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Poděkování:
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krajiny [45]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
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2.2.6 Objektivní měření vlivu Coriolisovi iluze na prostorovou dezorientaci . . 19

2.3 Somatogravická iluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.1 Zkoumání vlivu prostorové dezorientace na průběh letu během zalétnutí
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Úvod

Tématem této práce jsou vestibulární a vizuální iluze u pilotů a jejich kvantifikace. Letové
iluze vznikají tehdy, kdy je přítomen smyslový konflikt. Veškeré fyziologické a psychologické
funkce se v průběhu vývoje člověka přizpůsobily podmínkám pozemského života. S rozvojem
letectva se ale člověk dostal do pro něj nepřirozeného prostředí, kokpitu, kde na něj mohou působit
síly, které jsou mnohdy odlišné než ty, které působí na člověka na zemi a se kterými se setkává
denně. Nedokonalostí našich smyslů pak můžou vznikat určité konflikty mezi skutečností a našimi
pocity. Konkrétně se může jednat o jevy, kdy pilot vnímá nesprávně výšku na přiblížení, horizont,
či polohu svého těla v letadle.

Nejčastějšími letovými iluzemi jsou iluze náklonu, Coriolisova iluze, somatogravická a soma-
togyrální iluze, falešný horizont, iluze černé díry, nebo vliv poměru stran dráhy, sklonu dráhy a
sklonu terénu před dráhou.

Letovým iluzím se nedá úplně vyhnout. Mohou se objevit jak u zkušených pilotů, tak u začá-
tečníků. V každém případě platí pravidlo, že pilot musí při boji s iluzemi vyřadit své pocity a věřit
přístrojům. Je také důležité létání podle přístrojů nacvičit po dostatečně dlouhou dobu a hlavně
pečlivě. Stejně tak jako praktická znalost, tak i teoretická znalost těchto případů je nesmírně důle-
žitá a může pomoct se vyhnout některým záludným a nebezpečným účinkům letu.

Ačkoliv mohou být iluze velmi časté, není jim věnován dostatek pozornosti, jak z hlediska
výcvikového, tak experimentálního. Proto je toto téma potřeba řešit a na základě této potřeby si tato
práce dává za cíl vypracovat systematickou komentovanou rešerši známých typů vestibulárních a
vizuálních iluzí u pilotů.

Práce je tedy psána formou systematické komentované rešerše pro účely vypracování meta-
analýzy, ve které jsou postupně analyzovány dostupné články a posléze shrnuty. Analyzované
články byly shromážděny z elektronických citačních databází SCOPUS a Web of Science. Výběr
článků pro účely zahrnutí do této práce byl realizován na základě kvality, dostupnosti a primár-
ního fokusu na leteckou problematiku. Účelem bylo vybrat relevantní články ve kterých autoři
využívají takové metody, které průkazně nebo neprůkazně dokážou nebo nedokážou kvantifikovat
vestibulární případně vizuální iluzi. Na základě takto vypracované evidence jsou určeny metody a
přístupy, na základě kterých je možné kvantifikovat vybrané letové iluze.
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Kapitola 1

Meta-analýza

Meta-analýza je dle Hendla [1] typ vědeckého článku, jehož cílem je shrnout výsledky dvou
nebo více empirických studií, které jsou zaměřené na stejný nebo podobný problém. Dochází
k analýze velikosti účinků (e↵ect size) zjištěných v jednotlivých dříve publikovaných studiích.
Hlavním přínosem tohoto přístupu je nahromadění informací, které mají větší statistickou váhu,
než kterou je možné získat z jednotlivé studie. Meta-analýza tak zodpovídá kvantitativně otázku,
jestli existují nějaké prokazatelné konfigurace a seskupení výsledků v celé zkoumané množině
studií.

Další důležitou formou vědeckého sdělení je přehled (review), který se klasifikuje do čtyř
tříd. První třída má za úkol identifikovat a posuzovat nové trendy ve vědě. Druhá třída využívá
empirickou evidenci k osvětlení, ilustraci nebo hodnocení určité teorie či k navrhnutí nové teorie.
Třetí třída se zabývá utřid’ováním a hodnocením znalostí z různých směrů výzkumu. Čtvrtá třída,
do které se řadí i meta-analýza, usiluje o zobecnění výsledků výzkumu z množiny studií o určitém
vědeckém tématu. Poté je obvykle úkolem výzkumníka shromáždit skupinu studií, které používají
stejné nebo podobné metody ke zkoumání.

Meta-analýza má formu systematického přehledu, který je chápán jako aplikace vědeckých
strategií omezujících vznik systematických chyb při shromažd’ování, kritickém hodnocení a syn-
téze všech relevantních studií ohledně určitého tématu. Využitím meta-analýzy se získají dva typy
poznatků. Prvním typem jsou poznatky, které jsou generované primárními studiemi. Ty se týkají
třeba hypotéz, například test hypotézy účinnosti určitého léku. Druhým typem jsou poznatky vy-
cházející z použité meta-analytické metody. Ty nepocházejí z individuálních studií, ale vychází z
variability vlastností jednotlivých studií.

Původně byla meta-analýza vyvinuta v sociálních vědách, nicméně od osmdesátých let pro-
žívá velký rozmach i v jiných disciplínách, hlavně v lékařských vědách. První pokusy o integraci
výsledků provedli již zakladatelé moderní statistiky, a to K. Pearson a R. A. Fischer. Až v šedesá-
tých letech nastala změna v souvislosti s rozvojem empirického výzkumu, kdy vědci M. Smith a G.
Glass provedli přehled výzkumů výsledků, které zkoumaly vztah mezi velikostí třídy a úspěšností
výuky. Zároveň G. Glass v roce 1976 prosadil termín meta-analýza.

Ke kvantitativnímu zpracování výsledků využívá meta-analýza statistiku. Vytváří se v něko-
lika etapách, které jsou v následujícím textu charakterizovány. První etapou je definice problému,
u čehož je cílem najít přesnou výzkumnou otázku a určit závislé a nezávislé proměnné.

Za druhou etapu se považuje vyhledání a selekce primárních studií. Pro vhodnou selekci je také
nutné specifikovat kritéria pro zahrnutí, respektive zamítnutí studií do meta-analytického zpraco-
vání. V dnešní době se pro vyhledávání studií používají většinou elektronické databáze. Pokud se
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použije co nejširší množina zdrojů, je zde větší pravděpodobnost, že se vyhodnotí všechna rele-
vantní literatura.

Třetí etapou je vytváření matice dat kódováním, která se považuje za časově nejnáročnější
fázi. Dochází v ní k extrakci dat z každé studie zahrnuté do meta-analýzy.

Ve čtvrté etapě se agregují výsledky jednotlivých studií za účelem získání odhadu průměr-
ného účinku nebo efektu. Agregace se provádí volbou statistických technik. Volba se řídí zvole-
ným modelem, kterým se zachycuje variabilita výsledků. Jedná se o modely „pevných efektů“
a „náhodných efektů“. Oba dva vedou k odlišným hodnotám při popisu výsledků a není snadné
určit, který model je pro daná data vhodnější.

Pátá fáze se zabývá hledáním moderujících proměnných a analýzou citlivosti. Zde je snaha
identifikovat příčiny nehomogenity výsledků, pokud nějaká je. Zkoumá se také, jestli naše závěry
platí pro všechny studie nebo vliv kvality studie na velikost účinku.

Interpelace výsledků se považuje za šestou etapu meta-analýzy. Vede k závěrům, které shrnují
výsledky analýzy studií. Dochází zde k hodnocení, do jaké míry jsou zjištěné efekty závislé na
sledovaných faktorech.

Poslední fází je prezentace výsledků, kde se rozhoduje, jaké informace se zařadí do zprávy
o výzkumu. Validitu zprávy mohou ovlivňovat určité chyby. Například se zapomene uvést po-
drobný popis průběhu syntézy, nebo autoři neuvedou detaily, které čtenář považuje za důležité. Ke
znázornění výsledků se používají grafické prostředky.

Využití tohoto postupu s sebou přináší nespočetné množství výhod. Jednou z nich je fakt,
že lze výsledky různých studií mezi sebou formálně porovnat a zodpovědět otázku jejich zobec-
nitelnosti. Metoda také zvyšuje přesnost odhadu průměrného efektu. Dochází také k vhodnému
zpřístupnění velkého množství dat a rychlému zpřístupnění odbornou veřejností. Dále pomáhá
meta-analýza odhalit slabá místa evidence a identifikovat oblasti, kde je potřeba provádět vý-
zkum. Kromě kladných reakcí vyvolala meta-analýza i negativní ohlasy. Jednou z nich je obsa-
hová srovnatelnost, protože se vědecké studie v mnohém liší. Dalším negativním ohlasem můžou
být například problémy s objektivitou a spolehlivostí analýzy.
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Kapitola 2

Vestibulární iluze

Iluze jsou obecně definovány jako falešné interpretace smyslových informací mozkem. Ves-
tibulární iluze vznikají jako rozpor mezi informacemi získaných vnějšími vizuálními podněty a
vestibulárním systémem. Navíc i proprioceptory, receptory ve svalech a šlachách těla poskytu-
jící informace o držení těla, mohou mít vliv při vytváření prostorové dezorientace. Nesprávné
smyslové vjemy mohou být někdy až tak silné, že piloti přestanou věřit přístrojům a následují
neadekvátní zásahy do řízení. To může vyvrcholit i tím, že převedou letadlo do nezvyklé polohy a
let skončí katastrofou.

Aby bylo možné pochopit vznik vestibulárních iluzí, je nezbytné znát princip fungování ves-
tibulárního aparátu. Vestibulární aparát [2] je hlavní systém pro detekci úhlového a lineárního
zrychlení hlavy a tím slouží k udržování rovnováhy hlavy a těla v prostoru. Tuto úlohu zajišt’uje
ve spolupráci se zrakovým a proprioceptivním ústrojím a nachází se v labyrintu vnitřního ucha,
které se skládá z půlkruhovitých kanálků a kulovitého a vejčitého váčku. Podle funkce se rovno-
vážné ústrojí dělí na čidlo statické a kinetické.

Vnitřní ucho se nachází v dutinách skalní kosti, které se souběžně nazývají jako kostěný la-
byrint [3]. To je ilustrováno na obrázku 2.1. Kostěný labyrint se skládá ze tří polokruhovitých
kanálků, dále z předsíně a hlemýždě a je vyplněn tekutinou tzv. perilymfou. Uvnitř této tekutiny
je vlastní smyslový orgán – blanitý labyrint, tvořený dvěma váčky. Na kulovitý váček se napo-
juje hlemýžd’ a vejčitý váček je spojen se třemi polokruhovitými kanálky. Vláskové buňky jsou
funkční jednotkou vestibulárního systému a jejich úkolem je registrovat zrychlení.

Obrázek 2.1: Stavba vnitřního ucha (1 - boční kanálek; 2 - zadní kanálek; 3 - přední kanálek; 4 -
vejčitý váček; 5 - hlemýžd’; 6 - kulovitý váček) [3].
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Statické čidlo má receptory uložené v kulovitém (sacculus) a vejčitém (utriculus) váčku bla-
nitého labyrintu [3]. Vnitřek blanitého labyrintu je vyplněn endolymfou a jsou zde malá políčka s
vysokými epitelovými buňkami, které jsou zakončeny vlásky. Ty jsou ilustrovány na obrázku 2.2.
Jemné vlásky jsou zanořeny do vrstvy rosolovité hmoty, ve které se nacházejí statokinie, což jsou
krystalky vápenatých solí. Při změně polohy hlavy se vlivem gravitace krystalky vychýlí a dráždí
tak vláskové buňky. Receptory váčků reagují na změny polohy hlavy a na lineární zrychlení (po-
suny hlavou) [4, 5].

�

�

�

�

�

Obrázek 2.2: Receptory polohy (1 - krystalky vápenatých solí; 2 - vlásky ve vrstvě hlenovité
hmoty; 3 - vlásková buňka; 4 - podpůrné buňky, 5 - nerv) [3].

Kinetické čidlo [3] má receptory uloženy v polokruhovitých kanálkách, které jsou na sebe
kolmé a každý registruje pohyb v jiné ose. Polokruhovité kanálky mají každý na jednom konci
rozšíření zvané ampula. V ní se nachází kupula s vláskovými buňkami, která detekuje pohyby
tekutiny okolo ní a vychýlí se v závislosti na pohybu. Když se pohyb zastaví, tekutina v kanálku
se vlivem setrvačnosti dále pohybuje a to způsobí vychýlení kupuly na druhou stranu. Receptory
polokruhovitých kanálků [4] jsou drážděny pouze při rotačních pohybech hlavy, registrují tedy
úhlové zrychlení.

Nejběžnějšími iluzemi jsou například somatogravická iluze, iluze náklonu, somatogyrální iluze
a Coriolisova iluze. Následující podkapitoly se podrobně zabývají jednotlivými vestibulárními ilu-
zemi, jejich vznikem a projevy.

2.1 Iluze náklonu

Iluze náklonu se považuje za jednu z nejčastěji se vyskytujících iluzí za letu a je dána nedoko-
nalostí našich smyslových orgánů. Projevuje se falešným pocitem náklonu a může se objevit jak
za velmi dobrých vizuálních podmínek, tak za IMC (Instrument Meteorological Conditions).

Typická situace, jak může tato iluze vzniknout je tehdy, když se letadlo začne pomalu naklánět
na jedno křídlo. To může nastat například z důvodu poryvu větru, kdy křídlo klesne a způsobí
mírné zatáčení. Jestliže pilot umožní křídlo takto klesnout rychlostí, která je pod požadovanou
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rychlostí na stimulaci tekutiny v půlkruhovitých kanálkách, tak tekutina zůstane nehybná vůči
stěnám při takovéto nízké rychlosti. Pokud je ale pilot zaneprázdněn, například zkoumáním mapy,
má stále pocit, že letí v hladině a rovně, i když letadlo reálně mírně zatáčí. Jakmile pilot zvedne
hlavu a podívá se ven nebo na přístroje, okamžitě zjistí chybu náklonu letadla a provede opravu.
Tato oprava je však provedena takovou rychlostí, že je zaznamenána vestibulárním systémem a
dává pilotovi pocit náklonu z vodorovné polohy do opačné strany. Pokud pilot podlehne této iluzi,
vrátí letadlo zpět do náklonu, kam se původně samovolně dostal před opravou, aby měla hlava
pocit, že letí bez náklonu. Tento celý proces je prezentován na obrázku 2.3.

Falešný pocit náklonu může přetrvávat až hodinu, ale to je neobvyklé. Aby pilot překonal tuto
iluzi, musí pilot pečlivě sledovat přístroje. To může být vyčerpávající, hlavně pokud tento pocit
přetrvává po dlouhou dobu [5, 6, 7].

Obrázek 2.3: Iluze náklonu (A - percepce pilota; B - realita; 1 - pilot umožní křídlu klesnout
nepatrnou rychlostí a letadlo začne mírně zatáčet; 2 - pilot si myslí, že letí v hladině a rovně; 3 -
pilot si z pohledu na přístroje nebo ven z kabiny všimne náklonu; 4 - pilot provádí opravu, ale má
pocit, že je v opačném náklonu a snaží se vyřešit tento problém tak, že vrátí letadlo do původního
náklonu) [7].

Následující podsekce se zabývají jednotlivými články, ve kterých byla zkoumána iluze ná-
klonu. Je v nich popsán postup samotného měření a následně zjištěné výsledky, které jsou shrnuty
i v tabulce 2.1. Na obrázku 2.4 je ilustrován vývojový diagram selekce studií. Ty byly vyhledávány
podle klíčových slov The Leans Illusion.

2.1.1 Zkoumání vlivu prostorové dezorientace na průběh letu během zalétnutí tří
okruhů

Cílem této studie [8] na simulátoru bylo zjistit vliv prostorové dezorientace na vizuální ske-
nování a letové výkony pilotů. Studie se zúčastnilo deset vojenských pilotů a byli požádáni, aby
zalétli tři okruhy, kdy každý trval 15 min. Piloti ale netušili, že poslední okruh obsahoval vizuální a
vestibulární iluze. Vestibulární iluze byly iluze náklonu, Coriolisova iluze a somatogravická iluze.
Vizuální iluzí byla iluze falešného horizontu, která se nachází v další kapitole. Byly snímány a
analyzovány pohyby simulátoru, výkony letu a reakce pilotů.

Po vzletu plnili instrukce jako: točit doprava, točit doleva, letět v hladině a držet kurs, podí-
vat se z okna a zkontrolovat provoz před sebou, podívat se na magnetický kompas, nebo změnit
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Studie identifikované z
elektronické vyhledávací

databáze SCOPUS a WOS
66

Zamítnuté články 42
Duplikáty 21
Studie v jiném jazyce než v angličtině 3
Nerelevantní odvětví 8
Review 10

Potenciální články
pro meta-analýzu

31

Články získané z referencí
7

Vyloučené články 25
Nedohledatelný celý text článku 17
Nevhodná metoda měření 2
Studie v jiném jazyce než v angličtině 1
Duplikáty 3
Review 2

Články začleněné
do meta-analýzy

6

Obrázek 2.4: Vývojový diagram selekce studií pro meta-analýzu iluze náklonu.
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Tabulka 2.1: Meta-analýza článků týkajících se iluze náklonu.

Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2018 Zkoumání vlivu prostorové dez-
orientace na průběh letu bě-
hem zalétnutí tří okruhů, kdy v
posledním byly přítomny iluze.
Nakloněním platformy do opač-
ného směru bylo dosaženo asy-
metrického náklonu.

10 Odchylky od náklonu během
normálního okruhu byly 0.82 ±
0.71�, zatímco u okruhu s ilu-
zemi 2.7 ± 2.8�.

T-test
p = 0.049

2018 Vliv prostorové dezorientace na
selektivní pozornost při letu
provedením úkolu, který spočí-
val v rozlišení dvou tónů a stisk-
nutím příslušného tlačítka. Ex-
periment spočíval v porovnání
normálního letového profilu bez
letových iluzí s letovým profi-
lem s iluzemi. Iluze byla navo-
zena zatáčením rychlostí 68� ·
s�1. Pro vyhodnocení byl použit
indikátor CRE.

16 Byl zjištěn signifikantní vliv
výskyt správných reakcí na tóny
(1). Nárůst CRE (2), střední ve-
likost CRE (3) a reakční čas (4)
nebyly signifikantní.

T-test
p1 = 0.006
p2 = 0.22
p3 = 0.27
p4 = 0.06

2018 Vliv prostorové dezorientace na
pracovní pamět’ při letu pomocí
N-back testu. Experiment po-
rovnával data z okruhu bez leto-
vých iluzí s daty z okruhu s le-
tovými iluzemi.

16 U hodnoty střední velikosti
CRE (1) a u míry výskytu správ-
ných odpovědí (2) byl signi-
fikantní vliv. Nárůst hodnoty
CRE (3) a reakční čas (4) ne-
měly signifikantní vliv.

T-test
p1 = 0.008
p2 = 0.003
p3 = 0.35
p4 = 0.33

2018 Vliv selektivní auditivní pozor-
nosti a prostorové dezorientace
na výkon letu. Na vyvolání iluze
bylo aplikováno zatáčení rych-
lostí 68 · s�1, kdy po dobu
13 s nebyl k dispozici umělý
horizont. Úkolem bylo rozlišit
správně a co nejrychleji dva
tóny lišící se v době trvání.

40 Během letu bez auditivního
úkolu byl změřen u letu bez iluzí
průměrný náklon 0.68�, u letu
s iluzemi 3.37�. Při provádění
auditivního úkolu byl průměrný
náklon u letu bez iluzí 1.8�, u
letu s iluzemi �2.32�. Nezjis-
til se signifikantní vliv v rámci
letového profilu (1), ani mezi
skupinami (2). Zjistil se signi-
fikantní vliv mezi letovými pro-
fily pouze u skupiny provádějící
auditivní úkol (3).

ANOVA
p1 = 0.537
p2 = 0.236
p3 = 0.033

2018 Vliv prostorové dezorientace na
pohyby oka u pilotů a nepilotů.
Pro navození iluze bylo pou-
žito zatáčení rychlostí 68 · s�1.
Po dobu 13 s nebyl k dispozici
umělý horizont.

40 (20
pilotů
a 20
nepilotů)

Nebyl zde zjištěn signifikantní
vliv u letového profilu nebo sku-
piny.

ANOVA
p = NA

2017 Použití virtuální reality pro vý-
cvik iluzí na simulátoru naklo-
něním platformy.

1 Závěrem experimentu bylo, že
použitím VR brýlí v kombi-
naci s pohyblivou platformou je
možné určit případný stav pilota
vzhledem k iluzi.

NA
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kurs. Poté piloti vyplnili dotazník ohledně rozpoznání iluzí. Pro každou závislou proměnnou byly
zkoumány rozdíly mezi normálním okruhem a okruhem s iluzemi, výsledky byly zanalyzovány
pomocí párového t-testu a efekty byly považovány za statisticky signifikantní pro p  0.05.

Iluze náklonu byla testována zobrazením asymetrického náklonu, což znamená, že se plat-
forma nenaklání během náklonu, ale nakloní se a náklon zachová po dobu 15 s v opačném směru,
když pilot převede letadlo do letu bez náklonu. To by mělo indukovat pocit náklonu na jednu
stranu. Odchylky od náklonu během normálního okruhu byly 0.82 ± 0.71�, zatímco u okruhu s
iluzemi 2.7 ± 2.8� s p = 0.049, tedy o poznání vyšší. Tato studie poskytla přímý experimentální
důkaz, že iluze mohou ovlivnit chování pilota a vyvolat nesprávné reakce na řídící páku.

2.1.2 Vliv prostorové dezorientace na selektivní pozornost

Účelem studie [9] bylo zjistit vliv vizuálních a vestibulárních iluzí na výkon vojenských pilotů
při pilotování na simulátoru. Data ze studie pocházela od šestnácti pilotů s průměrným počtem
970.75 letových hodin. Byl použit simulátor GYRO-IPT, který byl navržen pro zkoumání prosto-
rové dezorientace. Kabina simulátoru byla schopna vytvářet úhlová zrychlení podél os klonění,
klopení a zatáčení. Studie zkoumala šest iluzí. Vizuálními iluzemi byly iluze falešného horizontu
a vliv poměru stran dráhy, slonu dráhy a sklonu terénu. Vestibulárními iluzemi byly somatogyrální
iluze, Coriolisova iluze a iluze náklonu.

Účastníci měli zalétnout dva druhy profilů. Jeden bez iluzí a jeden s iluzemi, což umožnilo
porovnat výkon pilotů během letu s iluzemi i bez. Během nich jim byly do sluchátek pouštěny
tóny o frekvenci 1000 Hz, které měli délku 80 ms nebo 50 ms. Kromě samotného letu bylo úkolem
také současně rozlišit co nejrychleji a nejpřesněji krátký a dlouhý tón stisknutím jednoho ze dvou
tlačítek umístěných na řídící páce. Distribuce dlouhých a krátkých tónů byla pseudonáhodná, takže
v řadě nemohly být více než čtyři stejné tóny za sebou. Tento hlavní experiment trval přibližně
hodinu, poté museli účastníci vyplnit dotazník. Ten se týkal zdravotních symptomů způsobených
letem na simulátoru.

Na navození iluze náklonu bylo použito zatáčení rychlostí 68� ·s�1. Při okruhu bez iluzí nebylo
přítomné žádné zatáčení.

Data byla analyzována u obou letových profilů pomocí t-testu, kde byla zvolena hladina vý-
znamnosti p = 0.0083. Pro vyhodnocení letového profilu byl použit počet a průměr CRE (Control
Reversal Error). Technika CRE se využívá pro studie prostorové dezorientace pro určení, zda je
pilot dezorientován, či ne. V tomto testu bylo CRE týkající se náklonu vypočteno pro iluzi faleš-
ného horizontu, somatogyrální iluzi, Coriolisovu iluzi a iluzi náklonu. CRE týkající se vertikální
rychlosti bylo vypočteno pro situaci vlivu tvaru dráhy a sklonu dráhy.

Jako hypotéza se předpokládala, že CRE vzroste u profilu s iluzemi. U iluze náklonu nebyl
pozorován signifikantní vliv (p = 0.22). Pro střední velikost CRE bylo předpokládáno, že hodnota
u profilu s iluzemi bude opět větší, ale signifikantní vliv zde zjištěn nebyl (p = 0.27).

Dále zde byl měřen výskyt správných reakcí na tóny. Signifikantní vliv byl pozorován pouze
u iluze náklonu, kde průměrný podíl správných reakcí byl mnohem větší u normálního profilu,
zatímco u profilu s iluzemi byl dvakrát menší (p = 0.006). U ostatních iluzí tento vliv nebyl
signifikantní. Co se týká reakčního času, nebyl nalezen žádný signifikantní vliv u žádné iluze.
Výsledky studie ukazují, že letové iluze, mohou oslabit selektivní pozornost jedince a také mít
negativní vliv na pracovní pamět’.
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2.1.3 Vliv prostorové dezorientace na pracovní pamět’

Tato studie [9] navazuje na předešlý experiment, který je popsán v podsekci 2.1.2. Zařízení,
letové profily, postup i analýza byly totožné. Data z experimentu pocházela od šestnácti pilotů s
průměrným počtem 855 nalétaných hodin. Piloti prováděli N-back test, kde N bylo rovno dvěma.
To je sekvenční pamět’ová úloha, kde se účastníci rozhodují, jestli je písmeno v sekvenci stejné
jako to, které se objevilo před dvěma položkami. Použily se polské souhlásky (C, K, N, R, S, T,
W), které byly prezentovány hlasem. Písmena byla prezentována v blocích, kde v každém bloku
bylo 36 písmen.

Celkový počet bloků byl stejný u každého účastníka, ale lišil se pro jednotlivé letové profily.
Pro iluzi falešného horizontu a iluzi náklonu byly použity dva bloky. Pro vliv sklonu dráhy a
poměru stran dráhy byl použit jeden blok. Při somatogrální iluzi a Coriolisově iluzi se použily tři
bloky.

Byly zkoumány hodnota CRE a střední velikosti CRE. Ty byly následně porovnány jak u
letového profilu s iluzemi, tak u letového profilu bez iluzí, a poté byl proveden t-test. Jak bylo
předpokládáno, účastníci provedli více CRE v letovém profilu s iluzemi, než v letovém profilu bez
iluzí. Pro iluzi náklonu tato hodnota CRE neměla signifikantní vliv (p = 0.35). Hodnota CRE byla
signifikantní pouze u iluze falešného horizontu (p = 0.002) a u somatogyrální iluze (p = 0.003).
Pro ostatní iluze nebyl tento vliv signifikantní.

Při zkoumání střední velikosti CRE byl proveden stejný t-test. Signifikantní vliv byl pozorován
pouze u iluze náklonu (p = 0.008), kde byla hodnota střední velikosti u letového profilu s iluzemi
mnohem větší, než hodnota střední velikosti CRE u letového profilu bez iluzí. U dalších iluzí tento
vliv nebyl signifikantní.

Dále zde byla zkoumána míra výskytu správných odpovědí. Byl zde signifikantní vliv pouze u
iluze náklonu (p = 0.003). Poslední zkoumanou hodnotou byl reakční čas, kde nebyl signifikantní
vliv u žádné iluze.

Stejně jako v prvním experimentu (viz 2.1.2), byl zde signifikantní vliv nárůstu hodnoty CRE u
stejných iluzí. Nicméně, co se týká střední velikosti CRE, byl pozorován signifikantní vliv pouze u
iluze náklonu. To může být vysvětleno tím, že tento test byl mnohem složitější a měl větší potenciál
rozptýlit účastníky než první experiment. Co se týče samotné iluze náklonu, zdá se, že tato iluze
byla implementována jako nejtěžší iluze, pokud jde o její schopnost ovlivnit výkon pilota.

2.1.4 Vliv selektivní auditivní pozornosti a prostorové dezorientace na výkon letu

Účelem této studie [10] bylo zkoumat kombinované vlivy selektivní auditivní pozornosti a
prostorové dezorientace na simulátoru na výkon pilota. Auditivní systém není tak silně zapojen
do prostorové orientace jako vestibulární a vizuální systém, hraje však důležitou roli v kabině
hlavně pro komunikaci a výstražné informace. Předpokládalo se, že letové výkony budou jak v
dezorientovaném tak v nedezorientovaném stavu oslabené selektivní sluchovou pozorností.

Experimentu se účastnilo čtyřicet vojenských pilotů, kteří byli rozděleni napůl do dvou skupin,
a to na kontrolní skupinu, která neprováděla auditivní úkol a experimentální skupinu, která ho
prováděla. Studie se odehrávala na simulátoru, který měl možnost vykonávat pohyb ve třech osách
(náklon ±30�, sklon 15� a otáčení 360�). Simulátor obsahoval i displej s vysokým rozlišením,
který simuloval pohled z kabiny ven. Celkem se zkoumalo šest iluzí, tři vestibulární a tři vizuální.
Vestibulární iluze byly somatogyrální ilize, Coriolisova iluze a iluze náklonu. Zkoumané vizuální
iluze byly falešný horizont, vliv poměru stran dráhy a vliv sklonu dráhy. Celkem bylo dvanáct
letových profilů, kde šest bylo s iluzemi a šest bez iluzí. Piloti navíc během letu prováděli selektivní
sluchový úkol, který spočíval v rozeznání dvou tónů ve sluchátkách. Polovina tónů měla délku
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50 ms a další polovina 80 ms. Úkolem tedy bylo rozlišit co nejrychleji a nejpřesněji krátký a dlouhý
tón zmáčknutím příslušných tlačítek na ovladači v kabině. Piloti předem nevěděli, zda letový profil
bude s iluzemi, nebo bez.

Iluze náklonu byla navozena ustáleným otáčením rychlostí 68 · s�1, kterého se dosáhlo po-
stupným zrychlováním o velikosti 1� · s�2. Otáčení se zastavilo po 84 s se zrychlením �4� · s�2.
Měření probíhalo pomocí náklonu po dobu 15 s, během kterých nebyl k dispozici umělý horizont.
Byly zkoumány parametry jako výška, náklon nebo vertikální rychlost. Během letového profilu
bez iluzí nebylo přítomno žádné zatáčení. Statistická analýza se provedla pomocí testu ANOVA, s
hladinou významnosti p = 0.05.

Byl zkoumán úhel náklonu, když piloti měli za úkol udržet vodorovný let. Při letu bez selek-
tivního auditivního úkolu byl u letového profilu bez iluzí změřen průměrný náklon 0.68�, zatímco
u letového profilu s iluzemi 3.37�. Co se týče zkoumání samotného auditivního úkolu, byl změřen
náklon 1.8� u letového profilu bez iluzí a náklon �2.32� u letového profilu s iluzemi.

Výsledkem testu ANOVA bylo zjištění, že zde nebyl signifikantní vliv v rámci letového profilu
(p = 0.537). Signifikantní vliv se nezjistil ani mezi skupinami (p = 0.236). Rozdíly mezi letovými
profily byly signifikantní pouze u skupiny, která prováděla auditivní úkol (p = 0.033).

Výsledky tohoto testu částečně podporovali původní hypotézu, že provádění selektivního au-
ditivního úkolu bude mít signifikantní vliv na výkon pilota, i při letovém profilu bez iluzí. Proto
by piloti měli být trénování tak, aby nereagovali na auditivní podněty, dokud nebudou mít plnou
kontrolu nad prostorovou dezorientací.

2.1.5 Vliv prostorové dezorientace na pohyby oka u pilotů a nepilotů

Další studie se zabývala vlivem prostorové dezorientace na pohyby oka. Prostorová dezori-
entace představuje vážnou hrozbu pro bezpečné provedení letu. Pohyby oka, které charakterizují
vizuální percepci, určují také úspěšnost při řešení těchto jevů. I přesto, že zkušenosti pilota a jeho
výkon ovlivňují vizuální skenování, nikdo není vůči prostorové dezorientaci imunní. Porovnání
pohybů oka mezi piloty a nepiloty může ukázat, jak se jejich vizuální skenování mění při vysta-
vení iluzím.

Tato studie [11] zkoumala, jestli prostorová dezorientace má stejný vliv na piloty a nepiloty, a
pokud ne, tak v čem se liší. Dalším úkolem bylo zjistit, jestli pohyby oka u nepilotů (netrénovaní
v efektivním skenování vizuálního pole) mohou způsobit to, že se nepiloti vyrovnají s prostorovou
dezorientací lépe, než piloti. Posledním úkolem bylo zjistit, zda existují univerzální indikátory pro
vypořádání se s prostorovou dezorientací.

Předpokládalo se, že pohyby oka v dezorientovaném letovém profilu budou narušené v porov-
nání s normálním letovým profilem, tedy profilem bez prostorové dezorientace. Další hypotézou
bylo, že piloti budou mít méně narušený pohyb oka než nepiloti. Rovněž se předpokládalo, že
letový výkon bude snížený u dezorientovaného letového profilu.

Studie se účastnila skupina čtyřiceti dobrovolníků, ze které dvacet byli nepiloti a dalších dvacet
byli vojenští piloti. Ke sledování okulo-motorické aktivity byly použity speciální brýle. Byl použit
simulátor se třemi osami, který byl schopen dělat náklon v rozsahu ±30�, klopení v rozsahu ±15�

a zatáčení o 360�. Na něm byly navozeny tři vestibulární a tři vizuální iluze. Vestibulární iluze
byly somtogyrální iluze, Coriolisova iluze a iluze náklonu. Vizuální iluze byly iluze falešného
horizontu, vliv sklonu dráhy a vliv poměru stran dráhy. Celkem bylo připraveno dvanáct letových
profilů pro každého účastníka, kde šest bylo s iluzemi a šest bez iluzí. Experiment trval 90 min.
Účastníci ještě před samotným úkolem provedli seznamovací let na simulátoru.
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Všichni nepiloti byli vyškoleni, aby dokázali udržet vodorovný let a 30� náklon a správně
postupovat při změně výšky a přistávacím manévru. Dále byli naučeni, jak postupovat při efektivní
kontrole přístrojů a jak aktivně monitorovat výšku, heading, rychlost a náklon.

Aby bylo možné vyhodnotit pohyby oka, bylo rozlišeno následujících šest oblastí: umělý ho-
rizont (ADI), výškoměr (ALT), rychloměr (ASI), směrový setrvačník (HI), variometr (VSI), pří-
stroje pro kontrolu motoru (ENGI) a pohled z kabiny (OTW), které jsou ilustrovány na obrázku
2.5.

Obrázek 2.5: Oblasti zájmu zkoumání pohybu oka na obrazovce letového simulátoru [11].

Pro statistickou analýzu byl použit test ANOVA, kde byla stanovena hladina významnosti p =
0.05. Po provedení Vienna testu nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl mezi piloty a nepiloty při
zkoumání přesnosti vizuální pozornosti. Analýza specifických parametrů ukázala, že kromě iluze
náklonu a vlivu poměru stran dráhy, zde byl signifikantní vliv u letového profilu nebo skupiny.
Výsledky jsou podrobně rozebrány v následujících podsekcích u konkrétní iluze.

Co se týče samotné iluze náklonu, ta byla navozena na simulátoru ustáleným zatáčením rych-
lostí 68 ·s�1 se zrychlením 1� ·s�2 a zastavením otáčení po 84 s se zrychlením �4� ·s�2. Při letovém
profilu bez iluzí nebylo přítomné žádné zatáčení. Manipulace s letovými přístroji byla taková, že
od 92 s do 105 s byl výpadek umělého horizontu. Účastníci měli za úkol udržet vodorovný let, při
kterém se zkoumaly parametry jako náklon, heading a výška. Výsledkem statistické analýzy bylo
zjištění, že u této iluze nebyl žádný rozdíl v distribuci pohybu oka u letového profilu s iluzemi v
porovnání s letovým profilem bez iluzí. Nebyl tedy zjištěn žádný vliv iluze na okohybné chování.
To může souviset s manipulací umělého horizontu, který byl skryt po dobu 13 s jak v profilu s
iluzemi, tak bez. Nedostatek pohledu na tento přístroj mohl mít vliv na kvalitu udržování letových
parametrů.

Účelem tohoto experimentu bylo přispět k základnímu porozumění toho, jak simulátorem vy-
volaná prostorová dezorientace ovlivní pohyby oka a schopnost člověka vyrovnat se s dezorientací.
Došlo se k závěru, že je potřeba poskytnout pilotům výcvik na účinné a strategické skenování jak
přístrojů, tak krajiny, které jim pomůže udržet prostorovou orientaci, hlavně během nejkritičtějších
fází letu, tedy vzletu a přistání.

2.1.6 Použití virtuální reality pro výcvik iluzí na simulátoru

Tento článek [12] se zabývá použitím virtuální reality na simulování letových iluzí během
IMC letů, konkrétně iluze náklonu, a možností rozeznat dezorientaci. Studie se účastnil jeden
profesionální pilot.
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Pro tento úkol byla vyvinuta speciální platforma a VR souprava. Platforma byla poháněná
elektrickým motorem a umožňovala změny úhlu náklonu o ±10�. Použila se zde automatická smě-
rovka, nebyly možné žádné havárie a žádná rychlostní omezení za účelem minimalizace poruch
a chyb. Automatická směrovka je nestandardní zjednodušení letových simulátorů, ale má jednu
výhodu a to, že pilot řídí letadlo pouze rukama a neprovádí malé korekce směru nohama. Proto
tento přístup umožňuje pilotovi se více soustředit na let a na korekce náklonu a také se pak data
snadněji vyhodnocují.

Data získané v rámci experimentu se skládaly z letových parametrů a z chování pilota během
letu. Experimentální let sestával ze tří okruhů, z nichž každý končil přiblížením ILS. Letové para-
metry byly zaznamenány šestkrát za sekundu, aby se dosáhlo lepší přesnosti. Úkolem experimentu
bylo po vzletu stoupat do 1500 ft, poté provést zatáčku s náklonem 15� na NDB a během toho kon-
tinuálně stoupat do 3000 ft. Po dosažení NDB byl pilot instruován změnit heading na 070�. Poté,
co uletěl 5 NM, musel točit 15� náklonem na FAF. Dále se letělo už jen podle ILS. Tento ex-
periment sestával ze tří podobných okruhů. V případě, že pilot měl jakékoliv pocity týkající se
prostorové dezorientace, musel stisknout speciální tlačítko.

Data po dobu 190 s při ILS sestupu kursem 237� jsou ilustrována na grafu 2.6. Pruhovaná
modrá křivka znázorňuje náklon letadla, zelená křivka náklon platformy simulátoru, červená křivka
znázorňuje čas, kdy pilot označil přítomnost iluze, hnědá křivka značí možnost označení iluze a
poslední, zlatá křivka znázorňuje odchylku od kurzu. Simulované počasí během letu bylo velmi
špatné, se silnými sněhovými srážkami a viditelností 100 m.

Zaměříme-li se na křivku CDI (Course Deviation Indicator), tedy zlatou křivku, je vidět ide-
ální hodnota mezi časy 340-360 s. V tomto čase se blíží k hodnotě 0 a pak začne absolutní hodnota
opět růst. To lze považovat za jeden z náznaků přítomnosti iluze. Rovněž se mění i heading a úhel
náklonu, zatímco platforma zůstává bez náklonu, takže se může předpokládat možnost výskytu
iluze, která je znázorněna jako červená čára.

Obrázek 2.6: Evaluace ILS přiblížení [12].

Jak je znázorněno na grafu, označení zelenou čárou, což je označení iluze pilotem, jsou méně,
než označení červenou čárou. Tento rozdíl je způsoben použitým vzorcem, který je založen na
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letových parametrech a je stále ve vývoji. Druhým důvodem je sám pilot, který používá tlačítko
na řídící páce jako poslední šanci, aby si pomohl čelit iluzi a proto nezahrnuje všechny možné
vlivy.

Závěrem experimentu bylo, že použitím VR brýlí v kombinaci s pohyblivou platformou je
možné určit případný stav pilota vzhledem k iluzi. Toto zjištění může být užitečné pro další studie,
které se zabývají podobným tématem. Dalším zjištěním bylo, že pohyby řídící páky pilota by se
mohly analyzovat v reálném čase. Tyto data by mohly být porovnávána s výnosy z přístrojů a
výsledek procesu by mohl být použit k varování pilota.

2.2 Coriolisova iluze

Coriolisova iluze je nejextrémnější formou dezorientace v důsledku Coriolisovy síly. Tato iluze
je způsobená interakcí úhlového pohybu ve více než jedné ose. Vzniká tehdy, pokud jsou stimulo-
vány dva polokruhové kanálky současně, například tedy v průběhu zatáčení, kdy navíc pilot rychle
pohne hlavou. Další případ může být při startu za nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy se
nakloní na jednu stranu, zatímco stoupá.

V průběhu zatáčení dochází k pohybu tekutiny v polokruhovitých kanálkách v rovině, která
odpovídá rovině zatáčení letadla. Pokud pilot rychle zakloní nebo předkloní hlavu, nebo ji otočí
(například při pohledu na něco v jiné části pilotní kabiny, při zkontrolování údajů na přístrojích
mimo zorné pole, při pohledu na mapu a tak dále), dojde k podráždění i v kanálku jiném, i když
nedošlo ke změně pohybu letounu. Kvůli tomu se vytvoří silný konflikt v našem mozku a to může
mít za následek vytvoření pocitu současného zatáčení, klonění i klopení v několika rovinách. To
může být srovnáno s pocitem kutálení se z kopce. Vyvolaný konflikt může v mozku způsobit i
pocity zvracení a celkovou ztrátu orientace. Dezorientovaný pilot může letadlo vymanévrovat až
do nebezpečné polohy za účelem srovnání vnímané polohy. Z toho důvodu je velmi důležité, aby
si vyvinuli piloti takové skenování palubních přístrojů, při kterém jsou pohyby hlavy minimální
[7, 6, 13, 14].

V další části textu se opět nacházejí články, které blíže zkoumají Coriolisovu iluzi, nebo ve
kterých byla Coriolisova iluze součástí větších testů. V každém z nich je podobně popsána me-
todika zkoumání, analýza a samotné výsledky, které jsou navíc prezentovny i v tabulce 2.2. Na
obrázku 2.7 je znázorněn vývojový diagram selekce studií, které byly vyhledány podle klíčových
slov Coriolis Illusion.

2.2.1 Zkoumání vlivu prostorové dezorientace na průběh letu během zalétnutí tří
okruhů

Článek [8] je více popsán v podsekci 2.1.1. Postup výpočtů byl stejný i pro tuto iluzi, proto
rovnou přejdeme k výsledkům. Pro zkoumání Coriolisovy iluze bylo otáčení platformy zrychleno
na konstantní rychlost 60� · s�1. Účastníci měli za úkol se podívat na magnetický kompas. To
způsobilo neplánované zatáčení rychlostí 1.25 ± 1.33� · s�1 a deviaci náklonu 3.4 ± 3.7� během
koordinované zatáčky (p = 0.018).
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Články získané z referencí
7
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Články začleněné
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Obrázek 2.7: Vývojový diagram selekce studií pro meta-analýzu Coriolisovy iluze.
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Tabulka 2.2: Meta-analýza článků týkajících se Coriolisovy iluze.

Rok
měření

Způsob měření Počet
sub-
jektů

Závěr Výsledek

2018 Zkoumání vlivu prostorové
dezorientace na průběh letu
během zalétnutí tří okruhů,
kdy v posledním byly pří-
tomny iluze. Účastníci měli
za úkol se podívat na kom-
pas, zatímco se otáčela plat-
forma simulátoru.

10 Výsledkem bylo neplá-
nované zatáčení rychlostí
1.25 ± 1.33� · s�1 a deviace
náklonu 3.4 ± 3.7� během
zatáčky.

T-test
p = 0.018

2018 Vliv prostorové dezorientace
na selektivní pozornost při
letu provedením úkolu, který
spočíval v rozlišení dvou
tónů a stisknutím příslušného
tlačítka. Experiment spočíval
v porovnání normálního le-
tového profilu bez letových
iluzí s letovým profilem s
iluzemi. Pro navození iluze
bylo použito zatáčení rych-
lostí 70� · s�1.

16 Nárůst hodnoty CRE (1),
střední velikosti CRE (2),
výskyt správných reakcí na
tóny (3), reakční čas (4) ne-
měly signifikantní vliv.

T-test
p1 = 0.09
p2 = 0.21
p3 = 0.24
p4 = 0.37

2018 Vliv prostorové dezorientace
na pohyby oka u pilotů a ne-
pilotů. Iluze byla navozena
zatáčením rychlostí 70� · s�1.

40 (20
pilotů a
20 nepi-
lotů)

Při porovnání parametrů měli
účastníci větší odchylky na
výškoměru během letu s ilu-
zemi než u letového pro-
filu bez iluzí (1), významný
vliv nemělo porovnání sku-
pin pilotů (2) a porovnání
skupin pilotů a letových pro-
filů (3). Při zkoumání pohybů
oka bylo zjištěno, že se účast-
níci dívali méně na výškoměr
(4) a rychloměr (5) a více na
umělý horizont v porovnání s
profilem bez iluzí (6). Zjistil
se signifikantní vliv pohybů
oka na letový profil (7). Ne-
byl zjištěn signifikantní roz-
díl u letových profilů (8) a u
letových profilů a skupin do-
hromady (9).

ANOVA
p1 = 0.005
p2 = 0.947
p3 = 0.268
p4 = 0.001
p5 = 0.041
p6 < 0.001
p7 = 0.006
p8 = 0.468
p9 = 0.507

... ... ... ... ...
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Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2018 Vliv prostorové dezorientace na
pracovní pamět’ při letu pomocí
N-back testu. Experiment po-
rovnával data z okruhu bez leto-
vých iluzí s daty z okruhu s le-
tovými iluzemi.

16 Nárůst hodnoty CRE (1), střední
velikosti CRE (2), výskyt správ-
ných reakcí na tóny (3), reakční
čas (4) nejsou signifikantní.

T-test
p1 = 0.13
p2 = 0.15
p3 = 0.44
p4 = 0.07

2018 Vliv selektivní auditivní pozor-
nosti a prostorové dezorientace
na výkon letu. Úkolem bylo roz-
lišit správně a co nejrychleji dva
tóny lišící se v době trvání. Iluze
byla vyvolána zatáčením rych-
lostí 70� · s�1.

40 Průměrný náklon během letu
bez auditivního úkolu byl 30.5�
u letu bez iluzí a 27.2� u letu s
iluzemi. Během letu s auditiv-
ním úkolem byl průměrný ná-
klon pro let s iluzemi 23.45�
a pro let bez iluzí 30.9�. Byl
zde signifikantní vliv v rámci le-
tových profilů (1). Mezi skupi-
nami subjektů se nezjistil signi-
fikantní vliv (2). Rozdíl mezi le-
tem s iluzemi a bez byl statis-
ticky signifikantní pro skupinu s
auditivním úkolem (3).

ANOVA
p1 = 0.015
p2 = 0.427
p3 = 0.013

2017 Objektivní měření vlivu Corio-
lisovi iluze na prostorovou dez-
orientaci na simulátoru Z142
CAF. Úkolem bylo provést od-
let a následný přílet a přiblížení
na tutéž dráhu. Měření probí-
halo dvakrát, přičemž mezi nimi
byla pauza jeden rok.

16 Zjistily se velké rozdíly v od-
chylkách mezi piloty. Dále byly
zjištěny velké rozdíly mezi od-
chylkami v prvním a druhém
měření. U pilotů, kteří absolvo-
vali obě měření, byl odchylka
při druhém měření menší.

NA
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2.2.2 Vliv prostorové dezorientace na selektivní pozornost

Studie [9] je podrobněji popsána v podsekci 2.1.2 a využívalo se zde opět ukazatele CRE. Pro
navození Coriolisovy iluze bylo použito zatáčení rychlostí 70� · s�1 u okruhu s iluzemi. Pro okruh
bez iluzí žádné zatáčení nebo zrychlení nebylo přítomno. Při statistické analýze bylo zjištěno,
že nárůst hodnoty CRE není signifikantní (p = 0.09), střední velikost CRE není signifikantní
(p = 0.21) a ani výskyt správných reakcí na tóny (p = 0.24) nebo reakční čas (p = 0.37) nejsou
signifikantní. Co se týče hodnoty CRE, je zajímavé, že zde došlo dokonce ke zmenšení při letu s
iluzemi. Jinými slovy, účastníci provedli méně chyb, než při letu bez iluzí.

2.2.3 Vliv prostorové dezorientace na pohyby oka u pilotů a nepilotů

Experiment [11] byl již detailně rozebrán v podsekci 2.1.5. Jelikož bylo pro tento případ vy-
bavení, počet účastníků, procedura a statistická analýza stejné jako ve zmíněné podsekci, rovnou
se zde přechází k metodice a výsledkům pro Coriolisovu iluzi. Pro navození iluze bylo použito
ustálené zatáčení rychlostí 70� · s�1 se zrychlením 0.5� · s�2. Zatáčení se zastavilo po 173 s se
zrychlením �2� · s�2. U letového profilu bez iluzí nebylo přítomno žádné zatáčení. Letové pří-
stroje nebyly nijak manipulovány. Celkem letový profil trval 210 s. Účastníci měli za úkol udržet
30� náklon, při kterém se zkoumaly parametry jako náklon, heading a výška.

Co se týče zkoumaných parametrů, statistická analýza zjistila, že účastnící měli větší odchylky
na výškoměru během letového profilu s iluzemi než u letového profilu bez iluzí (p = 0.005). Bě-
hem porovnání skupin pilotů a nepilotů nebyl zjištěn signifikantní vliv (p = 0.947), stejně tak u
zkoumání skupin a letového profilu (p = 0.268). Bylo dokázáno, že tato iluze ovlivňuje jak piloto-
vání (změnu výšky) tak vizuální skenování (změny v distribuci pohybu oka), protože se účastníci
dívali méně na výškoměr a rychloměr a více na umělý horizont v porovnání s letovým profilem
bez iluzí. Při porovnání skupin a porovnání skupin a letových profilů nebyl zjištěn signifikantní
vliv.

2.2.4 Vliv prostorové dezorientace na pracovní pamět’

Článek [9] navazuje na výše zkoumanou studii, která je popsána v podsekci 2.2.2. V tomto
experimentu bylo měření realizováno pomocí 2-back testu , který je více popsán ve zmíněné pod-
sekci. Postup měření i princip analýzy byl totožný, jako v předešlém experimentu. Pro tuto iluzi
bylo použito pět bloků v testu. Bylo zjištěno, že vliv nárůstů hodnoty CRE (p = 0.13), střední
velikost CRE (p = 0.15), míra výskytu správných odpovědí (p = 0.44) ani reakční čas (p = 0.07)
nebyly signifikantní. Hodnota CRE, stejně jako u výše popsané studie, byla při letu bez iluzí menší,
než při letu s iluzemi. Účastníci tedy provedli o něco více chyb při letu bez iluzí.

2.2.5 Vliv selektivní auditivní pozornosti a prostorové dezorientace na výkon letu

Tento experiment [10] je součástí studie popsané výše v podsekci 2.1.4. I pro tuto konkrétní
iluzi se využívalo stejného vybavení, metody, účastníků a postupu. Zde jsou pouze publikovány
výsledky. Vyvolání iluze bylo pomocí ustáleného zatáčení rychlostí 70� · s�1, kterého se dosáhlo
se zrychlením 0.5� · s�2. Zatáčení se zastavilo po 173 s se zrychlením �2�·s�2. Během letového
profilu bez iluzí nebylo naprogramované žádné zatáčení. Letové přístroje nebyly manipulovány.
Coriolisova iluze byla měřena jako úhel náklonu po dobu 15 s poté, co byli piloti instruováni
naklonit hlavu během zatáčení a klopení. Úkolem bylo udržet 30� náklon.

Při letu bez auditivního úkolu byl změřen průměrný úhel náklonu 30.5� u letového profilu
bez iluzí a u letového profilu s iluzemi byl náklon podobný, a to 27.2�. Co se týče náklonu při
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auditivním úkolu, během letu s iluzemi byl 23.45�, zatímco u letu bez iluzí byl větší, a to 30.9�.
Statistická analýza ukázala signifikantní vliv v rámci letových profilů (p = 0.015). Mezi skupinami
subjektů se nezjistil signifikantní vliv (p = 0.427). Rozdíly mezi letovým profilem s iluzemi a bez
iluzí byly statisticky signifikantní pouze pro skupinu provádějící auditivní úkol (p = 0.013).

2.2.6 Objektivní měření vlivu Coriolisovi iluze na prostorovou dezorientaci

Coriolisova iluze patří mezi nejnebezpečnější formu vestibulárních iluzí a proto se tato studie
se zabývala objektivní analýzou vlivu iluze na prostorovou dezorientaci pilota.

Experiment [15] probíhal na simulátoru letounu Z 142 CAF a účastnili se ho budoucí vojenští
piloti s minimálním počtem 100 nalétaných hodin. Byla použita ICAO mapa ILS přiblížení na
dráhu 28 v LKTB. Úkolem bylo provést nestandardní odlet z letiště Tuřany z dráhy 28 s použitím
radionavigačního zařízení VOR a měřiče vzdálenosti DME a následně přístrojový přílet a přiblí-
žení ILS/DME na dráhu 28. Během letu dostali instrukce udělat typicky rychlý pohyb hlavou. Celý
let trval přibližně 15 min. Pokud by piloti během této studie měli pocit letové iluze, měli za úkol co
nejdříve obnovit orientaci s použitím letových přístrojů a poté opravit případné odchylky od tratě.
Primárním cílem bylo tedy opravit deviace, například velký pokles výšky nebo velký náklon, které
přímo ohrožovali bezpečnost letu.

Jednotlivé výsledky, konkrétně horizontální odchylka, vertikální odchylka a celková odchylka,
byly zaznamenány do tabulky. Byly provedeny dva experimenty, jeden v roce 2015, kterého se
účastnilo dvanáct pilotů a jeden v roce 2016, kterého se účastnilo jedenáct. Celkem sedm pilotů se
účastnilo obou měření.

Za zmínku stojí několik zjištění z měření. Jedním z nich je fakt, že zde byly relativně velké
rozdíly v celkových odchylkách mezi piloty. To mohlo být způsobeno tím, že piloti zažili tuto
iluzi nečekaně a poprvé během své letové kariéry. Dalším zjištěním byl fakt, že zde byly velké
rozdíly v celkové odchylce mezi roky 2015 a 2016. Zjevným vysvětlením pro rozdílné odchylky
byl nejspíše vliv předchozí zkušenosti, na kterou se nezapomnělo ani po roce. U všech sedmi
pilotů, kteří se účastnili obou měření byla celková odchylka menší při druhém měření (pouze u
jednoho z nich byla odchylka stejně velká).

2.3 Somatogravická iluze

Somatogravická iluze je způsobena lineárním zrychlením. Každý, kdo létá, ji zažil, jen si to
pravděpodobně neuvědomil. Jedná se o stav, kdy má pilot silný pocit stoupání během akcelerace
letadla, podobně jako při vzletu. Tato iluze se obvykle vyskytuje v podmínkách, kde je málo vi-
zuálních podnětů, což je typické pro noc nebo pro podmínky IMC (Instrument Meteorological
Conditions), tedy meteorologické podmínky pro let podle přístrojů.

Rapidní zrychlení způsobí to, že otolity ve vestibulárním systému se pohybují takovým způ-
sobem, jako při naklonění hlavy dozadu. Kvůli absenci vizuálních podnětů, které by potvrdily
skutečnou letovou dráhu, mozek předpokládá, že je místo lineárního zrychlení zvednutý nos le-
tadla. Zrychlení působící dopředu vytváří zpětnou setrvačnou sílu, která v kombinací s gravitací,
která působí kolmo dolů, vytváří výslednou sílu R, působící šikmo dolů. Nemáme-li dostatek zku-
šeností nebo zrakových podnětů, náš organismus nám říká, že tato výsledná síla R musí být tíhové
zrychlení, tedy síla působící kolmo dolů. Jenže ve skutečnosti tato síla nepůsobí kolmo dolů, ale
šikmo dolů, jak je vidět na obrázku 2.8.

Netušící pilot pak v důsledku potlačí řízení letadla, aby zastavil pocit zdánlivého zvednutého
nosu letadla. Tento manévr pak ve skutečnosti vede k sestupu letadla, které navíc začne zrychlovat,
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Obrázek 2.8: Grafická ilustrace somatogravické iluze [7].

což ještě více umocňuje iluzi. Pokud by došlo k takové iluzi během vzletu, byla by potenciálně
velmi nebezpečná. V průběhu několika let vedla již k několika nehodám.

Opačná forma této iluze může nastat při náhlém zpomalení. Pokud k tomu dojde v podmín-
kách chudých vizuálních podnětů, může pilot mít pocit uvedení nosu letadla pod horizont, tedy
klesání. To může vést k tomu, že pilot přitáhne řízení, aby zabránil klesání. Letadlo pak ale ve sku-
tečnosti začne stoupat a to může skončit pádem kvůli nízké rychlosti. Pokud má pilot dostatečnou
výšku, může pádu zabránit. Situace se ale může zhoršit natolik, že se pilot stane skutečně dezori-
entovaným a zmateným, čehož výsledkem může být ztráta kontroly a smrtelná nehoda. Grafickou
ilustraci můžeme vidět opět na obrázku 2.8 [6, 7, 13, 16].

Následující podsekce se zabývají jednotlivými články, které zkoumají tuto konkrétní iluzí,
nebo jsou součástí jiných studií. Postup měření, cíle a výsledky jsou sepsány v jednotlivých pod-
sekcích. V tabulce 2.3 je pak shrnut závěr z každého článku. Vývojový diagram selekce článků je
znázorněn na obrázku 2.9. Články byly hledány podle klíčových slov Somatogravic Illusion.

2.3.1 Zkoumání vlivu prostorové dezorientace na průběh letu během zalétnutí tří
okruhů

Článek je podrobněji popsán v podsekci 3.2.2. Vybavení, účastníci a statistická analýza byly
totožné. Zde je rozebráno zkoumání konkrétně této iluze. Za účelem navodit somatogravickou iluzi
byla během go-aroundu platforma simulátoru nakloněna dozadu na maximální sklon 20�, což mělo
vyvolat pocit nadměrného sklonu. Tento profil byl změněn při přechodu z klesání do stoupání.
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Obrázek 2.9: Vývojový diagram selekce studií pro meta-analýzu somatogravické iluze.
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Tabulka 2.3: Meta-anýlza článků týkajících se somatogravické iluze.

Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2018 Zkoumání vlivu prostorové dez-
orientace na průběh letu během
zalétnutí tří okruhů, kdy v po-
sledním byly přítomny iluze.

10 Průměrná maximální výchylka
řídící páky při převedení z kle-
sání do stoupání u normálního
okruhu byla 35.1 ± 4.9%, za-
tímco u okruhu s iluzemi 40.5 ±
5.5%.

T-test
p = 0.009

2008 Vliv vizuální scény na somato-
gravickou iluzi u „nepilotů“ na
centrifuze (1) ovládáním plat-
formy. Účastníci pozorovali za-
temněný displej nebo vizuální
tok pod horizontem.

13 Zjistil se signifikantní vliv stavů
displeje na hodnoty �. Vizuální
tok snížil somatogravickou iluzi
z 12.4 ± 1.4� na 8.7 ± 1.5�.

ANOVA
p < 0.025

1997 Vliv frekvence horizontální li-
neární oscilace na nevolnost
z pohybu a somatogravickou
iluzi. Subjekty byly rozkmitány
v horizontální rovině, kde frek-
vence byly 0.205 Hz, 0.350 Hz a
0.500 Hz. Hodnocení nevolnosti
probíhalo ve čtyřech stupních.

12 Čas dosažení hodnocení stupně
2 ukázal signifikantní vliv frek-
vence při použití všech sub-
jektů (1) i při použití jedenácti
subjektů (2). Pro čas dosažení
stupně 3 byl signifikantní vliv
frekvence při použití všech sub-
jektů (3) i při použití jedenácti
subjektů (4). Čas dosažení fáze
nevolnosti 4 měl signifikantní
vliv frekvence jak pro první ana-
lýzu (5), tak pro druhou (6).
Iluze byla rozpoznána ve čtr-
nácti z třiceti šesti případů. Ne-
zjistil se signifikantní vliv mezi
iluzí a frekvencí pohybu.

ANOVA
p1 = 0.0027
p2 = 0.002
p3 = 0.004
p4 = 0.0018
p5 = 0.0093
p6 = 0.05.

2001 Somatogravická iluze jako re-
akce na trvalé lineární zrychlení
během kosmického letu. Účast-
níci byli vystaveni v centrifuze
zrychlení 0.5 g a 1 g na Zemi
před misí ve vesmíru, během
mise ve vesmíru a poté na Zemi
po misi. Přetížení probíhala ve
směru Gy a Gz.

4 Při testu na Zemi před misí byl
zjištěn průměrný vnímaný ná-
klon 34� u Gy o velikosti 1 g
a průměrný náklon 20� u 0.5 g.
Gz vygenerovalo pocit náklonu
dozadu se sklonem �15� u 1g
a �5� u 0.5 g. Během letu ve
vesmíru se náklon zvětšoval den
ode dne. Při přetížení Gz měli
pocit, že jsou vzhůru nohama od
prvního dne. Po zastavení rotace
po 40 s během testu před misí
ve vesmíru, měli astronauti po-
cit, že se navrátili do původní
polohy, nebo že měli nepatrný
náklon na opačnou stranu. Od-
hady po přistání na Zemi byly
podobné odhadům před misí.

NA

... ... ... ... ...
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Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2008 Vliv vizuální scény na somato-
gravickou iluzi u „nepilotů“ na
centrifuze (2) ovládáním plat-
formy. Experiment zahrnoval tři
stavy na displeji a to zatemněný
displej, statickou scénu a scénu
s vizuálním tokem.

12 Somatogravická iluze byla
menší u scény s vizuálním
tokem, kde � = 9.3 ± 1.8�, v
porovnání se statickou scénou
(1), kde � = 13.3 ± 1.7� a se
zatemněným stavem (2), kde
� = 14.5 ± 2.3�.

ANOVA
p1  0.01
p2 < 0.05

Během normálního okruhu, tedy okruhu bez iluzí, byla platforma nakloněna jen o 6�. Go-around
byl u všech okruhů iniciován přitažením za řídící páku. Maximální výchylka v normálním okruhu
byla průměrně 35.1 ± 4.9%, ve srovnání s okruhem s iluzemi, kde bylo změřeno 40.5 ± 5.5%, což
mělo statisticky signifikantní vliv (p = 0.009). Poté piloti pomalu řídící páku uvolnili, aby stoupali
konstantní rychlostí.

2.3.2 Vliv vizuální scény na somatogravickou iluzi u nepilotů (1)

Tato studie [17] obsahovala dva experimenty, které jsou i zde rozděleny do dvou podsekcí (1)
a (2).

Somatogravická iluze může být spolehlivě přerušena tím, že se pilot podívá z okna při letu
ve dne. Je ale dokázáno, že je složité tomu zabránit na simulátoru při použití syntetické vizuální
scény u nepilotů. Tato studie se zabývala vlivem vizuálních podnětů na somatogravickou iluzi
způsobených lidskou centrifugou. Celkem se experimentu účastnilo dvanáct mužů a jedna žena.

Účastníci byli vybaveni VR brýlemi, který snímal i pohyb hlavy a byli usazeni v pevné gondole
centrifugy čelem k centru rotace. Vizuální scény byly generovány na počítači, který byl propojen
s VR brýlemi. Úhlová rychlost otáčení centrifugy se zvyšovala z nulové hodnoty, dokud nebylo
dosaženo 0.57 G ve směru Gx, což je příčné předo-zadní přetížení. To mělo za následek naklonění
vektoru síly, což odpovídá sklonu letadla 30�. Účastníci poté měli za úkol indikovat vnímanou
horizontálu ručním upravováním platformy. Sklon platformy byl měněn ovladačem pomocí levé
ruky. Před samotným experimentem byla centrifuga na volnoběhu po dobu 1 min, což znamená
úhlová rychlosti rovna téměř nule. Poté byla centrifuga zrychlena na zmíněných 0.57 G za 30 s.
Gondola centrifugy byla zatemněna po celou dobu experimentu.

Experiment zahrnoval dva stavy na displeji, které byly prezentovány dvakrát, účastníci tedy
pozorovali bud’ potemněný displej (žádná prezentace) ve VR brýlích, nebo vizuální proud simulo-
vaných dopředných pohybů pod horizontem zobrazených na VR displeji. Rozdíl mezi vnímaným
horizontem na konci a na začátku každého pokusu byl označen � a byl vypočítán pro každého
účastníka. Data z experimentu byla zkoumána testem ANOVA. Výsledky ukázaly signifikantní
vliv stavů displeje na hodnoty � (p < 0.025). Při zatemněném displeji průměrná hodnota somato-
gravické iluze � byla 12.4�. S vizuálním tokem byla průměrná hodnota � rovna 8.7�. Další část a
závěr experimentu jsou zmíněny v podsekci 2.3.5.

2.3.3 Vliv frekvence horizontální lineární oscilace na nevolnost z pohybu a soma-
togravickou iluzi

Primárním cílem experimentu [18] bylo prozkoumat vliv frekvence na nauseogenní odpověd’
lineárně oscilujícího pohybu v horizontálním směru. Sekundárním cílem bylo zkoumat povahu
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somatogravické iluze. Nízkofrekvenční lineární oscilace je důležitým podnětem při vyvolání ne-
volnosti v různých typech dopravy zahrnující pozemní vozidla, lodě i letadla.

Byly zde zkoumány tři frekvence, a to 0.205 Hz, 0.350 Hz a 0.500 Hz. Účastníci byli posa-
zeni ve svislé poloze a rozkmitáni v horizontální rovině. Byl použit sinusový pohyb se zrychlením
3.6 m · s�2. Experimentu se zúčastnilo dvanáct dobrovolníků, kde bylo pět žen a sedm mužů. Hod-
nocení nevolnosti probíhalo každou minutu pomocí stupnice od 1 do 4, kde 1 = žádné symptomy,
2 = počáteční symptomy bez nevolnosti, 3 = mírná nevolnost a 4 = silná nevolnost. Tato část
byla ukončena ohodnocením stupněm 4, nebo po uplynutí doby 30 s. Po této části následovalo
hodnocení intenzity somatogravické iluze (žádná, nízká, střední a silná). Subjekty registrovaly
jejich vnímaný maximální úhel náklonu pomocí pohyblivého ukazatele připojenému k velkému
úhloměru na indikaci úhlu.

Horizontální pohyb byl produkován platformou nesoucí uzavřenou plátěnou kabinu se seda-
dlem a opěrkou hlavy. Subjekty byly připoutány pomocí standardního pětibodového pásu. Komu-
nikace probíhala pomocí sluchátek a mikrofonu. Účastníci prováděli kontinuálně vizuální skeno-
vání se slovními instrukcemi po dobu během které byli vystaveni pohybu. Úkol spočíval v hledání
číslice v matici 12 ⇥ 12, kde sloupečky byly označeny náhodně seřazenými písmeny a řádky ná-
hodně seřazenými čísly. Správné odpovědi pak byly zaznamenány.

Statistická analýza se provedla pomocí testu ANOVA, přičemž se provedly dvě analýzy. První
analýza obsahovala všechny subjekty, druhá vyloučila jeden subjekt z důvodu relativní necitlivosti
na podněty, jelikož dosáhl mezního bodu 30 min pro všechny tři podmínky, aniž by dosáhl silné
nevolnosti.

Čas dosažení hodnocení stupně 2 ukázal signifikantní vliv frekvence při použití všech subjektů
(p = 0.0027) i při použití jedenácti subjektů (p = 0.002). Dále se zjistilo, že čas u obou testů na
dosáhnutí nevolnosti fáze 2 byl signifikantně kratší při frekvenci 0.205 Hz než při 0.350 Hz nebo
0.500 Hz (p < 0.01).

Pro čas dosažení stupně 3 byl signifikantní vliv frekvence při použití všech subjektů (p =
0.004) i při použití jedenácti subjektů (p = 0.0018). Rovněž se zjistilo u obou analýz, že čas
dosažení fáze 3 byl signifikantně kratší pro frekvenci 0.205 Hz než pro 0.500 Hz (p < 0.01).
Navíc, čas dosáhnutí stupně nevolnosti 3 pro frekvenci 0.205 Hz byl kratší než pro 0.350 Hz, ale
pouze u skupiny jedenácti subjektů (p < 0.05).

Co se týče času dosažení fáze nevolnosti 4, ukázal se signifikantní vliv frekvence jak při sku-
pině dvanácti (p = 0.0093), tak při skupině jedenácti (p = 0.05). Dále se ukázalo, že čas dosažení
stupně 4 byl významně kratší u frekvence 0.205 Hz než u 0.500 Hz, jak u zkoumání všech subjektů
(p < 0.01), tak i jedenácti účastníků (p < 0.05). Navíc se zjistilo, že čas dosažení byl pro frekvenci
0.350 Hz významně kratší než u frekvence 0.500 Hz u obou zkoumaných skupin (p < 0.05).

Somatogravická iluze byla pozorována ve čtrnácti z třiceti šesti případů (dvanáct subjektů na
tři frekvence). Pět subjektů pocítilo tuto iluzi a čtyři z nich na každé frekvenci. Podle toho, jestli
podlehl iluzi, nebo ne, byly stanoveny dva faktory, a to 1 = ano a 2 = ne. Statistická analýza
proběhla pomocí testu ANOVA. Výsledkem bylo zjištění, že tento faktor neměl signifikantní vliv.
Signifikantní vliv nemělo ani podlehnutí iluzi na čas dosažení stupně nevolnosti 2, 3 ani 4. I když
byla iluze rozpoznána pěti subjekty, nezjistil se žádný vztah mezi iluzí a frekvencí pohybu ani
nevolností.
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2.3.4 Somatogravická iluze jako reakce na trvalé lineární zrychlení během kosmic-
kého letu

Tento článek [19] popisuje experiment, ve kterém byli astronauti vystaveni zrychlení v osách
Gy a Gz o velikosti 0.5 g a 1 g během rotace konstantní rychlostí na centrifuze jak na Zemi, tak
během letu ve vesmíru.

Tento experiment byl proveden na vesmírné misi Neurolab STS-90 roku 1998. Čtyři členové
posádky sloužili jako subjekty a byly označení jako subjekt A, B, C a D. Všichni astronauti byly
vystaveni centrifugálnímu zrychlení 1 g nejdříve během čtyř dnů před zahájením mise, poté během
čtyř dnů během mise ve vesmíru a dále během čtyř dnů po návratu na Zem. Dva členové, konkrétně
A a B, byly navíc vystaveni i zrychlení o velikosti 0.5 g ve vesmíru, ale měření před i po misi se
účastnili všichni čtyři.

Pro test ve vesmíru byla použita centrifuga s krátkým ramenem postavenou Evropskou kosmic-
kou agenturou, která byla naprogramována tak, aby poskytovala konstantní zrychlení (zpomalení)
o velikosti 26�·s�2. Na základně v Houstonu byla použita funkčně identická centrifuga. Zrychlení
probíhalo v úplné tmě. Po 40 s rotace ve tmě byl subjekt požádán operátorem, aby verbálně ohlá-
sil, zda zaznamenal pocit naklonění nebo pohybu. Po 40 s od zastavení rotace byly subjekty opět
požádány o verbální hlášení.

Byly zkoumány celkem tři stavy, a to stav v sedě s levým uchem vně (LEO), dále stav v sedě
s pravým uchem vně (REO) a poslední stav v leže na zádech (LOB). Typické měření sestávalo z
následujícího pořadí: LEO ve směru hodinových ručiček, LEO v proti směru hodinových ručiček,
REO v proti směru hodinových ručiček, REO ve směru hodinových ručiček a LOB ve směru
hodinových ručiček. Případný náklon byl v rozmezí úhlů 0-90� pro LEO/ REO, kde 0� indikovala,
že subjekty měly pocit, že jsou vzpřímeně, zatímco 90� indikovala, že subjekty mají pocit, že leží
na straně. Podobná škála byla použita i pro LOB, u kterého 0� znamenala, že subjekty nemají
pocit žádného náklonu, a �90� indikovala pocit, že jsou vzhůru nohama. Při měření ve vesmíru
byla použita stejná metoda. Aby se ověřila správnost hlášení, byly verbální odpovědi porovnávány
přímo s nastavením joysticku k měření somatogravické iluze během přetížení Gy.

Během testu před samotnou misí ve vesmíru byl zjištěn průměrný vnímaný náklon 34� během
přetížení Gy se zrychlením o velikosti 1 g a průměrný náklon 20� u přetížení Gy se zrychlením o
velikosti 0.5 g. Vektor setrvačné síly měl náklon 45� u prvního zmíněného případů a 27� u druhého
případu. Přetížení ve směru Gz vygenerovalo pocit náklonu dozadu se sklonem �15� u zrychlení
o velikosti 1g a �5� u zrychlení o velikosti 0.5 g.

Během letu ve vesmíru vygenerovala centrifuga setrvačné zrychlení, které bylo ekvivalentní
dostředivému zrychlení a srovnalo se s osami Gy a Gz. Po určité době ve vesmíru subjekty ohlásily,
že měly pocit, jako by ležely na jedné straně během přetížení Gy. Při druhém dnu ve vesmíru
ohlásili astronauti průměrný náklon 45�, později se vnímaný náklon zvětšoval. Při pátém dni se již
zvětšil z 45� na 83� u zrychlení o velikosti1 g a z 42� na 48� u zrychlení o velikosti 0.5 g. Během
přetížení Gz měli účastníci pocit, že jsou vzhůru nohama již během prvního testu ve vesmíru při
zrychlení o velikosti 1 g. U zrychlení velikosti 0.5 g byla data velice odlišná, jelikož subjekt A měl
pocit, že je vzhůru nohama a subjekt B pocítil pouze malý náklon okolo 30�.

Po zastavení rotace po 40 s během testu před misí ve vesmíru, měli astronauti pocit, že se
navrátili do původní polohy, nebo že měli nepatrný náklon na opačnou stranu. Tento efekt byl
signifikantní ve stavu bez tíže, kde po zastavení rotace ve směru Gy oba astronauti pocítili 10�-
20� náklon směrem k ose rotace, jinými slovy na druhou stranu, než byl náklon během rotace.
Navíc ještě pocítili, že jsou skloněni dopředu o 10�-15�. Po zastavení rotace ve směru Gz zde byla
velká variabilita v hlášeních. Subjekt C měl pocit, že je ve vzpřímené poloze, zatímco ostatní měli
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pocit, že jsou hlavou dolů ve sklonu okolo �60�. Subjekty vystaveny zrychlení 0.5 g ve směru Gz
ohlásily nepatrné náklony po skončení rotace.

Při testu po misi ve vesmíru měli astronauti tendenci nadhodnocovat vnímané úhly jak při
přetížení Gz tak při Gy. Po devíti dnech od přistání byly odhady podobné těm, které byly vnímané
před misí.

Hlavním zjištěním této studie bylo, že somatogravická iluze zůstává zachována na centrifuze
během letu ve vesmíru a že lineární zrychlení má za následek pocit naklonění jak na Zemi tak ve
vesmíru.

2.3.5 Vliv vizuální scény na somatogravickou iluzi u „nepilotů“ (2)

Experiment [17] je druhou částí výše popsané studie, viz 2.3.2. Vybavení i postup měření
byly stejné jako v předešlém experimentu. Studie se účastnilo celkem dvanáct účastníků, z toho
devět mužů a tři ženy. Experiment zahrnoval tři stavy na displeji. V prvním stavu byl displej
zatemněn, druhý stav obsahoval statickou scénu horizontu s prvky textur a ve třetím stavu byla
scéna s vizuálním tokem.

Vzhledem k výsledkům z prvního experimentu, se předpokládalo, že scéna s vizuálním tokem
sníží somatogravickou iluzi v porovnání se scénou bez vizuálního toku a zatemněným stavem.
Pro každý pokus byly vypočteny hodnoty � v závislosti na: průměrném rozdílů deseti odezev na
konci a na začátku, tedy začátek při nulové akceleraci a konec při konstantní akceleraci (fáze 1);
průměrném rozdílu deseti odezev na začátku a na konci, respektive začátek s lineárním zrychlením
a postupné snížení na konec s téměř nulovým zrychlením (fáze 2).

Statistická analýza při porovnání zjistila, že somatogravická iluze byla redukovaná u scény
s vizuálním tokem v porovnání se zatemněným stavem (p < 0.05) a v porovnání se statickou
vizuální scénou (p < 0.01). Pro stav zatemnění byla průměrná hodnota � rovna 14.5�, pro stav
statické scény 13.3� a pro stav vizuálního toku 9.3�.

Tento experiment klade důraz na vysokou důležitost vizuálního toku a výsledkem bylo zjištění,
že je možné redukovat somatogravickou iluzi u nepilotů v již výše popsaných podmínkách.

2.4 Somatogyrální iluze

Somatogyrální iluze, také nazývána jako graveyard spin nebo graveyard spiral, je falešný po-
cit zatáčení, který vyplývá z nesprávného pochopení velikosti nebo směru skutečné rotace. Při
vstupu do zatáčky registrují půlkruhovité kanálky vestibulárního systému počáteční úhlové zrych-
lení. Pokud je zatáčka prováděná po delší dobu a je ustálená s neměnnou rychlostí, tekutina se
v kanálcích ustálí, protože registruje pouze změnu úhlového zrychlení. Vestibulární systém pak
signalizuje, že se nejedná o zatáčku a mozek si myslí, že se pohyb zastavil, zvláště, pokud nedo-
stává informace z vizuálních podnětů. Čas, po kterou není pilot schopen již vnímat rotaci pouze
vestibulárním systémem je 15-30 s. Směr otáčení může být určen pohledem z okna nebo pomocí
letových přístrojů.

Bude-li takováto zatáčka prováděna bez vizuální reference, po určitém čase bude mít pilot
pocit, že letí vodorovně. Pokud je zatáčení dokončeno a pilot opravdu převede letadlo do vodo-
rovného letu, tekutina se v půlkruhovitých kanálcích přesune do opačného směru a pilot bude mít
pocit zatáčení na druhou stranu. To může v chudých vizuálních podmínkách vést k tomu, že zma-
tený pilot navrátí letadlo do původního náklonu. To zruší pocit falešného otáčení a pilot bude mít
pocit, že letí rovně, i když reálně bude zatáčet. Jelikož letadlo v zatáčce má menší složku vztlaku,
může si pilot všimnout ztráty výšky, pokud ji nebude kompenzovat. Pilot může tedy přitáhnout za
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řízení, aby zastavil klesání, nebo aby nastoupal zpět. Tento krok ale jen utáhne zatáčku a zrychlí
klesání, proto také název graveyard spin/spiral. Výsledkem může být až ztráta kontroly nad leta-
dlem [5, 6, 7, 13, 16].

Grafická ilustrace somatogyrální iluze je zobrazena na obrázku 2.10. V první části je vidět, jak
letadlo provádí pravotočivou zatáčku a dochází tedy k vychýlení kupuly v odpovídajícím směru
kvůli pohybu tekutiny. Pokud bude zatáčka prováděna po dostatečně dlouhou dobu, tekutina se
ustálí, kupula nebude vychýlená a pilot bude mít pocit, že letí rovně bez žádného zatáčení. Když
se letadlo převede do vodorovného letu, tekutina se v kanálku posune do opačného směru a vychýlí
kupulu a pilot bude mít pocit, že zatáčí doleva. Pokud pilot nepodlehne iluzi a nevrátí letadlo do
původního náklonu, po chvíli se tekutina opět ustálí.

Obrázek 2.10: Grafická ilustrace somatogyrální iluze [7].

Následující podsekce se zabývají jednotlivými metodami zkoumání somatogyrální iluze. V
tabulce 2.4 je sepsán závěr z jednotlivých článků. Na obrázku 2.11 je ilustrován vývojový diagram
selekce článků, které byly vyhledávány pomocí klíčových slov Somatogyral Illusion.

2.4.1 Vliv prostorové dezorientace na selektivní pozornost

Článek [9] je popsán v podkapitole 2.1.2 a metoda zkoumání byla totožná. Somatogyrální
iluze byla dosažena zatáčením rychlostí 76�·s�1. Jak se dalo předpokládat, účastníci provedli více
chyb při letu s iluzemi, než při letu bez iluzí. Byl zde pozorován signifikantní vliv právě nárůstu
hodnoty CRE (p = 0.004) a střední velikosti CRE (p = 0.003). Výskyt správných reakcí na tóny
a reakční doba neměly žádný signifikantní vliv (p = 0.09, p = 0.15)
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Studie identifikované z
elektronické vyhledávací

databáze SCOPUS a WOS
24

Zamítnuté články 16
Duplikáty 8
Studie v jiném jazyce než v angličtině 1
Nerelevantní odvětví 4
Review 3

Potenciální články
pro meta-analýzu

16

Články získané z referencí
8

Vyloučené články 11
Nedohledatelný celý text článku 7
Nevhodná metoda měření 1
Studie v jiném jazyce než v angličtině 0
Duplikáty 2
Review 1

Články začleněné
do meta-analýzy

5

Obrázek 2.11: Vývojový diagram selekce studií pro meta-analýzu somatogyrální iluze.
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Tabulka 2.4: Meta-analýza článků týkající se somatogyrální iluze.

Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2018 Vliv prostorové dezorientace na
selektivní pozornost během letu
provedením úkolu, který spo-
číval v rozlišení dvou tónů a
stisknutím příslušného tlačítka.
Experiment spočíval v porov-
nání normálního letového pro-
filu bez letových iluzí s leto-
vým profilem s iluzemi. Iluze
byla navozena zatáčením rych-
lostí 76�·s�1. Pro vyhodnocení
byl použit indikátor CRE.

16 Byl zjištěn signifikantní vliv
nárůstu hodnoty CRE (1) a
střední velikosti CRE (2).
Výskyt správných reakcí na
tóny (3) a reakční doba (4)
neměly signifikantní vliv.

T-test
p1 = 0.004
p2 = 0.003
p3 = 0.09
p4 = 0.15

2018 Vliv prostorové dezorientace na
pracovní pamět’ při letu pomocí
N-back testu. Experiment po-
rovnával data z okruhu bez leto-
vých iluzí s daty z okruhu s le-
tovými iluzemi.

16 Nárůst hodnoty CRE měl signi-
fikantní vliv (1). Střední velikost
CRE (2), míra výskytu správ-
ných odpovědí (3) a reakční čas
(4) neměly signifikantní vliv.

T-test
p1 = 0.003
p2 = 0.10
p3 = 0.01
p4 = 0.48

2018 Vliv prostorové dezorientace na
pohyby oka u pilotů a nepilotů.
Iluze byla navozena zatáčením
rychlostí 76�·s�1.

40 (20
pilotů
a 20
nepilotů)

Zjistil se vliv parametrů na le-
tový profil (1) a interakci le-
tového profilu se skupinou (2).
Nezjistil se signifikantní vliv
parametrů na skupinu (3). Na
výškoměr se účastníci u leto-
vého profilu s iluzemi dívali
více, než u letového profilu bez
iluzí (4). U směrového setrvač-
níku tomu bylo naopak (5). Byl
zde signifikantní rozdíl mezi le-
tovým profilem s iluzemi a bez
iluzí, ale pouze u nepilotů (6).

ANOVA
p1 = 0.01
p2 = 0.049
p3 = 0.196
p4 = 0.033
p5 < 0.001
p6 = 0.001

2018 Vliv selektivní auditivní pozor-
nosti a prostorové dezorientace
na výkon letu. Úkolem bylo roz-
lišit správně a co nejrychleji dva
tóny lišící se v době trvání. Iluze
byla vyvolána zatáčením rych-
lostí 76�·s�1.

40 Úhel náklonu byl u letu bez au-
ditivního úkolu �0.93� u letu
bez iluzí a �0.2� u letu s ilu-
zemi. Během letu s auditivním
úkolem byl u letu bez iluzí úhel
náklonu 0.08� a u letu s ilu-
zemi �0.12�. Nebyl nalezen sig-
nifikantní vliv v rámci letových
profilů (1), ani mezi skupinami
subjektů (2).

ANOVA
p1 = 0.555
p2 = 0.215

2006 Vliv rychlosti a doby rotace
kolem osy zatáčení na soma-
togyrálni iluzi. Platforma si-
mulátoru rotovala rychlostmi
20�·s�1, 70�·s�1 nebo 120�·s�1.
Časy rotace byly 10 s, 20 s nebo
40 s.

26 (14
pilotů
a 12
nepilotů)

Časové vnímaní zastavení ro-
tace rostlo jak s růstem velikosti
rotace, tak s růstem doby trvání
rotace. Čas adaptace půlkruho-
vitých kanálků byl stanoven na
8.3 s.

NA

29



2.4.2 Vliv prostorové dezorientace na pracovní pamět’

Studie [9] je již podrobně popsána v podkapitole 2.1.3. Postup měření a analýza byly totožné
a v následujícím textu jsou prezentovány výsledky. Pro tuto iluzi byly použity tři bloky, co se týče
N-back testu. Při zkoumání nárůstu hodnoty CRE zde byl zjištěn signifikantní vliv (p = 0.003).
U střední velikosti CRE (p = 0.10), míry výskytu správných odpovědí (p = 0.01) a reakčního
času (p = 0.48) nebyl pozorován signifikantní vliv. Stejně jako ve výše popsané studii, účastníci
provedli více chyb během letu s iluzemi.

2.4.3 Vliv prostorové dezorientace na pohyby oka u pilotů a nepilotů

Experiment [11] je detailně rozebrán v podsekci 2.1.5. Procedura, metodika a statistická ana-
lýza byly stejné. V této části jsou pouze rozepsány výsledky týkající se somatogyrální iluze. Na-
vození iluze počalo zatáčením rychlostí 76�·s�1, kterého se dosáhlo zrychlením 0.4�·s�2. Zatáčení
se zastavilo po 217 s se zrychlením �15�·s�2. Celý letový profil trval 290 s a nebyla zde přítomna
žádná manipulace s přístroji. Účastníci měli za úkol udržet vodorovný let, při kterém se zkoumaly
parametry jako náklon, heading a výška.

Při zkoumání letových parametrů zde byl pozorován signifikantní vliv náklonu na letový profil
(p = 0.01) a na interakci letového profilu se skupinou (p = 0.049). Nebyl zjištěn signifikantní vliv
na skupinu (p = 0.196). Dále se ukázalo, že zde byl signifikantní rozdíl mezi letovým profilem
s iluzemi a bez, ale pouze u nepilotů (p = 0.001). Tato iluze také způsobila změny v distribuci
vizuální pozornosti. Účastníci se při letovém profilu s iluzemi dívali více na výškoměr a méně
na směrový setrvačník. Na výškoměr se účastníci u letového profilu s iluzemi dívali více, než u
letového profilu bez iluzí (p = 0.033). Na směrový setrvačník se účastníci u letového profilu s
iluzemi dívali méně, než u letového profilu bez iluzí (p < 0.001).

2.4.4 Vliv selektivní auditivní pozornosti a prostorové dezorientace na výkon letu

Studie [10] je součástí již výše popsaného článku v podsekci 2.1.4. Měření, vybavení, účastníci
i statistická analýza byly stejné, proto je v následujícím textu rozebrán přímo postup a výsledky
měření. Iluze byla vyvolána zatáčením rychlostí 76�·s�1, kterého se dosáhlo zrychlením 0.4�·s�2.
Rotace se zastavila po 217 s se zrychlením �15�·s�2. Během letového profilu bez iluzí nebylo
přítomné žádné zatáčení. S přístroji se nijak nemanipulovalo.

Měřil se zde úhel náklonu po dobu 15 s poté, co byly piloti instruováni udržet vodorovný let.
Při letu bez auditivního úkolu byl změřen náklon u letového profilu bez iluzí �0.93� a u letového
profilu s iluzemi �0.2�. Co se týče náklonu během auditivního úkolu, u letového profilu bez iluzí
byl 0.08� a u letového profilu s iluzemi �0.12�. V rámci letových profilů (p = 0.555) ani mezi
skupinami subjektů (p = 0.215) nebyl nalezen signifikantní vliv. V tomto případě kognitivní za-
tížení nemělo vliv na letový výkon, jelikož zhoršení by mělo být větší během letového profilu s
iluzemi. To může být vysvětleno tím, že pravděpodobně piloti rozpoznali somatogyrální iluzi.

2.4.5 Vliv rychlosti a doby rotace na somatogyrální iluzi

Letecké nehody způsobené letovými iluzemi jsou velkým problémem, zejména kvůli jejich
fatálnosti. Proto tato studie [20] zkoumá vliv rychlosti rotace a době trvání rotace na somatogyrální
iluzi.

K určení výše zmíněných účinků na somatogyrální iluzi, byly zkoumány subjektivní odpovědi
pilotů a nepilotů na rotaci kolem osy zatáčení na simulátoru. Experimentu se účastnilo dvacet
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devět subjektů, kde čtrnáct z nich byli piloti. Subjekty byly posazeny v simulátoru se zakrytýma
očima. Platforma simulátoru byla zrychlena na rotaci konstantními rychlostmi 20�·s�1, 70�·s�1

a 120�·s�1 a poté byla opět zpomalena. Po zastavení měly mít subjekty pocit rotace na druhou
stranu. Zkoumané doby trvání rotace byly 10 s, 20 s nebo 40 s. Úkolem účastníků bylo nejprve
ohlásit čas, kdy vnímali zastavení rotace, dále relativní velikost protisměrné rotace a poté čas do
vnímaného zastavení protisměrné rotace.

Výsledkem bylo zjištění, že oba dva časové parametry se zvyšovaly jak s růstem velikosti
rotace, tak s růstem doby trvání rotace. Vztah růstu času zastavení vzhledem k rychlosti rotace
nebyl lineární. Byla zde zjištěna interakce mezi rychlostí rotace a dobou trvání protisměrné rotace
a to tak, že rotace nižšími rychlostmi neměla žádný vliv, ale čím více se rychlost zvyšovala, tím se
zvyšoval i vliv. Čas adaptace půlkruhovitých kanálků byl stanoven na 8.3 s. Posledním zjištěním
bylo, že zkušenosti pilotů a nepilotů vzhledem k iluzi se nelišily. Statistická analýza a rozbor
výsledků nebyly k dispozici.

2.5 Iluze obří ruky

Iluzi obří ruky [22] popsal poprvé pilot a letecký chirurg Pah King v roce 1962. Dr. King popsal
svoji vlastní zkušenost, která nastala při nočním přístrojovém letu. Během levotočivé stoupavé
zatáčky sklonil hlavu dolů a doprava, aby zapnul odposlech radiokompasu na palubní desce a
pocítil hlubokou závrat’. Poté se pokusil o srovnání letounu do horizontálního letu, zaznamenal
extrémní tuhost v řízení a ani za pomoci obou rukou a kolen nemohl narovnat letadlo. Měl pocit, že
„obří ruka“ mu tlačila křídlo do nežádoucí polohy. Tato příhoda zůstala dlouhou dobu nevyjasněna.

Až roku 1994 dostala Indian Air Force úkol, kde vybraní piloti měli popsat svoji nehorší zku-
šenost spojenou s prostorou dezorientací, ve které se octli. Typická odpověd’ byla, že po ukončení
stoupavé zatáčky vlétli do mraku. Poté zahlédli odraz světla, což je donutilo zvednout hlavu a
podívat se tímto směrem, ale zjistili, že jde pouze o odraz navigačních světel na mraku. Poté, co
sklonili pohled na přístroje, si všimli, že mají 15-20� náklon, který pak srovnali. Zjistili ale, že se
náklon pořád obnovoval a byli nuceni použít nesmírnou sílu, aby udrželi polohu letadla. V této
chvíli ale instruktor zavelel klesání pod oblačnost, aby měli vizuální kontakt se zemí.

Z těchto příhod lze obecně říct, že pilot trpící iluzí obří ruky měl pocit, že letadlo nereaguje
náležitě na zásahy do řízení, protože při každém pokusu vrátit letadlo do požadované polohy,
letadlo odporovalo a snažilo se vrátit do „stabilnější polohy“ [21]. Piloti, kteří se setkali s příčnou
dezorientací mohli mít pocit, že „obří ruka“ tlačí na nos letadla a snaží se ho držet dole. Zatímco
piloti si při podélné dezorientaci mysleli, že „obří ruka“ stlačila a držela jedno křídlo dole. Piloti,
kteří nejsou seznámeni s existencí této iluze a pocítí ji poprvé, mohou být velmi překvapeni a
zmateni, protože nedokáží určit příčinu tohoto jevu.

Příčina tohoto jevu není však ještě bezpečně objasněna. Je velice pravděpodobné, že jev sou-
visí s reflexy, které nám pomáhají udržet rovnováhu . V kokpitu ale za výše uvedených podmínek
dochází ke vzniku nepřirozeného prostředí. Dochází tedy k oklamání smyslů a zapojení nespráv-
ných reflexů jako nesprávné svalové skupiny a pohybové automatizmy, kterými je mozek zvyklý
řídit pohyb těla, ale po zemi [22]. Jiní autoři tvrdí, že tato iluze vzniká konfliktem mezi vědo-
mým a povědomým řízením letadla. Za určitých podmínek se ale může stát, že můžeme provést
podvědomé i vědomé postupy současně, tedy navzájem opačně. Dochází tedy k zapojení různých
svalových skupin, které působí proti sobě a výsledkem je ztuhnutí řízení [23].

Jsou ustanoveny čtyři stavy, které předchází této iluzi [24]. Je zřejmé, že několik minut před
incidentem převládal u pilota stav úzkosti nebo duševního vzrušení. Ovládání letadla vyžadovalo
zásah jedné ruky nebo obou. Těsně před událostí byl pilot vyrušen a jeho pozornost byla odve-
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Tabulka 2.5: Meta-analýza článků týkajících se iluze obří ruky.

Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

1990 Vizuální simulace pozadí iluze
a efektivita metody ukazovák a
palec ruky v porovnání s meto-
dou celé ruky na simulátoru.

16 Metoda ukazovák a palec ruky
měla za následek větší stabilitu,
ale nebyla dostatečná pro zno-
vuzískání kontroly v případě vi-
zuálního navození iluze.

ANOVA
p > 0.05

2017 Iluze obří ruky na simulátoru -
měření pomocí VR brýlí naklo-
něním platformy simulátoru.

Case Re-
port

Iluze obří ruky je psychologická
záležitost kombinovaná s chyb-
ným zaměřením na palubní pří-
stroje a let.

NA

dena. Výsledný gravitační vektor byl otočen dopředu (jako při deceleraci), nebo pilot cítil, že míří
dopředu, jako při potápění.

Pokud již dojde k podlehnutí, nejspolehlivějším postupem je vzít řídící páku jemně mezi uka-
zovák a palec (Thumb nad Index finger) a potíže okamžitě pominou [22]. Tvrdí se, že použití této
metody na ovládání letounu může mít vliv na jednodušší získání kontroly nad letounem. V dnešní
době je tento způsob určen za standardní, jelikož se normálně letadlo tímto způsobem neovládá,
tak dochází k vypnutí povědomých návyků a svalových povelů, takže se letadlo řídí pouze vědo-
mými pohyby a spolehlivě se obnoví kontrola. Prsty na ruce jsou totiž velmi citlivé a jsou ovládané
mozkem ze speciálních center a tyto pohyby se tak nezapojují do reflexů, které zodpovídají za tuto
iluzi [23].

V následujících podsekcích jsou představeny články, ve kterých byla zkoumána iluze obří
ruky. Tato iluze obsahuje pouze dva články kvůli nedostatku dostupných experimentů. Výsledky
jsou následně prezentovány v tabulce 2.5. Vývojový diagram selekce článků pro meta-analýzu je
znázorněn na obrázku 2.12. Články byly vyhledávány podle klíčových slov Giant Hand Illusion.

2.5.1 Vizuální simulace pozadí iluze a efektivita metody ukazovák a palec ruky

Roku 1990 proběhlo měření na šestnácti pilotech [25], kde se snažili simulovat iluzi obří ruky
použitím rotujícího pozadí, tedy navození iluze probíhalo vizuálně. Jejich úkolem bylo zkoumání,
zda je metoda ukazovák a palec ruky účinná. Pokud by bylo zjištěno, že tato metoda je účinná,
výsledky by indikovaly, že vizuální rotující pozadí odpovídá vestibulárnímu vstupu, který je zod-
povědný za iluzi. Pokud ne, tak vizuální navození iluze není adekvátní vzhledem k vestibulární
iluzi. Experiment probíhal v tmavé místnosti, na simulátoru letounu F-16, kde pomocí projektoru
navodili pohled z kabiny i zobrazení umělého horizontu.

První úkol spočíval v udržení nestabilní polohy umělého horizontu vzhledem k vnímanému
horizontálnímu letu. Poloha umělého horizontu byla závislá na síle působící na řídící páku. První
polovinu experimentu se pozadí hýbalo stejně jako umělý horizont. Během druhé poloviny pozadí
rotovalo s konstantní rychlostí 30�. Úkolem pilotů bylo použít jak metodu celé ruky, kdy byla páka
držena celou rukou, tak metodu ukazovák a palec ruky.

Výsledky experimentu byly zkoumány testem ANOVA s hladinou významnosti p = 0.05. Z
testování vyšlo, že výsledky zkoumání efektivity metody neměly signifikantní vliv (p > 0.05).
Závěrem tohoto experimentu bylo zjištění, že metoda ukazovák a palec ruky není účinná pro zno-
vuzískání kontroly nad letadlem v případě vizuálního navození iluze. Prvním důvodem mohlo být
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Studie identifikované z
elektronické vyhledávací

databáze SCOPUS a WOS
10

Zamítnuté články 5
Duplikáty 2
Studie v jiném jazyce než v angličtině 0
Nerelevantní odvětví 3
Review 0

Potenciální články
pro meta-analýzu

6

Články získané z referencí
1

Vyloučené články 4
Nedohledatelný celý text článku 3
Nevhodná metoda měření 0
Studie v jiném jazyce než v angličtině 0
Duplikáty 0
Review 1

Články začleněné
do meta-analýzy

2

Obrázek 2.12: Vývojový diagram selekce studií pro meta-analýzu iluze obří ruky.

33



nesprávné použití TI metody. Dalším a pravděpodobným vysvětlením byl fakt, že rozdíly mezi ex-
perimentálními podmínkami a prostředím v kokpitu zabránily adekvátní simulaci iluze obří ruky,
čímž byla i eliminována možnost vyhodnocení efektivity této techniky.

2.5.2 Iluze obří ruky na simulátoru

Roku 2017 proběhlo na Univerzitě Obrany v Brně měření [26], během kterého byla zkoumána
prostorová dezorientace. Za tímto účelem byl vytvořen speciální simulátor. Primárním úkolem
bylo představení pilotům iluze náklonu během IMC. Pro simulaci pohybu byla použita jednoduchá
platforma, která umožňovala náklon až ±10�. Jelikož byla platforma velmi jednoduchá, mohly se
u pilotů ze začátku objevovat neobvyklé pocity, které pak vyprchaly po obeznámení se během letu.

Během měření byly použity dva programy, Microsoft Flight Simulator X a FlyInside, a Oculus
Rift VR brýle, které umožnily pilotům být vizuálně separované od okolního prostředí. Měření se
zúčastnili piloti s průměrně 2000 letovými hodinami a se zkušenostmi jak u letadel, tak u vrtulníků.
80% pilotů rozpoznalo určitý druh iluze, který dali vědět zmáčknutím tlačítka na řídící páce, nebo
přímo nahlášením po letu. Úkolem bylo letět trat’ vyznačenou na mapě. První okruh byl určen
k obeznámení se simulátorem, další dva sloužily pro vyvolání prostorové dezorientace. Během
těchto dvou okruhů byl na začátku přidán náklon na platformě v první zatáčce při letu k NDB.
Náklon platformy byl deaktivován až během poslední zatáčky.

Během letu na simulátoru piloti oznámili příznaky letové iluze. Poté, když byla funkce simu-
látoru zkontrolována a pilot byl seznámen se situací, potíže (příznaky) vymizely. Letová iluze se
pravděpodobně objevila kvůli tomu, že pilot věnoval svoji pozornost jen kurzu letadla a nezamě-
řil se už na ostatní přístroje. Iluze poté zmizela pravděpodobně proto, že pilot byl přesvědčen,
že systémy fungují naprosto správně a zlepšil křížovou kontrolu přístrojů. Přítomnost obsluhy a
jeho komunikace s pilotem a následné potvrzení, že všechny přístroje fungují správně, obnovilo
správné chování pilota, což přispělo ke korektnímu řízení letadla.

Z toho lze vyvodit, že absence obsluhy simulátoru by vedla k pocitu, že letadlo je nemožné
řídit, což by mělo za následek nekontrolovaný let. Závěr ze zprávy je takový, že jeden pilot ohlásil
poruchu řízení, ale i tak byl schopen držet trat’. Je nejpravděpodobnější, že podlehl iluzi obří
ruky. Ostatní piloti uvedli pouze vliv iluzí náklonů během letu na simulátoru. Žádný další pilot si
nevšiml a ani neoznámil poruchu, která by mohla být interpretována jako iluze obří ruky. Podle
autorů tohoto testu je tato iluze nejpravděpodobněji pouze psychologická záležitost kombinovaná
s chybným zaměřením na palubní přístroje a let.
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Kapitola 3

Vizuální iluze

Vizuální iluze vycházejí z absence nebo změny vizuálních referencí, které u pilota změní způ-
sob vnímání polohy vzhledem k dráze, což má vliv na odhad výšky, vzdáleností a úhlů. Nejkritič-
tější jsou při přechodu z IMC (Instrument meteorological conditions) do VMC (Visual meteoro-
logical conditions) [27]. Zrakem přijímáme až 80 procent veškerých informací z okolního světa.
Pro bližší pochopení vizuálních iluzí je nutné znát princip vidění, které je popsáno níže.

Orgánem zraku je oko, které je citlivé na elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400 NM až
700 NM. Oko je ilustrováno na obrázku 3.1. Zrakové ústrojí se skládá z koule oční a přídatných
orgánů. Koule oční je umístěna v tukové tkáni očnice a je složena ze tří vrstev - povrchové, střední
cévnaté a vnitřní vrstvy.

Povrchová vrstva je tvořena bělimou a rohovkou. Bělima je neprůhledná bílá tuhá vazivová
blána tloušt’ky 0.3 mm až 1 mm, která vpředu přechází na rohovku. Rohovka je předním směrem
více zakřivená, je průhledná a bohatě inervována.

Střední cévnatá vrstva je tvořena cévnatkou, řasnatým tělískem a duhovkou. Cévnatka má čer-
venohnědou barvu, obsahuje cévy a hnědý pigment. Přechází v řasnaté tělísko s výběžky, na kte-
rých je pak zavěšena čočka. V řasnatém tělísku dochází ke tvorbě komorové vody, která vyživuje
oční tkáně. Duhovka se zdvíhá před řasnatým tělískem a její barva závisí na množství obsaže-
ných pigmentových buněk. Má ve středu otvor - zornice, která se rozšiřuje a zužuje a tím reguluje
množství světla, které se dostane do oka. Za zornicí se nachází čočka, která se natažením vláken
řasnatého tělíska zplošt’uje, nebo ochabnutím vyklenuje. Prostor mezi čočkou a sítnicí vyplňuje
rosolovitá hmota - sklivec.

Vnitřní prostor je tvořen sítnicí, která vystýlá vnitřní povrch cévnatky. Nachází se zde tyčinky
a čípky a v přední části pigmentové buňky. V místě vstupu očního nervu se nachází nejméně citlivé
místo - slepá skvrna, a nejsou zde tyčinky a čípky. Nejcitlivější místo sítnice se nachází ve žluté
skvrně, kde je největší koncentrace čípků a tyčinek a je to místem nejostřejšího vidění. Přídatné
orgány oka jsou víčka, spojivka, slzní ústrojí a okohybné svaly [4].

Barevné vidění umožňují čípky. Rozlišují tři druhy barev (RGB) a jejich různým kombino-
váním vznikají barevné vjemy. Vidění za šera umožňují tyčinky. Jsou citlivější na světlo, ale ne-
rozlišují barvy. Obsahují zrakový purpur rhodopsin, který se účinkem světla rozkládá na opsin a
retinal (aldehyd vitaminu A). Ve tmě se rhodposin obnovuje. Doba, za jakou se oko (tyčinky) plně
adaptuje na tmu je přibližně 30 min. Existuje mnoho dobrých důvodů pro noční let, ale piloti musí
mít na paměti, že rizika nočního letu jsou jiná než během dne a často i vyšší.

Prostorové vidění je umožněno současným pozorováním oběma očima, které jsou od sebe
vzdálené 7 cm až 10 cm. Zorné pole obou očí se z větší části překrývá, ale jelikož jsou od sebe oči
trochu vzdáleny, každé oko vnímá pozorovaný předmět z jiného bodu a vidí trochu jiný obraz. Tyto
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Obrázek 3.1: Popis částí oka [30].

dva odlišné obrazy obou očí dokáže mozek spojit v jeden a vyhodnotit tak, že jsme schopni vnímat
různou vzdálenost sledovaných objektů a vidět tedy prostorově. Nedostatek optických detailů při
pohledu na zem vede piloty k nesprávnému odhadu výšky, hlavně na cizích letištích v neznámém
terénu [28, 29].

Před letem je proto důležité se pečlivě připravit na očekávanou situaci, prozkoumat terén a
zjistit případné problémy. Následující podkapitoly se podrobně zabývají jednotlivými vizuálními
iluzemi, jejich vznikem a projevy. Mezi vizuální iluze patří například iluze černé díry, falešný
horizont, vliv poměru stran dráhy, vliv sklonu dráhy a vliv sklonu terénu před dráhou.

3.1 Poměr stran dráhy, sklon dráhy a terénu

Pilot je zvyklý provádět sestup na dráhu pod ideálním úhlem. Provádí-li pilot přiblížení na
dráhu na neznámém letišti (předem nezná parametry dráhy) bez světelného přibližovacího sys-
tému, má tendenci upravit sestup tak, aby vnímaný obraz dráhy upravil do očekávaného tvaru v
poloze na finále, což může způsobit nebezpečí špatného odhadu výšky.

Přiblížení k dráze přes stoupající terén, které je ilustrováno na obrázku 3.2, může vytvořit iluzi
příliš velké výšky. Piloti si myslí, že jsou výše, než ve skutečnosti jsou a reagují potlačením letadla,
aby snížili výšku, což má za následek podklesání ideální sestupové roviny a plošší přiblížení. To
je nutné kompenzovat přidáním otáček, aby došlo k dotyku alespoň na prahu dráhy a nedošlo k
pádu před prahem.

Obrázek 3.2: Přiblížení k dráze přes stoupající terén [31].
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Přiblížení přes svažující se terén, jehož ilustraci můžeme vidět na obrázku 3.3, může vytvořit
pocit příliš malé výšky. Piloti si myslí, že jsou níže, než ve skutečnosti jsou a reagují natažením
letadla, aby stoupali a získali výšku. Dostávají se tím nad ideální sestupovou rovinu, což má za
následek delší přistání, než bylo předpokládáno.

Obrázek 3.3: Přiblížení k dráze přes svažující terén [31].

Přiblížení přes plochý terén, ilustrované na obrázku 3.4, na dráhu do kopce způsobí pocit
vysokého přiblížení, podobně jako u přiblížení přes stoupající terén. Piloti reagují potlačením
letadla, aby snížili výšku, což může vést až k nehodě, pokud by to bylo provedeno blízko země.

Obrázek 3.4: Přiblížení k dráze do kopce přes plochý terén [31].

Přiblížení přes plochý terén, zobrazené na obrázku 3.5, na dráhu z kopce způsobí pocit plo-
chého a nízkého přiblížení, podobně jako u přiblížení přes svažující terén. Piloti reagují přitažením
letadla, aby získali výšku, což může způsobit pád v nízké výšce nebo nezdařené přiblížení [31].

Obrázek 3.5: Přiblížení k dráze z kopce přes plochý terén [31].
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Poměr stran dráhy (délka vzhledem k šířce) má také vliv na vnímání dráhy. Široká a krátká
dráha, tedy malý poměr, vytvoří pocit nízké výšky a piloti si myslí, že jsou níže, než ve skutečnosti
jsou. Úzká a dlouhá dráha, tedy vysoký poměr, způsobí iluzi vysokého přiblížení a piloti si myslí,
že jsou výše, než ve skutečnosti jsou [27]. Grafické zobrazení obou případů je na obrázcích 3.6 a
3.7.

Obrázek 3.6: Přiblížení na úzkou dráhu [31].

Obrázek 3.7: Přiblížení na širokou dráhu [31].

Následující podsekce se zabývají jednotlivými články, ve kterých je zkoumán vliv poměru
stran dráhy, sklonu dráhy a sklonu terénu před dráhou. Opět jsou všechny výsledky jsou prezen-
továny v tabulce 3.1. Na obrázku 3.8 je zobrazen vývojový diagram selekce článků, které byly
vyhledány podle klíčových slov Shape Constancy a Size Constancy Illison.

3.1.1 Vliv obsahu scény a šířky dráhy na přiblíženích prováděných na simulátoru

Univerzita v Illinois prováděla měření [32] na osmi zkušených pilotech. Prováděli přiblížení
na simulátoru, která začínala 10000 ft od prahu dráhy ve výšce 635 ft. Měli za úkol letět v pro-
dloužené ose dráhy v hladině, dokud nenalétli 4� sestupovou rovinu, kde započali klesání. Během
klesání udržovali rychlost 70 kt. Kromě prvních deseti zkušebních přiblížení měla všechna ostatní
konstantní čelní vítr a zadní vítr. Celkem čtyři větrné podmínky (7 kt a 20 kt) byly randomizovány
v rámci studie.

V testování byly zkoumány tři šířky drah: 18.3 m (úzká), 30.5 m (standardní) a 42.7 m (široká).
Délka dráhy byla neměnná - 1214 m. Bylo zde využíváno monokulárního vidění. Subjektům bylo
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Studie identifikované z
elektronické vyhledávací

databáze SCOPUS a WOS
42

Zamítnuté články 35
Duplikáty 14
Studie v jiném jazyce než v angličtině 1
Nerelevantní odvětví 15
Review 5

Potenciální články
pro meta-analýzu

27

Články získané z referencí
20

Vyloučené články 19
Nedohledatelný celý text článku 9
Nevhodná metoda měření 2
Studie v jiném jazyce než v angličtině 0
Duplikáty 2
Review 6

Články začleněné
do meta-analýzy

8

Obrázek 3.8: Vývojový diagram selekce studií pro meta-analýzu vlivu poměru stran dráhy, sklonu
dráhy a sklonu terénu před dráhou.
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Tabulka 3.1: Meta-analýza článků týkajících se vlivu poměru stran dráhy, sklonu dráhy a sklonu
terénu před dráhou.

Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

1991 Vliv obsahu scény a šířky dráhy
na přiblíženích prováděných na
simulátoru.

18 Obsah scény měl takový signi-
fikantní vliv, že s redukovaným
obsahem scény byla prováděna
nižší přiblížení (1). Šířka dráhy
měla také signifikantní vliv, a to
takový, že při přiblížení na úzké
dráhy byl sestup nižší (2).

ANOVA
p1 < 0.001
p2 = 0.003

1997 Posouzení úhlu sestupu vzhle-
dem k tvaru dráhy.

16 Nejčastější odpověd’ byla „Ok“
a vyskytovala se při simulo-
vaných přiblíženích pro úhly
0.9� nebo 10.4�. Průměr a me-
dián odhadovaného průměru se
také blížily ke skutečnému, čím
víc se skutečný poměr zvětšo-
val. Nejmenší chyby se ukázaly
okolo 3� simulovaného úhlu při-
blížení, nadhodnocení pro hod-
noty menší než 3� a podhodno-
cení pro úhly větší než přibližně
3.5�.

NA

2018 Vliv prostorové dezorientace na
selektivní pozornost při letu
provedením úkolu, který spo-
číval v rozlišení dvou tónů a
stisknutím příslušného tlačítka.
Experiment spočíval v porov-
nání normálního letového pro-
filu bez letových iluzí s letovým
profilem s iluzemi. Iluze byla
zkoumána na dráze do kopce o
sklonu 10� a poté na úzké dráze
o poloviční šířce, než při nor-
málním okruhu. Pro vyhodno-
cení byl použit indikátor CRE.

16 Nárůst hodnoty CRE (1,5),
střední hodnota CRE (2,6),
vliv výskytu správných reakcí
(3,7) a reakční čas (4,8) ne-
měly signifikantní vliv ani u
vlivu sklonu dráhy, ani u vlivu
poměru stran.

T-test
p1 = 0.14
p2 = 0.08
p3 = 0.42
p4 = 0.24
p5 = 0.09
p6 = 0.18
p7 = 0.05
p8 = 0.02

2018 Vliv prostorové dezorientace na
pracovní pamět’ při letu pomocí
N-back testu. Experiment po-
rovnával data z okruhu bez leto-
vých iluzí s daty z okruhu s le-
tovými iluzemi.

16 Nárůst CRE (1,5), střední ve-
likost CRE (2,6), míra výskytu
správných odpovědí (3,7) a re-
akční čas (4,8) neměly signifi-
kantní vliv jak u zkoumání vlivu
sklonu dráhy, tak poměru stran
dráhy.

T-test
p1 = 0.08
p2 = 0.21
p3 = 0.36
p4 = 0.39
p5 = 0.22
p6 = 0.31
p7 = 0.40
p8 = 0.39.

... ... ... ... ...
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Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

1981 Vliv velikostí drah na výkon-
nost pilota při simulovaných
nočních přiblíženích při pro-
vádění přiblížení a přistání na
dráhy o konstantní délce a pro-
měnné šířce.

3 Zjistil se statisticky významný
vliv šířky zkušební dráhy (1),
mezi šířkou zkušební dráhy a
vzdáleností (2) a mezi šířkou
testovací dráhy a vzdáleností od
dráhy (3). Cvičná široká dráha
měla za za následek nižší při-
blížení na úzkou dráhou. Cvičná
úzká dráha měla za následek
vyšší přiblížení na širší dráhy.
Tento vliv se zvyšoval, čím víc
se vzdálenost k prahu dráhy sni-
žovala.

ANOVA
p1 < 0.05
p2 < 0.01
p3 < 0.01

1981 Vliv velikostí drah na výkon-
nost pilota při simulovaných
nočních přiblíženích ovládáním
pohyblivého modelu dráhy za
účelem udržení ideálního úhlu
sestupu.

40 Byl zjištěn signifikantní vliv
velikosti dráhy a vzdálenosti
vzhledem k úhlu sestupu. Ge-
nerované úhly sestupu se snižo-
valy, čím delší byla délka drah.
Poskytnutí informace o veli-
kosti dráhy před každým přiblí-
žením polovině pilotů nemělo
žádný efekt na výsledek.

ANOVA
p = 0.01

2018 Vliv prostorové dezorientace na
pohyby oka u pilotů a nepilotů.
Vliv sklonu dráhy byl zkou-
mán na noční dráze se sklonem
10�. U vlivu poměru stran dráhy
byla noční dráha zúžená z šířky
300 ft na šířku 150 ft.

40 (20
pilotů
a 20
nepilotů)

U vlivu sklonu dráhy nebyl zjiš-
těn signifikantní vliv headingu
na letový profil (1) ani na sku-
pinu účastníků (2). Byl zde sig-
nifikantní vliv u interakce leto-
vého profilu se skupinou účast-
níků (3). Piloti hleděli na pří-
stroje více, než nepiloti (4), za-
tímco u letových profilů (5) a in-
terakce letového profilu se sku-
pinou (6) nebyl zjištěn signifi-
kantní vliv. Nepiloti hleděli z
kabiny ven méně než piloti (7)
a dívali se na rychloměr méně,
než piloti (8).
U vlivu poměru stran dráhy ana-
lýza neukázala signifikantní vliv
letového profilu nebo skupiny
účastníků na letové parametry
(9). Piloti při této iluzi hleděli na
přístroje více než nepiloti (10),
zatímco u letového profilu (11)
a interakce letového profilu se
skupinou (12) nebyl zjištěn sig-
nifikantní vliv. Piloti hleděli na
umělý horizont (13) a ven z ka-
biny (14) méně než piloti. Nepi-
loti hleděli méně na rychloměr
než piloti (15).

ANOVA
p1 = 0.207
p2 = 0.47
p3 = 0.011
p4 < 0.001
p5 = 0.463
p6 = 0.263
p7 = 0.007
p8 < 0.001
p9 = NA
p10 = 0.013
p11 = 0.506
p12 = 0.343
p13 < 0.001
p14 = 0.006
p15 = 0.014.

... ... ... ... ...
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Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2018 Vliv selektivní auditivní pozor-
nosti a prostorové dezorientace
na výkon letu. Úkolem bylo roz-
lišit správně a co nejrychleji dva
tóny lišící se v době trvání. Při
zkoumání vlivu sklonu dráhy
byla dráha nakloněna o 10� a
vlivu poměru stran dráhy byla
dráha zúžena ze 300 ft na 150 ft.

40 U vlivu sklonu dráhy byla
průměrná vertikální rychlost
při letu bez auditivního úkolu
�377 ft ·min�1 pro let bez
iluzí a �919.4 ft ·min�1 pro let
s iluzemi. U letu s auditivní
úkolem byla průměrná verti-
kální rychlost �97.9 ft ·min�1

pro let bez iluzí a pro let s
iluzemi �203.5 ft ·min�1. Byl
zjištěn signifikantní vliv v
rámci letových profilů (1) a
v rámci skupin subjektů (2).
U vlivu poměru stran dráhy
byla průměrná vertikální rych-
lost při letu bez auditivního
úkolu �672.4 ft ·min�1 u letu
bez iluzí a �795 ft ·min�1

pro let s iluzemi. Při letu
s auditivním úkolem byla
průměrná vertikální rychlost
�97.9 ft ·min�1 pro let bez iluzí
a �156.5 ft ·min�1 pro let s ilu-
zemi. Byl zjištěn signifikantní
vliv v rámci letových profilů (3)
a v rámci skupin subjektů (4).

ANOVA
p1 < 0.001
p2 < 0.001
p3 = 0.39
p4 < 0.001
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umožněno používat upřednostňované oko. Data byla shromažd’ována během dvou schůzí, kde
každá trvala přibližně 1 h. Výšky byly zaznamenány ve třinácti bodech každých 152.4 m v roz-
mezí od 2525.6 m až 696.8 m od zaměřovacího bodu dráhy. Tyto výšky byly přeměněny v úhly
měřené od bodu zaměření. Tyto úhly poté byly přetransformovány, aby bylo dosaženo normál-
ního rozdělení a byly analyzovány pomocí ANOVA testu, kde figurovala volba scén, šířka dráhy a
vzdálenost od bodu zaměření.

Obsah scény měl takový signifikantní vliv (p < 0.001), že s redukovaným obsahem scény
byla prováděna nižší přiblížení. Šířka dráhy měla také signifikantní vliv (p = 0.003) a to takový,
že při přiblížení na úzké dráhy byl sestup nižší. Mezi těmito dvěma faktory nebyl nalezen žádný
signifikantní vliv (p = 0.190). Vliv vzdálenosti od zaměřovacího bodu byl signifikantní (p <
0.001). Malé rozdíly na začátku přiblížení byly nejspíše kvůli stabilizačnímu efektu.

3.1.2 Posouzení úhlu sestupu vzhledem k tvaru dráhy

V tomto experimentu [33] byla zkoumána schopnost pilotů odhadnout výšku vzhledem k po-
měru dráhy během simulovaných přiblíženích použitím modelu dráhy. Úkolem účastníků bylo
provést odhad úhlů přiblížení, kde kategorie byly „High“, „Low“ a „Ok“. Jelikož posuzování
probíhalo na základě obrázku, předpokládalo se, že odhady z poměrů stran dráhy mohly ovlivnit
vnímanou orientaci dráhy a tím ovlivnit posouzení úhlů přiblížení.

Měření se účastnilo šestnáct pilotů s průměrným počtem 2294 nalétaných hodin. Střed modelu
dráhy mohl být posouván směrem k bodu pozorování tak, že střed byl vnímán pokaždé pod 3�

úhlem. Byly zde použity i dvě zrcadla, která umožnila 3� úhel pohledu. Náklon se měnil podle
rotace vertikální roviny. Prohlížení bylo monokulární otvorem o průměru 12 mm, aby se odstranila
binokulární disparita. Účastníci provedly tři typy odpovědí.

První typ odhadu se týkal poměru velikosti dráhy, tedy jak subjekt vnímá pozorovaný model.
Účastníci byli požádáni, aby posoudili, čím by musela být šířka vnímaného obrazu vynásobená,
aby byla rovna délce dráhy. Druhou odpovědí byl slovní odhad úhlu přiblížení („High“, „Ok“,
„Low“). Třetí odpovědí byl co nejpřesnější odhad úhlu přiblížení ve stupních.

Výsledkem bylo zjištění, že průměr i medián odpovědí prvního typu byly téměř ve shodě a
indikovaly nadhodnocení poměru. Jak můžeme vidět v grafu 3.9, průměr a medián odhadovaného
průměru se blížily ke skutečnému, čím víc se skutečný poměr zvětšoval.

Pravděpodobnost výskytu odpovědí „Low“, „Ok“ a „High“ je znázorněna na grafu 3.10.
„Ok“ bylo pro úhly 1.65� až 5�, úhly menší než 1.65� znamenaly „Low“ a úhly vyšší než 5�

vyjadřovaly „High“. Nejčastěji se vyskytující odpověd’ byla „Ok“ a vyskytovala se již při si-
mulovaných přiblíženích pro úhly 0.9� nebo 10.4�. Odpovědi typu „High“ se vyskytovaly již při
úhlech nízkých jako 2.1� a odpovědi typu „Low“ se vyskytovaly až při úhlech vysokých jako
5.35�.

Třetí odpověd’, tedy co nejpřesnější číselný odhad úhlu, je znázorněna na grafu 3.11. Medián
a průměr jsou poměrně shodné pro nižší úhly simulovaného přiblížení. Nejmenší chyby se ukázaly
okolo 3� simulovaného úhlu přiblížení, nadhodnocení pro hodnoty menší než 3� a podhodnocení
pro úhly větší než přibližně 3.5�.

Nejdůležitějším zjištěním této studie bylo, že odhady úhlu přiblížení byly velmi proměnlivé.
Pravděpodobnost výskytu odpovědí „High“, „Ok“ a „Low“ uvažujeme jako funkci simulovaných
úhlu přiblížení a jsou vykresleny na grafu 3.10. Z obrázku si můžeme všimnout, že dochází k prů-
nikům jednotlivých křivek pro hodnotu pravděpodobnosti 0.5. Průnik křivky pro „Ok“ s křivkou
„Low“ má hodnotu úhlu 1.65�, průnik křivky „Ok“ s „High“ má hodnotu 5�.
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Obrázek 3.9: Závislost skutečného a odhadovaného poměru [33].

3.1.3 Vliv prostorové dezorientace na selektivní pozornost

Studie [9] je podrobně prezentována v kapitole 2.1.2 a metoda zkoumání je totožná. Pro vý-
zkum vlivu sklonu dráhy na letové charakteristiky byla při letu s iluzemi použita dráha v noci
do kopce se sklonem 10�. Během normálního okruhu nebyl přítomen žádný sklon. Jak u vlivu
sklonu dráhy, tak u vlivu poměru stran dráhy udělali účastníci více chyb během letu s iluzemi ve
srovnání s letem bez iluzí. Nebyl zjištěn signifikantní vliv u nárůstu hodnoty CRE (p = 0.14),
střední hodnoty CRE (p = 0.08), výskytu správných reakcí na tóny (p = 0.42) a ani reakčního
času (p = 0.24).

Při zkoumání vlivu poměru stran byla dráha z normálního okruhu o šířce 300 ft zúžena na
šířku 150 ft při letu s iluzemi. Metoda testu byla totožná. Nárůst hodnoty CRE (p = 0.09), střední
velilkost CRE (p = 0.18), vliv výskytu správných reakcí na tóny (p = 0.05), ani reakční čas
(p = 0.02) neměly signifikantní vliv.

3.1.4 Vliv prostorové dezorientace na pracovní pamět’

Studie [9] je podrobně popsána v kapitole 2.1.3. Postup měření a analýza je stejná. Co se týče
N-back testu, tak pro zkoumání vlivu poměru stran dráhy a sklonu dráhy byl použit pouze jeden
blok. U vlivu sklonu dráhy nebyl pozorován signifikantní vliv u nárůstu CRE (p = 0.08), střední
velikosti CRE (p = 0.21), míry výskytu správných odpovědí (p = 0.36) ani u reakčního času
(p = 0.39). Jak se dalo očekávat, účastníci zde udělali větší množství chyb při letu s iluzemi, než
bez iluzí.

Co se týče vlivu poměru stran dráhy, byl proveden t-test a zjistilo se, že nárůst hodnoty CRE
(p = 0.22), střední hodnota CRE (p = 0.31), míra výskytu správných odpovědí (p = 0.40) ani
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Obrázek 3.10: Pravděpodobnost výskytu odpovědí „High“, „Ok“ a „Low“ vztažená k simulova-
némi úhlu přiblížení [33].

reakční čas (p = 0.39) neměly signifikantní vliv. Zajímavé je, že zde udělali účastníci méně chyb
při letu s iluzemi než bez iluzí.

3.1.5 Vliv velikostí drah na výkonnost pilota při simulovaných nočních přiblíženích

Studie [34] měla za cíl zkoumat vliv velikostí drah na výkonnost pilota ve dvou experimentech.
V prvním experimentu byla zkoumána výkonnost pilotů během přiblížení na simulátoru na dráhu
s konstantní délkou, ale odlišnou šířkou. Za účelem kvantifikace iluzí byl proveden test, kterého se
účastnili tři piloti s přístrojovou kvalifikací a kvalifikací pro vícemotorové letouny. Piloti provedli
dvacet seznamovacích (zkušebních) vizuálních přiblížení a přistání na dráhu širokou 75 ft, 150 ft
a 300 ft. Účinek praxe byl poté měřen v dalších dvaceti přiblíženích na dráhu, u kterých bylo
náhodně přehazováno pět šířek (75 ft, 100 ft, 150 ft, 200 ft a 300 ft).

Délka dráhy činila 8000 ft a světla byla pouze na dráze (osvětlení pro přiblížení, pojížděcích
drah, dalších drah atd. nebyla součástí). Každý let obsahoval vzlet a stoupání do požadované výšky
s konstantním headingem. Když bylo dosaženo požadované hladiny, pozice letadla byla přesunuta
na vzdálenost od 5.5 NM do 6.5 NM od prahu dráhy v ose dráhy. Požadovaná výška byla náhodně
vybrána pro každé přiblížení z tabulky (1100 ft až 2700 ft po 100 ft skocích). Pilotům byla výška,
při které začalo přiblížení, vždy známa, avšak o vzdálenosti od prahu dráhy informováni nebyli.

Úkolem bylo udržet ideální sestupový úhel během přiblížení a dotknout se dráhy 1000 ft za
prahem. Nejdříve byla provedena seznamovací (zkušební) přiblížení a poté přímo testová přiblí-
žení.

Výsledky byly podrobeny testu ANOVA a zjistil se statisticky významný vliv šířky zkušební
dráhy (p < 0.05), mezi šířkou zkušební dráhy a vzdáleností (p < 0.01) a mezi šířkou testovací
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Obrázek 3.11: Závislost odhadovaného úhlu přiblížení k simulovanému úhlu přiblížení [33].

dráhy a vzdáleností od dráhy (p < 0.01). Při zkušebních přiblíženích se úhel sestupu snižoval se
vzrůstající šířkou dráhy. Při testových přiblíženích sice průměr ukazuje zvýšení úhlu sestupu se
vzrůstající šířkou dráhy, ale bylo toho dosaženo pouze u jednoho subjektu. Dále byla zkoumána
interakce mezi zkušebními a testovými šířkami drah, kde bylo zjištěno, že se změny v úhlu sestupu
snižují, čím více je šířka dráhy větší.

V této studii bylo zjištěno, že v posledním 1 NM přiblížení zkušenosti z přiblížení na určitou
dráhu budou mít při přiblížení na jinou dráhu takový vliv, že přiblížení začnou později a poletí ho
nad nebo pod sestupovou rovinou. Z toho plyne, když pilot měl nedávnou předchozí zkušenost s
širší dráhou, končí na užší dráze nejpravděpodobněji nízkým přiblížení s následným nárazem do
země. Vysoké přiblížení a pravděpodobné vyjetí z dráhy je výsledkem předchozí zkušenosti s užší
dráhou.

3.1.6 Vliv velikostí drah na výkon pilota ovládáním pohyblivého modelu dráhy

Bylo známo, že přiblížení prováděná na dráhu s měnící se délkou ale konstantní šířkou by
měla mít za následek větší úhel sestupu se zvětšující se délkou dráhy [35]. Proto byla tato predikce
zkoumána v experimentu 2 [34], který navazuje na experiment 3.1.5. Zkoumání probíhalo opět s
s proměnnou šířkou a ve stejných podmínkách jako zmíněný experiment. Byly zkoumány délky
drah v rozmezí 3000 ft až 9000 ft a šířky v rozmezí 100 ft až 300 ft. Úkolem bylo kontrolovat
model v rámci simulovaných vzdáleností v rozmezí 5000 ft až 23000 ft od prahu dráhy za účelem
vytvoření ideálního přiblížení, a také udržení tohoto ideálního úhlu ve všech pokusech.

Experimentu 2 se účastnilo čtyřicet subjektů. Byl zkoumán i vliv znalosti informace o velikosti
dráhy tak, že polovině pilotů byla známa velikost dráhy před každým pokusem. Úhel sestupu byla
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závislá proměnná a byla definovaná jako úhel mezi přímkou pohledu na práh dráhy a letadlem
vzhledem k modelu.

Po provedení testu ANOVA bylo zjištěno, že jak velikost dráhy, tak vzdálenost od prahu měly
signifikantní vliv vzhledem k úhlu sestupu (p = 0.01). Pro dráhy dlouhé 6000 ft se generované
úhly sestupu zvětšovaly, čím se zvětšovala šířka dráhy. Pro dráhu širokou 150 ft se generované
úhly sestupu zvětšovaly, čím se zmenšovala délka dráhy. Vliv předchozí znalosti parametrů dráhy
měl za následek, že u účastníků, kterým byly informace známy, byl úhel sestupu přibližně o 0.5�

větší, než u účastníků, kterým informace známé nebyly, ale tento vliv nebyl statisticky významný.
Tato studie podporuje teorii, že je zvýšená šance udělat nebezpečné a nízké přiblížení v noci

na neznámou dráhu s velkým poměrem délky k šířce.

3.1.7 Vliv prostorové dezorientace na pohyby oka u pilotů a nepilotů

Tento experiment [11] je detailně popsán v podsekci 2.1.5. Metoda měření, procedura a ana-
lýza je totožná. V následujícím textu jsou popsány pouze výsledky.

Vliv sklonu dráhy byl zde zkoumán na noční dráze se sklonem 10�. Nebyla přítomna žádná
manipulace s letovými přístroji. Účastníci byly instruováni provést vizuální přiblížení. Ze statis-
tické analýzy vyšlo, že zde nebyl signifikantní vliv headingu na letový profil (p = 0.207) a na
skupinu účastníků (p = 0.47), ale byl u interakce skupiny s letovým profilem (p = 0.011). Co se
týče fixačního času, piloti hleděli na přístroje více než nepiloti (p < 0.001), zatímco u letových
profilů (p = 0.463) a interakce letového profilu se skupinou (p = 0.263) nebyl zjištěn signifikantní
vliv. Piloti hleděli méně na umělý horizont než nepiloti (p < 0.001). Nepiloti hleděli z kabiny ven
méně než piloti (p = 0.007) a dívali se na rychloměr méně než piloti (p < 0.001).

Iluze vlivu poměru stran dráhy byla navozena tak, že byla noční dráha zúžená z šířky 300 ft na
šířku 150 ft. Při letovém profilu bez iluzí byla dráhy široká 300 ft. Manipulace s přístroji nebyla
přítomna. Piloti měli instrukci provést vizuální přiblížení na dráhu. Analýza ukázala, že zde nebyl
signifikantní vliv letového profilu nebo skupiny účastníků na letové parametry. Analýza fixačního
času zjistila, že piloti hledí na přístroje více, než nepiloti (p = 0.013). U letového profilu (p =
0.506) a interakce profilu se skupinou (p = 0.343) nebyl zjištěn signifikantní vliv. Dále se zjistilo,
že piloti hleděli méně na umělý horizont (p < 0.001) a ven z kabiny (p = 0.006) než nepiloti.
Naopak nepiloti hleděli méně na rychloměr než piloti (p = 0.014).

3.1.8 Vliv selektivní auditivní pozornosti a prostorové dezorientace na výkon letu

Tento experiment [10] je součástí studie popsané výše v podsekci 2.1.4. I pro tuto konkrétní
iluzi se použilo stejné vybavení, účastníci, postup a statistická analýza. V této podsekci jsou vy-
psány pouze postupy navození iluze a výsledky.

Pro vliv sklonu dráhy zde byla dráha skloněna o 10� v letovém profilu s iluzemi, zatímco při
letu bez iluzí nebyla dráha skloněna. Manipulace s přístroji nebyla žádná. Účastníci měli za úkol
provést proceduru circle to land a po dobu 30 s, co započali přiblížení, jim byla měřena vertikální
rychlost. Po změření dat bylo zjištěno, že při letu bez auditivního úkolu byla průměrná vertikální
rychlost �377 ft/min pro let bez iluzí. Pro let s iluzemi byla mnohem větší, a to �919.4 ft/min.
Pro let s auditivním úkolem byla změřena průměrná vertikální rychlost �97.9 ft/min při letovém
profilu bez iluzí a �156.5 ft/min při letovém profilu s iluzemi. Statistickou analýzou byl zjištěn
signifikantní vliv v rámci letových profilů (p < 0.001) i v rámci skupin subjektů (p < 0.001).

Při zkoumání vlivu poměru stran dráhy byla dráha zúžena z 300 ft při letovém profilu bez
iluzí na 150 ft při letovém profilu s iluzemi. Byla opět měřena vertikální rychlosti při vizuálním
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přiblížení. Při letu bez auditivního úkolu byla průměrná vertikální rychlost �672.4 ft/min pro le-
tový profil bez iluzí a �795 ft/min pro letový profil s iluzemi. Při letu s auditivním úkolem byla
průměrná vertikální rychlost �254.8 ft/min pro let bez iluzí a �203.5 ft/min pro let s iluzemi. Po
statistické analýze nebyl zjištěn signifikantní vliv v rámci letových profilů (p = 0.39), ale mezi
skupinami subjektů byl (p < 0.001).

Z toho je patrné, že selektivní auditivní úkol významně ovlivňuje prostorovou dezorientaci
pilota jak u vlivu poměru stran dráhy, tak u vlivu sklonu dráhy.

3.2 Falešný horizont

Pokud je přirozený horizont zatemněn nebo není zjevný, může si pilot zvolit jiný referenční
bod. Pokud ale tento referenční bod bude šikmý, může být interpretován jako horizontální a může
tedy dojít k vytvoření iluze falešného horizontu. Tato iluze se může objevit, pokud let vede směrem
k břehu oceánu nebo velkého jezera, protože vzhledem k relativní temnotě vody, můžou být světla
na břehu zaměněna za světla na obloze [13]. Pokud probíhá let nad vrstvou mraku s mírným
sklonem, má pilot tendenci zarovnat křídla s vrstvou mraků, které vytváří falešný horizont, protože
nemá žádnou jinou vizuální referenci [36]. To je ilustrováno na obrázcích 3.12 a 3.13.

Další případ, kdy tato iluze může nastat je, pokud dojde k záměně například jasných hvězd
a světel města, jak je vidět na obrázku 3.14. Piloti jsou obzvláště náchylní k chybnému vnímání
horizontu při letu v noci, a proto, když se izolovaná světla na zemi jeví jako hvězdy, může to
vyvolat pocit, že má letadlo příd’ příliš vysoko nebo letí v náklonu (jedno křídlo dole). Podobně je
tomu, i když pilot nakloní hlavu, což má také vliv na vnímání polohy v prostoru [38].

Obrázek 3.12: Percepce pilota [37]. Obrázek 3.13: Realita [37].

Obrázek 3.14: V noci může být složité rozeznat horizont kvůli temnému terénu a zavádějícím
světelným zdrojům na zemi [13].
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Články zkoumající iluzi falešného horizontu jsou podrobně zkoumány v jednotlivých podsek-
cích níže. Obsahují princip měření, postup a výsledky. Ty jsou dále prezentovány v tabulce 3.2. Na
obrázku 3.15 se nachází vývojový diagram selekce článků, které byly hledány pomocí klíčových
slov False Horizon Illusion.

3.2.1 Zkoumání a porovnání dvou letových profilů, ovládací a experimentální s na-
kloněnou základnou oblačnosti

Během této studie [38] roku 2013 proběhlo měření na šedesáti šesti pilotech (čtyřicet dva pilotů
vrtulníků a dvacet čtyři pilotů letadel) na simulátoru letounu MIG-29, kde byly zkoumány dva
letové profily. První profil byl bez vizuálních iluzí (ovládací fáze), během druhého (experimentální
fáze) byla zkoumána samotná iluze se simulovanou nakloněnou základnou oblačnosti o 10� ve
směru hodinových ručiček, bez použití umělého horizontu.

Experiment trval 10 min a následoval po 5-10 min seznámení se simulátorem. Simulátor regis-
troval každé 3 s hodnoty jako směr letu, výška a rychlost z přístrojů. Piloti měli za úkol provést
let s headingem 300�. V tomto testu byly použity tři indikátory přesnosti letu a to: variabilita he-
adingu, asymetrie headingu a průměrný směr letu. Během testu měli účastníci další doplňkové
úkoly. Experiment zkoumal rozdíly přesností mezi ovládací a experimentální fází.

V experimentální fázi měli piloti tendenci měnit kurs letu ve směru hodinových ručiček, tedy
v souladu s orientací oblačnosti. Průměrný heading byl u experimentální fáze 308.97�, tedy vyšší
než u ovládací fáze, kde byl změřen 298.23� (p < 0.001). Variabilita kursu se z ovládací fáze 0.01�

navýšila 0.017� v experimentální fázi (p < 0.001). Asymetrie kursu byla u ovládací fáze rovna
�0.20�, zatímco u experimentální 0.233� (p < 0.001).

V tomto experimentu všichni piloti podlehli iluzi falešného horizontu a bylo navíc zjištěno, že
piloti nezávislí na poli (viz [39]) změnili kurs o nejméně stupňů a také prokázali největší stabilitu
a tudíž byli nejvíce imunní vůči prostorové dezorientaci. Naopak piloti závislí na poli změnili kurs
o nejvíce stupňů, jako důsledek faktu, že byly snadno ovlivněni periferními vizuálními podněty,
jako byla nakloněná základna oblačnosti.

3.2.2 Zkoumání vlivu prostorové dezorientace na průběh letu během zalétnutí tří
okruhů

Cílem této studie [8] na simulátoru bylo zjistit vliv prostorové dezorientace na vizuální ske-
nování a letové výkony pilotů. Studie se zúčastnilo deset vojenských pilotů a byli požádáni, aby
zalétli tři okruhy, každý trval 15 min. Piloti ale netušili, že poslední okruh obsahoval vizuální a
vestibulární iluze. Byly snímány a analyzovány pohyby simulátoru, výkony letu a reakce pilotů.

Po vzletu plnili instrukce jako: točit doprava, točit doleva, letět v hladině a držet kurs, podívat
se z okna a zkontrolovat provoz před sebou, podívat se na magnetický kompas, nebo změnit kurs.
Poté piloti vyplnili dotazník ohledně rozpoznání iluzí.

Na zkoumání falešného horizontu byla část normálního okruhu letěna nad základnou oblač-
ností. Při posledním okruhu byla základna oblačnosti nakloněna o 6� kolmo na směr letu. To mělo
vyvolat pocit falešného horizontu. Aby bylo zajištěno, že se piloti neřídí podle přístrojů, byly in-
struováni, aby se dívali z okna a a vizuálně hledali provoz před sebou. Tato iluze, způsobila při
dívání se z okna zatáčení 0.41 ± 0.36�·s�1 (p = 0.014).
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Studie identifikované z
elektronické vyhledávací

databáze SCOPUS a WOS
20

Zamítnuté články 14
Duplikáty 6
Studie v jiném jazyce než v angličtině 0
Nerelevantní odvětví 4
Review 4

Potenciální články
pro meta-analýzu

16

Články získané z referencí
10

Vyloučené články 10
Nedohledatelný celý text článku 5
Nevhodná metoda měření 0
Studie v jiném jazyce než v angličtině 0
Duplikáty 2
Review 3

Články začleněné
do meta-analýzy

6

Obrázek 3.15: Vývojový diagram selekce studií pro meta-analýzu iluze falešného horizontu.
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Tabulka 3.2: Meta-analýza článků týkajících se iluze falešného horizontu.

Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2013 Zkoumání a porovnání dvou le-
tových profilů, a to ovládacího a
experimentálního s nakloněnou
základnou oblačnosti. V expe-
rimentu byly zkoumány 3 indi-
kátory přesnosti letu, jako vari-
abilita kursu, asymetrie kursu a
průměrný směr letu.

66 Piloti měli tendenci měnit kurs
letu ve směru hodinových ruči-
ček v souladu s orientací oblač-
nosti. Průměrný kurs byl u ex-
perimentální fáze 308.97� a u
ovládací 298.23�.

ANOVA
p < 0.001

2018 Zkoumání vlivu prostorové dez-
orientace na průběh letu během
zalétnutí tří okruhů, kdy v po-
sledním byly přítomny iluze.

10 Let významně ovlivnily 3 iluze
- falešný horizont, Coriolisova
iluze a somatogravická iluze.
Iluze falešného horizontu způ-
sobila při pohledu z okna zatá-
čení rychlostí í 0.41± 0.36�·s�1.

T-test
p = 0.014

2018 Vliv prostorové dezorientace na
selektivní pozornost při letu
provedením úkolu, který spočí-
val v rozlišení dvou tónů a stisk-
nutím příslušného tlačítka. Ex-
periment spočíval v porovnání
normálního letového profilu bez
letových iluzí s letovým profi-
lem s iluzemi. Iluze byla navo-
zena nakloněním základny ob-
lačnosti o 10�. Pro vyhodnocení
byl použit indikátor CRE.

16 Byl zjištěn signifikantní vliv
vzrůstu hodnoty CRE (1).
Střední hodnota CRE (2), míra
správných reakcí na tóny (3)
ani reakční čas (4) neměli
signifikantní vliv.

T-test
p1 = 0.006
p2 = 0.04
p3 = 0.07
p4 = 0.01

2018 Vliv prostorové dezorientace na
pracovní pamět’ při letu pomocí
N-back testu. Experiment po-
rovnával data z okruhu bez leto-
vých iluzí s daty z okruhu s le-
tovými iluzemi.

16 U nárůstu hodnoty CRE (1) byl
signifikantní vliv. Střední veli-
kost CRE (2), výskyt správných
odpovědí (3) a reakční čas (4)
neměly signifikantní vliv.

T-test
p1 = 0.002
p2 = 0.45
p3 = 0.13
p4 = 0.20

2018 Vliv selektivní auditivní pozor-
nosti a prostorové dezorientace
na výkon letu. Úkolem bylo roz-
lišit správně a co nejrychleji dva
tóny lišící se v době trvání. Iluze
byla vyvolána nakloněním zá-
kladny oblačnosti o 10�.

40 Průměrný úhel náklonu byl bě-
hem letu bez auditivního úkolu
0.46� při letu bez iluzí a 0.78�
při letu s iluzemi. Během audi-
tivního úkolu byl průměrný úhel
u letu bez iluzí roven �0.68� a u
letu s iluzemi 1.7�. Byl zde sta-
tisticky významný vliv v rámci
letových profilů (1). Statistický
vliv nebyl mezi skupinami sub-
jektů (2).

ANOVA
p1 = 0.002
p2 = 0.774

... ... ... ... ...
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Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2018 Vliv prostorové dezorientace na
pohyby oka u pilotů a nepilotů.
Iluze byla navozena nakloněním
základny oblačnosti o 10�.

40 (20
pilotů
a 20
nepilotů)

Piloti se během letového pro-
filu s iluzemi odchýlili od výšky
méně než nepiloti (1). Letový
profil (2) a interakce letového
profilu s iluzemi (3) něměly sig-
nifikantní vliv. Byl zjištěn sig-
nifikantní vliv u letového pro-
filu (4) při zkoumání headingu.
Piloti i nepiloti měli větší od-
chylky v headingu při leto-
vém profilu s iluzemi. Skupina
(5) a interakce skupiny s leto-
vým profilem (6) neměly signi-
fikantní vliv. Piloti měli kratší
fixační čas na přístroje než ne-
piloti (7), u letového profilu (8)
a interakce letového profilu se
skupinou (9) nebyl zjištěn sig-
nifikantní vliv. Účastníci se sou-
středili při letovém profilu s ilu-
zemi na výškoměr méně, než u
profilu bez iluzí (10). Bylo tomu
stejně i u chloměru (11). Piloti
se celkově soustředili více na
rychloměr než nepiloti (12).

ANOVA
p1 = 0.003
p2 = 0, 151
p3 = 0.779
p4 = 0.001
p5 = 0.542
p6 = 0.157
p7 = 0.019
p8 = 0.037
p9 = 0.561
p10 = 0.012
p11 = 0.021
p12 = 0.001
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3.2.3 Vliv prostorové dezorientace na selektivní pozornost

Článek [9] je podrobněji popsán v kapitole 2.1.2. Metoda měření a analýza je totožná, jako u
ostatních iluzí. Iluze falešného horizontu byla vytvořena tak, že základna oblačnosti byla naklo-
něna o 10� směrem doprava od 19000 ft do 21000 ft. Během letového profilu, kde nebyly přítomny
iluze, základna nebyla nakloněna. U zkoumání vzrůstu hodnoty CRE byl pozorován signifikantní
vliv (p = 0.006). Jak se očekávalo, účastníci provedli mnohem více chyb při letu s iluzemi. U
střední hodnoty CRE nebyl pozorován signifikantní vliv (p = 0.04). Míra správných reakcí na
tóny (p = 0.07) ani reakční čas (p = 0.01) neměly signifikantní vliv.

3.2.4 Vliv prostorové dezorientace na pracovní pamět’

Studie [9] je podrobně popsána v kapitole 2.1.3 a navazuje na předchozí studii. Způsob měření
i analýza iluze je stejná. Opět se využívalo indikátoru CRE, nyní ale studie probíhala pomocí N-
back testu, kde byly použity celkem dva bloky. U této iluze byl zjištěn signifikantní vliv u nárůstu
hodnoty CRE (p = 0.002). Zjistilo se, že účastníci provedli mnohem více chyb během letu s
iluzemi. Střední hodnota CRE (p = 0.45), míra výskytu správných odpovědí (p = 0.13) a reakční
čas (p = 0.20) neměly signifikantní vliv.

3.2.5 Vliv selektivní auditivní pozornosti a prostorové dezorientace na výkon letu

Studie [10] je součástí výše rozebraného článku v podsekci 2.1.4. Postup měření, vybavení,
účastníci i statistická analýza je totožná, proto se text v následující části zabývá pouze výsledky a
způsobem navození iluze. Pro vyvolání iluze byla základna oblačnosti nakloněna o 10� od 19000 ft
do 21000 ft. Při letovém profilu bez iluzí nebyla základna nakloněna.

Opět se zde měřil úhel náklonu po dobu 30 s, hned poté, co byli piloti instruováni udržovat
určitý heading a výšku. Během zmiňovaných 30 s nebyl k dispozici umělý horizont.

Změřené průměrné úhly náklonu byly při letu bez auditivního úkolu 0.46� pro profil letu bez
iluzí a 0.78� pro letový profil s iluzemi. Co se týče auditivního úkolu, u letového profilu bez
iluzí byl průměrný úhel náklonu rovný �0.68� a u letového profilu s iluzemi 1.7�. Statistická
analýza ukázala signifikantní vliv v rámci letových profilů (p = 0.002). Mezi skupinami subjektů
se signifikantní vliv neprokázal (p = 0.774). Je patrné, že auditivní úkol měl za následek větší
pracovní zátěž na pilota.

3.2.6 Vliv prostorové dezorientace na pohyby oka u pilotů a nepilotů

Experiment [11] je detailně rozebrán v podsekci 2.1.5. Metodika, procedura a analýza je na-
prosto totožná, jako ve zmíněné podsekci. Zde jsou rozebrány pouze výsledky.

Iluze byla navozena nakloněním základny oblačnosti o 10� doprava od 19000 ft až do 21000 ft.
Od 130 s do 160 s, tedy po dobu 30 s, byl zatemněn umělý horizont. Účastníci měli za úkol udržet
vodorovný let, při kterém se zkoumaly parametry jako náklon, heading a výška.

Analýza ukázala signifikantní rozdíl mezi piloty a nepiloty při zkoumání parametrů. Během
letového profilu bez iluzí se piloti odchýlili od výšky mnohem méně než nepiloti (p = 0.003).
Letový profil (p = 0.151) a interakce letového profilu (p = 0.779) se skupinou neměly signifi-
kantní vliv. Co se týče parametru headingu, byl zjištěn signifikantní vliv pouze u letového profilu
(p = 0.001). Jak piloti, tak nepiloti měli větší odchylky headingu v porovnání s letovým profi-
lem bez letových iluzí. Skupina (p = 0.542) a interakce skupiny (p = 0.157) s letovým profilem
neměly signifikantní vliv na tento parametr.
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Zjistil se signifikantní rozdíl u skupin účastníků (p = 0.019), kde piloti měli kratší fixační čas
na přístroje než nepiloti. U letového profilu (p = 0.037) a interakce letového profilu se skupinou
(p = 0.561) nebyl zjištěn signifikantní vliv. Při letovém profilu s letovými iluzemi se účastníci
soustředili méně na výškoměr než u letového profilu bez iluzí (p = 0.012), stejně tak na rychloměr
(p = 0.021). Piloti se celkově soustředili více na rychloměr než nepiloti (p = 0.001).

3.3 Iluze černé díry

Létání v noci je mnohem nebezpečnější než létání ve dne a to kvůli nedostatku zrakových
podnětů, jako jsou absence stínů, barev a topografické reference, které potřebujeme pro správ-
nou orientaci a také rozpoznání překážek. Při přiblížení na letiště ve dne je pilot schopen vnímat
hloubku, aby zhodnotil výšku nad letištěm a je pro něj relativně jednoduché klesat na finále. Dal-
ším důvodem je nízká úroveň osvětlení, protože vnímání velikosti a vzdálenosti předmětů je zalo-
ženo na variabilitě barev. Veškerou práci udělají tyčinky v sítnici, protože jsou citlivější při slabém
osvětlení, dovolují bohužel vidět ale pouze černou, bílou a odstíny šedé.

Proto právě v noci může nastat iluze přistání přes černou díru. Typicky se jedná o vizuálním
přiblížení v opticky chudém prostředí, například při přiblížení nad krajinou bez osvětlení nebo
nad vodní plochou, jak je ilustrováno na obrázku 3.16. Jelikož pod námi není nic, čeho bychom se
mohli opticky chytit a odhadnout svoji výšku, tak jediný zbývající způsob je vnímat tvar a velikost
přistávací dráhy. Tuto iluzi dělá smrtelnou fakt, že i pohled na přístroje nedokáže včas varovat
o problému, protože piloti, kteří jsou obětí této iluze, věří svému falešnému vjemu o nesprávné
výšce a jsou tedy přesvědčeni, že jsou na správné sestupové rovině.

Obrázek 3.16: Prostředí iluze černé díry se nevztahuje na přistávací dráhu, ale na prostředí obklo-
pující dráhu a nedostatek vizuálních podnětů [6].

Problém pramení z toho, že piloti provádějící přiblížení bez vizuálních podnětů v nevýrazném
terénu v noci mají nesprávnou podvědomou snahu letět tak, aby dráhu vnímali pod konstantním
úhlem ve stejném tvaru [40]. Pilot si tedy myslí, že je výše nebo blíže k dráze než ve skutečnosti
je.

Na obrázku 3.17 letadlo přelétává letiště v konstantní výšce. Nejdříve vidí dráhu pod úhlem
5�. Čím se letadlo přibližuje k letišti, pod tím větším úhlem se mu dráha jeví. Proto v další pozici
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vidí dráhu po 10� úhlem. Obrázek 3.18 ukazuje, co se děje s úhlem, když se letadlo přibližuje k
letišti v jiných výškách. Ve vetší výšce se dráha jeví pod úhlem 10�, zatímco nižší letadlo vidí
dráhu pod úhlem 5�. Jinými slovy, úhel je tím menší, čím menší máme výšku. Z geometrických
poznatků o obvodovém úhlu se vyvodí fakt, že trajektorie, během které zůstává vizuální úhel na
přistávací dráhu konstantní, je kružnice. Z obrázku 3.19 je vidět, že při letu po oblouku je letadlo
podstatně níže než po standardní 3� sestupové rovině. Navíc poloměr této kružnice je dostatečně
velký a pilot tedy nepozná, že letí po kružnici a zdá se mu, že letí po přímce. Proto tedy hrozí střet
se zemí nebo překážkou.

Obrázek 3.17: Letadlo se přibližuje k
letišti v konstatní výšce [40].

Obrázek 3.18: Letadlo se přibližuje k
letišti v jiných výškách [40].

Obrázek 3.19: Ilustrace letu po oblouku [40].

Jiný faktor, který dokáže zmást piloty, je například jasně zářící dráha, protože se může jevit
blíže, než ve skutečnosti je a piloti tak začnou klesat dříve. Tento problém ale může být potlačen
regulací jasu osvícení dráhy při požádání řídícího. Z toho vyplývá, že čím více se sníží svítivost,
tím více bude přiblížení plošší a naopak, čím více svítící dráha, tím strmější přiblížení.

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout této iluzi, je se vyvarovat dlouhým přímým vizuálním
přiblížením v noci. Místo toho je lepší udržovat konstantní výšku až do blízkosti letiště a provést
přiblížení standardním okruhem. Další užitečností je použití DME, měřiče vzdálenosti, pro sta-
novení profilu bezpečného přiblížení následujícím pravidlem. 3� sestupová rovina je definována
tím, že na každou 1 NM horizontální vzdálenosti náleží 300 ft výšky (pro 4� sestupovou rovinu
platí 400 ft výšky na každou 1 NM). Jiný zaručený způsob je použití světelných přibližovacích
systému jako jsou PAPI (Precision Approach Path Indicator) nebo VASI (Visual Approach Slope
Indicator), pomocí kterých má pilot informaci o poloze vůči sestupové rovině podle barevné kom-
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binace, kterou vidí. Další pomůckou se mohou stát přístroje. Při pečlivém sledování variometru
lze zpočátku zaznamenat neobvykle vyšší rychlost sestupu než při obvyklém 3� sestupu.

Nyní se text zabývá jednotlivými články, které studovaly iluzi černé díry. Je zde popsán způsob
měření, princip měření a dále jsou zde popsány výsledky, které jsou shrnuty i v tabulce 3.3. Vývo-
jový diagram selekce článků je zobrazen na obrázku 3.20. Články byly hledány podle klíčových
slov Black Hole Illusion.

3.3.1 Porovnání úhlu sestupové roviny

Roku 2008 proběhla studie [41] na dvaceti pilotech (osm zkušených, dvanáct nováčků), kterou
prováděla U.S. Air Force Academy v Coloradu. Primárním cílem bylo přímo porovnat efektivitu
různých vizuálních podnětů (objekty na zemi, standardní světelný přibližovací systém, rekonfigu-
rovaný světelný přibližovací systém a kombinovaný světelný přibližovací systém.

Na simulování přiblížení a přistání byl použit simulátor Microsoft Flight Simulator (verze
2004), který byl doplněn dalším softwarem FS Architect za účelem vytvoření letišt’ na určitých
zeměpisných šířkách a délkách. Kombinace těchto dvou softwarů umožnila vytvoření prostředí
pro přiblížení přes černou díru na dráhy různých velikostí a tvarů, svítících objektů, světelných
přibližovacích systémů a dráhového osvětlení.

Let byl proveden s vytaženým podvozkem a plně vysunutými klapkami za vizuálního při-
blížení (bez použití přístrojů). Vizuální prostředí bylo promítáno na velkou stěnu pomocí LCD
projektoru, který simuloval pohyb virtuálního letadla. Laterální pohyb v ose x byl odstraněn, aby
se snížila nestálost způsobená pohybem řídící páky v této ose. Piloti ovládali pouze podélný sklon
(osa y). Laterální pohyb byl automaticky zarovnán do osy dráhy, takže se pilot zaměřil pouze na
sestup, aby dodržoval 3� úhel sestupu.

V této studii byly zkoumány dvě závislé proměnné. První závislá proměnná byla odchylka
nadmořské výšky, u které byla cílem hodnota 0. Záporná hodnota označovala odchylku pod sestu-
povou rovinu a kladná nad sestupovou rovinu. Druhá závislá proměnná byla založena na stabilitě
odchylky od sestupové roviny a umožnila posoudit stabilitu výkonu. Součástí byly i nezávislé
proměnné jako jsou hustota terénu, přibližovací osvětlení a vzdálenost od dráhy. Experiment zahr-
noval instrukce a cvičné přiblížení s použitím třech různých podmínek. Každé přiblížení začínalo
9.3 km od prahu dráhy ve výšce 485 m nad letištěm. Piloti museli vizuálně zachytit a pak udržet
3� sestupovou rovinu bez použití přístrojů. Jediným použitelným zdrojem byla řídící páka, kterou
stoupali nebo klesali.

Dřívější studie prokázaly, že zvýšení počtu objektů kolem dráhy zvýší přesnost výkonu, ale
v tomto testu tomu tak nebylo. Důvodem mohlo být, že objekty nebyly dostatečně velké, nebo
jich nebyl dostatek pro zajištění dostatečné orientace letadla. Co se týče standardního světelného
přibližovacího systému, konkrétně ALSF2, ten měl za následek menší přesnost a plošší a nižší
přiblížení.

Rekonfigurovaný světelný přibližovací systém, který se skládal z šesti světelných objektů na
každé straně dráhy postavených do dvojic za sebou, zvýšil přesnost dodržování sestupové roviny.
Tento typ by bylo možné použít pro dočasné taktické dráhy, jelikož může pomoci s vizuálním
vnímáním sestupové dráhy lépe než standardní přibližovací světelný systém. Současné dráhy však
již mají nainstalované standardní ALS, jehož účelem je rozšířit dráhu směrem k pilotovi a umožnit
létání ve špatném počasí. Kombinace ALS měla za následek překvapivě výrazně nižší sestupovou
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Studie identifikované z
elektronické vyhledávací

databáze SCOPUS a WOS
22

Zamítnuté články 15
Duplikáty 0
Studie v jiném jazyce než v angličtině 0
Nerelevantní odvětví 9
Review 6

Potenciální články
pro meta-analýzu

15

Články získané z referencí
8

Vyloučené články 11
Nedohledatelný celý text článku 4
Nevhodná metoda měření 1
Studie v jiném jazyce než v angličtině 0
Duplikáty 2
Review 4

Články začleněné
do meta-analýzy

4

Obrázek 3.20: Vývojový diagram selekce studií pro meta-analýzu iluze černé díry.
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Tabulka 3.3: Meta-analýza článků týkajících se iluze černé díry.

Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2008 Porovnání úhlu sestupové ro-
viny při přidání objektů kolem
dráhy, standardním světel-
ným přibližovacím světelném
systému, rekonfigurovaném
přibližovacím světelném sys-
tému, kombinaci standardního a
rekonfigurovaného světelného
přibližovacího systému.

20 Objekty kolem dráhy měly za
následek menší přesnost než u
rekonfigurovaného světelného
systému. Standardní světelný
přibližovací systém způsobil
ploché a nízké přiblížení.
Rekonfigurovaný světelný
přibližovací systém měl větší
přesnost dodržení sestupové
roviny ve srovnání s ostatními
případy. Čtvrtý případ měl za
následek výrazně nízkou a ne-
bezpečnou sestupovou rovinu.
Přiblížení bez světel a rekonfi-
gurovaný světelný systém měly
za následek největší přesnost
vzhledem k odchylce výšky a
obě byly signifikantně rozdílné
od konfigurovaného světelného
systému (1,2). Rozdíl mezi
rekonfigurovaným světelným
systémem a standardním světel-
ným systémem byl signifikantní
(3).

ANOVA
p1 = 0.002
p2 = 0.001
p3 = 0.018

1977 Vnímaná orientace modelu
dráhy během simulovaných
nočních přiblíženích. Zkoumání
efektu měnícího se pohybové
paralaxy jak od radiálního, tak u
vertikálního pohybu na percepci
orientace dráhy relativně k
zemi. Úkolem bylo ovládat
směr rotace, aby se model jevil
v horizontální poloze. Ovládání
probíhalo tak, že účastnící
otočili směr rotace tlačítkem ve
chvíli, kdy se model začal jevit,
že se otáčí pryč z horizontální
polohy.

16 Průměrný generovaný úhel se-
stupu byl 0.5�, což značí přítom-
nost iluzí, které mají za násle-
dek plochá a nízká přiblížení v
nočních podmínkách.

ANOVA
p < 0.01

... ... ... ... ...
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Rok
měření

Způsob měření Počet
subjektů

Závěr Výsledek

2013 Vliv světla a počtu rozptýlení
při odhadu vzdálenosti od dráhy
na sestupu.

30 Zjištěn signifikantní rozdíl mezi
chybami v odhadu vzdáleností
ve světelných podmínkách (1).
Ve dne došlo nejdříve k nadhod-
nocení odhadu, ale čím více se
blížili k dráze, tím přesnější byl
odhad. V noci došlo ze začátku
k nadhodnocení vzdálenosti, ale
poté k výraznému podhodno-
cení a znepřesnění. Žádny vý-
znamný vliv počtu distrakcí ne-
byl nalezen (2).

ANOVA
p1 = 0.004
p2 = 0.400

1978 Vliv topografie a úrovně osvět-
lení na odhad výšky při přiblí-
žení.

12 Stoupající terén měl za násle-
dek vyšší gradient klesání. V
případě, že byl stoupající terén
osvětlen, dostali se piloti ne-
bezpečně nízko, zejména v si-
tuaci, kdy byla mezi městem
a letištěm 6 NM široká temná
krajina. Při vizuálních přiblíže-
ních se piloti snažili spoléhat
na relativně konstantní vizuální
úhel zprostředkovaný dalekým
světelným zdrojem v určování
výšky. U plochého terénu mohl
být odhad výšky takovým způ-
sobem relativně přesný. V pří-
padě, kdy terén stoupal pod ur-
čitým úhlem, piloti odhadovali
výšku víceméně stejným způso-
bem, ale výsledkem bylo nad-
hodnocení jejich aktuální výšky,
což je dostatečně silný podnět
na to, aby klesali do nebezpečně
nízkých výšek. Naopak klesající
terén měl za následek fakt, že
piloti si mysleli, že jsou níže,
než ve skutečnosti byli.

NA
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Obrázek 3.21: Světelný přibližovací
systém ALFS2 [42].

Obrázek 3.22: Kombinovaný ALS
[41].

rovinu, jelikož jasně zářící objekty se jeví blíže, než ve skutečnosti jsou, proto si piloti mysleli, že
musí klesat více. Ze studie vyplývá, že teoretická znalost je nedostatečná k zabránění iluze nebo
ohrožení bezpečnosti. Výsledky jsou graficky prezentovány v grafu 3.23.

Daleko Blízko
Vzdálenost od dráhy

-60
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-40
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Obrázek 3.23: Deviace výšky během sestupu v závislosti na vzdálenosti od dráhy pro čtyři případy
osvětlení (Bez ALS - bez světelného přibližovacího systému; ALS - standardní světelný přibli-
žovací systém; RALS - rekonfigurovaný světelný přibližovací systém; COMBO - kombinovaný
světelný přibližovací systém) [41].
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Ze statistické analýzy vyplynulo, že přiblížení bez světel a rekonfigurovaný světelný systém
měly za následek největší přesnost vzhledem k odchylce výšky a obě byly signifikantně rozdílné
od konfigurovaného světelného systému (p1 = 0.002, p2 = 0.001). Rozdíl mezi rekonfigurovaným
světelným systémem a standardním světelným systémem byl signifikantní (p = 0.018).

3.3.2 Vnímaná orientace modelu dráhy během simulovaných nočních přiblíženích

V důsledku snížených vizuálních podnětů, přispívají iluze k tendenci pilotů provádět noční
přiblížení nebezpečně nízko. Pohybová paralaxa (rozdíl v rychlosti a směru pohybů objektů) byla
často označována, že přispívá k vizuálnímu posouzení úhlu sestupu, ale nebyla systematicky zkou-
mána ve vztahu k problému nočních přiblížení. Proto tento experiment [43] zkoumá efekt mění-
cího se pohybového paralaxu jak od radiálního, tak u vertikálního pohybu na percepci orientace
dráhy relativně k zemi.

Během simulovaných nočních přiblížení, kde byla vidět pouze dráha a světelná přibližovací
soustava, šestnáct účastníků (nepilotů) upravovali sklon modelu dráhy tak, aby se jevila horizon-
tálně při přibližování k nim v 3� úhlu sestupu ze simulované vzdálenosti v rozmezí od 4.33 NM do
1.33 NM. Model byl vidět pouze z těchto vzdáleností. Simulované rychlosti přiblížení byly 62 kt a
125 kt. Model se neustále otáčel a úkolem účastníků bylo ovládat směr rotace, aby se model jevil
v horizontální poloze.

Ovládání probíhalo tak, že otočili směr rotace tlačítkem ve chvíli, kdy se model začal jevit, že
se otáčí pryč z horizontální polohy. Rychlost, kterou se model otáčel během úpravy sklonu se lišila
a byla v rozmezí od 5�·min�1 do 30�·min�1. Závislá proměnná v tomto testu byla upravený sklon
modelu dráhy s ohledem na úhel sestupu. Všechny generované úhly sestupu byly menší než 3�.
Průměrný generovaný úhel sestupu byl 0.5�. Tato velká a konzistentní deviace od požadovaného
úhlu 3� značí přítomnost iluzí, což má za následek plochá a nízká přiblížení v nočních podmínkách.

Výsledek testu také říká, že pohybová paralaxa vzhledem k dráze není spolehlivý, ani efektivní
podnět pro bezpečné posouzení úhlu sestupu ve vzdálenostech větších než 1.33 NM. Pomocí testu
ANOVA bylo zjištěno, že generované úhly sestupu se snižovaly, čím se rotace modelu zvyšovala z
5�·min�1 na 30�·min�1 se statisticky signifikantním vlivem (p < 0.01). Rychlost přiblížení neměla
žádný významný vliv na generovaný úhel sestupu.

3.3.3 Vliv světla a počtu rozptýlení při odhadu vzdálenosti od dráhy na sestupu

Ve studii [44] z roku 2013 se autoři pokusili zkoumat efekt osvětlení a odvedení pozornosti
v závislosti na iluzi černé díry. Cílem této práce bylo i určit rozsah vzdáleností, ve kterých se
vyskytuje iluze. Nicméně se tento rozsah podle každého autora liší, v tomto konkrétním případě
byl zvolen rozsah vzdáleností 1 km až 15 km od dráhy. Dále tato studie měla za úkol zkoumat vliv
vizuálních podnětů na odhad vzdáleností pomocí manipulace se světelnými podmínkami.

Při podmínkách v noci mohli účastníci vidět blížící se dráhu, ale jiné pozemní prvky napří-
klad stromy, silnice, jezera a tak dále, nebyly viditelné kvůli nedostatku světla. Během dne pak
mohli účastníci vidět dráhu a navíc i pozemní prvky, což vytvořilo vyšší stupeň optického toku při
srovnání s nočními podmínkami.

Účelem této studie bylo prozkoumat možnost, že odhad vzdáleností vzhledem k přibližující se
dráze může být ovlivněn nedostatkem optického toku způsobenou změnami světelných podmínek
(den a noc), nebo úrovněmi, neboli počtem rozptýlení. Předpokládalo se, že účastníci podhod-
notí vzdálenost mnohem více v nočních podmínkách, než v denních. To samé platilo pro úroveň
rozptýlení. Nakonec se předpokládalo, že k největší odchylce vzdálenosti by došlo při interakci
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těchto dvou proměnných. Tedy podhodnocení by bylo největší během nočních podmínek s dvěma
rozptýleními.

Studie probíhala na třiceti účastnících (čtrnáct mužů, šestnáct žen), kteří nebyli piloti. Metoda
měření spočívala ve vytvoření a následném předložení šesti videí účastníkům. Odhady účastníků,
spolu se skutečnou vzdáleností v okamžiku odhadu, byly ručně zaznamenány a byly poté ověřeny
na videu. Let na videu spočíval v přiblížení na dráhu 23 na letišti Halifax (YHZ). Toto letiště bylo
vybráno právě kvůli nedostatku osvětlení v jeho okolí.

Byl použit simulátor Microsoft Flight Simulator X s grafikou na nejvyšší možné úrovni. Pod-
mínky byly následující: žádný další provoz, neomezená viditelnost, bezvětří, bezměsíčná noc s
co nejtmavším prostředím. Přiblížení bylo prováděno s použitím autopilota, aby bylo zajištěno
co nejpřesnější a nejplynulejší přiblížení. Přístroje v kabině byly uspořádány a zvětšeny tak, aby
poskytovaly snadnou čitelnost.

Přiblížení začalo na výšce 5800 ft, 8 NM daleko od dráhy a končilo 900 ft a 0.15 NM od dráhy.
Let byl uložen a poté byl přehrán v poledne, aby se vytvořily dva přesné lety, které se lišily pouze
ve světelných podmínkách, tzn. jeden ve dne a druhý v noci. Tato dvě videa byla zkopírována tak,
aby byla vytvořena tři identická videa v noci a tři identická videa ve dne o původní délce 3 min.
Dále bylo každé video oříznuto na délku 2.5 min, která vznikla odstraněním bud’ prvních 30 s,
posledních 30 s, nebo 15 s ze začátku a konce. Tímto vzniklo šest identických videí se společnou
dvouminutovou částí uprostřed. Nicméně, ukázalo se, že se videa zdají být uchazečům odlišná,
kvůli jejich odlišným začátkům a koncům.

Byl vytvořen i praktický úkol, který by poskytl účastníkům určité informace o vzdálenostech
vnímaných z kabiny. Tento úkol sestával ze tří označených snímků z nočního videa a tří snímků
z denního videa, kde byla označena vzdálenost (7 NM, 3.7 NM a 0.5 NM od dráhy). Těchto stej-
ných šest snímků bylo poté znovu prezentováno s odstraněnými štítky a účastníci byli požádáni,
aby odhadli vzdálenost. Navíc byl účastníkům předložen obrázek s označenými letovými údaji,
protože museli uvést další dva dodatečné údaje o letu. Poté byl ukázán stejný obrázek, ale bez
štítků a účastníci byli požádáni, aby uvedli údaje na přístrojích. Při samotném testu a v závislosti
na podmínkách byli účastníci vyzváni, aby postupovali dle pokynů a prováděli hlášení odhadu
vzdálenosti, odhadu vzdálenosti a aktuálních hodnot teplot výfukových plynů, odhadu vzdálenosti
a aktuálních údajů o rychlosti a množství paliva.

Cílem bylo provést každý z těchto úkolů pro každé jedno video, jak v denních tak nočních
podmínkách. Účastník provedl celkem osm odhadů v každém ze šesti videí, celkem tedy čtyřicet
osm odhadů vzdáleností. Chyby v odhadu vzdálenosti byly spočítány tak, že positivní hodnoty
chyby odhadu vzdálenosti představují nadhodnocení skutečné vzdálenosti, zatímco negativní značí
podhodnocení.

Výsledkem bylo zjištění, že chyby v odhadu vzdálenosti byly významně menší v nočních
podmínkách, než v denních. To můžeme vidět na obrázku 3.24. Čím více se účastníci blížili k
dráze, tím přesnější byl odhad vzdálenosti. Bylo zjištěno, že počet rozptýlení neměl zásadní vliv
na odhad. V denních podmínkách nejdříve účastníci nadhodnotili vzdálenost, ale odhad byl tím
přesnější, čím víc se blížili k dráze. Nicméně v nočních podmínkách, i když ze začátku došlo k
nadhodnocení, došlo od poloviny k podhodnocení .

Cílem této studie bylo poukázat na důležitost optického toku při odhadu vzdálenosti. Jak bylo
předpověděno, tak účastníci byli přesnější, když byli blíže k dráze. Dále zde byl podpořen před-
poklad osvětlení, tzn. že úroveň přesnosti se bude v nočních a denních podmínkách lišit. Během
tohoto testu byli celkově účastníci v denním osvětlení méně přesní. V noci, ačkoli byly odhady
přesnější, došlo od určité chvíle k podhodnocení odhadu vzdálenosti, tzn. dráha se jim jevila blíže,
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Obrázek 3.24: Závislost světelných podmínek vzhledem k chybám odhadovaných vzdáleností
[44].

než ve skutečnosti byla. Tato chyba, kdy dochází k podhodnocení skutečné vzdálenosti, je daleko
problematičtější, než nadhodnocení, ke kterému došlo během denních podmínek.

Tato studie také pomohla zúžit možnou vzdálenost, při které se iluze vyskytuje. Bylo zjištěno,
že iluze černé díry začíná přibližně v 8 km od dráhy a pokračuje do 1 km. Toto úzce kopíruje
vzdálenost 7.2 km až 2.4 km, na které Mertens a Lewis hlásili výskyt [34].

Co se týče počtu rozptýlení, nenašel se žádný významný vliv. Mohlo to být dáno například tím,
že rozptýlení, jako hlášení libovolných údajů v kokpitu, nebyly dosti rušivé. Byl zde signifikantní
rozdíl mezi chybami v odhadu vzdáleností ve světelných podmínkách (p = 0.004).

3.3.4 Vliv topografie (stoupající terén, plochý terén) a úrovně osvětlení na odhad
výšky při přiblížení

Mezi roky 1965 a 1966 se vyskytly série nehod, u kterých během analýzy bylo zjištěno, že si
jsou velmi podobné. Ve všech případech byl let operován za pravidel VFR (Visual Flight Rules),
což je předpokladem, že viditelnost je dostatečná, aby pilotovi umožnila letět podle vizuálních
referencí. Pokud by let probíhal podle pravidel IFR (Instrument Flight Rules), piloti by se mu-
seli orientovat podle indikací na přístrojích. Za druhé, žádná z těchto nehod nenaznačovala, že by
výškoměry fungovaly špatně. Ve všech případech totiž piloti letěli příliš nízko. To naznačuje fakt,
že se spoléhali pouze na vizuální podněty a nevěnovali pozornost výškoměru a to je zavedlo do
nebezpečně nízké výšky. Tato analýza naznačila, že příčinou nehod byla chyba ve vnímání pro-
storu. Dále bylo zjištěno, že se všechny nehody staly v noci při přiblížení nad tmavou oblastí, at’
už vodní plochou nebo neosvětlenou oblastí, s viditelnými světly v dálce.

Proto byla provedena studie [45] na simulátoru, který byl vestavěn do temné místnosti, aby
bylo možné ovládat úroveň osvětlení. Při pohledu přes okna simulátoru viděl pilot vzor světel
představujících hypotetické město. Platforma mohla být posouvána tak, že vizuální scéna pilota
vypadala velmi podobně jako skutečné noční vizuální přiblížení. Simulátor byl ovládán pilotem
sedícím v levém sedadle.

V experimentu byla nejdříve zkoumána první nezávislá proměnná, a to vliv topografie města
(plochý terén a stoupající terén se sklonem 3�). Další proměnnou byla výchozí výška. Byly vy-
brány nadmořské výšky 15840 ft a 10000 ft ve vzdálenosti 20 NM. Výška 10000 ft je představo-
vána jako maximální nadmořská výška, kterou FAA doporučila pro proudové letadlo ve vzdále-
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nosti 20 NM od letiště. Výška 15840 ft byla vybrána proto, že ve stejné vzdálenosti se z této výšky
jeví plochý terén pod stejným úhlem, jako 3� stoupající terén z výšky 10000 ft. Třetí nezávislou
proměnnou byla distribuce světel.

První úroveň osvětlení sestávala z postranních návěstidel dráhy, prahových návěstidel dráhy,
koncových návěstidel a světelné řady pro přistání, osvětlení pojížděcích drah a budov na letišti.
Za letištěm nebyla žádná světla. Druhá úroveň odpovídala spíše městu, kde bylo letiště postaveno
6 NM daleko s temným pásem mezi letištěm a městem. Třetí úroveň osvětlení byla analogií města,
které bylo postaveno kolem letiště a představovalo světelnou oblast 20 NM širokou a 16 NM dlou-
hou. Tyto proměnné vytvořily celkem dvanáct přiblížení.

Studie se účastnilo celkem dvanáct instruktorů společnosti Boeing. V době vyšetřování byl je-
jich průměrný nálet přes 1000 hodin. Všichni měli kvalifikaci na Boeing 727. Piloti byli požádáni,
aby učinili zcela vizuální přiblížení bez použití výškoměru nebo jiných přístrojů. Základem tohoto
postupu bylo změřit množství informaci získaných pouze vizuálním pohledem z kabiny.

Prvním zkoumaným případem bylo pouze osvětlené letiště, kde začal sestup v 10000 ft. Ne-
bylo nutné zkoumat i druhou výšku, protože se výrazně nelišily v jejich vlivu na výkonnost pilota.

Na obrázku 3.25 je znázorněna situace sestupu na první úroveň osvětlení, tedy pouze letiště.
Červená křivka zobrazuje stoupající terén, modrá křivka zobrazuje plochý terén. Jak u plochého,
tak u stoupajícího terénu se zjistilo, že sestup nebyl po rovné čáře, ale po lehce zakřivené dráze. U
stoupajícího terénu byl změřený vyšší gradient klesání, než u plochého terénu, a výška ve vzdále-
nosti 4.5 NM od dotykové zóny byla 800 ft, tj o 1200 ft níže, než u přiblížení na plochý terén.

Obrázek 3.25: Sestup na první úroveň osvětlení, tedy pouze osvětlené letiště [45].

Na obrázku 3.26 je znázorněna situace, kdy bylo letiště vzdálené od osvětleného města 6 NM
širokým pásem temné krajiny, tedy druhá úroveň osvětlení. Sestupová dráha na plochý terén měla
zakřivenou trajektorii a ve vzdálenosti 4.5 NM od dotykové zóny výšku 1400 ft. V případě, stou-
pajícího terénu, piloti letěli nebezpečně nízko. V tomto konkrétním případě byla ve vzdálenosti
4.5 NM od bodu dotyku výška 0 ft.

V posledním případě, kdy bylo letiště obklopené celé světly, tedy třetí úroveň osvětlení, byly
výsledky podobné předchozímu případu, s výjimkou toho, že se letadlo nedostalo až tak nebez-
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Obrázek 3.26: Sestup na druhou úroveň osvětlení, tedy osvětlené město s 6 NM pásem temné
krajiny [45].

pečně blízko země. Tato situace je znázorněna na obrázku 3.27. Výška ve 4.5 NM od bodu dotyku
byla 200 ft v případě stoupajícího terénu. U plochého terénu byla výška 1300 ft.

Obrázek 3.27: Sestup na třetí úroveň osvětlení, tedy osvětlené město [45].

Při srovnání všech třech případů osvětlení bylo zjištěno, že přiblížení k stoupajícímu městu
začalo být velmi nízké ve vzdálenosti 8 NM od bodu dotyku. Tento test předpověděl, že piloti
nejspíše nesledovali své výškoměry s dostatečnou frekvencí a že byli přesvědčeni o své schop-
nosti posuzovat výšku na základě informací získaných pohledem z kabiny. Dalším faktem bylo
zjištění, že při vizuálních přiblíženích se snažili piloti spoléhat na relativně konstantní vizuální
úhel zprostředkovaný dalekým světelným zdrojem v určování výšky. V případě, že byl terén plo-
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chý, tento způsob mohl být na odhad výšky relativně přesný. V případě, kdy terén stoupal pod
určitým úhlem, piloti odhadovali výšku víceméně stejným způsobem, ale výsledkem bylo nad-
hodnocení jejich aktuální výšky, což je dostatečně silný podnět na to, aby klesali do nebezpečně
nízkých výšek. Naopak klesající terén měl za následek, že piloti si mysleli, že jsou níže, než ve
skutečnosti byli. Poté, co byla tato data publikována, několik významných leteckých společností
podniklo kroky, aby zabránily opakování těchto katastrofických nehod. Zřejmým nápravním opat-
řením bylo, aby piloti sledovali výškoměry během nočního vizuálního přiblížení. Studie postrádala
jakoukoliv statistickou analýzu.
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Kapitola 4

Sumarizace výsledků

Jako studijní materiál pro tuto práci posloužily články, které se zabývají vestibulárními a vi-
zuálními iluzemi. Podklady pro zmíněné téma pocházely většinou z elektronické vyhledávací da-
tabáze a z případných citací. V následujícím textu jsou sumarizovány výsledky meta-analýzy pro
každou iluzi zvlášt’. Nejdříve jsou zde popsány vestibulární iluze a poté vizuální a pořadí zůstává
stejné jako v textu. U většiny z nich byly použity stejné metody zkoumání i analýzy. Některé studie
neměly k dispozici statistickou analýzu, proto je ve výše uvedených tabulkách indikátor NA (Not
Available), a však vzhledem k jejich charakteru byly také zahrnuty do meta-analýzy. Tyto články
ale neměly vypovídající hodnotu a neovlivňovaly sumarizaci výsledků a interpretaci závěrů.

Iluze náklonu patřila mezi nejzkoumanější iluzi. Metodika byla většinou taková, že se pro na-
vození iluze použilo zatáčení určitou rychlostí, konkrétně 68�·s�1, a zkoumal se vliv na selektivní
pozornost či pracovní pamět’. Vzhledem k výsledkům statistické analýzy se to dá považovat za
korektní způsob zkoumání. Další metodika, která byla použita, bylo naklonění platformy simulá-
toru, což také přineslo statisticky významné výsledky. Stav pilota se zkoumal i pomocí virtuální
reality a nakloněné platformy, zde ale nebyly výsledky statisticky podložené.

Další zkoumanou iluzí byla Coriolisova iluze. Zde bylo opět ve většině případů použito za-
táčení, a to rychlostí 70�·s�1, ke zkoumání vlivu na selektivní pozornost nebo pohyby oka. To
přineslo statisticky významné výsledky, proto tento způsob můžeme zahrnout do úspěšných me-
todik. Co se týče vlivu na pracovní pamět’, výsledky neměly signifikantní vliv, proto je otázkou,
zda metodika byla použita správně. Dalším způsobem, jak se tato iluze zkoumala, byl rychlý po-
hyb hlavou k určitému místu. Vzhledem ke statisticky významnému výsledku lze tuto metodu
považovat za relevantní.

Somatogravická iluze měla širokou škálu výzkumných metod. Jedna z nich byla pomocí vizu-
álního toku. I když se jedná o vestibulární iluzi, přineslo to statisticky významné výsledky, proto
tuto metodu lze zahrnout do úspěšných. Dalším způsobem bylo zkoumání vlivu frekvence hori-
zontální lineární oscilace na somatogravickou iluzi, bohužel se zde nezjistil signifikantní vliv mezi
iluzí a frekvencí pohybu, a proto se toto nedá považovat za vhodně zvolenou metodu. Při zkou-
mání ve vesmíru bylo použito zrychlení na centrifuze, ale bohužel zde nebyly výsledky statisticky
podložené.

Co se týče somatogyrální iluze, byla zde podobná metodika jako u iluze náklonu a Coriolisovi
iluze. Metodika spočívala v otáčení rychlostí 76�·s�1 a zkoumal se vliv na selektivní pozornost,
pracovní pamět’ nebo na pohyby oka. U všech zmíněných se dá metodika považovat za úspěšnou
vzhledem ke statisticky významným výsledkům. Co se týče vlivu na výkon letu, výsledky nebyly
signifikantní. Další metodikou byla rotace třemi rychlostmi a zkoumal se zde vliv rychlosti a doby
rotace, ale bohužel zde nebyly výsledky statisticky podložené.
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Poslední vestibulární iluzí byla iluze obří ruky. Zde se vycházelo pouze ze dvou dostupných
článků. Jeden z nich měl nejspíše velké rozdíly mezi experimentálními podmínkami a reálnými,
proto výsledky nejsou statisticky signifikantní. Zkoumání probíhalo jako vizuální obdoba této
iluze, kde pozadí bylo konstantní a poté rotovalo určitou rychlostí. Druhá studie, při které mu-
seli piloti hlásit případně příznaky iluzí během letu, postrádala celou statistickou analýzu, proto
se nedá jednoznačně určit, zda jsou metodiky relevantní. Jelikož patří tato iluze mezi nejméně
zkoumané, je vhodné ji zařadit do dalších experimentů.

Vliv poměru stran dráhy a sklonu dráhy byl zkoumán převážně ve všech studiích stejně, a
to skloněním dráhy, nebo zúžením či rozšířením dráhy. Jako v předchozích studiích, i zde byl
zkoumán vliv na selektivní pozornost či pracovní pamět’. Jiná metodika použila verbální hlášení
o úhlu sestupu na dráhy. Vzhledem k statisticky významným výsledkům se dají tyto všechny
způsoby zkoumání považovat za korektní.

Co se týče iluze falešného horizontu, opět zde byla použita jednoznačná metoda zkoumání.
Tou bylo naklonění základny oblačnosti většinou o 10�. Tato metoda se dá považovat za správnou,
jelikož o tom vypovídají i výsledky statistické analýzy v analyzovaných článcích.

Poslední zkoumanou vizuální iluzí byla iluze černé díry. Ani zde se metodika zkoumání ne-
lišila v rámci studií. Ve většině případů došlo k porovnání úhlů sestupů při různých typech při-
bližovacího osvětlení s přiblížením bez osvětlení na opticky chudou dráhu. Další metodikou bylo
pohybování modelu dráhy, podobně jako u vlivu poměru stran a sklonu dráhy. Vzhledem k sta-
tisticky významným výsledkům se dají tyto metody zkoumání považovat za správně zvolené. Vý-
sledek nebyl statisticky podložen pouze u jedné studie, ale jelikož závěr koresponduje s výsledky
ostatních studií, dá se tato studie považovat za relevantní.

Sumarizace výsledků odkrývá správné metodiky, které mohou být používané na vyšetřování a
kvantifikování vybraných vestibulárních i vizuálních iluzí. Konkrétní popis těchto metodik je uve-
den v předchozích kapitolách zabývajících se partikulárními publikacemi v uvedené problematice.
Limitace současných studií vychází z toho, že některé metody, které jsou popsané v této práci (viz
předcházející kapitoly) nebyly průkazné nebo nedokázaly nic.
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Závěr

Práce měla v teoretické části za úkol poskytnout ucelený přehled vestibulárních a vizuálních
iluzí. Praktická část se zabývala meta-analýzou a následnou kvantifikací iluzí. Byly zde postupně
analyzovány články, které byly vyselektovány z elektronických citačních databází a z referencí.
Hlavním cílem bylo vybrat takové články, ze kterých bylo možno určit metody a přístupy, na
základě kterých bylo možné kvantifikovat zmíněné iluze. V rámci práce byly také definovány
limitace současného stavu v řešení daného problému.

Tato analýza byla založena na důvěře. Většinou byly analyzovány články, které byly statisticky
podložené. Do meta-analýzy byly zahrnuty ale i studie bez statistické analýzy vzhledem k jejich
charakteru. Práce tedy přinesla spolehlivé výsledky, každopádně v rámci analýzy se nepodařilo
nalézt dostatečné množství použitelných článků konkrétně pro iluzi obří ruky. Proto by bylo pro
další výzkum vhodné se tímto tématem zabývat více. Jednou z dalších limitací bylo i nedostatečné
množství zkoumaných subjektů v rámci jednotlivých článků, to ale mohlo být dáno časovými
a finančními omezeními jednotlivých projektů. Jako poslední limitací by se mohl samozřejmě
uvažovat i sám autor práce.

Práce byla i přes výše vypsané limitace vypracována s nejlepším vědomím a svědomím. Prošly
se téměř všechny dostupné články a bylo snahou nadefinovat vhodné metody pro kvantifikaci vi-
zuálních a vestibulárních iluzí. Tím pádem je majoritním přínosem ucelená a komentovaná rešerše
s přívlastkem meta-analýzy. Tato práce je i jednou z prvních, která se zabývá kvantifikací všech
známých letových iluzí, proto může být tato práce využita pro další experiment při nastavování a
volbě relevantních metodik zkoumání.

Jak už bylo psáno výše, je tato práce jedna z mála, která se zabývá tímto problémem. Tato práce
je tedy unikátem a slouží jako vodítko pro další vědeckou práci. Z pozorování a vypracovávání
ale vyplynulo, že témata ohledně iluzí nejsou kvalitně probádané. Sice o tom vznikají články,
ale ty většinou postrádají statistickou analýzu a tedy i relevantnost výsledků. Na základě toho je
proto doporučením pro další výzkum hledat nové a lepší metody, automatizace nebo matematické
modely.
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87567-89-0.

[15] SMRZ, Vladimir, Jan BORIL, Jan LEUCHTER a Erik BLASCH. Experience with ob-
jective measuring of the coriolis illusion influence on the pilot’s spatial orientation.
2017 IEEE/AIAA 36th Digital Avionics Systems Conference (DASC). IEEE, 2017, 2017,
, 1-6. DOI: 10.1109/DASC.2017.8102063. ISBN 978-1-5386-0365-9. Dostupné také z:
http://ieeexplore.ieee.org/document/8102063/
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