


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



ABSTRAKT 

Práce se zabývá problematikou využití prostředků satelitní navigace a 

odvozených technologií v oblasti přesných přístrojových přiblížení letounů v civilní 

letecké dopravě. Rozebrány jsou různé druhy stávajících systémů navigačního 

vedení letounů pro provádění přesných přístrojových přiblížení, vysvětleny jejich 

principy činnosti, přednosti i omezení. Dále je podrobně rozebrána technologie 

satelitní navigace GPS, včetně dalších technologií, které zvyšují přesnost a 

použitelnost těchto prostředků. 
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Přesné přístrojové přiblížení, přistání, přesnost, satelitní navigace, rozšířené 

systémy, přibližovací radar, mikrovlnný přistávací systém, systém přesných 

přibližovacích majáků. 

 

 

 

ABSTRACT 

 The thesis deals with exploitation of means of satellite navigation and derived 

technologies in the field of precision instrument approaches of civil air transport 

aircraft. Various navigation systems used for precision approaches are analysed. 

Their function is described as well as the benefits and limitations of them. Further, 

the technology of GPS satellite navigation is explained, as well as other technologies, 

which enhance the precision and capabilities of these systems. 
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Precision instrument approach, landing, accuracy, satelite navigation, 

augmentation system, precision approach radar, microwave landing system, 

instrument landing system. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

V dnešní době 21. století prochází letectví dramatickým rozvojem. Představuje 

významný činitel světové ekonomiky a jeho dynamika se trvale zvyšuje. Dopravní 

letadla se neustále vyvíjí a modernizují, to je nezbytný předpoklad proto, aby byla 

schopna vyhovět stále se zvyšujícím požadavkům na bezpečnost, pravidelnost a 

s tím spojené pohodlí cestujících. Dalším faktorem je hospodárnost, která je důležitá 

pro letecké provozovatele. Stejně rychle se vyvíjí vybavení letadel palubními přístroji 

a letadlové systémy. Pro dosažení všech těchto cílů, které mají společný jmenovatel, 

a to dosáhnout co největší úspěšnosti přistání letadla v nepříznivých podmínkách a 

zajistit jim bezpečnost vzhledem k překážkám, je nutný vývoj a realizace nových 

leteckých zabezpečovacích systémů. 

K jedné z nejnáročnějších fází letu, kterou musí posádka vykonat se řadí 

přiblížení a přistání letadla na cílové letiště, obzvláště za nepříznivých 

meteorologických podmínek, pro let v těchto podmínkách se používá označení IMC 

(Instrument Meteorological Conditions) meteorologické podmínky pro let podle 

přístrojů. K dosažení tohoto cíle je potřeba najít nová hodnocení překážek v blízkosti 

letiště tak, aby bezpečnost přibližujícího se letadla byla co nejvyšší a přitom aby 

výšky rozhodnutí byly co nejnižší. Čím nižší je výška rozhodnutí,  tím vyšší je 

pravděpodobnost, že pilot získá vizuální reference a provede přistání. 

V civilním letectví rozeznáváme dva druhy provedení letu a to, let podle 

pravidel VFR a podle pravidel IFR. V této práci se budeme zabývat pouze lety 

provedenými za pravidel IFR, a to pouze závěrečnou fází letu a tou je přiblížení na 

přistání podle přístrojů. Při letu za těchto pravidel musí být pilot v každém okamžiku 

schopen určit radionavigační polohu letadla. Přesnost určení této polohy je tím vyšší, 

čím přesnější metody a prostředky pro toto určení jsou použity. A proto si zde v této 

práci porovnáme účinnosti vybraných leteckých navigačních zařízení, jak tradičních, 

tak v poslední době hodně diskutované metody navedení letadla na přistání podle 

satelitní navigace. 

Požadavky na přistávací systémy vydává organizace ICAO (International Civil 

Aviation Organization), a to ve formě tzv. doporučení. Členské země ICAO je 

následně vydávají formou leteckých předpisů (známých též jako ANNEXy). Tyto 

předpisy a jejich aktualizace jsou vydávány Leteckou informační službou ve 
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spolupráci s Ministerstvem dopravy a Úřadem pro civilní letectví. V České republice 

jsou tyto předpisy označovány jako předpisy řady L. Základní předpisy, které 

stanovují požadavky na přistávací systémy jsou předpis L 10/I (Letecký předpis o 

civilní letecké telekomunikační službě svazek I – Radionavigační prostředky) a 

předpis L 6/I (Letecký předpis provoz letadel část I), který stanovuje jednotlivé 

kategorie zařízení.  

Předpisy stanovují 3 základní typy přistávacích systémů. Prvním typem jsou 

systémy ILS (Instrument Landing System), které jsou v současnosti nejrozšířenějším 

typem přistávacích systémů. Dalším typem je systém MLS (Microwave Landing 

System), tento systém je modernější než systém ILS a je využíván pro svou mobilitu 

především armádami. Posledním definovaným typem je systém přiblížení využívající 

GNSS (Global Navigation Satelite System), u tohoto systému pak jde především o 

místní aplikaci systému pracujícího na principu DGPS (Diferencial Global Positioning 

System), označovanou jako LAAS (Local Area Augumentation System). Tyto 

systémy jsou v současnosti nejméně rozšířené. 

 

Cíl práce 

Cílem práce je analyzovat možnosti navedení letadla na přistání podle 

tradičních navigačních systémů jako jsou ILS, MLS a PAR typu RPL – 5M a 

požadavky na přesnost měření okamžitých poloh letadla v průběhu přibližování, které 

jsou kladeny předpisem L10 a poměrově vyjádřit jejich skutečné účinnosti a porovnat 

je s účinností navedení pomocí LADGPS, realizovaného na základě přijímače 

ProMark 3. Část práce bude věnována porovnání hodnot a pravděpodobností 

výskytu chyb navedení pomocí jednotlivých zařízení a určení stupně použitelnosti 

LADGPS pro řízení přesného přibližování letadla na přistání. 
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2 Přístrojové přiblížení 

Jak bylo zmíněno v úvodu, přiblížení podle přístrojů je závěrečná fáze letu 

podle pravidel IFR, ve které je letadlo vedeno podle publikované trajektorie letu pro 

dané letiště s cílem provést přistání. Začíná na letové cestě, obvykle v místě 

radionavigačního zařízení nebo v hlásném bodě, který může být povinný a nepovinný 

a skládá se z pěti samostatných úseků přiblížení a ty jsou: 

 PŘÍLETOVÁ TRAŤ (ARRIVAL SEGMENT) 

 ÚSEK POČÁTEČNÍHO PŘIBLÍŽENÍ (INITIAL SEGMENT) 

 ÚSEK STŘEDNÍHO PŘIBLÍŽENÍ (INTERMEDIATE SEGMENT) 

 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ (FINAL SEGMENT) 

 ÚSEK NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŽENÍ (MISSED APROACH SEGMENT). 

Jednotlivé úseky jsou od sebe odděleny tzv. fixy jak je znázorněno na obrázku 

2A a přiblížení je rozděleno na úseky proto, protože přibližující se letadlo k zemi 

mění jednak charakteristiky letu a jednak mění v závislosti na klesání rozstupy od 

překážek. [1] 

 

OBR. 2A: ÚSEKY PŘIBLÍŽENÍ 

Přístrojové přiblížení je soubor předem stanovených manévrů letadla, 

provedených podle informací získaných z palubních přístrojů a se zajištěnou 
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ochranou od překážek. Podle kvality přibližovacího zařízení rozlišujeme různé druhy 

přiblížení podle přístrojů. 

 

2.1 Přesné přiblížení (Precision Approach) 

Postup přesného přiblížení využívá přesné vedení jak ve směrové, tak ve 

vertikální rovině s minimy stanovenými dle kategorie provozu. Směrové a vertikální 

vedení je poskytováno  informacemi z pozemních navigačních zařízení. Je to tedy 

takové vedení, při kterém je pilotovi poskytována průběžná informace jak o 

směrovém vedení letadla, tak o jeho vertikální poloze. To znamená, že je schopen 

v každém okamžiku vyhodnotit odchylku letadla vlevo nebo vpravo vůči trati 

konečného přiblížení, nad nebo pod vůči sestupové rovině a vzhledem k těmto 

odchylkám provádět korekce.  

2.2 Přiblížení s vertikálním vedením APV (Approach  Procedure with 

Vertical guidance) 

Je to postup přiblížení podle přístrojů s využitím směrového vedení a 

vertikálního vedení, který ale nesplňuje požadavky stanovené pro přesné přiblížení a 

přistání. Pro příklad je to přiblížení LNAV a VNAV nebo přiblížení NDB a VNAV. 

2.3 Nepřesné přístrojové přiblížení NPA (Non-Precision Approach) 

Dříve označované jen jako přístrojové přiblížení. Je to postup přiblížení podle 

přístrojů s využitím směrového vedení, ale bez využití vertikálního vedení. Je to tedy 

takové přiblížení, kdy je pilotovi poskytnuta informace pouze o směrovém vedení 
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letadla, ale není zde spojitá informace o vertikální poloze. Pilot je schopen v každém 

okamžiku vyhodnotit odchylku letadla pouze ve směru a provádět tak okamžité 

korekce, nikoli však na sestupové dráze. Chybějící informace o vertikální poloze jsou 

nahrayeny kontrolou výšky ve stanovených fixech, pomocí tabulek nebo výpočtem. 

Podle těchto údajů upravuje gradient klesání. Mezi zařízení, které se řadí k 

nepřesným přístrojovým přiblížením patří všesměrový radiomaják VOR, nesměrový 

radiomaják NDB, ILS bez GP a přehledový radar SRE [1].  
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3 Kvalitativní parametry 

V roce 1993 komise pro leteckou navigaci Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví (ICAO) požádala AWOP (All Weather Operations Panel) s cílem prověřit 

možnost rozšíření konceptu RNP, který byl původně určen pouze pro let na dané 

letové hladině (En-route), o operace přistání a vzletu. Tehdy bylo doporučeno 

zahrnout do RNP tato hlavní měřítka kvality: přesnost, integritu, kontinuitu 

(nepřetržitost) a pohotovost . Jsou to měřítka kvality uplatňovaná pro jakýkoli 

systém, ale v této práci se budeme zabývat pouze systémy pro řízení přesného 

přiblížení na přistání.    

 

Výkonnost navigačního systému  je však charakterizována více parametry než 

jsou uvedeny výše a těmi jsou obnova informace, spolehlivost, kapacita. Tyto 

parametry vychází z letecké filozofie bezpečnosti definované pomocí tzv. konceptu 

požadované výkonnosti RNP (Required Navigation Performance) pro jednotlivé fáze 

letu a v této kapitole budou jednotlivé parametry definovány.[2]  

DOSTUPNOST (AVAILABILITY) 

Je pravděpodobnost (tzn. číslo, kvantita) toho, že v daném prostoru budou 

informace systému k disposici v celém sortimentu (tzn. úplné a neporušené) [22]. 

KAPACITA (CAPACITY) 

Udává počet uživatelů, kteří mohou navigační systém použít současně [4].  

PŘESNOST  

Je pravděpodobnost toho, že chyba měření, provedených pomocí daného 

systému, nepřekročí stanovenou maximální hodnotu. Je definována v termínech 

chyby navigačního systému NSE (Navigation System Error) jako rozdíl mezi 
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odhadnutou polohou a skutečnou polohou za bezchybných podmínek, obvykle 

vyjádřené jako 2σNSE (95%). Je to statistické vyjádření chyby.Přesnost je jediný 

primární ukazatel kvality RNP, který je samostatný [8].  

INTEGRITA  

 Je schopnost systému poskytovat včasná varování uživatelům, když by 

systém neměl být použit pro navigaci. Integrita se obvykle vyjadřuje pomocí tzv. 

rizika integrity (IR), což je pravděpodobnost, že vypočítaná chyba určení polohy 

přesáhne odpovídající mez výstrahy AL (Alert Limit), aniž by o tom byl uživatel 

informován v daném časovém intervalu TTA (Time-To-Alarm), např. 1 s. Riziko 

integrity se vždy týká nedetekovaných poruch. Integrita se uvádí za určitý interval 

(Exposure Time), což je obvykle trvání specifické operace [8]. 

KONTINUITA  

 Je pravděpodobnost provádění navigace bez přerušení během daného 

časového intervalu. Kontinuita je vyjádřena pomocí termínu rizika kontinuity (CR), 

což je maximální přípustná pravděpodobnost neplánovaného přerušení služby pro 

uvažovaný časový interval. CR je, jednoduše řečeno, způsobena poruchou systému, 

která byla detekovaná a ohlášená nebo falešnou výstrahou při správné funkci 

systému [8]. 

POHOTOVOST  

Je procento času, během kterého jsou služby navigačního systému 

poskytované s požadovanou přesností, integritou a kontinuitou. Systém může mít 

vysokou pohotovost, ale současně i velmi malou kontinuitu z důvodu četných, velmi 

krátkých přerušení [8]. 
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4 Zařízení pro přesné přístrojové přiblížení  

Jak bylo zmíněno přesná přibližovací zařízení, dávají pilotovi informace jak o 

směrovém, tak o vertikálním vedení letadla. Zařízení, která jsou schopna tyto 

informace poskytnout jsou ILS (Instrument Landing System), MLS (Microwave 

Landing System) a PAR (Precision Approach Radar). 

 

4.1 Instrument Landing System (ILS) 

Je to systém přesných přibližovacích radiových majáků ILS, který je 

standardním systémem ICAO pro konečné přiblížení na přistání letadel. Jediný 

systém ILS pojme až 29 přiblížení za hodinu na jednu VPD. Dvě nebo tři paralelně 

operující dráhy však mohou tuto kapacity znásobit dvakrát či třikrát. Pro leteckou 

dopravu to znamená větší flexibilitu. Vedení letadla v posledním úseku přiblížení na 

přistání v CAT I, CAT II a CAT IIIA se uskutečňuje podle vizuálních referencí. Systém 

navádí letadlo do takové vzdálenosti a výšky od bodu dosednutí, odkud může být 

provedeno ruční řízení letadla v etapě přistání s využitím vnějších vizuálních 

informací. Instalace ILS na letišti neodstraňuje potřebu světelných zabezpečovacích 

zařízení (SZZ) pro přistávání letadel v noci a za zhoršené viditelnosti ve dne. ILS 

spolu s odpovídajícím SZZ tak tvoří základní systém pro přesné přiblížení letadel na 

přistání [1]. 
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KATEGORIE PŘÍSTROJOVÉHO PŘIBLÍŽENÍ DLE NOREM ICAO 

 
OBR.4: GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ KATEGORIÍ CAT I AŽ CAT IIIC [18] 

 

Výška, do které je vedení zabezpečeno se nazývá „výška rozhodnutí“ (angl. 

decision height). Je to stanovená výška vztažená k prahu dráhy, ve které musí být 

zahájen postup nezdařeného přiblížení, nebylo-li dosaženo požadované vizuální 

reference pro pokračování v přiblížení. Provozní parametry systému ILS jsou určeny 

normami ICAO. Výrobci postupně zdokonalovali technologii výroby, zlepšovali 

technické parametry, zvyšovali odolnost palubního přijímače radionavigačních 

signálů proti rušení komerčními vysílači. Nová technologická báze a efektivní 

zdokonalování výroby společně s vysoce účinným systémem monitorování 

provozního stavu pozemních částí ILS umožnily jeho zařazení do všech kategorií 

přistávacích minim. Při tom byly respektovány předepsané provozní parametry 

systému charakterizující provozní vlastnosti a univerzálnosti instalace prostředků ILS 

na libovolném letišti.  

Poprvé byl systém použit v roce 1939 a od roku 1947 je využíván jako 

standardní systém pro přesné přiblížení na přistání kategorie I, v roce 1960 

certifikován pro kategorii II a v roce 1970 pro kategorii III. Systém ILS je povelové 

přibližovací zařízení, tzn. že výchylka ručičky indikátoru na palubně letadla udává 

pilotovi směr (povel), kterým má provést opravu. Poskytuje pilotovi průběžnou 

informaci jak o směrovém vedení letadla, tak o jeho vertikální poloze ( tzn. O poloze 
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letadla vůči sestupové ose),obr.4A. Pilot v každém okamžiku během přiblížení umí 

vyhodnotit polohu letadla vůči oběma rovinám přiblížení a provádět korekce. 

Posádka je zpravidla navedena do směru, který svírá se směrem ILS úhel mezi 20 a 

30 stupni a výškově pod sestupovou rovinu. Jakmile se pohne ručička indikující 

zachycení kursového majáku, osádka dotáčí do kursu přiblížení tak, aby při dotočení 

byla ručička právě uprostřed. Pokračuje dále a koriguje kurs letu (tj. eliminuje vliv 

větru) tak, aby se směrový indikátor pokud možno nevychýlil ze střední polohy. 

Jakmile se indikátor sestupové roviny přiblíží do středu přístroje, začíná posádka 

klesat a řídí letadlo tak, aby oba ukazatele byly právě uprostřed [17]. 

 ILS sestává ze dvou SVD (směrová vyzařovací charakteristika). Jedna 

poskytuje horizontální směrování (SVD LLZ), druhá poskytuje vertikální vedení (SVD  

GS). K těmto směrovým vyzařovacím charakteristikám může být umístěno zařízení 

DME. Dále jsou obvykle použity dva (nebo tři) polohové majáky, které poskytují 

dodatečné informace o vzdálenosti od prahu dráhy. 

 

 

OBR.4A: PRINCIP ILS [17] 

SOUČÁSTI SYSTÉMU ILS 

Systém tvoří pozemní a z palubní část. Palubní část ve většině případů tvoří 

přijímač signálů všech tří typů majáků (může být i kombinovaný s přijímačem 

systému VOR) a o křížový indikátor CDI. 
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Pozemní část systému se skládá z: 

KURSOVÝ MAJÁK LOCALIZER (LLZ) 

SESTUPOVÝ MAJÁK GLIDESLOPE (GS) 

SOUSTAVA POLOHOVÝCH NÁVĚSTIDEL MARKER (MB) 

 

 
OBR.4B :ROZMÍSTĚNÍ SYSTÉMU ILS NA LETIŠTI 

 

VKV KURSOVÝ MAJÁK (LOCALIZER) 

Je určen pro přesné vedení letadel ve směru kursové roviny (shodné 

s prodlouženou osou VPD) na trati konečného přiblížení od hranice krytí (max. dosah 

zařízení) do bodu referenční výšky. Vysílá signál ve svislé rovině kolmé k rovině 

dráhy a je instalován 300 - 800 m za koncem dráhy. Kursový maják pracuje na 

frekvencích 108,00 – 111,975 MHz. 

 

OBR. 4C  KURSOVÝ MAJÁK LLZ 

Kmitočtový odstup kanálů je 50 kHz, počet kanálů 40, identifikační kmitočet je 

1 020 ± 50 Hz, modulační kmitočet 90 Hz a 150 Hz ± 1,5 % Hz, minimální 
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vysokofrekvenční výkon je 25 W. Skládá se z kursového vysílače, palubního 

přijímače, vyhodnocovacího zařízení a indikátoru. Krytí kursového majáku je ± 10° od 

osy dráhy do vzdálenosti 45 km a v sektoru ± 35° do  vzdálenosti 30 km,obr.4.D 

Uvnitř tohoto obrazce je zajištěn správný signál LLZ ILS. 

 

OBR.4D: KRYTÍ KURSOVÉHO MAJÁKU 

Jakmile je letadlo v dosahu zařízení, palubní přijímač získá kvalitní signál a 

červený signalizační praporek v přístroji se uvolní. Ve smyslu vertikálního krytí LLZ 

musí být možno signály kursového majáku přijímat ve stanovených vzdálenostech od 

výšky 600 m nad nadmořskou výškou prahu dráhy nebo 300 m nad nejvyšší 

překážkou v prostorech středního a konečného přiblížení, podle toho, která hodnota 

je vyšší. Příjem signálu musí být zajištěn až po rovinu rozšiřující se od antény LLZ 

pod úhlem 7° nad vodorovnou rovinou dráhy. Horní hr anice krytí je tedy vymezena 

úhlem 7° a spodní hranice krytí je vymezena úhlem 0 ,3 θ (úhel sestupové skluzové 

roviny podle předpisu L-10), který je totožný se spodní hranicí krytí GS. 
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OBR.4E: VERTIKÁLNÍ KRYTÍ KURSOVÉHO MAJÁKU 

 

UKV SESTUPOVÝ MAJÁK (GLIDE SLOPE) 

Zabezpečuje přesné vedení letounu po nastavené sestupové rovině v oblasti 

jeho činnosti s odchylkou od země, která odpovídá úhlu sestupové roviny (obvykle 

3°). P ředpis L- 10 uvádí, že sestupový maják musí umožnit nastavení vyzařované 

elektronické skluzové roviny v rozmezí 2° až 4° od vodorovné roviny dráhy. L-8168 

stanovuje, že maximální úhel sestupové roviny může být 3,8°. Maják je instalován ve 

vzdálenosti 160 až 200 m od osy dráhy na té straně, kde nejsou překážky a pojížděcí 

dráhy na úrovni bodu dotyku (přibližně 300 m od prahu dráhy) a zajišťuje letadlu 

plynulé a rovnoměrné klesání v průběhu konečného přiblížení.  

Vysílač GS pracuje v kmitočtovém pásmu UKV (UHF- Ultra-High Frequency) 

328,6- 335,40 MHz. Kmitočtový odstup kanálů je 150 kHz, počet kanálů 40, 

modulační kmitočet 90 Hz a 150 Hz ± 1,5 % Hz, minimální vysokofrekvenční výkon 5 

W. Pro příjem a zpracování signálů systému ILS se využívají buď samostatné 

přijímače ILS, nebo kombinované navigační přijímače umožňující spolupracovat se 

systémy VOR, ILS a popř. TACAN. Pracují na stejném kmitočtovém pásmu.  

Spodní hranice krytí je dána úhlem 0,3 θ a horní hranice úhlem 1,75 θ. 

V tomto sektoru až do vzdálenosti 18,5 km (10 NM) od antény GS musí být signál 

kvalitní a ověřený. Vlétne-li letadlo do sektoru, uvolní se, podobně jako u localizeru, 

červený praporek na palubním přístroji, což indikuje dostatečný signál GS v palubním 

přijímači.  
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Pohyb ručičky ke středu indikátoru začne v okamžiku, kdy letadlo vlétne do 

sektoru ± 0,24 θ. Měřený parametr nastavení elektronické skluzové roviny je úhel 

0,12 θ pod skluzovou rovinou, odpovídající výchylce ručičky o 2,5 tečky. Je-li úhel θ 

roven 3°, pak výchylka ru čičky 2,5 tečky představuje úhlovou odchylku 0,36° 

(0,12x3). Pět teček pak reprezentuje úhlovou odchylku 0,72°. Úhlová odchylka na GS 

odpovídající např. jedné tečce je na všech zařízení ILS, nastavených na stejný úhel, 

vždy stejná [22]. 

 

 

OBR.4F,G: VERTIKÁLNÍ KRYTÍ GS 

 

Krytí GS ve smyslu horizontálním musí být zajištěno od antény GS do 

vzdálenosti 18,5 km (10 NM) v sektoru ± 8°. 

 

 

 



  

 282

 

 

 

 

 

 

 

OBR.4H: HORIZONTÁLNÍ KRYTÍ GS 

VKV POLOHOVÁ NÁVĚSTIDLA  

Jsou vysílači s vertikálně orientovanou směrovou anténou. Na palubě letounu 

je přelet nad stanovištěm radiomajáku signalizován zvukovou a světelnou signalizací 

a je povinností posádky v těchto bodech kontrolovat publikovanou a skutečnou 

výšku.  

Udávají letadlu informaci o jeho poloze od prahu dráhy. Návěstidla jsou 

instalována v ose dráhy v úseku konečného přiblížení. Vysílače generují vlnu s 

frekvencí 75 MHz a amplitudově klíčovaným tónem 400Hz, 1 300Hz nebo 3 000Hz. 

Obvykle jsou u ILS dva majáky, vnější marker (OM) a střední marker (MM). Dráhy s 

ILS kategorie přiblížení II a III mají také vnitřní marker (IM) [22].  

 

 

OBR.4I:NÁVĚSTIDLO MARKER    
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Vnější návěstidlo je umístěno 7 200 m (6500 – 11 100 m) od prahu dráhy, 

modulované tónem  400 Hz a identifikační signál tvoří dvě čárky za sekundu. 

Střední návěstidlo je cca 1 050 ± 150 m od prahu dráhy, modulované tónem 

1300 Hz  a identifikační signál vysílá plynule tečka – čárka, rychlostí dvě čárky nebo 

šest teček za sekundu. 

Vnitřní návěstidlo je instalováno 75-450 m od prahu dráhy a nosný kmitočet je 

modulován tónem 3000 Hz. Klíčování je plynule šest teček za sekundu[22].    

 

UKV MĚŘIČ VZDÁLENOSTÍ (DME) 

U novějších realizací ILS je funkce markerů nahrazena vhodně umístěným 

odpovídačem DME. Výhodou DME namísto markerů je to, že během přibližování 

k RWY posádka letadla dostává spojitou informaci jak o měnící se hodnotě 

vzdálenosti k bodu dotyku RWY, tak o hodnotě rychlosti letu při přibližování [22]. 

Systém zahrnuje dvě základní části – dotazovač (zařízení na palubě letadla) a 

odpovídač (zařízení umístěné na zemi). Systém pracuje na kmitočtovém pásmu 

962,00 až 1 213,00 MHz. Odstup kanálů je 1 MHz. Dalším důležitým signálem 

pozemního majáku DME je identifikační znak, který dostává pilot do sluchátek jako 

tón o kmitočtu 1 350 Hz. Každé navigační zařízení má svůj vlastní znak a tón, podle 

kterého je může pilot rozlišit. Každých 30 až 35 sekund maják přerušuje vysílání 2 

700 odpovědí za sekundu asi na dobu 4 sekund, během které vysílá pravidelně 1 

350 odpovědí za sekundu, tvarovaných podle identifikačního Morse znaku majáku 

DME. Ten může mít 2-4 písmena z abecedy[1].   

PŘESNOST SYSTÉMU ILS  

Nejprve je potřeba definovat referenční bod ILS. Referenčním (vztažným, 

kontrolním) bodem trajektorie přesného přiblížení podle ILS je bod ležící ve vertikální 

rovině RWY ve výšce cca 50 ft nad středem prahu RWY. Hodnota této výšky je 

specifikovaná v provozních předpisech letiště[22].  

PŘESNOST V KURZU  

Střední kurzová čára musí být nastavena a udržována v mezích, 

odpovídajících těmto odchylkám střední kurzové čáry od osy VPD v místě referenční 

výšky ILS:   
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a) u kurzového majáku I. kategorie - ±10,5 m (35 ft)  

b) u kurzového majáku II. kategorie - ±7,5 m (25 ft),  

c) u kurzového majáku III. kategorie - ±3,0 m (10 ft).  

  

PŘESNOST VE VÝŠCE  

Pro systémy ILS I. kategorie by maximální vertikální chyba sestupové 

trajektorie měla být ve výšce 30m nad povrchem země menší než 3m.  

Pro systémy ILS II. a III: kategorie by maximální vertikální chyba sestupové 

trajektorie ve výšce 15m nad povrchem neměla být větší než 1,2m[11].  

 

NEPŘESNOSTI SYSTÉMU 

Systém ILS a jeho komponenty jsou zdrojem určitých nepřesností. Rádiové 

signály z majáků LLZ a GS se mohou např. odrážet od pevných objektů. 

ODRAZY- předměty na zemském povrchu, ale i ostatní letadla letící níže než 5 000 ft 

nad zemským povrchem, mohou zkreslit signál přijímaný letounem během přiblížení. 

FALEŠNÁ SESTUPOVÁ OSA - kromě správné sestupové osy (zpravidla pod úhlem 3°), 

produkuje zařízení GS přídavné falešné sestupové osy. Úhel nejspodnější z těchto 

falešných sestupových os bývá přiblížně 6°. Usazení letounu na n ěkterou z falešných 

sestupových trajektorií vyústí buď v nesprávnou indikaci signálu GS na palubním 

vybavení letounu (CDI), případně v mnohem vyšší rychlost klesání letounu během 

přiblížení v důsledku strmější sestupové trajektorie. Pokud je však přiblížení 

zahájeno ze správné výšky (dle přibližovací mapy a tabulky pro konkrétní VPD), pak 

nalétnutí jakékoli falešné osy sestupu je vyloučeno[1] . 

 

4.2 Microwave Landing System (MLS) 

MLS byl od začátku vyvýjen jako modernější náhrada za ILS s cílem odstranit 

všechny nevýhody ILS, snížit rozměry, hmotnost, nároky na obsluhu pozemních 

zařízení a pokud možno zvýšit výkonnost a možnosti dislokace zařízení i do terénu, 

ve kterém není použití ILS vhodné nebo možné [22]. 
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Poskytuje informaci o azimutu, elevaci a vzdálenosti, ale i informaci o zpětném 

kurzu pro případ nezdařeného přiblížení. Oproti ILS má několik výhod – větší 

frekvenci uskutečněných přiblížení, kompaktnější pozemní vybavení a možnost 

složitějších přibližovacích trajektorií. Z určitých důvodů, zejména díky rozvoji satelitní 

navigace, však byla instalace nových prostředků pozastavena a v roce 1994 úplně 

zrušena. Na evropských letištích se s MLS setkáme jen ojediněle, na českých vůbec. 

MLS umožňuje přesné přiblížení letadla na přistání v prostoru konečného 

přiblížení, kde trať konečného přiblížení není totožná s prodlouženou osou dráhy. 

Systém pracuje s mikrovlnným svazkem, který je vysílán směrem do sektoru 

přiblížení jak v azimutální, tak ve vertikální rovině. Letadlo v přibližovacím sektoru 

přijme signál tohoto svazku a vyhodnotí z něj svoji polohu v prostoru. Poloha letadla 

je tak určena jak ve směru přiblížení, tak i ve vertikální rovině a to v kterémkoliv bodě 

dosahu SVD. Protože mikrovlnná energie je do přibližovacího prostoru vyzařována v 

určitém čase a není rozptýlena do různých směrů, nevzniká rušení signálu různými 

překážkami nebo terénem. Zařízení MLS tak může být umístěno i v zastavěných 

prostorách, kde zařízení ILS použito být nemůže. Palubní počítač umožňuje řešení 

přibližovacího manévru letadla na přistání z libovolného směru pro různě orientované 

VPD i po zakřivené nebo lomené přistávací trajektorii. Systém MLS je schválen ICAO 

pro všechny tři kategorie přesného přiblížení [22]. 

 

SOUČÁSTI SYSTÉMU MLS 

Systém MLS tvoří pozemní zařízení, jenž má úhloměrnou a dálkoměrnou část, 

a palubní vybavení. Úhlová informace pro kurz přiblížení, sestup, podrovnání a kurz 

nezdařeného přiblížení se získává měřením času mezi dvěma přechody kmitajícího 

laloku vysokofrekvenčního signálu přes palubní anténu. Vzdálenost se zjišťuje 

pomocí zařízení DME. Systém MLS dále na stejné frekvenci pomocí fázové 

modulace a časového multiplexu vysílá další doplňková data jako identifikaci, stav 

systému apod. 

Pozemní vybavení sestává v základním uspořádání z kursového vysílače (AZ 

- Azimuth Transmitter) doplněného o měřič vzdáleností DME, případně přesnějšího 

DME/P, v těsné blízkosti kursového vysílače a dále sestupového vysílače (EL - 
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Elevation Transmitter). Rozšířené uspořádání je doplněno o kursový vysílač pro 

nezdařené přiblížení a vysílač podrovnání [1]. 

 

OBR .4J: KONFIGURACE SYSTÉMU MLS         

 

POZEMNÍ DÁLKOMĚRNÁ ČÁST MLS (DME) 

Dálkoměrnou část MLS představuje DME umístěné společně s kursovým 

vysílačem. V souvislosti s požadavky na přesnost systému MLS vznikl také 

požadavek na zpřesnění systému DME což se povedlo u přesného měřiče 

vzdáleností DME/P (popř. DME/N). Funkce DME je tedy taková, že poskytuje letadlu 

informaci o vzdálenosti od určitého bodu, jenž je nezbytná pro přesné určení polohy 

letadla v třídimenzionálním prostoru. 

DME/N 

Měřič vzdálenosti prvořadě určený pro navigační zabezpečení letových cest a 

koncových řízených oblastí. Písmeno "N" označuje úzké spektrum vyzařovaného 

signálu [11]. 

DME/P  

Dálnoměrná část MLS, písmenem "P" se označuje přesné měření vzdáleností. 

Spektrum vyzařovaného signálu je analogické jako DME/N [11]. 

 

POZEMNÍ ÚHLOMĚRNÁ ČÁST MLS 

Základním principem obou úhloměrných částí systému MLS pro vedení letadla v 

horizontální a vertikální rovině je vytvoření rovinných vyzařovacích diagramů, 

kmitajících konstantní rychlostí ve směrech „TO“ a „FROM“ a měření času mezi 

dvěma přeběhy kmitajícího rovinného laloku přes palubní anténu MLS [1]. 
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VPD plně vybavená systémem MLS má 4 vysílače. Dva vysílače podávají 

informace o úhlu v azimutální rovině a jsou umístěny na ose VPD čelem k VPD a 

jsou doplněny o zařízení DME nebo DME/P, přičemž jeden z vysílačů je určen pro 

kurz přiblížení a druhý pro kurz nezdařeného přiblížení. Nacházejí se ve vzdálenosti 

400 - 600 m od kraje VPD. Další dva vysílače vysílají úhlové informace pro sestup a 

podrovnání (přebírají funkci sestupového majáku u ILS). Ty jsou umístěny ve 

vzdálenosti 120 – 150 m od osy VPD, přičemž vysílač pro sestup se nachází 200 – 

300 m od kraje VPD a vysílač pro podrovnání 700 – 1 000 m od kraje VPD ve směru 

přiblížení. Je-li VPD vybavena oběma azimutálními vysílači, pak vysílač jehož anténa 

je nasměrována ve směru přibližujícího se letadla (vysílač na odlehlé straně VPD ve 

směru přiblížení) představuje vysílač kursu přiblížení a vysílač na straně přilehlé k 

přibližujícímu se letadlu přejímá funkci vysílače kursu nezdařeného přiblížení. 

Obdobně je tomu pro vysílače sestupu a podrovnání [1]. 

 

PRINCIP ČINNOSTI MLS    

Systém MLS pracuje ve frekvenčním pásmu 5 031,0 – 5 090,7 MHz na dvou 

separátních kanálech se vzájemným odstupem 300 kHz. Úhloměrná část systému 

MLS poskytuje kontinuální informaci o poloze letadla vůči dráze v rovině vertikální a 

horizontální. Dálkoměrná část umožňuje měření vzdálenosti letadla od vztažných 

bodů v průběhu přiblížení. Úhlová informace pro kurs přiblížení a sestup, podrovnání 

a zpětný kurz se určuje měřením času mezi dvěma přechody kmitajícího rovinného 

laloku přes palubní anténu MLS [3]. 

Systém MLS je schopen poskytnout pokrytí maximálně ± 62.0° v azimutální 

rovině, přičemž typické zařízení používá pokrytí pouze ± 40.0° od osy VPD v 

azimutální rovině pro přiblížení a ± 20.0° pro kurz nezda řeného přiblížení. Z toho 

předepsaný minimální sektor je ±10.0° od osy VPD[17].   

Ve vertikální rovině je pak prostor pokryt od 0.9° do 15° s dosahem do výšky 6 

000 m a vzdálenosti 37 km pro přiblížení a do výšky 1 500 m a vzdálenosti 9,4 km 

pro nezdařené přiblížení. Všechna uvedená data jsou vysílána na jednom kmitočtu 

postupně s opakovací frekvencí: 
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13 HZ –  AZIMUT (VEDENÍ KURSU), U SYSTÉMU S RYCHLOU OBNOVOU INFORMACE KURSU JE 

   POUŽIT KMITOČET 93 HZ 

6,5 HZ – ZPĚTNÝ KURS (SMĚR NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŽENÍ) 

39 HZ –  ELEVACE (VEDENÍ SESTUPU) 

 

 

OBR.4K: KRYTÍ V PROSTORU PŘIBLÍŽENÍ     

 

Pro dodržování časové synchronizace vysílání jednotlivých bloků zpráv jsou 

všechny části MLS synchronizovány. Údaje o vzdálenosti jsou přijímány separátně 

na sdruženém kanálu DME. Využitím údajů MLS v palubních počítačích a v 

palubních ovládacích systémech lze provádět přesné přiblížení a přistání podobným 

způsobem jako u systému ILS, navíc s možností provádět zakřivené, nebo lomené 

přiblížení a automatické přistání. Všechny části MLS obsahují vlastní monitorovací 

obvody, které v případě mimotolerantní odchylky některého z vnějších parametrů 

MLS přepnou zařízení na záložní soupravu. V případě dlouhotrvající odchylky 

upozorní na změnu řízení letového provozu[17]. 

Přesná informace o pozici letadla umožňuje složitější procedury, jako je let po 

zakřivené sestupové ose a využívání více sestupových os. Patřičná přesnost umožní 

zlepšení dopravního proudu na přeplněných letištích prostřednictvím zakřivených 

letových drah. ICAO kvantifikuje požadované přesnosti systému a uvádí je v předpisu 

ICAO Annex 10. Celkové limity přesnosti obsahují všechny chyby způsobené 

palubním zařízením a šířením rádiových vln. Limity chyb jsou specifikovány pro část 

letu obsahující referenční výšku přiblížení a referenční výšku zpětného kursu. 

Referenční výška přiblížení na přistání je 15 m (50 ft).  
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PALUBNÍ ČÁST MLS 

JEDEN NEBO VÍCE ANTÉNNÍCH SYSTÉMŮ MLS  

PALUBNÍ PŘIJÍMAČ MLS  

DOTAZOVAČ RÁDIOVÉHO DÁLKOMĚRU DME 

PALUBNÍ INDIKÁTOR MLS 

PROPOJENÍ VÝSTUPU PALUBNÍHO PŘIJÍMAČE MLS SE SYSTÉMY ŘÍZENÍ 

Palubní vybavení musí být schopno dekódovat a zpracovat informace o 

azimutu přiblížení na přistání, azimutu přiblížení na přistání s vysokou frekvencí 

obnovení, zpětného azimutu a sestupového úhlu a nezbytná data pro splnění 

předpokládaných letů. Dálková informace se dekóduje samostatně. Úhel navedení 

se určuje měřením časového intervalu mezi přijetím laloků snímání „TO" a „FROM". 

Přijímač má možnost manuálního nebo automatického výběru trajektorie přiblížení 

na přistání a  úhlu sestupu. Při práci v automatickém režimu se výběr zajišťuje 

pomocí informací obsažených v kódových slovech základních dat. 

 

OBR.4M : KMITÁNÍ SVD SYSTÉMU MLS 

 

PŘESNOST SYSTÉMU MLS  

Referenční výška zpětného kurzu MLS, stejně jako referenční výška přiblížení 

MLS má být 15 m (50 ft). Povolená tolerance je +3 m (10 ft). Tato výška platí za 

předpokladu, že letadla při letu po sestupové rovině nad prahem VPD dodrží 

minimální výšku letu. [11] 
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FUNKCE NAVEDENÍ V KURZU PŘIBLÍŽENÍ A ZPĚTNÉM KURZU 

V referenční výšce kurzu přiblížení a kurzu zpětném musí být dodrženy tyto 

parametry:  

a) PFE nesmí být větší než ± 6 m (20 ft),           

b) PFN nesmí být větší než ± 3,5 m (11,5 ft),  

c) CMN nesmí být větší než ± 3,2 m (10,5 ft) nebo 0,1° podle toho, co je 

 menší.  

FUNKCE SESTUPU PŘIBLÍŽENÍ 

Pro zařízení umístěné pro sestupový úhel 3° nebo nižší musí mít funkce  sestupu 

přiblížení na referenční výšce přibližně tyto hodnoty:    

a) PFE nesmí být větší než ± 0,6 m (2 ft),  

b) PFN nesmí být větší než ± 0,4 m (1,3 ft). 

CMN(CONTROL MOTION NOISE) – ŠUM OVLÁDÁNÍ  

Ta část chyby naváděcího signálu, která uvede do pohybu a může ovlivnit úhlovou 

polohu letadla řízeného autopilotem, ale nezpůsobí odchylku od žádaného kurzu a 

nebo sestupu[11].  

PFE (PATH FOLLOWING ERROR) - CHYBA ZADÁNÍ TRAJEKTORIE 

Část chyby naváděcího signálu, která může způsobit odchýlení letadla z 

požadovaného kurzu nebo sestupu [11]. 

 

4.3 Precision Approach Radar (PAR) 

Prostředky přesného radarového přiblížení podle PAR se používají především 

na vojenských leteckých základnách a letištích, na kterých jsou letadla nucena 

přistávat bez prostředků přesných přibližovacích  majáků ILS. Prostředky přiblížení 

PAR jsou mobilní. PAR slouží ke kontrole a řízení sestupu letadel při přistání ze 

vzdálenosti minimálně 30 km až do bezprostřední blízkosti VPD.  

Kromě trajektorie letu letadla umožňuje měření jeho výšky, odchylky od 

sestupové čáry a kontrolu rozložení a výšky oblačnosti v okolí letiště. V civilním 

leteckém provozu proto systém PAR i prostředky pro oboustranné spojení mají 
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význam jen pro zvýšení účinnosti řízení leteckého provozu. Radiolokační přistávací 

systém pak doplňuje systém aktivního přiblížení na přistání.  

Přiblížení PAR je klasifikováno stejně jako přiblížení ILS z toho hlediska, že 

pilot je schopen v každém okamžiku letu plynule provádět korekce jak ve směru, tak i 

vůči elektronické skluzové rovině. Pro vyhodnocení polohy letadla slouží stranová a 

výšková anténa. U přiblížení PAR vyhodnocuje polohu letadla a jeho odchylky vůči 

osám přiblížení řídící letového provozu a pilot provádí korekce vůči těmto odchylkám. 

Tím, že vstupuje do procesu vedení letadla na trati další prvek, řídící, je přiblížení 

PAR kvalitativně na nižší úrovni než ILS. Pilot na trati může objektivně vykázat větší 

odchylky. Proto je ochranný prostor pro PAR výrazně širší a pojme více překážek v 

oblasti letiště a bezpečná výška nad letištěm OCH bude větší, než tomu bude pro 

stejnou dráhu u ILS. Nejnižší OCH, která může být pro PAR brána v úvahu je 60 m 

(200 ft). U ILS může být nižší, až maximálně rovna ztrátě výšky HL. I když pro 

přiblížení PAR je letadlo téměř vždy vedeno na trať konečného přiblížení radarovým 

vektorováním, jsou pro PAR vyprojektovány všechny úseky přiblížení, jako u 

ostatních druhů přiblížení [1]. 

OMEZENÍ RADARU 

Využití radiolokátoru pro přesné vedení letadla během přiblížení na přistání 

s sebou přináší určitá omezení. Signál se zpravidla šíří přímočaře. Může se stát, 

avšak naprosto vzácně, že dojde k jejich zakřivení vlivem abnormálních 

atmosferických jevů, jako např. teplotní inverze, nebo že dojde k jejich lomu či odrazu 

od hustých objektů, jako např. těžké mraky či srážky.   
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POŽADAVKY NA PAR 

PAR musí být umístěn a nastaven tak, aby pokryl celý prostor, jehož vrchol je 

ve vzdálenosti 150 m (500 ft) od bodu dotyku směrem k druhému konci  RWY a jenž 

je omezen v horizontální rovině sektorem o šířce +5° vzhledem k ose RWY a ve 

vertikální rovině sektorem -1° až +6°. 

PŘESNOST PAR 

PŘESNOST V AZIMUTU 

Azimutální informace musí být zobrazeny takovým způsobem, aby odchylky vlevo 

nebo vpravo od osy přiblížení mohly být lehce pozorovatelné. Maximální přípustná 

chyba vzhledem k odchylkám od osy přiblížení musí být buď 0,6 % ze vzdálenosti 

letadla od antény PAR plus 10 % odchylky letadla od osy přiblížení nebo 9 m [30 ft] 

podle toho, která hodnota je větší. Zařízení musí být umístěno tak, aby chyba v bodu 

dotyku nepřevýšila 9 m [30 ft]. Zařízení musí být nastaveno a seřízeno tak, aby 

chyba zobrazená na indikátoru byla v bodu dotyku minimální, nesmí být větší než 0,3 

% vzdálenosti letadla od antény PAR nebo 4,5 m [15 ft], podle toho, která hodnota je 

větší. Rozlišovací schopnost v azimutu musí být 1,2°.  

PŘESNOST V ELEVACI. Elevační informace musí být zobrazeny tak, aby odchylky nad 

nebo pod osou sestupu, na kterou je zařízení nastaveno, mohly být lehce 

pozorovatelné. Maximální přípustná chyba, vzhledem k odchylkám od osy přiblížení, 

může být buď 0,4 % ze vzdálenosti letadla od antény PAR plus 10 % lineární 

odchylky letadla od zvolené sestupové osy nebo 6 m [20 ft], podle toho, která 

hodnota je větší. Zařízení musí být umístěno tak, aby chyba v bodu dotyku 

nepřevýšila 6 m [20 ft]. Zařízení musí být nastaveno a seřízeno tak, aby chyba 

zobrazená na indikátoru byla v bodu dotyku minimální, nesmí být větší než 0,2 % 

vzdálenosti letadla od antény PAR nebo 3 m [10 ft], podle toho, která hodnota je 

větší. Rozlišovací schopnost v elevaci musí být 0,6 %. 

PŘESNOST V DÁLCE. Chyba v určení vzdálenosti letadla od bodu dotyku nesmí být 

větší než 3 % této vzdálenosti plus 30 m [100 ft]. Rozlišovací schopnost v dálce musí 

být 120 m [400 ft][11]. 
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PAR TYPU RPL-5M 

ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST: 

V DÁLCE DO 30 KM – 1,2% dálky nebo 120m, podle toho, která hodnota je větší 

V AZIMUTU –  ve vzdálenosti větší než 25 km max. 1° 

  ve vzdálenosti menší než 25 km max. 1,5 ° 

V ELEVACI -  ve vzdálenosti větší než 25 km max. 0,8° 

         ve vzdálenosti menší než 25 km max. 1,2 °[ 6] 
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5 Přiblížení využívající GNSS  

Možnosti přechodu ze stávajících radionavigačních systémů na novodobé 

systémy, kterými jsou tzv. globální navigační systémy GNSS mají za cíl splnit 

požadavky všech uživatelů podílejících se na leteckém provozu. Mají za cíl odstranit 

nedostatky stávajících systémů. Odborníci a vědecké týmy zabývající se výzkumem 

zařízení pro řízení přesného příblížení na přistání využívající služby GNSS věří, že 

GNSS systémy jsou jedinou možností, jak dosáhnout stále se zvyšujících požadavků 

na kvalitu, bezpečnost a hospodárnost. V této kapitole bude popsána funkce, 

možnosti, perspektivy a chyby GNSS a zároveň rozšiřující metody GNSS, konkrétně 

LADGPS a jejich vliv na zkvalitnění služby. 

ZÁKLADNÍ PRINCIP SYSTÉMU GNSS 

Družicové navigační systémy patří k tzv. globálním systémům, využívajícím 

umělé družice jako obdobu pozemních majáků u tradičních radionavigačních 

zařízení, s tím rozdílem, že díky vhodnému počtu a rozmístění družic na oběžných 

drahách kolem Země, zajišťují nepřetržitou radionavigační informaci o poloze 

kdekoliv na Zemi. Podmínkou je, aby byl příslušný objekt vybaven GNSS přijímačem 

(palubním zařízením). Družice vysílají signál, který obdrží uživatel prostřednictvím 

přijímače. Ten jej zpracuje a jako výstup poskytne uživateli informaci o aktuální 

poloze. Pro zpracování signálu z družic je možné využít několik principiálně 

odlišných metod a jako jsou [2]: 

METODA ÚHLOMĚRNÁ 

METODA DÁLKOMĚRNÁ 

METODA DOPPLEROVSKÁ 

METODA MĚŘENÍ FÁZE NOSNÉ VLNY 

METODA INTERFEROMETRICKÁ 

U GNSS navigačních systémů se využívá zejména metody dálkoměrné. 

Dálkové systémy se dále dělí na aktivní a pasivní. U GNSS jde o pasivní dálkoměrný 

systém. Tzn. že systém od uživatele nepotřebuje ke své činnosti žádný signál, jako je 

tomu u aktivních systémů (dotaz-odpověď) [19]. Uživatel měří dálku vzhledem k 

několika různým družicím. Měření vzdáleností se provádí na základě měření času τi. 

Tento čas reprezentuje dobu od vyslání signálu z družice do přijetí signálu 
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uživatelovým přijímačem. Při známé poloze družic ( xi, yi ,zi ), se řešením tří rovnic o 

třech neznámých vypočítá poloha uživatele (x, y, z) ke každé družici. Informace 

opoloze družice je obsažena ve vysílaném signálu [2]. 

Metoda má jednu velkou nevýhodu. Problémem je měření času τi. Je třeba 

změřit čas od vyslání družicí po příjem signálu přijímačem. Podstata problému je 

v nesynchronnosti časových základen na palubě družice a v přijímači uživatele. 

Časová základna uživatele je posunuta o neznámou hodnotu _t. Při známé rychlosti 

světla je možné neznámý čas převést na vzdálenost, kterou signál za dobu _t urazí. 

Z této úvahy vyplývá, že pro úspěšné řešení problému je potřeba přijímat signál od 

čtyř různých družic (čtyři neznámé) [2]. 

Měření se uskutečňuje v přijímači tak, že přístroj generuje kopii přijímaného 

signálu od každé přijímané družice. Následně kopii zesynchronizuje s přijímaným 

signálem a měří τi počátku kopie vzhledem k počátku své časové základny. Změřený 

čas se přepočítá na vzdálenost. Tato vzdálenost se nazývá pseudovzdálenost 

(zdánlivá vzdálenost). Sesouhlasení signálu se provádí pomocí tzv. korelátoru. 

Korelátor vytváří součet součinu hodnot přijímaného signálu s hodnotami signálu 

kopírovaného. Tento součet součinu se nazývá korelační funkce R(e) [21]. 

Její hodnota závisí na vzájemném posunu e obou dvou signálů. Pokud je 

vzájemný posun nulový hodnota funkce je maximální. V opačném případě s 

rostoucím rozdílem se hodnota korelační funkce zmenšuje. Při použití dvou 

korelátorů se do jednoho přivádí vhodně opožděná kopie a na vstup druhého bude 

kopie předbíhat. Pokud budeme odčítat výstupní napětí obou modelátorů, 

dostaneme obvod tzv. diskriminátor zpoždění s požadovanou závislostí výstupního 

signálu u(e) na posunu e. Velikost a znaménko u(e) odpovídá velikosti a smyslu 

časového posunu e. V diskriminátoru zpoždění je na společný vstup dvou korelátorů 

vedený přijímaný signál c(t) vysílaný družicí. Na druhé vstupy korelátorů je přivedený 

signál c(t) z generátoru časové základny, která generuje kopii vysílaného signálu. 

Kopie je však zpožděná o neznámé _t proti signálu generovaného v družicovém 

signálu [21]  . 

Aby bylo možné signály c(t) přenášet jako  signál družice - země, musí se 

namodulovat na nosnou vlnu a vytvořit dálkoměrný signál. 
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Dálkoměrné kódy se obvykle volí jako pseudonáhodné kódy, které mají 

vhodné korelační vlastnosti. Tyto kódy jsou periodické a vytváří se podle jistých 

algoritmů. Vzdálenost k družici se dá měřit dvěma způsoby a to fázovým měřením na 

nosné vlně a nebo kódovým měřením. [19] 

Kódové měření spočívá v porovnávání generovaného a přijímaného kódu. 

Tento speciální periodicky se opakující kód je obsažen v signálu vysílaného z 

družice. Přijímač tento kód hledá v přijímaném signálu a měří zpoždění mezi 

generovaným a přijímaným signálem. U systému GPS pracují družice na stejném 

kmitočtu a každá družice má svůj vlastní kód. Obsah kódu je přibližně 1Mb/s. Tento 

způsob měření je poměrně rychlý a nenáročný na přijímač ( z hlediska ceny). Dá se 

dosáhnout přesnosi řádově desítek metrů [21]. 

Druhým způsobem je fázové měření na nosné vlně. Signál má tvar sinusoidy. 

Může se měřit počet celých vlnových délek a zbytek vzdálenosti kratší než je vlnová 

délka signálu. Fázová metoda je výrazně přesnější vzhledem k vlnové délce (asi 20 

cm). Dosažitelná přesnost může být až subcentimetrová. Problémem měření je jeho 

větší náročnost. Z toho vyplývá i složitější a dražší přijímač a hlavně také delší čas 

potřebný pro měření. [21] 

SIGNÁLY A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

V civilním provozu jsou použity tzv. C/A kódy o délce jedné milisekundy. Jsou 

modulované kmitočtem 1,023 MHz. Kód C/A je veřejný a trvalý. Ve vojenském 

provozu jsou použity tzv. P-kódy, modulované kmitočtem 10,23 MHz. Kód P(Y) je 

neveřejný a mění se po sedmi dnech. [22] 

Přenos informací od družic k uživatelům v současné době využívá dvou 

pevných nosných kmitočtů. Základní přenosový kanál L1 má kmitočet 1 575,42 MHz 

a druhý přenosový kanál L2 1 227,6 MHz. Kanálem L1 jsou přenášeny oba kódy 

(C/A i P(Y)) a také navigační zpráva. Signály jsou přijímány civilními i vojenskými 

uživateli. Armádě slouží jako hrubé zaměření. Pro příjem signálu C/A stačí 

jednokmitočtový přijímač. Kanálem L2 jsou přenášeny kód P(Y) a navigační zpráva. 

Současný příjem téhož signálu P(Y) na dvou kmitočtech umožňuje zpřesnit měření 

vzdáleností. Měření pomocí signálu P(Y) vyžadují dvoukmitočtový přijímač. [22] 

V následujících letech bude zpřístupněn druhý civilní signál L2C 1 227,6 MHz 

a třetí signál L5 s frekvencí 1176,45 MHz. Tyto frekvence by měly být více odolné. 
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Kód na frekvenci L5 má být desetkrát rychlejší než stávající C/A kód a bude daleko 

více odolný vůči šumu. Signál L5 byl spuštěn v dubnu roku 2009. [19] 

Služba, poskytovaná uživateli prostřednictvím C/A kódu, se nazývá standardní 

službou určování polohy (SPS – Standard Positioning Service). Služba, poskytovaná 

uživateli prostřednictvím P-kódu, se nazývá přesnou službou určování polohy (PPS – 

Precise Positioning Service). Elmag. vlny, vysílané družicemi GPS, jsou kromě kódů 

C/A a P(Y) modulovány současně ještě tzv. navigační zprávou, jejíž kmitočet je 50 

Hz (délka bitu je 20 ms). Cílem navigační zprávy je trvale předávat uživatelům ty 

informace, které jsou nezbytné k provádění potřebných měření (dálek a času), tzn.: 

ÚDAJE O POLOZE NUDZ V OKAMŽIKU VYSÍLÁNÍ SIGNÁLU  

ČAS, UDÁVANÝ ETALONEM  NUDZ     

CHYBY ČASU (ČASOVÉ KOREKCE) 

INFORMACE O OKAMŽITÉM STAVU IONOSFÉRY 

DALŠÍ INFORMACE (ALMANACH A JINÉ ZPRÁVY) [22]. 

CHYBY MĚŘENÍ 

Existují chyby ovlivňující měření. Mezi ně patří časová chyba hodin přijímače. 

Ta je opravována každých 12 hodin. Ionosféra má podstatný vliv na šíření signálu. 

Díky volným iontům a elektronům, které obsahuje, se mění rychlost i směr šíření 

používaných elektromagnetických vln. Dochází k ohybu signálu, tedy k ionosférické 

refrakci. Stav ionosféry je trvale sledován. Jedná se o nejvýznamnější chybu GNSS. 

Její omezení lze provést několika způsoby. Např. pomocí vhodného modelu 

ionosféry, který se zahrne do výpočtu polohy. Další možností je dvoukmitočtové 

měření, kde se využívá principu rozdílného lomu v ionosféře v závislosti na dané 

frekvenci. Poslední možností je diferenční měření, které bude detailněji popsáno 

dále. Chyba troposféry se vyskytuje díky atmosférickým změnám v okolí antény 

přijímače (teplota, tlak, vlhkost, hustota) [21]. 

Chyba vlivem šumů přijímače v obvodech způsobuje chybu měření do 

jednoho metru. Potlačení šumu závisí na kvalitě konstrukce přijímače. Chyba 

vícecestného šíření signálu z družic je dána tím, že signály nepřicházejí jen přímou 

cestou, ale také odrazem od země a od předmětů na jejím povrchu. Chyba 

vícecestného šíření lze omezit konstrukcí antény, volbou jejího umístění a také 
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vhodným způsobem zpracování přijatých signálů. Snaha o vyřešení tohoto problému 

je teď v popředí mnoha institucí zabývajícími se GNSS. 

Do roku 2000 byla podstatnou chybou GPS funkce SA (selective availability). 

Šlo o uměle vytvořenou chybu, kterou do signálu vnášely USA z důvodů obav o svou 

bezpečnost. Tato chyba se dá odstranit diferenčním měřením, nebo přijímačem 

schopným využívat službu PPS (precision positioning service) např. armáda 

Spojených států amerických. V současnosti není SA aplikována [21]. 

Dalším problémem je zastínění signálu při manévrování letadla. To lze do jisté 

míry také považovat za chybu, protože při přiblížení je nutné zajistit nepřetržitost 

přijímaného signálu. 

 

PRAVDĚPODOBNÉ CHYBY GNSS 

SEGMENT   ZDROJ CHYBY      CHYBA VZDÁLENOSTI [M] 

         C/A KÓD  P KÓD 

KOSMICKÝ   STABILITA KMITOČTU     3   3 

   PREDIKCE PERTURBACE DRUŽICE   1  1 

   JINÝ       0,5   0,5 

ŘÍDÍCÍ   CHYBA MODELU PREDIKCE EFEMERID   4,2   4,2 

   JINÝ       0,9  0,9 

UŽIVATELSKÝ   IONOFÉRICKÁ REFRAKCE    10,1  2,3 

   TROPOSFÉRICKÁ REFRAKCE    2   2 

   ŠUM       7,5   1,5 

   VÍCECESTNÉ ŠÍŘENÍ      1,2   1,2 

   JINÝ        0,5  0,5 

CELKEM [M]         13,9   6,6 

 

DIFERENČNÍ METODY MĚŘENÍ DGNSS 

Aplikace diferenčních metod měření v DGNSS systémech přispívá 

k podstatnému zlepšení přesnosti. Do bodu se známými přesnými souřadnicemi 

umístíme speciální přijímač, tzv. referenční stanici a porovnáváme skutečnou a 

naměřenu polohu. Z porovnání získáme opravy měřených zdánlivých vzdáleností a 
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následně je přenášíme k uživatelům pomocí vhodné linky. Přijímače tyto opravy 

zahrnou do výpočtu a tím zpřesní určení polohy.  

Referenční stanice se skládá z antény, přesného mnohakanálového přijímače, 

vysílače korekcí, antény vysílače korekcí. Přijímač má pro každou viditelnou družici 

jeden kanál a zpracovává její signál od prvního zachycení družice při východu nad 

obzor až po ztrátu signálu po zapadnutí družice za obzor. Pokud je družice nízko nad 

obzorem, dochází často k výkyvům úrovně přijímaného signálu. Přesnost měření 

roste se zmenšující se vzdáleností letadlo - referenční stanice [21]. 

Podle účelu využití korekčních zpráv je pro přenos možné využít metalické 

vedení, optické vlákna nebo radiový signál. Volba kmitočtu je závislá na 

požadovaném dosahu, kvalitě a odolnosti signálu. V České republice probíhaly 

experimenty s pásmy UKV, VKV a DV. Bylo zjištěno, že dlouhé vlny mají dlouhý 

dosah ale neposkytují dostatečnou odolnost signálu např. při výskytu bouřek. Z toho 

důvodu bylo rozhodnuto pokračovat ve výzkumu v pásmu VKV [21]. V současné 

době se zdá být velmi výhodné vysílat korekční zprávy pomocí stávajících rádiových 

služeb např. systémem RDS (radio data system). Touto cestou lze do rozhlasového 

FM VKV vysílání vložit dodatečné informace v podobě číslicových dat. Přijímač by se 

mohl automaticky přelaďovat na nejbližší vysílač, tím by se odstranil problém malého 

dosahu. Systém v této podobě úspěšně pracuje např. v USA a v severských státech. 

Mezi světově nejúspěšnější výrobce těchto systémů patří společnosti Rockwell 

(divize Collins), Trimble a Garmin. 

 

DGNSS  

Protože samotné systémy jako GLONASS nebo GPS nesplňují požadavky 

civilního letectví na dostupnost, integritu a kontinuitu, bylo třeba provést rozšíření 

systému (augmentation). Je možné rozšiřovat pozemní část (GBAS), palubní část 

(ABAS), a kosmickou část (SBAS) systému.  V případě přiblížení na přistání je třeba 

zajistit zmíněné vlastnosti systému, aby byla zajištěna potřebná bezpečnost. V této 

práci se budeme věnovat jen systému s pozemním rozšířením. 
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GBAS (LASS)            

Rozšíření pozemním systémem GBAS spočívá v příjmu korekčního 

navigačního signálu, poskytování dat o úseku konečného přiblížení, poskytování dat 

o letišti a poskytování nepřetržitého monitoringu a integrity. Rozšíření GBAS velice 

dobře funguje v USA a je označován jako LAAS (local area augmentation system). V 

současné době se pracuje na tom, aby tento systém byl schopen dosáhnout 

výkonnosti přesného přiblížení třetí kategorie. Korekční zprávy budou přenášeny 

VKV, UKV nebo pomocí módu S. Doporučené standardy pro přenos korekcí jsou 

obsaženy v dokumentu RTCA DO-217. Lokální diferenční systém je jednou z 

možných možností přechodu z klasických zavedených přistávacích ILS systémů na 

GNSS systémy[17].  

 

 

OBR. 5A: ARCHITEKTURA SYSTÉMU GBAS 

Vše začalo začátkem devadesátých let, kdy FAA začala vývojový program na 

výrobu systému založeném na GPS, který by nahradil stárnoucí přistávací systém 

ILS. Systém LAAS resp. GBAS je určen jako podpora pro přesné přiblížení v rámci 

oblasti pokrytí v rozsahu 23 NM, poskytuje informace o požadované dráze letu, 

přiblížení, přistání a dalších manévrů, stejně jako určení vytýčeného zdroje chyb, 
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informace o těchto chybách jsou vysílané prostřednictvím VHF přenosu (VDB) pro 

uživatele v oblasti pokrytí daného systému. 

PRINCIP ČINNOSTI 

Systém GBAS tvoří čtyři segmenty - kosmický, řídící, uživatelský, segment 

datového spojení. Přijímače jsou rozmístěné na přesně určených pozicích v okolí 

letiště a odesílají informace do centrálního řídícího zařízení umístěného na letišti. 

Informace, které přijímače odesílají do centrálního řídícího zařízení slouží k  

vytvoření korekční zprávy, která je odeslaná prostřednictvím VHF vysílače, přijímač 

letadla je zachytí a použije k opravě GPS signálu. Data po opravě následně převádí 

na standardní ILS displej používaný při přesném přiblížení. Řídící stanice GBAS 

taktéž monitorují integritu signálu GNSS[2].  

Při přistávacích operacích druhé a třetí kategorie, které mají velmi přísné 

požadavky integrity a kontinuity je vyžadovaná vysoká přesnost. Systém se dá 

aplikovat i pro kategorii III ale bez použití systému Galileo, nebo nové frekvence GPS 

L5, GNSS vyžaduje dodatečné rozšíření hardware-u na verzi pro kategorii III.  

Ground Based Augmentation System (GBAS) je navrhnutý tak, aby napravil některé 

chyby spojené s GPS. Jedním z problémů GPS systému je nedostatečně rychlá 

odezva systému v reálném čase[17]. 

        

OBR.5B: ANTÉNY PŘIJÍMAČE SYSTÉMU GBAS   
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Kategorie I  - ILS zařízení upozorňuje pilota o tom, že systém nepracuje 

spolehlivě do deseti sekund od zjištění poruchy. GPS nemá tak rychlý výstražný 

systém a jakmile dojde k situaci, že satelit nepracuje na 100%, tak neexistuje 

způsob, jak rychle varovat uživatele o tomto stavu.GBAS vyřešil tuto problematiku, 

a tím se stal tento systém spolehlivým. Pro nejméně náročnou kategorii přiblížení 

CAT 1 určují certifikační pravidla LAAS, podle FAA tak, že jakmile dojde k selhání, 

musí o tom pilot vědět do 6 sekund od jeho výskytu[17]. 

Další problém GPS je v přesnosti určení polohy. Chyby jako časový posun 

a ionosferické zpoždění mohou vést k několikametrovým chybám v určení polohy 

letadla. Tyto chyby musí být opravené v reálném čase. Současný prototyp GBAS 

(LAAS) je schopný dosáhnou kategorii I ILS s přesností 10,5 m horizontálně a 3 m 

vertikálně[17]. 

ČÁSTI SYSTÉMU GBAS 

Systém GBAS je složený z pozemního zařízení a z avionických systémů, 

umístěných na palubě letadla.  

Pozemní vybavení obsahuje: 

4 REFERENČNÍ PŘIJÍMAČE -  pro zajištění integrity systému a dostupnosti, 

POZEMNÍ GBAS ZAŘÍZENÍ, 

VHF VYSÍLAČ.  

 

Referenční stanice se skládá z následujících hlavních komponentů: 

GPS ANTÉNA, 

PŘIJÍMACÍ JEDNOTKA 

JEDNOTKA ZPRACOVÁNÍ DAT 

JEDNOTKA VYSÍLÁNÍ DAT 

ANTÉNA PRO VYSÍLÁNÍ KOREKČNÍ ZPRÁVY.  
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    OBR.5C:REFERENČNÍ STANICE 

 

NAVIGAČNÍ INFORMACE GBAS 

Navigační data GBAS obsahují následující informace: 

KOREKCE PSEUDOVZDÁLENOSTI 

REFERENČNÍ ČAS 

INTEGRITA DAT 

DATA TÝKAJÍCÍ SE GBAS 

DATA O PŘEDPOVÍDANÉ DOSTUPNOSTI ZDROJŮ URČOVÁNÍ VZDÁLENOSTI 

DATA PRO KONEČNÉ PŘIBLÍŽENÍ (dráha segmentu konečného přiblížení, bod 

  podrovnání, výška přeletu prahu dráhy, úhel sestupové dráhy) 

 

OBR.5D :PRINCIP SYSTÉMU GBAS 
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PŘIJÍMAČ GBAS 

Přijímače GBAS jsou z velké části vyráběny jako tzv. MMR (multi mode 

receiver) víceúčelové přijímače. Toto zařízení může obsahovat různé komponenty, 

které jsou schopné přijímat signály z různých zařízení (ILS, VOR, GPS resp. DGPS, 

MLS). Jde o velmi nákladné systémy, proto jsou v civilních službách využívány 

zejména ve velkokapacitních dopravních letounech. 

 

MĚŘENÍM URČENÁ PŘESNOST PROMARK 3 

Význam přínosu augmentace současných globálních navigačních systémů, je 

možné doložit praktickým měřením a následným přijetím závěru o dostupné 

přesnosti. 

Měření bylo provedeno na budově Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. 

Ke zpracování byla využita simulace leteckého uživatelského zařízení pro příjem 

GPS/SBAS. Měření proběhlo ve dnech 17. a 18. Ledna 2011, délka observace 24 

hod 32 min, vzorkovací perioda 1 Hz [23]. 

 

    APV 1 APV 2 
PŘESNOST 

  Pravděp. Měřená Norm. Požad. Měřená Norm. Požad. 
HNSE 
[m] 95% 1,55 7,22 16 1,56 6,69 16 
VNSE 
[m] 95% 1,36 5,33 20 1,36 1,44 8 
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6 Stupeň použitelnosti LADGPS pro přistání 

Dosažení potřebné provozní spolehlivosti a provozuschopnosti jednotlivých 

zařízení a systému patří k nejzákladnějším hlediskům při výběru a instalacích 

zařízení, včetně rozhodování o zálohách. Z hlediska uživatele je rozhodující 

praktická provozuschopnost a spolehlivost. Protože převážná část systémů 

zabezpečovací letecké techniky pracuje v nepřetržitém provozu, který je přerušen jen 

krátkodobě pro kontrolu provozních nastavení a preventivní údržbu, je v řadě případů 

nutné zařízení zálohovat. 

Při rozhodování o konkrétním technickém zařízení pro realizaci schválených 

koncepčních záměrů a zajištění provozních požadavků je nutné vzít v úvahu celou 

řadu často i protichůdných požadavků. Přitom je důležité splnění požadavků na celý 

systém řízení letového provozu. Některá hlavní hlediska, kterým musí nově 

instalovaná nebo obnovovaná technika vyhovět, jsou: 

- dodržení předepsaných či požadovaných technických parametrů, 

- modernost konstrukčního provedení, umožňující modifikace 

- vysoká technologická úroveň 

- vysoká provozní spolehlivost, umožňující při nepřetržitém provozu dosažení 

provozuschopnosti v rozmezí 96 – 98% 

- dobrá úroveň diagnostiky , pro rychlé zjištění případné příčiny závady [3] 

 

První systém GBAS byl schválený v roce 1997 na letišti v New Yorku.V roce 

2003 nabídla firma Honeywell 10 typů stanic z nichž 4 měly prodělávat laboratorní 

testy a zbylých 6 bylo rozmístěno na hlavních letištích v USA. Dnes už se GBAS 

systémy zavádí, nebo jsou ve stadiu schvalování i v Evropě a Austrálii. Jsou 

například na letištích v Brémách (od r. 2007), ve Frankfurtu, v Palermu, v 

Braunschweigu, v Toulouse a v Malaze (obr.6a ).V Austrálii se jedná o letiště Sydney 

International (obr.6b ) 



  

 525

 

OBR.6A:  ROZMÍSTĚNÍ POZEMNÍCH KOMPONENT SYSTÉMU GBAS NA LETIŠTI MALAGA (ŠPANĚLSKO) 

             

OBR.6B:  ROZMÍSTĚNÍ POZEMNÍCH KOMPONENT SYSTÉMU GBAS NA LETIŠTI SYDNEY INTERNATIONAL 

 

PARAMETRY LADGPS 

POSKYTNE PŘESNÉ PŘÍSTROJOVÉ PŘIBLÍŽENÍ CAT 1 AŽ CAT 3 

MOŽNOST VYUŽITÍ PRO BLÍZKÁ REGIONÁLNÍ LETIŠTĚ (DO 20 KM) 

MOŽNOST ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ 

NIŽŠÍ NÁKLADY PRO LETIŠTĚ S MNOHONÁSOBNÝM DRÁHOVÝM SYSTÉMEM 

ENERGETICKÁ NENÁROČNOST 

Velkou předností GBAS je zejména možnost využití jednoho systému pro 

všechny směry RWY (na rozdíl od ILS). Přináší to velmi výrazné omezení finančních 
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investic do pozemního zařízení na letišti, zejména pokud je letiště vybaveno 

dráhovým systémem s několika RWY. V současné době se provádí výzkum v oblasti 

možnosti využití korekčního signálu i pro letiště kde není instalován GBAS, ale jejich 

poloha je v dostatečné blízkosti takového letiště. Systém by mohl poskytovat alespoň 

nepřesné přiblížení. Problémy, které sebou GBAS nese, jsou vícecestné šíření, 

nestabilita časové základny referenční stanice, požadovaná dostupnost signálu, 

dostatečně zajištěný monitoring a integrita[17]. 

Projektem UniTaS IV byl vyvinutý systém GBAS/INS (INS – Inertial Navigation 

Systems) pro podporu kategorií II a III. V těchto případech používá základní princip 

měření akcelerace, která může být integrovaná ve výpočtech rychlosti a polohy. 

Narozdíl od stabilního určení polohy pomocí GNSS, ISS poskytuje jen krátkodobou 

přesnost. Významná je hlavně komplementárnost těchto dvou systémů. V kombinaci 

s GBAS a INS bude mít přistávací systém mnoho výhod[17]: 

INERCIÁLNÍ INFORMACE MOHOU BÝT POUŽITÉ PŘI KRÁTKÝCH VÝPADCÍCH SIGNÁLU GNSS, KTERÉ 

ZPŮSOBUJÍ NĚKTERÉ ZDROJE, JAKO STÍNĚNÍ KŘÍDLEM, NEBO ZTRÁTA SIGNÁLU PŘI DETEKCI 

PORUCHY.  

INERCIÁLNÍ INFORMACE SE DAJÍ VYUŽÍT KE ZVÝŠENÍ SCHOPNOSTI SYSTÉMU DETEKOVAT ZDROJE 

CHYB, KTERÉ JSOU NARUŠENÉ LOKÁLNĚ A PROTO NEMOHOU BÝT ROZPOZNANÉ SYSTÉMEM GBAS. 

KATEGORIE GBAS 

GAST-A –  pro provoz APV I 

GAST-B – pro provoz APV II 

GAST-C – pro provoz CAT I 

GAST-D – pro provoz CAT III vyžaduje upgrade systémů letadla 

GAST-E –TBD – CAT II, nebo L5/E5 CAT  

GAST-F –TBD – plánované pro multikonstalaci, multifrekvenční CAT III 
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OBR. 6C: PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V EVROPĚ 
 

 
OBR.6D: DOSAHOVANÁ PŘESNOST GBAS V POROVNÁNÍ S PŘESNOSTÍ NEROZŠÍŘENÉHO GNSS 

SYSTÉMU V CIVILNÍM A VOJENSKÉM POUŽITÍ 

ZDROJ: ICAO ANNEX 10, GPS SPS/PPS PERFORMANCE STANDARDS  
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7 Pravděpodobnost výskytu chyby a účinnost zařízení  

Aby bylo možné využívat GNSS  v konečné fázi přiblížení včetně bezpečnostních 

aplikací, je nutné velmi jasně specifikovat, jaká měřítka kvality by měl systém GNSS 

dosáhnout a garantovat. Teprve pomocí těchto měřítek bude možné provést řádnou 

analýzu spolehlivosti a bezpečnosti. V této kapitole nastíním způsob, jakým by 

kritéria kvality pro satelitní signál mohla být odvozena, a co je třeba učinit pro to, aby 

byla garantována. 

 

 
OBR. 7A: ZNÁZORNĚNÍ OPERACÍ PŘESNÉHO PŘIBLÍŽENÍ (CAT I) A PŘISTÁNÍ (CAT II, CAT III) 

 

Určení rizika v letectví vychází z tzv. cílové úrovně bezpečnosti TLS (Target 

Level of Safety), pro kterou byla experty stanovena (na základě statistických údajů o 

nehodách) hodnota TLS=10-7/hod. Ze znalosti průměrné délky letu (1,5 hod), druhu 

operací prováděných během letu od vzletu až po přistání, míry jejich nebezpečnosti a 

průměrné doby trvání operací bylo provedeno určení rizika pro tyto jednotlivé 

operace. Z této analýzy vyplynulo, že cílová pravděpodobnost nehody při konečném 

přiblížení (CAT I, CAT II, CAT III – viz obr.7a) může být nejvýše 1x10-8 / přiblížení. 

Potom podle stromu rizik (viz obr.7b) byly odvozeny požadavky týkající se integrity a 

kontinuity .[8]. 
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OBR.7B : ODVOZENÍ POŽADAVKŮ NA GNSS SIS PRO KONEČNÉ PŘIBLÍŽENÍ LETADLA DLE CATI 

 

Na obr.7B  je pro operaci CAT I riziko integrity s hodnotou 2x10-7/ 150s a 

riziko kontinuity s hodnotou 8x10-5/ 15s. Podobně lze odvodit nejnáročnější 

požadavky na ukazatele kvality pro operaci přistání CAT IIIb, kde je vyžadováno 

riziko integrity 1x10-9 /30s horizontálně či 1x10-9 /15s vertikálně (tab.2). Riziko 

kontinuity by pro operaci CAT IIIb nemělo překročit hodnotu 2x10-6 /30 s v 

horizontálním či 2x10-6 /15 s ve vertikálním směru. Požadavky na systém pro další 

operace jsou uvedeny rovněž v tab.2 [8].  
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OPERACE 
PARAMETRY 

CAT 1 CAT 2 / CAT 3A CAT 3B 

HORIZONTÁLNÍ 16M 5M 5M 
PŘESNOST 

VERTIKÁLNÍ 4M 2,9M 2,9M (2M) 

HORIZONTÁLNÍ 40M 17M 17M 
MEZ VÝSTRAHY 

VERTIKÁLNÍ 10M 10M 10M (5,3M) 

HORIZONTÁLNÍ 1X10-9 /30 S 
RIZIKO INTEGRITY 

VERTIKÁLNÍ 
2X10-7 /150 S 1X10-9 /15 S 

1X10-9 /15 S 

HORIZONTÁLNÍ 2X10-6 /30 S 
RIZIKO KONTINUITY 

VERTIKÁLNÍ 
8X10-6 /15 S 4X10-6 /15 S 

2X10-6 /15 S 

ČAS DO VÝSTRAHY 6S 2S 2S (1S) 

POHOTOVOST 0,99 - 0,99999 0,99 - 0,99999 0,99 - 0,99999 

SATELITNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM LAAS LAAS LAAS 

TAB. 2:POŽADAVKY NA SYSTÉM GNSS 

 

Ukazatelé kvality GNSS  (přesnost, integrita, kontinuita a pohotovost) mohou 

být zlepšeny použitím lokálních prvků GNSS, které zahrnují lokální monitor integrity 

satelitního signálu, redundantní referenční přijímače a v případě potřeby rovněž 

pseudolity (tj. pozemní vysílače satelitního navigačního signálu). Přínosy lokálních 

prvků jsou následující: 

1)  ÚPLNÉ LOKÁLNÍ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A VYSOKÝ STUPEŇ NEZÁVISLOSTI NA GLOBÁLNÍM 

SYSTÉMU; 

2) VYLOUČENÍ KOMUNIKAČNÍ LINKY MEZI LOKÁLNÍMI PRVKY A GLOBÁLNÍM SYSTÉMEM;  

3)  DOSAŽENÍ PŘESNOSTI 1 M (95%);  

4) DOSAŽENÍ KRÁTKÉ DOBY DO VÝSTRAHY (TTA, TJ.   TIME-TO-ALARM) 1 S A SNÍŽENÍ 

ČETNOSTI RIZIKA INTEGRITY NA ÚROVEŇ 1X10-9 /30 S ;  

5) VYSOKÁ KONTINUITA SLUŽBY A POHOTOVOST. NA DRUHÉ STRANĚ TENTO LOKÁLNÍ 

KONCEPT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE LOKÁLNÍ PRVKY BUDOU CERTIFIKOVÁNY A TAKÉ 

PROVOZOVÁNY PODLE SPECIFICKÝCH PŘEDPISŮ.  

Požadavek kontinuity byl poprvé zaveden během vývoje rádiových systémů 

pro přesné přiblížení letadel dle kategorie III ke konci 60. let. Avionický požadavek 

kontinuity služby se týká bezpečnosti, protože v některých nejkritičtějších fázích letu 

by neplánované přerušení určení polohy mohlo být nebezpečné. Kontinuita není 
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samostatný ukazatel, který má nějaký smysl sám o sobě. Kontinuita závisí na 

přesnosti a integritě[10]. 

Další otázkou je čas ohrožení (Exposure Time). V letectví je čas ohrožení (či 

vystavení) daný délkou trvání dané fáze letu. Čili riziko integrity je definováno jako 

maximální přípustná pravděpodobnost nebezpečné poruchy po dobu trvání dané 

operace. Např. pro přesné přiblížení dle CAT I je tento interval ohrožení 150 s. 

Naproti tomu pro stejnou operaci CAT I je interval ohrožení pro kontinuitu pouze 15 

s. Důvodem je, že z hlediska kontinuity je nejnebezpečnějších posledních 15 s před 

výškou rozhodnutí DH (Decision Height), během kterých se pilot musí rozhodnout, 

zda pokračovat v přistání či zahájit postup nezdařeného přiblížení[10].  

 

CHYBA NAVIGAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

CHYBA  

Vyjadřuje přesnost nebo míru nejistoty hodnoty jednotlivé navigační veličiny 

nebo navigační metody [13]. 

Chyba měření polohy letadla má náhodný charakter, a je vyjádřena 

Gaussovým (normálním) rozdělením hustoty pravděpodobnosti. Jsou to chyby jako 

LEP (Linear Error Probable) pro jednorozměrné navigační veličiny, nebo CEP 

(Circular Error Probable) pro dvourozměrné navigační veličiny, jako například poloha 

letadla v horizontální nebo vertikální rovině souřadnicového systému 2D. Chyba 

měření se s rostoucí vzdáleností lineárně zvětšuje. Pro úhloměrné systémy přesného 

přiblížení na přistání je tato vlastnost velkou výhodou, protože se  úhlová chyba 

systému zmenšuje v závislosti na vzdálenosti k prahu RWY. Tato vlastnost systémů 

ILS, MLS a PAR přispěla k prodloužení jejich provozování do roku 2015[13]. 
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8 ZÁVĚR 

V této práci byly porovnávány metody pro přesné přiblížení letadla na přistání. 

Před samotným srovnáním jednotlivých metod jsou v kapitole 3 popsány kvalitativní 

parametry, na základě kterých se systém hodnotí. Pro porovnání účinnosti jsem 

vybral parametr přesnosti, kterou jednotlivé zařízení dosahují. U jednotlivých 

systémů jsou uvedeny požadavky, které jsou kladeny předpisem L10. Z metod 

tradičních jsou v kapitole 4 popsány zařízení ILS, MLS a PAR. Tyto systémy splňují 

požadavky kladené předpisem a je zřejmé, že mohou nadále sloužit jako primární 

zařízení. Avšak s rostoucím tlakem na kvalitu, bezpečnost a hospodárnost, by se 

udržování těchto stávajících systému prodražovalo. Cílem této práce nebylo 

hodnocení na základě finančních nákladů, avšak v dnešní době je to jeden 

s nejdůležitějších faktorů pro rozhodování o budoucím zařízení. 

Tyto tradiční metody zde byly porovnány s metodou přiblížení letadla na 

přistání využívající satelitní navigaci. Globální satelitní navigační systém sám o sobě 

nesplňuje požadavky pro přesné přiblížení kladené předpisem. Avšak díky 

rozšiřujícím systémům, které  monitorují funkce   GNSS,  významně zvyšují přesnost 

automatického měření okamžité polohy a umožňují jednoduše odstraňovat chyby, 

zaváděné do procesu měření, má největší předpoklady, že bude využíván jako 

primární zařízení a v průběhu několika let jako jediné zařízení pro řízení přesného 

přiblížení na přistání a dosavadní systémy budou sloužit jako záloha. V této práci 

jsem se zabýval popisem zařízení s pozemním rozšířením známým jako GBAS nebo 

LAAS. Z hlediska použití je tento systém definován dostupností, nepřetržitostí, 

přesností a integritou. Snažil jsem se v této práci ukázat, že GBAS splňuje 

požadavky jak přesnosti, tak integrity a kontinuity kladené předpisem.GNSS 

s pozemním rozšířením snižuje chyby měření až na submetrovou úroveň a dobře 

funguje, jestliže vzdálenost mezi palubním zařízením a referenční stanicí je v řádu 

jednotek NM (23 NM) a rychlost přenosu korekcí je dostatečně velká (VKV přenos). 

Zařízení GBAS je schopné automatického řízení přesných manévrů v okolí letiště a 

na letištních plochách až do kategorie 3C. 

Závěrem uvedu předpoklad všech výzkumných a vývojových týmů, které se 

touto problematikou zabývají, že GBAS v dohledné budoucnosti nahradí dosud 

používaná zařízení ILS, MLS a PAR. 
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10 Pojmy 

BEZPEČNÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA NAD PŘEKÁŽKAMI (OCA) (OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE) 

NEBO BEZPEČNÁ VÝŠKA NAD PŘEKÁŽKAMI (OCH) (OBSTACLE CLEARANCE HEIGHT) 

Nejnižší nadmořská výška nebo nejnižší výška nad úrovní příslušného prahu dráhy 

nebo nad úrovní letiště stanovená k tomu, aby byla splněna kritéria bezpečné výšky 

nad překážkami. 

BOD DOTYKU (TOUCHDOWN) 

Bod, ve kterém nominální sestupová dráha protíná dráhu. 

DRÁHA (RUNWAY) 

Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti, upravená pro přistání a vzlety 

letadel. 

DRÁHOVÁ DOHLEDNOST (RVR) (RUNWAY VISUAL RANGE) 

Vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose RWY vidět denní 

dráhové značení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu. 

IFR 

Symbol používaný k označení pravidel letu podle přístrojů. 

KURZ (HEADING) 

Směr, do něhož směřuje podélná osa letadla, vyjádřený ve stupních od severu 

(zeměpisného, magnetického, kompasového nebo síťového). 

LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) (AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION) 

Příručka, vydaná státem nebo pověřenou organizací, obsahující letecké informace 

trvalého charakteru, důležité pro letectví. 

METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY PRO LET PODLE PŘÍSTROJŮ (IMC) (INSTRUMENT 

METEOROLOGICAL CONDITIONS). 

Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou 

základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou horší než předepsaná minima 

meteorologických podmínek pro let za viditelnosti. 

METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY PRO LET ZA VIDITELNOSTI (VMC) (VISUAL METEOROLOGICAL 

CONDITIONS) 

Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou 

základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou stejné nebo lepší než 

předepsaná minima. 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA (ALTITUDE) 
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Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená 

od střední hladiny moře (MSL). 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA ROZHODNUTÍ (DA) (DECISION ALTITUDE NEBO VÝŠKA ROZHODNUTÍ (DH) 

(DECISION HEIGHT) 

Stanovená nadmořská výška nebo výška při přesném přiblížení nebo přiblížení s 

vertikálním vedením ve které musí být zahájen postup nezdařeného přiblížení, 

nebylo-li dosaženo požadované vizuální reference pro pokračování v přiblížení. 

PŘESNÝ PŘIBLIŽOVACÍ RADAR (PAR) (PRECISION APPROACH RADAR) 

Primární radarové zařízení používané k určování polohy letadla při konečném 

přiblížení v horizontálních a vertikálních odchylkách od nominální dráhy přiblížení a 

ve vzdálenosti od bodu dotyku. 

VMC 

Symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let za viditelnosti. 

VÝŠKA ZÁKLADNY NEJNIŽŠÍ VÝZNAČNÉ OBLAČNÉ VRSTVY (CEILING) 

Výška základny nejnižší vrstvy oblačnosti nad zemí nebo nad vodou pod 6000 m (20 

000 ft), pokrývající více než polovinu oblohy. 

VFR 

Symbol používaný k označení pravidel letu za viditelnosti. 
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11 Použité zkratky 

AIP   Letecká informační příručka (Aeronautical Information Publication) 

APV   Postup přiblížení s vertikálním vedením (Approach Procedure with 

  Vertical guidance) 

ATC   Řízení letového provozu (Air Traffic Control) 

ATS   Letové provozní služby (AirTtraffic Services) 

BARO-VNAV  Barometrická vertikální navigace (Barometric Vertical NAVigation) 

CAT   Kategorie (CATegory) 

CDI   Indikátor odchylky na trati (Course Deviation Indicator)  

CMN   Šum ovládání (Control Motion Noise)   

DA/H   Nadmořská výška rozhodnutí/výška rozhodnutí (Decision   

  Altitude/Height) 

DME   Měřič vzdálenosti (Distance Measuring Equipment) 

DR   Navigace výpočtem (Dead Reckoning) 

FAF   Fix konečného přiblížení (Final Approach Fix) 

FAP   Bod konečného přiblížení (Final Approach Point) 

FAS   Úsek konečného přiblížení (Final Approach Segment) 

FMC   Počítač pro řízení a optimalizaci letu (Flight Management Computer) 

FMS   Systém pro řízení a optimalizaci letu (Flight Management System)  

GBAS   Systém s pozemním rozšířením (Ground-Based Augmentation System) 

GNSS   Globální navigační satelitní systém (Global Navigation Satellite System) 

GP   Sestupová dráha (Glide Path) 

HSI   Indikátor horizontální situace (navigační přístroj pilota) (Horizontal  

  Situation Indicator) 

IAC   Mapa přiblížení podle přístrojů (Instrument Approach Chart) 

IAF   Fix počátečního přiblížení (Initial Approach Fix) 

IAP   Postup přiblížení podle přístrojů (Instrument Approach Procedure) 

ICAO  Mezinarodní organizace pro civilní letectví (Internationa Civil  

  Aviation Organization 

IF   Fix středního přiblížení (Intermediate Fix) 

IFR   Pravidla pro let podle přístrojů (Instrument Flight Rules) 

ILS   Systém pro přesné přiblížení a přistání (Instrument Landing System) 
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IMC   Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů (Instrument  

  Meteorological Conditions) 

INS   Inerční navigační systém (Inertial Navigation System) 

IRS   Inerční referenční systém (Inertial Reference System) 

LNAV   Příčná navigace (Lateral NAVigation) 

LPV   Výkonnost směrového majáku s vertikálním vedením (Localizer  

  Performance with Vertical guidance) 

LTP   Bod prahu dráhy pro přistání (Landing Threshold Point) 

MAHF   Fix vyčkávání při nezdařeném přiblížení (Missed Approach Holding Fix) 

MAPT   Bod nezdařeného přiblížení (Missed Approach Point) 

MDA/H   Minimální nadmořská výška/výška pro klesání (Minimum Descent  

  Altitude/Height) 

MLS   Mikrovlnný přistávací systém (Microwave Landing System) 

MOC   Minimální výška nad překážkami (Minimum Obstacle Clearance) 

MOCA   Minimální bezpečná nadmořská výška nad překážkami (Minimum  

  Obstacle Clearance Altitude) 

MOPS   Standardy minimální provozní výkonnosti (Minimum Operational  

  Performance Standards) 

MSA   Minimální sektorová nadmořská výška (Minimum Sector Altitude) 

NDB   Nesměrový radiomaják (Non-Directional Beacon) 

NPA   Nepřesné přístrojové přiblížení (Non-Precision Approach) 

OCA/H   Bezpečná nadmořská výška/výška nad překážkami (Obstacle  

  Clearance Altitude/Height) 

OIS   Rovina pro identifikaci překážek (Obstacle Identification Surface) 

OM   Vnější polohové návěstidlo (Outer Marker) 

PA   Přesné přiblížení (Precision Approach) 

PAR   Přesný přibližovací radar (Precision Approach Radar) 

PFE  chyby zadání trajektorie (Path Following Error) 

RAIM   Autonomní monitorování integrity přijímače (Receiver Autonomous 

  Integrity Monitoring) 

RNP  Požadovaná navigační výkonnost (Required Navigation Performance) 

RSS   Druhá odmocnina součtu čtverců (Root Sum Square) 

RVR   Dráhová dohlednost (Runway Visual Range) 

RWY   Dráha (RunWaY) 
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SBAS   Systém s družicovým rozšířením (Satellite-Based Augmentation  

  System) 

SD   Standardní odchylka (Standard Deviation) 

VOR  VKV Všesměrový radiomaják (Very High frequency Omni-directional 

  Range) 

 

 

 

 

 

 

 

 


