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ABSTRAKT 

Již dlouhou dobu probíhá vyhodnocování všech letů dle naměřených parametrů za účelem 

odhalení nových rizik a zlepšení bezpečnosti. V poslední době našla analýza letových dat 

další uplatnění, a to v konceptu nazvaném Evidence-based Training. Výcvik na základě dat 

však stále není uplatňován během počátečního výcviku v leteckých školách, přestože 

moderní systémy jsou schopné zaznamenávat mnoho letových parametrů i v letadlech 

všeobecného letectví. Na základě analýzy současného stavu existuje mnoho studií 

zabývajících se zpracováním dat z civilních letadel. Málo studií se však dosud zabývalo  

i vytvořením algoritmů k analýze dat všeobecného letectví. Z tohoto důvodu byla 

v programovém prostředí Matlab navržena sada algoritmů sloužící ke zpracování letových 

dat z přístroje Garmin G1000 a k identifikaci základních letových manévrů. Využita jsou  

i data z vytvořené databáze letišť. Podrobný grafický popis řešení doplňuje návrh grafického 

uživatelského rozhraní. Validace řešení a představené výsledky dokazují odolnost proti 

chybám a správnou detekci manévrů vzletu, přistání a mezipřistání i s přiřazením 

příslušných letišť. Navržený software může být dále rozvíjen k identifikaci a vyhodnocení 

dalších letových manévrů a může sloužit jako prostředek využívaný v leteckých školách ke 

zvýšení objektivity leteckého výcviku. 

Klíčová slova: analýza letových dat, identifikace letových manévrů, letecký výcvik, 

algoritmy pro zpracování letových dat 
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ABSTRACT 

All flights have been evaluated already for a long time according to the measured parameters 

in order to detect new risks and improve safety. Recently, the analysis of flight data has 

found further application in a concept called Evidence-based Training. However, data-based 

training is still not applied during initial training in flight schools, although modern systems 

are able to record many flight parameters even in general aviation aircraft. Based on an 

analysis of the current situation, there are several studies dealing with the processing of data 

from civil aircraft, but, only few studies have so far dealt with the development of algorithms 

for the analysis of general aviation data. For this reason, a set of algorithms was designed in 

the Matlab software environment to process flight data from the Garmin G1000 and to 

identify basic flight maneuvers. Data from the created airport database are also used.  

A detailed graphical description of the solution complements the design of the graphical user 

interface. The validation of the solution and the presented results prove the resistance to 

errors and the correct detection of take-off, landing and stopover maneuvers, as well as the 

assignment of the relevant airports. The proposed software can be further developed to 

identify and evaluate additional flight maneuvers and can serve as a tool used in flight 

schools to increase the objectivity of flight training. 

Key words: flight data analysis, identification of flight maneuvers, flight training, 

algorithms for flight data analysis 
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Úvod 

Letecká doprava nebo letadlo jsou pojmy s širokým významem a možným členěním podle 

mnoha kritérií. Sjednocující vlastností každého letu jakéhokoli letadla je možnost jej popsat 

na základě více či méně parametrů. Jejich počet se bude lišit u letu balónu a u letu moderního 

dopravního letounu.  Liší se však i možnost a způsob záznamu těchto parametrů. Aby bylo 

možné jakkoli s letovými parametry dále pracovat, je potřeba zařízení, které je umožní 

během letu zaznamenávat. Takové zařízení se běžně označuje pojmem letový zapisovač. 

Právě u moderních dopravních letadel, kde jsou letové zapisovače součástí povinné výbavy, 

se dnes počet měřených parametrů pohybuje v řádech tisíců. Dnešní digitální doba nabízí 

obrovské možnosti jejich zpracování a využití, kdy lze data zobrazit v mnoha softwarových 

prostředích a aplikovat na ně poznatky z informatiky a matematiky.  

Pojem Flight Data Analysis (analýza letových dat) je v anglické literatuře úzce spojen 

s pojmem bezpečnost. Annex 6 jej definuje jako proces analyzování zaznamenaných 

letových dat za účelem zlepšení bezpečnosti letových operací. Obdobně se v jiných 

dokumentech lze setkat také s pojmy Flight Data Monitoring (monitorování letových dat) 

nebo Flight Operational Quality Assurance (zajištění kvality letového provozu, dále FOQA). 

V roce 2014 organizace ICAO vydala manuál s názvem Flight Data Analysis Programme 

Manual [1], ve kterém je možné najít veškeré informace týkající se bezpečnostních programů 

využívajících analýzu dat, návod k jejich vytvoření a implementaci a popis všech součástí 

těchto programů, mezi něž patří např. i povinné vybavení na palubě letadla sloužící 

k zaznamenávání letových údajů. V praxi tak proces analýzy dat spočívá především 

v porovnávání naměřených parametrů s předdefinovanými kritérii a ve snaze identifikovat 

anomálie, které by mohly mít vliv na bezpečnost letového provozu. 

Během posledních let se ukázala možnost uplatnění analýzy leteckých dat i za jiným účelem, 

než je zpětné vyhodnocování bezpečnosti každého letu. Jedná se o implementaci do výcviku, 

známou pod pojmem Evidence-based Training. Základní myšlenka tohoto programu spočívá 

ve využití globálních dat, které spolu sdílí letečtí provozovatelé, výrobci, ale např. i orgány 

vyšetřující nehody nebo letecké úřady. Jejich následná analýza umožňuje odhalení dalších 

hrozeb a jejich předcházení. Letecký výcvik je poté zaměřen na rozvinutí a vyhodnocení 

klíčových kompetencí u pilotů, což má za následek opět zvýšení bezpečnosti letového 

provozu. [2] Také k tomuto programu vydala organizace ICAO manuál s názvem Manual of 
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Evidence-based Training. [3] Jak je uvedeno ve druhé kapitole tohoto dokumentu, manuál 

slouží jako návod leteckým úřadům, provozovatelům a schváleným výcvikovým 

organizacím k provádění obnovovacího výcviku na leteckých simulátorech včetně informací 

pro instruktory. Tento program, stejně jako bezpečnostní program uvedený výše, byl přejat 

i do evropské legislativy. Účast v tomto programu je však dobrovolná a dosud se neuplatňuje 

při počátečním výcviku pilotů v leteckých školách.  

Tato práce se nebude dále zabývat problematikou bezpečnosti letu ani programem Evidence-

based training, které byly již rozebrány v jiných pracích. Cílem této práce je navržení 

vlastního algoritmu, který by byl schopen pracovat s naměřenými letovými parametry, 

vyhodnotit provedený let a identifikovat základní letové manévry, kterými jsou vzlet, 

přistání či mezipřistání. Přestože jeho uplatnění je myšleno právě pro počáteční výcvik 

v letových školách, tedy u letadel všeobecného letectví vybavenými avionikou schopnou 

zaznamenávat naměřené parametry, proces zpracování letových dat a aplikace určitých 

algoritmů je obdobný jako u dat pocházejících z civilního letectví. První část práce se tak 

věnuje přehledu studií zabývajícími se obecně analýzou letu na všech úrovních. 
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1. Analýza současného stavu 

1.1 Přehled studií zaměřených na analýzu letu  

Studie [4] pod vedením docenta Sochy se zaměřila na automatickou detekci letových 

manévrů za použití algoritmu shlukové analýzy s názvem DBSCAN (Density-based spatial 

clustering of applications with noise). Motivací ke vzniku této studie byl fakt, že současný 

počáteční pilotní výcvik v leteckých školách přestává odrážet současné potřeby a hrozby 

a probíhá již desítky let v téměř nezměněné podobě, přestože technologie, se kterými se 

piloti setkávají, se neustále vyvíjí. Přes postupné zavádění a rozšiřování EBT většina 

instruktorů v leteckých školách nemá k dispozici nástroje, které by zpracovávaly  

a vyhodnocovaly data získaná z letových zapisovačů, a výcvik tak není zaměřen na 

individuální potřeby každého jedince. Studie probíhala na datech z leteckého simulátoru 

s přesnou znalostí tratí letů a jako parametry byly zvoleny náklon a vertikální rychlost. 

Celkem bylo monitorováno 414 manévrů, které prováděly studenti rozřazení do 3 skupin dle 

stupně pokročilosti. Algoritmus DBSCAN byl zvolen především na základě schopnosti 

detekovat šum. Výsledky provedeného výzkumu ukazují, že DBSCAN je vhodnou metodou 

k identifikaci manévrů s vysokou mírou úspěšnosti detekce, což bylo ověřeno díky znalosti 

posloupnosti jednotlivých manévrů. Ze zmíněných 3 skupin byla největší úspěšnost detekce 

pozorována u té nejpokročilejší, což je zdůvodněno jejich přesností pilotáže. Studie také 

zmiňuje fakt, že v budoucnu může být její řešení rozšířeno na identifikaci všech letových 

manévrů na základě co nejvíce naměřených parametrů z letového zapisovače. Výkon pilota 

by tak mohl být hodnocen objektivně na základě dat. 

Další studie [5] vznikla jako součást programu letectva Spojených Států amerických (United 

States Air Force) s cílem lepší charakteristiky letů a zlepšení identifikačního procesu letadel. 

Motivací k jejímu vzniku je fakt, že data přenášená z letadla technologií automatického 

závislého sledování ADS-B nemusí vždy splňovat potřebné bezpečnostní nároky na přesnost 

a pravdivost vzhledem k možnému zneužití. V rámci této studie byly využity metody 

shlukové analýzy k-means a k-medoids, které jsou použity na neoznačená letecká data 

z ADS-B, ze kterých jsou identifikovány typy letadel a jednotlivé provedené manévry. 

Validace řešení je provedena extrakcí dat z internetu, kde je možné získat údaje o každém 

letu, jejich označením a následným porovnáním s vytvořenými clustery. Samotnému 

clusterování (shlukování) dat předcházela jejich úprava označovaná jako feature 
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engineering, v rámci níž byly vypočteny některé proměnné jako rychlost otáčení, rychlost 

stoupání, zrychlení, úhel letové dráhy nebo gravitační síly působící na letadlo, na základě 

kterých clusterování dat probíhá. Za použití metody Average silhoutte width (český překlad 

není znám) byl zjištěn ideální počet clusterů, což je jeden ze vstupních parametrů metody k-

means. Clustery následně odhalí samotné letové manévry jako vzlet a přistání a za pomoci 

následného sub-clusterování jsou tyto manévry dále rozděleny např. na počáteční  

a koncovou fázi vzletu. To umožňuje také zjistit typ letounu, resp. rozlišit dopravní letoun 

a letoun všeobecného letectví. V rámci studie byly testovány celkem 4 metody. První dvě 

aplikovaly k-means jednou na úplná data a podruhé na zestručněná data, další dvě obdobně 

aplikovaly k-medoids. Robustní výsledky ukázala pouze první zmíněná metoda, u dalších 3 

nastal problém s variabilním počtem ideálního počtu clusterů, proto tyto metody nebyly dále 

uplatněny pro rozdělení na sub-clustery. První metoda zároveň ukázala konzistentní 

rozdělení dat na clustery a sub-clustery a dobře identifikovala jednotlivé manévry i typ 

letounu. 

Jiné studie [6, 7, 8] se zaměřily na využití naměřených leteckých parametrů a aplikaci metod 

strojového učení z jiného hlediska, a sice bezpečnostního. Studie [6] upozorňuje na limitace 

současného risk managementu používaného v leteckém průmyslu spočívající ve spoléhání 

se na předdefinovaná kritéria k identifikaci hrozeb, což neumožňuje odhalit nové a neznámé 

hrozby. Autoři tak představují vlastní metodu pojmenovanou CLUSTERAD-Flight 

založenou na shlukové analýze k detekci abnormálních jevů během letu aplikovanou na data 

z letového zapisovače (FDR = Flight Data Recorder) ve fázích vzletu a konečného přiblížení. 

Ve studii tuto metodu porovnávají s Kernelovou metodou jakožto další často zmiňovanou 

metodou v souvislosti s identifikací anomálií (uplatněnou např. ve studii [11]) a také se 

současně používanou metodou v leteckém průmyslu, v anglické terminologii označovanou 

jako exceedance detection. Výsledky studie ukázaly, že první dvě zmíněné metody 

překonávají schopnost identifikace hrozeb metodou exceedance detection. CLUSTER-AD 

Flight pracovala lépe se spojitými letovými parametry, zatímco Kernelova metoda 

s diskrétními. Pro další výzkum studie zmiňuje možnost spojení obou metod a nastavení 

správných hranic nebo aplikaci zpětnovazebního učení.   

Novější studie [7] z roku 2020 se zabývá také detekcí abnormálních jevů během přibližovací 

fáze letu za použití algoritmu DBSCAN. Kromě toho představuje i metodu clusterování 

letišť s využitím hierarchického shlukování, kdy jsou použita data ze 71 amerických letišť. 
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Zmiňuje důležitost rozřazení letišť do clusterů na základě vybraných parametrů, např. 

polohy letiště nebo počtu a konfiguraci vzletových a přistávacích drah. Samotné detekci 

anomálií předchází opět feature engineering, tedy úprava dat do podoby vhodné k použití 

pro shlukovou analýzu. To zahrnuje v tomto případě extrakci surových FOQA dat, jejich 

omezení pouze na přibližovací fázi letu, a to do maximální délky 600 sekund před 

ukončením letu, dále vybrání konkrétních parametrů užívaných k bezpečnostní analýze, 

vyčištění dat, a nakonec převedení dat do formátu vektoru rysů (známější pod anglických 

termínem feature vector), který popisuje vlastnosti určitých objektů numericky a je vhodný 

pro další zpracování. Aplikace DBSCANu probíhá na základě výběru různých délek 

přibližovací fáze (maximální délka 600 sekund a minimální délka 10 sekund) a na základě 

separování letů do dříve zjištěných clusterů letišť. Abnormální povaha letů je poté 

kvantifikována, a to jak ve srovnání se všemi ostatními lety, tak ve srovnání s lety pouze 

v rámci příslušného clusteru letiště. Výsledky studie ukazují, že detekce anomálií může být 

závislá na volbě uvažovaných letišť a udává podnět k dalšímu výzkumu této problematiky. 

Také volba délky přibližovací fáze má zásadní vliv na počet rozpoznaných abnormálních 

jevů s nejlepšími výsledky při volbě 100-120 sekund nebo méně. Závěr studie zdůrazňuje 

možnost lepšího vyhodnocování rizik při využití dynamického přístupu vyhodnocování dat, 

resp. využití naměřených změn v průběhu posledních 100 sekund před přistáním. 

Poslední zmíněná studie [8] týkající se bezpečnostní analýzy navrhuje metodiku pro 

samotnou selekci parametrů, které jsou dále využitelné k detekci abnormálních jevů. Jak 

autoři zmiňují, ačkoliv v rámci Flight Data Recorder (letový zapisovač, FDR) nebo Quick 

Access Recorder (QAR) je dnes v moderních letadlech měřeno přes 1000 různých 

parametrů, ne všechny mají stejnou důležitost při bezpečnostní analýze a jejich nadbytek  

a častá redundance může vést k obtížím při jejich zpracování. Studie se zaměřuje i na 

samotné vyhodnocení důležitosti jednotlivých parametrů při aplikování shlukové analýzy k 

detekci abnormálních jevů během přibližovací fáze letu. 

Na využití ADS-B dat k extrakci se také zaměřuje práce [9]. Autoři v ní navrhují robustní 

metodu k rozlišení jednotlivých letů a poté také jejich segmentaci v jednotlivé letové fáze. 

Využívají k tomu jednak algoritmus DBSCAN s využitím parametrů ICAO adresy letadla  

a časové značky, jednak identifikaci na základě fuzzy logiky. Využití fuzzy logiky 

k identifikaci fází letu namísto shlukové analýzy je odůvodněno dvěma faktory. Prvním je 

nemožnost vytváření konzistentních sub-clusterů z důvodu relativně blízké vzdálenosti 
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sousedních dat na základě euklidovské vzdálenosti mezi časovými značkami, nadmořskými 

výškami, rychlostmi a pozicemi. Druhým faktorem je rozdílnost mezi jednotlivými typy 

letadel a odlišnost provádění jednotlivých fází letu. Uplatnění fuzzy logiky umožnilo rozdělit 

lety na 5 různých fází, a to pozemní fázi, stoupání, let stálou rychlostí, klesání a let v hladině 

během stoupání nebo klesání. Validace řešení proběhla na základě vyhodnocení počtu 

přechodů mezi jednotlivými fázemi a na základě počtu chybných přechodů mezi fázemi, 

jelikož přechody mohou probíhat pouze mezi určitými fázemi, a prokázala vhodnost zvolené 

metody. 

Autoři v práci [10] zvolili odlišný přístup k identifikaci jednotlivých fází letu, a to aplikaci 

Gaussian Mixture Model (Gaussův smíšený model, GMM). Jako výhodu této metody 

založené na Gaussově hustotě pravděpodobnosti autoři zmiňují fakt, že data získávají 

pravděpodobnost příslušnosti k určité třídě namísto jednoznačného zařazení do určité 

skupiny. Jako vstup pro GMM je použito celkem 7 parametrů pocházející z FDR, např. 

barometrická výška, úhel podélného sklonu nebo úhel příčného sklonu. V experimentu jsou 

odlišeny celkem 4 letové fáze, a to pojíždění, stoupání, let v hladině a přiblížení. 

Vyhodnocení přesnosti navrženého řešení ukázalo, že průměrná přesnost rozpoznání letové 

fáze činí 90,04 %, nicméně jako limitace je zmíněna stabilita řešení při různorodosti letových 

dat. 

Jiná studie [12] je zaměřena na identifikaci letových fází v rámci letů všeobecného letectví. 

I v ní autoři zmiňují možnost využití v bezpečnostní analýze a uvádějí přehled 

bezpečnostních událostí během různých fází letu. Jako vstupní data jim slouží 16 vzorků 

letových dat z letadla Cirrus SR20 a systému Garmin G1000, který měří 66 parametrů 

s frekvencí 1 Hz. Autoři představují dvě metody k identifikaci letových fází. První metoda 

identifikuje jednotlivé fáze letu na základě nadmořské výšky a jejích změn, kde každý 

záznam letu je přiřazen k jedné z definovaných fází. Autoři neuvádí přesný postup jejich 

algoritmu ani softwarové prostředí, ve kterém pracují, avšak jejich výsledky interpretované 

graficky ukazují dobrou identifikaci fází letu s ojedinělými chybami. Vzhledem k chybám 

autoři představují druhou metodu, která je založena na prvotním vyhlazení dat. K tomu 

využívají celkem 3 způsoby. Prvním je downsampling (v češtině také decimace) neboli 

snížení vzorkovací frekvence, druhým klouzavý průměr a třetím lokální regrese. Jejich 

řešení poté identifikuje letové fáze v jednom případě na základě změn výšky mezi tzv. 

stacionární body, tedy body, ve kterých dochází ke změně trendu ve stoupání nebo klesání, 
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ve druhém případě na základě změn výšky během definovaného časového okna. Výsledky 

studie prezentují chybovost pro užití různých kombinací vyhlazení dat a představených 

metod pro každý let jako podíl chybně určených bodů ku počtu všem bodům. Nejlepších 

výsledků, a to s podílem chyb 6,11 %, dosahuje použití kombinace lokální regrese a změn 

výšky mezi stacionárními body.  

Z výše uvedeného přehledu studií lze vypozorovat algoritmy, které se uplatňují 

při zpracování letových dat. Nejčastěji užívanou metodou je technika strojového učení bez 

učitele s názvem cluster analysis (shluková analýza). Ta je definována jako metoda vytváření 

skupin objektů označovaných jako clustery tím způsobem, aby objekty v jednom clusteru si 

byly velmi podobné a zároveň se odlišovaly od objektů v jiných clusterech. [14] Algoritmy 

shlukové analýzy se dělí do několika kategorií, z nichž uvedené studie využívají hierarchické 

shlukování, fuzzy shlukování, shlukování metodou středů (např. k-means), shlukování na 

základě hustoty (např. DBSCAN) a shlukování na základě modelování (např. GMM). 

Jelikož v této práci není při vytváření algoritmů shluková analýza uplatněna, jednotlivé 

algoritmy nebudou podrobněji rozebrány a pro bližší náhled lze odkázat na příslušnou 

literaturu. [14] 

1.2 Limitace současného stavu a návrh vlastního přístupu 

Kapitola 1.1 uvedla příklady několika studií zabývajících se obecně zpracováním letových 

parametrů a analýzou letu. Mnoho z nich se touto problematikou zabývá z pohledu 

bezpečnostní analýzy, a sice s cílem zlepšení identifikace abnormálních jevů během letů 

civilních letadel. K tomuto účelu využívá buď data naměřená FDR nebo QAR, nebo data 

získaná v rámci automatického závislého sledování ADS-B, a aplikuje k tomuto účelu 

nejčastěji algoritmy strojového učení. Studie [12] pracuje s daty z letů provedených v rámci 

všeobecného letectví a identifikuje na základě naměřených parametrů jednotlivé fáze letu  

a zmiňuje také možnost využití v bezpečnostní analýze.  

Zvolený přístup k problematice analýzy letu v této práci vychází ze studie [4], tedy  

v souvislosti se zaváděním leteckého výcviku na základě dat, označovaného jako Evidence-

based Training. Analýza letů, identifikace manévrů a jejich následné vyhodnocení může mít 

zásadní význam ve všech fázích leteckého výcviku a může přispět k jeho objektivnějšímu 

vyhodnocování. Zmíněná studie se však zaměřila na identifikaci již konkrétních manévrů na 

datech z leteckého simulátoru s přesně definovanými lety. Tato závěrečná práce pracuje 
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s daty pocházejícími z reálného výcviku a zároveň využívá data z vytvořené databáze letišť. 

Jejím cílem je zpracování těchto dat, zobrazení průběhu letu a identifikace základních 

letových manévrů s přiřazením příslušných letišť.  
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2. Návrh metodiky identifikace manévrů 

K návrhu algoritmu pro identifikaci letových manévrů je využito programové prostředí 

Matlab, které nabízí všechny potřebné funkce jako vytvoření skriptu, funkcí, vykreslení do 

2D a 3D grafů i tvorbu uživatelského rozhraní. 

Navržený algoritmus pracuje s letovými daty získanými z přístroje Garmin G1000. Jedná se 

o integrovaný systém typu EFIS (elektronický letový informační systém) vyrobený firmou 

Garmin skládající se ze dvou obrazovek, z nichž jedna slouží jako primární letový displej  

a druhá jako multifunkční displej. Tento přístroj je využívaný ve všeobecném letectví a je 

certifikován na nová letadla například výrobců Cessna nebo Beechcraft. Systém se používá 

i při výcviku pilotů v leteckých školách. 

2.1 Skript 

Hlavním prostředím, ve kterém je algoritmus tvořen, je m soubor vytvořený v Matlabu 

s názvem Skript, který je uveden v příloze. Struktura celého skriptu včetně všech funkcí je 

graficky znázorněna pomocí vývojového diagramu vytvořeného v grafickém editoru yEd za 

použití standardních symbolů a slovně popsána. 

Startovací symbol zobrazený ve vývojovém diagramu na obrázku 1 uvozuje začátek 

programu. Skript začíná vyčištěním celého okna a smazáním aktuálních proměnných a všech 

objektů typu figure.  Následuje načtení databáze letišť ze souboru typu xls. Tato databáze 

letišť obsahuje celkem 155 letišť. Jedná se téměř o všechna letiště nacházející se na území 

České republiky určené pro provoz IFR i VFR a dále o vybraná letiště z okolních zemí ČR, 

především Slovenska, Chorvatska a Polska. Databáze poskytuje veškeré potřebné údaje  

o letištích k další práci, tedy ICAO kód, zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku a výšku nad 

hladinou moře MSL vyjádřenou v metrech. Načtení dat z databáze probíhá do proměnných 

Data a ICAO.  Proměnná Data je dále přepsána tak, aby obsahovala 3 sloupcové vektory 

v pořadí výška nad mořem, zeměpisná šířka a zeměpisná délka daných letišť, a z této matice 

jsou vytvořeny 3 samostatné proměnné MSLAirport, LATAirport a LONGAirport, se 

kterými bude skript dále pracovat. Za použití příkazu distdim je výška letiště uložená 

v proměnné MSLAirport převedena z metrů na stopy, což je v letectví častěji užívaná 

jednotka. Do proměnné ICAO jsou načteny ICAO kódy letišť. Proměnná Airport je buňka 

tvořená všemi 4 uvedenými proměnnými. 
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Pomocí příkazu uigetdir, který je volán v proměnné DICECTORYNAME, si uživatel vybere 

adresář se soubory všech letů k vyhodnocení. Pokud uživatel složku nevybere, zobrazí se 

mu vyskakovací okénko s upozorněním a skript je ukončen. Proměnná files je struktura 

obsahující údaje o všech souborech ve zvoleném adresáři.  

Skript pokračuje zavedením for cyklu, jak je zobrazeno na obrázku 2, který umožňuje  

v proměnné ifile zvolit rozmezí vybraných souborů obsahující údaje z letů k vyhodnocení. 

Proměnná file vybírá zvolené soubory z proměnné files a je následně přepsána tak, aby 

obsahovala pouze jména zvolených souborů. Postup algoritmu uvedený dále se týká vždy 

práce s jednotlivým souborem v rámci for cyklu. Po vyhodnocení následuje stejný proces 

s ostatními zvolenými soubory.  

Do proměnné D jsou načtena všechna data o letu z příslušného souboru typu xls. Každý let 

je popsán na základě změn mnoha parametrů se vzorkovací frekvencí 1 sekunda, z nichž 

v této práci se pracuje pouze s parametry zeměpisná šířka, zeměpisná délka, výška nad 

Obrázek 1: 1. část hlavního skriptu s načtením dat a vytvořením proměnných 
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hladinou moře a indikovaná vzdušná rychlost. Jednotlivé parametry jsou v uvedeném pořadí 

uloženy do proměnných LAT, LONG, MSL a IAS. Ještě předtím je zjištěn počet řádků 

v daném souboru označený rows, tedy počet naměřených změn jednotlivých parametrů 

v rámci letu. Jestliže je počet řádků menší než 500, s daným souborem se nepracuje  

a uživateli je zobrazeno upozornění na malý počet dat ve vzorku v hlavním okně Matlabu.  

V případě většího počtu řádků než 500 jsou volány funkce popsané v následujících 

kapitolách. Jedná se o funkci FindAirports popsanou v kapitole 2.2 a funkci 

FindLandingTakeoff popsanou v kapitole 2.4. Skript pokračuje stanovením matic hodnot, 

kdy se letadlo nachází na zemi před prvním vzletem a po posledním přistání. Tyto matice 

jsou označeny jako GTakeoff a GLanding a tvoří je údaje o nadmořské výšce MSL, 

indikované vzdušné rychlosti IAS a příslušné indexy. Další úkol spočívá v nalezení vektorů 

všech vzletů, které začínají indexem vzletu a končí indexem, ve kterém je výška nad mořem  

MSL větší o 500 stop. K tomu je vytvořena funkce TakeoffsVector popsaná v kapitole 2.6 

a obdobně pro nalezení vektorů všech přistání slouží funkce LandingsVector popsaná ve 

stejné kapitole. Tímto končí for cyklus pro vyhodnocení daného letu a po proběhnutí přes 

všechny vybrané lety je hlavní skript ukončen.  

 

Obrázek 2: 2. část hlavního skriptu, ve které jsou volány funkce 
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2.2 Funkce FindAirports 

Funkce FindAirports slouží k nalezení letišť nacházejících se v blízké vzdálenosti od 

trajektorie letu a k nalezení úseků letu, které jsou v určité vzdálenosti od daných letišť. Tato 

funkce umožní nalézt nejen letiště, ze kterého letadlo vzlétá a přistává, ale i všechna letiště, 

na kterých provádí mezipřistání a která přelétává v dané vzdálenosti.  

Funkce je vytvořena jako samostatný m soubor v Matlabu a v hlavním skriptu je volána 

pomocí vstupů, aby byly získány příslušné výstupy. Vstupy funkce, jak je znázorněno na 

obrázku 3, jsou proměnné LATAirport a LONGAirport, které popisují zeměpisnou šířku  

a zeměpisnou délku všech letišť z databáze, a proměnné LAT a LONG popisující stejné 

parametry pro daný let. Funkce má 2 výstupy. Prvním je proměnná val, ve které jsou 

obsaženy indexy všech letišť, která letadlo během letu míjí ve vzdálenosti menší nebo rovno 

5 kilometrů. Druhým výstupem je proměnná idx, která obsahuje indexy všech úseků 

v poloměru rovnu 5 kilometrů od daných letišť uložených v proměnné val. 

Obrázek 3: 1. část funkce FindAirports, ve které jsou vypočteny vzdálenosti 
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Algoritmus funkce začíná zavedením for cyklu, který probíhá přes všechna letiště v databázi. 

Pro každé letiště jsou pomocí příkazu repmat vytvořeny vektory LATA a LONGA, které 

mají stejnou délku jako počet řádků z letu. Tyto vektory obsahují opakující se údaj  

o zeměpisné šířce a zeměpisné délce letiště. V rámci smyčky je následně proveden pomocí 

příkazu distance výpočet vzdálenosti od vybraného letiště pro každou část letu. Výstupem 

je matice distL o rozměrech počet řádků v letu x počet letišť, která udává vzdálenost každého 

úseku letu od všech letišť v databázi, a for cyklus je ukončen. Jelikož se jedná o vzdálenost 

sférickou měřenou na kulové ploše vypočtenou ve stupních, pomocí příkazu deg2km je 

převedena na kilometry. 

Další postup je znázorněn na obrázku 4. S použitím příkazu find jsou nalezeny indexy 

sloupců v matici, ve kterých alespoň jeden prvek splňuje podmínku distL<=5. Každý sloupec 

představuje jedno letiště z databáze. Dostáváme tedy v jednom vektoru nazvaném colA 

opakující se hodnoty všech letišť nacházející se alespoň jednou během letu ve vzdálenosti 

menší nebo rovno 5 kilometrů. Pokud je tento vektor prázdný, uživateli je vypsána hláška 

o neexistenci blízkých letišť z databáze a jsou vytvořeny prázdné výstupy funkce val a idx. 

Obrázek 4: 2. část funkce FindAirports, kde jsou nalezeny hodnoty blízkých letišť 
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V opačném případě je vytvořena proměnná val, která díky příkazu unique vypíše unikátní 

hodnoty blízkých letišť. 

Ve funkci je poté zaveden druhý for cyklus znázorněný na obrázku 5, který probíhá přes již 

získané hodnoty val. Ještě předtím jsou vytvořeny prázdné matice idx1 a idx2, aby byly 

v cyklu postupně naplňovány a nemusely se vždy přepisovat. For cyklus začíná vytvořením 

kruhu s poloměrem 5 kilometrů okolo vybraného letiště, přes který smyčka zrovna probíhá. 

Příkaz inpolygon následně zjišťuje, které části letu leží uvnitř vytvořeného kruhu a které na 

kružnici. Daná funkce je pravdivostní, a tak jejím výstupem jsou dva vektory IN a ON 

složené z 0 a 1. Pro další účely je využit pouze vektor IN, a to v následujícím kroku, kde je 

naplněn vektor idx1 všemi hodnotami, které splňují podmínku IN=1. Obdobně je naplněn 

vektor idx2 hodnotami příslušného letiště, a to o stejné délce jako vektor idx1 opět za použití 

příkazu repmat. V každém cyklu jsou hodnoty do obou vektorů postupně přidávány tak, aby 

na konci byly obsaženy úseky v poloměru 5 kilometrů od všech blízkých letišť uložených 

v proměnné val. Po skončení for cyklu je vytvořen vektor idx o 2 sloupcích tvořený vektory 

idx1 a idx2. Vektor idx je zároveň druhým výstupem celé funkce FindAirports. 

 

Obrázek 5: 3. část funkce FindAirports, kde jsou nalezeny úseky okolo daných letišť 
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2.3 Vykreslení trajektorie letu a blízkých letišť 

Po získání výstupů z funkce FindAirports hlavní skript pokračuje vykreslením trajektorie 

letu ve 3D grafu, k čemuž slouží příkaz plot3 obsahující proměnné LAT, LONG a MSL. 

Trajektorie letu je tedy vykreslena v závislosti na zeměpisné šířce, zeměpisné délce i výšce 

nad hladinou moře.  V rámci for cyklu jsou do stejného grafu červenou hvězdičkou 

zakreslena všechna blízká letiště, která jsou obsažena v proměnné val, jejich ICAO kódy, 

kružnice s poloměrem 5 kilometrů okolo těchto letišť v červené barvě vytvořené stejným 

způsobem jako ve funkci FindAirports, a nakonec úseky nacházející se uvnitř kruhu 

zobrazené červenou přerušovanou čarou. Ukázka grafu pro vybraný let je vyobrazena 

v kapitole 3. Nepotřebné proměnné jsou smazány a skript pokračuje voláním další funkce 

s názvem FindLandingTakeoff. 

2.4 Funkce FindLandingTakeoff 

Předchozí funkce umožnila nalézt všechna letiště nacházející se v blízkosti trasy letu, avšak 

nespecifikovala, které letiště je letištěm odletu, příletu, mezipřistání, nebo které letiště 

letadlo pouze přelétává v rámci svého letu. Funkce FindLandingTakeoff využívá výsledky 

předchozí funkce a slouží k nalezení přesných indexů všech vzletů a přistání včetně 

mezipřistání a přiřazení jednotlivých letišť k těmto indexům. 

Začátek vývojového diagramu zobrazeného na obrázku 6 zobrazuje vstupy funkce, kterými 

jsou proměnné val a idx, obě získané z předešlé funkce FindAirports, dále proměnné IAS  

a MSL, které popisují indikovanou vzdušnou rychlost a výšku nad hladinou moře během 

letu, proměnnou MSLAirport, což je vektor nadmořských výšek všech letišť, a nakonec 

proměnná rows udávající počet řádků v rámci letu.  

Funkce má celkem 5 výstupů. Prvním je proměnná idxLanding udávající index konečného 

přistání letadla, druhým pak idxTakeoff udávající první vzlet letadla během letu. Dalším 

výstupem je proměnná Overfligt, do které jsou zapsány hodnoty letišť, které letadlo 

přelétává v rámci vzdálenosti definované v předchozí funkci. Posledními dvěma výstupy 

jsou StopoverLanding a StopoverTakeoff, které udávají indexy všech mezipřistání  

a následných vzletů. 
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Obrázek 6: 1. část funkce FindLandingTakeoff se zavedením for cyklu 

Obrázek 7: 2. část funkce FindLandingTakeoff 
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Algoritmus funkce začíná vytvořením prázdných matic, které odpovídají všem výstupům 

funkce. Následuje for cyklus, který probíhá přes hodnoty val, tedy přes všechna blízká letiště 

zjištěná ve funkci FindAirports. Tento cyklus probíhá přes téměř celý algoritmus funkce. 

Pro právě zvolené letiště je vytvořen vektor idxi, který vybírá indexy v 5kilometrovém 

poloměru z proměnné idx. Obdobně jsou vytvořeny vektory IASidxi a MSLidxi, které 

odpovídající vybraným nadmořským výškám a indikovaným rychlostem letu pro dané 

indexy. Za pomoci příkazu find jsou z proměnné MSLidxi nalezeny indexy těch hodnot, 

které odpovídají rozmezí nadmořské výšky příslušného letiště a 100 stop nad ním. Tyto 

indexy jsou uloženy v proměnné rowD. Pokud je tato proměnná prázdná, znamená to, že 

letadlo letiště pouze přelétává a hodnota letiště se uloží v proměnné Overflight. For cyklus 

následně pokračuje novou hodnotou val. Postup je znázorněn na obrázku 7.  

Pokud rowD není prázdné, znamená to, že letadlo se na své trase nachází i z hlediska výšky 

blízko daného letiště a může být na něm proveden vzlet, přistání nebo mezipřistání. Kromě 

výšky je dalším stanoveným kritériem indikovaná vzdušná rychlost. Pokud ta klesne pod 

hodnotu 75 kilometrů za hodinu, předpokládá se, že letadlo provádí na letišti nejméně jednu 

z výše jmenovaných fází letu. Jsou tak vytvořeny dvě proměnné. První, Vector1, je matice 

složená z proměnných IASidxi, MSLidxi a idxi. Druhá proměnná Vector2 zužuje předchozí 

proměnnou pouze na ty hodnoty, kde výška nad mořem nepřesahuje hodnotu MSL letiště  

+ 100 stop a zároveň indikovaná rychlost nepřesahuje hodnotu 75 kilometrů za hodinu. 

Pokud je tato proměnná prázdná, for cyklus je pro danou hodnotu letiště ukončen. 

V opačném případě pokračuje zavedením proměnné F, jak je znázorněno na obrázku 8. 

Proměnná F slouží k nalezení počtu diferencí v indexech proměnné Vector2, které 

přesáhnou určitou hodnotu. Ve skriptu je stanovena tato hodnota na 70, jelikož je 

předpoklad, že při větší hodnotě letadlo vždy provedlo dva různé manévry na letišti, tedy 

kombinaci vzletu, přistání nebo mezipřistání. Proměnná F může být prázdná nebo může 

nabývat hodnot 1 a více v závislosti na počtu různých stanovených manévrů. Skript funkce 

se dále člení na různé případy podle získané hodnoty F, popsané v následujících kapitolách. 

Jakmile for cyklus proběhne přes všechny hodnoty blízkých letišť val, jsou nalezeny indexy 

všech provedených manévrů a cyklus končí. V proměnných idxTakeoff a idxLanding jsou 

zároveň uloženy i indexy letišť val, na kterých byl manévr proveden. Proměnné 

StopoverTakeoff a StopoverLanding obsahují jen indexy všech identifikovaných manévrů 
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zapsané pod sebou. Aby byla i k nim přiřazena správná letiště, je vytvořena prázdná 

proměnná P a přes for cyklus probíhající přes všechny nalezené hodnoty StopoverTakeoff 

jsou do ní zapisovány indexy z proměnné idx, které jim odpovídají. Následně je proměnná 

StopoverTakeoff přepsána tak, že obsahuje řádky nalezené proměnnou P ve vektoru idx. 

Tím je vytvořena matice o 2 sloupcích, kde první sloupec je tvořen indexy identifikovaných 

manévrů a druhý sloupec indexy letišť k nim přiřazených. Stejný postup proběhne i pro 

rozšíření vektoru StopoverLanding. Funkce je poté ukončena.  

2.4.1 Případ 1: F=[] 

V případě, že proměnná F je prázdná, znamená to, že letadlo provádí na daném letišti pouze 

jeden manévr, přičemž se může jednat o vzlet, přistání, nebo mezipřistání. Za mezipřistání 

se pokládá i dotyk, tzv. touchdown. Mohou nastat tedy 3 různé další případy, jak je 

znázorněno na obrázku 9. 

2.4.1.1 Vzlet 

Algoritmus stanoví, že se jedná o vzlet, jestliže první hodnota indexu v proměnné Vector2 

je 1, tedy že počátek měření parametrů letu probíhá na daném letišti. V tomto případě se 

Obrázek 8: 3. část funkce FindLandingTakeoff, rozdělení na 3 případy dle délky proměnné F 
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Vector2 přepíše na VectorTakeoff a algoritmus volá funkci Takeoff popsanou v kapitole 

2.4.4.  

2.4.1.2 Přistání 

Obdobně jako v předchozím případě algoritmus vyhodnotí manévr jako konečné přistání, 

jestliže poslední hodnota indexu v proměnné Vector2 je rovna poslední naměřené hodnotě, 

tedy hodnotě rows. Vector2 je tentokrát přepsán na VectorLanding a algoritmus volá funkci 

Landing popsanou v kapitole 2.4.5.  

2.4.1.3 Mezipřistání 

Jestliže není splněna ani jedna podmínka, která v předchozích případech definovala vzlet 

nebo přistání, je stanoveno, že letadlo na letišti provádí pouze mezipřistání nebo touchdown. 

Aby bylo krokování indexů po 1, jsou stanoveny hodnoty A, B, které hledají hodnoty ve 

Vector1 odpovídající první a poslední hodnotě z Vector2. Vektor VS je tvořen všemi 

hodnotami mezi A a B. Algoritmus pokračuje pouze, pokud je délka VS větší nebo rovna 5, 

a to voláním funkce Stopover popsané v kapitole 2.4.6.  

 

Obrázek 9: Rozdělení na vzlet, přistání a mezipřistání na základě porovnání prvního a posledního indexu 



25 

 

2.4.2 Případ 2: délka(F)=1 

V případě, že proměnná F nabývá hodnoty 1, znamená to, že letadlo provedlo na letišti dva 

různé manévry, přičemž se může jednat o vzlet a přistání, vzlet a mezipřistání, mezipřistání 

a přistání, nebo dvě různá mezipřistání. Algoritmus rozlišuje tyto případy opět porovnáním 

první a poslední hodnoty indexu v proměnné Vector2, jak je znázorněno na obrázku 10. 

Celkem mohou nastat 4 různé možnosti. 

 

2.4.2.1 Vzlet a přistání 

V tomto případě je první index z proměnné Vector2 roven 1 a poslední index je roven počtu 

řádků rows. Vector2 je rozdělen na dvě proměnné, VectorTakeoff a VectorLanding. Pro 

určení indexu vzletu idxTakeoff je VectorTakeoff stanoven jako výběr z proměnné Vector2 

od prvního řádku až po řádek, kde byla nalezena hodnota F, tedy rozdíl v diferencí 

nadmořských výšek větší než 70. VectorLanding, díky němuž se stanoví index přistání 

Obrázek 10: Rozdělení na případy na základě porovnání prvního a posledního indexu: vzlet a přistání nebo 

vzlet a mezipřistání 
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idxLanding, je doplňkem proměnné VectorTakeoff v proměnné Vector2. Nalezení indexů 

vzletů i přistání probíhá samostatně voláním funkcí Takeoff a Landing.  

2.4.2.2 Vzlet a mezipřistání 

První index ve Vector2 je roven 1, tedy letadlo na daném letišti vzlétá, ale poslední index 

není roven rows, tudíž na něm zároveň nepřistává. Vector2 je tentokrát rozdělen na 

proměnné VectorTakeoff a VS, který je naplněn naměřenými parametry v době mezipřistání. 

Nalezení indexu vzletu idxTakeoff a obou indexů přistání i vzletu StopoverTakeoff  

a StopoverLanding v rámci mezipřistání nebo touchdownu probíhá voláním funkcí Takeoff  

a Stopover. U proměnné VS je ještě zjištěna délka, a pokud je menší než 5, funkce Stopover 

není volána, jelikož takto krátký vektor není považován za mezipřistání. V opačném případě 

je vektor VS přepsán pomocí proměnných A, B tak, jak bylo popsáno v kapitole 2.4.1.3. 

2.4.2.3 Mezipřistání a přistání 

Jak je znázorněno na obrázku 11, jedná se o případ, kdy první index ve Vector2 není roven 

1, avšak poslední index je roven rows. Letadlo tak na letišti provádí jedno mezipřistání 

a poté závěrečné přistání. Jako první je z proměnné Vector2 vytvořena proměnná 

Obrázek 11: Rozdělení na případy na základě porovnání prvního a posledního indexu: přistání a mezipřistání 

nebo 2 různá mezipřistání 
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VectorLanding a je volána funkce Landing. Druhá část proměnné Vector2 je opět 

pojmenována VS a postup je stejný jako v předešlém případě, jak je vidět na stejném 

obrázku. 

2.4.2.4 Dvě různá mezipřistání 

Pokud je podmíněný výraz znázorněný ve vývojovém diagramu na obrázcích 10 a 11 

zelenou barvou vyhodnocen třikrát negativně, jedná se o poslední možný případ, kdy letadlo 

na letišti provádí dvě mezipřistání. Vector2 je rozdělen na dvě části stejně jako v přechozích 

případech, kde kritériem je hodnota F, nicméně z důvodu totožného postupu volání funkce 

Stopover je zaveden cyklus while, který je nastaven tak, aby proběhl právě dvakrát a před 

druhým proběhem byla zavedená proměnná VS přepsána, jak je znázorněno na obrázku 11.  

2.4.3 Případ 3: délka(F)>1 

Pokud proměnná F obsahuje více než jednu hodnotu, znamená to, že letadlo provedlo na 

letišti 3 a více různých manévrů, mohlo tedy na letišti vzlétnout a/nebo přistát a zároveň 

provést jedno i více mezipřistání nebo provést pouze 3 a více mezipřistání. 

 

Obrázek 12: Vytvoření prvního a posledního vektoru, případ vzletu, přistání a mezipřistání 
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Před dalším dělením jsou na začátku algoritmu vytvořeny dva vektory VectorFirst  

a VectorLast, jak je znázorněno na obrázku 12. VectorFirst obsahuje hodnoty z Vector2 od 

prvního řádku až po řádek s první nalezenou hodnotou F. VectorLast naopak obsahuje 

hodnoty z Vector2 od řádku s poslední vypočtenou hodnotou F zvýšeném o 1 až po poslední 

řádek. Pokud má kterýkoli z daných dvou vektorů délku kratší než 5, jsou tyto hodnoty 

z proměnné Vector2 smazány a algoritmus stanoví nový VectorFirst nebo VectorLast. Oba 

vektory slouží k rozpoznání jednotlivých manévrů jako v předchozích případech, tedy 

porovnání první hodnoty z VectorFirst a poslední hodnoty z VectorLast s číslem 1 a počtem 

řádků rows. Mohou nastat opět 4 různé možnosti, jak je i naznačeno ve vývojovém diagramu.  

2.4.3.1 Vzlet, přistání a mezipřistání 

Algoritmus pro tento případ je naznačen na obrázku 12 po kladném vyhodnocení 

podmíněného výrazu. U vektorů VectorFirst a VectorLast jsou změněny názvy na 

VectorTakeoff a VectorLanding, přičemž nalezení indexu vzletu idxTakeoff a indexu 

přistání idxLanding probíhá voláním funkcí Takeoff a Landing. Jelikož mezipřistání může 

být na letišti více, je zaveden for cyklus, který probíhá přes hodnoty F a na základě něj je 

vytvořen vždy nový vektor VS. Ten je tvořen z Vector2 tak, aby obsahoval vždy parametry 

letu naměřené pouze v rámci jednoho mezipřistání, tedy mezi dvěma různými hodnotami F. 

Pro každý vektor VS je volána funkce Stopover, která nalezne všechny indexy přistání  

a vzletů během jednotlivých mezipřistání, které se načítají do již zmíněných proměnných 

StopoverTakeoff a StopoverLanding. 

2.4.3.2 Vzlet a mezipřistání 

Postup je stejný jako v předchozím případě, nicméně tentokrát proměnná VectorLast není 

ztotožněna s VectorLanding. V rámci této proměnné se tak nehledá index přistání 

idxLanding, ale index vzletu a přistání v rámci posledního mezipřistání StopoverLanding  

a StopoverTakeoff. Proměnná VectorLast je tedy na konci algoritmu přejmenována na VS  

a následuje volání funkce Stopover, jak je naznačeno na obrázku 13. 

2.4.3.3 Přistání a mezipřistání 

V tomto případě není ztotožněna proměnná VectorFirst s VectorTakeoff a je v ní hledán 

index vzletu a přistání v rámci prvního mezipřistání StopoverLanding a StopoverTakeoff 

voláním funkce Stopover. Postup je naznačen na obrázku 14. 
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Obrázek 13: Případ vzletu a více mezipřistání 

Obrázek 14: Případ přistání a více mezipřistání 
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2.4.3.4 Mezipřistání 

Jedná se o případ, kdy letadlo na daném letišti nevzlétá ani nepřistává, ale provádí na něm 

3 a více samostatných mezipřistání. Identifikace přistání a vzletů v rámci prvního  

a posledního mezipřistání probíhá samostatně přepsáním proměnných VectorFirst  

a VectorLast na VS, zbylé manévry jsou hledány v proměnné VS tvořené v rámci for cyklu 

popsaného v kapitole 2.4.3.1. Situace je znázorněna na obrázku 15.  

2.4.4 Funkce Takeoff 

Funkce Takeoff je volána vždy, když je cílem určení indexu vzletu idxTakeoff v rámci 

daného letu. Algoritmus funkce je naznačen na obrázku 16. Funkce má 3 vstupy, a sice 

proměnné val, i a VectorTakeoff. Aby bylo krokování indexů u VectorTakeoff vždy 

maximálně po dvou, je vypočítána hodnota M, která stanoví jejich diference, a na základě 

níž je odstraněna ta část vektoru, kde je již krokování větší nebo rovno 3. Jsou tím odstraněny 

případné hodnoty ve VectorTakeoff, kde rychlost znovu klesla pod hodnotu 75 kilometrů za 

hodinu, ale letadlo již vzlétlo. 

Obrázek 15: Případ více mezipřistání 
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Nalezení indexu vzletu je stanoveno na základě výpočtu diferencí nadmořské výšky v jeho 

průběhu. Jelikož se v některých datech objevují ojedinělé chyby v naměřené výšce, je 

určeno, že bezprostřední rozdíl výšky větší nebo roven 50 bude přepsán na hodnotu 0, tedy 

nulovou změnu. Aby se zabránilo i menším náhodným výkyvům v rozdílech nadmořské 

výšky, je vektor diferencí Diff vyhlazen metodou loess popsanou v následujících odstavcích. 

Proměnná FF poté hledá ve vektoru vyhlazených diferencí smth index první hodnoty větší 

nebo roven 5. Pokud je tato hodnota nalezena, je daný index zvýšený o 1 prohlášen za index 

vzletu. V opačném případě je za index vzletu označen poslední index v proměnné 

VectorTakeoff. Index vzletu je uložen do výstupní proměnné idxTakeoff společně 

s indexem letiště val. 

Loess je jednou z metod používaných k vyhlazení dat, jejíž účelem je potlačení šumu 

v datech. Jedná se o neparametrickou lokální váženou regresi. Podobně jako při metodě 

klouzavého průměru loess využívá k vyhlazení dat okolní hodnoty definované v rámci 

rozpětí, avšak s využitím kvadratického polynomu. Tím se také liší od metody lowess, která 

využívá k regresi lineární polynom. Pojem neparametrická znamená, že není předpoklad 

normálního (Gaussova) rozdělení dat. [13] 

Princip je založen na určení váhy pro každý bod v definovaném rozpětí, a to dle trikubické 

funkce dané vztahem: 

Obrázek 16: Nalezení indexu vzletu ve funkci Takeoff 
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V rovnici je x bod, který má být vyhlazen, hodnoty xi jsou sousední body dané rozpětím  

a d(x) je vzdálenost měřená na vodorovné ose od bodu x k nejvzdálenější hodnotě v rozpětí. 

Obecně platí, že čím je bod blíže vyhlazovanému bodu, tím je mu přiřazena větší váha a má 

na vyhlazení větší vliv. Bod, který má být vyhlazen, má tedy největší váhu a zároveň největší 

vliv na vyhlazení, zatímco body mimo rozpětí nemají žádnou váhu ani vliv. Následně je 

provedena samotná vážená regrese formou metody nejmenších čtverců, a to s využitím 

kvadratického polynomu, jak bylo již uvedeno v předchozím odstavci. [13] 

Metoda loess se na základě testů ukázala jako vhodná k vyhlazení diferencí nadmořských 

výšek v algoritmu. Jejím parametrem je rozpětí, které se v Matlabu zadává jako procento 

celkového počtu hodnot ve vektoru. Tento parametr byl definován hodnotou 0,1, což 

znamená 10 % z celkového počtu hodnot ve vektoru. Ukázka vyhlazení diferencí v rámci 

funkce Takeoff je zobrazena na obrázku 17. 

2.4.5 Funkce Landing 

Tato funkce je obdobou předešlé funkce Takeoff, kdy cílem je určení indexu přistání 

idxLanding. Jak je naznačeno na obrázku 18, vstupy funkce jsou proměnné val, i  

a VectorLanding. Způsob stanovení diferencí a jejich vyhlazení je stejný jako v předešlé 

Obrázek 17: Vektor Diff vyhlazen metodou loess 
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funkci. Proměnná FF tentokrát hledá index poslední hodnoty v proměnné smth, která je 

menší než -3. Jestliže se tento index najde, je opět zvýšený o 1 a poté označen za index 

přistání jako idxLanding. Pokud je FF prázdné, do idxLanding je uložen první index 

v proměnné VectorLanding. Vedle nalezeného indexu se do výstupní proměnné idxLanding 

zapisuje i index letiště val. 

2.4.6 Funkce Stopover 

Funkce Stopover je volána vždy s cílem nalezení indexů vzletu StopoverTakeoff i přistání 

StopoverLanding v rámci jednoho mezipřistání. Vstupy funkce, jak znázorňuje obrázek 19, 

jsou proměnné VS, Vector1, A, B, StopoverTakeoff a StopoverLanding. Mezi vstupy oproti 

předchozím dvěma funkcím nejsou proměnné val a i, jelikož letiště jsou k nalezeným 

indexům přiřazena mimo cyklus na konci funkce FindLandingTakeoff, jak bylo popsáno 

v kapitole 2.4. Výstupy funkce jsou proměnné StopoverTakeoff a StopoverLanding, což jsou 

zároveň i vstupy, jelikož tyto proměnné se naplňují postupně indexy všech identifikovaných 

mezipřistání. Před vyhodnocením prvního mezipřistání jsou tyto proměnné prázdné.  

Proměnná T hledá nulové hodnoty IAS v rámci VS. Pokud takové hodnoty existují, znamená 

to, že letadlo před opětovným vzletem zastavilo, a aby se zamezilo chybnému stanovení 

indexu vzletu, je VS zúžen na hodnoty, které jsou naměřeny po opětovném uvedení letadla 

Obrázek 18: Nalezení indexu přistání ve funkci Landing 
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do pohybu. Pokud nulové hodnoty neexistují, jedná se o touchdown, kdy letadlo na letišti 

nezastavuje, a vektor VS zůstává v původním rozsahu. 

Určení indexu vzletu v proměnné StopoverTakeoff probíhá stejným způsobem jako 

v kapitole 2.4.4.1. Proměnná smth je po tomto určení zúžena na hodnoty nacházející se před 

Obrázek 19: Nalezení indexu vzletu v rámci mezipřistání ve funkci Stopover 

Obrázek 20: Nalezení indexu přistání v rámci mezipřistání ve funkci Stopover 
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hodnotou FF, pokud není prázdná, aby index přistání vždy předcházel indexu vzletu. 

V případě neprázdné hodnoty T je navíc vektor VS znovu přepsán pouze na ty hodnoty, které 

jsou naměřeny před zastavením letadla, a následné diference i vyhlazení jsou určeny znovu, 

jak je naznačeno na obrázku 20. Následuje určení indexu přistání v proměnné 

StopoverLanding již popsaným způsobem. Jednotlivé indexy v obou proměnných 

StopoverTakeoff a StopoverLanding jsou zapisovány postupně pod sebe tak, aby se při 

každém cyklu nepřepisovaly. 

2.5 Vykreslení identifikovaných manévrů  

Funkce FindLandingTakeoff rozpoznala případná letiště, které letadlo pouze přelétává  

a neprovádí na nich žádné manévry. Indexy těchto letišť jsou uloženy v proměnné 

Overflight. Jelikož s těmito letišti není potřeba dále pracovat, proměnná val je přepsána 

pomocí příkazu setdiff tak, aby indexy těchto letišť již neobsahovala. Pokud je alespoň jedna 

z proměnných idxLanding a idxTakeoff prázdná, uživateli se zobrazí hláška o nepřítomnosti 

letiště v databázi. Algoritmus je v takovém případě ukončen.  

V opačném případě je vytvořen nový 2D graf s názvem MSL, který zobrazuje proměnnou 

MSL neboli nadmořskou výšku letadla v průběhu celého letu. Do tohoto grafu jsou poté 

znázorněny všechny manévry identifikované ve funkci FindLandingTakeoff. Červenou 

hvězdičkou je vyobrazen vzlet a přistání, v případě nalezených přistání a vzletů v rámci 

mezipřistání jsou tyto zobrazeny fialovou a černou hvězdičkou v uvedeném pořadí. Graf je 

možné vidět v kapitole 3. 

Vzlet i přistání jsou znázorněny i do prvního 3D grafu, a to zelenou hvězdičkou, ke kterým 

je také doplněn text Takeoff na místě vzletu a Landing na místě přistání. 

2.6 Funkce TakeoffsVector a LandingsVector 

Funkce TakeoffsVector a LandingsVector slouží k nalezení vektorů všech vzletů a přistání 

a jejich vzájemné odlišení. Algoritmus pro nalezení vektorů všech vzletů je znázorněn na 

obrázku 21. Vstupem funkce jsou proměnné idxTakeoff, StopoverTakeoff, rows a MSL. 

Princip spočívá v prvotním sjednocení všech indexů vzletů do proměnné Takeoffs, k čemuž 

slouží příkaz union. Proměnná je dále omezena pouze na první sloupec, tedy bez přiřazených 

hodnot letišť. Vektor všech vzletů TakeoffsV je nejprve stanoven jako matice 0 o rozměrech 

rows x počet všech vzletů. Stejně je vytvořena i druhá proměnná s názvem Number. Je 
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zaveden for cyklus, který probíhá přes všechny indexy vzletů uložené v proměnné Takeoffs. 

Nová proměnná MSL500 hledá ve vektoru MSL hodnoty splňující podmínku pro 

nadmořskou výšku letiště + 500 stop a poté je zkrácena o hodnoty, které předchází právě 

probíhanému indexu vzletu. Jelikož je potřeba nalézt pouze hodnoty v rámci daného vzletu 

ukládané do proměnné T, algoritmus hledá diference větší rovny 5 mezi indexy splňující 

podmínku. Pokud jsou nalezeny, všechny hodnoty následující po první diferenci nejsou ve 

vektoru T zahrnuty.  

Jelikož u některých letů v rámci určitých vzletů letadlo nevystoupá do výšky 500 metrů nad 

nadmořskou hladinou letiště a opět začne klesat, mohl by být určený vektor vzletu příliš 

dlouhý a zahrnovat i fázi následného přistání. K vyvarování se této možnosti je stanoven 

podmíněný výraz, kdy je zjištěna délka vektoru T. Pokud je větší než 150, je předpoklad, že 

se jedná o výše popsaný případ. Vektor T je tak omezen pouze na prvních 150 hodnot a mezi 

nimi je nalezena hodnota odpovídající maximální výšce nad hladinou moře. Vektor T je dále 

omezen pouze na hodnoty předcházející tomuto maximu. Proměnná TakeoffsV je postupně 

naplňována hodnotami z vektoru T v rámci každého cyklu. Druhá proměnná Number je 

tvořena stejným způsobem, ale je naplňována vždy pořadím vzletu. Po ukončení for cyklu 

jsou z obou proměnných vytvořeny sloupcové vektory obsahující nenulové hodnoty a jsou 

Obrázek 21: Nalezení vektorů všech vzletů ve funkci TakeoffsV 
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spolu sloučeny do jedné proměnné TakeoffsV, aby jednotlivé vektory vzletů byly od sebe 

odděleny jejich pořadím.  

Obdobný postup se opakuje pro stanovení vektorů všech přistání a jejich pořadí v proměnné 

LandingsV, což je znázorněno na obrázku 22. 

Během probíhajícího for cyklu jsou postupně vektory přistání a vzletů vykresleny do již 

vytvořeného 2D grafu MSL, a to v modré a zelené barvě. 

2.7 Grafické uživatelské rozhraní 

Pro názorné zobrazení vytvořeného algoritmu a praktické využití bylo navrženo grafické 

uživatelské prostředí v Matlabu, standardně nazývané GUI. K jeho vytvoření nebylo využito 

vestavěného nástroje GUIDE, ale bylo naprogramován ručně jako samostatná funkce 

s názvem Aplikace. Princip je založen na volání funkce sebe sama s různými parametry 

uvnitř funkce a použitím příkazů Swich a Case. Níže je uveden popis funkčnosti této 

aplikace, který by měl sloužit jako návod k jejímu použití včetně zobrazení výsledků. 

Po spuštění aplikace dojde k otevření prvního okna s názvem Hlavní nabídka, umístěném 

v levém horním rohu obrazovky. Jeho základní podoba je zobrazena na obrázku 23.  

Obrázek 22: Nalezení vektorů všech přistání ve funkci LandingsV 



38 

 

V nabídce se nachází celkem 5 tlačítek, z nichž po spuštění aplikace lze kliknout pouze na 3 

z nich, a to Načíst databázi letišť, Reset a Ukončit. Zároveň je ihned k dispozici informace, 

že není načtena databáze letišť ani žádný let. Funkce tlačítka Ukončit je uzavření všech oken 

aplikace a smazání načtených dat, a to kdykoliv během jejího chodu. Tlačítko Reset slouží 

ke smazání všech otevřených oken, smazání načtených dat a k opětovnému spuštění hlavní 

nabídky. Po kliknutí na tlačítko Načíst databázi letišť dojde k otevření aktuálního adresáře, 

kde si uživatel může zvolit soubor ve tvaru xls s databází letišť. Pokud uživatel soubor 

nevybere nebo pokud vybere nesprávný soubor, je mu zobrazeno varovné hlášení. Při výběru 

správného souboru je databáze načtena, což je uživateli zobrazeno pomocí změny textu pod 

tlačítkem, a zároveň je mu umožněno kliknout na tlačítko Vybrat let.  

Po stisknutí tlačítko Vybrat let je opět otevřen adresář a uživateli je umožněno zvolit 

požadovaný soubor ve tvaru xls obsahující naměřené údaje z letu. Při rozpoznání špatného 

souboru nebo při nezvolení souboru je zobrazeno varovné hlášení. Uživatel zjistí, že je let 

načten, jestliže se objeví tato informace jako text pod tlačítkem i s názvem letu, jak je vidět 

na obrázku 24. Zároveň již není možno znovu načíst databázi letišť a uživateli je 

zpřístupněno poslední tlačítko Vyhodnocení letu. Jestliže je zvolen let s počtem řádků 

menším než 500, není let stejně jako ve skriptu určen k vyhodnocení a uživateli je tato 

informace zobrazena. 

Při stisknutí tlačítka Vyhodnocení letu dojde k otevření nového okna s názvem Vyhodnocení 

letu, ve kterém je zobrazen 3D graf s trajektorií letu včetně zobrazení blízkých letišť, úseků 

v daném poloměru a ICAO kódů daných letišť. Situaci pro jeden konkrétní let zobrazuje 

obrázek 25. Uživateli je umožněné dále stisknout tlačítko Zobrazit fáze letu. Pokud tak učiní, 

otevře se nové okno Fáze letu s grafem závislosti MSL na průběhu letu, viz obrázek 26.  

Obrázek 23: Hlavní nabídka vytvořeného grafického uživatelského rozhraní 

Obrázek 24: Zobrazení informace po načtení dat a možnost spustit analýzu letu 
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Obrázek 25: Příklad zobrazení letové trajektorie spolu s identifikovanými letišti 

Obrázek 26: Zobrazení závislosti nadmořské výšky na průběhu letu spolu s identifikovanými manévry a 

vypsáním ICAO kódů letišť v rámečku 
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V grafu jsou zobrazeny červenou hvězdičkou identifikovaná přistání, vzlety a případná 

mezipřistání a zároveň napravo od něj je žlutý rámeček, ve kterém jsou načteny ICAO kódy 

letiště vzletu, letiště přistání, letiště mezipřistání a letiště, které letadlo přelétává. V případě 

nenalezení letiště příletu nebo odletu v rámci algoritmu je o tomto uživatel informován 

formou textu a vyzván k vybrání jiného souboru. 

Pod grafem se nachází tři tlačítko typu check box, která lze zaškrtnout. Při zaškrtnutí prvních 

dvou tlačítek dojde k vykreslení všech vzletů a přistání zelenou a modrou barvou. Třetí 

tlačítko slouží k zobrazení ICAO kódů u bodů všech vzletů a u bodu konečného přistání. 

Situaci po zaškrtnutí všech třech tlačítek u stejného letu zobrazuje obrázek 27. 

Pod žlutým rámečkem se nachází modré tlačítko Vybrat jiný let. Při jeho stisknutí dojde 

k vyčištění obou grafů a jejich zneviditelnění a uživateli je umožněno vybrat nový let 

z adresáře. Možné je také kdykoliv opětovně kliknout na tlačítko Vybrat let v hlavní nabídce. 

Databáze letišť zůstává zachována a není potřeba ji načítat znovu. 

 

 

Obrázek 27: Indikace uživatelsky zvolených fází letu a zobrazení ICAO kódů letišť u identifikovaných 

manévrů prostřednictvím označení check-boxu 
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2.8 Validace řešení 

Validace navrženého algoritmu proběhla formou jeho proběhnutí v rámci for cyklu přes 

všechny dostupné soubory s letovými daty, tedy od 1 po délku vektoru files. Celkem se ve 

složce nachází 1263 souborů. Ke kontrolovanému zachycení chyb byla ve skriptu vytvořena 

konstrukce try-catch, jejíž princip je vyobrazen na obrázku 28.  

Na začátku větve try je vytvořena matice A se dvěma sloupci, kde první sloupec je postupně 

naplňován čísly souborů, přes které for cyklus probíhá. V případě, že vykonání programu 

pro daný soubor proběhne bez chyb, je do příslušného pole ve druhém sloupci matice 

zapsána hodnota 1 a větev catch je ignorována. Zároveň v hlavním okně Matlabu je 

zobrazena hláška OK s názvem souboru. Pokud nastane chyba, algoritmus nepokračuje ve 

větvi try, ale spustí vykonání příkazů ve větvi catch. Zde je kromě zobrazení chyby v konzoli 

zapsána do matice A hodnota 0.  

Během algoritmu ve větvi try mohou nastat dva další případy, o kterých je uživatel v hlavním 

okně informován. Jedná se o informaci o malém vzorku dat a o informaci o nenalezení letiště 

v databázi. Oba případy byly popsány v kapitole 2. Na obrázku 29 je vyobrazena část výpisu 

Obrázek 28: Validace řešení prostřednictvím zavedené konstrukce try-catch 
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z konzole během provádění validace řešení, kde jsou vyznačeny informace o nepřítomnosti 

letiště v databázi. Tato situace nastalo pouze u daných dvou letů z celého adresáře. 

Po ukončení algoritmu pro validaci dat byly oba sloupce matice A naplněny. Ze druhého 

sloupce byl vyhotoven histogram zobrazený na obrázku 30, který znázorňuje četnost hodnot 

0 a 1. Celkový počet vyhodnocených souborů byl 1267, jelikož adresář obsahoval při 

validaci celkem 4 neviditelné soubory, a to 2 s předponou ‘~$‘, což jsou dočasně vytvořené 

soubory, soubor ‘.‘ označující aktuální adresář a soubor ‘..‘ označující nadadresář (parent 

directory). Tyto 4 soubory byly vyhodnoceny 0, nicméně se nejedná o chybu v průběhu 

kódu. Ostatních 1263 souborů bylo vyhodnoceno hodnotou 1, tedy algoritmus u nich proběhl 

bez chyby. 

 

Obrázek 29: Ukázka z výpisu konzole během validace jednotlivých souborů 

Obrázek 30: Histogram hodnot při validaci dat, kde 0 znázorňuje nezpracovaný let a 1 let zpracovaný bez 

zjevných chyb 
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3. Výsledky 

K interpretaci řešení navržených algoritmů pro identifikaci letových manévrů popsaných 

v předešlé kapitole byl vybrán z adresáře letů jeden konkrétní let. Výsledek algoritmu pro 

tento let je zobrazen formou tabulky i graficky a jeho průběh je okomentován s odkazem na 

předešlou kapitolu.  

Na obrázku 31 je znázorněn 3D graf s osami reprezentujícími zeměpisnou šířku (Latitude), 

zeměpisnou délku (Longitude) a výšku nad hladinou moře (MSL). Trajektorie letu je 

vykreslena modrou barvou. Způsobem popsaným v kapitole 2.3 jsou do grafu dále formou 

červené hvězdičky a příslušného ICAO kódu znázorněna letiště nacházející se v blízkosti  

5 km a méně kdykoliv v průběhu letu. Okolo těchto hvězdiček jsou vykresleny kružnice  

a v nich jsou vyznačeny červenou barvou úseky letu, které přísluší danému poloměru 5 km. 

Situace je znázorněna ještě jednou v podobě 2D grafu na obrázku 32. V bodě počátečního 

vzletu a závěrečného přistání jsou do grafu zelenou barvou zobrazeny značky Takeoff  

a Landing.  

 

 

 

Obrázek 31: Trajektorie letu v podobě 3D grafu s identifikovanými letišti a úseky okolo těchto letišť 
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Druhý výstupní graf algoritmu je možné vidět na obrázku 33. Jedná se o 2D graf znázorňující 

modrou křivkou závislost nadmořské výšky MSL na průběhu letu, ve kterém jsou 

hvězdičkou znázorněny identifikované manévry v podobě všech vzletů a přistání a dále 

vektory všech vzletů a přistání zelenou a světle modrou barvou. Vektory začínají nebo končí 

dle typu manévru v nadmořské výšce letiště + 500 stop, na opačném konci v bodě přistání 

nebo vzletu. 

 

Obrázek 32: Trajektorie letu ve 2D podobě 

Obrázek 33: Průběh MSL v závislosti na průběhu letu a vykreslení identifikovaných manévrů včetně fází letu 
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Tabulka 1: Výstupní proměnné algoritmu pro zvolený let 

Proměnná Význam Hodnota 

ifile Číslo souboru 1231 

rows Počet řádků v souboru s daty letu 7856 

val Hodnoty letišť, na kterých jsou 

identifikovány manévry 

15 

25 

46 

56 

idx Indexy úseků v poloměru 5 km od 

všech blízkých letišť val 

Vektor 4109x2 

Overflight Hodnoty letišť, která letadlo 

přelétává v určité vzdálenosti 

1 

57 

idxTakeoff Index vzletu a index  

příslušného letiště 

100 46 

idxLanding Index přistání a index 

příslušného letiště 

7782 46 

StopoverTakeoff Indexy vzletů v rámci mezipřistání 

a indexy příslušných letišť 

2859 

4567 

6343 

25 

15 

56 

StopoverLanding Indexy přistání v rámci 

mezipřistání a indexy příslušných 

letišť 

2356 

4147 

5844 

25 

15 

56 

TakeoffsV Vektory všech vzletů  

s jejich pořadím 

Vektor 150x2 

LandingsV Vektory všech přistání 

s jejich pořadím 

Vektor 261x2 

GTakeoff Vektor MSL, IAS a hodnot, kdy se 

letadlo nachází na zemi před 

 1. vzletem 

Vektor 100x3 

GLanding Vektor MSL, IAS a hodnot, kdy se 

letadlo nachází na zemi po 

konečném přistání 

Vektor 75x3 
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V tabulce výše je uveden přehled základních výstupních proměnných celého algoritmu pro 

daný let. Číslo souboru, počet řádků a vektory GTakeoff a GLanding jsou zapsány do 

příslušných proměnných v rámci hlavního skriptu popsaného v kapitole 2.1. Proměnné val 

a idx jsou výstupy funkce FindAirports popsané v kapitole 2.2. Proměnné Overflight, 

idxTakeoff, idxLanding, StopoverTakeoff a StopoverLanding jsou výstupy funkce 

FindLandingTakeoff popsané v kapitole 2.4. Vektory TakeoffsV a LandingsV jsou výstupy 

funkcí LandingsVector a TakeoffsVector popsané v kapitole 2.6.  

Letadlo přelétává celkem 2 letiště s indexy 1 a 57, což odpovídá dle databáze letištím 

v Benešově (LKBE) a v Táboře (LKTA). Vzlet i přistání probíhají na letišti v Příbrami 

(LKPM). Oba manévry byly v rámci funkce FindLandingTakeoff identifikovány v rámci 

rozpoznání případu popsaného v podkapitole 2.4.2.1. Letadlo provádí celkem 3 mezipřistání, 

každé na jiném letišti, a to v Jindřichově Hradci (LKJH), Hosíně (LKHS) a ve Strakonicích 

(LKST). Vzlet i přistání v rámci každého z mezipřistání bylo identifikováno po rozpoznání 

případu popsaného v kapitole 2.4.1.3. V rámci letu byly identifikovány celkem 4 vzlety a 4 

přistání. 
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4. Diskuse 

V programovém prostředí Matlab byla vytvořena sada algoritmů popsaná v kapitole 2 

určena k identifikaci letových manévrů. Výsledky celého algoritmu pro jeden konkrétní let 

jsou prezentovány v kapitole 3. Na základě grafické podoby těchto výsledků je možné 

konstatovat, že letové manévry byly identifikovány správně a postup probíhá dle popisu 

v kapitole 2.  

S cílem odhalení náhodných chyb byla provedena validace řešení popsaná v kapitole 2.8. 

Tato validace prokázala, že v rámci proběhnutí algoritmu přes všechny soubory 

v dostupném adresáři letů nedošlo k zachycení žádné neočekávané chyby. Algoritmus tak 

při postupném zpracování více letů pracuje bez narušení kontinuity.  

Na základě pozorování grafických výstupů při vyhodnocování všech letů lze konstatovat, že 

algoritmus správně rozlišuje případy popsané v kapitole 2.4 a identifikuje a rozlišuje ve 

všech těchto případech vzletové a přistávací manévry s vysokou přesností. Problémem  

u zpracování některých letů se jeví náhodné chyby v datech, kdy se objevují extrémní  

a nesmyslné výkyvy nadmořské výšky MSL. Dopad těchto chyb je v algoritmu při určování 

vzletů a přistání potlačen postupy uvedenými v kapitole 2. Algoritmus je také ošetřen proti 

chybné identifikaci vzletu před přistáním v rámci mezipřistání a upozorňuje uživatele na 

případy, kdy je v souboru málo dat k vyhodnocení nebo kdy letiště vzletu nebo přistání není 

v dostupné databázi. 

Pro praktické využití bylo navrženo grafické uživatelské prostředí popsané v kapitole 2.7. 

Jelikož tato aplikace využívá všech funkcí v rámci navrženého algoritmu, chyby v detekci 

manévrů lze také vyloučit. Aplikace je navržena s ohledem na možnost načítání více letů za 

sebou a je ošetřena proti možnosti výběru nesprávného souboru nebo nevybrání žádného 

souboru. 

Zvolený postup řešení je vhodný pro identifikaci základních letových manévrů, kterými jsou 

vzlet, přistání a mezipřistání, a k identifikaci letišť nacházejících se ve stanoveném okolí.  

Vhodně také pracuje s letovými daty i daty z databáze letišť a k identifikovaným manévrům 

přiřazuje příslušné letiště. Postup funguje bez nutnosti aplikace složitějších metod 

strojového učení zmíněných v kapitole 1.  
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5. Závěr 

Tato závěrečná práce se zaměřuje na problematiku analýzy letu a možnosti digitálního 

zpracování letových dat k určení průběhu letu a identifikace letových manévrů. Přestože se 

nabízí široká možnost uplatnění především v souvislosti s výcvikem pilotů v letových 

školách, v současnosti je letecký výcvik stále nejčastěji založen na klasických výukových 

metodách bez využití objektivního hodnocení žáků na základě dat. Jedná se tak o stále 

aktuální a nedostatečně probádané téma s možným budoucím využitím. K identifikaci 

a vyhodnocení letových manévrů může být využito široké škály již existujících 

softwarových nástrojů např. z oblasti strojového učení. Některé tyto nástroje již byly v rámci 

jiných studií aplikovány na konkrétní případy identifikace především u civilních letadel. 

Cílem této práce bylo navrhnout algoritmy, které by byly schopné zpracovat data z letu 

v rámci všeobecného letectví a data z databáze letišť. Zároveň bylo cílem provést základní 

analýzu letu se zaměřením na manévry vzletů a přistání s přiřazením jednotlivých letišť.  

Limitací práce je nedostatečné zhodnocení možnosti využití jednotlivých algoritmů 

diskutovaných v analytické části práce. Limitací řešení navrženého v praktické části je 

nemožnost porovnání identifikace manévrů se skutečností, nicméně na základě vizuálního 

zhodnocení dat a jejich grafického výstupu lze pokládat navržené řešení za správné. Další 

limitace algoritmu spočívá ve schopnosti zpracování pouze jednoho formátu dat z konkrétní 

verze přístroje Garmin G1000.  

Za hlavní přínos práce lze považovat navržený program sestávající z několika algoritmů 

vytvořený v prostředí Matlabu, u kterého byla provedena validace řešení, která neodhalila 

žádné skryté chyby. Algoritmus byl vyzkoušen na celkem 1263 souborech obsahujících 

letová data, což lze považovat za poměrně vysoký počet pro validaci. Dle prezentovaných 

výsledků program plní svou funkci, tedy správně zpracovává data a identifikuje základní 

letové manévry, a to v případech s různým průběhem letu. Na základě algoritmu byla 

vytvořena funkční aplikace typu GUI, která umožňuje rychlé načítání a vyhodnocení letů. 

Přínosem práce je i podrobný popis navrženého řešení včetně názorné grafické interpretace 

v podobě vývojových diagramů, které umožňují pochopit chod algoritmu v jednotlivých 

krocích všem čtenářům. 

Algoritmy navržené v této práci by měly sloužit jako základ, který nabízí mnoho možností 

k dalšímu rozšíření a navazujícího řešení. Funkčnost skriptu může být vyzkoušena  
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a případně upravena pro větší množství souborů s letovými daty. Univerzálnost skriptu může 

být rozšířena o možnost načtení dat na základě výběru verze letového zapisovače, kde má 

každá mírně odlišný formát výpisu dat. Letová data obsahují také mnoho jiných parametrů, 

které nebyly v této práci využity jako např. náklon a magnetický kurz. To umožňuje spolu 

s možnou aplikací složitějších algoritmů představených v analytické části identifikovat  

a zhodnotit další letové manévry v průběhu letu, např. manévr podrovnání. Stejným 

způsobem může být rozšiřována i navržená aplikace. Další výzkum může být zaměřen na 

podrobné zhodnocení využitelnosti všech známých softwarových nástrojů. 

Navržené řešení a jeho případné rozšíření nabízí mnoho praktických využití, a to v blízké 

budoucnosti především v implementaci do výcviku v letových školách. Data – driven 

training neboli výcvik na základě dat je už několik let široce diskutovaným tématem, 

přestože se do praxe dostává pomalu. Využití je možné zpočátku v rámci sólo letů nebo 

navigačních sólo letů, kdy by měl instruktor možnost objektivně sledovat, kontrolovat  

a případně vyhodnocovat průběh letu a manévry, které žák provádí, a to i u letadel, která se 

nezobrazují na letovém radaru Flightradar24. Obdobná možnost využití identifikace 

manévrů může být při debriefingu, kdy by se instruktor mohl odkazovat na získaná data 

v rámci uživatelské aplikace. Každý žák letecké školy by také mohl mít vlastní databázi letů, 

které absolvoval včetně vyhodnocení provedených manévrů, na jejichž základě by bylo 

možné vyhodnocovat jeho pokroky a nedostatky. Výcvik by tak bylo možné lépe přizpůsobit 

individuálním potřebám každého žáka. 
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Obrázek 33: Průběh MSL v závislosti na průběhu letu a vykreslení identifikovaných manévrů včetně fází letu
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