synthetic Vision System
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Tieto moderné systémy opäť o niečo viac zvyšujú povedomie pilotov o aktuálnej situácii
v ktorej sa nachádzajú a o okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť let. Tieto systémy využí-
vajú k svojej činnosti viacero rozmerných databáz. Okrem informácii, ktoré sa zobrazujú na
štandardných PFD displejoch, systémy syntetického videnia väčšinou zobrazujú povrchovú
reprezentáciu terénu, vodné plochy, rôzne prekážky, geo-politické informácie, vyznačujú le-
tiská a môžu dokonca zobrazovať aj údaje spojené s navádzaním lietadla na pristátie (napr.
ILS).

Veľkou výhodou systémov syntetického videnia je ich potenciálne využitie pri letoch
alebo priblíženiach za nepriaznivých vizuálnych podmienok, kde viditeľnosť z kabíny pi-
lota je minimálna. Pilot lietadla vybaveného syntetického videnia, môže stroj pilotovať na
základe syntetizovaného okolia, ktoré vidí na svojom displeji. SVS systémy si je možno pred-
staviť ako špeciálne upravený letecký simulátor zobrazovaný v PFD, v ktorom sa miesto
simulácie aerodynamiky a mechaniky letu premietajú údaje zo senzorov a databáz skutoč-
ného stroja.

SVS systémy používajú pre svoju činnosť údaje zo satelitnej navigácie, vďaka čomu môžu
presne určiť pozíciu lietadla. Ďalším využitím pre SVS systémy je pilotáž bezpilotných
lietadiel, kde má operátor bezpilotného lietadla oveľa lepší prehľad o prostredí niekoľko
stoviek kilometrov od neho a dokáže tak riadiť tento stroj na diaľku s vyššou precíznosťou
[27, 50].
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Kapitola 4

Návrh moderného zobrazovania
letových dát

Samotný návrh možno rozdeliť na niekoľko samostatných, ale čiastočne závislých častí:

• Návrh zobrazovania užívateľského rozhrania a spracovania vstupov (pokynov pilota)
- back end.

• GraĄcký návrh užívateľského rozhrania - front end.

• Návrh logiky užívateľského rozhrania - aplikačná vrstva

Tieto komponenty je potrebné navrhovať a implementovať v rovnakom poradí v akom boli
uvedené. Vzhľadom k aktuálnym trendom a vyhliadkam do budúcnosti v oblasti zobrazo-
vania letových dát, bude návrh založený na spomínanom sklenenom kokpite. Predpokladá
sa, že primárnym rozhraním medzi pilotom a lietadlom, bude jeden alebo niekoľko multi-
funkčných farebných LCD displejov, pomocou ktorých bude pilot sledovať a zároveň ovládať
systémy pilotovaného stroja.

Z hľadiska užívateĺského rozhrania (UI), budú pri návrhu brané do úvahy najmä nasle-
dujúce faktory. Návrh UI bude údaje zobrazovať dynamicky, čo znamená, že bude brať v
úvahu zámer pilota v danej situácii. Pri návrhu užívateľského rozhrania sa bude brať ohľad
na určitú vzorku správ z vyšetrovaní leteckých nehôd čo povedie k tomu, že sa návrh bude
pokúšať odstrániť zistené nedostatky aktuálne používaných spôsobov zobrazovania letových
dát.

4.1 Návrh systému pre tvorbu užívateľského rozhrania

Z hľadiska softvérového návrhu back-endu by bolo nerentabilné navrhovať softvérové riešenie
systému užívateľského rozhrania iba pre účel zobrazenia jedného konkrétneho kokpitu, preto
sa bude návrh pokúšať o znovu použiteľný a udržateľný systém.

V leteckom priemysle je relatívne bežnou praxou, že sa do lietadiel dodatočne montujú
nové alebo modernizované systémy, ktoré je potrebné nejakým spôsobom ovládať. Pridanie
novej funkcionality do existujúceho UI by teda nemalo predstavovať bariéru a preto by mal
back-end umožňovať rýchlo a jednoducho vykonať zmenu v rozhraní, ktoré zobrazuje.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že navrhovať UI systém od začiatku je zbytočná práca
a vhodnejšie by bolo využiť niektorý z dostupných už existujúcich systémov ako napríklad
Qt. Pri tejto úvahe je ale nutné podotknúť, že na všetky zariadenia, ale aj softvér využívaný
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pri aplikáciach v leteckom priemysle sa vzťahuje množstvo noriem a kritérií, ktoré musia
byť splnené na to, aby tieto zariadenia či softvér mohli byť použité v lietadlách. Ďalším
argumentom je skutočnosť, že prítomnosť nepotrebných častí softvéru je v leteckých apli-
káciach nežiadúca nakoľko sa zvyšuje riziko vzniku kritickej chyby. Pri takýchto kritických
aplikáciach je dobré mať absolútnu kontrolu nad zdrojovým kódom systému užívateľského
rozhrania, pretože je jednoduchšie reagovať na prípadne zmeny a časom pribúdajúce požia-
davky či normy. A nakoniec touto cestou vzniká oveľa väčší priestor pre vytváranie nových
prvkov UI, ktoré by nemuseli mať podporu v back-endoch UI systémov tretích strán, prí-
padne by mohlo počas vývoja užívateľského rozhrania dôjsť k situácii, kedy by návrh mohol
naraziť na limity takéhoto UI systému a tieto limity by mohli tvoriť neprekonateľnú pre-
kážku.

Je očividné, že cieľom tejto práce nieje vytvoriť UI, ktoré bude komerčne využívané a
bude predmetom certiĄkácii, ide hlavne o vizualizáciu. Avšak aj napriek tomu, bude systém
užívateľského rozhrania vytvorený od základov. Vytváraný systém bude zameraný najmä
na vizualizáciu palubných prístrojov a bude sa môcť postupom času vylepšovať a upravovať
pre rôzne priemyselné aplikácie. Na základe stanovených skutočností o predpokladanom
zameraní a nasadení navrhovaného systému užívateľského rozhrania, bude modelom pre
vznikajúci systém vzor Model - View - Controller (MVC), ktorý je znázornený na obrázku
4.1. Tento model rozdeľuje výsledný produkt (teda užívateľské rozhranie) na 3 samostatné
časti, ktoré medzi sebou komunikujú [28]. Nespornou výhodou tohto modelu je to, že gra-
Ącká reprezentácia je nezávislá na dátach a môže byť použitá v nezmenenej forme s inými
dátami. V závislosti od charakteru zdroja dát bude v horšom prípade potrebná mierna úp-
rava controlleru v tom lepšom bude controller tak isto znovu použiteľný. Pri modeli MVC
platí následovné [28]:

• Model - predstavuje množinu dát s ktorými aplikácia pracuje.

• View - predstavuje graĄckú reprezentáciu dát a rozhranie, ktorým užívateľ aplikáciu
ovláda.

• Controller - predstavuje vrstvu medzi Modelom a View. Jeho úlohou je sprostred-
kovať dáta a užívateľské vstupy medzi Modelom a View. Controller formátuje dáta
do tvaru vyžadovaného cieľovým modulom.

Obr. 4.1: Navrhovaný model MVC
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Základ systému užívateľského rozhrania bude navrhnutý modulárne a bude pozostávať
z niekoľkých modulov. Cieľom takéhoto návrhu bude udržateľnosť zdrojového kódu tohoto
systému. Jednotlivé moduly budú následne integrované do fungujúceho celku a budú tvoriť
základ pre zobrazovanie navrhnutého užívateľského rozhrania kokpitu. Rozhranie kokpitu
bude deĄnované prostredníctvom šablony, ktorá bude v sebe niesť informácie o rozložení
ovládacích a informačných prvkov. UI systém bude založený na tzv. widgetoch. Bližší popis
čo je to "widget"v kontexte navrhovaného systému užívateľského rozhrania a akú má úlohu
je uvedený v nasledujúcej časti "Renderer".

Renderer

Hlavnou komponentou celého UI systému bude modul renderer. Tento modul má za úlohu
vykresľovať užívateľské rozhranie. Vykresľovanie bude vykonávané pomocou graĄckého ak-
celerátora, keďže v dnešnej dobe je graĄcký akcelerátor súčasťou skoro každého pokročilého
elektronického zariadenia určeného pre graĄcké zobrazovanie. toho dôvodu, bude vykresľo-
vanie pomocou klasického CPU pri ďalšom návrhu považované za bezpredmetné. Vzhľadom
k skutočnosti, že cieľová platforma nieje pevne daná, je potrebné aby bolo možné celý
systém prevádzkovať v rôznych prostrediach. Toto kritérium automaticky vylučuje aby ren-
derer zakladal svoju činnosť na technológii, ktorá je properitárna a ktorá je exkluzívna
iba pre určité platformy. Následkom toho dochádza k diskvaliĄkácii technológie DirectX od
Microsoftu. Renderer tak môže k svojej činnosti využívať graĄcký akcelerátor buď prostred-
níctvom OpenGL API alebo niektorého post-OpenGL API.

Post-OpenGL API sú dnes vnímané ako moderná a rýchlejšia voľba umožňujúca opti-
malizácie na nižších úrovniach. To nutne znamená, že programy využívajúce niektoré z
týchto API budú z hľadiska kódu zložitejšie, čo do istej miery tiež ovplyvní udržateľnosť
výsledného kódu. Na druhej strane, by využitie niektorého z týchto API umožnilo napísať
efektívnejšie pracujúcu aplikáciu na slabšom hardvéri. Keďže sa nepredpokladá spúšťanie
navrhovaného systému na zariadeniach, kde by kritickú rolu hrali optimalizácie na níz-
kych úrovniach, bude renderer využívať technológiu OpenGL, ktorej vlastnosti sú úplne
dostačujúce pre túto aplikáciu. Pre zaujímavosť, OpenGL API je používané aj v kokpitoch
skutočných lietadiel založených na už popísanej architektúre CDS. Navrhovaný renderer sa
takto o niečo viac priblíži skutočnému prostrediu, v ktorom podobné aplikácie bežia.

Renderer bude prispôsobený na zobrazovanie 2D graĄky a textu s možnosťou dynamic-
kej transformácie zobrazovaných prvkov v priestore obrazovky. Je žiadúce, aby renderer
umožnil, v prípade potreby, zobrazovať priestorové objekty pre pokročilé užívateľské roz-
hrania. Z toho dôvodu bude tento modul navrhnutý primárne ako 3D renderer s tým, že
väčšinu 2D obsahu bude zobrazovať v 3D priestore.

Od toho sa bude odvíjať knižnica geometrických operácii a transformačných matíc, ktoré
budú súčasťou rendereru.

Renderer bude implementovať systém parametrizovaných materiálov, čo umožní jedno-
duchú a efektívnu správu vizuálnej reprezentácie vykresľovaných entít.

Hlavnú činnosť rendereru bude predstavovať prechádzanie grafu scény v správnom po-
radí a postupné vykresľovanie jednotlivých graĄckých prvkov. Všetky graĄcké prvky (v
tomto prípade widgety) budú zložené zo základných vykresliteľných jednotiek - primitív.
Táto architektúra zjednoduší správu zdrojového kódu rendereru a taktiež umožní v prípade
potreby pridať nové primitívum. Renderer bude štandardne vykresľovať tieto primitíva:
Čiara, Prerušovaná čiara, Model, Rovina, Bod, Obrázok, Text, Dynamická Geometria.
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Sada štandardných primitív je určená pre vykresľovanie užívateľských rozhraní v 2D a
3D. Táto sada bude následne rozšírená o 2 nové primitíva, ktoré sú určené primárne pre
užívateľské rozhrania realizované v troch dimenziách. Týmito doplnkovými primitívami sú
sieť bodov (Mesh Grid) a deformovaná sieť bodov (Displaced Mesh Grid). Vďaka týmto
dvom primitívam je možné navzorkované dáta zobraziť aj priestorovo.

Widget - V kontexte navrhovaného systému UI je widget vykresliteľná entita, ktorá je
na jej najnižšej úrovni tvorená množinou uvedených primitív a ktorá tieto primitíva za-
strešuje a pridáva im sémantiku. Vďaka tejto abstrakcii bude možné nahliadať na skupinu
primitív ako na celok, ktorý vznikol s určitým cieľom a nie ako na skupinku roztrúsených ob-
rázkov a čiar. Na obrázku 4.2 sú graĄcky znázornené hlavné komponenty Widgetu. Widget
bude, deĄnovať následovné:

• Spôsob svojej inicializácie.

• Vstupné komunikačné rozhranie.

• Výstupné komunikačné rozhranie.

• Oblasť aktívnej zóny.

• Svoju internú štruktúru.

• Spôsob rutinu svojho zániku.

• Spôsob serializácie a deserializácie.

Obr. 4.2: Komponenty widgetu

Okrem vyššie uvedeného zoznamu vlastností widgetu je súčasťou tohto prvku aj jeho
behaviorálny popis - teda popis jeho činnosti a správania. Vznikne tak entita, ktorá je sa-
mostatná a nezávislá na ostatných entitách a v niektorých prípadoch nieje dokonca ani
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závislá na kontroléri UI, čo vo výsledku bude znamenať, že pri programovaní UI kontroléra
odpadá istá časť réžie, ktorá by inak musela byť zahrnutá v kóde kontroléru. Ďalšou vlast-
nosťou widgetu je prítomnosť popisu jeho internej štruktúry rovnakým spôsobom, akým je
popisovaná štruktúra scény. Spojením dielčích popisov interných štruktúr widgetov potom
vzniká distribuovaný graf scény, čo umožňuje vytvoriť efektívny spôsob deĄnovania nových
widgetov a vysokú mieru znovu použiteľnosti kódu tak, že komplexné widgety budú môcť
byť vytvorené kompozíciou z viacerých jednoduchých už vytvorených a otestovaných wid-
getov.

Graf scény bude implementovaný ako N-árny nevyvážený strom. Dôvodom tejto štruk-
túry je plán, že zanorenie uzla v strome bude určovať poradie v ktorom sa má tento uzol
spracovať. Zložité stromové štruktúry, ktoré indexujú priestor (ako napr. octree, kd tree
apod..) sú pre túto aplikáciu príliž zložité a pri užívateľských rozhraniach, aj keď v 3D, sa
neočakávajú také markantné množstvá vykresľovaných objektov, kde by sa tieto štruktúry
mohli uplatniť.

Uzol grafu scény - uzol grafu scény je nositeľom viacerých údajov. Okrem topológických
informácii v sebe nesie odkaz na vykresliteľnú entitu (tzn. buď primitívum alebo widget),
informácie viažúce sa k transformácii vykresliteľnej entity - rotácia, pozícia, zväčšenie, a po-
zícia bodu otáčania (pivot) vzhľadom k východiskovému bodu1. Uzol je taktiež nositeľom
informácie o viditeľnosti vykresliteľného obsahu a informácie o prítomnosti zadeĄnovanej
oblasti aktívnej zóny pre klik.

Materiály - Materiálom bude označovaná abstrakcia shaderového programu s vlastným
uniformným identiĄkátorom zdroja (URI) a podsystému pre správu vstupných parametrov
tohto shaderového programu.

Obr. 4.3: Štruktúra materiálu

1Origin point
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Materiál bude ďalej evidovať identiĄkátory všetkých parametrov pre všetky shadery z
ktorých pozostáva a bude na tieto parametre mapovať hodnoty v internom formáte na-
vrhovaného systému. Bude tiež zastrešovať všetky potrebné volania OpenGL pre správne
spustenie/aktivovanie shaderového programu, ktorý abstrahuje vrátane správneho prirade-
nia všetkých vstupných parametrov. Obrázok 4.3 znázorňuje štruktúru materiálu.

Textúry - Základným formátom pre vstupné obrazové dáta bude formát PNG vzhľadom k
tomu, že je rozšírený, a na rozdiel od iných formátov poskytuje dobrú kompresiu, čo vedie k
zníženým nárokom na úložisko. Priaznivou vlastnosťou plynúcou z tohto rozhodnutia je, že
výsledné obrazovky budú celkovo kompaktnejšie a tiež budú môcť textúry využívať paletu
farieb TrueColor s alfa kanálom. Pomocou alfa kanálu bude možné vytvárať rôzne vzory s
prvkami priesvitnosti. Túto kombináciu vlastností neposkytuje žiaden z bežne používaných
štandardizovaných formátov bez ďalších restrikcii vo forme akejkoľvek licencie. Z hľadiska
práce s textúrou, v rámci navrhovaného systému, budú obrazové dáta zapuzdrené do kon-
tajnera, ktorý bude okrem samotných dát obsahovať aj metriky textúry a URI zdrojového
súboru. Tento kontajner bude ďalej možné prideľovať k ľubovoľným materiálom, ktoré ho
budú brať ako jeden z parametrov pre shaderové programy, ktoré zastrešujú.

Texty a fonty - Jedným zo základných prvkov užívateľského rozhrania (nielen toho v
leteckých aplikáciach) je zobrazovanie presných číselných hodnôt a popisov. OpenGL, na
ktorom má byť navrhovaný systém postavený, štandardne neposkytuje žiadné rozhranie pre
vykresľovanie textov. Preto bude vytvorený vlastný spôsob vykresĺovania textov. Existuje
niekoľko rôzných prístupov k problematike vykresľovania textu

• Prostredníctvom bitových máp.

• Skladaním 3D polygónov reprezentujúcich jednotlivé znaky.

• Skladaním úsečiek a kriviek tvoriacich jednotlivé znaky.

• Prostredníctvom fontov namapovaných do textúry.

Bitmapy - Najstarší a najjednoduchší spôsob vykresľovania textu. Tento prístup pred-
pokladá, že zdrojový súbor písma v sebe zahŕňa znaky, ktoré sú už rasterizované. Problém
nastáva v prípade, ak dôjde k škálovaniu textu a nieje k dispozícii vyrasterizovaný znak v
požadovanej veľkosti, čoho výsledkom bude podľa spôsobu implementácie, buď nevykreslený
alebo podvzorkovaný znak, ktorý bude pôsobiť neesteticky a v horšom prípade nečítateľne.
Vzhľadom k tomu, že v dnešnej dobe sú bitmapové fonty na ústupe a máme k dispozícii vek-
torové písma (napr. TrueType) a vzhľadom k popisovaným úskaliam nebude vhodné, ak by
navrhovaný modul renderer pracoval primárne s iným typom písma. Pri návrhu je potrebné
počítať s tým, že rozlíšenie užívateľských rozhraní, vytváraných pomocou navrhovaného
systému, nebude nijako limitované a teda sa nemusí vyplatiť spoliehať iba na predrasteri-
zované znakové sady. Ak sa pridá do tejto úvahy skutočnosť, že paleta dnes vytváraných a
dostupných znakových sád pozostáva väčšinovo z písem deĄnovaných vektormi je výsledný
verdikt logicky v neprospech bitových písem [31, 62].

Skladaním 3D polygónov reprezentujúcich jednotlivé znaky - Jedná sa , naopak, o jeden
z moderných spôsobov zobrazovania textov, ktorý zakladá na technikách, pomocou ktorých
je na základe vektorového popisu znaku vytvorená jeho povrchová aproximácia. Týmto spô-
sobom vznikne sada polygónov zložených z viacerých trojuholníkov (a teda aj vrcholov a
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hrán), ktoré majú svoje nesporné výhody. Takto vytvorený text je možné rôzne modiĄkovať
(deformovať, ohýbať, krútiť, meniť ich hrúbku, vystúpenie nad povrch a pod.) a vytvárať
tak efekty, ktoré môžu byť súčasťou animácii. Táto technika má aj svoje nedostatky a to
najmä z hľadiska hardvérových nárokov a potrebného výkonu pre generovanie reťazcov a
ich prípadne transformácie. Na jeden znak môže v tomto prípade pripadať aj niekoľko de-
siatok vrcholov (závisí od nastavenej jemnosti vzorkovania povrchu). Za týchto okolností,
sa už v prípade krátkeho reťazca bavíme o stovkách vrcholov, pričom pre každý z vrcho-
lov sa bude na pozadí vykonávať násobenie s jeho transformačnou maticou. Iste, že jeden
reťazec nebude pre moderný hardware predstavovať žiaden problém ale predpokladá sa,
že užívateľské rozhrania vytvárané pomocou navrhovaného systému, budú v jeden moment
zobrazovať až niekoľko desiatok hodnôt a rôznych textových reťazcov. Tu nastáva situácia,
kedy by z marginálného problému vznikol vážnejší. V prípade skutočného nasadenia by do-
chádzalo k zbytočnému zaťažovaniu výpočtových jednotiek a zároveň plytvaniu ich časom,
ktorý by mohol byť vyžitý inak v prospech vykresľovania užívateľského rozhrania. Z tejto
úvahy plynie, že aj keď je tento spôsob vykresľovania textov pokročilý a má svoje výhody,
nieje vhodnou voľbou pre zamýšľaný systém vzhľadom k zbytočnej réžii, ktorá je s týmto
prístupom spojená [31].

Skladaním úsečiek a kriviek tvoriacich jednotlivé znaky - ďalší zo spôsobov vykresľova-
nia vektorového písma. V tomto prípade na rozdiel od predchádzajúceho spôsobu dochádza
k skladaniu obrysu znakov a nie k ich povrchovej reprezentácii (outline). Obrys sa skladá
z úsečiek a parametrizovaných kriviek. Opäť platí to, čo pri vyššie uvedenom spôsobe,
že pri väčšom množstve vykresľovaných znakov bude citeľne zvýšená réžia, nakoľko mo-
derné OpenGL, na rozdiel od jeho starších verzii, neposkytuje rozhranie pre priamu prácu
s krivkami - tie by sa museli dopočítavať a zobrazovať pomocou bodov a úsečiek v móde
LINE_STRIP alebo LINE_LOOP, čo implikuje opäť zvýšený počet vrcholov. Podobne ako
vyššie uvedený spôsob je aj vykresľovanie pomocou úsečiek a kriviek vzhľadom k jeho ne-
gatívnej vlastnosti diskvaliĄkované [31].

Fonty mapované do textúry - Najčastejšie využívaná technika pre zobrazovanie textov
na graĄckom akcelerátore (GPU). Na spôsobe reprezentácie znaku nezáleží, ale znak musí
byť popísaný parametricky a musí ho byť možné zrekonštruovať na základe príslušných
parametrov. Základnou myšlienkou je, že sa na základe popisov znakov vytvorí textúra
obsahujúca buď celé, vyrasterizované texty2 alebo sa vytvorí textúra znakov. Samotné vy-
kreslenie potom pozostáva z vygenerovania plochy, ktorá sa následne otextúruje textúrou
príslušného znaku/reťazca. Nespornou výhodou tohto algoritmu je znížená réžia pri trans-
formáciach veľkého počtu textov. Ak sa zvolí vhodný spôsob uloženia znakov do textúry,
tak je takéto generovanie textu určite rýchlejšie, ako by tomu bolo v prípade polygónových,
či úsečkových techník. Vďaka vlastnostiam tohoto prístupu je vhodným kandidátom pre
aplikáciu v navrhovanom module rendereru [31, 62].
Na základe analyzovaných výhod a úskalí rôznych prístupov, bude vykresľovanie textov

založené na fontoch mapovaných do textúr a bude sa primárne zameriavať na písma typu
TrueType a OpenType. Treba však ujasniť ešte zopár detailov.

2Vhodná voľba ak sa niektoré texty veľa krát opakujú
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Strojové písma, z hľadiska plochy, ktoré okupuje jeden znak radíme do jednej z dvoch
skupín [63].

• Proporciálne - sú písma, kde každý zo znakov je mapovaný na minimálnu potrebnú
plochu.

• Monospace - sú písma, kde je každý zo znakov mapovaný na rovnakú plochu.

Z toho vyplýva, že pri proporciálnych znakoch bude potrebné udržiavať, okrem ich graĄc-
kej reprezentácie aj ďalšie údaje - metriky. Znaková sada, spolu s metrikami, bude vytvárať
tzv. font. Font bude deĄnovaný názvom písma a jeho veĺkosťou a bude schopný vygenerovať
tzv. atlas znakov. Súčasťou fontu bude, okrem metrík a znakovej sady aj tabuľka textúro-
vacích súradníc prislúchajúcich jednotlivým znakom. Štandardne bude font obsahovať 127
znakov ASCII tabuľky s možnosťou rozšírenia o explicitne zadané symboly. Implementácia
bude musieť ošetriť situáciu, keď sa požadovaný symbol nebude nachádzať vo fonte. Pre-
ferovaným riešením takejto situácie bude vynechanie znaku. Ku každému znaku bude na
základe metrík vygenerovaná príslušná plocha (polygón zložený z dvoch trojuholníkov tj. 4
vrcholy).

Input manager

Modul Input Manager bude mať na starosti spracovanie vstupných udalosti vyplývajúcich
z pokynov užívateľa pracujúceho s užívateľským rozhraním. Medzi tieto udalosti sa budú
radiť vstupy kurzoru a vstupy klávesnice. Vstupy kurzoru budú založené na informáciach
z počítačovej myši alebo dotykovej obrazovky. Tento modul bude napojený na rozhranie
knižnice, ktorá sprostredkuje prácu s vybraným API. Aktívna zóna pre klik je deĄnovaná
ako 2D polygon, ktorý svoju transformáciu pravidelne synchronizuje s prideleným uzlom
grafu scény.

UICom

Modul vytvorený za účelom vytvorenia komunikačného prepojenia, medzi prvkami UI, alebo
medzi prvkami UI a logikou UI. UICom bude vytvárať sieť sémanticky, na sebe závislých,
komponentov užívateľského rozhrania a bude umožňovať ich vzájomnú komunikáciu for-
mou distribúcie rôzných hodnôt, riadiacich signálov a dát, pričom budú všetky prepojenia
serializovateľné (umožní vytvoriť serializovateľný tzv. "binding"). UICom bude pracovať na
princípe vydavateľ "broadcaster odberateľ "subscriber", ktorí budú prepojení cez komuni-
kačný kanál "channel". Výhodou tejto architektúry je nesporne to, že dokáže vytvárať a
prepájať ľubovoľné komponenty navrhovaného užívateľského rozhrania a umožní efektívnu
distribúciu dát vďaka tomu, že jeden kanál môže mať viacero vydávateľov ale tiež viacero
odberateľov, čím vznikne možnosť vytvoriť separované, organizované prepojenia - relácie
typu N:N, 1:N, N:1 alebo 1:1 na rozdiel od bežne používaných systémov UI, ktoré väčši-
nou pracujú s prepojením komponent a logiky UI v relácii typu 1:1 alebo 1:N. Ďalej bude
úlohou UICom spravovať a vytvárať rozhrania widgetov a prekladať identiĄkátory jednot-
livých častí interného rozhrania widgetu na názov kanálu, ku ktorému je pripojený. UICom
bude umožňovať komplexnejšiu komunikáciu medzi komponentmi tým, že sa nemusí pri
komunikácii jednať vždy, nutne iba o akýsi logický signál, ale súčasťou posielanej správy
môžu byť rôzné dáta, počínajúc nejakou hodnotou primitívneho typu, až po komplexné
objekty alebo multimediálne dáta. To umožní vytvárať napr. užívateľské rozhrania, ktoré
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budú schopné zobrazovať živý obraz z kamery (využiteľné napr. pre kokpity moderných vo-
jenských stíhacích alebo prieskumných lietadiel). Sila tohto riešenia komunikácie môže byť
demonštrovaná na príklade, keď niektoré bežne používané ovládacie prvky (ako napr. zo-
znam s možnosťou výberu, rádiové tlačítka, menu a pod.) bude možné vytvoriť jednoducho
zjednotením ľubovoľného počtu základných členov týchto ovládacích prvkov a prepojiť ich
s ovládačom pomocou jedného kanálu, pričom každý zo základných členov bude mať pride-
lené iné ID. (napr. pre zoznam s možnosťou výberu to bude množina widgetov s prideleným
ID prepojených pomocou jedného kanálu).

Error manager

Error manager sústreďuje chyby vzniknuté počas behu programu na jedno miesto. Tieto
chyby ďalej kategorizuje na základe ich typu a závažnosti. Error Manager bude umožňovať
chyby prehľadne spravovať, ukladať do logov a prípadne s nimi ďalej pracovať.

Data provider

Data provider predstavuje kolekciu zobrazovaných dát. Data provider je rozhraním me-
dzi systémom užívateľského rozhrania a medzi dátami z avionických systémov. Pomocou
Data provideru bude možné jednotlivé hodnoty simulovať alebo privádzať do užívateľského
rozhrania skutočné hodnoty zo skutočných systémov, prípadne hodnoty pochádzajúce z
leteckej simulácie. Tento modul poskytuje elegantný spôsob, ako presmerovať hodnoty z ľu-
bovoľného externého zdroja do zobrazovaného užívateľského rozhrania bez nutnosti zásahu
do, už vytvoreného, fungujúceho predpisu UI.

UIController

Predstavuje medzivrstvu medzi aplikáciou a užívateľským rozhraním. Očakáva sa, že UICon-
troller bude komunikovať s Data Provider-om a bude sprostredkovávať dáta prvkom UI.
UIController bude ďalej implementovať logiku užívateľského rozhrania a zároveň interpre-
tovať vstupy zadané užívateľom pre jadro aplikácie alebo data provider. UIController je
navrhovaný ako Controller modelu MVC.

Templating support module

Modul, ktorý bude mať na starosti serializáciu a deserializáciu užívateľských rozhraní. Uží-
vateľské rozhrania budú v rámci navrhovaného systému ukladané vo forme predpisov/šab-
lón. Tieto šablóny budú uložené vo formáte JSON. Na základe nich budú následne zostavo-
vané zobrazovateľné užívateľské rozhrania. Šablóny budú obsahovať kolekciu widgetov, kde
bude uvedený typ widgetu, jeho transformácia, referenčné údaje a údaje o dizajne tohoto
prvku.

AssetManager

AssetManager bude modul, ktorého úlohou bude spravovať zdroje používané pre zobrazo-
vanie užívateľského rozhrania. Primárne bude určený pre spravovania a archivovanie textúr,
materiálov a fontov. Účelom AssetManager-u je optimalizovať nároky na systémovú pamäť a
predchádzať redundantnému generovaniu a zbytočným IO operáciam pri viac-násobnom po-
užití niektorého zo zdrojov. Manažér bude poskytovať funkcie pre inicializáciu a generovanie
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inštancií materiálov (Očakáva sa využitie návrhového vzoru factory). Ďalšou zodpovednos-
ťou tohto modulu bude udržiavať OpenGL kontext a poskytovať ho ostatným súčastiam
programu.

4.2 GraĄcký návrh užívateľského rozhrania

Hlavným zámerom graĄckého návrhu je previesť klasické, dnes používané letové prístroje,
do digitálnej podoby. Návrh by sa mal držať správnych zásad návrhu UI a teda by mal
umožňovať rýchle a efektívne ovládanie systémov vybraného lietadla a tiež by mal spro-
stredkovať prehľadné zobrazovanie kritických informácii pre posádku.

Podružným cieľom je cestou návrhu dobrého užívateľského rozhrania sa pokúsiť o zní-
ženie faktoru stresu a mentálnej záťaže pôsobiacich na pilotov počas vykonávania ich pra-
covnej činnosti.

Požiadavky na návrh

Aby bolo možné bližšie špeciĄkovať niektoré požiadavky, je potrebné určiť, pre aké lietadlo
sa budú displeje navrhovať, pretože každá trieda lietadiel má svoje špeciĄká. Displeje budú
vytvárané pre prúdové dopravné lietadlo Boeing 737 vo verzii 800, ktorá sa radí do rodiny
New Generation (NG). Jedná sa o lietadlo americkej produkcie so samonosnou konštrukciou,
poháňané dvoma prúdovými motormi typu turbo-fan ( CFM56 ), ktoré je určené primárne
na krátke a stredné lety.

Okrem vyššie spomenutých cieľov graĄckého návrhu UI, možno medzi požiadavky na
návrh zaradiť aj požiadavok na zakomponovanie takých údajov do graĄckého užívateľského
rozhrania, ktoré sú aktuálne používané v ich analógovej podobe, sú zobrazované samostat-
nými zariadeniami a zároveň sa nachádzajú na hlavnom pracovnom paneli. Myšlienkou je
snaha o vytvorenie priestoru pre plne digitalizovaný kokpit - teda sa vytvára priestor pre
to, aby bola celá palubná doska pokrytá buď jednou veľkou obrazovkou alebo viacerými
samostatnými obrazovkami, ktoré by však tvorili celistvý sklenený kokpit.

Návrh sa bude pokúšať rozšíriť portfólio údajov zobrazovaných na PFD o nové ukazova-
tele kritických a hraničných hodnôt, ak tieto v aktuálne používaných displejoch absentujú.

Prínosným požiadavkom, z hľadiska zvyšovania bezpečnosti letu, bude snaha o zlep-
šenie orientácie pilota počas zhoršených vizuálnych podmienok. Konkrétne sa bude návrh
zameriavať na zvýšenie priestorovej orientácie posádky a jej povedomia o okolí v ktorom sa
nachádza.

Na záver je žiadúce, aby boli pomocou navrhovaného užívateľského rozhrania, zobrazo-
vané subsystémy lietadla, ktoré pilot najviac využíva pri svojej činnosti a aby ich mal stále
po ruke, bez nutnosti hľadať tieto informácie po celej kabíne.

Analýza letových dát

Skôr, než dôjde k návrhu prvého konceptu UI, je potrebné spoznať dáta, s ktorými sa bude
pracovať.

Hodnoty zobrazované v avionických systémoch sa z pravidla získavajú senzoricky. Me-
ranie dát je založené na 2 rôzných systémoch. Získavanie dát pomocou pitot-statického
systému (meranie vlastností okolitej atmosféry) a pomocou gyroskopického systému (mera-
nie zmien v polohe lietadla), ktorých princíp bol popísaný v č.2. Získavanie údajov o smere
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letu vzhľadom k magnetickému poľu zeme využíva k svojej činnosti magnetické senzory
(princíp a úskalia magnetických nástrojov boli tiež popísané v kapitole č.2).

Senzor uhlu nábehu krídla funguje na mechanickom princípe, kde využíva prúdenie
okolitého vzduchu okolo malej letky napojenej na otočný mechanizmus, ktorého poloha je
elektronicky sledovaná [59].

Odpozorovaním z palubných prístrojov moderných lietadiel a zamyslením sa nad vyššie
popísanými spôsobmi získavania dát možno rozdeliť zobrazované informácie, do štyroch
skupín na základe toho, čo vyjadrujú.

• Dáta vyjadrujúce polohu lietadla v priestore.

• Množina dát, ktoré vyjadrujú nejaké kvantum (napríklad náklon, sklon, vzdialenosť,
výšku, rýchlosť, stav paliva a pod.). Tieto dáta reĆektujú aktuálne množstvo niektorej
z meraných vlastností/veličín.

• Dáta, ktoré vyjadrujú mieru zmeny v niektorej z meraných veličín. Jedná sa o vyjad-
renie zmeny kvantity v čase. Medzi tieto dáta patria napríklad, vertikálna rýchlosť,
trend zmeny rýchlosti a podobne.

• Dáta, ktoré reprezentujú stav niektorého systému. Jedná sa o dáta, zmyslom ktorých
je získavať obraz o funkcionalite a problémoch jednotlivých podsystémov lietadla a
na základe ktorých je možné vyhodnocovať možné rizika spojené s prípadnými poru-
chami.

Po vzore uvedenej kategorizácie dát, teraz možno kategorizovať ich ukazovatele rovnako
do štyroch skupín takto:

• Ukazovatele polohy.

• Kvantitatívne ukazovatele.

• Diferenciálne ukazovatele.

• Stavové ukazovatele.

Lietadlo je, ako každý iný stroj, konštruované pre určitý spôsob použitia. Podľa typu
lietadla sú dimenzované všetky jeho súčasti vrátane jeho štrukturálnych prvkov. Je preto
logické, že malé ľahké akrobatické lietadlo bude konštruované s očakávaním, že bude vy-
užívané pri vyšších preťaženiach ako veľké dopravné lietadlo, ktoré je primárne určené pre
komfortnú prepravu veľkého počtu osôb alebo nákladov. Bez ohľadu na to, či je diskusia
zameraná na konštrukciu stíhačky alebo dopravného lietadla, stále platí, že každý stroj má
svoje konštrukčné limity. Tieto limity sú určené výrobcom lietadla a vychádzajú z jeho kon-
štrukcie a materiálov, ktoré boli pri výrobe použité. Limity sú veľmi dôležitou informáciou
pre pilota, pretože prípadné porušenie limitov môže viesť od zvýšeného opotrebenia stroja
až po celkový kolaps konštrukcie lietadla. Tieto hraničné hodnoty sa môžu dynamicky me-
niť, na základe aktuálnej konĄgurácii stroja a prostredia, v ktorom sa nachádza. Práve z
hľadiska rizík prameniacich z prípadného porušenia limitov a prípadnej variability týchto
limitov, sa javí byť vhodnou stratégiou zobrazované na príslušných ukazovateľoch.

Okrem vyššie spomenutých typov letových dát a limitov sú v kokpitoch lietadiel zobrazo-
vané aj doplnkové informácie, ktoré indikujú navolené hodnoty vo vybraných podsystémoch
(napr. autopilot).
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V tabuľke 4.1 sa nachádza výpis očakávaných hodnôt, s ktorými bude navrhované UI
pracovať. Ku každej veličine je uvedená očakávaná jednotka, v ktorej bude hodnota prí-
slušnej veličiny vyjadrená. Tabuľka vychádza z pozorovaní existujúcich kokpitov a z doku-
mentácii k Boeingu 737 a zo zdroja skybrary [17, 49].

Tabuľka 4.1: Očakávané hodnoty a ich jednotky

Tabuľka očakávaných hodnôt a ich jednotiek
Veličina Jednotka
Rýchlosť (IAS,TAS,CAS,...) uzol (kts) | mach
VVI (vertikálna rýchlosť) stopy/minútu (ft/min)
Rýchlosť voči zemi ms−1 (m/s)
Výška stopa (ft)
Vzdialenosť námorná míľa (nm)
Smer, kurz, stopa ∘

Mag. smer ∘

Sklon, náklon ∘

FPV odchýlka sklonu, FPV odchýlka smeru ∘

FD odchýlka sklonu, FD odchýlka smeru ∘

Teplota ∘C
Tlak bar | PSI
Frekvencia (COM a NAV systémy) MHz
Hmotnosť libra (lbs)
Naplnenosť objemu percento (%)
Prietok paliva | spotreba paliva kg/sec
Otáčky kompresora (N1,N2) percento (%)
Indikátory stavu boolean (true | false)
Indikátory konĄgurácie ID stavu (int)

Analýza aktuálne používaných displejových systémov V B737

V kokpite Boeingu 737-800 pilot pracuje so systémom označovaným ako EFIS. EFIS -
Electronic Flight Instrument System (Systém elektronických letových nástrojov).Je to sys-
tém šiestich veľkých displejov zobrazujúcich letové dáta, pričom ich štandardné rozloženie
je následovné. Na strane kapitána a na strane druhého pilota sú umiestnené 2 displeje
vedľa seba, pričom vždy jeden z dvojice displejov slúži ako primárny letový displej a druhý
slúži ako multifunkčný displej zobrazujúci údaje viažúce sa k navigácii lietadla. V strednej
časti palubnej dosky sú umiestnené 2 displeje pod sebou, na ktorých sú zobrazené údaje
o pohonných jednotkách lietadla a sú doplnené o indikátor stavu paliva. Existuje niekoľko
príplatkových variant, ktoré na základe domontovaných doplnkových senzorov rozširujú
portfólio zobrazovaných dát. Rozmiestnenie displejov je možné preorganizovať podľa prefe-
rencie pilotov [17].

GraĄcké rozhranie štandardného primárného letového displeja pre Boeing 737-800 je
zobrazené na obrázkoch 4.4 a 4.5 pozostáva z nasledujúcich prvkov: Umelý horizont kombi-
novaný s indikátorom náklonu a indikátorom priečného sklzu (13) - Umelý horizont je rea-
lizovaný vo forme stupnice s hlavným krokom 10 stupňov sklonu, ktorá rotuje okolo svojho
stredu na základe náklonu lietadla. V strede stupnice je znázornený horizont. Kladné hod-
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noty sklonu sú vykresľované na modrom pozadí, záporne na hnedom. Ukazovateľ náklonu
je umiestnený vo vrchnej časti umelého horizontu a je realizovaný ako polkruhová stupnica
s hlavným krokom 30 stupňov a medzikrokmi 10∘, 20∘, 45∘. Stred tejto stupnice je ozna-
čený bielym vyplneným trojuholníkom. Biely nevyplnený trojuholník ukazuje na stupnici
aktuálny náklon lietadla. Biely nevyplnený obdĺžnik znázorňuje priečný sklz lietadla a je
zobrazovaný relatívne voči náklonu lietadla.

Obr. 4.4: Popis prvkov PFD Boeingu 737-800, časť 1.

Výškomer (14) - Vyhotovenie výškomeru je vo forme vertikálne sa pohybujúcej stupnice a
presná hodnota sa zobrazuje vo vyhradenom okienku. Skutočná úroveň terénu pod lietadlom
je zobrazená žltou šrafovanou plochou.

Ukázateľ indikovanej vzdušnej rýchlosti - IAS (12). Podobným štýlom, akým je vyhoto-
vený výškomer je zobrazovaný indikátor rýchlosti. Súčasťou indikátora rýchlosti sú záložky
pre rýchlosti V1 a Vr.

Indikátor vertikálnej rýchlosti (15) - zobrazuje rýchlosť zmeny letovej výšky. Využíva
ručičkový dizajn a nelineárnu stupnicu s krokmi 1000, 2000, 6000 stôp za minútu pre oba
smery (stúpanie a klesanie).

Kompas (16) - je zobrazovaný v dolnej časti primárneho letového displeja Ružica je zo-
brazovaná ako polkruhová stupnica, ktorá sa otáča na základe smeru letu lietadla. Stupnica
zobrazuje hodnoty v ich skrátenej forme. Krok stupnice je 10 ∘s medzikrokom 5 ∘. Aktuálna
hodnota je zobrazovaná šípkou v tvare V. Na stupnici je zobrazená záložka nastaveného
smeru pre aktívny navigačný systém a jej číselná hodnota je zobrazovaná farbou magenta
v ľavej časti kompasu. V pravej časti kompasu je zelenou farbou vyznačený jeden z módov,
v ktorom aktuálne kompas pracuje (MAG - kompas zobrazuje magneticky kurz, TRUE -
kompas zobrazuje skutočný kurz).
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Obr. 4.5: Popis prvkov PFD Boeingu 737-800, časť 2

Hodnota rýchlosti nastavená na MCP (1) je umiestnená nad indikátorom IAS, ku kto-
rému sa viaže. Podobne je zobrazená hodnota predvolenej výšky(3), ktorá je umiestnená
nad výškomerom. Záložka (3) pre vizuálne umiestnenie nastavenej rýchlosti AP na stup-
nicu rýchlomeru. Obdobným spôsobom funguje záložka pre vizuálne znázornenie predvo-
lenej výšky AP na stupnici výškomeru. Rádiový výškomer (4) je umiestnený na spodku
umelého horizontu a po dosiahnutí 2500ft sa skryje. Lokalizér (5) a Glide Slope indiká-
tor (6) zobrazujú dáta pochádzajúce z aktuálne naladeného navigačného systému alebo z
GPS. Lokalizér a Glide Slope indikátor sa zobrazujú iba vtedy, ak sú v signále z navigačného
zariadenia zakódované ich dáta. Pod výškomerom sa nachádza hodnota kalibrácie baromet-
rického výškomera (7). Akákoľvek iná hodnota ako je hodnota QNE je zobrazovaná číselne,
štandardná hodnota QNE je indikovaná ako "STD". Nad umelým horizontom sa nachádza
indikátor aktivácie autopilota (8) a indikátor uhlu nábehu krídla (AOA indikátor)(9). Na
rýchlomeri je zobrazovný trend zmeny rýchlosti (10) vo forme zelenej šípky reprezentujúcej
vektor zmeny.

Na vrchu obrazovky sa nachádzajú 3 okná, ktoré sú stavovým indikátorom pre systém
autopilota (11). Ľavé okno je vyhradené pre zobrazovanie módu ovládania rýchlosti/ťahu,
stredné okno zobrazuje mód horizontálnej navigácie a v pravom okne je zobrazovaný mód
vertikálnej navigácie. Aktívny mód navigácie je zobrazovaný textom zelenej farby. Predvo-
lený mód je zobrazovaný textom bielej farby. V prípade manuálnej horizontálnej navigácie
resp. vertikálnej navigácie počas aktivovaného autopilota je pod týmito oknami zobrazená
informácia „CWS RŞ resp. „CWS PŞ [17].
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Multifunkčný letový displej na palube Boeingu 737-800 zobrazuje predovšetkým navi-
gačné údaje. Obrazovka navigáciei multifunkčného displeja je zobrazená na obrázku 4.6.

Obr. 4.6: Popis prvkov MFD Boeingu 737-800

V podstate sa jedná o vylepšený indikátor horizontálnej situácie (HSI), ktorý je možné
prevádzkovať v dvoch módoch - mód detailného zobrazenia (4) alebo mód zobrazenia celej
ružice. V prípade, že je nastavený mód detailného zobrazenia, budú na obrazovke zobra-
zované pozície pozemských navigačných majákov, letísk, nastavených bodov trasy a dát
z meteorologických radarov. Prostredníctvom tohto módu je pilotovi taktiež, ako súčasť
systému TCAS, zobrazovaná pozícia iných lietadiel v blízkosti, ktoré sú vybavené ADS-B
transpondérmi.

V prípade módu zobrazenia celej ružice, tieto doplnkové dáta absentujú. Okrem iného,
je v prípade oboch zobrazení, na ružici kompasu zobrazovaná, okrem štandardných prvkov
HSI, tiež informácia o smere k naladenému vysielaču. Príslušné informácie pochádzajú zo
systémov RMI. Interpretácia smerového ukazovateľa je vo forme digitálnej strelky. Okrem
spomínaného HSI doplneného o údaje z RMI sú na tejto obrazovke zobrazované aj ďalšie
údaje. Údaj o smerovaní lietadla (1) je intuitívne umiestnený nad ružicou kompasu a je do-
plnený o informáciu či sa jedná o údaj popisujúci nasmerovanie čelnej časti lietadla (HDG),
alebo sa jedná o údaj, ktorý určuje trajektóriu letu - teda smer ktorým reálne lietadlo letí
(TRK). Rozdiel medzi HDG a TRK spočíva v tom, že hodnota TRK na rozdiel od HDG je
vypočítavaná so zreteľom na zmenu smeru letu, ktorá je zapríčinená premenlivými meteoro-
logickými podmienkami (napr. bočný vietor). Význam skratiek MAG a TRUE je totožný s
identickým označením pri obrazovke PFD, ktorá bola už analyzovaná [17].

V ľavom hornom rohu sa nachádzajú indikátory rýchlosti (3) GS a TAS. Presnejší popis
týchto rýchlosti je možné nájsť v predchádzajúcom texte.

Pod indikátormi rýchlosti sa nachádza ukazovateľ smeru a sily vetra (2). Tento ukazo-
vateľ pozostáva z graĄckej reprezentácie relatívneho smeru vetra vzhľadom k smeru letu, z
číselného vyjadrenia absolútneho smeru vetra a z číselného vyjadrenia rýchlosti vetra.
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Dáta pohonného systému lietadla a doplnkové dáta vzťahujúce sa k stavu palivových
nádrží sú rozdelené medzi 2 obrazovky, zobrazené na obrázkoch 4.7 a 4.8.

Obr. 4.7: Popis prvkov obrazovky motorových systémov Boeingu
737-800, časť 1

Prvá z nich zahŕňa tieto informácie: V ľavom hornom rohu je zobrazený indikátor teploty
paliva (1). Hodnota je zobrazovaná textovo.

Pod indikátorom teploty sa nachádzajú ukazovatele hodnôt N1 (2). Tie sú dizajnovo
navrhnuté ako dvojica pozostávajúca zo stupnice s krokom 10 a ručička ukazujúca hodnotu
na stupnici, ktorej hodnoty sú uvedené v skrátenom tvare (hodnoty sú násobkami 10).
V rámci indikátora je zobrazovaná presná číselná hodnota meranej veličiny, s presnosťou
na jedno desatinne miesto. Časť stupnice, ktorá predstavuje interval hodnôt nižších ako
zobrazovaná hodnota, je jemne podfarbená priesvitnou sivou farbou. Po vonkajšom obvode
ukazovateľa sa pohybuje šípka v tvare V, reprezentujúca polohu ovládačov ťahu motorov.

Ďalej je možné na tejto obrazovke vidieť indikátory hodnôt EGT (3), ktoré sú dizajnovo
podobné indikátorom N1 s malou zmenou v dizajne stupnice, ktorá neobsahuje žiadne
viditeľné značky a jedná sa skôr o graĄcké vyjadrenie pozície hodnoty voči zobrazovanému
rozsahu. Kritické hodnoty sú znázornené oranžovou a červenou farbou na obvode indikátora.
Hodnota je vyjadrovaná v celých číslach a vyjadruje teplotu výfukových plynov.

V spodnej polovici obrazovky, po ľavej strane sa nachádza indikátor prietoku paliva
"Fuel Flow"(4). Jedná sa o textový ukazovateľ, ktorý vyjadruje množstvo paliva dodáva-
ného každému z motorov za časovú jednotku. Hodnota je uvedená v desatinnom tvare s
presnosťou na 2 desatinné miesta.

V pravej časti obrazovky sa nachádzajú kontrolky porúch systémov viažúcich sa k prí-
slušnému motoru (6). V tabuľkách sa vysvecujú chybové hlášky popisujúce poruchu. Tieto
hlášky sú vypisované čiernym textom na žltom pozadí.
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Ukazovateľ stavu paliva (5) je umiestnený v pravom dolnom rohu prvej z obrazoviek.
Číselným vyjadrením informuje pilota o množstve zostávajúceho paliva pre každú z nádrží
a celkového zostávajúceho paliva. Existuje varianta, kde sú tieto hodnoty zobrazované na
digitalizovaných ručičkových indikátorov.

Obr. 4.8: Popis prvkov obrazovky motorových systémov Boeingu
737-800, časť 2

Na druhej z obrazoviek je možné nájsť, postupne za sebou, tieto ukazovatele: Indikátor
N2 (7), ktorého dizajn je obdobný s dizajnom indikátorov EGT. Indikátor FF (8) je totožný
s tým na prvej z dvojice obrazoviek. Ukazovatele tlaku oleja (9), teploty oleja (10) a vibrácii
(12) ukazujú pozíciu hodnoty voči kritickým limitom na vertikálnej stupnici, vedľa ktorej
je umiestnená presná číselná hodnota. Tlak oleja a teplota oleja sú vyjadrené celým číslom.
Hodnota zo senzorov vibrácii motora je vyjadrená desatinným číslom. Ukazovateľ množstva
oleja (11) je celočíselného charakteru bez stupnice.

Pri týchto displejoch platí, že ukazovatele sú zoradené z ľava do prava tak, že v ľavo sú
indikátory príslušné ľavému motoru a obdobne to platí pre pravú stranu.

Obrázky pochádzajú z leteckého simulátora X-plane 11 a verne kopírujú skutočné disp-
leje používané v skutočných lietadlách tohto typu3.

Potenciálne nedostatky dnes používaných systémov

Skôr než dôjde k samotnému návrhu, ktorý by mal priniesť inovácie a vylepšiť prípadné
nedostatky už existujúcich systémov, je dôležité spoznať ich úskalia. Najlepšie sa tieto ne-
dostatky odhaľujú na základe skúmania použiteľnosti dizajnu v praxi. Môže sa zdať, že
takéto skúmanie dizajnu leteckých ukazovateľov, v skutočnom prostredí, je pre osoby, ktoré
niesu členmi vývojového týmu avionických systémov, nereálna. Čiastočne je to pravda,
pretože šanca získať prístup do kabíny komerčného dopravného lietadla a získať povole-

3Viac informácii o palubných systémoch je dostupných napr. na http://b737.org.uk
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nie pre absolvovanie dostatočného množstva letov za účelom sledovať činnosť pilotov a ich
interakciu s palubnými prístrojmi (v tomto prípade displejmi) je praktický nulová. Náh-
radným riešením môže byť prístup, kedy sa prípadné chyby alebo nedostatky vydedukujú
štúdiom dostupných, oĄciálnych stanovísk, k vzniknutým neštandardným situáciám alebo
nehodám. Tieto stanoviská sú zverejňované príslušnými úradmi. Ak existuje viacero situácii
zapríčinených rovnakým problémom, je vysoká šanca, že sa jedná o problém spojený so zlou
informovanosťou pilotov o niektorých kritických okolnostiach.

Myšlienkou na pozadí nasledujúcej analýzy bude snaha o poukázanie na určité nedos-
tatky alebo opakované chyby, ktoré môžu spôsobiť fatálne následky. Uvedených bude nie-
koľko cielene vybraných popisov leteckých nehôd, pri ktorých je možné sledovať podobný
priebeh alebo podobnú príčinu vzniku. Zameriavať sa bude predovšetkým na nehody, ktoré
neboli spôsobené mechanickým poškodením stroja ale ľudskou chybou, ktorá by sa dala
eliminovať vylepšením existujúcich palubných prístrojov.

Následujúce informácie sú čerpané z verejne dostupných informácii od úradov NTSB
a KAIB. Táto analýza sa vzhľadom k relatívne malému množstvu dostupných informácii,
nebude zakladať výhradne na nehodách Boeingov 737-800, ale bude na túto problematiku
nahliadať všeobecne.

Air France Let 447, 1.6.2009, Atlantický oceán [2]4

Airbus A330 narazil do hladiny Atlantického oceánu po tom, ako posádka stratila kontrolu
nad lietadlom. Vyšetrovanie určilo za najpravdepodobnejšiu príčinu straty kontroly nad lie-
tadlom nesprávnu indikáciu rýchlosti. Táto chyba bola spôsobená tým. že došlo k upchaniu
pitotových trubíc počas letu v podmienkach, ktoré spôsobovali námrazu. Výsledkom toho
boli získané nesprávne dáta čo sa prenieslo na príslušné indikátory na základe ktorých po-
sádka riadila lietadlo.

Turkish Airlines Let 5904, 7.4.1999, Adana, Turecko [7]
Boeing 737 vzlietol počas nepriaznivého počasia a po 9 minútach havaroval. Skúmaním
vyšetrovatelia dospeli k tomu, že funkcia vyhrievania pitotových trubíc nebola zo strany
pilotov správne aktivovaná, čo viedlo k upchatiu pitotových trubíc ľadom čím dochádzalo
chybným indikáciám rýchlosti. Piloti si zrejme tejto skutočnosti neboli vedomí a riadili sa
nesprávnymi dátami čo viedlo k strate kontroly nad lietadlom.

Northwest Airlines Let 6231, 1.12.1974, Stoney Point, New York [5]5

Nehoda Boeing-u 727 nastala počas vzletu z letiska JFK v New Yorku. Táto nehoda mala
skoro identický priebeh s viacerými ďalšími nehodami. Pitotová trubica bola upchatá nám-
razou a ako inak, opäť došlo k nesprávnym indikáciám rýchlosti.

Scandanavian Airlines Let 630, 30.1.1973, Oslo-Fornebu Airport (FBU) [6]
Počas prerušeného vzletu lietadla McDonnell Douglas DC-9 došlo k nehode zapríčinenej
falošnou aktiváciou systému pre varovanie straty vztlaku, ktorá nastala niekoĺko metrov
nad zemou. Aktivácia varovania bola spôsobená nesprávnými hodnotami rýchlosti pochá-
dzajúcimi z pitot-statického systému, ktoré boli dôsledkom námrazy v pitotovej trubici.

4Celý protokol je dostupný na adrese https://lessonslearned.faa.gov/Birgenair301/AirFrance447_BEA.pdf
5Celý protokol je dostupný na adrese https://lessonslearned.faa.gov/Birgenair301/NWA6231AccidentReport.pdf
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Korean Airlines Let 801, 6.8.1997, Boeing 747-300, HL7468 [4]
Počas neprecízného približenia (priblíženie, pri ktorom je lietadlo navigované iba horizon-
tálnym lokalizérom, vertikálny smer letu je v réžii pilota) k pristávacej dráhe 06 L na
medzinárodnom letisku A. B. Won Guama, let Korean Airlines 801 narazil do kopca Ni-
mitz. Nimitz sa nachádza približne 3 míle juho-západne od letiska, ktoré sa nachádza v
Agana, Guam. Lietadlo narazilo do terénu. Priblíženie sa odohrávalo v sťažených vizuál-
nych podmienkach - v noci.

American Airlines Let 965, 20.12.1995, B-757, N651AA [3]
Večer, približne 21:42 miestného času, let American Airlines 965 narazil do zvýšeného te-
rénu počas priblíženia na pristátie na letisko medzinárodné letisko Alfonso Bonilla Aragon
v meste Cali, Kolumbia. Nehoda sa stala za tmy, obloha bola čistá, fúkal slabý vietor a
scenéria nebola osvetľovaná mesiacom.

Jednalo sa o lietadlo Boeing 757, ktoré bolo vybavené CRT obrazovkami tvoriacimi
sklenený kokpit, vrátane obrazoviek znázorňujúcich trajektóriu letu a navigačné údaje, in-
formácie o motoroch, a FMS. Systém GPWS (Ground Proximity Warning System) bol
nainštalovaný a plne funkčný v čase nehody.

TWA Let 514, Boeing 727-231, N54328 [8]
Počas klesania z dôvodu prípravy pred VOR/DME pristátím na medzinárodnom letisku
Dulles Airport, Washington D.C, let TWA 514 narazil do terénu približne 25 míľ od le-
tiska. Lietadlo klesalo v režime IMC (instrument meteorological conditions - meteorologické
podmienky vyžadovali let podľa palubných prístrojov) a kleslo až do výšky 1800 stôp, vo
vzdialenosti približne 40 míľ od letiska. Nehoda bola spôsobená viacerými faktormi vrátane
chybnej komunikácie medzi pilotmi a pozemným riadiacim pracovníkom. Hlavnou príčinou
však bolo to, že piloti klesli s lietadlom priliž nízko a v spojení s meteoroligickými podmien-
kami bol výsledkom náraz do zvýšeného terénu, ktorý pilot nemohol vidieť.

AIR CHINA, Let 129, 15.4.2002, B767-200ER, B2552, Hora Dotdae, Gimhae [38]
Bol pravidelný medzinárodný let,z Pekingu do Busanu, počas ktorého došlo k nárazu lie-
tadla Boeing 767-200ER do pohoria. Po dvoch hodinách letu, o 11:16 miestneho času, let
CA129 dostal povolenie k priblíženiu za použitia ILS smerom na pristávaciu dráhu 36L, ná-
sledne sa mala posádka otočiť na dráhu 18R (rovnaká pristávacia plocha z opačnej strany).
Počas vykonávania otáčania na runway 18R posádka stratila vizuálny kontakt z dráhou na
ktorú mali pristáť. Bolo to spôsobené neskorým zahájením manévru. To spôsobilo, že sa
stroj dostal mimo vzdušný priestor vymedzený pre priblíženie, mimo ktorého sa nachádzal
zvýšený terén - hora Dotdae, do ktorej lietadlo narazilo. V čase tejto nehody bolo dáždivé
a hmlisté počasie, teda piloti nemali šancu vidieť zvýšený terén v dostatočnom predstihu.
Z uvedenej analýzy je možné vydedukovať, že okrem iných príčin leteckých nehôd je vysoký
výskyt nehôd, v ktorých Ąguruje problém s neplatnými alebo chybou zaťaženými dátami,
vzťahujúcich sa najmä k rýchlosti letu, čo je zapríčinené námrazou a následným upchaním
pitotových trubíc. (Konštrukcia pitotovej trubice je popísaná v kapitole č.3). Lietadla sú
vybavené zariadením, pre vyhrievanie pitotových trubíc ale očividne piloti pozabudli toto
zariadenie použiť. Ďalej je vidieť, že pomerne často nastávajú nehody označované ako tzv.
kontrolovaný let do terénu - Controlled Flight Into the Terrain (CFIT). Tento typ nehôd
nastáva väčšinou počas priblížení v spojení dezorientácie pilotov a zlých vizuálnych podmie-
nok akými sú, noc, hmla, dážď. Jedná sa o dlhodobý problém, ktorý sa pokúšajú výrobcovia
avionických systémov riešiť rôznými spôsobmi.
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Navrhované inovácie

V predchádzajúcom texte bol zahrnutý popis dát, ktoré možno očakávať, popis aktuálne
používaného dizajnu letových displejov, ktorý je nasadený v lietadlách typu Boeing 737-
800 a tiež bolo poukázané na niekoľko problémov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť letu.
Pre vytvorenie nového návrhu, ktorý sa ma pokúšať byť lepšou alternatívou k aktuálne
používaným obrazovkám je potrebné zhrnúť doterajšie zistenia a pokúsiť sa nájsť slabé
miesta dnes používaných displejov. Až na základe nich bude možné navrhnúť inovácie.

Pre ďalší rozbor budú, ako referencia, využité obrazovky systému EFIS v predstavenom
vyhotovení. Je možné, že niektoré postrehy a prípadné nedostatky, ktoré budú v tejto časti
textu uvedené sú už v niektorej novšej verzii displeja aplikované alebo odstránené.

Letmým pohľadom, na dnes používaný primárny letový displej Boeingu 737-800, možno
pozorovať, že pri indikátore rýchlosti nieje používaný color coding a niesu zvýrazňovane
niektoré rýchlosti ako napr. rýchlosť Va, Vso, Vfe a pod. (pozn. v niektorých verziách PFD
už sú rýchlosti Vfe znázorňované). Preto bude inováciou v tomto smere zvýrazňovanie rých-
losti na stupnici rýchlomera. Farebné kódovanie bude totožné s tým, ktoré sa používalo
pri analógových ukazovateľoch rýchlosti (viď. kapitola 2). Ďalej bude v tomto kódovaní za-
komponovaná informácia o rýchlosti Va a to tak, že rýchlosti nižšie ako je Va pre aktuálnu
konĄguráciu lietadla ale sú vyššie ako je Vso, budú zobrazované prerušovaným podfarbe-
ním. Rýchlosti nad Va budú zobrazované neprerušovaným podfarbením. Súčasťou kódovania
budú aj ukazovatele pre limity Vfe, V1, Vr, a V2. V prípade porušenia rýchlosti Vmo bude
textová informácia o aktuálnej rýchlosti podfarbená oranžovou farbou a bude vysvietený
nadpis „OVERSPEEDŞ. V prípade porušenia rýchlosti Vne sa podfarbenie textu zmení na
červenú.

Vhodnosť umiestnenia kompasu na PFD starého EFIS-u je diskutabilná. V prípade
letu iba podľa IFR je viac alebo menej jedno, kde je kompas umiestnený, no ak pilot
prevezme riadenie a letí v prípade vhodného počasia podľa VFR, je umiestnenie kompasu
nevhodné. Nevhodnosť možno obhájiť jednoducho tým, že pri lete podľa VFR sa pilot
orientuje podľa toho čo vidí cez okno kokpitu. Počas takéhoto letu ho zaujímajú informácie
o výške, rýchlosti, prípadne rýchlosti stúpania, smere letu spolu s indikátorom náklonu
a priečneho sklzu. Umelý horizont je v tomto prípade sekundárnym palubným prístrojom.
Všetky spomínané identiĄkátory sa aktuálne nachádzajú v hornej polovici obrazovky okrem
kompasu. Ak by sa pozícia kompasu presunula do vrchnej časti obrazovky (a teda fyzicky
bližšie k oknu), spôsobilo by to koncentráciu všetkých potrebných údajov do jednej časti
obrazovky, čo by v dôsledku znamenalo, že by a pilot vynaložil na hľadanie potrebných
informácii menej času a energie. Preto nový návrh prepracuje dizajn kompasu a zmení jeho
umiestnenie tak, aby sa nachádzal v hornej časti obrazovky.

Ako ďalší problém sa môže javiť absencia identiĄkátora typu zobrazovaných dát na
kompase. Pilot na prvý pohľad nevie povedať, či sa jedná o údaj HDG alebo o TRK. Táto
informácia je uvedená iba na MFD. Preto bude nový návrh indikovať pri hodnote ukazovanej
kompasom, akú hodnotu zobrazuje.

Ukazovateľ úhlu nábehu krídla (AOA), ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu PFD,
má za úlohu informovať pilota o uhlu nábehu krídla. Ukazovateľ v jeho aktuálnej podobe
túto hodnotu síce ukazuje ale neznázorňuje ju vhodne. Vhodnejšie by bolo, ak by AOA
indikátor aj názorne reprezentoval ukazovaný uhol, aby pilot nemusel nutne sledovať a pre-
mýšľať nad zobrazovanou hodnotou ale aby dokázal letmým pohľadom určiť, či je všetko v
normálnych medziach. Nový dizajn bude uhol nábehu krídla interpretovať kombinovaným
"plnýmïndikátorom, kde hodnota 0 bude v strede stupnice. Cez hodnotu 0 bude znázornená
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rovina reprezentujúca smer aerodynamického prúdenia a pohybujúca sa ručička bude zná-
zorňovať nábeh krídla voči tomuto prúdeniu. „PlnýŞ ukazovateľ bude znázorňovať veľkosť
uhla tak, aby bolo možné hodnotu kontrolovať letmým pohľadom alebo periférnym vide-
ním. Úsek hodnôt pre bezpečný uhol AOA pri pristávaní bude vyfarbený zelenou farbou.
Nebezpečné hodnoty zase červenou.

Lietadla Boeing 737-800 sú vybavené systémom nazývaným Traic Collision Avoidance
System (TCAS). Výstup tohto systému sa zobrazuje na navigačnom displeji. Údaje na
navigačnej obrazovke sú síce zvýraznené oranžovou a červenou farbou, to si však pilot
nemusí hneď všimnúť, ak sa sústredí na niektorý z iných letových úkonov alebo jednodu-
cho nevníma hlasové varovanie z akéhokoľvek dôvodu. Preto bude nový návrh upozorňovať
pilota o hroziacom nebezpečenstve aj prostredníctvom PFD, vysvietením textu "TRAF-
FIC"zobrazeného na kontrastnom pozadí.

Variometer je dôležitý indikátor zmeny v stúpaní a klesaní. Tento indikátor používajú
piloti najmä počas vzletu a počas klesania. Vzlet je jedným z najnáročnejších a najrizi-
kovejších letových úkonov, kde vzniká vysoká pracovná záťaž na oboch pilotov. Dizajn
variometra je v jeho aktuálnej podobe zobrazovaný ako ručičkový prístroj. Jeho dostatočná
zreteľnosť však ostáva diskutabilná. Návrh si bude klásť za cieľ realizovať tento ukazovateľ
takým spôsobom, aby pilot dokázal letmým pohľadom určiť, či je hodnota v očakávaných
limitoch. Aj na základe tohto požiadavku bude nový návrh nahrádzať indikátory využíva-
júce ručičkový štýl za „plnéŞ ukazovatele. Čo sú to plné ukazovatele a aké sú ich výhody
bude uvedené neskôr.

Prihliadnutím k analýze zaoberajúcej sa hľadaním oblastí pre zlepšenie na základe le-
teckých nehôd, bude súčasťou všetkých MFD obrazoviek indikácia činnosti prvkov proti
námrazového systému (konkrétne odmrazovanie pitotových trubíc, odmrazovanie nábeho-
vej hrany krídel a tiež odmrazovanie vstupných otvorov pre motory), cieľom čoho bude
zvýšiť informovanosť pilotov o aktivácii týchto zariadení. Ďalej bude, na rozdiel od aktu-
álne používaných displejov, uvedená informácia o použití aerodynamický brzdových plôch
z dôvodu priameho vplyvu tohto zariadenia na manévrovateľnosť lietadla.

Ako vážny problém je možné vnímať počet vážnych leteckých nehôd označovaných ako
CFIT - teda nehôd, pri ktorých dochádza k zrážke lietadla z terénom väčšinou za zhorše-
ných vizuálnych podmienok. Je to problém, ktorý je stále aktuálny a vývojari avionických
systémov sa pokúšajú tento neduh odstrániť. Moderné verzie Boeingov 737 z rodiny MAX
(ktorá je nástupcom rodiny NG) sú už vybavené systémom, ktorý pilotovi graĄcky zná-
zorňuje prierez terénom. Otázkou je, či je tento spôsob dostačujúci a či umožňuje pilotovi
dostatočný prehľad o jeho okolí. Inováciou, ktorá by mala pomáhať eliminovať nehody typu
CFIT a zároveň zlepšovať orientáciu pilotov za zhoršených vizuálnych podmienok bude
asistencia založená na virtuálnom zobrazovaní a zafarbovaní modelu okolitého terénu.

Na základe analýzy dizajnu displejov aktuálneho EFIS-u je možné tvrdiť, že sekun-
dárny displej (alebo MFD) zobrazuje výlučne navigačné informácie, prípadne informácie o
pohonných jednotkách. Informácie ostatných podsystémov sú pilotom predávané prostred-
níctvom špecializovaných prístrojov umiestnených pri príslušných ovládacích prvkoch. Tieto
informácie sú tým pádom distribuované po celom kokpite. Myšlienkou ďalšej inovácie bude
koncentrovať informácie z ostatných dôležitých systémov lietadla na jedno miesto. Cieľom je
umožniť pilotom získať všetky potrebné údaje vybraných podsystémov maximálne jedným
klikom, a tiež aby tieto údaje boli vždy na dosah ruky. Vedľajším pozitívnym prínosom tejto
inovácie bude novo vzniknutý priestor na niektorých paneloch, čo môže vytvoriť priestor
pre ovládacie rozhranie iného podsystému alebo umožní tieto panely jednoducho odstrániť.
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Ovládacie prvky, ktoré majú priamy vplyv na riadenie sklonu alebo náklonu lietadla
nieje vhodné realizovať formou dotykových rozhraní, nakoľko by mohlo dôjsť k nechcenému
zadaniu nezamýšľanej hodnoty v dôsledku napr. turbulencie alebo jednoducho omylom pi-
lota. Keďže tieto prvky neposkytujú fyzickú spätnú väzbu, mohlo by sa stať, že by takáto
nežiadaná zmena niektorého parametru ostala nepovšimnutá. Preto nedôjde k digitalizácii
ovládacieho panelu pre nastavovanie navigačných módov (MCP), ktorý poskytuje hlavné
ovládacie rozhranie k systému autopilota.

Navrhovaný dizajnový vzor

Posledný krok pred uvedením samotných konceptov jednotlivých obrazoviek predstavuje
zadeĄnovanie dizajnového vzoru - predpisu, ktorým sa dizajn Ąnálnych obrazoviek bude
riadiť. Dizajnový vzor bude deĄnovať sadu pravidiel, ktoré budú určitým spôsobom riadiť
smer dizajnu konceptov. Dizajnový vzor bude ďalej založený na dobrých zvyklostiach pre
zobrazovanie meraných veličín, bude dbať na to, aby ovládacie prvky boli použiteľné a
riziko ich zameniteľnosti bolo minimálne a bude brať do úvahy prostredie, v ktorom bude
aplikovaný. Konkrétne sa bude jednať o tieto pravidlá:

• Pri všetkých zobrazovaných alebo interpretovaných hodnotách bude uvedená jed-
notka, s výnimkou stupňov na stupnici umelého horizontu a stupňov na stupnici
náklonometra s indikátorom priečneho sklzu. Dôvod tohto kroku je, že v prípade
týchto dvoch indikátorov je z ich podstaty jasné o aké jednotky sa bude jednať.

• Ovládacie prvky - tlačidla budú umiestňované, v rámci priestorových dispozícii, čo
najďalej od seba. Medzi dvoma tlačidlami bude vždy vzdialenosť minimálne jednej
štvrtiny najväčšieho z rozmerov tlačidla v každom smere. V prípade, že by táto vzdia-
lenosť bola menšia ako 10mm, okraje tlačidla (a jeho aktívnej zóny) musia byť vzdia-
lené minimálne 10mm. Tlačidla sa nesmú prekrývať s iným prvkom užívateľského
rozhrania (ani indikátorom.). Aktívna zóna tlačidla musí činiť v každom smere mini-
málne 10mm. Tieto obmedzenia majú za úlohu vynútiť voľný priestor medzi tlačidlami
na toľko, aby sa znížilo riziko zahájenia nezamýšľanej akcie. Hodnota 10mm je určená
na základe skúseností, kde sa tento rozmer overil.

• Kvantitatívne a diferenciálne ukazovatele budú využívať výlučne dizajn "plných uka-
zovateľov". Využívanie ručičiek ako hlavných prvkov ukazovateľov bez vyfarbujúceho
sa pozadia je neprípustné. Dôvodom je vytvorenie podmienok pre využívanie perifér-
neho videnia pilota a tým zníženie jeho reakčného času. Tiež by tento dizajn mohol
čiastočne dopomôcť k zníženiu pracovnej záťaže na posádky a jej únavy.

• Všetky kvantitatívne a diferenciálne ukazovatele budú doplnené o textovú reprezen-
táciu zobrazovanej hodnoty.

• Celkový dizajn bude prihliadať k zavedeným konvenciám farebného kódovania a bude
ho využívať v maximálnej možnej miere.

• Textová reprezentácia hodnoty by mala mať dominantnú veľkosť fontu vzhľadom k
jej blízkemu okoliu.

• Dáta budú zobrazované na čiernom pozadí, v opačnom prípade budú podfarbené pane-
lom s nízkou priesvitnosťou so základom čiernej farby. Tento panel bude dostatočnej
veľkosti na to, aby podfarbil všetky sémanticky súvisiace hodnoty. Tieto panely sa
nesmú prekrývať ani opticky spájať.
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Digitálne indikátory, budú po vizuálnej stránke, založené na vedomostiach v súvislosti
s anatomickou štruktúrou sietnice. Uvádza sa, že zraková ostrosť v periférnych častiach
sietnice je až 20 x nižšia ako v jej centre. Zraková ostrosť je ovplyvnená viacerými faktormi.
Pôsobia na ňu vplyvy fyzikálne (kvalita lámavého systému, stupeň osvetlenia), morfologické
(priehľadnosť médií), fyziologické (akomodácia, adaptácia, rozloženie zmyslových elemen-
tov) aj psychologické (kontrast, farba svetla, pozornosť) [67]. Na základe týchto pozorovaní
je možné lepšie pochopiť, aké podmienky musia spĺňať ukazovatele hodnôt, ktoré bude
možné kontrolovať aj periférnym videním na takej úrovni aby bolo možné určiť či je hod-
nota v norme, príliž nízka, príliž vysoká alebo prekročila niektorý z limitov. Pri aktuálne
používanom graĄckom dizajne prístrojov ukazujúcich hodnotu na stupnici pomocou ručičky
je nemožné tieto podmienky dosiahnúť. Ručička analógového prístroja alebo jeho digitali-
zovanej verzie, je príliž tenká a nevýrazná na to, aby pilot dokázal pomocou periférneho
videnia kategorizovať indikovanú hodnotu a určiť jej aktuálnu prioritu, bez nutnosti za-
ostriť na tento prvok. Práve preto, dizajnový vzor zahrnie požiadavok na používanie tzv.
„plných ukazovateľovŞ. Idea je ilustrovaná na následujúcich obrázkoch 4.9 a 4.10. Na oboch
obrázkoch sa nachádza porovnanie ručičkového ukazovateľa s jeho alternatívou v popísanom
inovatívnom dizajne. Pre názornosť, je na oba verzie aplikovaný Ąlter rozostrenia.

Obr. 4.9: Porovnanie rozostreného ručičko-
vého a modernizovaného indikátora verti-
kálnej rýchlosti

Obr. 4.10: Porovnanie rozostreného ručič-
kového a modernizovaného indikátora para-
metra N1

Plné ukazovatele, sú v kontexte tejto práce ukazovateľmi rôznych tvarov, ktoré pozos-
távajú spravidla z jemne podfarbeného pozadia. Je tomu tak preto, aby bolo možné iden-
tiĄkovať ukazovateľ nezobrazujúci žiadnu hodnotu. Vyfarbené popredie postupne prekrýva
pozadie podľa indikovanej hodnoty. Na hrane medzi popredím a pozadím sa môže nachádzať
ručička pre graĄcké znázornenie presnej hodnoty. Plné ukazovatele budú voliteľne zobrazo-
vať stupnicu. Povinnou položkou pri každom plnom ukazovateli bude vyjadrenie hodnoty
číslom, aby v prípade potreby, bola presná hodnota k dispozícii. Jednotlivé intervaly ukazo-
vateľa budú môcť byť, podľa potreby, zafarbované. V prípade dosiahnutia limitu, bude môcť
byť sfarbené celé popredie do niektorej zo signálnych farieb, vrátane číselného vyjadrenia.
Myšlienkou vzniku tohto štýlu indikátora je zobrazovať hodnotu vyfarbením celistvej plo-
chy (popredia) oproti tmavému pozadiu, čím vzniká kontrast medzi popredím a pozadím.
To umožní vnímať trendy a úrovne hodnoty aj rozostreným videním (tzn. aj periferným).
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Prvotný koncept

Na obrázku 4.11, je zobrazený prvotný koncept nového primárneho letového displeja, ako
modernej náhrady jeho predchodcu. Na rozdiel od aktuálneho PFD, používa atypické gra-
Ącké tvary. Pokúša sa napĺňať preddeĄnovaný dizajnový vzor. Prichádza s myšlienkou zobra-
zovania trendu formou zmeny tvaru okna v ktorom je uvedená príslušná hodnota. Aplikuje
farebné kódovanie formou sfarbovania pozadia indikátora na základe zobrazovanej hodnoty.
Vzniká snaha zobrazovať údaje súvisiace s automatickým letom farbou magenta. Súčasťou
primárneho letového displeja sú indikátory motorov, ktoré sú graduálne zafarbované od
svetlej modrej farby reprezentujúcej nízke otáčky motorov až po červenú farbu reprezentu-
júcej maximálne dosiahnuteľné hodnoty. Indikátor VSI je obdobne vyfarbovaný od zelenej
farby po červenú. Netypickým tvarom umelého horizontu sa tento koncept snaží pridať
prvok futurizmu.

Obr. 4.11: Prvá verzia navrhovaného konceptu PFD

Zhodnotenie konceptu: Tento prvotný koncept naznačuje smer, ktorým by sa mohol
návrh ďalej uberať, ale niektoré jeho vlastnosti sú neakceptovateľné.

Z graĄckého hľadiska je tento návrh veľmi kontroverzný, pretože výsledná farebná pa-
leta je veľmi pestrá a je porušená nepísaná zásada 3 farieb. Tá sa nakoniec ani nemôže
uplatniť vzhľadom k požiadavku na farebné kódovanie. Skutočnosťou však ostáva, že v prí-
pade ukazovateľa IAS a výškomera nieje zvolená vhodná kombinácia farieb pre text a jeho
pozadie.

Z hľadiska užívateľského rozhrania je potom vážnym nedostatkom vysoká hustota čí-
selných údajov. Hodnoty na stupnici rýchlomera a výškomera zbytočne zahlcujú užívateľa,
spôsobujú jeho dezorientáciu a narušujú jeho sústredenosť pri používaní UI. Výškomer a
rýchlomer tiež pôsobia rušivo aj na základe relatívne veľkej farebnej plochy, ktorej farba sa
počas používania UI mení.
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Ďalší problém predstavujú asymetricky zobrazované a neštandardne natočené motorové
indikátory. Hlavnou myšlienkou má byť periférne vnímanie otáčok motorov pri pohľade na
stred umelého horizontu. Ako bolo uvedené, periférnym videním človek vníma predovšetkým
kontrast a pohyb. Navrhované farebné vyhotovenie ukazovateľov tento požiadavok nespĺňa
pretože, kontrast jednotlivých farebných zložiek sa s meniacou hodnotou taktiež mení, čo
môže viesť k skreslenému vnímaniu stavu zobrazovanej hodnoty, pretože ľudské oko nieje
rovnako citlivé na každú zo základných farieb a tiež nedokáže efektívne rozoznávať niektoré
kombinácie farieb [40].

Umiestnenie indikátora vertikálnej rýchlosti je nelogické. Vhodnejšie umiestnenie by
bolo na pravej strane umelého horizontu - pri výškomere nakoľko výškomer a vertikálna
rýchlosť sú viazané na výšku a rýchlosť zmeny výšky respektíve. Čo sa týka sfarbenia
indikátora, platí obdobné stanovisko, ako pri motorových ukazovateľoch.

Spôsob interpretácie hodnoty motorov je nezvyčajný a môže u vycvičeného pilota spô-
sobiť zmätok, pretože pri leteckých prístrojoch je zvykom zobrazovať hodnoty jednotne. V
tomto prípade, by sa mali indikátory pri rastúcej hodnote vypĺňať rovnakým smerom.

Ďalší problém predstavuje neštandardne zobrazovaná stupnica umelého horizontu, kde
skosené časti stupnice (tzv. vlajky) majú správne ukazovať smer k horizontu.

Chybou je tiež nevhodný spôsob zobrazenia a umiestnenie ukazovateľa náklonu, ktorý je
neštandardne umiestnený na spodku displeja. Uvedené umiestnenie je v rozpore so zadeĄno-
vaným dizajnovým vzorom a globálne akceptovaným, zaužívaným spôsobom zobrazovania
tejto veličiny. V konečnom dôsledku tento indikátor ukazuje hodnotu náklonu neprirodzene
zrkadlovo (náklon do ľava vyfarbuje pravú časť roll indikátoru). Jeho umiestnenie by malo
ako z praktického tak aj zo sémantického hľadiska väčší prínos ak by sa premiestnil do
vrchnej časti obrazovky pod kompas.

Tabuľka nastavených hodnôt AP v pravom dolnom rohu je redundantná a zdvojuje
informácie nastavené na MCP. Informácie viažúce sa k módu a hodnotám autopilota sú
roztrúsené po celej obrazovke, konkrétne na troch miestách - pri hornej hrane obrazovky
nad kompasom, v pravom dolnom rohu a v ľavom dolnom rohu. Takéto rozmiestnenie opäť
bude spôsobovať chaos a bude sťažovať vytvorenie celistvého obrazu o aktuálnej konĄgurácii
autopilota.

Na záver, posledným väčším problémom tohto konceptu je nesúlad vo veľkostiach písma
naprieč celým displejom, čo môže narušovať sémantiku displeja a tiež môže spôsobovať
nesprávnu podvedomé pridávanie väčšej váhy hodnotám vypisovaním väčším písmom, čo
môže prekryť význam niektorého dôležitejšieho údaju, prípadne inej kritickej hodnoty len
kvôli tomu, že bude zobrazená menším písmom.

Všetky tieto spomenuté faktory vyústia vo zvýšenie pracovnej záťaže pilota, čo je presný
opak toho, čo sa snaží nový návrh dosiahnúť. Neprimeraná farebnosť displeja ho tiež robí
nevhodným pre nasadenie v priemyselnom prostredí, kde sa primárne dbá na čo najvyššiu
elimináciu prítomnosti rušivých elementov. Ďalší koncept sa bude musieť tiež zamerať na
vylepšenie organizácie údajov a redukciu. Preto bude potrebné tento koncept prepracovať.

1. evolúcia návrhu primárneho letového displeja

Následujúci koncept, uvedený na obrázku 4.12, dizajnovo vychádza z prvotného konceptu.
Je možné tvrdiť, že sa jedná o evolúciu pôvodného konceptu, ktorá sa snaží odstrániť zis-
tené problémy. Oproti predchádazjúcemu konceptu bola zredukovaná jeho farebnosť a preto
pôsobí nový koncept menej rušivo. Bola tiež zredukovaná hustota ilustračných údajov zo-
brazovaných na výškomere a rýchlomere. Oproti prvotnému konceptu, sú jemne pozmenené

60



motorové ukazovatele, ktoré niesu po novom graduálne zafarbované, ale popredie je jednot-
nej, bielej farby, pre maximalizáciu kontrastu oproti tmavému pozadiu. Údaje vzťahujúce
sa k autopilotovi boli re-lokované k vrchnému okraju obrazovky, kde tvoria 2 skupiny po
troch indikátoroch, kde jedná skupina informuje o tom, ktoré súčasti systému autopilota
sú aktívne a druhá skupina ukazuje konĄguráciu autopilota. Indikátor náklonu je graĄcky
prepracovaný a zobrazuje sa v hornej časti obrazovky nad kompasom. Hodnota zobrazovaná
kompasom bola v prvom koncepte zdvojovaná, preto kompas prešiel menšou úpravou, ktorá
spočíva v premiestnení okna s presnou hodnotou indikovanou kompasom priamo na úroveň
pohybujúcej sa stupnice kompasu. Došlo k dizajnovej úprave stupnice umelého horizontu za
účelom korekcie ukazovaného smeru "vlajok". Indikátor Vertikálnej rýchlosti je presunutý
na pravú stranu umelého horizontu a je umiestnený pri výškomere.

Obr. 4.12: Prvá evolúcia navrhovaného konceptu PFD

Zhodnotenie konceptu: Aj napriek zníženej farebnosti užívateľského rozhrania, atypické
tvary konceptu stále pôsobia rušivo. Posuv stupníc rýchlomera a výškomera po polkruhovej
trajektórii je rušivý a pre niekoho môže pôsobiť mätúco. Indikátor náklonu je umiestnený
nad kompasom, čo rieši problém pôvodného konceptu, no iba čiastočne. Tento indikátor je
graĄcky viazaný na rotáciu umelého horizontu, preto by bolo vhodné ak by sa nachádzal pod
kompasom, na vrchole stupnice umelého horizontu. Tiež jeho malý polomer môže vytvárať
vzhľadom k rotácii umelého horizontu neprirodzený obraz o náklone lietadla, čo pôsobí
rušivo.

Tento koncept naďalej prechováva problémy s veľkosťou písma. Je to síce menej nápadné
vzhľadom k zníženému počtu zobrazovaných informácii, no stále to spôsobuje nesprávnu
podvedomé uprednostnenie niektorých údajov.

Oproti prvotnému konceptu, tento koncept nezahŕňa farebné kódovanie rýchlosti a to
je v rozpore s deĄnovaným dizajnovým vzorom.
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Neucelený zatmavený podklad, prekrývajúci celo-obrazovkový umelý horizont, a jeho
netradičné ohraničenie vytvára priestor pre meniacu sa farbu pozadia podľa náklonu a
sklonu lietadla, čo taktiež môže byť zdrojom rušivých pohybov. Tieto farebné zmeny môžu
pravidelne narúšať sústredenosť užívateľa pri niektorom z kritických letových úkonov, čoho
výsledkom je umelo zvýšená únava a psychická záťaž. Navyše, navrhované identiĄkátory
konĄgurácie autopilota (AP) sú zobrazené farbou magenta, ktorej jednou z dvoch farebných
zložiek je modrá farba. To spôsobuje s premenlivou intenzitou modrého pozadia lepšiu
alebo horšiu čitateľnosť. Preto bude potrebné prehodnotiť spôsob, akým sú tieto indikátory
zobrazované.

Uvedený koncept taktiež neuvádza fyzikálne jednotky a názvy všetkých veličín tak,
ako to požaduje dizajnový vzor. Niektoré prvky tohto konceptu môžu byť prebrané do
Ąnálného riešenia avšak pokračovať v ďalšej evolúcii tohto rozloženia je zbytočné keďže
bolo poukázané na vážne dizajnové chyby tvarov, ktoré je nutné opraviť.

2. evolúcia návrhu primárného letového displeja

Druhá iterácia návrhu predstavuje prakticky už tretí koncept, viditeľný na obrázku 4.13,
ktorým by sa mohla riadiť samotná realizácia primárneho letového displeja. Jedná sa o
úplne prepracovaný predchádzajúci koncept. Došlo k eliminácii neštandardných a rušivých
tvarov. Väčšina prvkov obrazovky je zložená z jednoduchých tvarov akými sú čiary, štvorce,
trojuholníky a texty. Pozadie celého displeja tvorí čierna plocha a animácie sa vyskytujú iba
v rámci jednotlivých nástrojov. Indikátor náklonu lietadla bol zväčšený a presunutý do poľa
umelého horizontu, tak aby pôsobil prirodzene. Výškomer a rýchlomer, spolu s indikátorom
vertikálnej rýchlosti získali rovné tvary a sú zobrazované ako vertikálne stĺpy. Nový štýl
a organizáciu dostali aj ukazovatele konĄgurácie autopilota, ktoré sú inšpirované aktuálne
používaným dizajnom PFD Boeingu 737-800. IdentiĄkátory módov AP sú umiestnené pri
vrchnom okraji obrazovky a sú rozdelené do troch skupín podľa toho, čo zobrazujú. Po
ľavej strane týchto identiĄkátorov sa nachádzajú kontrolky indikujúce aktiváciu autopilota
a automatického ovládania ťahu motorov. V horných rohoch sú umiestnené kontrolky MC.
Indikátory motorov boli presunuté do dolných rohov.

Zhodnotenie konceptu: Konceptu sa podarilo eliminovať vážne nedostatky jeho pred-
chodcov. Predmetom ďalšieho zlepšovania je ešte stále nie úplne Ąnálne nastavenie vhod-
ných veľkostí písma.

Spôsob zobrazovania hodnoty kalibrácie výškomera je nenápadný a málo výrazný. Kon-
cept nezahŕňa dizajnový návrh stupnice výškomera a rýchlomera. Hranaté okná, vytvá-
rajúce priestor pre umiestnenie číselných hodnôt týchto nástrojov, prekrývajú istú časť
stupnice. Vhodnejším riešením by bolo, ak by tieto okná boli, oproti navrhnovanej pozícii,
mierne vysunuté a tvarované tak, aby zároveň slúžili ako ukazovateľ hodnoty na stupnici.

Indikátor Flight Director (FD) je neštandardný. Zrejme by bolo vhodnejšie FD vykres-
ľovať štandardným, zaužívaným spôsobom. Tiež je nejasný spôsob, akým by sa mal správne
tento nástroj zobraziť v prípade, ak by sa kruhový priesečník nachádzal v niektorom z
rohov.

Medzi negatívne stránky tohto konceptu možno zaradiť nevhodný symbol stredu ume-
lého horizontu. Tento symbol bude možné použiť ale v inom kontexte, ako indikátor vektoru
trajektórie letu - Flight Path Vector (FPV).

Predmetný koncept nezahŕňa údaje, medzi ktoré patrí už spomínaný FPV, horizontálny
a vertikálny lokalizér, výstup vybavenia pre meranie vzdialenosti k naladenému vysielaču
(DME), indikátor smeru a sily vetra, indikátor AOA, upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
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Obr. 4.13: Druhá evolúcia navrhovaného konceptu PFD

s iným lietadlom, ukazovateľ a číselná hodnota pre zvolenú výšku rozhodovania - Decision
Height (DH) a niektoré ďalšie hodnoty vzťahujúce sa ku konĄgurácii autopilota.

Za pozitívny a prínosný krok je možné považovať opätovné zavedenie farebného kódo-
vania pre rýchlomer, tento-krát ale spôsobom, ktorý nieje rušivý.

Uvedený koncept bude slúžiť pri realizácii displeja ako dizajnová predloha, na základe
ktorej bude vytvorený Ąnálny primárny letový displej. Ten však bude musieť odstrániť
vytknuté chyby a doplniť chýbajúce údaje. Nevylúčuje sa ani možnosť vykonať malé dizaj-
nové zmeny oproti konceptu tak, aby zahŕňal všetky navrhované inovácie vzťahujúce sa k
primárnemu letovému displeju a tiež aby striktne dodržiaval navrhnutý dizajnový vzor.

Multifunkčný displej

Súčasťou navrhovaného kokpitu je okrem primárneho letového displeja, už avizovaný MFD,
alebo inak sekundárny displej. Tento displej bol popísaný v návrhu a pozostáva z piatich
obrazoviek. Pre každú z nich bude uvedený koncept, od ktorého sa bude odvíjať jej následná
realizácia. Opäť platí, že sa nasledujúce koncepty pokúšajú dodržiavať určený dizajnový vzor
ale nepredstavujú Ąnálne vyhotovenie obrazovky. Koncepty vyjadrujú predovšetkým štýl,
rozloženie, farebné kombinácie a dizajnové myšlienky od ktorých sa bude odvíjať realizácia.

Základné rozhranie sekundárneho displeja pozostáva z menu umiestneného pri ľavom
(alebo pravom) okraji, pomocou ktorého si môže pilot zvoliť zobrazovanú obrazovku. Pri
hornom okraji je umiestnený panel zobrazujúci kritické informácie (Master Warning, kon-
trolky odmrazovacích systémov, indikátor použitia aerodynamických bŕzd) tak, aby ich
posádka mala neustále v zornom poli. Zvyšná časť plochy displeja je vyhradená pre repre-
zentáciu zvolenej množiny dát.
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Displej motorových veličín

Obrazovka ENG obsahuje základné údaje o propulzných jednotkách. Vychádza z aktu-
álne používanej obrazovky motorových systémov, ktorá je súčasťou systému EFIS. Koncept
ENG, ktorý je zachytený na obrázku 4.14, zobrazuje dáta obdobným spôsobom ako jeho
vzorová obrazovka. Ukazovatele sú umiestňované po dvojiciach. Indikátory N1 a EGT sú
zobrazované ako tri-štvrť kruhové oblúky. Zvyšné indikátory sú obdlžníkoveho tvaru. Jed-
notlivé dvojice sú, z dôvodu prehľadnosti užívateľského rozhrania, oddelené predeľovacími
čiarami.

Pri ukazovateľoch, ktoré majú nastavené limity, je v prípade dosiahnutia niektorého z
limitov zobrazená kontrolka s nadpisom Warning. Varovné kontrolky sú vyhotovené ako
čierný text na signálnom pozadí. Toto riešenie zrýchli identiĄkáciu problému tak, že pilot
letmým pohľadom uvidí, ktoré hodnoty sú kritické a ktoré sú naopak v norme.

Na rozhraní skupín indikátorov EGT a N1 je umiestnená kontrolka, ktorá indikuje stav
automatického ovládania ťahu.

Pri indikátoroch N1 sa nachádzajú kontrolky TAI a FIRE. Prvá z nich indikuje akti-
váciu systému odmrazovania vstupov motora. Druhá slúži ako varovná kontrolka, ktorá sa
rozsvieti v prípade, ak príslušný motor horí.

Obr. 4.14: Koncept obrazovky ENG

Zhodnotenie konceptu: Koncept neuvádza jednotky pri zobrazovaných veličinách. Kru-
hové indikátory nezobrazujú stupnicu, čo môže byť z hľadiska rychlého odhadu intervalu,
v ktorom sa hodnota nachádza, problémom.

K chybám možno zaradiť aj spôsob vyfarbenia prvkov zobrazujúcich hodnoty teplôt
(EGT a OilTemp). Na prvý pohľad sa môže zdať tento štýl zaujímavou voľbou, avšak pre
zámer s ktorým je tento koncept vytváraný je táto farebná kombinácia neprípustná. Problém
je totožný s tým, ktorý bol uvedený pri motorových ukázateľoch v prvotnom koncepte PFD.
Ľudské oko je rôzne citlivé na modrú a červenú farbu zrakfarby čo spôsobuje že prípadnú
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vysokú teplotu pilot nespozoruje alebo spozoruje so značným oneskorením. Navrhovaný štýl
je v tomto smere v rozpore s nastavenými požiadavkami a s nadeĄnovaným dizajnovým
vzorom.

Vzhľadom k prítomnosti indikátorov N1 na primárnom letovom displeji, je zobrazovanie
konĄgurácie klapiek a nábežných hrán na obrazovke ENG zbytočné, pretože bude dostupné
na obrazovke FCS. V prípade pristávania sa predpokladá, že pilot bude primárne používať
obrazovku FCS a obrazovku ENG bude sledovať iba v prípade ak nastanú komplikácie.
Alternatívne bude mať otvorené obe obrazovky, každú na vlastnom displeji.

Tento koncept bude slúžiť ako východisko pre realizáciu obrazovky ENG s tým, že v
realizácii budú odstránené nájdené nedostatky.

Displej palivovej sústavy

Koncept obrazovky FUEL, ukázaný na obrázku 4.15, sa pokúša o zlúčenie indikátorov
a ovládacích prvkov systému palivovej sústavy. Základným prvkom sú graĄcké indikátory
stavu paliva pre každú z nádrží. Pod nimi sa nachádza tabuľka, v ktorej je uvedené množstvo
a hmotnosť paliva v každej z nadrží. Nad palivovými indikátormi sa nachádza schéma
palivovej sústavy s ovládacími prvkami pre ovládanie toku paliva. Súčasťou tejto schémy
sú kontrolky indikujúce nízky tlak pre každé z čerpadiel a kontrolky indikujúce znečistenie
palivového Ąltra pre každý z motorov. V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú ovládacie
prvky hlavných ventilov pre každú nádrž.

Obr. 4.15: Koncept obrazovky FUEL

Zhodnotenie konceptu: koncept postráda nápisy pre jednoznačnú identiĄkáciu jednot-
livých nádrží a príslušnosti hodnôt k ním. Bolo by vhodné, ak by bolo medzi graĄckým
indikátorom stavu paliva a tabľkou uvedený identiĄkátor nádrže, ku ktorej sa hodnoty
viažu ("LEFT", "CENTER", "RIGHT). V koncepte taktiež absentuje prítomnosť ukazova-
teľa teploty paliva.
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Displej systému riadenia letu

Návrh/koncept obrazovky FCS predstavuje spôsob graĄckej reprezentácie aktuálnej konĄ-
gurácie lietadla a je uvedený na obrázku 4.16. Hlavným prvkom tejto obrazovky je pôdorys
trupu lietadla. V rámci pôdorysu sú umiestnené viac-stavové kontrolky indikujúce stav
každého podvozku. Každá z týchto kontroliek indikuje vždy jeden z 4 možných stavov.

• „GEAR UPŞ - východzia hodnota je zobrazená ako tmavo zelený nápis zobrazený na
čiernom, ohraničenom podklade. V tomto stave reprezentuje zatiahnutý a zabezpečený
podvozok. Zelená hodnota indikuje štandardný stav.

• „GEAR DOWNŞ - hodnota je zobrazená ako čierny nápis zobrazený na svetlom ze-
lenom pozadí. V tomto stave reprezentuje vysunutý a zabezpečený podvozok. Zelená
farba indikuje štandardný stav.

• „GEAR TRANSŞ - hodnota je zobrazená ako červený nápis zobrazený na čiernom. V
tomto stave reprezentuje podvozok, ktorý aktuálne mení svoju konĄguráciu - teda sa
vysúva alebo zasúva. Červená farba indikuje dočasný stav, počas ktorého nieje možné
podvozok používať.

• „GEAR JAMŞ - hodnota je zobrazená ako čierny nápis zobrazený na signálnom žlto-
oranžovom pozadí. V tomto stave informuje pilota o vzniku poruchy na podvozku a
hroziace riziko v prípade jeho použitia.

Ďalej sa na obrazovke nachádza indikátor konĄgurácie pomocných systémov pre zmenu
geometrie proĄlu krídiel. Aktuálna miera vysunutia konkrétneho zariadenia je graĄcky zná-
zornená formou viac úrovňového indikátora, ktorý na základe úrovne vysunutia klapky-
/nábežnej hrany vykreslí príslušný počet dielov.Indikátor je doplnený o číselné vyjadrenie
zobrazovaného stavu. Táto hodnota je uvádzaná bez jednotiek a je totožná s označením
úrovne na voliči, ktorým sa tento parameter ovláda.

Na pôdoryse motorov sa nachádza textový indikátor stavu pre príslušnú pohonnú jed-
notku. Indikátor stavu motora indikuje stav „OKŞ v prípade, že motor pracuje v bežnom
režime. Stav „STARTŞ poukazuje na prebiehajúcu štartovaciu procedúru za použitia štar-
téra. Stav „FAILŞ informuje pilota o prípadnej poruche príslušnej propulznej jednotky. Stav
„FIREŞ indikuje vzniknutý požiar.

V prípade použitia aerodynamických bŕzd (spoilerov) sa zobrazia varovné symboly upo-
zorňujúce na túto skutočnosť. Spolu s nimi, sú červenou farbou vykreslené plochy aerody-
namických bŕzd na pôdoryse lietadla.

V ľavej spodnej časti sú navrhované indikátory viažúce sa k brzdovému systému lietadla.
Tu sa zobrazuje stav parkovacej brzdy a prednastavená úroveň automatického brzdenia pri
pristávaní.

V spodnej časti sa nachádzajú indikátory nastavených korekcii pre horizontálne a ver-
tikálne ovládacie plochy.

Zhodnotenie konceptu: Je na mieste zvážiť vhodnosť zobrazovania aktuálnej hodnoty
výchylky riadiacich plôch, ako alternatívu K indikácii hodnoty korekcie, ktorá sama o sebe
môže byť pre pilota nedostatočná. V prípade zobrazenia aktuálnej hodnoty výchyliek, by
v zobrazovanom údaji došlo k projekcii skutočnej konĄgurácie riadiacich plôch, v ktorej
sú automaticky zahrnuté spomínané korekcie. To by umožnilo pilotovi vytvoriť si presnejší
obraz o situácii.

Varovné symboly, vzťahujúce sa k aerodynamickým brzdám sú redundantnou infor-
máciou, pretože sa predpokladá zobrazovanie tohto údaju vrámci horného panela MFD.
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Obr. 4.16: Koncept obrazovky FCS

Navrhnutý symbol tiež zahŕňa nesprávnu textovú správu, ktorá by mala používať termín
„Speed brakeŞ namiesto použitého „Air brakeŞ.

Displej rádio komunikačného systému

Obrazovka RADIO má za úlohu sprostredkovať pilotom informácie o rádiových systémoch
a umožňovať im vykonávať zmeny v ich nastaveniach. Prostredníctvom tejto obrazovky
je pilotom tiež umožnené nastaviť pridelený kód transpondéra (SQUAWK). Vo vrchnej
časti obrazovky, ktorej koncept možno vidieť na obrázku 4.17, sa nachádza štvorica okien
s číslicou a dvojicou tlačidiel s označením "+ä ", pomocou ktorých je možné zobrazovanú
číslicu inkrementovať alebo dekrementovať. Táto štvorica číslic reprezentuje SQUAWK kód
a rozhranie pre jeho modiĄkáciu.

Pod rozhraním transpondéra sa nachádza tabuľka pozostávajúca zo 4 riadkov. V každom
z riadkov je zobrazená dvojica frekvencií - aktívna a záložná. V strede, medzi týmito frek-
venciami, sa nachádza tlačidlo s označením názvu rádiového systému ku ktorému konkrétny
riadok prislúcha. Stlačením tohto tlačidla dôjde k výmene medzi aktívnou a záložnou frek-
venciou. Tabuľka zahŕňa frekvencie pre rádiové zariadenia NAV1, NAV2, COM1 a COM2.

Zhodnotenie konceptu: Koncept je v rozpore s dizajnovým vzorom, nakoľko neuvádza
jednotky veličín. V tomto prípade sa jedná o jednotky frekvencie - Megahertz - MHz. Za
odstraniteľný nedostatok možno považovať chýbajúce rozhranie pre nastavenie frekvencie.
Koncept totiž neumožňuje ich priame nastavenie ale iba výmenu.
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Obr. 4.17: Koncept obrazovky rádiových systémov

Displej navigácie

Obrazovka HSI, ktorej koncept je možné vidieť na obrázku 4.18, má nahrádzať aktuálne
používanú obrazovku navigácie. Tento koncept kopíruje jeden z módov pôvodnej obrazovky
MFD zo systému EFIS. Ako názov napovedá, primárnym prvkom tejto obrazovky bude
digitalizovaný nástroj HSI, ktorého súčasťou je smerový ukazovateľ k naladenému pozem-
nému vysielaču. Mimo hlavnej ružice, sa na obrazovke nachádza informácia o smere letu
vzhľadom k vysielaču - indikátor from/to. Po pravej strane ružice HSI je umiestnený verti-
kálny lokalizér (Glide Slope). V pravom hornom rohu sa zobrazuje informácia o skutočnej
rýchlosti TAS. Na ľavej strane od ružice, sa v hornej polovici obrazovky, nachádzajú identiĄ-
kátory naladených staníc. Sú to údaje pochádzajúce zo systému RMI. Pod nimi je zobrazená
hodnota nastaveného kurzu a rozhranie dvoch tlačidiel pre jeho nastavenie.

Zhodnotenie konceptu: Uvedený koncept obsahuje viacero nedostatkov, ktoré musia byť
odstránené pred realizáciou na ňom založenej obrazovky. Okrem iného, bude potrebné do-
plniť názvy veličín a ich jednotky tak, aby boli splnené podmienky deĄnované dizajnovým
vzorom. Na obrazovke chýba číselné vyjadrenie smeru, ktorým lietadlo letí. Koncept neza-
hŕňa informácie o tom, či ružica ukazuje hodnotu HDG alebo TRK a čo je jej zdrojom.
Dizajn symbolu v strede HSI je málo výrazný a v prípade prekrytia indikátorom odchýlky
od kurzu nebude jasne rozpoznateľné, či je lietadlo zrovnané v nastavenom kurze, alebo letí
mierne mimo.

Nástroj RMI štandardne ukazuje smer k dvom naladeným vysielačom, pričom jeho
zdrojom môže byť signál zo systémov NAV alebo ADF. Preto by bolo vhodné, ak by sa pri
realizácii doplnili potrebné digitálne strelky, ktoré by sa farebne odlišovali.

Koncept kopíruje pôvodnú obrazovku navigácie, avšak opomenul zakomponovať indi-
kátor smeru a rýchlosti vetra, ktorý sa na pôvodnej obrazovke nachádzal. Taktiež, okrem
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Obr. 4.18: Koncept obrazovky navigácie

rýchlosti TAS, je na pôvodnej obrazovke zobrazovaná informácia GS. Realizácia by mala
tieto údaje doplniť, aby boli v prípade potreby vždy dostupné.

Ovládacie prvky pre nastavenie kurzu musia byť z návrhu vyňaté z dôvodu, ktorý bol
uvedený na začiatku tejto kapitoly v spojení s digitalizáciou MCP, ktorého súčasťou je aj
volič kurzu. Navyše by sa jednalo o zdvojovanie ovládacích prvkov, čo je nežiadúce,

Primárny letový displej so syntetickým videním

Návrh syntetického zobrazenia terénu bude popísaný slovne. Obrazovka so syntetickým zo-
brazením terénu vznikne za účelom potlačenia rizika vzniku CFIT nehôd. Bude poskytovať
asistenciu pri pilotáži lietadla v nepriaznivých vizuálnych podmienkach. Koncept uplatní
popísaný spôsob zobrazenia terénu, ktorý bol uvedený v rámci jednej z navrhovaných inová-
cii. Základné rozhranie bude založené na 2. iterácii konceptu primárneho letového displeja a
budú zdieľať väčšinu indikátorov. Na rozdiel od PFD, však zmizne čierne pozadie a modro-
hnedé podfarbenie umelého horizontu, na miesto ktorých sa bude na pozadí tohto displeja,
zobrazovať priestorová reprezentácia terénu. Tento terén bude rotovaný na základe sklonu
a náklonu lietadla. Tiež sa bude, pri zobrazovaní terénu, brať do úvahy aktuálna pozícia
lietadla a výška, v ktorej sa lietadlo nachádza. Podľa týchto dát bude terén transformovaný
tak, aby vizuálne verne kopíroval okolie, v ktorom sa lietadlo pohybuje. Indikátory budú,
vzhľadom na odstránené tmavé pozadie, lokálne podfarbené polo priehľadnou tmavou plo-
chou, ktorá zabezpečí optické oddelenie a čitateľnosť prvkov obrazovky na premenlivom,
rôznofarebnom pozadí.
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4.3 Návrh logiky užívateľského rozhrania

Logika na pozadí navrhnutých konceptov užívateľského rozhrania je jednoduchá a priamo-
čiara. Kontrolér užívateľského rozhrania bude vykonávať nasledujúce činnosti.

• Získavať senzorické a stavové dáta zo systému, ktorý leží pod užívateľským rozhraním.

• Spracovávať získané dáta, čo znamená že bude tieto dáta rôzne prispôsobovať alebo
formátovať do takej podoby, ktorú vyžadujú jednotlivé prvky užívateľského rozhrania.
Okrem konverzií bude tiež na základe získaných dát vyhodnocovať stav systému.

• Udržiavať stavové informácie vybraných systémov, na základe ktorých bude určovať
viditeľnosť niektorých prvkov.

• Inicializovať rozhrania UICom a prostredníctvom nich posielať formátované dáta všet-
kým prvkom UI.

• Reagovať na vstupy užívateľského rozhrania a podľa toho zabezpečovať vykonávanie
zmien v systémoch lietadla.

Pracovný tok bežnej činnosti kontroléra užívateľského rozhrania je navrhnutý a zobra-
zený pomocou diagramu uvedeného na obrázku 4.19. Diagram reprezentuje hlavnú progra-
movú slučku modulu implementujúceho logiku UI.

Obr. 4.19: Pracovný tok navrhovanej logiky UI

Rozloženie prvkov užívateľských rozhraní priemyselných zariadení zvykne byť nemenné.
Súčasťou navrhovaného systému obrazoviek, je podľa predchádzajúceho textu, experimen-
tálne nasadenie adaptívneho zobrazovania niektorých prvkov UI s cieľom znížiť množstvo
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zobrazovaných informácii, čo by mohlo vo výsledku spôsobovať menšie zahltenie užívateľa.
Táto funkcionalita bude v réžii logiky UI. Túto vlastnosť je možné dosiahnuť napríklad tak,
že sa bude vyhodnocovať situácia na základe senzorických hodnôt. Podľa toho bude možné
určiť, ktoré ukazovatele sú aktuálne nepotrebné a ich prítomnosť nieje, z hľadiska pilotáže,
žiadnym prínosom. Základné rozhranie bude statické z dvoch dôvodov.

• Pre let podľa pravidiel IFR je medzinárodne uznávaným, nutným požiadavkom prí-
tomnosť základných letových ukazovateľov označovaných ako six-pack. Prípadná ab-
sencia niektorého z týchto nástrojov a to aj z dôvodu, že by bola pred pilotom iba
skrytá, by viedla k porušeniu pravidiel a potenciálnemu ohrozeniu bezpečnosti letu.

• Skrývanie a zobrazovanie ukazovateľov, ktoré zaberajú veľkú časť obrazovky by pô-
sobilo extrémne rušivo a mohlo by spôsobiť prehliadnutie niektorej kritickej hodnoty,
či varovnej kontrolky, pretože by si pilot túto skutočnosť jednoducho nemusel popri
častej zmene rozhrania všimnúť. To implikuje, že by tento prístup v závere oponoval
nastaveným požiadavkám na zníženie pracovnej záťaže posádky.

Preto sa bude adaptívne zobrazovanie častí UI týkať výhradne ukazovateľov, ktoré sú
potrebné iba za určitých podmienok , alebo ktoré sú zobrazované na PFD z dôvodu kon-
centrácie dát na jedno miesto. Väčšinu adaptívne zobrazovaných dát je možné, v prípade
potreby, dohľadať na niektorej z obrazoviek sekundárneho displeja.

Adaptívne zobrazovanie indikátorov sa bude konkrétne týkať nasledujúcich prístrojov:

• Indikátor vetra.

• Rádiový výškomer.

• Indikátory N1 zobrazované na PFD.

• AOA indikátor.

Pri rozhodovaní o viditeľnosti konkrétneho indikátora bude logika UI brať do úvahy, čo
konkrétny indikátor indikuje a aké sú aktuálne okolnosti letu.

Logika UI bude prihliadať na tieto 4 situácie:

• Vzlet.

• Pristávanie.

• Zmena letovej hladiny.

• Ustálený let.

Pri vzlete, tak ako aj pri pristávaní, sú všetky spomenuté indikátory, ktorých sa týka
adaptívne zobrazovanie, dôležité.

Spoločným znakom oboch letových úloh je, že kritické manévre spojené s týmito úlohami
sa vykonávajú vo výškach pod 2500 stôp. Jedná sa tiež o hranicu, od ktorej je možné
využívať rádiový výškomer s dostatočnou presnosťou. Pri lete pod 2500 stôp budú preto
všetky indikátory z dôvodu bezpečnosti zobrazované nepretržite.

Počas vzletu dochádza štandardne ihneď k stúpaniu až na určenú letovú hladinu, ktorá
zvykne byť, v prípade dopravných lietadiel, v letovom priestore triedy A - čo znamená, že
bude letová hladina umiestnená vo výške viac ako 18 000 stôp. Počas stúpania sa lietadlo
pohybuje aj v letovom priestore pod hladinou 10 000 stôp, ktorý je zdieľaný s lietadlami,
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ktoré niesu povinne vybavené transpondérmi triedy C - teda v tomto priestore je zvýšené
riziko zrážky s iným lietadlom. Týmto nastáva prirodzene vyššia pravdepodobnosť, že dôjde
k situácii, kedy bude pilot nútený vykonať uhybací manéver. Prihliadnutím k faktu, že pri
vzlete, je na rozdiel od klesania, rýchlosť lietadla a teda aj jeho manévrovateľnosť závislá
najmä od ťahu motorov, budú ukazovatele motorov ako aj AOA indikátor počas stúpania
vo výškach do 10 000 stôp stále zobrazené, bez ohľadu na to, či zobrazujú štandardnú alebo
kritickú hodnotu.

Počas ustáleného letu v určenej letovej hladine, je prítomnosť týchto ukazovateľov na
primárnom letovom displeji viac alebo menej zbytočná ak hodnoty nedosiahnu niektorú z
kritických alebo limitných úrovní. Preto budú ukazovatele skryté, avšak v prípade, že by
mal niektorý z indikátorov zobrazovať niektorú kritickú alebo limitnú hodnotu sa zobrazí.

Počas zmeny letovej hladiny je dôležitý najmä ukazovateľ AOA, na základe ktorého je
možné kontrolovať správny uhol nábehu krídiel tak, aby nedošlo k strate vztlaku. Počas
zmeny letovej hladiny na vyššiu hladiny oproti aktuálnej alebo pri vertikálnej rýchlosti
vyššej ako +1500 stôp za minútu, sa zobrazia aj motorové indikátory N1.

Popísané správanie bude v prípade, kedy by malo dôjsť k zobrazeniu kritických alebo
limitných hodnôt, automaticky ignorované a príslušný indikátor sa vynútené zobrazí.

Popísané správanie je súčasťou bloku „Process dataŞ uvedeného v diagrame pracov-
ného toku kontroléra UI. Logika za skrývaním/zobrazovaním ukazovateľov AOA a N1 je
znázornená formou následujúceho diagramu. Prvky indikátor vetra a rádiový výškomer sa
zobrazujú vždy do skutočnej výšky 2500 stôp. Referenčná výška je meraná rádiovým výško-
merom. Slovne popísaná logika je znázornená grafom na obrázku 4.20. Modré stavy a zelené
stavy predstavujú aktiváciu alebo deaktiváciu niektorého z prvku. V prípade na modro pod-
farbeného stavu sa nejedná o koniec rozhodovacieho procesu, rozhodovanie pokračuje ďalej.
Zelený stav označuje koniec rozhodovacieho procesu pre vstupnú sadu dát.

72



Obr. 4.20: Logika dynamického zobrazovania ukazovateľov AOA a N1
na PFD
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Kapitola 5

Realizácia návrhu zobrazenia
letových dát pre prostredie
leteckého simulátoru

Po rôznych analýzach, úvahách a návrhoch je všetko pripravené na realizáciu, v rámci
ktorej dôjde najprv k implementácii vlastného systému užívateľského rozhrania (teda back-
endu) a následne sa bude pomocou tohto systému realizovať implementácia navrhnutých
konceptov a s nimi spätých inovácii. V tejto kapitole bude popísaný spôsob dekompozície
programovej časti systému UI a bude tiež uvedený spôsob, akým sa pristupuje k tvorbe
samotných obrazoviek s jeho využitím. Na konci kapitoly bude uvedená Ąnálna podoba
každej z navrhnutých obrazoviek spolu s jej popisom.

5.1 Platforma pre vývoj systému užívateľského rozhrania

Základným požiadavkom je vytvoriť systém užívateľského rozhrania, ktorý je čo najmenej
závislý na prostredí, v ktorom bude spúšťaný. Ide hlavne o to, aby bolo možné prevádzkovať
vytvorený systém na zariadeniach s rôznym OS, bez nutného zásahu do jeho implementácie
alebo prípadne s minimálnou úpravou kódu, ktorá bude jednoducho vykonateľná.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že graĄcké aplikácie v skutočnosti pracujú vo
veľkej miere s periférnymi zariadeniami (najmä graĄckým procesorom), medzi ktorými do-
chádza k intenzívnej výmene dát. Táto výmena sa realizuje prostredníctvom alokovaných
pamäťových regiónov - buferov. Do týchto pamäťových oblastí má prístup ako proces, v
rámci ktorého beží aplikácia, tak aj ovládač graĄckého akcelerátora, skrz technológiu DMA.

Nespornou výhodou interpretovaných jazykov je ich univerzálnosť a platformová nezá-
vislosť. Všetky platformovo závislé problémy sú prenechávane na interpretér. To má aj svoju
zápornu stránku, ktorou je zvýšená réžia nad vykonávaním kódu ktorý sa bude vo Ąnále
vykonávať pomalšie, ako pri prekladaných programovacích jazykoch. Programy napísané v
týchto jazykoch spravidla nepracujú priamo s fyzickou pamäťou, ale využívajú pridelený
logický priestor od pamäťového manažéra interpretéru. To zapríčiní, že komunikácia, medzi
programom a graĄckým akcelerátorom, bude pozorovateľne pomalšia s rastúcim množstvom
prenášaných dát. Rýchlosť vykresľovania by mohla týmto prístupom utrpieť.

Prekladané programovacie jazyky majú zase nevýhodu z hľadiska väčšej platformovej
závislosti, pretože sa väčšinou prekladajú do natívneho strojového kódu tej konkrétnej plat-
formy. Pozitívom je, že v prípade jazykov C, C++ a ďalších, existuje možnosť manuálnej
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kontroly nad pamäťou, čo otvára nové možnosti návrhu a optimalizácii graĄckých aplikácii.
Programy napísane prekladaným programovacím jazykom pracujú priamo s fyzickou pamä-
ťou a využívajú jej časti, ktoré pre nich alokuje operačný systém. Táto vlastnosť je priaznivá
najmä pre aplikácie (aj graĄcké), ktoré potrebujú pracovať priamo s vymedzenými časťami
pamäte.

Pre realizáciu navrhnutého systému UI bude vhodným kandidátom jazyk, ktorý bude
platformovo nezávislý ale zároveň umožní rýchlu komunikáciu medzi procesom a graĄckým
akcelerátorom. Takým jazykom je jazyk JAVA [35, 41]. Java je objektovo orientovaný, vy-
soko úrovňový jazyk, ktorý bol vytvorený spoločnosťou Sun Microsystems v roku 1995. Z
hľadiska uvedenej kategorizácie je tento jazyk umiestnený niekde medzi interpretovanými
a prekladanými jazykmi. Programy sú prekladané do tzv. byte kódu. Byte kód je následne
za behu prekladaný do strojového kódu skrz virtuálny stroj JVM, ktorého úlohou je vyko-
návať/prekladať vzniknutý byte kód. JVM je systém, ktorý udržuje kontext vykonávaného
programu, spravuje pamäť a rieši problémy kompatibility pre jednotlive platformy. Voľbou
JAVY ako realizačného jazyka sa implementácia UI systému, z veľkej časti, zbaví zodpo-
vednosti za napĺňanie platformovo špeciĄckých požiadavok. Môže sa zdať, že komunikácia
s GPU bude prostredníctvom pamäťového manažéra JVM pomalá, no v skutočnosti JAVA
umožňuje pracovať aj s takzvanými priamymi bufermi, ktoré vznikli za účelom rýchlej
komunikácie s I/O zariadeniami. Tieto bufery sú alokované mimo hromadu spravovanú
pamäťovým manažérom JVM a zápis do tejto časti pamäte je priamy [35, 41]. To pri-
náša výhody interpretovaných a prekladaných jazykov, z hľadiska vlastností zaujímavých
pre túto prácu, v jednom riešení. Medzi ďalšie vlastnosti JAVY patrí možnosť vytvárať
viac-vláknový kód, čo sa iste hodí pre paralelné operácie ako aj pre oddelenie aplikácie
od jej užívateľského rozhrania. JAVA umožňuje využívať tzv. ReĆection API. ReĆection
API je programátorské rozhranie, ktoré je využívané za účelom skúmania alebo modiĄkácie
správania metód, tried a rozhraní za behu programu. Cez toto rozhranie je možné zisťovať
existenciu tried a metód na základe ich pomenovania. Tiež umožňuje volať tieto funkcie
alebo inštancovať nové objekty volaním vhodného konštruktora vyhľadanej triedy.

Nevýhodou pri použití jazyka JAVA, v kontexte riešenej problematiky, bude skutočnosť,
že správa pamäte je vo výlučnej kontrole pamäťového manažéra, ktorý používa automati-
zovaný systém pre uvoľnovanie zdrojov - Garbage Collector (GC) a tiež to, že procesy v
rámci ktorých bežia programy napísané v tomto jazyku majú zvyčajne náročnejšie pamäťové
požiadavky. Akékoľvek snahy o optimalizáciu naimplementovaného programu z hľadiska pa-
mäťovej náročnosti budú značne obmedzené. Keďže sa jedná o graĄckú aplikáciu, kde sa
predpokladá práca s množstvom multimediálneho obsahu, ako sú textúry či 3D modely
je možné už teraz očakávať zvýšené nároky na množstvo pamäte alokovanej pre každú z
obrazoviek.

Okrem spomenutého existuje množstvo ďalších zaujímavých vlastností, no predmetom
tejto práce nieje podrobný rozbor jazyka JAVA, išlo skôr o vyzdvihnutie zaujímavých čŕt,
ktoré sa uplatnia z hľadiska implementácie navrhnutého systému, preto sa tejto téme ďalší
text nebude bližšie venovať.

Po zvolení vhodného jazyka je potrebné určiť, akým spôsobom bude aplikácia genero-
vať obrazový výstup a teda ako bude komunikovať s graĄckým akcelerátorom. Za týmto
účelom použité rozhranie OpenGL. Pre prácu s ním je potrebné zvoliť knižnicu, ktorá ho
sprostredkuje aplikácii.
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Dostupné sú 2 alternatívy.

• LWJGL - LightWeight Java Game Library - je open source knižnica umožňujúca
využívanie niekoľkých natívnych API, ktoré sú využívané pri vývoji multimediálnych
aplikácii. Jedná sa menovite o rozhrania OpenGL a Vulkan pre prácu s graĄkou,
OpenAL pre zvuk a OpenCL pre paralelné výpočty. LWJGL umožňuje pracovať s
týmito technológiami na nízkej úrovni. Nejedná sa o framework a teda neposkytuje
žiadne nástroje ani vrstvu pre prácu na vyššej úrovni [32].

• JOGL - Java OpenGL je Open Source knižnica, ktorá zaobaľuje volanie originálneho
rozhrania pre jazyk C/C++ do formátu použiteľného v JAVE. K tomu využíva fra-
mework JNI. Okrem OpenGL sú v tejto knižnici zaobalené aj funkcie z nástrojovej
sady GLUT. GLUT poskytuje podporné funkcie a štruktúry pre jednoduchšiu prácu
s OpenGL. JOGL sa, na rozdiel od obdobných knižníc, nepokúša zaobaľovať API do
objektovo orientovaných štruktúr ale na miesto toho je celé API implementované v
niekoľkých statických triedach. Prakticky sa jedná o čistý prevod pôvodného OpenGL
rozhrania a jeho prostredníctvom JOGL je veľmi podobné štýlu, akým sa používa v
jeho originálnej podobe v spojení s jazykmi C/C++. Okrem prevodu API, táto kniž-
nica, v jej novších verziách, pridáva rôzne podporné štruktúry. Ich používaním možno
pracovať s OpenGL na vyššej úrovni [37].

Pre účely realizácie UI systému sú použitelné obe alternatívy. Výber bude založený
iba na malých detailoch a subjektívnej úvahe. S prihliadnutím na uvedené požiadavky a
dostupné riešenia sprostredkujúce prácu s API v jazyku JAVA, bude vhodnejšie použiť kniž-
nicu JOGL vzhľadom k tomu, že umožňuje pracovať s graĄckým rozhraním procedurálnym
spôsobom. Je to štýl, ktorý je blízky štýlu, akým sa používa menované API v jeho natív-
nej podobe. Prípadná re-implementácia do niektorého iného jazyka tak bude priamočiara.
Potreby zmeny používanej verzie OpenGL z dôvodu kompatibility nepredstavuje, v prí-
pade použitia JOGL, žiaden problém. JOGL podporuje všetky verzie moderného OpenGL
a volania API sú identické pre každú z nich. Knižnica tiež implementuje niekoľko spôsobov
post-processingov, čo sa môže pri realizácii hodiť. Nepredpokladá sa využitie niektorej z
knižníc OpenAL alebo OpenCL, preto by bola ich prítomnosť v prípade použitia LWJGL
zbytočná.

Podľa návrhu sa má jednať o systém, ktorý bude schopný zobrazovať scény v 3 roz-
mernom priestore. Väčšina zobrazovaných prvkov bude zobrazovaných v 2D alebo to budú
jednoduché, procedurálne generované, priestorové objekty. Za účelom umiestňovania zlo-
žitejších 3D modelov, vytvorených v niektorom z modelovacích nástrojov, do vytváraného
užívateľského rozhrania, bude použitá knižnica Assimp, ktorá podporuje veľké množstvo
formátov a je dostupná pod BSD licenciou. Port tejto knižnice do jazyka JAVA sa nazýva
jAssimp1 a jedná sa o jej natívne rozhranie. Java Native Interface (JNI), je framework,
ktorý vznikol za účelom sprostredkovania cudzích knižníc virtuálnemu stroju JVM.

Predpokladá sa, že užívateľské rozhrania budú serializované. V návrhu bolo uvedené, že
by sa malo jednať o serializáciu do formátu JSON. JAVA natívne neimplementuje žiadne
rozšírenie, ktoré by umožňovalo vytvárať súbory tohto typu ani s nimi pracovať. Keďže
implementácia parseru, ktorý by implementoval požiadavky normy RFC4627 a vo Ąnále by
pracoval rovnako, ako niektoré, už existujúce riešenia, by bola zbytočne kontraproduktívna.
Realizácia siahne po niektorej z dostupných knižníc. K práci s formátom JSON je dostup-
ných niekoľko riešení, ktoré zapúzdrujú prácu s objektami tohto formátu. Menovite to môže

1Dostupné z https://github.com/assimp/assimp/tree/master/port/jassimp
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byť napr. niektorá z knižníc Gson, Jackson alebo JSON.Simple. Výber je závislý na sub-
jektívnej preferencii, v dôsledku ktorej, bude vzhľadom k jej syntaxi a spôsobu používania,
vybraná knižnica JSON.Simple2. Táto knižnica je dostupná pod licenciou Apache-2.0, čo
by nemalo predstavovať žiadnu prekážku.

Posledným chýbajúcim kúskom skladačky je knižnica pre prácu s písmom typu True-
Type a OpenType. Vzhľadom k náročnosti implementácie samostatného spracovania týchto
formátov, bude použitá externá knižnica s názvom FreeType. Jedná sa o knižnicu, ktorá
dokáže dekódovať tieto formáty a získavať z nich údaje o jednotlivých znakoch. Knižnica
FreeType je taktiež vybavená interným rendererom, vďaka čomu dokáže poskytnúť skrz
svoje rozhranie možnosť rasterizácie všetkých znakov obsiahnutých v súbore fontu. Táto
knižnica je primárne určená pre použitie s jazykom C/C++. To však nepredstavuje pre re-
alizáciu systému UI problém, nakoľko JAVA umožňuje vytvoriť medzivrstvu, ktorá umožní
pri programovaní použiť dynamicky linkovateľné knižnice napísane v inom jazyku. Jedná
sa o už spomínané JNI. Rozhranie nebude potrebné vytvárať, existuje už hotové riešenie3,
ktoré je možné použiť pod licenciou MIT, čo nijako neobmedzuje využívanie ani distribúciu
implementovaného systému UI.

5.2 Implementácia systému pre tvorbu užívateľského
rozhrania a logiky užívateľského rozhrania displejov

Hotová realizácia systému UI pozostáva z kódu rozdeleného do 14 balíkov (package) a 166
zdrojových súborov, bez započítaných implementácii špecializovaných widgetov. V tejto
sekcii bude popísaná implementácia hlavných častí kódu a niektorých funkčných blokov ako
celku. Vymenovávať každý zo zdrojových súborov a popisovať jeho implementáciu by bolo
zbytočné a minulo by sa zámeru zrozumiteľne popísať postup, akým bol systém zrealizovaný.

ErrorManager

- Úplne prvým implementovaným modulom je manažér chýb, ktorý bude využívaný počas
implementácie ďalších častí systému. Popis jeho činnosti bol uvedený pri návrhu. Mana-
žér chýb je naprogramovaný ako statická trieda, ktorá reprezentuje elektronický záznam
udalosti. Pozostáva zo zoznamu udalosti, ktorý je realizovaný ako parametrizovaný objekt
generickej triedy java.util.Vector. Štruktúra záznamu udalosti je deĄnovaná v triede er-
ror.Error. Objekt typu Error je nositeľom týchto informácii:

• Typ chyby - určuje závažnosť a charakter chyby. Chybe je možné prideliť jeden z
typov deĄnovaných enumeračným typom EErrorType (INFO, WARNING, RECOVERABLE

RUNTIME, FATAL, GL, ERRORINFO, GENERALERROR).

• Chybová správa - určuje textový popis chyby, detail alebo iba krátky popis. Formát
tejto položky je v réžii programátora.

• Kód chyby - číselná identiĄkácia konkrétnej chyby. Prideľovanie kódov chýb je v réžii
programátora. Chybový kód slúži k presnej identiĄkácii vzniknutej chyby a presnej
časti kódu, kde nastala. Pri rozvážnom prideľovaní kódov bude programátor schopný
efektívne určiť pôvod vzniknutej chyby.

2Dostupné z https://code.google.com/archive/p/json-simple/
3Dostupné z https://github.com/mlomb/freetype-jni
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Okrem udržiavania záznamov o vzniknutých chybách, tento modul tiež vytvára rozhra-
nie pre vytváranie nových záznamov. Zaznamenanie chyby je možné použitím funkcie log.
V prípade vzniku chyby typu FATAL, GL alebo RUNTIME, manažér chýb generuje výnimku
EMErrorException. Implementácia tohto modulu počíta s tým, že kód, ktorý ju bude použí-
vať, bude pracovať s volaniami OpenGL. Reakciou na tento predpoklad je vytvorenie troch
funkcii, ktorých volaním dôjde ku kontrole vzniknutých OpenGL chýb v rámci aktívneho
OpenGL kontextu.

• checkGLShaderCompileStatus - implementuje procedúru pre kontrolu a prípadné
zaznamenanie chýb vzniknutých počas kompilácie shaderov.

• checkGLShaderProgramLinkStatus - implementuje procedúru pre kontrolu a prí-
padné zaznamenanie chýb vzniknutých počas linkovania shaderov pri vytváraní sha-
derových programov.

• checkGLStatus - implementuje procedúru pre všeobecnú kontrolu a prípadné zazna-
menanie chýb vzniknutých počas používania volaní OpenGL.

Naformatované zaznamenané chyby je možné vypísať do konzoly alebo do súboru, pomocou
volania funkcie printLog resp. printToFile.

Ukážka výstupného logu vygenerovaného manažérom chýb:

1 =====================================================================

2 Log:

3 =====================================================================

4 Warning 3333 [UICom]Can not broadcast message @ channel:WARN_EGT_0.

5 Warning 3333 [UICom]Can not broadcast message @ channel:WARN_EGT_1.

6 Info 0 [FileOpen] Opening file Base_vs.glsl

7 Info 0 [FileOpen] Opening file Base_fs.glsl

8 ...

9 Info 0 [TextVertexShader] Shader sucessfuly compiled!

10 Info 0 [TextFragmentShader] Shader sucessfuly compiled!

11 ...

12 Warning 0 [noprojShader] Key: projection Position: -1

13 Warning 0 [noprojShader] Key: transform Position: -1

14 ...

AssetManager

Je modul určený pre správu zdrojov používaných v rámci aplikácie. Je implementovaný
ako statická trieda, ktorá poskytuje rozhranie pre vytváranie a získavanie už existujúcich
materiálov, fontov, shaderov, graĄckých programov a textúr. Jedná sa v podstate o viacú-
čelový manažér dočasnej pamäte, ktorý má za úlohu odstraňovať duplicitné inštancie pa-
mäťovo náročných objektov. Všetkých 5 indexov je realizovaných formou hašovacej tabuľky
- java.util.HashMap. Každý zo zdrojov je identiĄkovaný prostredníctvom URI, ktoré je
založené buď na unikátnom názve zdroja, ceste k súboru zdroja alebo kombináciou názvu
písma s jeho veľkosťou.

Vytvárať a indexovať textúry možno použitím funkcie loadTextureFromFile, ktorej
parametrom je cesta k súboru tejto textúry. Táto funkcia, v prípade ak požadovaná tex-
túra neĄguruje v príslušnom indexe, vytvorí nový objekt typu MaterialTexture (ten bude
popísaný neskôr) a následne ho zaradí do indexu.
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Funkcia generateFont vytvorí a zaindexuje na základe poskytnutého názvu písma a
jeho veľkosti objekt typu Font. Okrem toho sa vygeneruje nová inštancia materiálu pre toto
písmo.

Tento modul ponúka možnosť automatizovaného prekladu a zostavenia programu pre
GPU za použitia funkcie generateShaderProgram, ktorá na základe poskytnutých para-
metrov vygeneruje program spustiteľný na GPU a následne v ňom vyhľadá všetky progra-
mátorom vymenované uniformné premenné.

Volaním funkcie createMaterial dôjde k automatickému vygenerovaniu materiálu,
ktorý bude založený na určenom GPU programe4.

Inštancie ostatných zdrojov musia byť manažérovi priamo poskytnuté prostredníctvom
príslušných funkcii s preĄxom add.

Získavanie zdrojov je jednoduché a priamočiare. Slúži k tomu pripravená sada funkcii
get. ŠpeciĄckou implementáciou je funkcia get pre objekty typu Font. V prípade ak poža-
dované písmo neexistuje, program sa automaticky pokúsi vyhľadať potrebný zdrojový súbor
a toto písmo vygenerovať.

Samozrejmosťou je podpora dopredného načítania zvolených zdrojov, čo umožní plynulý
chod aplikácie bez nutnosti opakovaného, časovo náročného, niekedy blokujúceho načítania
veľkého množstva dát, počas behu programu.

Shadery

sú písané v jazyku GLSL. Práca so shadermi je abstrahovaná na vyššiu úroveň z dôvodu
efektívnejšej následnej práce s nimi a tiež z dôvodu prehľadnejšieho a udržateľnejšieho kódu.
Každý shader participujúci na behu programu je reprezentovaný objektom typu Shader.
Objekt triedy Shader udržiava tieto informácie:

• Typ shaderu - vyjadrený enumeračným typom EShaderType, ktorý môže nadobúdať
hodnoty VERTEX, FRAGMENT, GEOMETRY. Použitie iných typov shaderov sa momentálne
nepredpokladá.

• Názov shaderu - jedná sa o unikatný názov shaderu vyjadrený formou reťazca.

• IdentiĄkátor objektu alokovaného na GPU - počas vytvárania objektu shaderu na
strane graĄckého akcelerátoru je programu vrátený celočíselný identiĄkátor, prostred-
níctvom ktorého sa môže odkazovať na tento objekt.

• Vlajka kompilácie - informácia o tom, či bol zdrojový kód shaderu skompilovaný alebo
ešte nie.

Každý shader predstavuje konĄguráciu niektorej z programovateľnej časti vykresľvo-
acieho reťazca OpenGL. Skupina shaderov tvorí program spustiteľný pomocou graĄckého
procesora. Tento program je v kontexte implementovaného systému abstrahovaný pomocou
triedy ShaderProgram. Tá je kontajnerom pre množinu ShaderŰov a indexom uniformných
premenných pre tieto shadery. Implementácia triedy ShaderProgram umožňuje programá-
torovi vyskladať a zostaviť ľubovoľný program na základe už existujúcich shaderov pomocou
dostupných funkcii attachShader a linkProgram.

4GPU program - zostavený program, pozostávajúci z množiny preložených shaderov, ktorý sa spúšťa na
graĄckom procesore.
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Materiály

sú abstrakciou nad objektmi typu ShaderProgram, ktorá týmto programom pridáva sé-
mantiku. Materiály deĄnujú spôsob, akým sa bude komponent, na ktorý sú naviazané
vykresľovať. Trieda Material poskytuje rozhranie pre jednoduché spúšťanie GPU prog-
ramu a správy všetkých jeho parametrov. Material na pozadí zastrešuje všetky volania
OpenGL tak, aby bol ďalší kód, využívajúci objekty tejto triedy, prehľadnejší a presunutý
na vyššiu úroveň. Jedná sa teda o odizolovanie nízko úrovňového API od zvyšku kódu.
Parametre GPU programov spravované objektmi triedy Material implementujú rozhranie
IMaterialInput. Všetky tieto parametre musia deĄnovať následujúce funkcie:

• useVariable - Spôsob akým sa premenná používa. Jedná sa o nízkoúrovňové volania
OpenGL API (napr. glUniformXXXXXXX).

• setValue - Funkcia, ktorou je možné nastaviť hodnotu premennej. Hodnota musí
implementovať rozhranie IGLUniformInterface (rozhranie, slúžiace k získavaniu dát
v potrebnom formáte pre nízko úrovňové volania).

• getVariableName - Volaním tejto funkcie sa parameter identiĄkuje menom premen-
nej, ku ktorej prislúcha.

• setLocation - Touto cestou je možné nastaviť celočíselný identiĄkátor umiestnenia
premennej, ku ktorej tento parameter prislúcha.

• copy - funkcia pre auto kopírovanie.

Tieto parametre sú nastaviteľné prostredníctvom volania funkcií updateVariable z
triedy Materiál. Nový parameter je možné pridať funkciou addVariable, ktorej paramet-
rom je objekt, ktorý implementuje rozhranie IMaterialInput. Pre zjednodušenie vytvá-
rania týchto parametrov je k dispozícii statická trieda MaterialVariableFactory, ktorá
automaticky vygeneruje správny objekt parametru na základe analýzy hodnoty, ktorá jej
je poskytnutá.

Okrem parametrov sú v objektoch triedy Material obsiahnuté referencie na textúry. Tie
sú prítomné ako objekty triedy MaterialTexture, ktoré podobne, ako objekty MaterialVariable

izolujú ďalší kód od nízko úrovňových volaní. Textúru je možné do materiálu pridať volaním
funkcie addTexture.

Objekty MaterialTexture sú nositeľmi identiĄkátorov umiestnenia textúr v rámci GPU
pamäte a tiež udržiavajú informáciu o nastavenej textúrovacej jednotke, ktorú berú do úvahy
pri konĄgurácii vykresľovacieho reťazca, pred ich použitím. Trieda MaterialTexture tiež
implementuje proces ukladania textúr do pamäti GPU.

Materiál sa aktivuje tesne pred vykreslením entity, ktorej je súčasťou. Renderer zavolá
funkciu applyMaterial, ktorá následne automaticky aktivuje všetky príslušné premenné,
textúry a na koniec aj samotný GPU program.

Takmer určite nastane situácia, kedy dve rôzne entity UI budú používať podobný ma-
teriál ale s rôznymi parametrami a textúrami. Vytvárať nový materiál spôsobom, ktorý by
pri každej jeho novej inštancii vykonával preklad kódu shaderov a následné zostavovanie
programu, by bolo jednoznačne neefektívne. Tento prístup by mohol mať vážny vplyv na
výslednú výkonnosť systému UI. Preto je vytváranie materiálov realizované tak, že na za-
čiatku, počas inicializácie aplikácie sa vytvoria vzorové inštancie materiálov, ktoré obsahujú
zostavený GPU program a východzie hodnoty parametrov. Následne, manažér zdrojov tieto
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materiály zaindexuje a v prípade požiadavku na novú inštanciu materiálu sa vykoná kó-
pia zaindexovanej, dopredne vygenerovanej inštancie. Takto nedochádza k redundantnému
zostavovaniu programov, čím sa šetrí pamäť aj procesorový čas.

Scéna

reprezentuje hierarchickú množinu entít umiestnených vo virtuálnom priestore, pričom sú
zachované informácie o ich polohe a vzájomnej relácii. Tieto entity sú štandardne reprezen-
tované ako uzly a listy nejakej stromovej štruktúry.

Scéna je realizovaná, v prípade implementovaného systému užívateľského rozhrania, ako
distribuovaný N-árny strom. V praxi to znamená, že na vstupe je prítomný popis základnej
štruktúry scény - teda počiatočný strom. Prechodom počiatočného stromu sa vyhodnocujú
jeho uzly a na koniec aj listy. Počas tejto činnosti môže nastať situácia, že niektorá z en-
tít v sebe skrýva ďalší strom. Na túto vnútornú štruktúru sa nahliada ako na podstrom
počiatočného stromu a preto sa dynamicky pripojí k spracovávanému stromu. Ľubovoľný
podstrom môže obsahovať ďalšie podstromy. Takto sa postupným prechodom uzlov a listov
stromu zostavuje skutočný strom prvkov scény. Popisovaný prechod je implementovaný v
triede SceneGraph. Z programátorského hľadiska sa jedná o triedu implementujúcu rozhra-
nia Iterable a Iterator. Ide teda o triedu, ktorá je kontajnerom pre dáta scény, ktorými
dokáže postupne iterovať sama, nadeĄnovaným spôsobom. Algoritmus prechodu stromu je
jemne modiĄkovaná verzia Depth First Search Preorder. ModiĄkácia spočíva v tom, že sa
potomkovia uzlu prechádzajú podľa poradia, v ktorom boli pripojení. Počas prechodu scé-
nou tento iterátor postupne počíta globálnu transformačnú maticu, ktorou násobí lokálne
transformačné matice konkrétnych uzlov tak, aby boli dodržané relatívne vzťahy medzi
uzlami.

Implementácia uzlov scény je zapísaná v triede SceneGraphNode. Jedná sa o kontajner
dát rôzných typov implementujúcich rozhranie IRenderable, ktoré bude popísané v rámci
implementácie rendereru. Každý z objektov SceneGraphNode si udržiava tieto informácie:

• Referencie na iné objekty rovnomennej triedy - hierarchicky sú to potomkovia tohto
objektu.

• Referencie na nadradený uzol.

• Údaje o transformácii (pozícia, rotácia, mierka, umiestnenie stredu otáčania).

• Informácia o tom, či sa jedná o vykresliteľný uzol.

• Informácia o tom, či je tento uzol aktívny.

• Referencia vykresliteľného objektu ak je tento uzol vykresliteľný.

• Referencia na aktívnu oblasť reagujúcu na vstup myši alebo dotykovej obrazovky, ak
je prítomná.

Funkcia attachToNode umožňuje pripojenie tohto objektu k inému, hierarchicky nad-
radenému objektu rovnakej triedy. Volaním funkcii attachChildren a attachChild je
možné k tomuto uzlu pripojiť množinu iných uzlov, respektíve jediný uzol. Obdobne sú
pripravené funkcie detachAllChildren a detachChild, pomocou ktorých je možné odpá-
jať podradené uzly. Funkcia getData vráti objekt implementujúci rozhranie IRenderable,
ktorý možno použiť pre ďalšiu prácu pri zostavovaní scény alebo pri vykresľovaní. Funkcia
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getTransformMatrix vypočíta transformačnú maticu prislúchajúceho uzla na základe na-
stavených transformácii. Okrem vymenovaných funkcii existuje v rámci tejto triedy niekoľko
funkcii pre získavanie a nastavovanie jej interných hodnôt.

UISerializer/UIDeserializer

Sú triedy určené pre serializáciu a deserializáciu scény a je súčasťou mysleného Templa-
ting Support Modulu, ktorý bol uvedený v návrhu. UIDeserializer implementuje funkciu
opačnú k funkcii implementovanej v triede UISerializer. Oba triedy poskytujú rozhra-
nie, pre jednoduchú serializáciu a deserializáciu ľubovoľných parametrov serializovaného
objektu. Serializácia je založená na vytváraní objektu typu JSONObject, ktorý je na pozadí
implementovaný ako hešovacia tabuľka. Pomocou členskej funkcie serialize, sa do tohto
objektu ukladajú údaje ľubovoľného primitívneho typu alebo poľa zloženého z takýchto hod-
nôt. Preťažená funkcia serialize triedy UISerializer, s parametrom typu SceneGraph,
má za úlohu prejsť celý graf scény počas čoho postupne serializuje všetky jeho súčasti a
zachováva pri tom informácie o hierarchii.

Trieda UIDeserializer implementuje spôsob pre deserializáciu serializovanej scény.
Hlavnou funkciou tejto triedy je funkcia deserializeScene, ktorá prechádza serializo-
vanú scénu a na základe jej popisu rekonštruuje jednotlivé prvky a ukladá ich do pôvod-
nej stromovej štruktúry. Pri tejto činnosti sa uplatňuje rozhranie ReĆection API. Trieda
UIDeserializer, okrem uvedenej funkcionality, vytvára rozhranie pre získavanie serializo-
vaných údajov vo vhodnom formáte. Funkcie s názvom getXXX (kde XXX sú vybrané datové
typy), ktorých parametrom je názov hodnoty, prekonvertujú príslušnú hodnotu do dátového
typu v ich názve. Zahrnutá je aj generická verzia tejto funkcie, ktorá vráti hodnotu v akom-
koľvek type. Typová kontrola je tentokrát v réžii programátora. Serializované informácie sú
ukladané do formátu JSON. Formát serializovanej scény pozostáva z dvoch JSON objektov.
Objekt Topology popisuje topológiu scény. Objekt Scene popisuje jednotlivé prvky scény.

Objekt Topology obsahuje jediné pole zložené z objektov „NodeŞ, ktoré popisujú:

• array:succ- Successors - pole následníkov. Prvkami tohto poľa sú opäť objekty typu
Node. V prípade, že uzol nemá následníkov, je toto pole prázdne.

• int:nid - Node ID - unikátny identiĄkátor uzlu.

Ukážka formátu objektu Node:
1 {

2 "succ": [

3 {

4 "succ": [

5 {

6 "succ": [],

7 "nid": 2

8 },

9 ],

10 "nid": 1

11 },

12 {

13 "succ": [],

14 "nid": 3

15 }

16 ],

17 "nid": 0

18 }
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Objekt Scene obsahuje jediné pole zložené z objektov Entity, ktoré popisujú:

• boolean:Active - určuje, či je táto entita viditeľná.

• string:Type - názov triedy vykresľovanej entity. Táto trieda musí implementovať
rozhranie IRenderable.

• vec3:Position - vektor pozície entity v rámci scény.

• vec3:Scale - vektor mierky entity.

• vec3:Rotation - vektor rotácie entity okolo jej bodu otáčania. Hodnoty sú uvádzané
v radiánoch.

• vec3:OriginOffset - posun bodu rotácie tejto entity voči jej stredu - [0,0,0].

• array:UIComRX - prepájanie vnútorných premenných s odberanými kanálmi.

• array:UIComTX - registrácia kanálov do ktorých entita publikuje.

• JSONObject:Payload - ľubovoľné dáta, ktoré si volí programátor sám. Serializá-
cia a deserializácia týchto dát je v jeho réžii. Môže sa napr. jednať o obsah iného
UISerializeru.

• int:ID - unikátny identiĄkátor entity. Táto hodnota musí byť totožná s hodnotou
nid príslušného uzlu.

• string:Name - názov entity. Slúži pre spriehľadnenie štruktúry JSON a jednoduchú
identiĄkáciu entity pri manuálnej správe serializovanej scény.

Ukážka formátu objektu Entity:

1 {

2 "Active": true,

3 "Type": "uiwidgets.Button",

4 "Position": [ 0.0, 0.0, 0.0 ],

5 "Scale": [ 1.0, 1.0, 1.0 ],

6 "Rotation": [ 0.0, 0.0, 0.0 ],

7 "OriginOffset": [ 0.0, 0.0, 0.0 ]

8 "UIComRx": [ [ "vnutorna_premenna", "odoberany_kanal" ] ],

9 "UIComTx": [ "publikovany_kanal_1" , "publikovany_kanal_2" ],

10 "Payload": { lubovolne_data }

11 "ID": 0,

12 "Name": "root",

13 }

Renderer

je modul, ktorého zodpovednosťou je opakované vykresľovanie scény. Jeho základným pra-
covným nástrojom je graf scény - objekt typu SceneGraph. Renderer je implementovaný v
rámci rovnomennej triedy. Implementácia musí akceptovať požiadavky rozhrania GLEventListener,
ktoré implementuje. Toto rozhranie pochádza z knižnice JOGL a umožňuje prepojenie ren-
dereru s hlavným oknom aplikácie.
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Štruktúra rendereru je pevne daná týmto rozhraním a pozostáva z 4 častí.

• init - časť kódu, ktorá sa vykoná iba raz, pred prvým spustením funkcie display.

• reshape - program uvedený v tejto funkcii sa vykoná v prípade, že dôjde k zmene
rozmerov okna aplikácie, ktoré zobrazuje tento renderer.

• display - hlavná funkcia rendereru, v ktorej by sa mala nachádzať implementácia
hlavnej slučky programu.

• dispose - táto funkcia sa zavolá po poslednom volaní funkcie display. Slúži na od-
straňovanie použitých zdrojov a na prípravu aplikácie na jej ukončenie.

Inicializácia rendereru zahŕňa inicializáciu vykresľovacieho reťazca, kompiláciu shaderov
a prípravu materiálov. Voliteľne môže byť doplnené nastavenie pred-načítania niektorých
zdrojov.

Činnosť rendereru spočíva v inicializácii grafu scény a následnom opakovanom volaní
funkcie next, pokým funkcia hasNext nevráti hodnotu false. Týmto spôsobom postupne
prechádza grafom scény v správnom poradí a zároveň získavá aktuálnu transformačnú ma-
ticu pre prvok, ktorý bude vykresľovať. Pre každý uzol zistí, či je aktívny a ak áno, prejde
k jeho spracovaniu. Pri spracovaní pracuje renderer s objektmi implementujúcimi rozhranie
IRenderable. Toto rozhranie vyžaduje od tried, ktoré ho implementujú, aby deĄnovali tieto
verejné funkcie:

• render - spôsob akým sa entita bude vykresľovať.

• uploadToGPU - implementácia nahrávania potrebných dát na GPU.

• setGlobalTransform - rozhranie pre nastavenie globálnej transformácie tohto prvku.

• getMaterial - rozhranie pre získanie priradeného materiálu tomuto objektu.

• isClickable - funkcia, ktorá určí, či je vykresliteľný objekt zamýšľaný ako ovládací
prvok.

• getClickArea - návratovou hodnotou by mala byť referencia na príslušnú aktívnu
zónu užívateĺského vstupu.

• getRenderableType - identiĄkácia typu vykresliteľného objektu. Typ je deĄnovaný
enumeračným typom ERenderableObjectType (WIDGET, TEXT, SPRITE, LINE, POINT,
MODEL, PLANE, DYNAMIC_GEOMETRY, MASK, GENERAL).

• serialize - implementuje spôsob serializácie objektu.

• deserialize - implementuje spôsob deserializácie objektu.

Renderer pred vykreslením objektu najprv preskúma jeho typ. Ak sa jedná o orezovú
masku, potom sa aktivuje stencil bufer, v opačnom prípade sa ponechá deaktivovaný. Ná-
sledne sa zistí, či je na zobrazovaný objekt naviazaná nejaká aktívna oblasť užívateľského
vstupu. Ak áno, zosynchronizuje pozíciu tejto oblasti s globálnou transformáciou vykresľo-
vanej entity. Na koniec pristúpi k nastaveniu globálnej transformácie renderovaného prvku a
následne dôjde k volaniu jeho funkcie render, čo povedie k jeho vykresleniu alebo ďalšiemu
spracovaniu.

Pri tejto implementácii je z-index vykresleného objektu určený úrovňou jeho zanorenia
vo vykresľovanej vetve stromu.
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Mesh

predstavuje abstrakciu dát, ktoré sa posielajú na vstup vykresľovacieho reťazca OpenGL.
Jedná sa o implementáciu geometrie vykresliteľných graĄckých prvkov. Z programátorského
hľadiska je to trieda, ktorá zaobaľuje a reprezentuje objekty Vertex Array Object (VAO).
Trieda Mesh udržiava údaje o vrcholoch a doplnkových, informácii, ktoré sa k ním viažu.
Medzi ne patria napríklad dáta textúrovacích súradníc a normál. Súčasťou triedy Mesh je
aj zoznam indexov vrcholov, ktorý určuje poradie vrcholov, v akom majú byť spracovávané
graĄckým procesorom pri zostavovaní interných graĄckých primitív. Okrem spomenutých
dát, táto trieda udržiava informácie o konĄgurácii graĄckého reťazca, ktorá má byť dodr-
žaná pri zobrazení príslušného prvku. Dáta sú uložené v štyroch priamych buferoch triedy
java.nio.FloatBuffer a java.nio.IntBuffer. Keďže sa jedná o priame bufery, musí táto
trieda implementovať procedúry pre vyčistenie alokovanej pamäti. Nie je možné spoliehať
na systém autmatickej správy zdrojov - GC, pretože ten negarantuje kedy a či tieto buf-
fery vyčistí. V reakcii na to je k dispozícii funkcia dispose, ktorá tieto pamäťové jednotky
vyčistí a uvoľní prostredníctvom mechanizmu dostupného z triedy sun.misc.Cleaner.

Trieda Mesh je súčasťou skupiny tried izolujúcich zvyšok kódu od nízko-úrovňových
volaní rozhrania OpenGL.

Každý objekt typu Mesh implementuje nahrávanie, v ňom obsiahnutých dát, do pamäte
graĄckého akcelerátora a vytvorenie príslušného objektu VAO v aktuálnom OpenGL kon-
texte. Toto správanie je implementované v rámci funkcie uploadToGPU. Funkcia updateMesh

upraví už existujúci objekt VAO a pošle do pamäte GPU aktualizované dáta vrcholov. Je-
den z konštruktorov tejto triedy vznikol za účelom automatického spracovania dát modelov
získaných knižnicou Assimp.

Vykresliteľné primitíva

je skupina základných zobraziteľných prvkov. Aby bolo možné vytvárať zložité prvky uží-
vateľského rozhrania (Widgety) bez toho, aby bolo nutné redundantne a rozsiahlo deĄnovať
spôsob, akým sa budú renderovať, je nutné pristúpiť k dekompozícii problému. Pozorova-
ním je možné zistiť, že väčšina navrhnutých zobrazovacích prvkov je rozložiteľná na niekoľko
základných graĄckých prvkov. Vhodne zvolenou a zovšeobecnenou sadou takýchto prvkov
je možné dosiahnuť to, že zložitejšie prvky sa budú zobrazovať ako množina vhodne roz-
miestnených a parametrizovaných základných prvkov.

Paleta renderovacích primitív bude preto pozostávať z následujúcich parametrizovateľ-
ných vykresliteľných prvkov: Priamka, Prerušovaná priamka, Text, Bod, Plocha, Textúro-
vana plocha, Model, Maska, Dynamická geometria. Tieto renderovacie primitíva je možné
vnímať z hľadiska scény ako terminálne prvky, ktoré sú atomické a už sa nebudú ďalej
rozvíjať.

Očakáva sa, že pomocou nich bude zobrazená celá scéna. Renderer pracuje a zobrazuje
výlučne objekty implementujúce rozhranie IRenderable, preto každé renderovacie primití-
vum bude implementovať toto rozhranie.

Texty

Implementácia vykresľovania textu je založená na princípe zobrazovania otextúrovanych
plôch vygenerovaných na základe metrík jednotlivých znakov. Trieda Font popisuje spô-
sob tvorby atlasu znakov a získavania metrík. Okrem toho tiež v sebe zapuzdruje všetky
OpenGL volania spojené s vykreslením textových reťazcov. Funkcia generateTextureMap
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postupne vyhľadá prvých 127 ASCII znakov. Činnosť tejto funkcie je rozdelená do dvoch
prechodov. V prvom prechode, sa pre každý zo znakov získajú jeho metriky (šírka znaku,
výška znaku, odsadenie po každej z osi, krok medzi znakmi, veľkosti vyrasterizovaného
znaku), ktoré sa zaznamenajú do objektu typu Glyph. Ten sa následne uloží do hešovacej
tabuľky a bude použitý neskôr. Okrem analýzy jednotlivých znakov dochádza k priebež-
nému odhadu veľkosti atlasu znakov. V druhom prechode znakmi ASCII tabuľky dochádza
k zakresľovaniu ich vyrasterizovanej podoby do atlasu znakov a zároveň sa počítajú textú-
rovacie súradnice, aby sa bolo možné pri vykresľovaní textu odkázať na správny región v
rámci textúry. Tieto údaje sú ukladané tiež do objektov Glyph, ktoré sú inštancované pre
každý zo znakov fontu. Objekty typu Glyph sa ukladajú do indexovanej pamäti (hašovacej
tabuľky), pretože sa počas behu programu očakáva, ich intenzívne dohľadávanie. Objekty
Glyph sú nositeľmi všetkých potrebných informácii pre vykresľovanie textových reťazcov.
Do objektu písma (teda do FontŰu) je možné pridať aj iné symboly. Tie je však potrebné
explicitne vymenovať pomocou funkcie setAdditionalCharSet.

Zostavovanie textových reťazcov ma v réžii funkcia buildString, ktorá na základe za-
daného reťazca vygeneruje objekt typu Mesh, ktorý bude obsahovať geometriu pre každý
zo znakov. Tieto geometrie budú mať tvar otextúrovanej roviny. Veľkosť, umiestnenie a
textúrovacie súradnice roviny sú určené na základe metrík získaných z príslušných objektov
Glyph. Následne je možné túto geometriu/geometrie vykresliť za pomoci vhodného mate-
riálu a so zapnutým zmiešavaním farieb.

Veľkosť textúry atlasu znakov je zaokrúhľovaná na najbližšie vyššie mocniny čísla 2. Dô-
vodom sú vzniknuté kompatibilitné problémy pri starších graĄckých kartách a tiež zvýšená
rýchlosť textúrovacich jednotiek pri správnej veľkosti textúr.

Widget

Samotný renderer nerozlišuje sémantiku toho, čo zobrazuje. Tak isto ani renderovacie pri-
mitíva niesu nositeľmi významu svojej prítomnosti v scéne. V užívateľskom rozhraní je však
žiadúce, aby určité skupiny vykreslených prvkov mali nejaký logický zmysel a aby ich bolo
možné vnímať ako jeden súvisiaci celok.

Implementácia tohto komplexného prvku musí riešiť viacero problémov. Trieda Widget

je implementovaná ako abstraktná. Na pozadí každého widgetu leží implementácia adap-
téru myši Ű java.awt.event.MouseAdapter, čo umožňuje widgetom reagovať na udalosti
generované počítačovou myšou alebo emulovaným dotykom na ploche dotykovej obrazovky.
Keďže sa jedná o vykresliteľný prvok, musí implementovať rozhranie IRenderable.

Životný cyklus widgetu je rozdelený do dvoch etáp.

• Inicializácia - Etapa inicializácie je spustená iba raz a to pred prvým zobrazením
widgetu. Počas tejto etapy sa vytvárajú interné prepojenia a postupne sa spúšťajú
funkcie assemblyDefinition, init, defineDataChannels v uvedenom poradí.

• Beh - Po inicializácii widget vykonáva štandardnú činnosť, ktorá bola zadeĄnovaná
vo funkcii behavior.

Na pozadí prebieha ešte jedna, skrytá inicializácia, počas ktorej sa vytvárajú potrebné
objekty a EventListener-y. Tiež sa vytvárajú prepojenia medzi premennými a príslušnými
kanálmi a zabezpečujú sa potrebné povolenia pre zápis/čítanie týchto kanálov.

Trieda widget v sebe zapuzdruje funkcie určené na automatický výpočet a generovanie
aktívnych zón pre užívateľský vstup. Celý tento proces je založený na analýze metrík a
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transformácii všetkých prvkov, z ktorých je widget zložený. Okrem toho, táto trieda udr-
žiava interné premenné, ktoré potrebuje konkrétna inštancia k svojej činnosti. Komunikácia
všetkých widgetov je automatizovaná a vždy pred zavolaním funkcie behavior dôjde k im-
plicitnej synchronizácii interných premenných na základe hodnôt zapísaných na príslušných
UICom kanáloch. Odosielanie dát je zapuzdrené takým spôsobom, že programátor vytvára-
júci vlastný widget dokáže odoslať potrebné dáta volaním jedinej funkcie bcastData, ktorej
parametrami sú názov kanálu, na ktorý chce zapisovať a dáta zaobalené v kontajnerovej
triede UIComDataContainer.

Komunikačný model, popisujúci prenosy dát medzi vnútornými prvkami widgetu je
vyjadrený pomocou diagramu na obrázku 5.1.

Obr. 5.1: Model komunikácie medzi internými komponentmi
widgetu

Užívateľom deĄnované widgety sú realizované ako špecializácia abstraktnej triedy Widget.
Základná štruktúra užívateľom deĄnovaného widgetu je zložená z už uvedenej množiny fun-
kcii a je štrukturovaná následovne:

1 public Constructor(JSONObject serialized) {

2

3 this();

4 this.deserialize(serialized);

5

6 }

7

8 protected void assemblyDefinition() {

9

10 // Definuje vnutornu strukturu. Tu sa definuje podstrom distribuovaneho

11 // grafu sceny, ktory urcuje ako bude tento widget vyzerat. V tomto strome

12 // sa mozu nachadzat ine widgety alebo renderovacie primitiva.

13

14 }
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15

16 protected void defineDataChannels() throws EMErrorException {

17

18 // Definovanie internych premennych a vytvaranie prepojenia s kanalmi.

19

20 }

21

22 protected void init() {

23

24 // Akym sposobom sa bude widget inicializovat

25

26 }

27

28 protected void behavior() {

29

30 // Urcuje ako sa bude widget spravat. Tu sa zvycajne spracuvavaju

31 // vstupne hodnoty

32

33 }

34

35 public JSONObject serialize() {

36

37 // Sposob serializacie

38

39 }

40

41 public void deserialize(JSONObject serialized) {

42

43 // Sposob deserializacie

44

45 }

Okrem týchto funkcií sú dostupné obslužné funkcie vstupných zariadení (onKeyPress,
onKeyRelease, onKeyTyped, onMouseMove, onMousePressed, onUIEvent, onMouseReleased,
onMouseClicked, onEvent). Na widgety je možné, z hľadiska scény, nahliadať ako na neter-
minálne prvky pozostávajúce z iných neterminálnych alebo terminálnych prvkov a ktoré sú
nosičmi častí distribuovaného grafu scény. Životný cyklus widgetu je znázornený diagramom
na obrázku 5.2.

Obr. 5.2: Životný cyklus widgetu
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Calibration

Vzhľadom k tomu, že sa systém zameriava na užívateľské rozhrania, ktorých prevažnými
prvkami sú presné indikátory hodnôt, bol vyvinutý doplnkový modul Calibration, ktorý je
implementovaný ako rovnomenná trieda. Úlohou tohto modulu je správa kalibrácie indiká-
torov. Kalibrácia je zobrazením každej hodnoty z rozsahu meraných hodnôt danej veličiny
na hodnotu pozície, rotácie alebo inej zložky transformujúcej prvok ukazovateľa v rámci
jeho rozsahu. V konceptoch je možné spozorovať prítomnosť dvoch druhov stupníc, ktoré
Ągurujú v rámci navrhnutých indikátorov.

• Lineárne stupnice - zobrazujú hodnoty, ktoré sú mapované na rozsah stupnice, ktorej
diely sú rovnomerne rozostúpené a krok medzi týmito dielmi je nemenný.

• Nelineárne stupnice - zobrazujú hodnoty, ktoré sú mapované na rozsah stupnice, kto-
rej diely nie sú rozostúpené rovnomerne alebo krok medzi nimi je v rôznych častiach
stupnice odlišný. V prípade niektorých stupníc je možná aj kombinácia týchto prízna-
kov.

Trieda Calibration udržiava zoznam tzv. kalibračných rámcov. Každý kalibračný rá-
mec ma deĄnovanú kalibrovanú hodnotu a príslušnú pozíciu tejto hodnoty na zobrazovanej
stupnici. V prípade, že inštancia triedy udržiava kalibráciu lineárnej stupnice je dostačujúce,
ak sú v zozname 2 kalibračné rámce, jeden pre minimálnu a jeden pre maximálnu hodnotu.
V prípade kalibrácie nelineárnej stupnice je potrebných viacero týchto rámcov. Ideálny stav
je, keď sú zadeĄnované kalibračné rámce pre každý diel nelineárnej stupnice. Alternatívne
je možné deĄnovať jeden rámec pre rozsah viacerých dielov s rovnakým krokom. Volaním
funkcie getLinearCalibratedPosition alebo getNonLinearCalibratedPosition, objekt
triedy Calibration spätne poskytne aktuálne mapovanie hodnoty na stupnicu na základe
kalibračných rámcov, ktoré mu boli predané.

Keyframes

Za účelom zafarbovania intervalov ukázateľov vznikla trieda Keyframes. Táto trieda je na-
vrhnutá ako viacúčelová pomôcka, ktorá udržiava dáta vzťahujúce sa k určeným intervalom.
Jedná sa o mapovanie hodnoty stupnice na akúkoľvek inú hodnotu, napr. vektor, ktorý je
nositeľom hodnoty farby. Implementácia tejto funkcionality umožňuje získavať z objektu
tejto triedy mapované dáta buď skokovo (V rámci celého intervalu sa vráti hodnota, ktorá
je viazaná na jeho dolné ohraničenie) - pomocou funkcie get alebo ako lineárne interpolo-
vané hodnoty - pomocou funkcie getInterpolated.

UICom

Trieda UICom implementuje rovnako nazývané komunikačné rozhranie, cez ktoré medzi se-
bou komunikujú prvky užívateľského rozhrania. Pri implementácii sa uplatňuje vzor Ob-
server. UICom pozostáva z troch prvkov - komunikačný kanál, odberateľ a vydavateľ. Ko-
munikačný kanál, má podľa návrhu umožňovať, jednosmernú komunikáciu vydávateľa s
odberateľom. Implementácia UICom kanálu je realizovaná ako trieda UIComChannel. Každá
inštancia tejto triedy predstavuje samostatný komunikačný kanál, ktorý si spravuje zoznam
vydávateľov a odoberateľov. Právo zapísať na kanál majú výlučne vydávatelia. Čítať z ka-
nálu môžu vydavatelia a odoberatelia. Trieda UIComChannel implementuje spôsob zápisu
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a čítania dát z kanálu. Zapisovať dáta môžu vydavatelia za použitia funkcie bcast. Komu-
nikanti sa môžu volaním funkcie subscribe zaregistrovať ako odberatelia. Objekty, ktoré
chcú odoberať niektorý z kanálov musia implementovať rozhranie UIComSubscriber, ktorý
vyžaduje implementáciu funkcie receive. Vždy, ak dôjde k publikovaniu dát, budú tieto
dáta sprostredkované všetkým odberateľom. Dáta posielané cez toto komunikačné rozhra-
nie môžu byť rôznorodé, ľubovoľného dátového typu. Táto vlastnosť je dosiahnutá vďaka
polymorĄzmu a to tak, že dáta sú zaobaľované do objektov triedy UIComDataContainer,
ktorý využíva generický typ pre bližší popis ich typu. Finálna typová kontrola je v rukách
programátora.

IUIController

Realizácia ovládača užívateľského rozhrania (Controlleru) v kontexte modelu MVC, je zá-
vislá od konkrétneho užívateľského rozhrania. Z hľadiska realizácie systému UI bude na
controller nahliadané ako na akúkoľvek implementáciu rozhrania IUIController. Rozhra-
nie IUIController vyžaduje od triedy, ktorá ho implementuje, deĄníciu jej inicializácie v
rámci implementácie funkcie init, a popis jednej iterácie jej hlavnej slučky - implementácia
funkcie update.

IDataProvider

IDataProvider je reprezentantom Modelu v kontexte MVC. Jedná sa o časť aplikácie,
ktorá zobrazované dáta generuje alebo inak získava z rôznych zdrojov. Implementácia lo-
giky Modelu je výhradne záležitosťou programovanej aplikácie. Systém užívateľského ro-
zhrania bude deĄnovať iba rozhranie, ktorým môže aplikácia so systémom komunikovať.
Rozhranie IDataProvider deĄnuje požiadavok na implementáciu funkcií pre prenos dát
medzi aplikáciou a systémom UI. Jedná sa o rozhranie, ktoré bude sprostredkovať komu-
nikáciu medzi Controllerom a Modelom. Funkčnosť systému UI nieje priamo závislá na
použití tohto rozhrania a preto, v prípade potreby nieje problémom, ak by bol použitý
akýkoľvek iný spôsob komunikácie medzi týmito dvoma časťami MVC. Aktuálna imple-
mentácia deĄnuje rozhranie pomocou funkcii getDataNameList, getBatchData, getData,
getMultiComponentData, setData, getStringData. Ako je možné vidieť, toto rozhranie je
silne závislé na charaktere dát, ktoré produkuje model a bolo vytvorené priamo za účelom
komunikácie s triedami knižnice XPlaneConnect.

ClickArea

ClickArea deĄnuje oblasť, v rámci ktorej ak dôjde ku kliku myšou alebo dotyku prstom
cez dotykovú obrazovku, bude táto událosť zaznamenaná a posunutá k ďalšiemu spracova-
niu. Jedná sa v podstate o Event Listener, ktorý reaguje na vstupné udalosti generované
implementáciou abstraktnej triedy MouseAdapter, a následne overuje, či došlo k vstupnej
udalosti v rámci vymedzeného regiónu. Ohraničenie zóny je realizované ako zreťazená mno-
žina bodov, na ktoré sa nahliada ako na polygón. Táto oblasť je v jej východzej podobe
vždy v tvare obdĺžnika alebo štvorca. Manuálne však možno upraviť jej tvar na akýkoľvek
konvexný alebo nekonvexný polygón. Kontrola, či došlo k aktivácii tejto zóny je vlastne
úlohou hľadania bodu v nekonvexnom polygóne. Existuje niekoľko možností ako túto úlohu
vyriešiť.
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Dvomi najčastejšie používanými algoritmami pri riešení tejto problematiky sú:

• Winding number algorithm - princípom je, že algoritmus počíta súčet uhlov medzi
následujúcimi bodmi. Ak je tento súčet rovný 2π, bod sa nachádza vo vnútri polygónu,
inak sa nachádza mimo neho [54].

• Crossing number algorithm - tento algoritmus počíta počet priesečníkov priamky,
začínajúcej v skúmanom bode smerujúcej ľubovoľným smerom, s hranami polygónu.
Ak je počet priesečníkov predelený číslom 2 nepárny, potom sa skúmaný bod nachádza
v polygóne, inak je tento bod mimo polygónu [54].

Je jedno, ktorý z uvedených algoritmov bude použitý. Oba podávajú rovnaké výsledky
a prípadná časová náročnosť algoritmu je v tomto prípade bezpredmetná, pretože sa ne-
predpokladá vyhodnocovanie extrémne zložitých polygónov. Pre túto implementáciu bude
použitý algoritmus Crossing number algorithm. Implementácia bude v hraničných prípa-
doch (teda v prípadoch, keď testovaný bod leží na hrane alebo na niektorom z bodov poly-
gónu) nahliadať na tento bod ako keby sa nachádzal mimo polygónu. Značne sa zjednoduší
implementácia tohto algoritmu a v skutočnosti bude vzniknutý rozdiel nepatrný.

Z testovacieho bodu bude vygenerovaná testovacia priamka, ktorej smerový vektor bude
rovný [1,0,0]. Následne sa bude iterovať cez všetky hrany polygónu za použitia následujúcich
rovníc, odvodených z analytického popisu priamky y = ax+ b.

Slope(A,B) =
(By −Ay)

(Bx −Ax)
(5.1)

Intercept(A,B) = By − Slope(A,B) ∗Bx (5.2)

Hodnota „SlopeŞ určuje smernicu priamky. Hodnota „InterceptŞ určuje výšku, v ktorej
sa nachádza priesečník testovanej priamky s osou Y. Priesečník [ix,iy,iz] testovacej priamky
testline(testPoint, [1000, testPointy, 0] a priamky hrany edgeLine(edgePointA, edgePointB)
sa vypočíta pomocou následujúcich rovníc.

ix =
Interrcept(testPoint, [1000, testPointy, 0])− Intercept(edgePointA, edgePointB)

Slope(edgePointA, edgePointB)− Slope(testPoint, [1000, testPointy, 0])
(5.3)

iy = Slope(edgePointA, edgePointB) ∗ ix+ Intercept(edgeLine) (5.4)

iz = 0 (5.5)

Na koniec stačí už iba otestovať, či bod [ix,iy,iz] leží medzi bodmi edgePointA a
edgePointB. Tento výpočet musí byť vykonaný pre každú hranu polygónu. Ak je súčet
všetkých pozitívnych testov nepárny, testovaný bod sa nachádza v polygóne a aktívna zóna
môže informovať príslušný prvok UI o tom, že došlo k jeho stlačeniu. V prípade, že je počet
pozitívnych testov párny, bod sa nachádza mimo polygónu.

Pri implementácii vzniká potreba testovať umiestnenie polygónu v 3D priestore voči 2D
bodu. Riešením je vykonať spätnú perspektívnu projekciu tohto polygónu do roviny kamery
a až následne hľadať priesečníky priamok.

91



Všeobecný popis činnosti naimplementovaného systému UI

Naimplementovaný systém UI vykonáva svoju činnosť postupne tak, že na začiatku, pred
prvým vykreslením užívateľského rozhrania, dochádza k inicializácii a načítaniu všetkých
potrebných zdrojov. Prvému prechodu grafom scény predchádza kompilácia všetkých sha-
derov, registrácia uniformných premenných, zostavenie materiálov, inicializácia všetkých
potrebných komponent, vytvorenie OpenGL kontextu, vytvorenie hlavného AWT okna,
nastavenie vykresľovacieho reťazca, konĄgurácia post-processingu, inicializácia adaptérov,
listenerov a inicializácia komunikačného rozhrania UICom. Následne sa pristupuje k de-
serializácii grafu scény, ktorý sa následne začne postupne prechádzať. Počas deserializácie
dochádza k rekonštrukcii widgetov a tie sa pri vytvorení ich inštancii zároveň zostavujú,
pričom dochádza ku generovaniu potrebných fontov, načítavaniu textúr, výpočtu aktív-
nych zón, vytváraniu UICom kanálov a ich prepájaniu s internými premennými widgetov.
Následne dôjde k opakovanému prekresľovaniu užívateľského rozhrania. Životný cyklus zo-
brazovania užívateľského rozhrania je znázornený diagramom na obrázku 5.3.

Na začiatku každej iterácie vykresľovacej slúčky je volaná funkcia update UIControl-
leru, čím dôjde k aktualizácii dát, ktoré budú zobrazované. Následne sa zavolá funkcia
drawScene, ktorá postupne vykreslí všetky widgety. Počas vykresľovania widgetov, sú vy-
konávané prípadné zmeny dát na základe užívateľských vstupov. Tieto zmeny má v réžii
tiež UIController. Po vykreslení celej scény, UIController pošle modelu požiadavky na
úpravu dát a ten ich následne spracuje. Týmto je celá scéna vykreslená a môže dôjsť k
ďalšej iterácii.

Konkrétna implementácia UIControlleru pre vytváraný kokpit je realizovaná v triede
s názvom B737UICtl. Štruktúra sa drží podobného prístupu. Kontrolér si udržiava hešova-
ciu tabuľku všetkých simulačných hodnôt, ktorú pravidelne aktualizuje a pri volaní funkcie
update dochádza k vyhodnoteniu aktuálnej konĄgurácie lietadla a následne k formátova-
niu týchto dát do vhodnej podoby na základe zistených informácii. Kontrolér Ąguruje na
väčšine komunikačných kanálov ako vydavateľ s výnimkou tých, prostredníctvom ktorých
získava užívateľské vstupy. Správne naformátované hodnoty postupne zapisuje na príslušné
kanály. Na užívateľské vstupy, implementovaný kontrolér reaguje asynchrónne a ukladá si
modiĄkované hodnoty do vyrovnávacej pamäte. Po zapísaní všetkých výstupných hodnôt
na kanály, pristúpi k obsluhe všetkých nastrádaných požiadavkov o zmenu niektorého zo
stavov simulácie. Tie postupne posiela objektu XPlaneDataProvider, ktorý je v tomto
prípade modelom letových dát.

5.3 Implementácia užívateľského rozhrania

Táto podkapitola bude pojednávať o implementácii navrhnutého užívateľského rozhrania.
Tvorba užívateľského rozhrania pozostáva z dvoch etáp. V prvej etape sa pripravili potrebné
Widgety, ktoré budú tvoriť prvky UI. Následne sa vytvoria textúry a graĄka pre tieto
widgety.

Pri implementácii widgetov dochádza vo veľkej miere k znovu použitiu už naimplemen-
tovaných prvkov. Preto nastáva situácia, že jeden widget je skomponovaný z viacerých iných
widgetov. V tejto sekcii budú spomenuté iba tie, ktoré sú na najvyššej úrovni a implemen-
tujú zložitejšie správanie. Dôvodom je veľký počet naimplementovaných widgetov a popísať
každý z nich by bolo kontraproduktívne, keďže všetky sú špecializáciou popísanej imple-
mentácie triedy Widget a väčšina z nich majú jednoduchú nezaujímavú kompozíciu. Prácu
s widgetmi si je možné predstaviť ako prácu so stavebnými blokmi, z ktorých je možné

92



Obr. 5.3: Životný cyklus vytvoreného systému UI

skladať zložitejšie bloky, ktoré môžu byť opäť použité ako súčasť nejakého väčšieho prvku.
Takto navrhnutý widget je skvelým nástrojom pre dekompozíciu veľkého problému, akým
môže byť implementácia zložitého indikátora.

V implementácii sú widgety rozdelené do troch balíkov. Balík uiwidgets obsahuje zá-
kladnú paletu všeobecných widgetov, ktoré predstavujú základné stavebné prvky zložitejších
widgetov a užívateľských rozhraní ako celku. Medzi tieto widgety patrí napríklad widget
Label - popisok, AlignedText - zarovnaný text, Image - obrázok, Panel - plocha, Button

- tlačítko, Toggle - prepínač a ďalšie. Každý z týchto widgetov je parametrizovateľný, čím
je možné dosiahnúť rôznej podoby alebo správania tohto prvku za použitia rovnakej im-
plementácie pričom jeho sémantika ostáva nezmenená. Balík userwidigets zahŕňa všetky
užívateľom vytvorené widgety. Parametrizovateľnosť týchto prvkov je nepovinná a záleží na
implementácii konkrétneho widgetu. Balík uiwidgets3d obsahuje základné stavebné prvky,
ktoré sú určené výhradne pre vytváranie 3D užívateľského rozhrania. Je doplnkom k balíku
uiwidgets, ktorého prvky môžu byť využité taktiež v 3D.

5.3.1 Príprava zdrojov

Zdrojmi sa v tomto prípade rozumie množina textúr, ktoré sú vytvorené na základe uvede-
ných konceptov. Základná graĄcká podoba je vyhotovená vo vektorovom graĄckom editore
InkScape. Potom je návrh rozdelený na jednotlivé komponenty. Niektoré ukazovatele sú
vytvárané výhradne procedurálnym spôsobom, čo znamená, že ich tvary a podoba je vyge-
nerovaná programom. Pre túto skupinu indikátorov nieje potrebné vytvárať žiadne textúry.
Widgety, ktoré vo svojej implementácii používajú iné widgety typu Image, budú vyžadovať
textúry niektorých ich súčastí. Pre tieto prvky užívateľského rozhrania sa vyexportujú prí-
slušné prvky graĄckého návrhu v potrebnom rozlíšení. Textúry sú exportované vo formáte
PNG a podporujú alfa kanál. Textúry sú ukladané do zložky /textures, aby boli dostupné
pre manažéra zdrojov.

Okrem textúr je potrebné vytvoriť samotné rozhranie obrazoviek. Každá z obrazoviek je
uložená vo vlastnom súbore typu JSON ako serializovaná scéna. Táto scéna bola vytváraná
ručne, nakoľko systém UI zatiaľ neposkytuje vhodný editor, ktorý by bol schopný prvky UI
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presne rozmiestňovať. Tieto súbory sú vo formáte popísanom v podsekcii UISerializer/U-
IDeserializer. Obrazovky sú vyskladané pomocou widgetov na najvyššej úrovni, aby boli
tieto súbory prehľadné a ľahko spravovateľné. Teoreticky by bolo možné tieto obrazovky
vytvárať pomocou základných widgetov, to by však neprispelo k prehľadnosti zdrojových sú-
borov obrazoviek a prípadné odhaľovanie chýb by bolo veĺmi náročné. Tiež by sa vytratila
sémantika zložitejších nástrojov, čo by mohlo opäť viesť k problematickej správe vytvo-
rených obrazoviek. Hlavné obrazovky sú ukladané do priečinka /uimainscreen. Stránky,
ktoré sú súčasťou MFD, sú ukladané do priečinka /uiscreen. Modálne okna sú ukladané
do priečinka /uiscreen/modal.

5.3.2 Primárny letový displej

Rýchlomer

je implementovaný ako kompozícia viacerých dielčích Widgetov. Dekompozíciou ukazovateľa
navrhnutého v rámci konceptu PFD je možné zistiť, že sa skladá z niekoľkých častí.

• Indikátor trendu rýchlosti - 2 na sebe závislé šípky, ktoré sa zobrazujú v prípade, že
nimi reprezentovaný trend je aktuálny.

• Okno pre zobrazenie rýchlosti - je pasívny graĄcký prvok, ktorý vizuálne oddeľuje
aktuálnu hodnotu od pozadia. Jeho súčasťou je popis typu zobrazovanej rýchlosti a
jednotky, v ktorých je rýchlosť uvádzaná.

• Textová reprezentácia hodnoty rýchlosti.

• Pohybujúca sa stupnica, ktorá pozostáva z dielikov. Niektoré z nich sú doplnené o
číselné vyjadrenie hodnoty, ktorú reprezentujú.

• Farebné kódovanie stupnice.

• Záložky stupnice niektorých jej hodnôt.

Na základe tejto dekompozície je možné začať vytvárať jednotlivé widgety, ktoré budú
súčasťou jedného celku zaobaleného do widgetu s názvom Airspeed.

Dizajnové doplnky sú realizované ako widgety typu Image a vzhľadom k tomu, že ne-
vykonávajú žiadnu zaujímavú činnosť, ani neimplementujú žiadne špeciálne postupy, sú z
hľadiska ďalšieho textu nezaujímavé.

Indikátor trendu rýchlosti možno implementovať ako súbor 2 widgetov AnnunciatorLight.
Widget AnnunciatorLight predstavuje graĄcký prvok, ktorý simuluje svetelnú kontrolku
tým, že sa zobrazí alebo skryje na základe vstupnej binárnej hodnoty, prečítanej z pripoje-
ného kanálu UICom.

Okno pre zobrazenie rýchlosti je možné vytvoriť ako súbor widgetu Image a dvoch wid-
getov AlignedText. widget Image bude zobrazovať pozadie okna a widgety AlignedText

budú zobrazovať reťazce identiĄkujúce typ zobrazovanej hodnoty a jej jednotku. Textová
reprezentácia hodnoty rýchlosti je tiež zobrazovaná pomocou widgetu AlignedText.

Pohybujúca sa stupnica je špeciĄcký problém, ktorý je potrebné dekomponovať. Prvo-
plánovo sa môže zdať riešenie pohybujúcej sa stupnice triviálne no v skutočnosti sa imple-
mentácia musela vysporiadať s viacerými problémami. V prvom rade je potrebné určiť ako
bude táto stupnica vykresľovaná.
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Ponúka sa prístup, kedy sa bude stupnica skladať z niekoľkých, na seba nadväzujúcich
obrázkov, ktoré sa budú zreťazené posúvať smerom hore alebo dole. Nevýhodou takejto im-
plementácie by bola prípadná potreba zmeniť dizajn stupnice, krok stupnice alebo rozsah
stupnice. Realizovať pomerne jendnoduchú zmenu by si vyžadovalo zásah do logiky wid-
getu výškomeru a tiež by sa museli všetky tieto obrázky na novo vytvárať, exportovať a
kalibrovať.

Vďaka štruktúre navrhnutého systému UI je možné takúto stupnicu vytvoriť ako pa-
rametrizovaný, procedurálne generovaný widget ScrolledGauge, ktorý bude pozostávať zo
skupiny widgetov reprezentujúcich dieliky, vychádzajúcich z widgetu ScaleComponent.

Každý prvok rozširujúci triedu ScaleComponent v sebe udržiava informáciu o zobrazo-
vanej hodnote, viditeľnosti textovej reprezentácie hodnoty a jeho zafarbenia. Každá špecia-
lizácia potom, za použitia týchto informácii, deĄnuje svoj dizajn. Dizajn dieliku stupnice
indikátora rýchlosti bude pozostávať, v prípade, že je jeho hodnotou násobok čísla 20, z
renderovacieho primitíva Line a widgetu AlignedText umiestneného vedľa tejto priamky.
V opačnom prípade bude dielik zobrazený ako bod, ktorý sa bude vykresľovať za použitia
graĄckého primitíva Point.

Samotný widget ScrolledGauge bude spravovať jednotlivé widgety dielikov a samoz-
rejme údaje o kalibrácii, ktoré sú vypočítavané automaticky. Tu nastáva problém, kedy
je stupnica zložená z veľkého počtu dielikov, pretože zobrazuje značný rozsah. Stupnica
je jeden z veľkého množstva prvkov zobrazovaných na displeji PFD, preto nieje možné, z
hľadiska úspory procesorového času dedikovaného k výpočtu transformačných matíc dielov
stupnice, vygenerovať celú stupnicu naraz. Takto implementovaný displej by bol nepouži-
teľný a nedokázal by plynulo zobrazovať údaje.

Stupnica môže byť vytvorená pomocou menšieho počtu dielov a vďaka tomu, že každý
prvok stupnice je widgetom, teda implementuje vlastné autonómne správanie, je možné
dynamicky meniť dizajn a hodnoty zobrazované týmto malým počtom dielov. Takto dôjde
k značnej redukcii widgetov, s ktorými bude stupnica pracovať. Widget ScrolledGauge

vykonáva, v rámci svojej činnosti, výpočty umiestnenia jednotlivých dielov stupnice a ak-
tualizáciu ich hodnôt tak aby celkový dojem evokoval pocit, že sa jedná o dlhú, neprerušenú
sériu prvkov. Ide prakticky o klam, ktorý odbremení systém užívateľského rozhrania od
spracovania značného množstva widgetov.

Farebné kódovanie stupnice je realizované ako dynamické zobrazovanie viacerých, na
seba nadväzujúcich renderovacích primitív Line a StrippledLine, ktoré sú zafarbené podľa
navrhnutého farebného kódovania. Prerušovanou čiarou (StrippledLine) sú zvýrazňované
regióny, ktoré sa nachádzajú pod referenčnou hodnotou, ktorú tvorí hranica rýchlosti Va.
Opäť nieje možné tento prvok realizovať formou statických obrázkov, nakoľko sa jedná o
dynamicky sa meniacu časť letového ukazovateľa.

Záložky stupnice sú realizované podobne ako stupnica tak, že jednotlivé záložky sú opäť
samostatné widgety. Tento krát sa jedná o špecializácie widgetu Bug, ktoré sú súčasťou
widgetu ScaleBugContainer. ScaleBugContainer usporadúva widgety záložiek tak, aby
korešpondovali s hodnotou ku ktorej sú viazané. Každá špecializiácia widgetu Bug v sebe
nesie informáciu o tom, na ktorú hodnotu má byť naviazaná a popis toho, ako vyzerá,
prípadne akým spôsobom bude svoju podobu meniť.

Všetky uvedené dielčie widgety sú usporiadané vhodným spôsobom a tvoria jeden veľký
widget s názvom Airspeed, ktorý nad nimi vytvára sémantiku. Pri skladaní konečného
rozhrania sa bude ďalej pracovať už iba s týmto celkom.

95



Výškomer

Výškomer je v podstate, z hľadiska implementácie, totožný s rýchlomerom. Dochádza k ma-
lému rozdielu v kroku stupnice, dizajnu dielov stupnice a absencii väčšiny záložiek. Keďže
systém UI umožňuje modulárny návrh indikátorov, implementácii výškomera nič nebráni
zúžitkovať už vytvorené prvky, ktoré vznikli za účelom implementácie rýchlomera. Preto
bude stupnica realizovaná obdobným spôsobom pomocou widgetu ScrolledGauge. Diely
tejto stupnice budú deĄnované ako špecializácia widgetu ScaleComponent. Dizajn dielov
sa bude líšiť iba v ich zrkadlovom prevedení oproti tým, použitým pri implementácii rých-
lomera.

Implementácia okna zobrazujúceho aktuálnu hodnotu môže ostať identická s pozmene-
nými parametrami pre zobrazované popisky veličín a jednotiek. Trend zmeny zobrazovanej
hodnoty môže ostať neaktívny vzhľadom k tomu, že trend je zobrazovaný pomocou indiká-
tora vertikálnej rýchlosti.

Namiesto záložiek je na stupnicu pridaná značka terénu, ktorej umiestnenie v rámci
stupnici sa dynamicky mení na základe hodnôt meraných rádiových výškomerom. Úro-
veň decision height (rozhodujúcej výšky) je zobrazovaná podobne ako značka terénu. Oba
tieto prvky sú implementované ako špecializácie widgetu Bug a sú spravované widgetom
ScaleBugContainer.

Spojením týchto prvkov do jedného widgetu vznikne widget s názvom Altimeter, ktorý
je možn nájsť v balíku userwidgets.

Kompas

V rámci konceptu navrhnutý kompas pozostáva z troch hlavných častí. Posúvaná stupnica,
okno v ktorom sa zobrazuje aktuálna hodnota zobrazovaná na kompase a identiĄkácia typu
zobrazovanej hodnoty. Súčasťou stupnice sú záložky nastavených hodnôt CRS a HDG na
panele MCP. Opäť je možné pozorovať, že tento prvok pozostáva z charakterovo podobných
súčastí ako tomu bolo v prípade výškomera a rýchlomera. Opäť sa jedná v podstate o
posúvanú stupnicu.

Widget ScrolledGauge môže byť opäť zužitkovaný. Rozdielom medzi stupnicou výško-
mera, rýchlomera a kompasu je os, pozdĺž ktorej sa stupnica posúva. ScrolledGauge bol
pôvodne navrhnutý ako stupnica s vertikálnym posunom. Požadovanú zmenu je možné do-
siahnuť veľmi jednoduchou modiĄkáciou. Stačí, ak sa widget otočí o 90 stupňov a widgety
implementujúce dizajn dielov horizontálnej stupnice budú brať túto skutočnosť do úvahy.
Keďže sa všetky tieto komponenty ukladajú do stromovej štruktúry, v ktorej sú súčasťou
niektorého z jej uzlov, riešením celého problému je zmena jediného transformačného údaju.

Hodnoty poukazujúce na typ zobrazovanej hodnoty a jej pôvodu sú implementované
za použitia widgetov FormattedText, ktoré zobrazujú reťazce umiestnené na príslušnom
kanáli. To znamená, že reťazec zorbazovaného textu je v réžii kontroléru UI.

Záložky sú realizované rovnako ako v prípade predchádzajúcich indikátorov - pomocou
widgetu ScaleBugContainer a jeho členských špecializácii widgetu Bug.
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Variometer

Vertikálny indikátor je navrhnutý ako už popísaný „plný ukazovateľŞ. Tento ukazovateľ
bude hodnoty znázorňovať zafarbovaním svojej plochy. Jeho dizajn pozostáva z:

• Dvoch plných ukazovateľov.

• Statickej nelineárnej stupnice.

• Textovej reprezentácie hodnoty.

• Popiskov meranej veličiny a jej jednotky.

• Záložky zobrazujúcej nastavenú hodnotu vertikálneho stúpania.

Plné ukazovatele sú v tomto prípade jednoduchého tvaru a ich implementáciou je widget
ProgresBar. ProgressBar pozostáva z pozadia a meniaceho sa popredia. Pozadie a popre-
die je realizované za pomoci primitíva Plane. Farby sú parametrizovateľné a sú nastaviteľné
prostredníctvom pripojených UICom kanálov alebo ako parameter tohto widgetu. Hodnota
je zobrazovaná prekrývaním pozadia popredím. Na základe nastavenej hodnoty sa upravuje
mierka a umiestnenie popredia po jednej z osí, tak aby jeho veľkosť voči veľkosti pozadia
vyjadrovala pomer hodnoty vzhľadom k zobrazovanému rozsahu. Samozrejmosťou je auto-
matická kalibrácia, ktorá štandardne mapuje zadaný rozsah hodnôt na interný rozsah 0 až
1.

Bolo uvedené, že hodnoty sa budú zobrazovať na nelineárnej stupnici, preto bude ex-
plicitne prepísaná kalibrácia widgetu ProgressBar na kalibráciu príslušnú k vygenerovanej
stupnici.

Statická nelineárna stupnica je implementovaná ako widget GeneratedScale, ktorý na
základe zadaných názvov tried dielov stupnice, a na základe zadaných parametrov proce-
durálne vygeneruje lineárnu alebo nelineárnu stupnicu, vrátane kalibrácie, ktorá môže byť
zdieľaná s inými widgetmi.

Textové vyjadrenie hodnoty je realizované, obdobne ako popisky meranej veličiny a jej
hodnoty, za pomoci widgetu AlignedText.

Táto množina prvkov tvorí widget VSIndicator.

Umelý horizont

Umelý horizont v sebe kombinuje stupnicu sklonu, indikátor náklonu a indikátor priečného
skĺzu. Stupnica sklonu je opäť dynamická stupnica, ktorá už bola naimplementovaná a bola
popisovaná ako widget ScrolledGauge. Samotná stupnica teda môže byť realizovaná už
hotovým modulom ScrolledGauge, ktorý sa z pohľadu implementácii nebude ničím líšiť
od výškomeru, rýchlomeru a kompasu. Jediný rozdiel bude v odlišnom dizajne prvkov tejto
stupnice.

Stupnica bude využívať stupne v 3 vyhotoveniach:

• Stupeň znázorňujúci pozitívne hodnoty sklonu voči horizontu - jedná sa, ako inak, o
špecializáciu už známeho widgetu ScaleComponent. Táto špecializácia bude deĄnovať
dizajn stupňa stupnice pomocou štyroch primitív typu Line a dvoch widgetov typu
AlignedText Ű hodnota sklonu v stupňoch.

• Stupeň znázorňujúci negatívne hodnoty sklonu voči horizontu - opäť je to špecializácia
triedy ScaleComponent. Táto špecializácia deĄnuje dizajn stupňa stupnice pomocou
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dvoch primitív typu Line, dvoch primitív typu StrippledLine a dvoch widgetov
typu AlignedText - hodnota negatívneho sklonu v stupňoch.

• Stupeň znázorňujúci horizont - Tento stupeň je reprezentovaný iba dvoma primitívami
typu Line.

Aby nebolo nutné riešiť to, ktorý typ stupňa stupnice má byť zobrazený, vznikla ešte
jedna špecializácia widgetu ScaleComponent, ktorá v sebe zahŕňa skryté inštancie všetkých
troch spomenutých dizajnov a nazýva sa AutomaticAttitudeIndicatorStep. V popise jej
činnosti je selektívne zobrazovanie vhodnej inštancie na základe vstupnej hodnoty, ktorá
určuje, akú hodnotu má stupeň stupnice reprezentovať.

Prakticky to znamená, že samotná stupnica pracuje výhradne s inštanciami
AutomaticAttitudeIndicatorStep a zodpovednosť za zobrazenie správneho dizajnu prvku
stupnice je presunutá z réžie widgetu ScrolledGauge do implementácie widgetu
AutomaticAttitudeIndicatorStep.

Podfarbenie stupnice sklonu modrými a hnedými dlaždicami je implementované pomo-
cou widgetu VerticalStacker. Jedná sa o widget ktorý zobrazuje štvoricu obrázkov. Jeho
posuvom dochádza k postupnému prekladaniu posledného obrázku na začiatok tejto štvo-
rice alebo opačne. Na pozadí implementácie VerticalStackerŰu Ągurujú LIFO a FIFO
fronty, ktoré implementujú operácie rollForward a rollBack. Prvkami týchto front sú
widgety typu Image.

Symbol lietadla umiestnený v strede tohto ukázateľa je implementovaný ako prvok
Image. Ukázateľ FPV je taktiež implementovaný ako widget typu Image, ktorého umiestne-
nie je prepočítavané na základe vstupných hodnôt. Vertikálny a horizontálny prvok nástroja
FlightDirector sú realizované ako renderovacie primitíva Line vo farebnom vyhotovení ma-
genta. Ich pozície sú, podobne ako pri FPV, kalkulované na základe vstupných dát.

Indikátor náklonu je implementovaný ako widget RollIndicator. Jeho základnou čas-
ťou je stupnica v tvare 120 stupňového kruhového výrezu. Stupnica je procedurálne genero-
vaná za pomoci widgetu GeneratedDialGauge, ktorý na základe poskytnutých parametrov
rozmiestňuje jednotlivé diely stupnice po obvode myslenej kružnice s nastaveným polome-
rom. Podobne ako GeneratedScale, aj GeneratedDialGauge automaticky vypočítava ka-
libráciu, ktorú je možné zdieľať s ostatnými prvkami UI. DeĄnícia dizajnu prvkov stupnice
je obdobná ako v predchádzajúcich prípadoch.

Ukázatele náklonu a skĺzu sú implementované ako widgety Image. Ich aktuálna pozícia-
/rotácia je získavaná na základe kalibrácie vygenerovanej stupnice.

Ostatné indikátory

Väčšina ostatných ukázateľov sú buď textového charakteru alebo fungujú na spôsob kon-
troliek. Pre prípad prvej uvedenej skupiny je k dispozícii dvojica už spomenutých wid-
getov, AlignedText a FormattedText. Rozdiel medzi týmito dvoma widgetmi je ten, že
FormattedText má preddeĄnovaný preĄx a postĄx, ktorý sa zobrazuje pred a za zobrazo-
vanou hodnotou. FormattedText umožňuje zobrazovať reťazce, ktoré získava z niektorého
kanálu UICom. AlignedText neumožňuje túto variabilitu a zobrazovaná hodnota je získa-
vaná buď z interných výpočtov widgetu, alebo je to nemenná hodnota zadaná ako parameter
tohto widgetu.

Widgety typu AnnunciatorLight a AlignedText je možné používať aj ako kontrolky,
ktoré sa zobrazujú a miznú na základe signálov príslušných kanálov UICom.
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Okrem spomínaných typov ukazovateľov sa v navrhnutých konceptoch nachádza ešte
jeden typ indikátoru. Reč je o kruhových indikátoroch podobných tým, ktoré sú vytvárané
widgetmi ProgressBar. Tieto indikátory sú použité ako ukazovatele hodnôt N1 a EGT
a jedná sa o triedu indikátorov, ktoré hodnotu vyjadrujú vyfarbením časti svojej plochy.
Tieto motorové indikátory sú implementované ako widget s názvom EngineCIndicator,
ktorý pozostáva z týchto dielčích prvkov

• Telo indikátora je vytvorené za pomoci vykresliteľného primitíva DynamicGeometry.
Je to geometria, ktorá sa modiĄkuje na základe nejakého parametru. V tomto prípade
je geometria postupne odkrývaná s rastúcou zobrazovanou hodnotou.

• Kruhová stupnica s ľubovoľným lineárnym krokom. Táto stupnica sa zobrazuje na von-
kajšej časti dynamickej geometrie. Stupnica je implementovaná ako inštancia widgetu
GeneratedDialGauge.

• Červená ručička zvýrazňujúca hranu medzi popredím a pozadím. Implementácia tohto
prvku je založená na aplikácii vykresliteľného primitíva Line s vhodne nastaveným
odsadením centra otáčania (pivot pointu).

• Číselné vyjadrenie aktuálnej hodnoty a popisky identiĄkujúce zobrazovanú veličinu a
jej jednotku. Tieto údaje sú zobrazované pomocou troch widgetov AlignedText.

Ukazovateľ EngineCIndicator na svojom vstupe akceptuje parameter, ktorým je možné
za pomoci štruktúr Keyframe vyfarbiť ľubovoľné intervaly vybranou farbou alebo farebným
prechodom.

Všetky widgety implementujúce niektorý so základných ukázateľov podporujú zmenu
ich farby v prípade dosiahnutia niektorej kritickej hodnoty. Táto zmena môže byť buď
iniciovaná internou samostatnou činnosťou widgetu (teda môže byť naimplementovaná vo
funkcii behavior) alebo spúšťačom môže byť kontrolér užívateľského rozhrania.

5.3.3 Multifunkčný letový displej

Multifunkčný displej zobrazuje viacero obrazoviek. Väčšina prvkov tj. widgetov používaných
na týchto obrazovkách je totožných s widgetmi, ktoré už boli predstavené v predchádzajúcej
sekcii. Väčšina inidikátorov je vytváraných obdobným spôsobom a preto nebudú všetky
obrazovky rozoberané dopodrobna a nebude popisovaná ich detailná implementácia. Budú
však spomenuté widgety, ktoré sa líšia od uvedených v tom, akú úlohu zabezpečujú.

MultiScreenDisplay

Je widget, ktorý zapuzdruje množinu stránok (samostatných serializovaných scén). Stránky
sú ukladané v súboroch JSON ako serializovné scény. Implementácia tohto widgetu auto-
matizuje deserializáciu spravovaných stránok, ku ktorej dochádza pri inicializácii widgetu.
Widget MultiScreenDisplay je plne parametrizovateľný, čo znamená, že množstvo spravo-
vaných stránok nieje nijako obmedzené a je len na návrhárovi UI, koľko ich uvedie. Každá zo
stránok má pridelený unikátny identiĄkačný kód, podľa ktorého môže kontrolér UI podnietiť
widget MultiScreenDisplay k zobrazeniu požadovanej stránky.

MultiScreenDisplay je manažérom nad spomínanými stránkami a určuje, ktorá sa
kedy zobrazí. Displej je riadený stavovým automatom. Ten udržiava aktuálny stav a riadi
prechody do iných stavov. Každý stav stavového automatu riadi jednú zo zverených stránok.
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Button

Button je widget, ktorý implementuje aktívny prvok užívateľského rozhrania - tlačidlo.
Button je z hľadiska komunikácie cez UICom implementovaný ako odberateľ ale aj ako
vydávateľ. Tlačidlo môže nadobúdať 2 stavy - stlačené, uvoľnené. Tieto stavy sú riadené
stavovým automatom. Súčasťou každého stavu je obrázok pozadia vytvorený pomocou wid-
getu Image a text na popredí tlačidla, ktorý je vytvorený pomocou widgetu AlignedText.
Súčasťou implementácie tlačidla je popis reakcie na signály aktívnej zóny kliku, na základe
ktorých tento widget, ak dôjde k jeho stlačeniu, vygeneruje správu pre odberateľov kanálu
UICom, na ktorý ako vydávateľ publikuje.

SquawkWindow

Widget SquawkWindow predstavuje rozhranie pre nastavovanie rôznych číselných hodnôt.
Vznikol ako ovládací prvok pre zmenu kódu transpondéra ale jeho implementácia bola vy-
užitá aj v prípade rozhrania pre nastavovanie frekvencii. Každá inštancia tohto widgetu sa
viaže k jednej číslici nastavovanej hodnoty. Aktuálna hodnota sa zobrazuje v prostriedku
tohto ovládacieho prvku a po jeho hornej a dolnej hrane sa nachádzajú tlačidla, pomo-
cou ktorých je možné aktuálnu hodnotu modiĄkovať. Implementácia tohto widgetu bola
realizovaná takto:

• Pozadie prvku je tvorené obrázkom. Vykreslenie obrázku je dosiahnuté pomocou wid-
getu Image, ktorého parametrom je cesta k súboru požadovaného obrázku.

• Tlačidla +/- sú realizované ako inštancie widgetu Button.

• Zobrazovaná hodnota číslice je vytvorená pomocou widgetu AlignedText.

ModalWindow

Modálne okno je ovládací prvok užívateľského rozhrania, ktorý vytvorí doplnkové okno v
rámci hlavného okna aplikácie. V kontexte obrazoviek letového displeja by bolo nezmyslom
vytvárať samostatné okna, ktoré by prekrývali hlavné okno. Widget ModalWindow je ozna-
čený mierne zavádzajúcim názvom. V skutočnosti tento widget predstavuje nový ovládací
prvok, ktorý sa zobrazuje na miesto štandardnej obrazovky, pričom deaktivuje prípadné
ovládacie prvky obrazovky umiestnenej pod ním. ModalWindow zobrazuje kvázi okno, ktoré
môže byť nositeľom ľubovoľného obsahu. Súčasťou tohto okna je jeho nadpis a sada troch
ovládacích tlačidiel (napr. OK, RESET, CANCEL). Dôležitou vlastnosťou popisovaného widgetu
je, že nedochádza k deaktivácii alebo prekrývaniu hlavného menu MFD, vďaka čomu môže
pilot v prípade potreby urýchlene prepnúť na ľubovoĺnú štandardnú stránku.

Implementácia widgetu ModelWindow deĄnuje rozhranie okna následovne:

• Názov okna je vyjadrený textovým reťazcom za pomoci widgetu AlignedText.

• Trojica tlačidiel je implementovaná ako parametrizovaná trojica widgetov triedy Button

s preddeĄnovaným výstupným rozhraním.

• Obsah okna je ľubovoľný podstrom distribuovaného grafu scény alebo ľubovoľná de-
serializovaná scéna.
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Modálne okna sa na pozadí stávajú súčasťou widgetu MultiScreenDisplay a sú v sku-
točnosti implementované ako ďalšie parametrizované stránky, ktoré sa zobrazia iba na po-
kyn zo strany logiky UI. Užívateľ nemá možnosť prepnúť na tieto stránky štandardným
spôsobom.

Systém riadenia letu

Obrazovka FCS obsahuje dva, ešte neuvedené, widgety. Jedným z nich je widget
MultiStateAnnunciatorLight uplatnený pri zobrazovaní konĄgurácie podvozku lietadla.
Jedná sa o widget, ktorý implementuje viacstavové kontrolky. Na pozadí jeho implementácie
beží stavový automat, ktorý každým svojím stavom reprezentuje jednú z možných indikácii
kontrolky. Z hľadiska štruktúry tohto prvku sú jednotlivé stavy kontrolky widgetmi typu
Image. To znamená, že každá indikácia kontrolky je realizovaná formou textúry.

Ďalším neuvedeným widgetom je SegmentProgressBar. Je to widget, ktorý zobrazuje
stav vykreslením príslušného počtu úrovní. Na pozadí implementácie prvku SegmentProgressBar

sú určené prahy hodnôt na základe rozsahu, ktorý zobrazuje a na základe počtu intervalov
deliacich tento rozsah. Na základe vstupnej hodnoty potom dochádza k určeniu spodnej
hranice intervalu, do ktorého vstup spadá. Na základe toho sa následne zobrazí príslušný
počet segmentov stupnice tohto prvku. Segmenty sú vytvorené na základe widgetov typu
Image.

5.3.4 Systém syntetického videnia

Terén

Hlavnou a najzaujímavejšou časťou obrazovky rozšírenej o syntetické videnie je prítomnosť
priestorového zobrazenia terénu. Modelovať terén niektorým z externých nástrojov by bolo
neefektívne a importovať hotové modely terénu by bolo neudržateľné a pamäťovo náročné.
Vhodnejším riešením, ako z hľadiska znovu použiteľnosti implementácie, tak aj z hľadiska
udržateľnosti aplikácie je prístup, kde sa bude terén procedurálne generovať na základe
vstupných dát.

Widget TerrainTile tento prístup implementuje tak, že pomocou výškovej mapy terénu
(obrázky 5.4 a 5.5), ktorá mapuje tretí rozmer terénu na 2 rozmernú plochu, rekonštruuje
priestorový model terénu a vytvára tak jeho graĄckú reprezentáciu. Implementácia aplikuje
úvahu, kde sa na triangulovanú sieť bodov premietajú výškové informácie takým spôso-
bom, že ju zdeformujú do podoby terénu. Takúto parametrizovateľnú triangulovanú sieť
poskytuje systém UI v rámci palety 3D vykresľovacích primitív. Jedná sa o primitívum
DisplacedGridMesh.

Presnosť syntetizácie terénu bude závislá od hustoty siete, ktorá vzorkuje výškovú mapu
a od spôsobu, akým sú kódované výškové dáta do výškovej mapy. Čím viac vzorkov/bodov
bude Ągurovať vo vygenerovanom modele, tým presnejšia kópia terénu sa bude pilotovi
zobrazovať. Podobne platí, že čím viac výškových úrovní bude v mape zakódovaných, tým
presnejšie bude možné aproximovať povrch generovaného terénu. Problémom je, že nieje
reálne, aby rozsiahlá časť zobrazovaného terénu pozostávala z hustej siete bodov. Hustá
sieť vytvára vyššie požiadavky na GPU pri všetkých per-vertex matematických operáciach (
vrátane prepočtu transformácii jednotlivých bodov), oproti jej riedkej podobe. Predpokladá
sa, že vzdialené plochy nebude potrebné zobrazovať tak detailne ako bezprostredné okolie
lietadla. Na základe tejto úvahy bude terén implementovať úrovne detailov - LOD.
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Obr. 5.4: Výšková mapa reprezentujúca
dlaždicu terénu

Obr. 5.5: Výšková mapa inej časti te-
rénu

LOD je realizované tak, že sa pre každú výškovú mapu vygeneruje niekoľko rôzne
hustých triangulovaných sietí, ktoré vzorkujú výškovu mapu na rôzných úrovniach pres-
nosti. Konkrétne v tejto implementácii sú vytvárané siete o veľkostiach: 800x800, 400x400,
200x200, 100x100, 50x50, 25x25, 0x0 bodov. Medzi týmito úrovniami sa bude pri zobrazo-
vaní terénu prepínať na základe vzdialenosti umiestnenia terénu od pozície lietadla. Samotná
elevácia bodov siete je vykonávaná v rámci Vertex Shaderu, ktorého vstupom je textúra a
textúrovacie súradnice prislúchajúce spracovávanému bodu.

Celý terén je príliž rozsiahlý na to, aby ho bolo možné vzorkovať jediným modelom.
Reakciou na tento problém vzniká widget Terrain, ktorý obsahuje zadeĄnovaný počet
widgetov TerrainTile s prísluchajúcimi výškovými mapami a umiestňuje ich ako dlaždice
vedľa seba. Zložením viacerých dlaždíc TerrainTile vznikne rozsiahly terén, ktorý môže
byť teoreticky nekonečný. Widget Terrain vypočítavá vzdialenosti dlaždíc terénu od pozície
lietadla a na základe toho prepína level detailov každej z nich. Okrem tohto výpočtu a
umiestňovania widgetov triedy TerrainTile, widget Terrain tieto dlaždice transformuje
tak, aby bola zobrazovaná vždy skutočná poloha terénu voči lietadlu. Widget Terrain

udržiava informácie o skutočných súradniciach ľavej hornej a pravej dolnej dlaždice, vďaka
čomu je možné interpolovať medzi týmito súradnicami na základe súradníc pozície lietadla.

Funkcionalita zafarbovania nebezpečných častí terénu je implementovaná pomocou prí-
slušného FragmentShaderu, ktorého vstupným parametrom je elevácia lietadla a elevácia
vykresľovaného fragmentu.

Ostatné indikátory

Zvyšné indikátory sú realizované rovnako ako v prípade klasického PFD. Malé úpravy na-
stali v prípade implementácie prvku hlavnej stupnice umelého horizontu a prvku hlav-
nej stupnice kompasu, kde sú jednotlivé stupne stupnice umiestňované do 3D priestoru
po obvode myslenej kružnice s deĄnovaným polomerom. Tieto stupnice už niesu realizo-
vané pomocou widgetu ScrolledGauge, ale sú implementované ako samostatný widget
ArtificalHorizont3D respektíve Compass3D. V tomto prípade nedochádza k prekladaniu
a znovu používaniu stupňov stupnice. Efekt strácania stupnice je dosiahnutý na základe
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výpočtu vzdialenosti hodnoty konkrétneho stupňa od aktuálne zobrazovanej hodnoty. Táto
vzdialenosť potom určuje hodnotu farebnej zložky alfa, ktorá bude aplikovaná na zafarbenie
príslušného stupňa.
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Kapitola 6

Výstupy realizácie návrhu a budúci
vývoj

Kapitola je rozdelená do dvoch častí. V prvej z nich budú ukázané snímky výstupu reali-
zácie. Realizácia bude predstavená formou malej galérie s krátkym popisom každej snímky.
Cieľom tejto časti je dať čitateľovi vizuálnu predstavu, o čom práca pojednávala.

Druha časť tejto kapitoly sprostredkuje odhady, ktorým smerom by sa mohla riešená
problematika uberať v blízkej budúcnosti.

Výstupy realizácie

V tejto časti sú ilustrované realizované obrazovky v ich konečnej podobe. Na ilustráciach je
možné si všimnúť, že Ąnálna podoba vychádza z navrhnutých konceptov ale v niektorých
detailoch sú badateľné rozdiely. Je to prirodzený jav, nakoľko koncepty neboli vytvárané za
účelom presnej deĄnície toho, ako budú vyzerať konečné obrazovky, ale boli vytvorené preto,
aby diktovali hlavný smer dizajnu a rozloženie prvkov na ktorom by mala konečná realizácia
zakladať. Ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte, koncepty mali isté nedostatky, ktoré
boli vymenované. Tieto nedostatky, sú v prípade realizácie, už odstránené a konečný dizajn
obrazoviek spĺňa nadeĄnovaný dizajnový vzor.

Obrazovky sú vytvárané pre rozlíšenie 1400 x 1050, ktoré je odvodené z rozlíšenia aktu-
álných modelov LCD panelov používaných v najmodernejších lietadlách Boeing 737-MAX8
a Boeing 787 a je predpoklad, že tieto obrazovky budú dostupné aj pre imaginárnu moder-
nizáciu lietadla Boeing 737-800.

Primárny letový displej

Primárny letový displej v jeho Ąnálnej podobe možno vidieť na obrázkoch 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4.

Na obrázku 6.1 je možno vidieť tento displej v konĄgurácii, ktorá sa pilotom zobrazuje
pri vzlete lietadla, kedy sú motory využívané takmer na maximum. Na displeji sa tiež na-
chádzajú údaje o pozemnej rýchlosti a zmene smeru vetra. V ľavej časti je možné pozorovať
farebné kódovanie zobrazujúce rýchlosť Va a limity Vfe pre aktuálnu konĄguráciu klapiek.

Obrázok 6.2 zachytáva snímok tohto displeja so zapnutým asistentom FD (FlightDi-
rector) a FPV. Farebné kódovanie rýchlomera sa dynamicky zmenilo na základe aktuálnej
konĄgurácii klapiek - v tomto prípade sú klapky úplne zatiahnuté. Indikátor zapnutých
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aerodynamických bŕzd svieti vedľa rýchlomera, keďže priamo ovplyvňuje rýchlosť, ktorou
lietadlo letí.

Snímok 6.3 zobrazuje PFD so zapnutým autopilotom. V hornej časti obrazovky je uve-
dená konĄgurácia autopilota zeleným textom. Sivý text označuje predvoľbu autopilota. Po
stranách je možné vidieť indikátory aktivovaného autopilota a funkcie auto-thrust. Lietadlo
sa nachádza vo výške nad 2500 stôp a stúpa, čo naznačuje, že sa nejedná o pristávací ma-
néver, preto sú skryté informácie o priečnom vetre a rýchlosti voči zemi. V prípade, že by
pilot tieto informácie z nejakého dôvodu potreboval, môže ich nájsť na obrazovke HSI.

Obrázok 6.4 ukazuje PFD s aktivovaným autopilotom pri dosiahnutých predvolených
hodnotách nastavených cez MCP. Lietadlo sa nachádza vo výške nad 10 000 stôp a vyko-
náva ustálený let. Ukázatele N1 a AOA sú skryté, preto že sa nepredpokladá potreba ich
zobrazovať. Ukázatele N1 sú aj naďalej dostupné z obrazovky ENG. Na obrazovke sa ne-
zobrazujú vertikálny ani horizontálny lokalizér, pretože niesú prijímané validné dáta, ktoré
by sa mali zobrazovať.

Obr. 6.1: Konečná podoba obrazovky PFD pri vzlete
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Obr. 6.2: Konečná podoba obrazovky PFD so zapnutým FD a FPV a zatiahnutými
klapkami

Obr. 6.3: Konečná podoba obrazovky PFD so zobrazenou konĄguráciou autopilota
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Obr. 6.4: Konečná podoba obrazovky PFD pri ustálenom lete podľa autopilota

Multifunkčný displej

Multifunkčný displej je zložený z piatich nezávislých obrazoviek. Základné rozhranie mul-
tifunkčného displeja pozostáva, podľa vzoru konceptu, z ľavého menu, hornej informačnej
lišty a priestoru pre samotnú obrazovku. Na obrázkoch 6.5 a 6.6 je možné vidieť konečnú
podobu obrazovky ENG.

Na obrázku 6.5 je zobrazená obrazovka ENG v situácii, kedy došlo k požiaru na ľavom
motore. Informácia je patrične predaná pilotovi a všetky kritické hodnoty sú zvýraznené
tak, aby dokázal rýchlo vyberať aktuálne dôležité informácie. Indikátory TAI naznačujú
zapnutý odmrazovací systém na nábežných hranách motorov. Okrem iného, je možné pozo-
rovať informácie na informačnej lište, ktore pojednávajú o vysunutej aerodynamickej brzde
a o aktivovaných odmrazovacích systémoch.

Na obrázku 6.6 je zobrazená obrazovka ENG v štandardnej situácii. Pilot je informovaný
o aktivovanom móde auto-thrust, ktorý automaticky ovláda ťah motorov. Táto kontrolka
informuje pilota o skutočnosti, že nad pohonnými jednotkami nemá priamu kontrolu. Uká-
zatele sú zobrazované v ich štandardnom móde - biele vyfarbenie, červená ručička a jemne
sivé pozadie.
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Obr. 6.5: Realizovaná obrazovka ENG počas poruchy jedného z motorov

Obr. 6.6: Realizovaná obrazovka ENG s aktivovaným systémom Auto Throttle
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Obrázok 6.7 zobrazuje obrazovku FCS, ktorá predáva pilotovi informácie o konĄgurácii
lietadla. Zo zobrazeného snímku je možné vyčítať, že klapky sú vysunuté na úroveň 40 a
že sú všetky podvozky vysunuté. Červené priamky na okrajoch krídel znázorňujú aktivo-
vané aerodynamické brzdy. Táto informácia je len doplnková k indikátoru umiestnenému v
hornom informačnom paneli. Indikátory motorov ukazujú stav pohonných jednotiek. Ľavý
motor je, podľa všetkého, v plameňoch. V hornom ľavom rohu sa nachádza indikátor ap-
likovanej parkovacej brzdy. Na spodnej časti obrazovky sa nachádzajú ukazovatele, ktoré
na základe analýzy konceptu neukazujú korekcie jednotlivých plôch, ale ich úplnú výchylku.

Obrázok 6.8 zobrazuje FCS, na ktorom sú uvedené informácie o prebiehajúcom zaťaho-
vaní podvozku a o prednastavenom stredne silnom automatickom brzdení, ktoré sa aplikuje
po kontakte lietadla s pristávacou dráhou. Klapky sú na úrovni 5 a všetky motory sú v
dobrej kondícii.

Obr. 6.7: Realizovaná obrazovka FCS zobrazuje poruchou motora v pristávacej
konĄgurácii a uvedenie bŕzdovej sústavy do módu parkovania
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Obr. 6.8: Realizovaná obrazovka FCS pri zasúvaní podvozku

Na obrázku 6.9 je zobrazená schéma palivového systému v rámci obrazovky FUEL. Na
obrazovke je možné vidieť zachytený stav, pri ktorom sú činné všetky palivové čerpadla,
hlavný ventil krížového prečerpávania je uzavretý. V strede obrazovky je možné sledovať
hladinu zostávajúceho paliva.

Na obrázku 6.10 je zobrazená schéma palivového systému v rámci obrazovky FUEL.
Na obrazovke je možné vidieť zachytený stav, pri ktorom je ľavá nádrž prázdna, preto bol
otvorený krížový prečerpávací ventil a boli vypnuté čerpadla strednej nádrže, aby došlo k
čerpaniu paliva z pravej nádrže aj pre ľavý motor. Keďže palivové čerpadla ľavej nádrže ešte
neboli vypnuté, pilot je informovaný o nízkom tlaku generovanom týmito čerpadlami.
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Obr. 6.9: Realizovaná obrazovka FUEL zobrazjúca palivový systém

Obr. 6.10: Realizovaná obrazovka FUEL a prázdna palivová nádrž
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Snímok na obrázku 6.11 zachytáva obrazovku RADIO, ktorá je takmer totožná s jej
konceptom. Jediným rozdielom je prítomnosť tlačidiel SET, ktoré umožňujú ladiť zvolenú
frekvenciu.

Na obrázku 6.12 je zobrazené vstupné rozhranie pre nastavovanie vybranej frekvencie.
Súčasťou tohto rozhrania sú ovládacie prvky pre rýchle a intuitívne nastavovanie zvolenej
frekvencie a sada farebne kódovaných tlačidiel pre potvrdenie alebo vrátenie zmien. Tlačidla
sú umiestnené po stranách aktívnej časti obrazovky. Nad ovládacími prvkami je umiestnený
názov systému, ktorého frekvencia sa nastavuje, spolu s tlačidlom pre zrušenie operácie.

Obr. 6.11: Realizovaná obrazovka RADIO
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Obr. 6.12: Rozhranie pre nastavovanie rádiových systémov

Obrázok 6.13 ilustruje obrazovku HSI s naladeným a aktívnym navigačným systémom -
NAV1. Rozhranie je mierne odlišné od uvedeného konceptu. Po ľavej strane sa nachádzajú
indikátory rýchlosti TAS a GS, vetra a indidkátor smeru letu vzhľadom nastavenému vysie-
laču - vlajka FROM/TO. Po pravej strane sa nachádza ukazovateľ vertikálného lokalizéra.
V strede obrazovky vidno ružicu s nástrojom CDI a zelenú ručičku ukazujúcu na smer k
naladenému vysielaču. V spodnej časti sa nachádza farebne kódovaná legenda k ručičkam
RMI. Na vrchu ružice je informácia o smere letu a typu zobrazovaných údajov.

Na obrázku 6.14 možno vidieť opäť HSI, tento krát ale s vlajkou NAV, ktorá označuje
neplatné navigačné dáta - to znamená, že nieje možné spoliehať na navigáciu podľa tohto
prístroja.
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Obr. 6.13: Konečná podoba obrazovky s navigáciou

Obr. 6.14: Realizovaná obrazovka NAV indikujúca neplatné dáta
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Syntetické videnie

Obrázok 6.15 zobrazuje realizáciu syntetického videnia, v ktorom sa terén dynamicky za-
farbuje. Červenou farbou sú zafarbené tie časti terénu, ktoré sú na úrovni rovnakej alebo
vyššej výšky v akej sa nachádza lietadlo - jedná sa teda o terén, do ktorého pilot s istotou
narazí ak nezmení výšku letu. Sýtou červenou farbou bez aplikovaného osvetľovacieho mo-
delu sú zobrazované zvlášť vysoké časti terénu, ktoré niesu v bezprostrednej vzdialenosti od
lietadla. Dôvodom tohto vyfarbenia je upozornenie pilota na nebezpečné časti terénu akými
sú sopky či kopce s dostatočným predstihom, aby si dokázal naplánovať zmenu trajektórie
letu včas. Tento typ sfarbenia je tiež zvolený preto, aby sa takýto terén opticky nezlieval
s blízkym vyvýšeným terénom, ktorý je tiež vyfarbený na červeno. Oranžovou farbou sa
vyfarbujú tie časti terénu, ktoré sú do 100 metrov pod výškou v ktorej letí lietadlo. Jedná
sa teda o varovanie potenciálne nebezpečného preletu nad takto vyfarbeným terénom. Ze-
lenou farbou sa zobrazuje terén, ktorý z hľadiska výšky, v ktorej lietadlo letí, nepredstavuje
riziko. Modrou farbou sú zobrazované vodné plochy.

Obr. 6.15: Konečná podoba obrazovky syntetického videnia
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Budúci vývoj na poli zobrazovania letových údajov

Vývoj moderných avionických systémov tak, ako bol predstavený, by mohol predstavovať
jeden zo smerov budúcého vývoja, v rámci ktorého by postupne dochádzalo k absolútnej
digitalizácii kokpitov do formy, kedy by boli všetky subsystémy lietadiel zobrazované a
ovládateľné prostredníctvom obrazoviek skleneného kokpitu. Tento kokpit, s príchodom
technológii ako OLED nemusí byť nutne zložený zo samostatných obrazoviek, ale môže byť
celý založený na jedinej tvarovanej obrazovke, s ktorou by piloti pracovali ako s jedným
veľkým digitálnym ovládacím panelom. S rastúcim počtom nových avionických systémov
montovaných do lietadiel budúcnosti sa bude návrh stretávať čoraz častejšie s problémom,
kam umiestniť všetky ovládacie prvky pre tieto systémy. Aj preto bude nutne pristupovať
k postupnej digitalizácii prístrojov a ich ovládacích prvkov, ktoré sú dnes ešte analógové.
Možná podoba takéhoto kokpitu je zobrazená na obrázku 6.16. Na druhej strane je dnes
možné pozorovať trend, kedy sa v čoraz väčšej miere kladie dôraz na automatizáciu lietadiel
a preto je dosť možné, že v budúcnosti bude pilot slúžiť iba ako operátor a celé riadenie
lietadla bude mať v rukách počítač. To sa odrazí aj na prípadnom dizajne palubných dosiek
lietadiel. Tie budú pravdepodobne slúžiť skôr ako ovládacie terminály než ako nástroje pre
zobrazovanie všemožných dát v reálnom čase.

Obr. 6.16: Koncept futuristického kokpitu ODICIS. Zdroj: [42]

Ďalším potenciálnym smerom vývoja, ktorého náznaky je možné sledovať už dnes na
spôsobe ovládania niektorých vojenských lietadiel, je smer, kedy sú tieto stroje ovládané
operátorom, ktorý nieje fyzický prítomný na ich palube. Tento prístup využíva rádiové a
satelitné spojenie lietadla s ovládacím terminálom umiestneným v riadiacom stredisku na
zemi. V kapitole, ktorá sa zaoberala historickým vývojom palubných prístrojov je vidieť,
že najmodernejšie technológie používané armádou sa väčšinou dostávajú o niekoľko dekád
neskôr do civilného prostredia. To by mohlo naznačovať napríklad aj to, že by dopravné
lietadla budúcnosti, nemuseli mať žiaden kokpit.

Odlišný smer vývoja, ktorým by sa mohla táto disciplína uberať je využitie moderných
technológii ako napríklad virtuálna realita alebo rozšírená realita, ktoré by všetky letové
dáta a vlastne celé ovládacie rozhranie zobrazovali pilotovi v rámci jeho osobného priestoru.
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Touto cestou by bolo možné vytvárať nové, dnes nepoznané asistenty, s lepším dosahom na
pozornosť pilota, zobrazujúce rôzne dáta v priestore. Ilustrácia takéhoto asistenta je uvedená
na obrázku 6.17. Za použitia umelej inteligencie by mohli byť vyvinuté pokročilé postupy
vyhodnocovania aktuálnej situácie a vykonávanej letovej úlohy, na základe ktorých by mohlo
dochádzať k efektívnej Ąltrácii zobrazovaných dát alebo dokonca k úplne dynamickému
rozloženiu displeja.

Obr. 6.17: Vizualizácia letového asistenta v rozšírenej realite. Zdroj: [56]
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Kapitola 7

Užívateľské testovanie návrhu

Cieľom testovania je zistiť funkčnosť novo navrhnutého systému displejov, prínos navrhnu-
tých inovácii a či vytvorený systém, ako celok, spĺňa nastavené návrhové požiadavky. Za
týmto účelom boli stanovené 4 hypotézy skúmajúce požadované vlastnosti užívateľského
rozhrania. Hypotézy budú potvrdzované alebo vyvrácané pomocou sady cielených otázok.
Odpovede na tieto otázky boli získané v rámci spätnej väzby testérov a budú slúžiť ako uká-
zatele kvality niektorých vlastností dizajnu. Ku každej hypotéze bude priradená množina
otázok. Charakter otázok možno zaradiť do 4 skupín.

1. Otázky, na ktoré testér odpovie jednou z možností áno/nie - tento druh otázok je v
dominantnom zastúpení.

2. Porovnávacie otázky - otázky, kde musí testér vybrať jednu z dvoch ponúknutých
možností.

3. Hodnotenie - otázky, kde testér ohodnotí dotazovaný predmet na škále 1 - 5, kde 1
znamená kladné hodnotenie a 5 znamená negatívne hodnotenie.

4. Fulltextové otázky - otázky, kde testér môže uviezť svoj názor.

Otázky kategórie č.1 a č.2 budú vyhodnocované percentuálnym pomerom odpovedí áno k
odpovediam nie respektíve výberu prvej varianty k výberu druhej varianty. Otázky typu
č.3 budú vyhodnocované spôsobom, kde sa každej z odpovedí priradia váhy takto:

Tabuľka 7.1: Váhy pre prepočet hodnotenia

Tabuľka váh pre prepočet hodnotenia
Hodnotenie Váha
1 100%
2 75%
3 50%
4 25%
5 0%

Následne sa vypočíta percentuálne vyjadrenie ohodnotenia otázky. Na otázky typu 4
bude nahliadané ako na doplnkové, keďže ich hodnotu nieje možné vyjadriť číselne.
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7.1 Kazuistika

Kvalita, prínos a inovatívnosť realizovaného návrhu užívateľského rozhrania kokpitu mo-
derného lietadla budú testované na základe štúdií určitých vlastnosti výsledného systému
obrazoviek. Tieto aspekty budú vyhodnotené na základe potvrdenia alebo vyvrátenia sta-
novených hypotéz:

1. Navrhnuté užívateľské rozhranie kokpitu poskytuje pilotovi všetky potrebné údaje a
zároveň nepôsobí mätúco, mylne alebo rušivo.

2. Inovácie spočivajúce v zobrazovaní rýchlostných limitov znižujú pracovnú záťaž pilota
a spríjemňujú mu jeho pracovnú činnosť.

3. Navrhnutý štýl ukázovateľov, indikujúci hodnotu okrem číselného vyjadrenia aj gra-
Ąckým vyfarbením svojej plochy (progress-bar like ukázatele) možno považovať za
vylepšenie, ktoré umožňuje vnímať hrubé úrovne hodnôt a rýchle zmeny týchto hod-
nôt aj periférnym videním.

4. Alternatívne zobrazenie PFD založené na syntetickom videní napomáha pri predchá-
dzaní nehody typu CFIT a je nápomocné pri plánovaní trajektórie letu v nízkych
výškach (aj počas VFR) tým, že pilot vidí potenciálne prekážky v jeho okolí s dosta-
točnou časovou rezervou.

7.2 Priebeh a prostredie testovania

Jedná sa o testovanie úzko špecializovaného užívateľského rozhrania, ktoré je určené pre za-
školených užívateľov, ktorý poznajú údaje zobrazované na palubných prístrojoch lietadiel.
Účasť testérov, ktorí tieto údaje nepoznajú, by bola bezpredmetná a generovala by nere-
levantné výsledky. Preto testovanie prebiehalo v zázemí výskumnej skupiny Aeroworks na
Fakulte Informačných Technológii VUT v Brne a bolo rozložené na 2 dni. K testovaniu bol
použitý počítač, na ktorom bol pripravený simulátor X-Plane 11. Tento stroj v kombinácii
s 55palcovou LCD obrazovkou vykonával simuláciu lietadla Boeing 737-800 a predstavoval
tak fungujúci systém na ktorý sa majú aplikovať navrhnuté letové displeje. K tomuto sys-
tému, sa prostredníctvom lokálnej siete, pripojil laptop doplnený o externý monitor, ktorý
zobrazoval navrhnuté displeje. Uvedená konĄgurácia je zachytená na obrázku 7.1.

Metodika testovania

Každý účastník testovania sa oboznámil so samotnými displejmi a bol požiadaný, aby s
lietadlom vzlietol a následne zalietal sériu letových úkonov. Zároveň bol požiadaný, aby
sledoval deĄnované aspekty užívateľského rozhrania, ktoré vyplývali z otázok, na ktoré mal
po testovaní odpovedať. Každý testér absolvoval 2 lety.

Jeden let prebiehal za priaznivých vizuálnych podmienok a druhý let prebiehal v noci.
Počas letu v noci mali testéri k dispozícii displej so syntetickým videním, aby mohli sle-
dovať výhody, ktoré poskytuje. Počas testovania bola monitorovaná interakcia testérov s
obrazovkami. Každý z testérov bol požiadaný o prepínanie medzi obrazovkami a o nasta-
venie frekvencie niektorého z rádiových systémov.
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Testovacia skupina

Testovania sa zúčastnilo 7 testérov, ktorí verne poznajú dáta zobrazované v kokpitoch
moderných lietadiel. Aj keď sa nedá očakávať, aby každý z nich poznal kokpit Boeingu
737-800 detailne, je dostačujúce ak testéri poznajú základné palubné prístroje a poznajú
ich limity.

Obr. 7.1: Pracovisko pilota vytvorené za účelom testovania na-
vrhnutých obrazoviek

7.3 Kritéria vyhodnocovania

Každá hypotéza bude vyhodnotená na základe priemeru hodnotení uvedených pri prísluš-
ných otázkach, ktoré majú túto hypotézu skúmať. Hypotéza sa následne bude klasiĄkovať
do dvoch skupín - Potvrdená, Vyvrátená. Ak bude hypotéza potvrdená, bude sa hodno-
tenie ďalej skúmať. Na základe percentuálneho ohodnotenia sa potom určí predpoklad, či
sa v UI mohli nachádzať závažnejšie nedostatky, menej závažné nedostatky alebo žiadne
nedostatky. Vyhodnocovanie sa bude riadiť tabuľkou 7.2.

Nový návrh displejov bude vyhodnotený ako použiteľný v prípade, ak priemer ohodno-
tenia všetkých skúmaných hypotéz bude väčší ako 50% vrátane. Dizajn bude považovaný
za použiteľný s výhradami v prípade, ak priemer ohodnotenia všetkých hypotéz bude v
rozmedzí 50% až 70%. Priemer ohodnotenia v rozmedzí 71% až 85% bude označovať stav,
kedy je návrh použiteľný a zároveň prínosný s bez výhrad k spôsobu zobrazovania údajov,
no obsahuje chyby, ktoré je potrebné odstrániť. Hodnotenie 86% až 100% bude označovať
skutočnosť, že návrh bol prínosný, inovatívny a nezahŕňa v sebe žiadne vážne nedostatky.
Ak bude priemerné ohodnotenie všetkých hypotéz nižšie ako 50%, bude predstavený ná-
vrh považovaný za nedostatočný, chybný a nepoužiteľný, čo by značilo nesprávny prístup
k návrhu a znamenalo by to, že sa návrh minul svojmu zámeru a žiadna inovácia nebola
prínosom.
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Tabuľka 7.2: Vyhodnocovacia tabuľka pre vyhodnotenie hypotéz

Vyhodnotenie hypotézy Priemerné hodnote-
nie

vyvrátená <50%
potvrdená, UI vyhovuje s predpokladom kritic-
kých nedostatkov

50 až 70%

potvrdená, UI vyhovuje s predpokladom menej
závažných nedostatkov

70 až 85%

potvrdená bez nedostatkov alebo s minimálnym
množstvom nezávažných nedostatkov

85 až 100%

7.4 Vyhodnotenie stanovených hypotéz

Vyhodnotenie hypotézy č.1

Hypotéza č.1, „Navrhnuté užívateľské rozhranie kokpitu poskytuje pilotovi všetky potrebné
údaje a zároveň nepôsobí mätúco, mylne alebo rušivoŞ, má skúmať, či sú naplnené základné
požiadavky, ktoré by malo spĺňať každé užívateľské rozhranie nasadené v priemyselnom pro-
stredí. Hlavnou myšlienkou bolo odhaliť prípadné prvky užívateľského rozhrania, ktoré by
boli v rozpore s navrhovaným cieľom znížiť pracovnú záťaž posádky a teda aj únavu tým, že
bude koncentrovať všetky potrebné údaje do primárneho letového displeja, aby sa predchá-
dzalo narúšaniu sústredenosti pilota na letový úkon. Jedná sa o skúmanie najdôležitejších
aspektov celého návrhu, preto bolo tejto hypotéze venované väčšie množstvo otázok, s cie-
ľom odhalenia potenciálnych nedostatkov základného rozloženia užívateľského rozhrania.

1.) Pôsobil na Vás dizajn primárneho displeja rušivo ? - Otázka zisťuje, či nedo-
chádzalo k narúšaniu koncentrácie pilota v dôsledku nevhodne zvolených štýlov ukázateľov,
ich farebného vyhotovenia alebo neadekvátneho „preblikávaniaŞ.

Obr. 7.2: Graf odpovedí na otázku č.1
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Odpoveď, ktorá je spojená s kladným označením vlastnosti navrhnutého užívateľského
rozhrania je odpoveď „NieŞ, ktorá získala 85,7 percentné zastúpenie vo vyhodnotení tejto
otázky. Výsledky naznačujú, že dizajn PFD nieje nijakým spôsobom rušivý. Hodnotenie
rušivosti PFD je 85,7% v prospech návrhu.

2.) Pôsobil na Vás dizajn multifunkčného displeja rušivo ? - Otázka zisťuje, po-
dobne ako v prvom prípade, či nedochádzalo k narúšaniu koncentrácie pilota v dôsledku
nevhodného návrhu multifunkčného displeja.

Obr. 7.3: Graf odpovedí na otázku č.2

Požadovanou vlastnosťou návrhu je jeho neutrálnosť z hľadiska rušivosti užívateľa, preto
je pre určenie skutočného splnenia tohto požiadavku dôležitý pomer odpovedí „NieŞ na túto
otázku. Odpovede, ktoré naznačujú pozitívnu vlastnosť dizajnu boli v uvedené v prípade
85,7% respondentov. 14,3% testérov vnímalo MFD ako rušivé a to najmä z dôvodu nut-
nosti často prepínať medzi obrazovkami. Hodnotenie rušivosti MFD je 85,7% v prospech
návrhu.

3.) Pôsobil na Vás dizajn primárneho displeja so syntetickým videním rušivo
? - Obdoba predchádzajúcich otázok, tento krát sa rušivosť skúma v kontexte displeja
rozšíreného o syntetické videnie.

Obr. 7.4: Graf odpovedí na otázku č.3
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Za pozitívnu vlastnosť možno považovať minimálnu až žiadnu rušivosť obrazovky PFD
so syntetickým zobrazením terénu. Z hľadiska úspešnosti návrhu v tomto smere je dôležitý
pomer odpovedí „NieŞ, ktoré naznačujú, že respondent nebol ničím rušený počas používania
tejto obrazovky. Popisovaná pozitívna vlastnosť bola potvrdená 100 percentným podielom
odpovedí „NieŞ. Hodnotenie rušivosti PFD so SVS je 100% v prospech návrhu.

4.) Stalo sa Vám, že ste si pomýlili niektorý z ukazovateľov ? Ak áno tak ktorý-
/ktoré ? - Cieľom tejto otázky je zistiť, či sa z hľadiska pilota nejavia niektoré indikátory
identicky alebo či nedochádza k zlej interpretácii niektorého z prvkov spôsobenej nevhodne
zvoleným dizajnom.

Obr. 7.5: Graf odpovedí na otázku č.4

Z hľadiska správneho návrhu je dôležitý pomer odpovedí, ktoré naznačujú, že nedošlo k
zámene zobrazovaných dát. Odpovede „NieŞ predstavujú 100% zo všetkých uvedených od-
povedí k tejto otázke a poukazujú tak na správne volený dizajn ukazovateľov. Hodnotenie
nezameniteľnosti ukázateľov je 100% v prospech návrhu.

5.) Boli Vám vždy k dispozícii všetky potrebné dáta ? Ak nie, tak akú in-
formáciu ste postrádali a pri akom úkone ? - Otázka odhaľuje prípadné nedostatky
dynamického zobrazovania niektorých komponentov UI.

Obr. 7.6: Graf odpovedí na otázku č.5
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Pre určenie kvality poskytovania potrebných údajov pilotovi z hľadiska ich dostupnosti
je zaujímavý počet odpovedí „ÁnoŞ, zo všetkých uvedených odpovedí. Hodnotenie dostup-
nosti letových údajov je 100% v prospech návrhu.

6.) Postrádali ste niektorú z potrebných informácii pri pristávaní za použitia
kombinácii obrazoviek PFD + FCS ? - Otázka skúma správnosť myšlienky uvedenej
pri návrhu, ktorej jadrom bolo uvádzať všetky potrebné letové informácie počas pristáva-
nia na jedinom displeji - PFD. MFD mal v tomto prípade slúžiť ako kontrolný ukazovateľ
konĄgurácie lietadla.

Obr. 7.7: Graf odpovedí na otázku č.6

Užívateľské rozhranie letových displejov sa pokúša poskytovať, prostredníctvom graĄc-
kých prvkov zobrazovaných na jednom monitore, prípadne za použitia kombinácie dvoch
monitorov, všetky potrebné informácie. Hodnotenie dostupnosti letových údajov potreb-
ných pri pristávaní za použitia konĄgurácii obrazoviek PFD + FCS je 100% v prospech
návrhu.

7.) Predstavovala pre Vás požiadavka na zmenu SQUAWK kódu pomocou MFD
problém? - Otázka skúma intuitívnosť navrhnutého vstupného rozhrania.

Obr. 7.8: Graf odpovedí na otázku č.7
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Pri vyhodnotení otázky sa bude prihliadať na zastúpenie odpovedí „NieŞ, nakoľko je
žiadúcou vlastnosťou správne navrhnutého užívateľského rozhrania jeho intuitívnosť. Hod-
notenie intuitívnosti zadávania kódu transpondéra je 100% v prospech návrhu.

8.) Predstavovala pre Vás požiadavka na zmenu niektorej z frekvencii pomocou
MFD problém ? - Otázka si kladie za úlohu odhaliť prípadné chyby v implementácii
vstupného rozhrania pre nastavovanie frekvencií systémov NAV a COM.

Obr. 7.9: Graf odpovedí na otázku č.8

Vyhodnotenie bude zamerané na zastúpenie odpovedí „NieŞ, nakoľko je žiadúcou vlast-
nosťou správne navrhnutého užívateľského rozhrania jeho intuitívnosť. Hodnotenie je 100%
v prospech návrhu..

9.) Potrebovali ste pri nastavovaní niektorej z hodnôt na obrazovke RADIO
pomoc ? - Odpovede na túto otázku indikujú prehľadnosť a tiež intuitívnosť navrhnutého
dizajnu obrazovky RADIO.

Obr. 7.10: Graf odpovedí na otázku č.9

Vyhodnotenie tejto otázky bude zamerané na zastúpenie odpovedí „NieŞ, nakoľko je
žiadúcou vlastnosťou návrhu, ak používateľ nepotrebuje pomoc pri práci s UI. Odpovede
„NieŞ predstavujú 57,1% zo všetkých odpovedí, čo značí hodnotenie v prospech návrhu..
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10.) Stal sa Vám pri nastavovaní niektorej z hodnôt na obrazovke RADIO
„preklikŞ (Stlačili ste iný ovládací prvok aký ste zamýšľali, z dôvodu blízkeho
umiestnenia dvoch ovládacích prvkov pri sebe) ? - Otázka zisťuje, či niesu niektoré
vstupné ovládacie prvky umiestnené blízko pri sebe.

Obr. 7.11: Graf odpovedí na otázku č.10

Z hľadiska správnosti návrhu vo vzťahu k rozmiestneniu ovládacích prvkov je pozitívom
čo najvyšší počet odpovedí, ktoré potvrdzujú, že nedochádza k preklikom. Vyhodnotenie sa
bude zameriavať na odpovede „NieŞ, ktoré činia pri tejto otázke iba 85,7% v prospech
návrhu. Zvyšných 14,3% respondentov malo problém s umiestnením ovládacích prvkov pre
zvýšenie a zníženie jednotlivých hodnôt frekvencii alebo SQUAWK.

Sumarizácia Pravdivosť nastavenej hypotézy je určená na základe štatisticky získaných
dát, ktoré tvoria odpovede na 10 uvedených otázok. Hodnotenia v prospech návrhu boli
[85,7%, 85,7%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 57,1%, 85,7%]. Keďže všetky otázky
majú z hľadiska vyhodnocovania rovnakú váhu, výsledné ohodnotenie vlastností systému
vzhľadom k skúmanej hypotéze sa vypočíta ako priemer získaných hodnotení.

85, 7 + 85, 7 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 57, 1 + 85, 7

1000
= 0.9142 (7.1)

Výsledné ohodnotenie základných vlastností návrhu teda činí 91,42%, čo podľa nastavenej
tabuľky 7.2 znamená, že hypotéza je potvrdená bez nedostatkov alebo s minimál-
nym množstvom nezávažných nedostatkov.

126



Vyhodnotenie hypotézy č.2

Hypotéza č.2, „Inovácie spočívajúce v zobrazovaní rýchlostných limitov znižujú pracovnú
záťaž pilota a spríjemňujú mu jeho pracovnú činnosťŞ určuje, či navrhnutá inovácia zvy-
šuje informovanosť pilota o konštrukčných a prevádzkových limitoch. Ďalej overuje vplyv
zobrazovania týchto limitov na odľahčenie pracovnej záťaže pilota.

11.) Pomohlo Vám zobrazovanie rýchlosti Vfe a Vfe pre následujúcu konĄgurá-
ciu klapiek dodržiavať rýchlostné limity ? - Otázka skúma, či dynamické zobrazovanie
rýchlosti Vfe pomáha pilotom minimalizovať preťažovanie konštrukcie lietadla.

Obr. 7.12: Graf odpovedí na otázku č.11

Za odpovede v prospech návrhu sú považované odpovede „ÁnoŞ. Celkové hodnotenie je
71,4% v prospech návrhu. Zvyšných 29,6% respondentov nebolo ovplyvnených.

12.) Pomohlo Vám zobrazovanie rýchlostného limitu Va dodržiavať dostatočnú
rýchlosť pre bezpečné manévrovanie ? - Jedná sa o prieskum, či bola navrhnutá ino-
vácia zobrazovania minimálnej manévrovacej rýchlosti prínosom.

Obr. 7.13: Graf odpovedí na otázku č.12

Hodnotenie bude prihliadať na odpovede „ÁnoŞ, ktoré potvrdzujú prínos inovácie. Cel-
kové hodnotenie je 85,7% v prospech návrhu.
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13.) Ak ste si nedokázali spomenúť na niektorý z limitov, predstavovalo to
pre Vás nejaký problém ? - Otázka overuje prínos farebného kódovania, ktoré je imple-
mentované v rámci rýchlomera.

Obr. 7.14: Graf odpovedí na otázku č.13

Z hľadiska určovania správnosť návrhu je dôležitý podiel odpovedí „Nie, limity boli k
dispozícii na obrazovkeŞ, ktorý činí 100%, čo je zároveň aj celkovým hodnotením tejto
otázky v prospech návrhu.

Sumarizácia Dielčie hodnotenia, získané v rámci vyhodnocovania hypotézy č.2, ktoré
boli v prospech návrhu činili [60%, 100%, 100%]. Výsledné ohodnotenie vlastností systému
vzhľadom k skúmanej hypotéze sa opäť vypočíta ako priemer získaných hodnotení.

71, 4 + 85, 7 + 100

300
= 0.857 (7.2)

Výsledné ohodnotenie navrhovaných inovácii v kódovaní rýchlostných limitov činí 85.7%,
čo podľa nastavenej tabuľky 7.2 znamená, že hypotéza je potvrdená bez nedostatkov
alebo s minimálnym množstvom nezávažných nedostatkov.

Vyhodnotenie hypotézy č.3

Hypotéza č.3, „Navrhnutý štýl ukazovateľov, indikujúci hodnotu okrem číselného vyjadre-
nia aj graĄckým vyfarbením svojej plochy (progress-bar like ukázatele) možno považovať
za vylepšenie, ktoré umožňuje vnímať hrubé úrovne hodnôt a rýchle zmeny týchto hodnôt
aj periférnym videnímŞ má skúmať, či inovácia v dizajne niektorých kvantitatívnych a dife-
renciálnych ukazovateľov naplnila svoj zámer. skúmaniu tejto hypotézy bolo dedikovaných
5 nasledujúcich otázok.
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14.) Ktorá implementácia palivového ukazovateľa Vám poskytuje lepší prehľad
o stave paliva ? - Otázka skúma, či je navrhnutá obrazovka FUEL vylepšením oproti
aktuálne používaným dizajnom.

Obr. 7.15: Graf odpovedí na otázku č.14

Z hľadiska vyhodnotenia bude zaujímavý počet odpovedí „2Ş, čo znamená, že navrhnutý
inovatívny ukazovateľ paliva umiestnený na obrazovke FUEL je oproti existujúcemu rieše-
niu vylepšením. Podiel týchto odpovedí k všetkým odpovediam na túto otázku je 85,7%, čo
potvrdzuje, že navrhnutý dizajn predstavuje vylepšenie. To znamená že celkové hodnotenie
je 85,7% v prospech návrhu.

15.) Ktorá implementácia palivového ukazovateľ Vám príde intuitívnejšia a máte
pocit, že by ste s ňou lepšie zvládli krízovú situáciu, pri ktorej by napr. dochá-
dzalo k zmene ťažiska lietadla alebo nečakane zvýšenej spotrebe/prípadne úniku
paliva ? - Otázka skúma subjektívny názor testérov na úplnosť zobrazovaných dát pre
riešenie prípadnej krízovej situácii.

Obr. 7.16: Graf odpovedí na otázku č.15

Z hľadiska vyhodnotenia je opäť zaujímavý počet odpovedí „2Ş, ktoré označujú mieru
subjektívného vnímania navrhnutého indikátora paliva za lepšiu alternatívu aktuálne pou-
žívanej reprezentácie tejto veličiny. Podiel odpovedí „"2"Ş, k všetkým zadaným odpovediam
je 85,7%, čo predstavuje aj celkové hodnotenie v prospech návrhu.
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16.) Považujete zobrazovanie niektorých hodnôt (najmä však AOA, N1, a VVI-
/VSI) pomocou vyfarbujúcich sa ukazovateľov (progress-bar like) za vhodné ?
- Otázka má za úlohu skúmanie subjektívneho pocitu pri používaní indikátorov, ktoré boli
navrhované ako inovácia letových displejov.

Obr. 7.17: Graf odpovedí na otázku č.16

Pre vyhodnotenie je dôležité zastúpenie hodnôt „ÁnoŞ, ktoré činí 100% v prospech
návrhu.

17.) Pomohli Vám progress-bar like ukázatele (VVI, N1, AOA a pod..) zazna-
menať rapidné zmeny v niektorej z hodnôt skôr ako pri štandardných (digitálne-
ručičkových) ukazovateľoch ? - Otázka zisťuje skutočnosť, či navrhovaný inovatívny
vzor ukazovateľov napĺňa predpoklady na základe ktorých bol vytvorený.

Obr. 7.18: Graf odpovedí na otázku č.17

Ako nástroj pre ohodnotenie správnosti návrhu bude slúžiť zastúpenie odpovedí „ÁnoŞ,
ktoré predstavujú 85,7%. Pomer týchto odpovedí je v prospech návrhu.
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18.) Upútali vašu pozornosť prostredníctvom periférného videnia niektorý z
progress-bar like ukázateľov (VVI, N1, AOA a pod..) pri rapídnej zmene nie-
ktorej z hodnôt alebo pri dosiahnutí limitných úrovní niektorej z hodnôt ? -
Odpovede na túto otázku majú indikovať, či dochádza k upútaniu pozornosti pilota pri
dosiahnutí kritickej hodnoty niektorým z ukazovateľov využívajúcich inovatívny dizajn.

Obr. 7.19: Graf odpovedí na otázku č.18

Vlastnosť, na ktorú sa pýta otázka je žiadúca v prípade testovaného návrhu, preto bude
ohodnotením jeho správnosti množstvo odpovedí „ÁnoŞ. Odpovede „ÁnoŞ, tvoria 85,7%
podielu zo všetkých odpovedí, a jedná sa o ohodnotenie v prospech návrhu.

Sumarizácia Hodnotenia vlastností UI počas skúmania hypotézy č.3, boli následovné
[85,7%, 85,7%, 100%, 85,7%, 85,7%]. Výsledné ohodnotenie vlastností systému vzhľadom k
skúmanej hypotéze sa opäť vypočíta ako priemer získaných hodnotení.

85, 7 + 85, 7 + 100 + 85, 7 + 85, 7

500
= 0.8856 (7.3)

Výsledné ohodnotenie vhodnosti užitia ukazovateľov inovatívného dizajnu predstavuje 88,56%,
čo podľa nastavenej tabuľky 7.2 znamená, že hypotéza je potvrdená bez nedostatkov
alebo s minimálnym množstvom nezávažných nedostatkov.

Vyhodnotenie hypotézy č.4

Hypotéza č.4, „Alternatívne zobrazenie PFD založené na syntetickom videní napomáha pri
predchádzaní nehody typu CFIT a je nápomocné pri plánovaní trajektórie letu v nízkych
výškach (aj počas VFR) tým, že pilot vidí potenciálne prekážky v jeho okolí s dostatočnou
časovou rezervouŞ má skúmať, či je prítomnosť navrhnutého systému syntetického videnia
prínosom a či tento prvok znižuje prípadné riziko nárazu do terénu za zhoršených vizuál-
nych podmienok tým, že sa pilot dokáže orientovať pomocou zobrazovaného virtuálneho 3D
terénu.
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19.) Pomohla Vám obrazovka PFD rozšírená o syntetické videnie pri orien-
tácii v priestore ? (náklon/sklon lietadla, okolie v ktorom sa nachádzate, smer
ktorým letíte) - Sledovaním odpovedí na túto otázku je možné zistiť, či bola naplnená
základná podstata návrhu syntetického videnia a jej prítomnosti na palube dopravného
lietadla.

Obr. 7.20: Graf odpovedí na otázku č.19

Zastúpenie odpovedí typu „ÁnoŞ, ktoré činí 100% zo všetkých odpovedí na túto otázku
značí hodnotenie skúmanej vlastnosti návrhu v jeho prospech.

20.) Pomohla Vám obrazovka PFD vo verzii so syntetickým zobrazením te-
rénu pri lete v noci ? - Podobne ako prvá otázka aj táto skúma základnú podstatu
návrhu a tiež zisťuje, či je tento systém nápomocný počas letu za zhoršených vizuálnych
podmienok a či reálne predchádza nehodám typu CFIT tým, že pilot vidí terén na svojej
obrazovke.

Obr. 7.21: Graf odpovedí na otázku č.20

Všetky uvedené odpovede naznačili zmysluplnosť vzniknutého systému podielom odpo-
vedí „ÁnoŞ, v prípade 100% respondentov. Respondenti hodnotia návrh kladne, a teda
štatisticky získané dáta sú v prospech návrhu.
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21.) Myslíte si, že by ste dokázali lepšie naplánovať trajektóriu letu pri po-
užití PFD so syntetickým videním oproti situácii, kedy by ste mali k dispozícii
PFD bez syntetického videnia ? - Jedná sa o doplnkovú otázku, ktorá ma zistiť vhod-
nosť dizajnu pre použitie za účelom efektívnejšieho plánovania trajektórie letu v nízkych
výškach.

Obr. 7.22: Graf odpovedí na otázku č.21

Indikátorom správnosti hypotézy je v tomto prípade počet odpovedí „ÁnoŞ. Tieto od-
povede sa vyskytujú v 57,1% zastúpení. Je to hodnota stále v prospech návrhu avšak je
alarmujúcim faktom, že veľká časť testérov nepovažuje systém syntetizovaného terénu za
vhodný pre plánovanie trajektórie letu v nízkych výškach. Môže to znamenať buď to, že
návrh neposkytuje dostatočný priestor alebo dáta pre túto činnosť alebo jednoducho sú tes-
téri zvyknutí na štandardný spôsob plánovania a nepovažujú tento systém v tomto smere
za potrebný.

Sumarizácia Ohodnotenie jednotlivých otázok vzťahujúcich sa k hypotéze č.4, bolo násle-
dovné [100%, 100%, 57,1%].

100 + 100 + 57, 1

300
= 0.857 (7.4)

Výsledné ohodnotenie vhodnosti užitia indikátorov inovatívného dizajnu predstavuje 85.7%,
čo podľa nastavenej tabuľky 7.2 znamená, že hypotéza je potvrdená bez nedostatkov
alebo s minimálnym množstvom nezávažných nedostatkov.

7.5 Celkové zhodnotenie

Vyhodnotenie navrhnutého užívateľského rozhrania ako celku, bude získané z priemeru vý-
sledných hodnotení jednotlivých hypotéz a z priemeru subjektívného hodnotenia jednotli-
vých obrazoviek účastníkmi testovania.

Hodnotenie primárneho letového displeja je zobrazené pomocou grafu na obrázku 7.23
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Obr. 7.23: Graf subjektívného hodnotenia navrhnutého PFD

Aplikovaním váh uvedených v tabuľke 7.1 na zozbierané dáta uvedené v grafe na ob-
rázku 7.23 a následným spriemerovaním tohto hodnotenia je možné dôjsť k subjektívnemu
ohodnoteniu primárneho letového displeja na 92,857%, čo po prepočítaní na škálu 1 - 5
predstavuje priemerné hodnotenie 1,2857.

Hodnotenie multifunkčného letového displeja je zobrazené grafom na obrázku 7.24

Obr. 7.24: Graf subjektívneho hodnotenia navrhnutého MFD

Aplikovaním váh na hodnoty z grafu 7.24 je možné dôjsť k ohodnoteniu multifunkčného
letového displeja na 82,143%, čo je po premietnutí na škálu 1 - 5 priemerná hodnota 1,7142.

Hodnotenie primárneho letového displeja rozšíreného o syntetické videnie je uvedené na
grafe na obrázku 7.25

Obr. 7.25: Graf subjektívneho hodnotenia navrhnutého SVS
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Aplikovaním váh z tabuľky 7.1 , na získané hodnoty a ich následným spriemerovaním
možno, dôjsť k subjektívnemu ohodnoteniu primárneho letového displeja so syntetickým
videním na 96,428%, čo je po prepočítaní na škálu 1 - 5 poukazuje na hodnotenie 1,1428.

Miera splnenia vytýčených požiadavok a úroveň celkového prínosu návrhu sa vyjadrí ako
priemer percentuálneho ohodnotenia jednotlivých hypotéz, čo sa rovná hodnote 88,23%.

Priemerné ohodnotenie subjektívneho pocitu pri práci s testovaným dizajnom sa vypo-
číta ako priemer subjektívneho ohodnotenia jednotlivých displejov a to je 90,48%.

Ako je možné vidieť, oba výsledky viacmenej zodpovedajú. Ich spriemerovaním je možné
určiť celkové ohodnotenie dizajnu na 89,355%, čo je veľmi zaujímavý a povzbudzujúci vý-
sledok vzhľadom k množstvu aplikovaných inovácii a odlišností od pôvodného dizajnu.

Z testovania vyplynulo, že užívateľské rozhranie s prehľadom splnilo vytýčené ciele a možno
ho na základe toho považovať za prínosné a použiteľné. Obrazovka MFD bola hodnotená
kladne, ale oproti zvyšným obrazovkám získala v priemere o stupeň nižšie hodnotenie. Dôvo-
dom môže byť skutočnosť, že medzi jednotlivými obrazovkami v rámci MFD bolo potrebné
prepínať častejšie, než je zvykom. Je to ale spôsob. ktorý umožní koncentrovať údaje rôz-
ných podsystémov na dosah ruky pilota a je potrebné zobrať v úvahu aj to, že v lietadlách
Boeing 737-800 je k dispozícii minimálne 6 LCD displejov a teda, že v kokpite 737-800 sa
môžu v skutočnosti pustiť až 4 inštancie MFD s ľubovoľnou konĄguráciou zobrazovaných
dát podľa preferencie pilota. To znamená, že nebude dochádzať k tak frekventovanému
prepínaniu obrazoviek, ako tomu bolo pri testovaní.

Testovaním boli zistené niektoré menšie nedostatky. Ukázal sa problém so synchronizá-
ciou aktívnych zón pre vstupy užívateľa v prípade ak došlo k zmene veľkosti hlavného okna.
Tento problém je možné odstrániť doimplementovaním funkcie rendereru reshape. Ďalším
odhaleným problémom je zistené preblikávanie ukazovateľov stavu paliva. Problém tento
krát nieje na strane UI ale na strane simulátora, ktorý občas poskytuje nesprávne hodnoty.
Ďalej sa ukázalo, že vhodnou úpravou by bola výmena poradia frekvencii na obrazovke
RADIO tak, aby sa na vrchu zoznamu nachádzali frekvencie NAV.

Súčasťou testovania bola otázka, čo testujúcim chýbalo na niektorej z obrazoviek, prí-
padne aké rozšírenie by privítali. Jedným z nápadov na vylepšenie bolo uvádzanie vzdiale-
nosti ku kolíznemu terénu v rámci systému syntetického videnia. Toto rozšírenie je možné
jednoducho implementovať v rámci widgetu Terrain. Ďalej by bolo zaujímavé zobrazovať
pri niektorých indikátoroch, ktoré ukazujú aktuálne senzorické dáta, aj informácie o polohe
príslušných manuálnych ovládacích prvkov.

Z hľadiska UI systému sa potvrdilo, že je správne navrhnutý a naimplementovaná časť,
vrátane jadra, tvorí plne funkčný základ, na ktorom je možné ďalej stavať. Toto tvrdenie
je podložené faktom, že systém počas testovania ani raz nespadol, nevznikali situácie, kedy
by dochádzalo k nechcenému správaniu, nerobilo mu problém sa automaticky pripájať k
simulácii v prípade, že došlo k reštartu simulátora a všetky obrazovky fungovali v real-time
so stabilným počtom prekreslení snímkov za sekundu (FPS).
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Kapitola 8

Záver

Na začiatku tejto práce bol spracovaný rešerš a analýza vývoja ukazovateľov letových dát.
Následne boli jednotlivé nástroje podrobne popísané za účelom zdokumentovania ich fun-
kcie. Tieto indikátory boli roztriedené do troch základných skupín na základe princípu
funkčnosti senzorov, na ktorých sú závislé. Bol popísaný rozdiel medzi pitot-statickými,
magnetickými a gyroskopickými systémami. Ďalej bolo poukázané na to, že moderným
trendom je digitalizovať uvedené nástroje. Pred samotným návrhom užívateľského rozhra-
nia bolo potrebné spoznať dáta, s ktorými bude systém pracovať. Okrem dát bolo dôležité
získať informácie o aktuálne používaných displejoch na palubách moderných dopravných
lietadiel. Aby bola práca prínosom, došlo k analýze týchto displejov s rozborom poten-
ciálnych nedostatkov, ktoré mal budúci návrh odstrániť. Tiež sa prihliadalo na niektoré
udalosti, ktoré mohli byť spôsobené nedostatočným informovaním pilotov a ktoré mali za
následok straty ľudských životov. Dôvodom tejto analýzy bolo poučiť sa z priebehu týchto
události a na základe poznatkov, ktoré plynuli z ich vyšetrovania skúsiť navrhnúť vylepše-
nie, ktoré by mohlo predchádzať podobným prípadom v budúcnosti. Po spoznaní rôznych
úskalí dnešných zobrazovacích systémov, ktoré tvoria sklenený kokpit sa mohlo pristúpiť
k zadeĄnovaniu požiadavkov, ktoré by mali novo navrhované displeje spĺňať a tiež bolo
potrebné zadeĄnovať návrhový vzor, ktorý bude určovať pravidlá, ktoré musia byť pri ná-
vrhoch dodržiavané. Na základe týchto prerekvizít došlo k návrhu konceptov užívateľského
rozhrania formou mock-upov. Tieto boli analyzované a iteratívne upravované. Finálny kon-
cept primárneho letového displeja vznikol až v 3. iterácii, ktorá sa líšila od prvotnej podoby
v mnohých aspektoch. Na základe týchto konceptov bola následne vytvorená graĄka, ktorá
bola neskôr súčasťou realizácie navrhnutých displejov. Finálna podoba displejov vychádza
z navrhnutých konceptov a odstraňuje identiĄkované nedostatky plynúce z nedodržaného
návrhového vzoru.

Navrhnuté displeje musia byť postavené na stabilnom vizualizačnom systéme. Vzhľadom
k niektorým špeciĄckým potrebám vznikol vlastný systém užívateľského rozhrania, ktorý
bol najprv riadne navrhnutý a následne implementovaný a otestovaný. Jedná sa o systém
implementujúci model MVC. Systém je založený na widgetoch a umožňuje vytvárať zlo-
žité užívateľské rozhrania, ktorých súčasťou môžu byť aj 3D prvky. Systém je navrhnutý
modulárne s cieľom zachovať maximálnu udržatelnosť kódu a znovu použiteľnosť vytvore-
ných prvkov užívateľského rozhrania. Vytvorený systém implementuje neštandardný spôsob
komunikácie medzi prvkami UI, čo z neho robí zaujímavu alternatívu pri návrhu pokroči-
lých kokpitov a iných užívateľských rozhraní. Systém poskytuje rozhranie pre serializáciu a
deserializáciu užívateľských rozhraní, čo značne uľahčuje prácu a vytvára priestor pre jedno-
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duché zmeny dizajnu zobrazovaného rozhrania. Modulárny návrh systému UI umožňuje, v
prípade potreby, kedykoľvek vytvoriť nový modul renderer založený na inej technológii vy-
kresľovania, ak by renderer založený na OpenGL bol nedostatočný, alebo ak by nedosahoval
uspokojivých výsledkov pre niektorú cieľovú platformu.

Kvalitu výsledného užívateľského rozhrania a prínos navrhnutých a implementovaných
inovácii ako aj schopnosti vytvoreného systému UI potvrdzuje rozsiahlé testovanie, počas
ktorého boli odhalené minimálne nedostatky navrhnutých displejov a počas ktorého nedošlo
ani raz k zlyhaniu systému UI.
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Príloha A

Pamäťové médium

Na priloženom DVD sa nachádza vektorová graĄka k navrhnutým letovým displejom, zdro-
jové kódy aplikácie vrátane potrebných knižníc, zdrojové kódy užívateľského rozhrania a
zdrojové kódy technickej správy. Pribalený je tiež spustiteľný launcher s konĄguračným
súborom pre jednoduché spúšťanie vytvorenej aplikácie a jej zosieťovanie so simulátorom.
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