
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA DOPRAVNÍ

Ondřej Kahoun

ANALÝZA KONDENZAČNÍCH STOP

TVOŘENÝCH LETADLY

Bakalářská práce

2020







2



Abstrakt

Předmětem bakalářské práce „Analýza kondenzačních stop tvořených letadly“ je popis a analýza 

zaznamenaných kondenzačních stop a optimalizace systému pro analýzu kondenzačních 

stop, provozovaného Ústavem letecké dopravy fakulty dopravní Českého vysokého učení 

technického v Praze. Teoretická část se zabývá vznikem a vývojem kondenzačních stop a 

též popisem dat vysílaných letadly, využívaných systémem pro analýzu kondenzačních stop. 

Praktická část se zabývá vyhodnocením naměřených dat, vyhodnocením systému pro analýzu 

kondenzačních stop a optimalizací tohoto systému.

Klíčová slova

kondenzační stopa, indukovaná oblačnost, sekundární radiolokace, SSR mód S, ADS-B, 

zorný úhel

Abstract

The bachelor thesis called „The Analysis of Condensation Trails Formed by the Aircraft“ is 

focused on description and analysis of recorded condensation trails. The main part of my 

thesis is also focused on optimization of condensation trails analysis system which is operated 

by Institute of Air Transport, Faculty of Transport, Czech Technical University in Prague. The 

theoretical part of the bachelor thesis discusses about the creation and the development of 

condensation trails and also the description of aircraft transmitted data which are used by the 

condensation trails analysis system. The practical part of the thesis deals with evaluation of 

measured data, evaluation of the condensation trails analysis system and also with optimization 

of this system.
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Seznam použitých zkratek
ACAS Airborn Collision Avoidance System Palubní protisrážkový systém

ADS Automatic Dependent Surveillance Automatické závislé sledování

BDS Comm-B Data Selector

CRC Cyclic Redundancy Check

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

DCT Direct routes Přímé traě

DF Download format Požadavek sestupného spoje

EHS Enhanced Surveillance Rozšířené sledování Módu S

ELS Elementary Surveillance Základní sledování Módu S

FIR Flight information region Letová informační služba

FL Flight level Letová hladina

FRA Free route airspace Vzdušný prostor volných tratí

GICB Ground Initiated Comm-B

GS Ground Speed Rychlost vůči zemi

ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní letectví

ID Identity

MB Message Comm-B

ME Message

MHR Meteorological Hazardous Report

MRAR Meteorological Routine Air Report

MS IE Microsoft Internet Explorer

MTAS Maximum true air speed Maximální pravá vzdušná rychlost

MTOW Maximum takeoff  weight Maximální vzletová hmotnost

PI Parity

RNAV Area navigation

ŘLP Řízení letového provozu, s.p.

SSR Secondary surveillance radar Sekundární přehledový radar
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TAS True air speed Pravá vzdušná rychlost

TC Type Code

ÚLD FD ČVUT Ústav letecké dopravy Fakulta dopravní České vysoké učení technické 

UAT Universal Access Transceiver

UTC Coordinated Universal Time Světový koordinovaný čas

UF Uplink format Požadavek vzestupného spoje
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1 Úvod
Kondenzační stopy tvořené letadly, jsou nedílnou součástí letectví od dob, kdy pohonné 

jednotky letadel začaly být natolik výkonné, že s jejich pomocí bylo možno letadly dosáhnout 

výšek, ve kterých se kondenzační stopy tvoří. Jedná se o jev, kdy lze za jistých okolností 

pozorovat bílé pruhy za letadly. 

V polovině minulého století, kdy začal stoupat objem letecké přepravy se tento jev stával stále 

častějším a byly učiněny první výzkumy tohoto jevu. Postupem času s rostoucím zájmem 

člověka o ekologii se kondenzační stopy staly součástí výzkumů globálního oteplování Země a 

přesto, že byly učiněny pokroky ve znalostech o tomto jevu, míra vlivu tohoto jevu na oteplování   

atmosféry není dosud známá. 

Kondenzační stopy jsou považovány za uměle vytvořený oblak činností člověka, svým složením 

je podobný přírodní cirrovité oblačnosti. Tento uměle vytvořený oblak může na obloze setrvat 

jen kráce v řádu sekund, ale také velmi dlouho v řádu několika hodin. Za určitých okolností 

může dlouhodobá kondenzační stopa indukovat oblačnost, což je jev, kterým se zabývá 

jeden z mnoha výzkumů ÚLD FD ČVUT. Přitom je používán systém, kterým se kamerami 

zaznamenávají vzniklé kondenzační stopy a tyto záznamy stop jsou pak doplňovány o 

informace o letadlech získaných z palubních odpovídačů, která stopy vytvořila. Takto získaná 

data mohou pak sloužit případným analýzám kondenzačních stop a indukované oblačnosti.

Cílem této bakalářské práce je kromě analýzy zaznamenaných kondenzačních stop doplněných 

o informace z letadel za využití zmíněného systému tento systém popsat, identifi kovat 

nedostatky a optimalizovat jej. V této práci jsou kromě teoretického výkladu o vzniku a vývoji 

kondenzačních stop a výkladu způsobu získávání dat z letadel navržena dílčí zlepšení systému, 

vycházející z poznatků autora při využívání tohoto systému. Rovněž je uvedena metodika pro 

případné změny v nastavení vstupních prvků systému. 
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2  Teoretický úvod k výzkumu kondenzačních
 stop
Pro výzkum kondenzačních stop, provozovaného ÚLD FD ČVUT, jsou z hlediska teoretických 

základů nejdůležitější zejména dvě oblasti:

• samotné kondenzační stopy,

• data vysílaná letadly (SSR, ADS-B).

2.1 Kondenzační stopy

Při vhodných atmosférických podmínkách a za předpokladu, že se letící letadlo pohybuje 

v letových hladinách, kde se tyto podmínky vyskytují, je možné za letícími letadly poháněnými 

spalovacími motory pozorovat většinou bílé pruhy, jako např. na obrázku č. 1. Tyto pruhy se 

nazývají kondenzační stopy a jejich název je odvozen od procesu vzniku těchto stop, totiž 

kondenzace. Jedná se o umělý oblak horního patra oblačnosti vytvořený činností člověka. 

Tento uměle vytvořený oblak, svým složením podobný přírodní cirrovité oblačnosti, skládající 

se výhradně z ledových krystalků, se může za určitých podmínek vyvinout do podoby, kdy jej 

jen stěží rozeznáme od přirozeně vzniklé oblačnosti. Jiný druh kondenzačních stop vzniká 

následkem prudkých změn tlaku v okolí konce křídla nebo vrtule, ten je však pro výzkum vlivu 

na prostředí nepodstatný.

Obrázek 1. Kondenzační stopy
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2.1.1 Vznik kondenzačních stop

Jak již bylo řečeno, kondenzační stopy jsou uměle vytvořené útvary letadly prolétávajícími 

jistou vzduchovou hmotou. Vlastnosti této hmoty pak ovlivňují to, zda stopa vůbec vznikne 

a vznikne-li, pak ovlivňují její vývoj. Stopy se nevytváří bezprostředně za motory letadel, ale 

až v jisté vzdálenosti, což je efekt samotného procesu vzniku těchto stop. Tento efekt je vidět 

na  obrázku č. 2.

Proces vzniku kondenzační stopy můžeme popsat takto: ze spalovacího motoru letadla 

vycházejí následkem spalování paliva jako odpadní produkt emise, které obsahují mimo jiné 

vodní páru a saze a tyto emise se následně mísí s okolní vzduchovou hmotou. Při mísení 

s touto vzduchovou hmotou dochází k dočasné nerovnováze prostředí díky rozdílným tlakům 

a teplotám. Jak se vzduch vystupující z motoru ochlazuje od okolní vzduchové hmoty, nemůže 

již v určitý okamžik udržet v něm obsažené množství vodní páry, která následkem toho začne 

kondenzovat na částečkách sazí či jiných pevných částicích. Aby poté mohly zkondenzované 

kapičky vody přejít v krystaly ledu, z nichž je viditelná kondenzační stopa složena, je zapotřebí 

velmi nízkých teplot okolního prostředí, tedy -40 až -60 °C [1, 2].

Existence kondenzačních jader, které nemusí být nutně jen z výfukových plynů leteckých 

spalovacích motorů, ale vyskytují se i v menším množství v okolním prostředí kudy letadlo 

prolétá, jsou tedy stejně jako dostatečně nízká teplota nutné pro tvorbu kondenzačních stop. 

Obrázek 2. Odstup tvorby stopy od motoru
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Dalším faktorem rozhodujícím o vzniku (trvání) kondenzační stopy je relativní vlhkost vzduchu 

okolního prostředí. Pokud je vzduch relativně suchý, nemusí kondenzační stopa vzniknout, 

resp. její životnost je natolik krátká, že stopu nepozorujeme. V takovém případě se totiž 

zkondenzované vodní kapky velmi rychle vypaří do okolního prostředí a ledové krystalky se 

vůbec nezačnou tvořit [3].

Vznikem kondenzačních stop, resp. definicí faktorů nutných k jejich vzniku, se zabývá 

Schmidt-Appelmanova teorie. V této teori je předpokládáno, že výstupní plyny, vycházející ze 

spalovacích leteckých motorů, se s okolní vzduchovou hmotou mísí adiabaticky a izobaricky. 

Za předpokladu rovnoměrného mísení obou vzduchových hmot lze využít graf č. 1.

Na horizontální ose tohoto grafu je vynesena teplota Ta a na vertikální ose je vynesen parciální 

tlak vodní páry Pa představující vlhkost vzduchu. Mez nasycení vzduchové hmoty vodní 

parou vzhledem k vodě znázorňuje plná křivka, mez nasycení vzduchové hmoty vodní parou 

vzhledem k ledu představuje tečkovaná křivka. Nad křivkou kondenzace se nachází oblast, 

kde jsou vhodné podmínky pro tvorbu perzistentních kondenzačních stop. Vodní pára zde 

kondenzuje a za nízkých teplot poté zamrzá. Mezi oběma křivkami leží oblast, kdy vzniklé 

kondenzační stopy setrvávají jen krátce. V oblasti pod sublimační křivkou krystaly ledu mění 

skupenství z pevného na plynné a kondenzační stopa nemůže existovat. Čárkované přímky 

znázorňují průběh mísení okolní vzduchové hmoty s vystupujícími emisemi z leteckých motorů, 

Graf 1. Fázový diagram mísení výfukových plynů s okolní atmosférou [4]
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přičemž spodní konce přímek představují stav okolní vzduchové hmoty a horní konce přímek 

představují stav výfukových plynů z motorů. Následuje popis jednotlivých případů.

I. Situace, kdy se kondenzační stopa nezačne tvořit, neboť směs v průběhu mísení nedosáhne 

kondenzační křivky, nevzniknou kondenzací kapky vody, které by mohly dále zmrznout.

II. Situce, kdy se vytvoří krátkodobá kondenzační stopa, v průběhu mísení směs dosáhne 

(přesáhne) kondenzační křivku, avšak jen na krátkou dobu, poté krystalky ledu sublimují 

a životnost stopy končí.

III. Situace vhodná pro tvorbu dlouhodobých kondenzačních stop, které setrvávají na obloze 

dlouhou dobu, a protože koncový bod přímky leží mezi hranicí sublimace a kondenzace 

(stav okolní atmosféry), bude stopa dále přijímat okolní vlhkost a kondenzační stopa bude 

dále růst.

IV. Situace podobná předchozí, tedy dlouhodobá kondenzační stopa, avšak koncový bod 

přímky leží pod hranicí sublimace, stopa trvá z důvodu pokrytí vekého rozsahu teplot 

a tlaků dlouho, ale postupně vymizí.

Kromě stavů vzduchových hmot při mísení po průletu letadla má na vznik stopy vliv i účinnost 

leteckých spalovacích motorů. Na grafu č. 2 je vidět fázový diagram pro různé účinnosti. 

Graf 2. Fázový diagram mísení pro různé účinnosti motorů [4]
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Z tohoto grafu je zřejmé, že zatímco u motoru s účinností ƞ1 přímka mísení výstupních plynů 

s okolní atmosférou přejde hranici kondenzace a tím pádem je umožněn vznik kondenzační 

stopy, u přímky s účinností ƞ2 k tomuto vzniku dojít nemůže [4].

Nutnou podmínkou pro vytvoření kondenzační stopy je pak splnění Schmidt-Appelmanova 

kritéria. Toto kritérium říká, že aby mohla kondenzační stopa vzniknout, musí směs výfukových 

plynů a okolní atmosféry dosáhnout bodu nasycení směsi vodní párou vzhledem k vodě, nikoliv 

jen vzhledem k ledu [5].

Pro výzkum kondenzačních stop jsou nejzajímavější poslední dva případy z grafu č. 2. a zejména 

pak případ III., kdy perzistentní kondenzační stopa dále narůstá a postupem času přechází 

v indukovanou oblačnost typu Ci, kdy již nelze rozeznat tuto stopu od přírodní oblačnosti. Je 

jasné, že pokrytí oblohy touto oblačností má již značný efekt na radiační bilanci Země [4, 6].

2.1.2 Vývoj kondenzačních stop

U kondenzačních stop je sledován i jejich vývoj. Z hlediska vývoje se kondenzační stopy dělí 

následujícím způsobem:

• kondenzační stopy krátkodobé (v této práci stopy, které netrvaly déle jak 60 sekund),

• kondenzační stopy dlouhodobé.

Dlouhodobé kondenzační stopy se pak dále rozlišují na:

• nerozšiřující se dlouhodobé kondenzační stopy,

• rozšiřující se dlouhodobé kondenzační stopy.

Pro vývoj kondenzačních stop je zcela zásadní stav vzduchové hmoty kterou letadlo prolétá.  

Tato vzduchová hmota je charakterizována především její teplotou a vlhkostí. Vzhledem 

k tomu, že atmosféra není homogenní prostor a promíchávají se v ní různé vzduchové hmoty 

s různými vlastnostmi, dochází při tomto promíchávání k proudění těchto hmot, tedy ke vzniku 

větru, který se rovněž podílí na vývoji kondenzačních stop.

Možný vývoj kondenzační stopy je ukázán na obrázku č. 3, v situaci (A) je ve všech hladinách 

vektor větru stejný, v situaci (B) se kondenzační stopa vyvíjí při působení různých vektorů 

větru v různých hladinách. Zda se kondenzační stopa bude dále rozšiřovat závisí na míře 

nasycení vzduchové hmoty vodní parou vzhledem k vodě. Při relativní vlhkosti okolního 

prostředí menší než 100 % se kondenzační stopa rozpouští. Při mísení výfukových plynů 
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v prostředí s relativní vlhkostí větší jak 100 % se po zchladnutí výfukových plynů na okolní 

teplotu vytvoří kondenzační stopa, jejíž krystaly ledu, ze kterých je tvořena dále rostou. Pokud 

se tyto krystaly ledu dostanou do nižší vrstvy, která je stále přesycená vodní parou vzhledem 

k vodě, budou tyto krystaly dále růst nebo je možné, že se začnou dělit. To je již situace, kdy 

původní jasně ohraničená kondenzační stopa přechází do podoby, ve které je jen stěží možno 

rozhodnout, zda jde o přírodní cirrovitou oblačnost či ne [4].

Obrázek 3. Vliv vektoru větru na vývoj kondenzační stopy [4]

Obrázek 4. Vznik nesouvislé kondenzační stopy [4]

Další možný pohled na vývoj kondenzační stopy se týká celistvosti kondenzační stopy, jak je 

patrné z obrázku č. 5. Situace (A) znázorňuje případ, kdy letadlo letí vzduchovou hmotou stále 

ve stejné hladině, která je narušena stoupavými či klesavými proudy. Při stoupavých proudech 

dále klesá teplota vzduchové hmoty která se tak stává nasycenější a tak se kondenzační 
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stopa může vytvořit, v klesavých proudech naopak teplota roste a kondenzační stopa se díky 

poklesu relativní vlhkosti neutvoří. V situaci (B) letadlo danou vzduchovou hmotou stoupá, 

přičemž v každé části vzduchové hmoty se nacházejí jiné podmínky a v závislosti na relativní 

vlhkosti se stopa buď tvoří nebo ne [4].

Životnost kondenzačních stop tedy může být v délce trvání od několika sekund až po několik 

hodin. Literatura dále udává rozpětí hodnot šířky a výšky a to tak, že horizontálně může 

kondenzační stopa zasahovat území v jednotkách kilometrů a vertikálně dosahovat hloubky 

200 - 400 metrů [7].

2.1.3 Dopady tvorby kondenzačních stop na radiační bilanci Země

I když se v poslední době odhady a porozumění problematice vlivu kondenzačních stop na 

energetickou bilanci Země zlepšuje, stále je znalost o tomto vlivu malá a je potřeba se jím 

intenzivně zabývat.

Cirrovitá oblačnost a tedy i uměle vytvořené dlouhodobé kondenzační stopy přecházející 

v tuto oblačnost, je složená výhradně ze zmrzlých krystalků vody. Mezi hlavní vlastnosti 

této oblačnosti patří to, že poměrně účinně odráží sluneční záření dopadající na atmosféru 

Země. To by tedy v době, kdy naše civilizace řeší téma globálního oteplování způsobené 

činností člověka, mohlo být vnímáno jako pozitivní efekt této oblačnosti. Avšak další vlasností 

(a mnohem významější) cirrovité oblačnosti je, že v případě odražené tepelné energie od 

povrchu Země této energii brání opustit atmosféru, čímž způsobuje oteplování plynného obalu 

Země. Tento efekt se považuje za velmi vážný a zabývají se jím mnohé výzkumy. Mezi méně 

významnou vlastnost cirrovité oblačnosti řadíme omezení termické konvekce, tedy tvorby 

výstupných proudů, a tím ovlivňuje využití termiky v bezmotorovém létání [1].

Pochopitelně míra vlivu kondenzačních stop na energetickou bilanci úzce souvisí s mírou 

leteckého provozu v daných oblastech. Obecně platí, že trvorba perzistentních stop je 

nejčastěji pozorována v oblastech s vysokou hustou provozu. Mezi nejvýznamější regiony 

z tohoto pohledu patří oblast Blízkého východu, střední Evropy a Severní Ameriky.

2.2 Data vysílaná letadly

Vývoj zabezpečení leteckého provozu postupně dospěl do současného stavu, kdy kromě 

primárních radarů pasivně sledujících cíle a pracujících na principu odrazu vyslaného paprsku 

elektromagnetického vlnění od těchto cílů (aktuálně sloužících většinou již jen jako záloha 

jiných přehledových technologií), se za účelem sledování provozu používá systém sekundární 

radiolokace - SSR (Secondary Surveillance Radar). Tato radiolokace je již plně závislá na 
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komunikaci mezi cíli a radarem, přičemž nutností pro funkci systému je palubní přístroj 

(transponder) komunikující s radary. Díky této komunikaci mezi letadlem a pozemní stanicí 

dochází k přenosu využitelných informací o letadle v aplikacích jako je například výzkum 

kondenzačních stop na ÚLD FD ČVUT. Další technoligí, která bude představena v této kapitole 

a z níž je možné čerpat data pro výzkum je ADS (Automatic Depend Surveillance), pracující na 

podobném principu, tedy na vzájemné komunikaci mezi cílem a pozemním zařízením. 

Přenášená data z letadel lze rozdělit do dvou základních kategorií:

• data o stavu letadla,

• meteorologická data.

Bohužel, přenášení meteorologických dat z letadel k pozemnímu zařízení není v současnosti 

povinné, některé veličiny však lze dopočítat z povinně přenášených informací o letadle. 

V tabulce č.1 je uveden přehled volně získatelných parametrů se zřetelem na technologii, 

použitých ve výzkumu kondenzačních stop ÚLD FD ČVUT.

Zdroj informace Použitý parametr
ADS-B (DF 17, TC 9-18) zeměpisná poloha, barometrická výška 

(Altitude)
ADS-B (DF 17, TC 19) traťová rychlost (GS), rozdíl barometrické výšky 

a výšky nad geoidem (Baro Diff )
SSR Mód S EHS (BDS 5.0) pravá vzdušná rychlost (TAS)
SSR Mód S EHS (BDS 6.0) magnetický kurz (Heading), Machovo číslo 

(Mach)
SSR Mód S EHS (BDS 4.4) rychlost a směr větru, teplota, tlak, vlhkost, 

turbulence

ICAO adresu odpovídače je pak možné získat z jakékoliv zprávy posílané SSR odpovídačem 

pracujícím v módu S a to buď přímo v případě ADS-B zpráv, nebo použitím kontrolního součtu 

u každé zprávy módu S, přičemž výsledkem tohoto kontrolního součtu je právě ICAO adresa.

2.2.1 Sekundární radiolokace

Na obrázku č. 5 je vidět uspořádání systému sekundární radiolokace. Dotazovač vysílá dotazy 

na frekvenci 1030 MHz. Odpovídač tyto dotazy po přijetí zpracuje, vygeneruje odpověď, kterou 

poté vyšle tentokrát na frekvenci 1090 MHz. Tuto odpověď přijme přijímač dotazovače. Jak 

se postupně tento sekundární radarový systém vyvíjel, vzniklo několik vývojových stupňů 

Tabulka 1. Zdroje dat
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tohoto dotazování charakterizovaných u dotazů kombinací impulzů P1, P2, P3 a P4, přičemž 

rozlišujeme dotazy neadresné a adresné. Strukturu dotazů lze vysvětlit schematem dotazu 

módu A na obrázku č. 6.

Obrázek 5. Schema sekundární radiolokace [8]

Obrázek 6. Dotaz SSR módu A [8]

Časová prodleva impulzů P1 a P3 charakterizuje mód dotazu, impulz P2 je zaveden z důvodu 

potlačení odpovědí na falešné dotazy dotazovače, což je dáno použitou technologií vysílání 

těchto dotazů. V současnosti se používají v civilním letectví nedadresné módy dotazu A a C, 

mód S pracuje jak neadresně tak i adresně. Zde jsou uvedeny základní vlastnosti jednotlivých 

módů:

• dotaz v módu A charakterizuje prodleva impulzů P1 a P3 o délce 8 μs, používá se pro 

sledování cíle a jeho identifi kaci, v odpovědi na dotaz k dispozici 4096 kódů v osmičkové 
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soustavě, odpověď na tento dotaz má délku 20,3 μs a je ohraničená dvěma bránovými 

impulzy,

• dotaz v módu C charakterizuje prodleva impulzů P1 a P3 v dotazu o délce 21 μs, používá se 

pro sledování cíle a jeho identifi kaci, v odpovědi kromě identifi kace obsažena barometrická 

výška, délka odpovědi je rovněž 20,3 μs s dvěma bránovými imulzy, shodný je i počet kódů, 

• mód S charakterizuje především přidaný krátký nebo dlouhý impulz P4 dle typu společného 

dotazu, dotazování v módu S má dvě různé periody: neadresnou All-Call periodu ve 

které jsou dotazována všechna letadla a adresnou Roll-Call periodu, kdy je dotazován 

jeden konkrétní odpovídač a tyto periody se pravidelně střídají, má řádově vyšší kapacitu 

použitelných kódů (ICAO adres letadel), odpovědi budou blíže specifi kovány v další části 

této kapitoly [20].

To, jaký mód je u sledování konkrétního letadla využíván, je závislé na palubním vybavení 

tohoto letadla (nebo na výbavě dotazovače), přičemž musí být v letovém provozu respektovány 

legislativní požadavky na tuto výbavu u konkrétních vzdušných prostorů. 

2.2.2 SSR mód S

Obrázek 7. Dotaz SSR módu S [9]
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Výše bylo uvedeno, že komunikace tohoto módu je adresná, resp. se střídají dvě periody 

dotazování, neadresná All-Call perioda a adresná Roll-Call perioda. V případě All-Call periody, 

která může být vysílána v módu A/C, A/C/S nebo S, budou odpovídače odpovídat takto: na 

dotaz v módu A/C odpovídá pouze odpovídač vybavený módem A/C, na dotaz A/C/S odpovídají 

všechny odpovídače, na dotaz módu S odpovídá pouze odpovídač módu S. Odpovídač módu 

S, který zachytil všeobecný dotaz v All-Call periodě, vyšle v odpovědi svou 24 bitovou ICAO 

adresu a následně je dotazován již jen v Roll-Call periodě. 

Na obrázku č. 7 je znázorněna odpověď módu S. Odpovědi adresného dotazování se skládají 

z preambule a z datové zprávy (tzv. Squitteru), přičemž tato datová zpráva má velikost 

56 bitů nebo 112 bitů v případě rozšířené zprávy (tzv. Extended Squitter). Podle délky odpovědi 

rozlišujeme dva typy módu S: ELS (Elementary Surveilance) a EHS (Enhanced Surveilance) 

Bitová struktura odpovědi v případě SSR ELS je uvedena v tabulce č. 2. Bitová struktura 

odpovědi SSR EHS obsahuje navíc 56 bitů v poli MB, řazeného za polem ID.

Obrázek 8. Sled impulzů v All-Call periodě [9]

Název pole Rozsah
DF (formát sestupného spoje)  1.-5. bit
FS (status letu)  6.-8. bit
DR (požadavek sestupného spoje)  9.-13. bit
UM (služební zpráva)  14.-19. bit
ID (identifi kace)  20.-32. bit
AP (adresa/parita)  33.-56. bit

Tabulka 2. Bitová struktura odpovědi SSR ELS
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Na obrázku č. 8 je  vidět sled jednotlivých impulzů všeobecných dotazů módu S, na obrázku č. 9 

je pak  uveden sled impulzů adresného dotazu módu S v Roll-Call periodě.

Pole MB obsahuje data vysílaná prostřednictvím datového spoje a právě toto pole je zásadní 

pro získání použitelných dat pro výzkum kondenzačních stop ÚLD FD ČVUT, neboť po dotázání 

se dotazovačem obsahuje v odpovědi požadovaná data vložená z úložiště dat odpovídače 

SSR módu S [9].

2.2.3 BDS registry

Vzhledem k faktu, že ve vzdušném prostoru ČR (FIR Praha) je povinné použití SSR EHS 

pro všechna letadla s MTOW (Maximum Take-Of Weight) větší než 5700 kg nebo MTAS 

(Maximum True Air Speed) větší než 250 kt (což je případ sledovaných letadel v rámci výzkumu 

kondenzačních stop), je možné využít přenášené informace k pozemním stanicím. Z těchto 

dat je možné využít jak meteorologická data (v současnosti nepovinná), tak i data o stavu 

letounu (povinná) [10]. 

Palubní odpovídače módu S obsahují i binární úložiště dat BDS (Comm-B Data Selector) 

a toto úložiště se skládá z jednotlivých registrů, které jsou označeny kódy. SSR pracující 

v módu S vyšle adresný dotaz, ve kterém je mimo jiné v požadavku na vzestupný spoj (UF) 

obsažen i kód BDS registru. Odpovídač který zachytí takovýto dotaz ve své odpovědi zahrne 

i obsah příslušného registru vloženého do pole MB struktury odpovědi SSR mód S. 

U SSR ELS jsou povinně přístupné tyto registry:

• BDS 1.0 (informace o konfi guraci odpovídače a o možnosti využití datového spoje),

• BDS 1.7 (zpráva o možnosti využití GICB - Ground Initiated Comm-B protokol),

Obrázek 9. Sled impulzů v Roll-Call periodě [9]
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• BDS 2.0 (obsahuje identifi kaci a slouží ke korelaci přehledových dat s daty letového plánu),

• BDS 3.0 (využíván systémem ACAS - Airborn Collision Avoidance System).

V případě SSR EHS jsou pak povinně dostupné registry:

• BDS 4.0 (vertikální záměr letadla),

• BDS 5.0 (traťové informace, m.j. TAS),

• BDS 6.0 (traťové informace, m.j. magnetický směr a Machovo číslo),

Dále existují v současnosti nepovinné BDS registry a to:

• BDS 4.4 (MRAR - Meteorological Routine Air Report, který obsahuje rychlost a směr větru, 

teplotu, tlak, vlhkost a informaci o turbulenci, v současnosti na území sice sekundárním 

radarem dotazován, avšak jen velmi malé procento letadel odpoví),

• BDS 4.5 (MHR - Meteorological Hazard report, což jsou informace o nebezpečných jevech 

v atmosféře, konfi gurace SSR radarů v ČR v současnosti tento registr nedotazuje).

Informace z BDS registrů jsou obsaženy v odpovědích na dotaz SSR pracujícím v módu S 

a po dekódování těchto odpovědí mohou být dále využity [9, 11].

2.2.4 ADS (Automatic Dependent Surveillance)

ADS je systém, který vysílá nebo přijímá data o stavu letadla prostřednictvím datového spoje. 

Hlavní výhodou oproti systému SSR je to, že umožňuje zmenšení rozestupů mezi letadly, 

může.pokrývat i oblasti nepokryté primárním či sekundárním radarem a také umožňuje 

sledování letadel přímo mezi sebou. Systém ADS využívá informací z palubních letových 

přístrojů, rozsah poskytovaných informací je závislý na výbavě letadla. Rozeznáváme dvě 

kategorie systému ADS:

• ADS-B (Broadcast), nebo-li automatické vysílání dat, technologie ADS-B out informace 

vysílá, technologie ADS-B in informace přijímá, systém je implementován v odpovídačích 

módu S, k přenosu dat je využíván buď systém Universal Access Transceiver (UAT), nebo 

v Evropě používaný systém 1090 MHz Extended Squitter (ES), u posledně jmenovaného 

systému dochází k přenosu ADS-B zpráv na stejné frekvenci jako je vysílání odpovědí SSR 

odpovídače, což umožňuje přijímat oboje zprávy jedním přijímačem, umožňuje přenos 

nepřímých meteorologických dat ze kterých je ale možné přímé vypočítat,
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• ADS-C (Contract), systém založený na principu „Point to point“,  komunikace probíhá na 

základě předchozího kontraktu, který může být pravidelný, na vyžádání nebo při události, 

je využíván především v odlehlých oblastech, umožňuje přenos přímých meteorologických dat.

2.2.5 ADS-B

V Evropě je přenos ADS-B dat z letadla realizován prostřednictvím datového spoje v rámci 

rozšířeného squitteru SSR odpovídače módu S. Struktura odpovědí  módu S sekundárního 

radaru byla popsána v části 2.2.1, dále se budeme zabývat již jen strukturou ADS-B zprávy 

při použití 1090 MHz Extended Squitter (SSR EHS). Zda jde o zprávu ADS-B je určeno polem 

DF, společným pro všechny odpovědi módu S. Na základě hodnoty tohoto pole je pak možné 

vyhodnotit, o jakou zprávu tohoto módu se jedná, viz obrázek č. 10, který ukazuje strukturu 

odpovědí adresného dotazování dle DF pole. DF pole používá binární kódování, přičemž 

počet možných kombinací po dekódování do desítkové soustavy je 25. Zprávě ADS-B pak 

náleží kód 17 [9].

Název pole Rozsah
pole DF 1.-5. bit
pole CA 6.-8. bit
pole AA 9.-32. bit
pole ME 33.-88. bit
pole PI 89.-112. bit 

V tabulce č. 3 je uvedena bitová struktura odpovědi rozšířeného módu S, reprezentující ADS-B 

zprávu. Kromě již známého pole DF obsahuje zpráva ADS-B pole CA (Capability Field), které 

informuje dotazovač o schopnostech odpovídače, dále pole AA (Aircraft Address), což je 

24 bitová ICAO adresa přidělená trvale konkrétnímu odpovídači, pole ME (Message) 

které v případě ADS-B zprávy (DF17) obsahuje mj. prvních 5 bitů jako označení typu posílané 

zprávy TC (Type Code)  a nakonec pole PI (Parity), které slouží pro ověření korektnosti zprávy.

Odpověď rozšířeného módu S s DF 17 je zcela zásadní pro výzkum kondenzačních stop na 

ÚLD FD ČVUT, neboť po dekódování zprávy poskytuje informace o konkrétním letadle (resp. 

letadle, které je vybaveno odpovídačem rozšířeným o ADS-B technologii s přidělenou ICAO 

adresou).

Tabulka 3. Bitová struktura zprávy s DF 17
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Obrázek 10. Odpovědi SSR módu S dle pole DF [9]
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3 Sběr dat a jejich vyhodnocení
3.1 Současný stav systému pro sledování a analýzu   
 kondenzačních stop

Systém pro sledování kondenzačních stop a jejich případnou následnou analýzu na ÚLD 

FD ČVUT je založen na snímání předem defi nované oblasti kamerou a tedy zaznamenání 

vzniku a eventuálního vývoje kondenzačních stop v této oblasti, a následném ztotožnění 

kondenzační stopy s prolétávajícím letadlem jež danou stopu vytvořilo. Ke ztotožnění 

s konkrétním letadlem jsou využity zprávy rozšířeného módu S zachycené školními přijímači 

zpráv módu S vyslaných palubními odpovídači, které jsou následně dekódovány, fi ltrovány 

a exportovány do csv. souboru, s nímž je možné dále pracovat. Pro dekódování, filtraci 

a export ADS-B dat se používá program vyvinutý v prostředí MATLAB, což je doposud jediná 

automatizovaná část celého procesu zkoumání kondenzačních stop. Vzhledem k tomu, že 

zatím neexistuje jednotná platforma pro nakládání s dostupnými daty a jednotliví uživatelé 

během vyhodnocovací části procesu využívají různé programové vybavení, je v současnosti 

výstupem systému netypizovaná matice kondenzačních stop, ve které jsou jednotlivé záchyty 

kondenzačních stop manuálně doplněny o další informace.

Do systému tedy vstupují vizuální data z kamer a přijímači zachycené zprávy odpovídačů 

pracujících v rozšířeném módu S, výstupem procesu systému je matice kondenzačních stop 

rozšířená o informace ze zpráv SSR módu S a ADS-B zpráv. 

3.1.1 Vizuální data

Vizuální část systému pro studování kondenzačních stop sestává ze dvou hlavních částí a to 

jednak z kamerového systému tvořeného třemi kamerami HIKVISION DS-2CD4032FWD-A 

s objektivy HIKVISION 5-50 a dále ze síťového videorekordéru HIKVISION DS-7616NI-ST, 

který prostřednictvím webového rozhraní umožňuje sledování kamer v reálném  čase, zpětné 

prohlížení záznamů a manipulaci s nimi, a také správu kamerového systému. Záznamy 

jsou ukládány na interní disk rekordéru a postupně nahrazovány novými. Aby byly dostupné 

záznamy z kamer starší než ty uložené v interním disku, je nutné tyto záznamy přenášet na 

externí uložiště.

Kamery systému jsou umístěny na střeše budovy ČVUT v Děčíně, jejich individuální směrové 

a výškové nastavení lze měnit okolo společné svislé osy. Nastavení směru a vertikálního úhlu 

kamer prošlo v minulosti několika změnami, z nichž poslední známá je defi novaná takto:
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• kamera č. 1 je nastavena horizontálně v magnetickém směru 107° a vertikálně pod úhlem 

cca 16° na navigační bod RAVKU, který má souřadnice 50° 46´ 00,53 ´´ N 14° 25´ 43,87´´ E,

• kamera č. 2 je namířena severozápadně na navigační bod OMELO se souřadnicemi 

50° 50´ 16,49´´ N 14° 00´ 02,73´´ E,

• kamera č. 3 je nastavena horizontálně magnetickým směrem 140° a vertikálně pak pod 

úhlem 15° tak, aby zabírala křížení letových cest N869 a L620 [12, 13].

3.1.2 Data z odpovídačů

Potřebná data z odpovídačů jsou získávána prostřednictvím dvou přijímačů Radarcape ÚLD FD 

ČVUT, které umožňují přijímání zpráv módů A/C/S vysílaných palubními odpovídači. Použitím 

dvou přijímačů je eliminována ztráta informací při případném výpadku jednoho z nich. Tyto 

přijímače jsou umístěny v Praze a jejich výkonové pokrytí je dostatečné pro zachycení zpráv 

z letadel letících ve sledované oblasti Děčína. Přijímač je svou interní programovou výbavou 

schopen poskytovat pomocí webového rozhraní 2D vizualizaci poloh odpovídačů v reálném 

čase a také umožňuje skrze síťové rozhraní tzv. „stream“ dat zachycených přijímačem, přičemž 

pro potřeby ÚLD jsou takto získaná data ukládána do formátu .dat po 20-ti minutových blocích 

na server. Odtud jsou pak jednotlivým uživatelům k dispozici pomocí vzdáleného přístupu.

Uložené soubory .dat je následně nutné zpracovat tak, aby data byla použitelná pro proces 

ztotožnění s kondenzační stopou nebo pro jiné účely. Je potřeba dekódovat jednotlivé zprávy 

a vybrat z nich užitečná data, která jsou poté filtrována a sloučena dle ICAO adresy do jednoho 

souboru formátu .csv. Proces zpracování .dat souborů se odehrává v programu 

filtrace_ADSB_SSR_v11_CRC_v7, který rovněž prošel několika úpravami. Po suštění 

programu jsou automaticky zpracovány dat. soubory vložené uživatelem do složky „Archiv“, 

která je umístěna ve stejné složce jako vlastní program. Výstupem procesu zpracování .dat 

souborů je pak jistý počet csv. souborů uložených do stejné složky „Archiv“, přičemž jeden 

csv. soubor je chronologicky řazeným záznamem dostupných parametrů průletu jednoho 

konkrétního letadla danou oblastí.

Program fi ltrace_ADSB_SSR_v11_CRC_v7 pracuje ve stručnosti tak, že po načtení matice 

všech zpráv módu S obsažených v souboru .dat prochází algoritmus programu tuto matici po 

řádcích, tedy po jednotlivých zprávách módu S. Dále se vyseparují Extended Squitter zprávy 

o délce 112 bitů a je testováno pole DF informující o typu zprávy. Pokud je hodnota pole DF 

17, jde o ADS-B zprávu, a ta je následně dekódována. Z dekódované ADS-B zprávy je dle 

souřadnic polohy rozhoduto o tom, zda se jedná o sledovanou oblast, a v případě že ano, 
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je vytvořen .csv soubor, do kterého se jednotlivé dekódované informace ukládají tak dlouho, 

dokud souhlasí poloha ze zprávy se sledovanou oblastí. Na základě znalosti ICAO adresy 

z dékódování ADS-B zpráv jsou dále do souboru ukládány zprávy módu S, u kterých souhlasí 

výsledek kontrolního součtu CRC (Cyclic Redundancy Check) jakožto ICAO adresa  a časové 

období [1, 3].

Vytvořeným .csv souborům je vygenerován název ve formátu YYYYMMDD_HHMM_xxxxxx.csv, kde 

xxxxxx značí 24 bitovou ICAO adresu získanou ze zpráv. K těmto konkrétním csv. souborům 

je pak individuálně přistupováno uživateli a obsažené informace jsou využívány ke konkrétním 

potřebám uživatelů, typicky jsou podle času průletu přiřazovány k jednotlivým kondenzačním 

stopám [12, 14].

Obrázek 11. Současné prostory sběru dat [Autor, mapový podklad Mapy.cz]

Na obrázku č. 11 jsou znázorněny prostory, ze kterých jsou shromažďovány zprávy módu S 

a které defi nují body se souřadnicemi uvedenými v tabulce č. 4.
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Bod Zeměpisné souřadnice
A 50,7882° N 13,8526° E
B 50,9703° N 14,0628° E
C 50,8107° N 14,1929° E
D 50,7674° N 14,1401° E
E 50,7637° N 14,5680° E
F 50,6325° N 14,4853° E

Tabulka 4. Stávající souřadnice bodů prostorů sběru dat

G 50,6151° N 14,2998° E
H 50,6899° N 14,2383° E
I 50,7729° N 14,3519° E

3.1.3 Výstup systému

Spojením vizuálních a dat z odpovídačů vzniká výstup ze systému, který má v současné 

době nejčastěji podobu tabuky, vytvořené v tabulkovém procesoru. Obsah je do této tabulky 

manuálně vkládán, řádky tabulky představují zaznamenané kondenzační stopy z vizuálního 

vstupu ve sledovaném období, sloupce obsahují informace o těchto stopách. Aby bylo možné 

k záznamům o stopách přiřadit dekódované informace ze zpráv z odpovídačů, je nutné vyhledat 

správný .csv soubor ze všech vygenerovaných souborů pro dané období. Takový soubor může 

být nalezen více způsoby, nejčastěji se čas zaznamenání stopy porovnává s časem obsaženým 

v názvu .csv souboru a v případě přibližné shody je pravděpodobný soubor blíže zkoumán. 

Odpovídají-li informace o poloze a kurzu z tohoto souboru informacím o kondenzační stopě 

(prostor, směr) zaznamenaných při pozorování, je soubor použit k dalšímu zpracování. Není-li 

nalezený soubor jednoznačně označen za správný, je možné použitím webové aplikace 

zobrazující zpětně ADS-B provoz ve sledované oblasti a čase (typicky Flightradar24) určit 

ICAO adresu letadla které stopu vytvořilo a dle této adresy vyhledat příslušný .csv soubor (zde 

je nutno podotknout, že možnost zpětného přehrávání leteckého provozu je u těchto aplikací 

zpoplatněna).

Pokud se podaří stopu ztotožnit s konkrétním .csv souborem, jsou do dalších sloupců výstupní 

tabulky opět manuálně zapsány informace dekódované ze zpráv vysílaných letadly, jež 

kondenzační stopu vytvořily. Tyto výstupní tabulky nejčastěji ve formátu .xls jsou pak ukládány 

na úložiště, ze kterého jsou přístupné uživatelům.

3.1.4 Revize kamerového systému

V rámci této bakalářské práce byla provedena nutná revize kamerového systému vyplývající 

z nesrovnalostí mezi definovanými směry kamer a zjištěnými průlety letadel na jednotlivých 
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kamerách přičemž bylo zjištěno, že kamera č. 3 není vůbec v provozu z důvodu vadného 

připojení k síti a také nebylo možné zjistit její směrování pro zkoumané období, neboť s ní již 

bylo manipulováno. Kamery č. 1 a č. 2 byly znovu zaměřeny, kamera č. 3 byla zprovozněna 

a nastavena pokusně do směru dle navrhované optimalizace. Aktuální parametry nastavení 

kamer jsou uvedeny v tabulce č. 5.

Kamera Magnetický směr Vertikální úhel
1 124° 24°
2 298° 37°
3 55° 25°

Tabulka 5. Aktuální nastavení kamer

U všech kamer bylo zjištěno, že těsnící tmel krycího skla je značně degradovaný a neplní již 

svou funkci (u kamery 3 bylo krycí sklo odpadlé), je nutné toto opravit. Zároveň u kamer byla 

v rámci revize vyčištěna optika.

3.2 Poznatky z práce se systémem

Při vlastní práci se systémem z pohledu uživatele, který potřebuje získat přehled o z řádově 

většího počtu kondenzačních stop než v řádu jednotek, bylo shledáno, že systém jako celek 

je funkčí, tj. umožňuje analýzu kondenzačních stop tvořených letadly tím, že na svém výstupu 

generuje očekávanou matici kondenzačních stop s příslušnými informacemi o letadlech která 

tyto stopy vytvořila a případně i o okolním prostředí, v němž stopa vznikla. Trpí však některými 

nedostatky, z nichž asi nejzávažnější je enormní časová náročnost celého procesu získání 

jednoho záznamu v konečné matici. Poznatky z práce se stávajícím systémem budou využity 

v samostatné kapitole zabývající se optimalizací.

3.2.1  Práce s vizuálními daty

Sledování kamer v reálném čase se jeví pro výzkum kondenzačních stop jako nepraktické 

z hlediska potřebného času na získání dostatečně velkého vzorku těchto stop, naopak ve 

spojení se sledováním ADS-B provozu zobrazeným do 2D mapového podkladu jde o účinný 

nástroj pro kalibraci kamer a zjišťování souřadnic sledovaného prostoru s přesností pro účely 

ÚLD FD ČVUT vyhovující. Používané webové prostředí výše uvedeného rekordéru poskytuje 

dostatečnou funkcionalitu pro pohodlnou práci se záznamy, nicméně není plně funkční na 

všech internetových prohlížečích. Přes řádné nainstalování potřebného pluginu pracuje 

správně pouze na starších verzích MS IE.

Následující odstavce se zabývají sledováním kamerových záznamů prostřednictvím 

audiovizuálních přehrávačů, přičemž se nejvíce osvědčil freeware přehrávač VLC pro jeho 
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široké možnosti především v oblasti přizpůsobení ovládání, čímž jeho užití uspoří nemalé 

množství času při dlouhotrvajícím procházení záznamů ve snaze získat dostatečně velký 

vzorek zaznamenaných kondenzačních stop pro případnou analýzu.

Vyhodnocování kamerových záznamů patří vůbec mezi časově nejnáročnější fázi celého 

procesu a to do doby, než bude k dispozici použitená automatická detekce kondenzačních 

stop. Uvědomíme-li si, že abychom získali přehled o vytvořených kondenzačních stopách 

příkladně z jednoho bezoblačného dne, je nutno projít typicky cca 8 hodin kamerového 

záznamu pořízeného třemi kamerami, tj. 24 hodin záznamu. Tato doba mj. dále naroste o čas 

potřebný pro zapsání objevených stop, který kolísá dle kvality a kvantity zaznamenávaných 

informací, a o čas potřebný pro regeneraci smyslového aparátu člověka. Potřebný čas pro 

regeneraci je samozřejmě individuální, optimální režim byl postupem času stanoven na 

2 hodiny sledování záznamů a 0,5 hodin regenerace. Volbou vhodné rychlosti přehrávání 

záznamu je možno celkovou dobu vyhodnocení konkrétního období naopak zkrátit, zvolená 

rychlost však musí být rozumným kompromisem ohledně rizika nezachycení prolétávajícího 

letadla, což se týká především průletů letadel u kterých nedochází ke vzniku kondenzační 

stopy. Se vzrůstající rychlostí přehrávání též stoupají nároky na HW vybavení zařízení proto, 

aby nedocházelo k vynechávání obrazových rámců a „zamrznutí“ přehrávání. Osvědčila se 

rychlost okolo 8x násobku normální rychlosti, kdy je ještě možné při maximálním soustředění 

a dostatečně dobrých podmínkách okolního prostředí zachytit i letadlo, které stopu nevytvořilo. 

Výše uvedené se však týká pouze kamer, zabírajících pouze jednu letovou cestu a dá se tedy 

předpokládat přibližné místo výskytu letadla či stopy. U kamer zabírajících více letových cest 

je situace složitější, například u kamery č.1 se takových míst v obraze vyskytuje několik a je 

potřeba rychlost přehrávání přizpůsobit tak, aby byl zachován přehled o všech předpokládaných 

pohybech letadel v obraze.

Při objevení pohybujícího se letadla či kondenzační stopy byl záznam zastaven ve vhodný (viz 

obrázek č. 12) okamžik tak, aby se letadlo nacházelo pokud možno na podobném místě jako 

u ostatních objevených letadel letících po stejné letové cestě, a to z důvodu získání co nejvíc 

konzistentních dat pro další práci s nimi. Pokud se nevyskytovala významnější oblačnost, 

jednalo se typicky o 1/2 až 2/3 trajektorie od bodu, kde letadlo do obrazu vstoupilo. V tento 

okamžik už totiž byla predikovatelná změna trajektorie prolétávajícího letadla. U některých 

průletů oblastí byl v tuto chvíli pořízen i snímek obrazu pro další použití, a samozřejmě byly 

zaznamenány základní údaje o kondenzační stopě, jmenovitě čas zpozorování, číslo kamery 

a přibližný směr pohybu letadla na obraze z kamery.
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Viditelnost kondenzačních stop objevených na záznamech je závislá hned na několika 

faktorech, zejména na stavu okolního prostředí (různé druhy oblačnosti včetně mlhy, smog) 

a denní i roční době, tj. poloze Slunce vůdči nastavení magnetického směru a výškového 

úhlu jednotlivých kamer, jakož i na správně nastavených uživatelských parametrech kamer. 

V některých situacích, kdy se nevyskytovala výraznější oblačnost jako na obrázku č. 13, bylo 

přesto jen stěží možno zachytit prolétavající letadla a nelze tedy pouze obecně říci, že vhodné 

dny pro pozorování jsou ty bezoblačné, resp. ty, kdy se nevyskytují oblaka spodního patra. 

Absence oblačnosti je tedy nutnou, nikoliv postačující podmínkou pro úspěšné pozorování 

vznikajících kondenzačních stop.

Záznam parametrů kondenzačních stop do matice .xls formátu se obvykle děje souběžně 

s pozorováním záznamů, nicméně při absenci standardizovaného prostředí pro vkládání dat 

do systému bylo praxí zjištěno, že rychlejším způsobem je záznam parametrů do předem 

vytištěných tabulek ručně a po získání určitého objemu dat tato data přepsat do digitální 

podoby. Úspora času je značná, neboť odpadne mnoho opakujících se úkonů při přepínání 

mezi jednotlivými aplikacemi. Při zpracovávání velkého objemu záznamů postupně vznikala 

vylepšení zejména na poli kvality i kvantity zaznamenávaných informací, využitelných pro 

Obrázek 12. Vhodný okamžik zaznamenání kondenzační stopy
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pozdější částečnou automatizaci získávání záznamů pro výstupní matici. Předchozí záznamy 

pak byly o tato nová vylepšení zpětně doplňovány, což sice spotřebovalo další množství času, 

nicméně pro optimalizaci systému byla konzistence nasbíraných informací zásadní.

Obrázek 13. Obtížně zpozorovatelná kondenzační stopa

3.2.2 Práce se zprávami z odpovídačů a jejich přiřazení k zaznamenaným stopám

Jak již bylo zmíněno, pro ztotožnění zachycené kondenzační stopy v určitém časovém 

okamžiku s letadlem, které ji vytvořilo, je nutné mít k dispozici dekódované zprávy z odpovídačů  

SSR módu S, prezentovaná vhodnou formou. Získání těchto dat je vcelku nenáročné a drtivé 

množství práce odvede fi ltrovací program. Pro vygenerování dekódovaných zpráv do .csv 

souborů je pouze nutné umístit zdrojové soubory .dat do příslušné složky a po spuštění 

programu jsou obdrženy výsledné .csv soubory. Z důvodu neexistující jednotné platformy pro 

analýzu kondenzačních stop se musí s příslušnými .csv nakládat ručně, vyhledávat v množství 

souborů ten správný, porovnávat informace v něm obsažené a v případě shody pak přepsat 

informace do výstupní matice. Úspěšnost tohoto procesu je silně závislá na kvalitě informací 

o zachyceném průletu letadla či vytvořené kondenzační stopě a pochopitelně na existenci 

patřičného .csv souboru. Z důvodů popsaných výše plyne, že proces přiřazování konkrétních 

informací o letadle, které zkoumanou stopu vytvořilo, k informacím o vytvořené stopě, je též 
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velmi časově náročný, avšak na rozdíl od sledování záznamů z kamer poskytuje značný 

prostor pro optimalizaci.

Pro ověřování polohy vstupních a výstupních bodů u jednotlivých .csv souborů do/z oblasti 

pokryté sběrem zpráv SSR módu S bylo v nezbytných případech používáno nástrojů webové 

stránky mapy.cz a též výpočtu kurzu z poloh z dekódovaných zpráv, přičemž bylo zjištěno, že 

u většiny zachycených průletů letadel kamerou č. 1 neodpovídá hodnota dekódovaného pole 

Heading skutečnosti, u kamery č.2 se tento problém nevyskytuje.

3.3 Prezentace systémem získaných dat

Pro potřeby optimalizace systému a pro přispění autora do výzkumu kondenzačních stop ÚLD 

FD ČVUT byl proveden z období od 2. 10. 2018 do 10. 10. 2018 sběr informací o výskytu 

kondenzačních stop (či pohybů letadel bez vzniku kondenzační stopy). Byl získán vzorek 

čítající 1752 zachycených pohybů letadel v kamerových záznamech, z toho ve dnech 3. 10. 2018 

a 4. 10. 2018 byl tento vzorek doplněn i o informace z palubních odpovídačů.

Během analýzy zaznamenaných dat kamerovým systémem ve sledovaném období však 

bylo zjištěno, že zatím co pohyby letadel na kamerách 1 a 2 odpovídají definici kamerového 

systému a prostory sběru dat z odpovídačů pokrývají zabíraný prostor těchto kamer, pohyby 

letadel na záznamech z kamery č.3 neodpovídají předpokladům a tudíž ani nastavení kamery 

neodpovídá uvedeným parametrům v kapitole 3.1.1 a bylo tedy nutné nastavení kamer ověřit. 

Vzhledem k těmto okolnostem nebylo možné ani přiřadit data z odpovídačů k průletům letadel 

zaznamenaných touto kamerou.

Oproti dosud sledovaným základním parametrům kondenzačních stop a pohybu letadel je 

tvořících, tedy času zpozorování a zániku stopy, doby trvání stopy a směru pohybu letadla  

udávaného názvem letové cesty, byl sběr informací z kamerových záznamů rozšířen o parametry 

nové, týkající se především perzistetntích kondenzačních stop. V této kapitole je pracováno 

pouze s parametry základními, rozšířené parametry budou popsány a využity v kapitole 

o optimalizaci systému.

Detailní přehled všech získaných informací je zřejmý z výstupní matice kondenzačních stop, 

obsažené v příloze.

3.3.1 Statistiky zaznamenaných kondenzačních stop

Z grafu č. 3 je zřejmé, jak zásadní vliv na počet zachycených pohybů má stav atmosféry (na 

rozdíl od systémů založených na satelitním snímkování, které umožňují snímání atmosféry 
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v širším spektru než pouze viditelné části). Zatímco dne 2. 10. 2018 nemohl být zaznamenán 

žádný pohyb letadla nad snímanou oblastí z důvodu přetrvávající souvislé nízké oblačnosti, 

dne 5. 10. 2018 byl naopak zaznamenán počet maximální, a to 348 pohybů při téměř ideálních 

podmínkách stavu atmosféry.

Počet zachycených pohybů z jednotlivých kamer je uveden v grafu č. 4, nejvíce pohybů letadel 

bylo zaznamenáno na kameře č. 1, která zabírá nejvíce letových cest.

Graf 3. Počet zaznamenaných stop v jednotlivých dnech

Graf 4. Počet zaznamenaných stop jednotlivými kamerami
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Graf 5. Zastoupení krátkodobých a dlouhodobých kondenzačních stop

Graf 6. Zastoupení krátkodobých a dlouhodobých kondenzačních stop v jednotlivých dnech

Zastoupení hlavních kategorií kondenzačních stop vyjadřují grafy č. 5 a č. 6, nejvyššího podílu 

perzistentních kondenzačních stop bylo dosaženo dne 6. 10. 2018.

Podíl jednotlivých kategorií podle toho co se s kondenzační stopou stalo ukazují grafy č. 7 a č. 

8, přičemž kategorie „Odváta“ značí stopu, která nepřestala existovat ale byla větrem odváta 

ze záběru kamery, kategorie „Splynula“ značí stopu, která se spojila s oblačností či jinou 

stopou,   kategorie „Překryta“ značí stopu překrytou oblačností a kategorie Rozplynula se“ 

značí přirozený rozpad stopy.
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Graf 7. Zastoupení kondenzačních stop dle konečného stavu

Graf 8. Zastoupení kondenzačních stop dle konečného stavu v jednotlivých dnech

Den 5. 10. 2018 byl zajímavý tím, že se téměř nevyskytova žádná jiná kategorie mimo 

kategorie „Rozplynula se“, panovalo jasné počasí a pravděpodobně v hladinách kde se tvoří 

kondenzační stopy byla nízká vlhkost.

Zajímavá je i statistika, zda se dlouhodobá kondenzační stopa rozšiřovala či nikoliv, což 

znázorňují grafy č. 9 a č. 10. Tato statistika je však zatížena subjektivním vnímáním autora, 

při zaznamenávání kondenzačních stop bylo zapisováno i konečné stadium stopy. Defi nice 

těchto kategorií však ještě musí být stanovena a proto jsou v této statistice uvažovány jen dva 

základní případy, které byly stanoveny tak, že stopa, která nejevila známky ztráty kompaktnosti 

po dobu její existence na záznamu, byla označena jako „Nerozšiřuje se“. 
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Graf 9. Zastoupení kondenzačních stop dle rozšiřování kondenzační stopy

Graf 10. Zastoupení kondenzačních stop dle rozšiřování kondenzační stopy v jednotlivých dnech
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4 Optimalizace systému pro analýzu    
 kondenzačních stop
Hlavním cílem této kapitoly je navrhnout změny celého sytému tak, aby byl přívětivější pro 

obsluhu, efektivnější ohledně času potřebného k vytvoření jednoho záznamu do výstupní matice 

kondenzačních stop a aby systém poskytoval potřebné informace týkající se perzistentních 

stop, které za jistých okolností mohou indukovat oblačnost. Například z předchozí kapitoly je 

zřejmé, že 20 % všech zaznamenaných stop (většina dlouhodobých) končí odvátím ze záběru 

kamery a není tak možné zkoumat jejich další vývoj. 

4.1 Optimalizace kamerového systému

Mimo variantu, že nastavení kamer zůstane stávající s tím, že se po určité době vyhodnotí 

zachycovaný provoz vzhledem ke změně provádění letů ve FIR Praha a s tím spojené 

rozdílné využívání prostoru okolo Děčína, je vhodné v rámci optimalizace systému nalézt nové 

směrování kamer. Pro úspěšnou optimalizaci kamerového sytému je třeba nejprve provést 

úvahu nad tím, co od tohoto systému očekáváme, resp. jaké parametry kondenzačních stop 

chceme sledovat a to s přihlédutím k leteckému provozu v okolí Děčína. Již nestačí spokojit 

se s faktem, že kondenzační stopu zaznamenáme. Jestliže je výzkum kondenzačních stop 

na ULD FD ČVUT zaměřen na perzistentní kondenzační stopy, měl by být kamerový systém 

tomuto přizpůsoben. K optimalizaci kamerového systému, za předpokladu že jsou k dispozici 

tři kamery, je možno využít změn následujících parametrů:

• magnetický směr záběru kamery,

• výškový úhel záběru kamery,

• ohnisková vzdálenost objektivu kamery.

Nedostatky stávajícího nastavení kamer, vedoucí k optimalizaci kamerového systému, shrnuje 

tabulka č. 6.

Tabulka 6. Nedostatky kamer

Kamera č. Popis nedostatků
1 Oslnění kamery v dopoledních hodinách, nepřehlednost (počet zabíraných 

letových cest)
2 Téměř ideální nastavení
3 Kamera míří jiným než defi novaným směrem, chybí příslušný prostor sběru 

dat
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4.1.1 Požadavky na kamerový systém z hlediska kondenzačních stop

Kamerový sytém výzkumu kondenzačních stop musí být schopen zejména:

• zachytit dostatečný počet pohybů letadel,

• zachytit pohyb letadel po dostatečně dlouhé trajektorii, ideálně zakřivené,

• zachytit případnou perzistentní stopu co nejdéle od okamžiku vzniku.

Stávající nastavení kamer splňovalo pouze první dva uvedené body. Toto však přestává platit 

po realizaci dalšího dílčího kroku konceptu FRACZECH (Free Route Airspace Czech), kdy 

jsou dosavadní RNAV tratě horního vzdušného prostoru nahrazovány v přechodném období 

přímými tratěmi DCT a to bez časového omezení, tedy 24H/7D, přičemž dle vyjádření ŘLP 

na dotaz předpokládaného termínu plné implementace se počítá se zavedením FRA ve FIR 

Praha v únoru 2021, viz též obrázek č. 14. Jedná se nyní tedy o mezistav, kdy jsou ve FIR 

Praha používány pro plánování letu jak tratě RNAV, tak i přímé tratě, oblast Děčína nevyjímaje, 

což má nepochybně vliv na požadavek zachycení dostatečného počtu pohybů v této oblasti. 

Obrázek 14. Přepokládaný stav implementace FRA ke konci roku 2020 [15]
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Požadavek na zachycení pohybu letadel po dostatečně dlouhé trajektorii vychází ze zkušenosti 

z pozorování záznamů kondenzačních stop především kamery č. 1, kdy některé průlety 

letadel jsou sice zachyceny, avšak neposkytují téměř žádné informace vypovídající o trvání 

kondenzační stopy, neboť velmi často docházelo k odvátí stopy či překrytí stopy fragmenty  

oblačnosti.

Splnění posledního bodu je pak možné rozšířením prostoru zabíraného jednou kamerou 

o záběr z kamery druhé, která bude snímat další pohyb dlouhodobé kondenzační stopy po 

odvátí ze záběru z předchozí kamery. Zde však hraje zásadní roli pro určení směrování kamery 

směr větru, kterým je stopa odváta. Pro maximalizaci úspěšného zachycení odváté stopy je 

tak nutné určit převládající směr větru v hladinách, kde se kondenzační stopy vyskytují.

4.1.2 Směrové řešení kamer

Vzhledem k faktu, že se zatím provoz v okolí Děčína v letových hladinách s předpokladem 

tvorby kondenzačních stop odehrává dle publikovaných DCT tratí i některých RNAV tratí, je 

nutné tomu částečně přizpůsobit směrování kamer. Z horního vzdušného prostoru FIR Praha 

v okolí Děčína jsou vyjmuty doposud pro výzkum používané letové cesty L620, M725, N869, 

Z21, zachována je pouze letová cesta L858. Rovněž je z horního vzdušného prostoru vyjmut 

navigační bod RAVKU, jak je patrné z obrázku č. 15 [13, 16].
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Obrázek 15. Mapa horního vzdušného prostoru s použitelnými DCT tratěmi pro výzkum [16, upraveno]
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Ze statistiky ŘLP na obrázku č. 16 využívání DCT tratí v roce 2019 (není zahrnuta novější DCT 

trať OMELO-GOLDOP)je zřejmé, že pro směrování kamer z hlediska vytíženosti je možné 

využít DCT tratě ASTEL-OKG, ASTEL-RAPET, HDO-MAVOR, popř. ASTEL-GOLDOP [16, 17].

Obrázek 16. Statistika využívání DCT tratí za rok 2019 [17]

Je též potřeba zohlednit fakt, že v dopoledních hodinách v původním směrování kamery č. 1 na 

bod RAVKU docházelo při pozorování často k horší viditelnosti kondenzační stopy v důsledku 

oslnění kamery slunečním svitem v dopoledních hodinách, což demonstruje obrázek č.17.

Tabulka 7. Návrh nového směrování kamer

Číslo kamery Navigační bod Souřadnice bodu M a g n e t i c k ý 
směr

1 HDO 50° 55  ́41,34´́  N 14° 22  ́07,68´́  E 34°
2 OMELO 50° 50  ́16,49´́  N 14° 00  ́02,73´́  E 290°
3 50° 52  ́59,44´́  N 14° 26  ́50,41´́  E 55°

Po zvážení výše uvedených okolností bylo zvoleno směrové řešení, uvedené v tabulce 

č. 7 a znázorněné na obrázku č. 18. Toto nastavení by mělo zachovat dostatečný počet 

zachycených pohybů letadel a to po optimálních trajektoriích v záběrech kamer. Kamera č. 

3 je použita zejména pro sledování perzistentních stop odvanutých převažujícím směrem 

větru ze záběru kamery č.1, přičemž tento směr byl vybrán v souladu s grafu č. 10. Data pro 

tento graf byla získána z aerologických měření ČHMÚ za rok 2018. Bylo vybráno měření 

ze sond vypouštěných v Praze ve 12.00 hod. UTC z každého dne v roce a vybrané střední 
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Obrázek 17. Oslnění kamery č. 1 v dopoledních hodinách
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Graf 11. Četnosti směru větru ve FL310 nad územím ČR za rok 2018
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Kamera č. 2 zůstává kromě výškového úhlu prakticky beze změn, je však potřeba vyhodnotit 

s odstupem času četnost pohybů na DCT trati OMELO-GOLDOP, v případě potřeby nalézt pro 

tuto kameru jiné směrování. Magnetický kurz této kamery též vyhovuje z hlediska převládajícího 

směru odvanutých stop.

4.1.3 Výškový úhel kamer

Řešením goniometrické úlohy pravoúhlého trojúhelníku (se zanedbáním refrakce atmosféry a 

zakřivení povrchu Země) se dospěje k nastavení zaokrouhlených úhlů na celé stupně kamer. 

Výškové úhly nastavení kamer jsou zřejmé z tabulky č. 8. Bod A je stanovištěm kamer s přibližnou 

nadmořskou výškou 140 m.n.m, bod B je navigační bod ve stejné nadmořské výšce jako bod 

A, bod C je výška k pomyslnému středu rozsahu hladin s výskytem kondenzačních stop nad 

navigačním bodem. V tabulce č. 9 je uveden přehled parametrů nového nastavení kamer.

hladiny rozsahu hladin, kde se vyskytují kondenzační stopy. Přesto, že sonda během výstupu 

do měřené hladiny může urazit značnou horizontální vzdálenost, je graf č. 10 pro získání 

představy o převažujícím proudění ve FL310 dostačující. Je možné ho též zpřesnit zahrnutím 

dat z blízkých okolních stanovišť vypouštěných sond a rozšířením počtu hladin s výskytem 

kondenzačních stop. Z grafu je jasně vidět přvažující jihozápadní až severozápadní proudění 

ve zmíněné hladině od [18, 19].

Obrázek 18. Situace navrhovaného směrování kamer [mapový podklad Mapy.cz]
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Číslo kamery Navigační bod Vzdálenost AB Výška BC Úhel
1 HDO 19 880 m 9 360 m 25°
2 OMELO 16 520 m 9 360 m 30°
3 19 880 m 9 360 m 25°

Tabulka 8. Výškové úhly kamer

Tabulka 9. Navrhované nastavení kamer

Kamera Magnetický směr Vertikální úhel
1 34° 25°
2 290° 30°
3 55° 25°

4.1.4 Prostory sběru dat

Novému směrovému a výškovému nastavení kamer přísluší i nově defi nované prostory pro 

sběr dat z odpovídačů, nalezené způsobem popsaným v kapitole 5. Zeměpisné souřadnice 

bodů defi niující tyto prostory jsou uvedeny v tabulce č. 10., prostory jsou znázorněny na 

obrázku č.18. Pro kameru 3 není v navrhované optimalizaci počítáno se sběrem dat z palubních 

odpovídačů, tato kamera slouží výhradně pro pozorování dlouhodobých kondenzačních stop 

odvanutých z obrazu kamery 1.

Tabulka 10. Souřadnice bodů navrhovaných prostorů sběru dat

Bod Zeměpisné souřadnice
1 50,8249° N 13,7631° E
2 50,9280° N 13,8324° E
3 50,7906° N 14,0913° E
4 50.8158° N 14,1078° E
5 50,8740° N 14,2661° E
6 50,8510° N 14,3169° E
7 51,1385° N 14,4412° E
8 51,0530° N 14,6499° E

4.2 Optimalizace vyhodnocování záznamů z kamer

Z hlediska výzkumu perzistentních kondenzačních stop je vhodné zaznamenávat i doplňující 

informace vypovídající jak o vzniku, tak i o vývoji takové stopy. Některé tyto informace 

slouží čistě pro kategorizaci či popis stop a jejich další analýzu, jiné jsou nezbytné pro dále 

navrženou automatizaci přiřazovacího procesu kondenzační stopy s letadlem. Navrhované 

zaznamenávané parametry kondenzačních stop jsou použity v matici kondenzačních stop, 

obsažené v příloze. V dalším textu je uveden popis vybraných zaznamenávaných parametrů.
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4.2.1 Časové údaje

Časové údaje (UTC) jsou odečteny z obrazu ve vhodném okamžiku dle kapitoly 3.2.1 a jsou to:

• čas záznamu kondenzační stopy,

• čas zániku, resp. čas okamžiku, kdy již stopu nelze dále sledovat,

• vypočítaná doba trvání kondenzační stopy.

4.2.2 Směr v okamžiku záznamu kondenzační stopy

Jedná se o odečtený směr trajektorie pohybu letadla jak se jeví na obraze z kamery v rozsahu 

0° až 360°, nahrazuje původní parametr „Směr letu“ (jeho význam klesl se zavedením DCT 

tratí). Povinný je pouze směr v okamžiku záznamu kondenzační stopy. K odečtu směru letadla 

v obraze kamery je možné vyvinout software řešení, kde by bylo možné při zastaveném 

záznamu měřit úhel, což je ale mimo rámec této práce, nebo použít méně sofi stikované řešení 

v podobě směrové růžice vytištěné na průhlednou fólii, tu přikládat na zobrazovací zařízení 

a následně odečíst směr.

Obrázek 19. Odečtení směru z obrazu
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Vzhledem k tomu, že jsou tyto údaje v dále navrhovaném automatizovaném procesu přiřazování 

přepočítávány a porovnávány s kurzem dekódovaným ze zpráv z palubních odpovídačů, je 

nutné zaznamenávat tento údaj velmi pečlivě. Vše je patrné z obrázku č. 19.

4.2.3 Kategorie kondenzační stopy

Kategorie kondenzační stopy je základní dělení kondenzačních stop, přičemž kategorie je 

přiřazena dle vypočítané doby trvání kondenzační stopy. Základní kategorie stop jsou:

• krátkodobá kondenzační stopa, doba trvání do 60 sekund (K),

• dlouhodobá kondenzační stopa, doba trvání nad 60 sekund (D).

Dříve se používala kategorizace společná s následující kategorií konce kondenzační stopy, 

což však bylo zavádějící, neboť existují kombinace, které nebyly takovou kategorizací popsány 

(např. kombinace odváta x dlouhodobá, tedy prováděla-li by se selekce perzistentních stop dle 

původní kategorie, neobsahovala by stopy které byly sice dlouhodobé, avšak byly odváty ze 

záběru kamery).

4.2.4 Kategorie konce kondenzační stopy 

Tato kategorie popisuje důvody, kdy již nebylo možné dále zkoumanou stopu sledovat. Jsou 

zavedeny čtyři kategorie:

• odváta mimo obraz (O),

• překryta oblačností (P),

• splynula s oblačností nebo jinými stopami (S),

• rozplynula se (R).

S koncem stopy souvisí i další zaznamenávané parametry ve zkoumaném období, ty jsou však 

zatíženy subjektivním pohledem konkrétního pozorovatele. Mohou však být velmi užitečné 

při zkoumání indukované oblačnosti z kondenzačních stop. Jedná se o snahu kategorizovat 

rozšiřování stop, je však na zvážení, jak tyto kategorie defi novat, v přiložené matici je použita 

následující kategorizace:

• nerozšiřuje se (1),

• mírně se rozšiřuje (2),

46



• velmi se rozšiřuje (3),

• pokrývá většinu obrazu (4).

4.3 Optimalizace procesu získání výstupní matice

Jak již bylo uvedeno dříve, získání výstupní matice se doposud odehrávalo přiřazováním 

příslušných informací získaných ze zpráv z palubních odpovídačů SSR módu S k záznamům 

o stopách ručně. Automatizací přiřazovacího procesu však může být dosaženo značných 

časových úspor. V následujícím textu je navrženo teoretické řešení, kdy na základě informací 

o vzniklé kondenzační stopě (průletu letadla) ve sledované oblasti, může dojít automaticky 

k přiřazení správného csv. souboru a zápisu vybraných informací z tohoto souboru do výstupní 

matice kondenzačních stop. V rámci rozsahu této práce je navržena základní metodika 

přiřazení zpráv SSR módu S, nejsou řešeny speciální případy jako např. situace, kdy letadla 

letí velmi blízko sebe nebo se ve stejnou dobu objeví na více kamerách letadla letící stejným 

kurzem a pro takové situace bude třeba ještě proces zdokonalit.

4.3.1 Popis funkce procesu automatického přiřazení .csv souboru

Aby bylo možné zautomatizovat přiřazení .csv souboru, je třeba znát následující vstupní údaje, 

odečtené při pozorování záznamu z kamery:

• číslo kamery,

• čas UTC, kdy je kondenzační stopa zaznamenána,

• směr, kterým se letadlo v tomto čase na obrazu pohybuje.

Na základě času zaznamenání stopy, s tolerancí přibližně rovné době průletu letadla oblastí, 

jsou vyhledány .csv soubory, které ve svém názvu obsahují příslušný čas vstupu do prostoru 

sběru zpráv SSR módu S. V těchto souborech jsou dále testovány dvě polohy letadla, jedna 

před zprávou mající přibližně stejný čas jako je čas záznamu stopy, jedna ze zprávy po tomto 

čase. Z těchto dvou poloh je vypočtítán kurz letadla. Tento vypočítaný kurz z poloh letadla z 

ADS-B zpráv je porovnáván s kurzem přepočítaným z odečteného směru pohybu letadla 

na obrazu a to na základě znalosti čísla kamery, resp. magnetického směru do kterého je 

kamera namířena. V případě shody (s jistou tolerancí) jsou do výstupní matice kondenzačních 

stop zaznamenány vybrané informace ze zpráv SSR módu S k příslušným záznamům 

kondenzačních stop. V případě že se nepodaří určit jeden konkrétní .csv soubor k zápisu 

nedojde. Předpokládá se, že množství takových případů bude v řádu jednotek procent. Existují 
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tři základní možnosti, proč proces nerozezná správný .csv soubor: buď soubor neexistuje, 

podmínky splní více souborů a nebo soubor neobsahuje potřebné informace. Tyto nepřiřazené 

kondenzační stopy pak je nutné dohledat ručně, nebo (v případě budoucí jednotné platformy) 

bude nabídnuto uživateli jiné řešení. Proces přiřazování je znázorněn vývojovým diagramem 

algoritmu na obrázku č. 20.

Obrázek 20. Algoritmus pro automatické přiřazování informací z .csv souborů
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4.3.2 Výpočet kurzu z odečteného směru

Přesný výpočet kurzu letadla, které prolétá sledovanou oblastí, závisí na mnoha 

proměnných a problematika transformace 3D prostoru do jedné pomyslné roviny promítání 

zdaleka přesahuje rámec této bakalářské práce. Dále uvedený zjednodušený výpočet však 

pro přiřazovací proces postačuje a bude ověřen v samostatné části této kapitoly. Do tohoto 

výpočtu vstupují následující proměnné:

• magnetický směr, do kterého je kamera nastavena,

• výškový úhel nastavení kamery,

• odečtený směr prolétávajícího letadla,

Situaci pro výpočet kurzu představuje následující obrázku č. 21.

Obrázek 21. Boční pohled na situac pro výpočet kurzu z obrazu
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Z obrázku je patrné, k jakému zkreslení směrové růžice (kterou představuje jednotková 

kružnice) ve směru od stanoviště kamer dochází při zanedbání zakřivení povrchu Země 

a zanedbání změny výšky letícího letadla. K tomuto zkreslení by nedocházelo pouze v případě, 

kdyby byla kamera nastavena v úhlu 90°, tj. svisle vzhůru a růžice by byla umístěna přímo nad 

ní, pak by byla směrová růžice pozorovaná zespodu pouze převrácená tak, že počátek by byl 

posunut o 180° a byla by orientovaná proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Přepočítání 

odečteného směru do převráceného podle osy x je možné provést dle následujících vzorců, 

kde N je magnetický směr nastavení kamery, S je směr letadla odečtený z monitoru a Kp je 

převrácený kurz, přičemž pro N platí vztahy 4.1 a 4.2, pro N platí vztahy 4.3 

a 4.4.
(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

Při pozorování letadel (a promítání do jedné roviny) v jisté vzdálenosti a výšce pak dochází ke 

změně pomyslného svislého rozměru růžice symetricky, neuvažujeme-li se rozdílná velikost 

při promítání do jedné roviny. Pro výše uvedené se předpokládá, že pozorovaný bod leží 

v průsečíku svislé a vororovné osy snímaného obrazu kamerou. Zkreslení vznikající polohou 

pozorovaného bodu mimo průsečík os opět pro tento zjednodušený výpočet není zahrnuto. 

Z obrázku č. 21. je zřejmé, že velikost vedlejší polosy b se získá ze vztahu sin *a, přičemž 

v případě jednotkové kružnice se tento vztah redukuje na b=sin . Je-li známa pro konkrétní 

úhel  velikost b, použije se pro jednotkovou kružnici transformaci bodu na této kružnici do 

bodu na elipse, neboť je známo, že souřadnice na ose x se nemění a souřadnice na ose y se 

mění ve stejném poměru jako jsou vůdči sobě poloosy a a b. Použitím goniometrických vzorců 

se dospěje k vyjádření převráceného kurzu Kp  z předchozího kroku do podoby výsledného 

transformovaného kurzu Kt. Pro jednotlivé kvadranty (bráno ve směru otáčení hodinových 

ručiček) platí následující vztahy 4.5 až 4.7, přičemž n značí poměr poloos elipsy (v případě 

jednotkové kružnice je n=b). 

(4.5)

(4.6)

(4.7)

I. kvadrant

II. a III kvadrant

IV. kvadrant
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Tedy lze zjednodušeně říci, že v závislosti na výškovém úhlu nastavení kamery se pozorovaná 

růžice mění z kružnice při úhlu 90° na přímku při úhlu 0° v nekonečné vzdálenosti (uvažujeme-li, 

že se pohybujeme na nekonečně velké horizontální rovině), čím větší je nastavení vertikálního 

úhlu kamery vůdči pomyslnému horizontu, tím dochází k menšímu zkreslení.

4.3.3 Výpočet kurzu ze zeměpisných souřadnic

Je-li znám transformovaný kurz z odečteného směru na obrazu, je potřeba jej porovnat s kurzem 

vypočítaným ze zeměpisných souřadnic získaných z ADS-B zpráv. Optimální je vybrat pro 

výpočet takové zprávy o poloze letadla, které se nachází v rozmezí cca 5 sekund okolo času 

zaznamenání kondenzační stopy a nevnášejí tím chybu při případné změně kurzu. To by měl 

být přiměřeně velký časový úsek pro získání dostatečně přesného kurzu v čase záznamu 

kondenzační stopy. V případě, že .csv soubor neobsahuje zprávy před či po čase zaznamenání 

kondenzační stopy, je potřeba vzít v úvahu nejbližší možné zprávy s uvedeným časovým 

rozestupem. Opět je potřeba zdůraznit, že se jedná o zjednodušený výpočet, neboť je zde 

vnesena jistá chyba tím, že souřadnice ze systému WGS84 jsou použity bez transformace do 

pravoúhlé soustavy. V uvažovaných rozměrech prostoru se však tato chyba projeví jen málo 

a opět ji lze zanedbat. Pro jednotlivé kvadraty výpočtu kurzu Ks ze souřadnic se pak použijí 

následující vztahy 4.8 až 4.11, x1 značí počáteční východní délku, x2 značí koncovou východní 

délku, y1 značí počáteční severní šířku a y2 značí koncovou severní šířku:

(4.8)

(4.11)

(4.10)

(4.9)

I. kvadrant

II. kvadrant

III. kvadrant

IV. kvadrant

4.3.4 Porovnání obou kurzů a vyhodnocení algoritmu

Při automatickém porovnání kurzu Ks s transformovaným kurzem Kt by bylo třeba zavést jistou 

toleranci, neboť ve všech krocích výpočtu je vnesena dílčími zjednodušeními chyba. Nicméně 

ověřením výpočtu bylo zjištěno, že v nejnáchylnějších směru na přesnost (letadla letící v 

horizontálním směru obrazu) byly kurzy určeny s maximální odchylkou 15°, tj. s cca 4,2% 

chybou, což je plně dostačující pro rozhodnutí o správnosti .csv souboru. Tolerance rozdílu 

obou kurzů pro přiřazování .csv souboru by tedy měla postačovat v rozmezí 45°. Ve zkušební 
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matici o 50-ti záznamech kondenzačních stop byl otestován výše uvedený algoritmus pro 

přiřazení csv.souborů. Zkušební matice byla sestavena z těch stop, kde existuje validní .csv 

soubor a směr odečtený při záznamu stopy byl precizně změřen. Výsledky porovnání kurzů 

Ks  a Kt shrnuje tabulka č. 11, testovací matice kondenzačních stop s přiřazenými soubory za 

použití výše popsaného algoritmu je obsažena v příloze. 

Tabulka 11. Vyhodnocení algoritmu přiřazování

Odchylka minimální Odchylka maximální Odchylka průměrná
Odchylka [°] 0 15 6,6
Odchylka [%] 0 4,2 2

K nalezení správného .csv souboru nám tedy ve většině případů postačí znalost základních 

údajů o průletu letadla zjištěných při sledování kamer a existence korektního souboru 

obsahující dekódované polohy z ADS-B zprávy v požadovaném čase. Ověřovat zjištěné 

informace užitím např. aplikace Flightradar24 (v placené verzi se zpětným prohlížením) tak 

již nebude nutné. Ověření možnosti zautomatizovat přiřazování informací z .csv souborů ke 

kondenzačním stopám je hlavním přínosem tohoto algoritmu oproti dosud užívané metodice, 

popsané v kapitole 3.

4.5 Optimalizace struktury systému

Zde je v krátkosti navržena budoucí možná podoba systému pro analýzu kondenzačních stop, 

není účelem této části práce navrhnout konkrétní řešení, jde o úvahu o možné budoucí podobě 

systému. Vzhledem k náročnosti získání adekvátního množství záznamů s přiřazenými 

informacemi ze zpráv SSR módu S je záhodno tento proces co možná nejvíce uživateli 

zjednodušit. Zároveň je třeba  již vyhodnocená období snadno zpřístupnit i jiným uživatelům, 

poskytnout např. možnost vyhledávání stop podle kategorie a další. 

Ideálním řešením by tedy bylo pojmout celý systém jako softwarovou aplikaci s třívrstvou 

architekturou, přičemž jakákoliv třívrstvá architektura v softwarovým inženýrství se skládá 

z následujících vrstev:

• datová vrstva

• aplikační vrstva

• prezentační vrstva
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4.5.1 Datová vrstva a aplikační vrstva

Hlavní smysl datové vrstvy spočívá v práci s daty. Tato vrstva data jak uchovává na datových 

servrech, tak i data obsluhuje a zaručuje konzistenci těchto dat. Tuto vrstvu můžeme chápat 

jako uspořádaný systém tabulek, kde tabulka se skládá z jednotlivých řádků (záznamů, 

entit) a sloupců, které představují informace k jednotlivým záznamům. V případě databáze 

pro systém analýzy kondenzačních stop jde především o hlavní matici zaznamenaných 

kondenzačních stop doplněnou o informace ze zpráv palubních odpovídačů pracujících 

v módu S, dále pak tabulek nutných pro doplnění dalších informací, jako např. typ letadla které 

kondenzační stopu vytvořilo, které nejsou z těchto zpráv získatelné. Asi nejzásadnější pro 

hlavní matici kondenzačních stop v databázi je mimo správné volby klíčů z hlediska integrity 

dat navrhnout vhodné uspořádání této matice. Za tímto účelem by měl být vytvořen seznam 

požadavků na tuto matici, vycházející z potřeb uživatelů tohoto systému. V době psaní této 

práce však takový seznam požadavků není znám, bude tedy nutné provést průzkum a na 

základě něho pak stanovit jednotnou podobu matice která bude nadále užívána.V aplikační 

vrstvě se odehrávají veškeré výpočetní operace a nachází se zde logika celého systému pro 

analýzu kondenzačních stop. Obsahuje tedy i dílčí programy, z jejichž výstupů jsou data do 

datové vrstvy ukládána. Požadavky na tuto vrstvu pak vzejdou z fi nálního řešení požadavků 

na celou aplikaci.

4.5.2 Prezentační vrstva

Jde o vrstvu, která je z pohledu uživatele nejdůležitější a která jako jediná přímo s uživatelem 

interaguje. Z dosavadních zkušeností autora se stávajícím systémem vyplynula následující 

logika prezentační vrstvy aplikace.Takováto logika splňuje většinu nároků uživatele na systém. 

Umožňuje mu po přihlášení do systému především:

• prohlížet záznamy z kamer,

• sledovat kamery v reálném čase,

• sledovat 2D zobrazení situace v prostoru pokrytém školními přijímači zpráv módu S,

• do formulářů zaznamenávat data získaná sledováním kamer,

• pořizovat snímek kondenzační stopy do databáze,

• zobrazovat/exportovat hlavní matici kondenzačních stop dle vybraných parametrů,

• nahrávat do databáze záznamy z jiných zdrojů v odpovídajícím formátu.
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4.6 Shrnutí navržené optimalizace

V jednotlivých částech této kapitoly byla navržena dílčí vylepšení systému a to jak drobných 

tak i zásadnějších. Byla navrhnuta úprava matice kondenzačních stop v podobě přidání či 

změně některých parametrů mj. důležitých pro změnu v přiřazování informací z .csv souborů, 

bylo navrženo nové směrování kamer refl ektující změnu v užívání vzdušného prostoru 

v okolí stanoviště kamer. Též bylo přihlédnuto k faktu, že stávající nastavení kamer nepříliš 

umožňovalo sledovat dlouhodobý vývoj kondenzačních stop. 

Jako největší přínos celé optimalizace je pak autorem vnímáno stanovení postupu částečné 

automatizace přiřazování informací ze zpráv SSR módu S na základě ověření, že lze tyto 

informace přiřazovat pomocí porovnání odečteného směru z obrazu s kurzem vypočítaným 

ze souřadnic poloh letadla, čemuž byla věnována patřičná pozornost. Využití algoritmu pro 

částečnou automatizaci je možné jak v podobě samostatné aplikace, do které se nahraje 

podobně jako v již používaném programu fi ltrace_ADSB_SSR_v11_CRC_v7 balík .csv souborů 

a matice kondenzačních stop, do které jsou doplněny po spuštění programu požadované 

informace, nebo jako součást budoucího prostředí pro zpracování kondenzačních stop. 

V každém případě použití tohoto algoritmu ušetří nemalé množství času a práce při přiřazování 

informací z .csv souborů v rámci výzkumu kondenzačních stop prováděném na ÚLD FD ČVUT.

V poslední řadě byla letmo dotčena problematika možného budoucího uspořádání celého 

systému pro analýzu kondenzačních stop.

5  Nastavení kamer a defi nice prostorů sběru  
 zpráv z odpovídačů SSR módu S
Stávající nastavení kamer a jim odpovídajících prostorů sběru zpráv z odpovídačů bylo určeno 

tak, že po nastavení kamery jistým směrem a pod jistým úhlem byly sledovány průlety letadel, 

resp. odečítány jejich polohy při vstupu/výstupu do/ze záběru pomocí aplikace Flightradar24 

a na základě těchto poloh pak určeny přibližné hranice prostorů. Je však také možno postupovat 

početně a grafi cky a takto získané prostory eventuálně jen ověřit. Tato kapitola si klade za cíl 

vytvořit metodický postup pro případné změny nastavení kamer a rychlé získání adekvátních 

prostorů bez nutnosti zdlouhavého pozorování záběrů kamer. Takový postup je pak použitelný 

i při nevhodném počasí pro pozorování kondenzačních stop, může být proveden kdykoliv. 

Teoretické určení prostorů na základě použitých kamer a jejich parametrů by mělo poskytovat 

dostatečnou přesnost pro účely efektivního sběru zpráv z odpovídačů. Pro nastavení 

směrového a výškového úhlu a určení prostorů sběru dat je nutné využít těchto pojmů:
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• ohnisková vzdálenost objektivu,

• horizontální zorný úhel kamery (závislý na ohniskové vzdálenosti objektivu a velikosti 

snímacího prvku),

• vertikální zorný úhel kamery (závislý na ohniskové vzdálenosti objektivu a velikosti 

snímacího prvku).

Tyto pojmy jsou vysvětleny následujícím obrázkem č. 22.

Obrázek 22. Ohnisková vzdálenost a zorné úhly

5.1 Nastavení kamer

Směrové a výškové nastavení kamer je výsledkem rozboru provozu ve vzdušném prostoru 

v dané oblasti výzkumu kondenzačních stop a požadavků na kamerový systém uvedených 

v kapitole 4. Do úvahy je potřeba vzít zejména fakt, že by měl záběr kamery poskytovat 

dostatečný počet průletů, k čemuž je možné využít statistiku ŘLP o využívání DCT tratí se 

zaměřením na oblast Děčína. V kapitole 4 bylo uvedeno jedno konkrétní řešení, zde je postup 

zobecněn.
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5.1.1 Směrové nastavení kamery

Dále je třeba se zabývat tím, že oslnění kamery Sluncem značně znehodnocuje pozorování 

kondenzačních stop. Míra tohoto oslnění je závislá na denní i roční době, zjednodušeně ale lze 

říci, že optimální směrování s vyloučením tohoto oslnění bude v rozsahu magnetických směrů 

270° až 0° a 0° až 90° od stanoviště kamer, kdy téměř s jistotou takové oslnění vyloučíme. 

Dospějeme-li k nějakému konkrétnímu řešení, tj. stanoví-li se  body zájmu o jistých zeměpisných 

souřadnicích a výšce a za předpokladu, že tyto body budou ležet na vertikální ose obrazu, je 

nastavení směru již velice jednoduchou záležitostí. S pomocí vhodného nástroje, který nám 

poskytne dostatečně přesnou informaci o magnetickém kurzu, by neměl být problém kameru 

nastavit do zvoleného směru.

5.1.2 Výškové nastavení kamery

Imaginární bod v reálném prostoru, na který má kamera mířit, je kromě magnetického směru 

od stanoviště kamery určen i výškou. Kondenzační stopy se tvoří v rozsahu výšek 7-12 km, 

vezměme tedy střed tohoto rozsahu za výšku pomyslného bodu, tj. 9500 m a to opět za 

předpokladu, že se bod má nacházet uprostřed obrazu. Jestliže známe vzdálenost a výšku 

bodu od stanoviště, vyřešením goniometrické úlohy dostaneme i potřebný horizontální úhel 

nastavení kamery. [12]

K nastavení kamery s dostatečnou přesností je zapotřebí vhodného nástroje, přičemž při 

provedení revize kamerového systému se plně osvědčila digitální vodováha. 

5.1.3 Ohnisková vzdálenost objektivu

Nastavením ohniskové vzdálenosti objektivu je možné regulovat přiblížení snímaného 

předmětu k zobrazovací rovině, resp. jím určujeme zorné úhly objektivu. Použité objektivy na 

kamerách systému pro analýzu kondenzačních stop umožňují nastavení v rozsahu 5-50 mm. 

Experimentálně bylo pomocí fotoaparátu s objektivem 18-55 mm (ale jinak velkým senzorem) 

zjištěno, že letadla letící v předpokládaných výškách a vzdálenostech od stanoviště 

nelze z důvodu malého množství detailů pozorovat s ohniskovou vzdáleností menší než 

50 mm. Snad jedině v případě, kdy prolétávající letadlo pozorujeme přímo nad sebou, tj. 

ve vertikálním úhlu 90°, lze ohniskovou vzdálenost zmenšit a tím pádem zvětšit zorný úhel, 

nicméně za cenu ztráty detailů, takový případ však vzhledem k leteckému provozu v okolí 

Děčína nenastává. Při nastavení ohniskové vzdálenosti menší jak 50 mm na fotoaparátu tedy 

sice získáme větší zabíraný prostor, ale hůře se pak bude určovat, co se s kondenzační stopou 

děje. Výše uvedené je však nutno přepočítat na velikost senzoru 1/3´´, použitého v kamerách. 

S pomocí goniometrie zjistíme, že při ohniskové vzdálenosti 55 mm činí horizontální zorný 

56



úhel fotoaparátu cca 24° a to odpovídá ohniskové vzdálenosti cca 11 milimetrům nastaveným 

na objektivu kamer.

5.2 Defi nice prostoru pro sběr dat z palubních odpovídačů

Pokud jsou k dispozici parametry z předchozích kroků, tj. magnetický směr, výškový úhel 

a nastvení ohniskové vzdálenosti, je možné se znalostí rozměru snímacího prvku a hodnot 

verikálního a horizontálního zorného úhlu stanovit prostor pro sběr dat z palubních odpovídačů, 

a to s využitím pravoúhlého promítání. Horizontální zorný úhel vytyčí boční hranice prostoru ve 

směru osy objektivu, vertikální zorný úhel se pak projeví na spodní, resp. horní hranici prostoru 

ve směru osy objektivu. Parametry, které jsou ohledně kamer k dispozici, jsou uvedeny 

v tabulce č. 12 [20, 21].

Tabulka 12. Parametry použitých kamer

Typ kamery//
senzor//objektiv

Ohnisková 
vzdálenost

Horizontální zorný 
úhel

Vertikální zorný 
úhel

HIKVISION DS-
2CD4032FWD-A//1/3“ 
CMOS// Megapixel 
5-50

5 mm 50,2° 37,6°
50 mm 5,8° 4,3°
11 mm (požadovaná) 23,3° 17,7°

5.2.1 Vynesení zorných úhlů do mapy

Postup získání bočních hranic prostoru pro sběr dat je demonstrován na nastavení kamery č. 2. 

Jsou známy souřadnice umístění kamer a to, že kamera míří do magnetického směru 290° 

na navigační bod OMELO. Magnetický směr je pomyslnou horizontální osou horizontálního 

zorného úhlu objektivu. Ze stanoviště kamer je vynesen od osy na obě strany polovina zorného 

úhlu, t.j. 11,65°. Získá se tak boční ohraničení prostoru, viz obrázek č. 23.

Z obrázku č. 24 je patrné, že nejbližší hranici prostoru pro sběr dat určuje spodní hranice rozsahu 

výšek, kde se tvoří kondenzační stopy, v závislosti na vertikálním nastavení kamery a na 

vzdálenosti navigačního bodu od stanoviště kamer. Podobně je tomu i u nejvzdálenější hranice 

prostoru. Vzdálenosti těchto hranic od stanoviště kamer se určí použitím goniometrických 

vzorců, průsečík pro nejbližší hranici je dán vertikálním úhlem nastavení kamery s přičtenou 

polovinou úhlu vertikálního zorného úhlu, průsečík nejvzdálenější hranice pak vertikálním 

úhlem nastavení kamery s odečtenou polovinou úhlu vertikálního zorného úhlu. Protože jsou 

známy zamýšlené rozsahy výšek které jsu z pohledu kondenzačních stop zajímajímavé, 

a a jsou známy i patřičné úhly, může se vzdálenost nejvzdálenější hranice prostoru vypočítat 

jako podíl nejvyšší výšky a tangensu příslušného úhlu, pro nejbližší hranici pak vzdálenost určí 

podíl nejnižší výšky a tangensu příslušného úhlu.
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Obrázek 23. Vynesení horizontálního úhlu [mapový podklad Mapy.cz]

Obrázek 24. Situace pro stanovení horizontálních hranic
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Pro kameru č. 2 jsou hodnoty uvedené v tabulce č. 13. Vynesené nejbližší a nejvzdálenější 

hranice prostoru spolu s fi nálním obrazcem prostoru pak ukazuje obrázek č. 24, je pracováno 

s ohniskovou vzdáleností 11 mm.

Tabulka 13. Hodnoty pro výpočet prostoru kamrery č. 2

Obrázek 24. Vynesený prostor do mapy [mapový podklad Mapy.cz]

5.2.2 Stanovení zeměpisných souřadnic prostoru

Obrazec vzniklý z předchozích kroků je možné samozřejmě dále optimalizovat (zmenšit) 

v oblasti vzdáleností horizontálních hranic od stanoviště kamer, a to s přihlédnutím k nejčastěji 

využívaným letovým hladinám v daném prostoru. Zde je však uvažován obecný postup 

a to demonstrovaný na kameře č. 2. K určení jednotlivých bodů vytyčujícíh obrazec se může 

využít například mapových podkladů stránky Mapy.cz, které umožňují odečítat zeměpisné 

souřadnice. Takto získané body jsou uvedeny v tabulce č 14.

Kamera Úhel nejzažší 
vzdálenosti

Nejzažší 
vzdálenost

Úhel nejbližší 
vzdálenosti

Nejbližší 
vzdálenost

2 (v. úhel 30°) 21,15° 30856 m 38,85° 8690 m
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Bod Severní šířka Východní délka
1 50,8249° 13,7631°
2 50,.9280° 13,8324°
3 50,7906° 14,0913°
4 50,8158° 14,1078°

Tabulka 14. Získané souřadnice zabíraného prostoru kamerou č. 2

5.3 Metodika k nastavení kamer a stanovení prostorů

Z předchozích částí této kapitoly je možno sestavit metodiku pro určení nastavení kamer 

a stanovení prostorů pro sběr dat z palubních odpovídačů dle následujícíh bodů.

1. Defi novat imaginární body, na něž má být namířena kamera (využjí se např. statistiky 

o provozu ve vzdušném prostoru FIR Praha),

2. zjistit zeměpisné souřadnice defi nující tyto body,

3. stanovit magnetický směr od stanoviště kamer k těmto bodům,

4. stanovit nadmořskou výšku těchto bodů (standardně střed rozsahu hladin, kde se vyskytují 

kondenzační stopy),

5. vypočítat vertikální úhel nastavení kamery (dle vzdálenosti bodu od stanoviště kamery 

a nadmořské výšky tohoto bodu),

6. nastavit kamery do zvolených imaginárních bodů a nastavit vhodnou ohniskovou vzdálenost 

dle vzdálenosti imaginárních bodů od stanoviště kamer (pro vzdálenost cca 15km platí 

ohnisková vzdálenost 11 mm),

7. vypočítat horizontální a vertikální zorný úhel dle použité ohniskové vzdálenosti (a velikosti 

snímacího prvku),

8.  dle horizontálního zorného úhlu vynést do mapového podkladu boční hranice prostoru,

9. z průsečíkuu spodní hranice výskytu kondenzačních stop s horní hranicí zorného úhlu 

kamery a z průsečíku horní hranice výskytu kondenzačních stop s dolní hranicí zorného 

úhlu určit nejbliřší, resp. nejdevzdálenější hranici prostoru a vynést do mapového podkladu,
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10. ze vzniklého obrazce s pomocí vhodného mapového nástroje odečíst souřadnice bodů 

defi nujících prostor sběru dat,

11. v praxi ověřit veškerá nastavení a spočítané hodnoty.

5.4 Ověření metodiky a nového nastavení systému

Především je potřeba ověřit, zda reálná snímaná oblast kamerami odpovídá teoretickému 

výpočtu prostorů pro sběr dat. Asi jediným možným způsobem jak toto realizovat, je sledovat 

v reálném čase záběry z kamer a zároveň sledovat ADS-B provoz v daných oblastech pomocí  

aplikace FlightRadar24, lépe však pomocí 2D zobrazení cílů zachycených prostřednictvím 

školních přijímačů. V případě sledování ADS-B provozu prostřednictvím školních přijímačů 

nedochází k časovému zkreslení zobrazovaných cílů.

Obrázek 25. Prostředí školního přijímače pro zobrazení provozu [22]

Na obrázku č. 25 je vidět 2D prostředí poskytované školním přijímačem Radarcape, svojí 

funkcionalitou podobný aplikaci FlightRadar24. Je možné zobrazit informace o konkrétním 

cíli včetně jeho polohy. Při spatření letadla tvořícího kondenzační stopu (letadla bez 

kondenzačních stop jsou na kamerách jen stěží pozorovatelná) je třeba odečíst tuto polohu 

a zapsat ji. Z dostatečně velkého vzorku prolétavajících letadel ideálně takových, kde je jasně 

viditelný vstup/výstup do/z obrazu kamery je pak možné stanovit hranice prostorů pro sběr 

dat. Předpokládá se, že boční (horizontální) hranice těchto prostorů budou téměř odpovídat 
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vypočteným hodnotám, odchylky mohou nastat především u stanovení hranic vertikálního 

rozpětí, což úzce souvisí s dohledností a je tedy zapotřebí tato měření provádět za ideálních 

pozorovacích podmínek. Pro stanovení prostorů tímto způsobem je potřeba, aby byly zaměřeny 

všechny hrany obrazu, což je ne vždy splnitelný požadavek. Skombinováním početního 

a pozorovacího postupu je také možno vypozorovat a stanovit obecné odchylky od reálného 

prostředí, zapracovat je do metodiky stanovení prostorů a dále využívat tuto metodiku bez 

nutnosti ověřování pozorováním kamer. 
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6 Závěr
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat zaznamenané kondenzační stopy systémem pro 

analýzu kondenzačních stop, provozovaným ÚLD FD ČVUT. Dalším cílem této práce bylo 

tetno používaný systém popsat, identifi kovat nedostatky a systém optimalizovat.

Pro účely analýzy kondenzačních stop bylo provedeno vyhodnocení kamerových záznamů 

z období 2. 10. 2018 až 10. 10. 2018. Bylo získáno 1752 záznamů o průletech letadel, z nichž 

většina kondenzační stopu vytvořila. K těmto záznamům průletů bylo ve dnech 3. 10. 2018 

a 4. 10. 2018 provedeno přiřazení informací, získaných z palubních odpovídačů SSR módu S 

letadel, která kondenzační stopy vytvořila.

Dále byl popsán vlastní systém pro analýzu kondenzačních stop, zkušenosti s prací s tímto 

systémem byly též popsány. Na základě těchto zkušeností byla navržena optimalizace 

systému pro analýzu kondenzačních stop. Byly navrženy změny částí systému, jmenovitě 

změna procesu získání výstupní matice kondenzačních stop a změna kamerového systému.

Vzhledem k tomu, že celý proces získání použitelných dat pro výzkum kondenzačních stop 

je velmi náročný, byl vytvořen návrh optimalizace procesu přiřazování informací z palubních 

odpovídačů letadel která se vyskytnou v prostorech pokrytých kamerovým záznamem. Bylo 

navrhnuto řešení, které lze využít pro automatizaci přiřazování informací z odpovídačů letadel 

k zaznamenaným kondenzačním stopám. Toto řešení bylo ověřeno na zkušebním vzorku, 

který tvořilo 50 zaznamenaných kondenzačních stop. 

Nutná změna v nastavení kamerového systému souvisí jednak s postupnou změnou ve 

využívání horního vzdušného prostoru ve FIR Praha v rámci implementace projektu využívání 

volných tratí ve vzdušných prostorech států zapojených do tohoto projektu, jakož i s faktem, 

že dosavadní nastavení kamer umožňovalo pouze v omezené míře sledovat další vývoj 

dlouhodobých kondenzačních stop, které mají poteciál indukovat oblačnost. V navržené 

optimalizaci kamerového systému je uvedeno konkrétní řešení refl ektující jak změnu ve 

využívání vzdušného prostoru, tak i nedostatečné sledování perzistentních kondenzačních 

stop, přičemž pro posledně jmenované byla využita aerologická měření ČHMU.

Se změnou nastavení kamerového systému souvisí i nové defi nování prostorů, ze kterých 

jsou sbírána data z palubních odpovídačů letadel a tato defi nice prostorů byla pro uvedené 

konkrétní nastavení kamer provedena.
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Vzhedem k tomu, že v budoucnosti může docházet k dalším změnám kamerového systému, 

byl vytvořen postup pro snadné řešení úlohy defi nice prostorů pro sběr dat z palubních 

odpovídačů zabíraných kamerovým systémem. 

Bakalářská práce může být využita zejména pro zefektivnění práce se systémem pro analýzu 

kondenzačních stop, provozovaným ÚLD FD ČVUT. 

Věřím, že veškeré poznatky získané při tvorbě bakalářské práce a navržená řešení využiji ve 

své další práci. 
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