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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá systémy používanými pro automatické řízení  přesného 

přiblížení civilních letadel na přistání. Popisuje přesné přibližovací systémy využívané v 

minulosti a vývojové mezistupně vedoucí k jejich dnešní a budoucí podobě. Cílem této práce 

není vytvořit detailně zaměřenou studii, ale vytvořit publikaci, která coby výuková pomůcka 

pro piloty a studenty oboru Letecký provoz poskytne úvod do problematiky systémů přesného 

přiblížení v kontextu s ostatními segmenty leteckého provozu, bude odrážet současný stav a 

nastíní další vývoj tohoto odvětví.  

 

 

Klíčová slova 

Přesné přiblížení, ILS, GNSS, SBAS, GBAS, EVS, VANS, ClearVision, C2Land 

  

ABSTRACT 
This diploma thesis is focused to systems used for automatic control of civil aircraft 

along an precision approach trajectory. It describes precision approach systems used in the 

past and their evolutional steps leading to their current and future configuration. The thesis 

does not put the goal to be a detailed study but to be a publication providing to pilots and 

students of Aeronautical traffic the introduction to the field of precision approach systems in 

context to another fields of aeronautical traffic, describing its current status and infer its 

further development. 
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ÚVOD 
Přestože historie automatického řízení letadel sahá do 10. let 20. století, pravidelně se na 

komerčních linkách začalo využívat až po druhé světové válce. V těchto počátcích bylo 

možné svěřit autopilotu řízení pouze při letu v cestovní hladině. S postupem doby, vývojem 

nových technologií a stále se zvyšujícími nároky na ekonomiku, bezpečnost a pravidelnost 

letového provozu, dospěla automatizace řízení letadel až na úroveň přistání za podmínek 

kategorie IIIb, tedy výšky rozhodnutí méně než 15 m a dráhové dohlednosti alespoň 75 m. Je 

zřejmé, že ze všech fází letu právě přiblížení na přistání vyžaduje znalost polohy letadla s 

nejvyšší přesností. Tuto informaci musí prostřednictvím avioniky předat pilotům přesný 

přibližovací systém. 

Důležité postavení automatického řízení přiblížení na přistání v letecké dopravě spočívá 

mj. ve faktech, že přistání je nejsložitější fází letu a cca 70% leteckých nehod a incidentů je 

způsobena právě lidským činitelem [1]. Také proto má dnes již většina leteckých společností 

ve své provozní filozofii hluboce zakořeněno používání automatického řízení letadla v 

nejvyšší možné míře. 
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1 Přiblížení na přistání 
Přiblížení letadla na přistání představuje postup, při kterém je třeba v závěru letu navést 

letadlo k letišti, sklesat z cestovní výšky či hladiny, sesouhlasit jeho kurz s orientací přistávací 

dráhy, připravit do přistávací konfigurace a v závěru podrovnat a přistát. U malých 

sportovních letadel, která jsou provozována převážně podle VFR, to znamená vizuálně navést 

letadlo do osy dráhy a s ohledem na odstup od překážek a vlastní cit pro řízení letadla 

vyklesat a přistát. Velká letadla pro komerční dopravu jsou však provozována převážně podle 

IFR, téměř za každého počasí a denní doby. Hmotnost desítek až stovek tun znamená nejen 

podstatně vyšší setrvačnost zejména při klesání, ale v kombinaci s velkými rozměry draku i 

značně omezené manévrovací schopnosti. Zatáčky omezené úhlem náklonu 30° (nebo také 

15° či 10°) pak dosahují minimálního poloměru od stovek metrů po kilometry a vysoká 

rychlost letu zkracuje dobu pro rozhodování. Při řízení přiblížení velkých letadel existuje 

minimální prostor pro chybu a sebemenší chyba může vyústit v opakování přiblížení, pro 

které je potřeba minimálně několik set kilogramů paliva a ty už nemusí být k dispozici. Z 

těchto důvodů má při řízení přiblížení větších letadel velký význam přesnost, časový předstih 

a navádění v horizontální i vertikální rovině i za VMC. 

1.1 Přístrojová přiblížení 

Přístrojová přiblížení se dělí na: 

 nepřesná (NPA), 

 přesná (PA), 

 přiblížení s vertikálním vedením (APV). 

Celá struktura v kontextu s druhy navigace je uvedena v kapitole 2.3, Obrázek 7. 

Při nepřesném přiblížení je letadlo naváděno v horizontální rovině s využitím 

VOR/DME, NDB, LLZ nebo GNSS. Klesání je řízeno kontrolou výšky na bodech 

stanovených v přibližovací mapě, přičemž je určena minimální výška pro klesání, ve které 

musí pilot klesání přerušit, pokud nemá vizuální reference pro bezpečné provedení konečné 

fáze přiblížení (tj. musí vidět dráhu, resp. dráhové osvětlení nebo minimálně přibližovací 

řadu). V této výšce může pokračovat až do bodu nezdařeného přiblížení, ve kterém tento 

postup musí zahájit (viz Obrázek 1). 

 

Obrázek 1:  Průběh nepřesného přiblížení [2], upraveno 

Přiblížení s vertikálním vedením představuje mezistupeň mezi přesným  a nepřesným 

přiblížením. Je založené na systému, který poskytuje spojitou informaci o horizontální i 

vertikální odchylce od referenční sestupové osy, ale nesplňuje standardy pro přesné přiblížení 
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dané ICAO Annex 10 [3]. Výšková informace pochází z barometrického výškoměru (potom 

se jedná o přiblížení APV Baro) anebo z GNSS rozšířeného o SBAS (přiblížení APV SBAS). 

Při přesném přiblížení je letadlo naváděno na sestupovou osu horizontálně i vertikálně 

systémem přesného přiblížení, který splňuje standardy ICAO Annex 10. Takovým může být 

ILS, MLS, SBAS nebo GBAS (resp. GLS). 

Při přiblížení s vertikálním vedením i přesném přiblížení končí přístrojový segment ve 

výšce rozhodnutí, kterou letadlo nesmí proklesat, pokud pilot nemá dostatek vizuálních 

referencí potřebných k bezpečnému provedení konečné fáze přiblížení. V případě, že tyto 

reference nezíská, musí nejpozději ve výšce rozhodnutí zahájit postup nezdařeného přiblížení 

(viz Obrázek 2).  

 

Obrázek 2:  Průběh přesného přiblížení a přiblížení s vertikálním vedením [2], upraveno 

ICAO definuje několik kategorií přesného přiblížení, které jsou omezeny minimální 

dráhovou dohledností, výškou rozhodnutí a v případě CAT III i požadavkem na automatické 

řízení letadla. Kompletní přehled kategorií včetně provozních minim shrnuje Tabulka 1. 

Tabulka 1:  Provozní kategorie přiblížení  ICAO [2] 

 Kategorie 

přiblížení 

Výška rozhodnutí 

(DH) 

Dráhová dohlednost 

(RVR) 

Vedení letadla po 

sestupové ose  

NVP CAT I 200 ft/60 m ≥550 m Manuální/automatické 

LVP 

CAT II 100 ft/ 30 m ≥300 m Manuální/automatické 

CAT IIIa <100 ft/30 m ≥200 m Automatické 

CAT IIIb <50 ft/15 m ≥75 m Automatické 

CAT IIIc 0 m 0 m Automatické 

 

Aby bylo možné provést přiblížení na přistání v dané kategorii, musí na ni být 

certifikováno letiště, letadlo, provozovatel letadla i pilot. Čím vyšší kategorie přiblížení, tím 

vyšší nároky jsou kladeny na zařízení i výcvik. Je třeba si uvědomit, že tato minima jsou 

pouze provozní a v celém řetězci musí být respektován nejslabší článek. Pokud je dráha 

vybavena na přiblížení CAT IIIb, pilot kvalifikován na CAT IIIa a palubní avionika omezena 

na výšku rozhodnutí 250 ft, smí pilot provést přesné přiblížení do výšky rozhodnutí právě 250 

ft. Nutno dodat, že dnes je CAT IIIc pouze teoretický pojem a neexistuje letiště, které by na 

tuto kategorii bylo certifikováno. 

Přiblížení na přistání je nejnáročnější fází letu a dochází při ní k největšímu množství 

chyb [1]. Proto je žádoucí při něm používat AFCS (Automatic Flight Control System), a to 

zejména z těchto důvodů [4]:  
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 snížení pracovní zátěže posádky letounu, která se tak může lépe soustředit na 

navigaci, komunikaci a řešení různých událostí, 

 rychlost reakce, která je u autopilota lepší a časově stálá. 

V AFCS je integrován letový povelový systém (tzv. flight directory), automatický 

výškový výstražný systém, autopilot a autoland. Pro automaticky řízené přiblížení a přistání 

se používá autopilot s rozložením kanálů viz Tabulka 2: 

Tabulka 2:  Rozložení kanálů autopilota pro autoland [4]: 

Klonění (roll) Klopení (pitch) Zatáčení (yaw) 

Udržení letadla v ose dráhy 

(localizer) 

Udržení letadla na sestupové 

rovině (glideslope) 

Srovnání s osou dráhy 

(align) 

Výběh po přistání (roll-out) Podrovnání (flare) Výběh po přistání (roll-out) 

 

Aby mohlo být letadlo vedeno, ať už manuálně nebo automaticky, po sestupové ose, 

potřebuje k tomu především polohovou informaci, která mu musí být dodána přesným 

přibližovacím systémem, které jsou popsány v kapitolách 3 a 4. Tato polohová informace je 

prostřednictvím avioniky zobrazena pilotům a může být využita AFCS. Příklad avionického 

vybavení letadla pro přesné přiblížení uvádí Tabulka 3. 

Tabulka 3:  Palubní vybavení letadla B737 pro různé kategorie přesného přiblížení [2] 

Avionika 

Kategorie přiblížení 

Vedení letadla po sestupové ose 

CAT I 

manuální 

CAT II 

manuální 

CAT II 

automatické 

CAT III 

automatické 

Autopilot - 1 2 2 

Flight director - 2 2 2 

INS 1 2 2 2 

Umělý horizont 2 3 3 3 

Přijímač ILS 1 2 2 2 

Radiovýškoměr 1 2 2 2 

Autoland ne ne ano ano 

ADC - 2 2 2 

EADI 1 2 2 2 

EHSI - 1 2 2 

 

1.1.1 Přínosy přesného přiblížení 

Jak bylo popsáno, přesné přibližovací systémy usnadňují přiblížení na přistání při VMC 

a umožňují jej provést i za IMC, kdy NPA nebo APV nedostačuje. Tím jsou velkým přínosem 

pro řadu subjektů, jelikož ve výsledku: 

 zvyšují bezpečnost, pravidelnost a ekonomiku provozu, 

 omezují vyčkávání na zlepšení počasí i diverze na záložní letiště, 

 usnadňují dodržování letových řádů a plánování využití letadel a posádek, 

 redukují množství spotřebovaného paliva a vypouštěných emisí, 
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 umožňují využít kapacitu letiště a přinést tak zisk, 

 mohou se podílet na snižování hlukového znečištění obytných zón v okolí 

letiště. 

Čím vyšší kategorii přiblížení lze na dané letiště provést, tím jsou zmíněné přínosy 

výraznější. 

1.1.2 Ideální přesný přibližovací systém 

Na systémy přesného přiblížení jsou kladeny následující požadavky: 

 co nejvyšší kvalita a dostupnost naváděcího signálu, odolnost proti rušení, 

 co nejnižší pořizovací i provozní náklady, 

 přesné přiblížení z jakéhokoli směru, jakékoli výšky, co nejvyšší kategorie, na 

všechny dráhy na letišti a nezávisle na letištní pozemní infrastruktuře, 

 automatické řízení letadla po sestupové ose a automatické přistání, 

 více referenčních trajektorií s ohledem na výkony letadel, zmírnění účinků 

turbulence v úplavu a na směr a výšku, z které je přiblížení prováděno. 

Je zřejmé, že tyto požadavky jsou vysoké, často protichůdné a žádný z dosud 

používaných systémů je nesplňuje všechny.   
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2 Navigace založená na výkonnosti 
Leteckou navigaci podle IFR je možno rozdělit na dva základní druhy: 

 SBN (Sensor Based Navigation), 

 PBN (Performance Based Navigation). 

SBN je konvenční přístup k letecké navigaci, kdy je daná trať nebo přiblížení 

definováno konkrétními radionavigačními prostředky. Letadla pak využívají jejich signály a 

létají např. po radiálech VOR, přičemž tyto majáky nebo průsečíky jejich radiálů tvoří otočné 

body tratě. Trasování takových tratí pak závisí na umístění radionavigačních prostředků, 

následkem čehož jsou zbytečně dlouhé a neumožňují efektivní využití vzdušného prostoru. 

Navigační výkonnost je určena konkrétními radionavigačními prostředky jako VOR, DME, 

ILS a NDB. 

PBN je modernějším a zcela odlišným přístupem k navigaci. Tratě a přiblížení nejsou 

definovány konkrétními radionavigačními prostředky, ale pouze požadavkem na přesnost 

navigačního vedení, tzn. schopnost dodržet danou trať s požadovanou přesností a je lhostejno, 

jaký navigační prostředek k tomu bude využit. Tratě vedou přes body (tzv. waypointy) 

definované pouze jménem a zeměpisnými souřadnicemi a bez potřeby vedení přímo k 

radionavigačním zařízením, proto se pro PBN vžil název prostorová navigace. Díky PBN 

může být vzdušný prostor mnohem lépe využit a jednotlivé lety efektivněji provedeny. Celý 

koncept PBN je spolu s PBS (Performance Based Surveillance) a PBC (Performance Based 

Communication) součástí konceptu PBO (Performance Based Operation). Rozdíl mezi SBN a 

PBN ilustruje Obrázek 3. 

 

Obrázek 3:  Porovnání konvenční navigace a PBN (RNAV/RNP) [5] 

 

Koncept PBN se skládá z:  

 navigační specifikace, která specifikuje požadavky na navigační výkonnost, 

 navigační infrastruktury, která tyto požadavky naplňuje, 

 aplikace obojího na konkrétní tratě, postupy anebo vzdušné prostory. 
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2.1 Navigační specifikace 

Navigační specifikace specifikuje požadavky na navigační výkonnost. Výkonnost 

navigačního systému je obecně vyjádřena následujícími parametry [6] [7]: 

 přesnost, 

 integrita, 

 kontinuita, 

 pohotovost. 

Přesnost je primárním ukazatelem navigační výkonnosti. Je to rozdíl mezi odhadnutou 

a skutečnou polohou letadla. Obvykle je statisticky vyjádřena v 95% času. 

Integrita je míra důvěry, kterou lze vložit do správnosti poskytnutých informací a 

schopnosti včas varovat uživatele, že by systém neměl být použit pro navigaci. Riziko 

integrity pak představuje pravděpodobnost, že vypočtená chyba určení polohy přesáhne mez 

varování, aniž by o tom byl uživatel informován během časového intervalu do výstrahy. 

Integrita je uváděna za určitý časový interval. 

Kontinuita je pravděpodobnost provádění navigace bez přerušení během určitého 

časového intervalu. Riziko kontinuity udává maximální přípustnou pravděpodobnost 

neplánovaného přerušení provádění navigace během určitého časového intervalu. 

Pohotovost je procento času, během kterého je navigace prováděna s požadovanou 

přesností, integritou a kontinuitou. 

 

Navigace založená na výkonnosti je tedy definována požadavkem na přesnost 

navigačního vedení, která musí být všemi letadly letícími po dané trati, resp. v daném 

vzdušném prostoru, dodržena minimálně po 95% doby letu. Tato přesnost je dána několika 

složkami chyb, jejichž součet se označuje jako TSE - Total System Error (viz Obrázek 4). 

 

Obrázek 4:  Složky celkové chyby určení polohy [8] 

Navigační specifikace se dělí na RNAV (Area Navigation) a RNP (Required Navigation 

Performance). Základní rozdíl mezi nimi je ten, že specifikace RNP, na rozdíl od RNAV, 

vyžaduje vybavení letadla systémem palubního monitorování navigační výkonnosti a 

varování OPMA (Onboard Performance Monitoring and Alerting). RNP se proto aplikuje v 

kritičtějších fázích letu, jako jsou právě přiblížení na přistání, lety v koncových řízených 

oblastech a traťové lety v oblastech s nevyhovujícím radarovým pokrytím. Celou strukturu 

PBN ukazuje Obrázek 5. 
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Obrázek 5: Struktura PBN a její začlenění v PBO [9], upraveno 

RNAV X nebo RNP X pak znamená, že letadla v rámci této trati, postupu nebo prostoru 

musí dodržovat předurčenou trať s TSE ≤  ±X NM po 95% doby letu. Pro RNAV 5 se také 

používá označení B-RNAV (Basic RNAV) a pro RNAV 1 zase P-RNAV (Precision RNAV). 

Požadované navigační výkonnosti v různých fázích letu shrnuje Tabulka 4. 

Tabulka 4 :  Požadovaná navigační výkonnost [NM] v různých fázích letu [10] 

Navigační 

specifikace 

Fáze letu 

Trať 
STAR 

Přiblížení 
SID 

Oceánská Kontinentální Počáteční Střední Konečné Nezdařené 

RNAV 10 10        

RNAV 5  5 5      

RNAV 2  2 2     2 

RNAV 1  1 1 1 1  1 1 

RNP 4 4        

RNP 2 2 2       

RNP 1   1 1 1  1 1 

A-RNP 2 2 nebo 1 1 1 1 0,3 1 1 

RNP APCH    1 1 0,3 1  

RNP AR 

APCH 
   1-0,1 1-0,1 0,3-0,1 1-0,1  

RNP 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 0,3 

 

 

2.2 Navigační infrastruktura 

Požadované navigační výkonnosti se dosahuje jedním nebo kombinací více navigačních 

prostředků. Jak ukazuje Tabulka 5, značná část konceptu PBN je založena na globálních 

navigačních satelitních systémech a u nejkritičtějších specifikací je vyžadováno automatické 

řízení letu, resp. flight directory.  
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Tabulka 5:  Navigační prostředky potřebné pro dané navigační specifikace [9] [10] 

Navigační 

specifikace 

Navigační prostředky AFCS 

GNSS IRU DME/DME DME/DME/IRU VOR/DME AP/FD 

RNAV 10      

Viz 

poznámka* 

RNAV 5      
RNAV 2/1      

RNP 4      

RNP 2      

RNP 1       

A-RNP       
RNP 0,3       
RNP APCH       
RNP AR APCH       

 

Poznámka: šedá barva značí volitelné navigační prostředky, červená povinné a zelená 

povinné podle požadavku místního poskytovatele letových navigačních služeb a vybavení 

letadla. 

Poznámka*: FTE může být manuálně korigována pilotem v rámci jedné poloviny plného 

rozsahu stupnice CDI se správným měřítkem pro danou fázi letu.  

 

2.3 Navigační aplikace 

Specifikace požadované navigační výkonnosti a navigační infrastruktura se aplikují na 

dané tratě, postupy a prostory. Na oblast přiblížení na přistání (viz Obrázek 6) jsou 

aplikovány specifikace: 

 A-RNP, 

 P-RNAV, resp. RNAV 1 pro úseky příletové tratě, počátečního a středního 

přiblížení, 

 RNP APCH, příp. RNP AR APCH pro úseky počátečního, středního a 

konečného přiblížení. 

Je třeba zmínit rozdíl mezi specifikacemi RNP APCH a RNP AR APCH. Obě jsou 

aplikovány na stejné segmenty přiblížení, ovšem s tím rozdílem, že RNP AR APCH (AR - 

Authorization Required) požaduje v některém ze segmentů nižší TSE než v ostatních 

segmentech (např. při přiblížení v blízkosti horského terénu). Takovým postupům je věnována 

zvýšená pozornost a podléhají schválení místní civilní leteckou autoritou [11]. 
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Obrázek 6 :  Aplikace PBN v oblasti přiblížení na přistání [12], upraveno 

 

Širší představu o postavení PBN v oblasti postupů a přibližovacích systémů poskytuje 

Obrázek 7. Ještě donedávna byla PBN doménou traťových letů, nepřesných přiblížení a 

přiblížení s vertikálním vedením. S certifikací postupu LPV pro CAT I však byla přijata i pro 

přesná přiblížení. 

 

Obrázek 7:  PBN v širším kontextu [13], upraveno 
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Navigace založená na výkonnosti je v rámci jednotlivých druhů přístrojových přiblížení 

prováděna následujícími postupy: 

Tabulka 6:  Souhrn přiblížení na přistání s využitím PBN [2] 

Druh přiblížení Postup Navigační prostředky MDH/DH 

Nepřesné 
LNAV GNSS+ABAS 250 ft 

LP GNSS+SBAS 250 ft 

S vertikálním 

vedením 

LNAV/VNAV (APV Baro) 
GNSS+ABAS, 

barometrický výškoměr 
250 ft 

LPV (APV SBAS) GNSS+SBAS 250 ft 

Přesné LPV200 (APV SBAS) GNSS+SBAS 200 ft 

 

2.4 Pokročilé navigační funkce 

Systémy RNAV a RNP umožňují automatické řízení navádění letadel s využitím 

několika pokročilých funkcí. Příklad přiblížení RNAV (RNP) je uveden v Příloze 1. 

2.4.1 Lety k traťovým bodům, od nich a mezi nimi  

Pro každý RNAV (resp. RNP) SID, STAR a přiblížení je v navigační databázi přiřazen 

dvoumístný kód, tzv. path terminator. Ten definuje buď přílet k traťovému bodu, odlet od něj 

anebo let mezi traťovými body a typ ukončení takového traťového segmentu. Tyto kódy jsou 

následující (viz Obrázek 8) [8]: 

 IF (Initial Fix) - definice bodu v prostoru, 

 TF (Track to Fix) - spojnice dvou traťových bodů, 

 CA (Course to an Altitude) - kurz ukončený dosažením výšky (pro odlety a 

nezdařená přiblížení), 

 DF (Direct to a Fix) - spojnice nespecifikované polohy a známého traťového 

bodu, 

 CF (Course to a Fix) - kurz ukončený dosažením traťového bodu, 

 FA (course from a Fix to an Altitude) - kurz začínající v traťovém bodu a 

ukončený dosažením, přestoupáním nebo proklesáním dané výšky, 

 RF (Radius to Fix) - zakřivený segment mezi dvěma traťovými body definovaný 

poloměrem, středem a délkou oblouku. Často se používá právě v koncových 

řízených oblastech a při přiblížení na přistání. Tento segment je jak path 

terminator, tak i zatáčka o konstantním poloměru (viz dále). 
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Obrázek 8:  Path Terminators [8], upraveno 

2.4.2 Zatáčky o konstantním poloměru 

Jak bylo uvedeno, v oblasti přiblížení na přistání se používá RF - Radius to Fix 

definovaný poloměrem, středem a délkou oblouku. 

 Při traťových letech se z jednoho segmentu dá plynule přecházet na následující pomocí 

FRT (Fixed Radius Transition) viz Obrázek 9. Zatáčka má poloměr 22,5 NM při letu nad 

FL195 a 15 NM pod touto hladinou. Díky FRT může být vzdušný prostor lépe využit, protože 

tratě mohou vést navzájem blíže.   

 

Obrázek 9:  Zatáčky o konstantním poloměru  [14], upraveno 

2.4.3 Paralelní tratě 

Aktuálně letěnou trať je možno „posunout“ o 1-20 NM nalevo nebo napravo od 

originální tratě a vytvořit tak tzv. offset flight path (viz Obrázek 10). To může být využito 

např. při zajišťování rozstupů mezi letadly. 

 

Obrázek 10:  Offset flight path [8], upraveno 

2.4.4 Vyčkávací obrazce 

S využitím RNAV/RNP systému lze flexibilně naplánovat vyčkávání letadla definicí 

příletového kurzu na vstupní bod vyčkávacího obrazce, směr zatáčky, čas nebo vzdálenost, 

která má být uletěna na rovných segmentech a opuštění obrazce (viz Obrázek 11). 
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Obrázek 11 :  RNAV/RNP holding [8], upraveno 

2.5 Experiment: Přínos přiblížení RNAV (RNP) 

Pro znázornění přínosu přiblížení založeného na výkonnosti byl proveden jednoduchý 

experiment s využitím pseudopilotní pracovní stanice simulátoru řízení letového provozu 

CASS G4. 

Uvažujme letiště s jedinou vzletovou a přistávací dráhou 16/34, v jehož okolí je vysoký 

terén. Letecký provoz je tvořen převážně letouny pro krátké a střední vzdálenosti 

přilétávajícími přes bod PRADA. RWY 34 je vybavena přesným přibližovacím systémem ILS 

CAT I. Na RWY 16 nemohl ILS být instalován kvůli zvýšenému terénu v ose dráhy. Před 

certifikací SBAS pro přesné přiblížení CAT I tedy bylo možné provést přesné přiblížení 

pouze na RWY 34 (žlutá trať na Obrázek 12). 

 

Obrázek 12:  Srovnání přiblížení RNAV/RNP (modrá) a ILS (žlutá) na fiktivním letišti 

Pokud složka zadního větru pro přistání na RWY 34 přesáhla přípustnou hodnotu, bylo 

třeba  změnit dráhu v používání na RWY 16, na kterou bylo možné provést pouze vizuální 

přiblížení nebo přiblížení okruhem po předchozím navedení ILS nebo VOR. 

Certifikace SBAS pro CAT I přinesla možnost přesného přiblížení i na RWY 16 

(tyrkysová trať na Obrázek 12). Kromě toho se při přesném přiblížení z bodu PRADA na 

RWY 16 namísto na RWY 34 ušetří čas, uletěná vzdálenost, palivo a emise viz Tabulka 7. 
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Tabulka 7:  Rozdíly při přesném přiblížení na RWY 16 namísto na RWY 34 

Typ 
VAPP 

[kt] 

Úspory 

Čas [MM:SS] Vzdálenost [NM] Palivo* [kg] CO2** [kg] 

B737-800 167 09:40 27 407 1282 

ATR42-500 125 12:40 27 137 431 

Poznámka*: pro B737-800 byla uvažována spotřeba 2530 kg/h, pro ATR42-500 650 

kg/h 

Poznámka**: na 1 g spáleného paliva bylo uvažováno 3,15 g CO2  
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3 Současně používané systémy řízení přesného přiblížení 

3.1 ILS 

V civilním sektoru se dnes pro přesné přiblížení na přistání používá především ILS 

(Instrument Landing System). Jedná se o zařízení sice morálně zastaralé a nedokonalé, ale 

technicky prověřené a spolehlivé. Jeho hlavní výhodou je fakt, že se stále jedná o jediný 

certifikovaný systém, který s dostačující přesností dokáže navést přistávající letadlo až na 

přistávací dráhu (v případě ILS CAT III).  

3.1.1 Infrastruktura 

Pozemní část ILS se skládá z kurzového majáku LLZ, sestupového majáku GP a 

radionavigačních prostředků poskytujících informaci o podélné vzdálenosti od prahu dráhy. 

Maják LLZ poskytuje horizontální navedení do sestupové osy dráhy a jeho anténní 

systém je umístěn asi 300 m za jejím koncem. Vysílá VHF signál v pásmu 108-111,975 MHz 

na celkem 40 kanálech oddělených po 50 kHz. Toto pásmo sdílí s radiomajáky VOR.  

Obrázek 13 ukazuje horizontální pokrytí majáku LLZ. Sektor indikace horizontální 

odchylky od sestupové osy je nejméně 1,5° a nejvýše 3° a jak ukazuje Obrázek 14, výškově 

není v rámci pokrytí omezen vůbec. Pokud je tedy letadlo od osy horizontálně odchýleno více 

než o 1,5-3°, avionika bude ukazovat maximální odchylku. 

  

Obrázek 13: Horizontální pokrytí majáku LLZ [2], upraveno 

 

Obrázek 14: Vertikální pokrytí majáku LLZ [2], upraveno 
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Maják GP poskytuje vertikální vedení po sestupové ose a je umístěn cca 160-200 m 

vedle dráhy na úrovni bodu dotyku. Sklon sestupové roviny je standardně nastaven na 3°, 

může však být měněn v závislosti na okolních překážkách nebo i použitelné délce pro přistání. 

Pokud se v prodloužené ose dráhy nachází např. zástavba či terén, může být sklon zvýšen v 

zájmu zachování OCA/OCH a vyloučení deformace sestupové roviny vlivem odrazů signálu 

(viz Obrázek 15). Např. ILS přiblížení na letiště London City má sklon 5,5° a na letiště 

Lugano dokonce 6,65°.  Pokud je dráha krátká, je naopak žádoucí sklon sestupové osy snížit 

až na cca 2,5° a zjednodušit tak přistávajícímu letadlu redukci rychlosti a podrovnání.  

 

Obrázek 15:  Deformace sestupové roviny vlivem odrazů od terénu [6] 

Sklonu sestupové osy na konkrétní dráhu musí odpovídat také nastavení světelných 

sestupových soustav PAPI/VASI. Pilot však musí zohlednit fakt, že sestupová osa prochází 

těžištěm letadla, zatímco světelnou sestupovou soustavu vidí z kabiny, která je při přiblížení 

nad sestupovou osou. U menších letadel tento rozdíl nehraje velkou roli, zatímco pilot např. 

Boeingu 747 vidí indikaci PAPI „mírně nad sestupovou osou“ (viz Obrázek 16), ačkoliv 

podle ILS letadlo klesá přesně podle referenční osy. 

 

Obrázek 16:  Rozdílná indikace polohy vůči sestupové ose ILS vs. PAPI [15], upraveno 

Sektor indikace vertikální odchylky od sestupové osy (viz Obrázek 17) je významně 

užší, než sektor indikace horizontální odchylky u LLZ. V případě sklonu sestupové osy 3° 

bude avionika indikovat odchylku pouze do vertikální odchylky 0,72° od sestupové osy.  
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Obrázek 17:  Vertikální pokrytí majáku GP [2], upraveno 

 

 

Obrázek 18:  Horizontální pokrytí majáku GP [2], upraveno 

Maják GP vysílá UHF signál v pásmu 329,15-335 MHz a jeho kanál je párován k 

odpovídajícímu kanálu LLZ. Tyto frekvenční páry jsou určeny ICAO a umožňují posádce 

komfortnější naladění daného ILS. Jak je patrné z obrázků Obrázek 17 a Obrázek 18, dosah 

majáku GP je o více než polovinu nižší než dosah majáku LLZ. To má svůj účel, který je 

vysvětlen v kapitole 3.1.5. 

Informace o vzdálenosti od prahu dráhy poskytuje ve starších instalacích soustava 

polohových návěstidel (tzv. markerů) a v novějších DME/P. Markery vyzařují VHF signál o 

frekvenci 75 MHz s kuželovou charakteristikou směrovanou vertikálně. Letadlo klesající po 

sestupové ose tak postupně prolétá těmito kužely a jejich průlet je posádce signalizován jak 

opticky, tak akusticky. Typické vzdálenosti jednotlivých markerů i hlavních majáků od dráhy 

uvádí Obrázek 19. 

 

 

Obrázek 19:  Infrastruktura ILS se soustavou markerů [16], upraveno  
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Pokud je v ILS místo markerů použit DME/P, nula měřené vzdálenosti je vztažena k 

bodu dotyku. Dosah je srovnatelný s LLZ, tj. cca 25 NM a na tuto vzdálenost nesmí chyba 

měření přesáhnout 100 ft. Výhodou je, že v tomto případě má pilot v průběhu přesného 

přiblížení informaci o vzdálenosti k dispozici stále. Tento dálkoměr může být použit také pro 

SID, STAR, počáteční a střední přiblížení, v takovém případě je ale nutný vyšší dosah a 

chyba měření mimo úsek přesného přiblížení může dosáhnout až 0,2 NM. 

3.1.2 Přesnost 

Přesnost ILS přiblížení se váže k referenčnímu bodu dráhy, který je umístěn na 

sestupové ose, 50 ft vysoko nad prahem dráhy v polovině její šířky. Přípustné stranové a 

výškové odchylky signálů od tohoto bodu jsou následující: 

Tabulka 8:  Přesnost signálů ILS [16] 

Signál Kategorie přiblížení Odchylka [m] 

LLZ 

CAT I ±10,5 

CAT II ±7,5 

CAT III ±3,0 

GP 

CAT I ±3,0 

CAT II +3,0 / -0 

CAT III +3,0 / -0 

 

3.1.3 Ochranné zóny 

Jak bylo již popsáno, odrazy signálu GP od terénu lze částečně korigovat vhodným 

nastavením sklonu sestupové roviny. Dále je však nutno vyloučit odrazy od ostatních objektů, 

jako je porost, letištní zástavba, pozemní pohyb vozidel a letadel, apod. Proto jsou definovány 

tzv. ochranné zóny [17], které definují konkrétní omezení v konkrétních sektorech (viz 

Obrázek 20 a Obrázek 21). 

 

Obrázek 20:  Ochranné zóny LLZ [17] 
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Obrázek 21:  Ochranné zóny GP [17] 

Kritická zóna představuje bezprostřední okolí antén LLZ a GP. Zde se nesmí během 

navádění na přistání pohybovat ani stát žádná letadla, vozidla a jiné objekty (včetně např. 

pozemního personálu). 

Citlivá zóna zahrnuje širší okolí antén. Zde jsou veškeré pohyby řízeny tak, aby 

nedocházelo k nepřípustnému zkreslení signálů LLZ a GP. Na odrazy má vliv zejména 

velikost odrazné plochy, její orientace k vyzařovanému svazku a především pojíždějící letadla 

pak představují velký reflektor. Proto jsou na pojezdových drahách zřízena vyčkávací místa 

pro různé kategorie přiblížení, která tuto citlivou zónu respektují. Čím vyšší kategorie 

přiblížení, tím dále od dráhy se vyčkávací místa nachází. 

3.1.4 Monitorování funkčnosti 

Správná funkce majáků LLZ i GP je automaticky monitorována. Důvodem k 

varovnému signálu a aktivaci záložního vysílače může být: 

 vychýlení osy svazku LLZ od referenčního bodu dráhy, 

o v CAT I o 35 ft a více, 

o v CAT II o 25 ft a více, 

o v CAT III o 20 ft a více , 

 změna úhlu sklonu sestupové roviny GP o více než 0,075násobek, 

 snížení výkonu majáku LLZ anebo GP o více než 50%. 

V takových případech je nutno mezi vznikem poruchy a aktivací záložního vysílače 

zastavit vysílání daného majáku, odstranit identifikační signál ILS, zastavit vysílání všech 

navigačních informací a degradovat systém na nižší kategorii přiblížení (z CAT III na CAT II 

apod.).  

3.1.5 Přiblížení ILS 

Přiblížení ILS začíná navedením letadla do prodloužené osy dráhy vlastní navigací nebo 

radarovým vektorováním. Protože maják LLZ má vyšší dosah než maják GP, letadlo nejdříve 

srovná svůj kurz s prodlouženou osou dráhy, v kterém ve výšce středního přiblížení pokračuje 
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a k rovině signálu GP se blíží zespoda. Tím je zaručeno, že nedojde k nalétnutí falešné 

sestupové roviny (viz Obrázek 22). 

 

Obrázek 22:   Falešné sestupové roviny [18]  

Odchylky letadla od sestupové osy mohou být indikovány např. na HSI (Horizontal 

Situation Indicator) nebo PFD (Primary Flight Display). Korekce těchto odchylek mohou být 

prováděny manuálním řízením, přičemž v případě PFD lze využít povelového systému (tzv. 

flight directorů), nebo s využitím autopilota. Obrázek 23 ukazuje případ indikace na HSI, kdy 

je letadlo vlevo od osy dráhy a pod sestupovou rovinou. Obrázek 24 ukazuje PFD v situaci, 

kdy je letadlo vedeno autopilotem v módu command přesně po sestupové ose. 

 

Obrázek 23:  Indikace ILS na HSI [19] 

 

 

Obrázek 24:  Indikace ILS na PFD [20] 

Jedním z trendů posledních let je vybavovat civilní letadla průhledovými displeji (HUD 

– Head Up Display), na které jsou monochromaticky promítána data z primárního letového 

displeje, flight director se však nezobrazuje na HUD jako kříž, ale jako kulatý ukazatel (tzv. 

guidance cue). V konečné fázi přiblížení, kdy je potřeba získat vizuální reference, tak pilot 

může sledovat prostředí před letadlem, mít zaostřeno na dálku a přitom stále mít v zorném 

poli odchylky od sestupové roviny a další letová data, aniž by musel odvracet pohled na 

klasický přístrojový panel. Obrázek 25 ukazuje přiblížení ILS letounu Boeing 737-800 

s využitím HUD. 
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Obrázek 25:  Indikace ILS na HUD [21], upraveno 

Pokud není prováděno automatické přistání, je vhodné (zejména za větrného počasí) 

odpojit autopilota dostatečně brzy, aby si pilot obnovil potřebný cit a dokončil přistání 

bezpečně. 

3.1.6 Údržba a náklady 

Pro spolehlivý a bezporuchový provoz ILS je třeba provádět preventivní údržbu a 

periodické prohlídky na denní, týdenní, měsíční a roční bázi. Denní a týdenní prohlídky může 

provádět proškolený personál letiště, měsíční a roční pak certifikovaní technici ŘLP. Při 

denních a týdenních prohlídkách je kontrolován fyzický stav jednotlivých komponent ILS a 

jejich okolí bez nutnosti použití měřicí techniky. Měsíční prohlídka zahrnuje kontrolu stavu 

ochranných pásem, záložního napájení, hardwaru apod. a vyžaduje minimálně tři pracovníky 

a měřicí techniku. Dvakrát ročně je prováděno letové ověření správné funkce jednotlivých 

majáků a jednou ročně se celý ILS vypne na cca tři dny, během kterých je kompletně 

zkontrolován [22]. 

ILS je obecně vzato systém drahý na implementaci i na údržbu. Podle [22] a [23] je 

vyčíslení nákladů viz Tabulka 9. Je třeba si uvědomit, že tyto náklady jsou velmi přibližné 

(spíše řádové). Do přehledu nejsou zahrnuty náklady na projekt, výkopové a stavební práce, 

inženýrské sítě ani DME, který často bývá do instalací ILS začleněn. Také náklady na letové 

testy jsou velmi závislé na použitém typu letadla, aktuální ceně paliva, apod. 
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Tabulka 9:  Náklady na pořízení a provoz ILS [22] [23] 

Položka Pořizovací cena [€] Roční provozní náklady [€] 

ILS CAT I  575 000 79 000 

ILS CAT II  1 120 000 95 000 

ILS CAT III  1 265 000 110 000 

Instalace a kalibrace 60 000 - 

Měsíční a roční kontroly - 27 000 

Letové testy - 20 000 

 

3.1.7 Výhody a nevýhody 

Hlavními výhodami ILS jsou jeho rozšířenost po větších letištích, prověřená spolehlivá 

technologie, certifikace pro CAT I-IIIb, odolnost vůči úmyslnému rušení, využití signálů 

autopilotem a možnost automatického přistání. Díky umístění anténního systému LLZ za 

dráhou je možné použít směrové vedení letadla i při vzletu, což se v praxi používá za snížené 

dohlednosti. Signál LLZ lze také využít pro nepřesné přiblížení z opačného směru (tzv. ILS 

back course). Motivací přejít k modernějšímu systému jsou však následující nedostatky [2] 

[16]: 

 Značné náklady na vybudování a provoz; mnoho vedlejších letišť si tedy ILS 

nemůže dovolit, takže na ně není možné přistát za horších meteorologických 

podmínek, což je jednak v rozporu s trendem nízkonákladové přepravy point-

point a jednak je s tím spojena nutnost divertů, které s sebou nesou více 

spotřebovaného paliva, vypuštěných emisí, náklady na náhradní dopravu 

cestujících do původní destinace apod., 

 Jediná referenční sestupová osa pro všechny druhy letadel a s tím spojená 

nutnost větších rozstupů přistávajících letadel s ohledem na turbulenci v úplavu, 

 Nemožnost zakřiveného přiblížení, nalétávání prodloužené osy dráhy poměrně 

daleko před letištěm, což často vede k hlukové zátěži obytných zón v okolí 

letiště, 

 Úzký sektor indikace, do něhož musí být letadlo přesně navedeno, 

 Jeden ILS poskytne přesné přiblížení na jednu dráhu a pouze z jednoho směru, 

mnoho letišť tak nemá přesné přiblížení na všechny dráhy ze všech směrů a 

letiště není plně využito, 

 V případě nutnosti posunutí prahu dráhy se musí mnoho komponent systému 

přestěhovat a celý ILS překalibrovat, 

 Náchylnost k odrazům signálů a tedy k deformaci sestupové osy, nutnost 

dodržování ochranných zón, omezené pozemní pohyby po letišti, startující 

letadlo způsobí rozvlnění sestupové osy 

  přistávajícímu letadlu, 

 Nutnost nalétnutí sestupové roviny zespoda kvůli vyloučení rizika zachycení 

špatného laloku GP, 

 Pouze 40 rádiových kanálů, 

 Zhoršení dosahu a přesnosti při sněžení a silném dešti, apod. 
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3.2 MLS 

MLS (Microwave Landing System) byl vyvinut jako nástupce ILS za účelem odstranění 

jeho nedostatků a dokonalejšího navádění při přiblížení na přistání s využitím stejného 

palubního vybavení letadel. Základní změnou je přechod do pásma SHF (rozsah 5031-5090 

MHz je rozdělen do 252 kanálů), přičemž všechny vysílané signály jsou časově 

multiplexovány na jediné nosné frekvenci. Díky použitému frekvenčnímu pásmu jsou anténní 

systémy menší a SVD užší. Zatímco SVD u ILS jsou vysílány ve stálém směru, u MLS jsou 

jednotlivé SVD směrově přepínány a tvoří tak tzv. prohlížecí paprsky (viz Obrázek 26), které 

umožňují jednak vypnout vysílání v požadovaných směrech a zamezit tak nežádoucím 

odrazům, a jednak nalézt letadlo v okolí sestupové osy a navést jej na ni bez potřeby 

radarového vektorování.  

 

Obrázek 26:  Přepínané listové SVD [24] 

3.2.1 Infrastruktura 

Pozemní infrastruktura se od ILS liší (viz Obrázek 27). Namísto LLZ a GP jsou použity 

majáky azimuth a elevation. Tyto majáky vysílají přepínané prohlížecí paprsky v horizontální 

a vertikální rovině. Dále je instalován maják back azimuth pro směrové navádění během 

postupu nezdařeného přiblížení a maják flare pro automatické řízení podrovnání letadla před 

výdrží a dosednutím. Pro informaci o vzdálenosti od bodu dotyku slouží DME/P. 

 

Obrázek 27:  Pozemní infrastrukura MLS [2], upraveno 

Majáky MLS mají podstatně větší použitelné sektory pokrytí. Azimutální i elevační 

maják dosahuje do vzdálenosti cca 20 NM a 40-60° od prodloužené osy na obě strany v 
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horizontální rovině a v rozmezí 1° nad horizontem do 15-30° ve vertikální rovině. Maják 

zpětného azimutu pro horizontální vedení při nezdařeném přiblížení nebo odletu vyzařuje 

signál pod úhlem 15° do výšky 5000 ft a vzdálenosti 5 NM (některé zdroje uvádějí až 10 NM 

a 10 000 ft). Podrobné rozměry sektorů ukazuje Obrázek 28 a Obrázek 29.  

 

Obrázek 28: Horizontální pokrytí MLS [25], upraveno 

 

Obrázek 29:  Vertikální pokrytí MLS [25], upraveno 

3.2.2 Výhody a nevýhody  

MLS skutečně dokázal odstranit řadu nedostatků, které jsou typické pro ILS. Systém 

disponuje 200 rádiovými kanály, umožňuje vypnout vysílání ve směru k překážkám 

způsobující odrazy, díky menším rozměrům antén je jednodušší a levnější na údržbu, 

umožňuje horizontální vedení i pro nezdařené přiblížení a odlety, nabízí větší sektory indikace 

a umožňuje navést letadlo na sestupovou osu. Palubní část tvoří MMR (Multi Mode Receiver) 

a indikátor polohy, který může být použit i pro ILS (HSI, PFD apod.). 

MLS se však v praxi nikdy masového rozšíření nedočkal. Je to dáno tím, že i přes 

vyjmenované výhody se stále jedná jen o rozsáhlou pozemní infrastrukturu, kterou je třeba 

vybudovat, udržovat a která poskytne přesné přiblížení pouze na jednu dráhu a z jednoho 

směru, přičemž vynaložené náklady neodpovídají kvalitativnímu posunu od ILS. Odborná 

literatura není jednotného názoru, jestli se MLS dá označit za systém umožňující zakřivené 

trajektorie přiblížení. Podle publikace [2] o to MLS vůbec nejde a jeho cílem je letadlo v okolí 

sestupové osy pouze „uchopit“ a přivést jej na ni. Další postup je pak identický s přiblížením 

ILS. 

Výraznější posun v kvalitě mohou při nižších nákladech pro provozovatele nabídnout 

družicové navigační systémy, na jejichž použití pro přesné přiblížení existoval perspektivní 

výhled již v devadesátých letech minulého století, kdy byl MLS na několik letišť provozně 
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nasazen (např. v Sydney, Anchorage, Londýně...). Pravděpodobně nejvýznamnějším přínosem 

MLS, resp. MSBLS, tak zůstane navádění raketoplánů NASA. 

3.3 GNSS 

Konvenční radionavigační prostředky jako VOR, NDB, ILS apod. využívají ke své 

činnosti pozemní radiomajáky o dosahu v řádu desítek až nízkých stovek NM. Globální 

navigační satelitní systémy využívají jako radiomajáky relativně malý počet družic na 

oběžných drahách, díky kterému pokrývají signálem celou Zemi a na rozdíl od zastaralých 

systémů jako LORAN, OMEGA apod., které nahradily, mají potenciál pro řešení všech 

navigačních úloh včetně přesného přiblížení na přistání. Navádění na přistání pomocí 

družicové navigace má řadu výhod, např.: 

 přesné přiblížení na všechny dráhy ze všech směrů při menších (oproti ILS) 

nebo dokonce nulových provozních nákladech, 

 možnost provedení zakřiveného přiblížení z obecného směru a obecné výšky, 

tedy mj. zmírnění účinků turbulence v úplavu, 

 snadnější plánování klesání při zredukovaném výkonu motorů (za předpokladu 

koordinace s ŘLP), 

 zpřístupnění letišť bez ILS i v horších meteorologických podmínkách, což 

odpovídá trendu nízkonákladové přepravy point-point, snižuje počet divertů a 

zátěž životního prostředí, 

 možnost provedení celého letu v režimu GNSS, a tedy menší zátěž posádky před 

přistáním, 

 přesné přiblížení vrtulníků na helipady s ohledem na protihlukové postupy, 

zjednodušení práce LZS při příletu k pacientovi (viz kapitola 3.3.5), apod. 

3.3.1 Princip určení polohy 

Všechny dnes využívané globální navigační satelitní systémy využívají k určení polohy 

dálkoměrnou metodu, která vychází z měření vzdálenosti mezi družicí a uživatelským 

zařízením. Vzhledem k tomu, že měření je zatíženo množstvím chyb (o kterých pojednává 

kapitola 3.3.4), se pro tuto vzdálenost používá termín pseudovzdálenost.  

Protože elektromagnetické vlny se šíří rychlostí světla, pseudovzdálenost lze vypočítat 

jako součin doby šíření signálu od družice k uživatelskému zařízení a rychlosti světla. Čas 

přijetí signálu je uživatelskému zařízení známý, pro výpočet pseudovzdálenosti tedy zbývá z 

přijaté navigační zprávy zjistit čas vyslání signálu z družice a stanovit dobu šíření signálu. Pro 

eliminaci vlivu ionosféry (viz kapitola 3.3.4) se signály vysílají na dvou frekvencích. Pro 

výpočet trojrozměrné polohy uživatelského zařízení je třeba přijmout signály minimálně ze 

čtyř družic (viz níže), a to v jedné observační epoše, tj. ve stejný čas. 

Je evidentní, že celý navigační systém musí pracovat v jednotném čase a pro přesnost 

určení polohy je zcela nezbytné, aby byly jednotlivé systémové segmenty vybaveny velmi 

přesnými, stabilními hodinami a vzájemně časově synchronizovány. Družice proto využívají 

převážně atomové hodiny. Uživatelská zařízení jsou však kvůli nárokům na cenu, velikost, 

hmotnost apod. vybaveny ve většině případů pouze elektronickými oscilátory, a proto je jejich 

přesnost nižší. 

Dálkoměrná metoda měření se dále dělí na metodu kódovou (primární) a fázovou 

(sekundární). 
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Kódová metoda využívá pseudonáhodný kód, který umožňuje přijímači z časové značky 

odeslání signálu a času přijetí signálu určit dobu jeho šíření. Tato doba je však znehodnocena 

všemi vlivy působícími na přesnost měření, což jsou především chyby hodin, vliv atmosféry, 

šum a vícecestné šíření (dále viz kapitola 3.3.4). Pro určení trojrozměrné polohy 

uživatelského zařízení je třeba současně přijmout signály alespoň ze čtyř družic, přičemž tři 

slouží pro samotné určení polohy jako průsečíku tří pseudovzdáleností a čtvrtý k časové 

synchronizaci. Pak již má uživatelské zařízení dostatek informací k učení své polohy 

výpočtem rovnic [26]: 

 

    √       
         

         
      

 

(1) 

    √       
         

         
      

 

(2) 

    √       
         

         
      

 

(3) 

    √       
         

         
      

 

(4) 

 

si = [xi, yi, zi] ... polohový vektor družice 

u = [xu, yu, zu] ... polohový vektor uživatelského zařízení 

Pi ... pseudovzdálenost uživatelské zařízení – družice (viz Obrázek 30) 

tu ... chyba hodin přijímače 

c ... rychlost světla (resp. šíření elektromagnetických vln) 

 

Obrázek 30:  Určení polohy uživatelského zařízení kódovou dálkoměrnou metodou [26], 

upraveno 

Přesnost určení polohy kódovou metodou závisí na rychlosti pseudonáhodného kódu a 

na metodě, kterou přijímač přijatý kód zpracuje. Pokročilé metody zpracování jsou až 

desetkrát přesnější oproti standardním a i chyba měření je potom desetkrát menší [26]. 

Kódová metoda má nevýhodu v menší přesnosti oproti fázové metodě. Nabízí však řadu 

výhod: 

 rychlé prvotní získání polohy, 

 po ztrátě signálu a jeho opětovném nalezení je poloha rychle získána, 

 odolnost vůči rušivým vlivům, 
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 k měření stačí jediné zařízení, 

 podporují jej všechny GNSS zařízení. 

Poloha uživatelského zařízení se dá určit také fázovou metodou, která využívá nosné 

vlny signálů. Při měření pseudovzdálenosti se měří celočíselný počet vlnových délek a 

desetinný zbytek jedné vlnové délky, který při měření vzniká (viz Obrázek 31). 

 

Obrázek 31 :  Určení polohy uživatelského zařízení fázovou dálkoměrnou metodou [26], 

upraveno  

Tato metoda je velmi přesná (cca 1% vlnové délky nosné vlny), dosahuje přesnosti v 

řádu jednotek centimetrů. Je však časově a technicky náročná, drahá, citlivá na rušivé vlivy a 

po ztrátě signálu se měření dlouho reinicializuje. V letecké navigaci se proto nepoužívá. 

 

3.3.2 Infrastruktura 

Každý družicový navigační systém sestává ze třech základních segmentů - kosmického, 

řídícího a uživatelského. Architekturu družicového navigačního systému ukazuje Obrázek 32 

[27]. 

 

Obrázek 32 :  Obecná architektura družicového navigačního systému [27] 
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Kosmický segment tvoří určitý počet vhodně rozmístěných umělých družic Země 

obíhající po přesně určených oběžných drahách. Parametry kosmického segmentu jsou dány 

výškou, tvarem a počtem oběžných drah a počtem a rozmístěním družic na nich. Tyto 

parametry pak zásadně ovlivňují pokrytí Země signálem. Sledovaným parametrem je elevace 

družic. Ta udává její výšku nad obzorem při pozorování z daného místa (viz Obrázek 33) a 

má vliv na přesnost určení polohy uživatelského zařízení. 

 

Obrázek 33:  Elevace družic [28]  

Pokud je uživatelské zařízení umístěno pod úrovní okolního terénu nebo např. městské 

zástavby, nemůže přijímat přímý, příp. ani odražený signál ze zastíněných družic. V takovém 

případě hovoříme o tzv. elevační masce (viz Obrázek 34) a čím je její stupňová hodnota vyšší, 

tím méně dálkoměrných signálů má uživatelské zařízení k dispozici, a tím horší je přesnost 

určení jeho polohy. 

 

 

Obrázek 34:  Elevační maska 

Konfigurace kosmického segmentu musí v rámci možností řídícího segmentu odpovídat 

požadavkům uživatelského segmentu. Počet a vzájemná konstelace družic viditelných 

uživatelským zařízením má zásadní vliv na přesnost určení jeho polohy, tj. na parametr DOP 

(Dillution of Precision), který udává zkreslení určení polohy. Pokud je vzájemná vzdálenost 

družic malá, poloha uživatelského zařízení je určena s velkým DOP, tedy nepřesně (viz 

Obrázek 35).  
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Obrázek 35:  Špatná geometrie kosmického segmentu [28], upraveno 

Přesnost měření je nejvyšší (a tedy DOP nejnižší), když jsou spojnice uživatelského 

zařízení a jednotlivých družic navzájem kolmé (viz Obrázek 36). 

 

Obrázek 36:  Dobrá geometrie kosmického segmentu [28], upraveno 

 

Řídicí segment obsahuje pozemní stanice pro sledování, řízení a korekce kosmického 

segmentu. Řízení celého navigačního systému je rozděleno mezi hlavní řídicí stanice, 

monitorovací stanice a komunikační stanice (které jsou zpravidla sloučeny s monitorovacími 

stanicemi). Řídicí segment: 

 sleduje a vyhodnocuje stav samotných družic, monitoruje jejich signály, řídí 

jejich manévry a provádí jejich údržbu, 

 vyhodnocuje pohyby družic a určuje parametry jejich oběžných drah, 

 vyhodnocuje chování družicových hodin a určuje jejich korekční parametry, 

 vysílá aktualizované parametry pro družice. 

 

Družicové navigační systémy jsou v zásadě dvojího druhu, vojenské a civilní. 

Konfigurace řídicího segmentu je pak dána zejména obrannou strategií vlastnického státu a 

možností rozmístění a provozu stanic na území vlastního a cizích států. 

 

Uživatelský segment je tvořen zařízeními, jejichž poloha má být určována. Uživatelské 

zařízení je tvořeno zpravidla čtyřmi hlavními částmi - anténou, přijímačem, navigačním 

počítačem a rozhraním, což může být displej nebo např. vstup do jiného procesu zpracování 

určené polohy. Uživatelské zařízení zajišťuje: 
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 vyhledání, detekci a dekódování signálů jednotlivých družic, 

 měření pseudovzdálenosti uživatel - družice, 

 určení vlastní polohy, 

 měření přesného času, 

 očekáváné údaje dle možností navigačního počítače, 

 předávání dat tam, kde je to potřeba (uživatelské rozhraní, další zpracování), 

 příjem korekčních zpráv, na základě kterých v diferenčním režimu upravuje 

vlastní výsledky měření polohy. 

3.3.3 Systémy, služby a signály 

Dnes jsou v plném provozu tři družicové navigační systémy, které jsou provozovány 

globálně. Jsou jimi americký GPS, ruský GLONASS a čínský BeiDou. Náplní této práce není 

dopodrobna popsat jejich specifikace, které se v mnoha ohledech odlišují, je však třeba 

upozornit na jejich společné vlastnosti, které brání dalšímu rozvoji družicové navigace pro 

přesné přiblížení. Těmi jsou: 

 správa jediným státem, 

 vojenský původ, 

 pouze dvě nabízené polohovací služby - veřejná a autorizovaná. 

Vlastnictví a provoz družicového navigačního systému jediným státem, navíc primárně 

pro účely jeho armády, přináší nejistotu, zda bude signál vždy dostupný i civilnímu sektoru a 

nebude účelově zarušen či znepřístupněn např. v případě vojenského konfliktu. S tím souvisí i 

poskytované služby. Nejpoužívanější systém GPS poskytuje standardní polohovou službu 

(SPS) a přesnou polohovou službu (PPS), srovnání jejich přesnosti uvádí Tabulka 10. 

SPS může být bezplatně využívána celosvětově, kýmkoli a bez omezení. Využívá kódy 

C/A a P (viz dále), díky čemuž může přesnost SPS dosáhnout úrovně PPS. Provozovatel GPS 

však může P-kód zašifrovat a zredukovat tak přesnost SPS, kdykoli uzná za vhodné. To může 

mít pro naváděná letadla nebezpečné následky a je nepřípustné, aby za těchto okolností byla 

prováděna přesná přiblížení vyšších kategorií (tzn. CAT II a III). Pro účely přesného 

přiblížení na přistání je potřeba mít vysokou míru jistoty, že signál bude k dispozici vždy 

(resp. s pravděpodobností 0,99-0,99999) a v požadované kvalitě. Tyto podmínky by měl 

splnit nově zaváděný systém Galileo, který je blíže popsán v kapitole 4.1. 

PPS je vyhrazena primárně pro autorizované uživatele se speciálně vybaveným 

přijímačem a přístupovým klíčem (např. armáda USA, určité vládní agentury apod.). Využívá 

kódy P a Y (viz dále).  

 

Signály vysílané GPS 

Signál vysílaný družicemi GPS sestává z: 

 nosné frekvence,  

 dálkoměrného pseudonáhodného kódu, 

 navigační zprávy.  

Nosné frekvence jsou odvozeny od frekvence atomového normálu 10,23 MHz. V 

pásmu L1 je nosná frekvence 1575,42 MHz a v pásmu L2 1227,60 MHz. Tyto nosné 

frekvence jsou modulovány dálkoměrnými kódy. Tyto kódy jsou pseudonáhodné, ale 
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jednoznačně definované binární posloupnosti, které jsou svým charakterem blízké šumu. 

Každá z družic pak má přidělenu tuto unikátní binární posloupnost, na základě které je její 

dálkoměrný kód jednoznačně identifikovatelný. 

 

Dálkoměrné kódy jsou tři. 

C/A kód (Coarse/Acquisition) je základem SPS. Moduluje se jím pouze frekvence L1, 

rovnice pro jeho dekódování jsou všeobecně známé a běžně používané civilními přijímači. 

P-kód (Precision) umožňuje měřit pseudovzdálenost přesněji než C/A kód, jelikož je 

rychlejší a modulují se jím nosné frekvence L1 i L2, což umožňuje snížit nepříznivý vliv 

ionosféry na měření. Zprvu se používal pouze v PPS, nyní i v SPS, takže i jeho dekódování 

může být provedeno civilními přijímači. Pokud se však provozovatel GPS rozhodne 

poskytnout přesnější polohování pouze autorizovaným uživatelům, může P-kód zašifrovat a 

vzniká tak Y-kód. Veřejnosti tak zbývá pouze C/A kód. 

Y-kód je zašifrovaný P-kód, který může být dekódován pouze autorizovanými uživateli 

(armáda a vláda USA, apod.). 

Tabulka 10:  Srovnání přesnosti služeb GPS bez augmentačních systémů při použití různých 

dálkoměrných kódů [29] 

Přesnost (95%) 
Standardní polohovací služba Přesná polohovací služba 

C/A kód P-kód P-kód Y-kód 

Horizontální <13 m <9 m <9 m <9 m 

Vertikální <22 m <15 m <15 m <15 m 

 

Navigační zpráva obsahuje nezbytné údaje pro určení polohy uživatelského zařízení. Je 

to především přesná poloha družice v době odeslání dálkoměrného kódu, která se počítá na 

základě parametrů její oběžné dráhy (tzv. efemeridů) a čas vysílání počátku zprávy. Dále 

obsahuje: 

 údaje pro časovou korekci, 

 informace o stavu družice, 

 koeficienty ionosférického modelu, 

 almanach, atd. 

Pokud má družice nějaké závady, může být částečně nebo úplně nepoužitelná pro 

určování polohy uživatelského zařízení. V informacích o stavu družice je proto uveden její 

stav zdravá/nezdravá.  

Koeficienty ionosférického modelu slouží pro výpočet přibližných korekcí ionosférické 

refrakce v případě, že není prováděno dvoufrekvenční měření. 

Almanach obsahuje méně přesné kepleriánské efemeridy všech družic v kosmickém 

segmentu. Díky němu může přijímač efektivněji vyhledávat družice, které jsou pro něj 

aktuálně viditelné, a tím se výrazně zkracuje doba získání signálů a prvotního určení polohy.

  

3.3.4 Vlivy působící na přesnost určení polohy  

Signál GNSS je zatížen řadou chyb, které vznikají ve všech segmentech architektury a 

komplikují další zvyšování kvality signálu družicové navigace. Před provedením korekcí jde 

o chyby hrubé a po korekci o chyby zbytkové - neodstranitelné.  
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Nepřesnost systémových hodin  

Chyba hodin družice vzniká v důsledku akumulovaného účinku šumu oscilátoru, který 

je většinou korigován kalibračními koeficienty přenášenými v navigační zprávě. Kromě toho 

je třeba zohlednit měnící se rychlost družicových hodin se změnou rychlosti a gravitačního 

potenciálu družice na její oběžné dráze, k čemuž se používá relativistická korekce. Zbytková 

chyba hodin družice pak závisí na velikosti sítě monitorovacích stanic řídícího segmentu, 

zpoždění korekcí a stabilitě samotných družicových hodin. 

Chyba hodin přijímače má stejný původ jako chyba hodin družice, ale výsledná přesnost 

hodin přijímače je významně nižší. To má za následek nepřesné určení vzdálenosti, a proto se 

při výpočtu polohy přijímače počítá i aktuální rozdíl mezi hodinami přijímače a časem GNSS. 

Z toho důvodu je potřeba pro určení třírozměrné polohy přijímat signály ze čtyř družic, 

přestože z hlediska geometrie by stačily signály pouze ze tří. 

Nepřesnost systémových hodin způsobuje chybu průměrně 1,0 m. 

 

Predikce efemerid 

Efemeridy jsou parametry oběžných drah družic, které udávají polohu družic v určitém 

čase. Přibližné polohy všech družic celého systému jsou obsaženy v almanachu. Vzhledem k 

tomu, že poloha přijímače (tedy uživatelského zařízení) se určuje na základě polohy družic, 

má chyba určení polohy družice přímý vliv na přesnost určení polohy uživatelského zařízení. 

Efemeridy družic jsou určovány na základě již provedených GNSS měření vybraných 

referenčních stanic a pro jejich predikci je nutné jejich vývoj modelovat. Mohou být 

vyjádřeny Kepleriánskými elementy, v takovém případě je ale dráha družice pouze teoretická 

a nezohledňuje různé v čase se měnící vlivy působící na družici, jako nepravidelnosti 

gravitačního pole Země, gravitační vliv Slunce a Měsíce, tlak slunečního záření, odpor 

atmosféry, relativistické efekty, apod. Vhodnější je vyjadřovat efemeridy souřadnicemi 

používanými v daném GNSS systému, které jsou vhodné pro softwarový post-processing 

vedoucí k získání přesných efemerid. Tyto pak mohou být získány ve formě různých typů 

produktů s různou přesností a dobou dostupnosti prostřednictvím dvou hlavních zdrojů - IGS 

(International GNSS Service) a CODE (Center for Orbit Determination in Europe). 

Velikost zbytkové chyby způsobená predikcí efemerid je závislá na geometrii signálu, je 

tedy jiná pro různá umístění přijímače, resp. uživatelského zařízení a dosahuje průměrně cca 

0,45 m. 

 

Vícecestné šíření 

GNSS signál se při šíření odráží od objektů v okolí přijímače, což mohou být budovy, 

silnice, vodní plochy, zeleň apod. (příklady odrazivosti různých povrchů uvádí Tabulka 11). 

Přijímač potom přijímá přímý a odražený signál anebo pouze odražený signál, pokud je přímý 

signál zastíněn (viz Obrázek 37). To vede k chybnému určení pseudovzdálenosti. Vícecestné 

šíření se projevuje zejména při nízkých elevačních úhlech a u kódových měření pak vznikají 

zbytkové chyby 10-20 m (v extrému až 100 m). 

Eliminace vícecestného šíření může být provedena vhodným umístěním referenční 

stanice GNSS, konstrukcí antény (citlivost pouze na pravý kruhově polarizovaný signál) a 

kontrolními mechanismy v přijímači. 
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Tabulka 11:  Příklady odrazivosti a pohltivosti různých povrchů [30]  

 Vodní plocha Rýžové pole Lesní půda 

Frekvence 

[GHz] 

Koeficient 

odrazu [-] 

Pohltivost 

[dB] 

Koeficient 

odrazu [-] 

Pohltivost 

[dB] 

Koeficient 

odrazu [-] 

Pohltivost 

[dB] 

2 1 0 0,8 2 0,3 10 

3 1 0 0,8 2 0,2 14 

4 1 0 0,8 2 0,2 14 

11 1 0 0,8 2 0,16 16 

 

 

Obrázek 37 : Vícecestné šíření [30] 

 

Variace fázového centra antén 

Parametry oběžné dráhy družice jsou určovány pro její hmotný střed, zatímco veškerá 

měření a efemeridy vysílané družicí jsou vztaženy k fázovému centru její antény. Proto je 

nutné znát excentricitu fázového centra antény a zahrnout ji do korekcí. Poloha družice, a tedy 

i její antény, však není vůči oběžné dráze dokonale stabilní, a tak je poloha fázového centra 

antény v čase proměnlivá a udává se variace jeho polohy (tzv. PCV - Phase Center Variation) 

vůči hlavnímu fázovému centru, přičemž tato variace je funkcí směru a frekvence signálu 

[31]. 

Obdobný jev se děje i na straně přijímače uživatelského zařízení. V závislosti na 

frekvenci a směru přijímaného signálu (tedy elevaci a azimutu družice) se mění fázové 

centrum jeho antény. V obou případech se uplatňují kalibrační modely fázových center 

konkrétních modelů antén a zbytková chyba pak zůstává v řádu desítek cm [28]. 

 

Šum 

GNSS signál je znehodnocen šumem o charakteru bílého šumu, který způsobuje chybu 

asi 1% vlnové délky. Pro vyhlazení šumu kódových měření se používá filtr typu dolní 

propust. Úroveň šumu závisí na síle užitečného signálu, která je dána primárně elevačním 

úhlem pozorování. 
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Atmosféra 

Atmosféra je jedním z hlavních zdrojů chyb působících na signál GNSS vysílaný 

družicí a její vliv proto musí být zkorigován.  

Atmosféra zanáší do šíření signálu změnu jeho rychlosti, směru a časové zpoždění. 

Ionosféra má index lomu n<1, troposféra pak n>1. 

Zpoždění signálu způsobené ionosférou je popsáno parametrem TEC (Total Electron 

Content) [32]. Tento parametr udává celkový obsah elektronů ve sloupci o ploše 1 m
2
 z místa 

pozorování k satelitu a je přímo úměrný výslednému zpoždění signálu. Měří se podél trasy 

signálu dané jeho frekvencí, přičemž platí, že čím nižší frekvence, tím větší zpoždění. 

Jednotka TEC je označována TECU (TEC Unit) a 1 TECU = 10
16

 elektronů/m
2 

sloupce. Na 

frekvenci GPS L1 (1575,42 MHz) hodnota 1 TECU odpovídá chybě 16,2 m. TEC závisí na: 

 denní době,  

 ročním období,  

 zeměpisné šířce,  

 sluneční aktivitě (přímo úměrně), 

 geomagnetické aktivitě. 

Je-li období stabilních podmínek v ionosféře, lze předpovědět TEC (tedy i ionosférický 

index lomu) na několik dní dopředu. 

Ionosférická refrakce signálu nastává při jeho průchodu ionosférou. Závisí na 

množství volných elektronů v jednotce objemu atmosféry a na frekvenci signálu. Vzhledem k 

tomu, že množství volných elektronů je velmi proměnlivé, mění se i index lomu, a tedy i ohyb 

dráhy a rychlost šíření signálu. Ve výsledku se tak signál od družice k uživateli dostává po 

delší trajektorii a se zpožděním. Chyba vzdálenosti způsobená ionosférou je v rozmezí 1-50 m 

a závisí na: 

 denní době, 

 ročním období, 

 elevaci družice, 

 geomagnetické šířce uživatele, 

 sluneční aktivitě, 

 výskytu geomagnetických bouří. 

U takto významné chyby je nutné provést korekci a vstupní parametry pro její výpočet 

jsou přenášeny z družice do GNSS přijímače v navigační zprávě. U jednofrekvenčních měření 

přijímač provádí korekci založenou na některém z ionosférických modelů. 

Vliv ionosféry se lépe zmírňuje u dvoufrekvenčních měření, kdy družice vysílá na dvou 

frekvencích a přijímač vypočítá korekci na základě časového rozdílu mezi přijatými signály. 

Vytvoření lineárních rovnic s různými hodnotami frekvence umožňuje významně snížit vliv 

ionosféry na přijatý signál. 

Troposférická refrakce má na šíření signálu menší vliv než ionosféra. Kromě umístění 

antény závisí na hustotě prostředí způsobené lokálními meteorologickými podmínkami jako 

teplota, tlak a vlhkost. Její vliv se dá redukovat troposférickým modelem uloženým v 

přijímači, který vypočítává opravu přijatého signálu. Tento využívá buď standardní model 

atmosféry anebo parametry z GNSS měření na známých bodech.  
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Troposférické zpoždění signálu je způsobeno suchými plyny a vodními parami. Zatímco 

vliv suchých plynů je předvídatelný podle hodnot místní teploty a tlaku vzduchu, vliv vodní 

páry lze předvídat jen obtížně. Při bezoblačném stavu atmosféry jsou tlumeny signály o 

frekvenci nad 20 GHz, při dešti již nad 5 GHz. Chyba měření vzdálenosti touto složkou je v 

řádu desítek centimetrů. 

 

Manévry letadla 

Přesnost a kontinuita navigačního systému může být ovlivněna i manévrováním letadla, 

pokud dochází k zastínění antény jeho drakem. Proto je nutné přijímací anténu vhodně 

umístit, případně zapojit více antén paralelně. 

 

3.3.5 Využití družicových systémů k PBN během přiblížení na přistání  

Systémy globální družicové navigace samy o sobě nepracují pro potřeby letecké 

navigace dostatečně přesně a integrálně. Proto je pro jejich využití během všech fází letu 

potřeba základní architekturu doplnit o rozšiřující, tzv. augmentační systémy, které zlepšují 

kvalitu signálu (zejména jeho přesnost a integritu) a dovolují využít družicovou navigaci i v 

průběhu přesného přiblížení na přistání. Tyto augmentační systémy jsou založeny buď na 

monitorování jednotlivých družicových signálů palubními systémy anebo na diferenčních 

korekcích s využitím pozemních stanic (viz Obrázek 38). Obrázek 39 znázorňuje, jaké fáze 

letu mohou dané augmentační systémy pokrýt.  

 

Obrázek 38:  Princip diferenční GNSS [28] 
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Obrázek 39:  Využití augmentačních systémů GNSS pro přesné přiblížení [33], upraveno   

Na výkonnost GNSS během různých fází letu jsou kladeny požadavky viz Tabulka 12 a 

Tabulka 13. 

Tabulka 12:  Požadovaná navigační výkonnost GNSS v různých fázích letu [34] 

Parametry 

Fáze letu 

Trať STAR 

Počáteční a 

střední 

přiblížení, 

NPA, SID 

APV I APV II 

Přesnost 

(95%) 

Horizontální 3,7 km 0,74 km 220 m 16 m 16 m 

Vertikální - - - 20 m 8 m 

Riziko integrity 1x10
-7

/h 1x10
-7

/h 1x10
-7

/h 
1-2x10

-7 
 

/přiblížení 

1-2x10
-7 

 

/přiblížení 

Riziko kontinuity 
1x10

-4
/h až 

1x10
-8 

/h 

1x10
-4

/h až 

1x10
-8

/h 

1x10
-4

/h až 

1x10
-8

/h 

1-8x10
-6 

/15s 

1-8x10
-6 

/15s 

Čas do výstrahy 5 min 15 s 10 s 6 s 6 s 

Pohotovost 0,99-0,99999 

 

Tabulka 13: Požadovaná navigační výkonnost GNSS při přesném přiblížení [7] 

Parametry 
Kategorie přiblížení 

CAT I CAT II/IIIa CAT IIIb 

Navigační systém SBAS/WAAS GBAS/LAAS GBAS/LAAS 

Přesnost 

(95%) 

Horizontální 16 m 5 m 5 m 

Vertikální 4 m 2,9 m 2,9 m (2 m) 

Varování 

odchylky 

Horizontální 40 m 17 m 17 m 

Vertikální 10 m 10 m 10 m (5,3 m) 

Riziko 

integrity 

Horizontální 
2x10

-7
/150 s 1x10

-9
/15 s 

1x10
-9

/30 s 

Vertikální 1x10
-9

/15 s 

Riziko 

kontinuity 

Horizontální 
8x10

-6
/15 s 4x10

-6
/15 s 

2x10
-6

/30 s 

Vertikální 2x10
-6

/15 s 
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Čas do výstrahy 6 s 2 s 1 s 

Pohotovost 0,99-0,99999 

 

 

ABAS 

ABAS (Aircraft Based Augmentation System) je systém pro monitorování integrity 

přímo na palubě letadla, který využívá metody AAIM a RAIM (viz níže). ABAS neposkytuje 

žádné korekce pro zpřesnění určení polohy, na rozdíl od systémů GBAS a SBAS. 

AAIM (Airborne Autonomous Integrity Monitoring) porovnává polohu letadla získanou 

GNSS s polohou určenou ostatními navigačními vstupy – INS, průsečík dvou VOR radiálů, 

příp. VOR radiál a vzdálenost apod. Pokud je odchylka těchto poloh mimo toleranci, poloha 

určená GNSS je považována za neplatnou. 

RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) je řešením nepřijatelně dlouhých 

časových intervalů, které družice potřebují pro detekci a indikaci vlastních chybových stavů. 

Než je družice označenou za nezdravou, může ještě vysílat chybný signál [8] [30]. Služba 

RAIM detekuje problém v řádu jednotek sekund, ale k její dostupnosti je potřeba přijímat 

redundantní počet dálkoměrných signálů: 

 z alespoň pěti družic s elevací nejméně 7,5° pro detekci chybného určení polohy, 

 z alespoň šesti družic s elevací nejméně 7,5° pro identifikaci konkrétní nezdravé 

družice a její vyřazení z určování polohy. 

V obou případech musí být družice vhodně geometricky uspořádány. 

Integrita je monitorována  na základě určování polohy pomocí různých čtveřic družic, z 

nichž je přijímán signál, a pokud se žádná z určených poloh neodchyluje od průměru více, než 

je pro danou fázi letu přípustné, je vše v pořádku. U těchto kombinací družic je sledována 

jejich vzájemná konstelace, obvykle podle parametru HDOP, pro který se stanoví maximální 

hodnota HDOPmax. Jakákoli kombinace družic s HDOP přesahujícím HDOPmax musí být z 

dalšího zpracování vyřazena, aby nevnášela nejistotu do kontroly integrity. Pokud tímto 

způsobem dojde ke ztrátě redundance určování polohy, stává se služba RAIM nedostupnou. 

 

 

SBAS 

SBAS (Satellite Based Augmentation System), nazývaný také jako WAAS,  zpřesňuje 

signál GNSS diferenční metodou. Je určen ke globální traťové navigaci a k navigaci během 

přiblížení na přistání. 

Systém je tvořen sítí pozemních monitorovacích stanic rozmístěných po velkém území 

(např. po celém kontinentu). Tyto stanice přijímají signály z družic a předávají je centrální 

stanici, která porovná polohy určené GNSS s jejich známými polohami, na základě čehož 

sestaví korekce zohledňující chyby efemerid, nepřesnosti hodin a vliv atmosféry. Korekce pak 

vysílá na velké oblasti uživatelskému segmentu prostřednictvím geostacionárních družic a 

výsledná přesnost určení polohy je 1-2 m v horizontální rovině a 3-5 m ve vertikální rovině 

[8]. Architektura systému je znázorněna na Obrázek 40. 
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Obrázek 40:  Architektura SBAS [35] 

SBAS jsou ve světě zastoupeny mnoha různými konkrétními systémy viz Obrázek 41. 

 

Obrázek 41:  Zastoupení SBAS ve světě [36] 

Velkou výhodou SBAS je fakt, že umožňuje provést přesné přiblížení bez nutnosti 

letištní radionavigační infrastruktury a mnoho vedlejších letišť tak s jeho zavedením získalo 

možnost přesného přiblížení, z čehož profituje jak letiště, tak dopravci a vznikají další výhody 

popsané v kapitole 1.1.1. Od roku 2016, kdy byl SBAS certifikován pro CAT I, lze ve světě 

pozorovat trend vyřazování ILS CAT I z provozu. 

Vedle letounů přináší SBAS užitek i do provozu vrtulníků. Je na něm založen postup 

PinS (Point in Space), který v IFR segmentu zajišťuje potřebný rozstup od překážek a končí 

na bodě PinS (obdoba MAPt), odkud přiblížení pokračuje již za VFR. Tento postup se s 

ohledem na protihlukové postupy v městských aglomeracích využívá zejména při přiblížení 

na helipady na letištích, nemocnicích apod. Vzhledem k velkému pokrytí SBAS usnadňuje 

také přílet LZS k pacientovi, protože do jisté míry umožňuje proklesat přízemní vrstvu 

oblačnosti a urychlit tak vyzvednutí postiženého a jeho transport do nemocnice. V kombinaci 

s mikrovlnným radarem  tak může být vrtulník naveden na přistání velmi přesně a bezpečně i 

v členitém terénu [37]. V minulosti se takový problém řešil převozem pacienta sanitkou na 

místo, které bylo pro přistání nebo sklesání vrtulníku vhodnější [38]. 
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GBAS 

GBAS (Ground Based Augmentation System), označovaný také jako LAAS (Local 

Area Augmentation System) a GLS (GBAS Landing System), zpřesňuje signál GNSS 

diferenční metodou. Je určen k navigaci během přesného přiblížení a v koncových řízených 

oblastech.  

GBAS pracuje na podobném principu jako SBAS, monitorovací stanice má však 

umístěny přímo na letišti nebo v jeho blízkém okolí (řádově do desítek km). Na základě 

porovnání polohy určené GNSS se známými polohami korekčních stanic jsou sestaveny 

korekce, které jsou prostřednictvím VDB (VHF Data Broadcast) vysílány přibližujícím se 

letadům do vzdálenosti nejméně 20 NM od letiště (viz Obrázek 42 a Obrázek 43). Hlavní 

výhody GBAS jsou tyto: 

 Jeden systém zajistí přesné přiblížení na všechny dráhy na letišti, 

 Více letadel může být současně naváděno po různých referenčních trajektoriích, 

 Menší omezení pozemních pohybů na letišti, nejsou nutné ochranné zóny, 

 Použití i ve zvlněném terénu, 

 Menší četnost údržby oproti ILS, 

 Navádění letadel i při nezdařeném přiblížení, 

 Snadné přenastavení při nutnosti posunutí prahu dráhy. 

 

Obrázek 42 :  Architektura GBAS [39] 

Podle [8] je minimální sektor pokrytí VDB viz Obrázek 43, z čehož vyplývá, že pro 

přesné přiblížení na více drah by muselo být použito více VDB. Honeywell SLS-4000, dosud 

jediný GBAS certifikovaný FAA pro CAT I, však pracuje s všesměrovým VDB [40].   
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Obrázek 43 : Minimální sektory pokrytí VDB GBAS [8] 

Pro přiblížení GLS musí být letadlo navedeno do sektoru pokrytí VDB, k čemuž může 

být využita např. družicová navigace rozšířená o ABAS anebo SBAS (viz Obrázek 39 a 

Obrázek 44). Celá přibližovací trajektorie může být zakřivená, přičemž posádka má v průběhu 

celého přiblížení spojitou informaci o odchylkách od referenční trajektorie.  

 

Obrázek 44:  Přechod z přiblížení RNP na GLS [41] 

Na MMR musí být zvoleno číslo kanálu GLS (viz Obrázek 45), které reprezentuje právě 

jednu kombinaci trajektorií pro přesné a nezdařené přiblížení. Indikace na PFD se velmi 

podobá indikaci při přiblížení ILS (viz Obrázek 46) [39].  



Letecký ústav 

FSI VUT v Brně 

Bc. Martin Kočiš 

  Technologie automatického řízení civilního letadla po trajektorii 

přibližování na přistání 

 

47 

 

 

Obrázek 45:  MMR pro ILS a GLS [39] 

 

Obrázek 46:  Indikace na PFD při přiblížení GLS [39] 

Současně je GBAS certifikován pouze pro přesné přiblížení CAT I. Počet instalací ve 

světě je v řádu desítek, což je dáno hlavně faktem, že pro CAT I je certifikován i SBAS, který 

na rozdíl od GBAS nevyžaduje žádnou letištní radionavigační infrastrukturu. Širší uvedení do 

praxe by mělo nastat, až bude GBAS certifikován pro CAT II/III (více v kapitole 4.3), s čímž 

je také počítáno při zavádění konceptu SESAR. Podle FAA je GBAS jediným systémem, 

který v budoucnu dokáže efektivně a plnohodnotně nahradit ILS. 
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4 Budoucnost automatizace řízení přesného přiblížení 
Dnešní civilní letadla provozovaná za IFR využívají k určení své polohy několik 

navigačních vstupů, a to zejména: 

 VOR/DME, 

 INS, 

 ILS, 

 GNSS. 

Radiomajáky jako VOR/DME se dají použít pouze pro nepřesné přiblížení (tedy bez 

vertikálního vedení). Inerciální navigační systém zaznamenává veškeré změny v trojrozměrné 

poloze letadla v průběhu letu a vztahuje je k výchozí známé poloze zadané posádkou ještě 

před vzletem, jeho přesnost však s uplynulým časem významně degraduje a pokud není 

doplněn dalším navigačním vstupem, již po několika hodinách určí polohu letadla s přesností 

pouze na několik stovek metrů.  

ILS je léty prověřený a spolehlivý systém, ale z důvodů popsaných v kapitole 3.1.7 

existuje vůle jej nahradit modernějším systémem, který by neměl jeho všeobecně známé 

nedostatky. Autor se tedy domnívá, že další vývoj automatizace řízení přesného přiblížení 

bude směřovat k postupnému nahrazování ILS družicovou navigací a k využití dalšího 

navigačního vstupu - optické reference. 

4.1 Galileo 

Dosavadní globální družicová navigace využívá zejména americký GPS, jehož 

všeobecně známé nevýhody byly popsány v kapitole 3.3.3. Tyto nevýhody odstraňuje 

evropský multikonstelační GNSS Galileo, který je řízen a spravován agenturou GSA a je 

určen primárně pro civilní využití. Jeho klíčovými vlastnostmi jsou [42]: 

 kompatibilita s GPS, GLONASS a BeiDou, 

 24 operačních družic + 6 záložních s dobou oběhu 14 h na MEO, 

 4 nabízené služby, 

 přesnost určení polohy 1 - 0,2 m, 

 plnohodnotná využitelnost v rozmezí zeměpisných šířek ±75°. 

Základní polohovací služba (Open Service) s přesností 1 m je zdarma poskytována 

všem uživatelům.  

Vysoce přesná polohovací služba (High Accuracy Service) s přesností 0,2 m vychází z 

původně plánované zpoplatněné komerční polohovací služby (Commercial Service) a bude 

také zdarma [43]. Právě tato služba by se měla stát doménou letecké navigace a jiných 

náročných aplikací (např. geodézie). 

Zpoplatněna je pouze veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service), která je 

vyhrazena pro státní bezpečnostní složky a strategické infrastruktury závislé na přesné časové 

synchronizaci (energetika, telekomunikace, finance apod.). 

Vyhledávací a záchranná služba (Search and Rescue) bude bezplatně poskytována 

záchranné službě COSPAS-SARSAT. Nabízené služby shrnuje Tabulka 14 [42] [44]. 
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Tabulka 14:  Přehled služeb poskytovaných Galileo 

Polohovací služba Uživatel Přesnost 

Základní (OS) Veřejnost 1 m 

Vysoce přesná (HAS) Veřejnost 0,2 m 

Veřejně regulovaná (PRS) Státní bezpečnostní složky, strategické 

infrastruktury 

0,2 m 

Vyhledávací a záchranná (SAR) Záchranná služba COSPAS-SARSAT 0,2 m 

 

Aktuálně se zavádění Galileo do provozu nachází ve fázi IOC (Initial Operational 

Capability) a služby OS, PRS a SAR je již možné využívat. Do fáze FOC (Full Operational 

Capability) se Galileo dostane až po umístění zbývajících družic na oběžné dráhy a dokončení 

pozemní infrastruktury, což by podle [42] mělo nastat v průběhu letošního roku. Je ovšem 

otázkou, do jaké míry se takové tvrzení dá brát vážně, jelikož posledních několik let je 

vydáváno opakovaně. 

Vyšší přesnosti určení polohy ve srovnání s GPS je dosaženo především použitím 

dokonalejších hodin na družicích, protože nestabilita hodin v řádu nanosekund ve výsledku 

znamená chybu měření v řádu metrů. Družice GPS využívají rubidiové atomové hodiny, které 

se zpozdí o 3 s za milion let, tzn. cca 8,219 ns/den. Družice Galileo kromě rubidiových 

hodiny využívají také vodíkový MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation), který se zpozdí o 1 s za milion let, tzn. cca 2,739 ns denně. Díky tomu může 

přesnost určení polohy dosáhnout až 0,2 m. 

Galileo dále nabízí lepší pokrytí Země signálem. Družice GPS jsou nad Zemí 

rozmístěny v rozmezí zeměpisných šířek  ±65° a i když jsou oblasti mezi těmito šířkami a 

přilehlými póly signálem pokryty také, elevace družic zde dosahuje nejvýše 45°, což má za 

následek nižší přesnost určení polohy. GPS jednak nebyl určen primárně pro civilní využití a 

jednak v době jeho návrhu a uvedení do provozu nebylo zcela běžné létat přes polární oblasti. 

Dnes však přes arktickou oblast vede celá řada komerčních letů (např. spojení Středního 

východu a Severní Ameriky) a vzhledem k blízkosti pólu a tedy obtížné využitelnosti INS je 

žádoucí družicovou navigaci využívat i zde. Družice Galileo jsou tedy rozmístěny na třech 

kruhových oběžných drahách, z nichž každá svírá s rovníkem úhel 56°. Díky této konstelaci je 

systém plně využitelný v rozmezí zeměpisných šířek ±75°. 

Na kombinaci systémů Galileo a GPS je nahlíženo jako na budoucnost družicové 

navigace v letecké dopravě i v dalších aplikacích. Díky tomu, že Galileo bude provozován 

jako multikonstelační GNSS, by jeho spolehlivost měla být o tři řády lepší než spolehlivost 

samotného GPS [45]. 

4.2 Zavádění SBAS a GBAS 

SBAS představuje atraktivní způsob přiblížení pro letiště, která dosud žádnou 

radionavigační strukturou nedisponovala. Takovými jsou např. neřízená letiště pro provoz za 

VFR. Rychlému rozšíření SBAS přiblížení však brání následující překážky [23]: 

 Klasifikace vzdušného prostoru okolo letiště, 

 IFR požadavky na letiště a dráhu – značení a světelné soustavy, 

 Nutnost ŘLP, 

 Certifikace letiště s AFIS pro IFR, 

 Radarové pokrytí v okolí letiště, 
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 Chybějící postupy přiblížení, 

 Požadavky na vybavení letadel a výcvik pilotů. 

Jednodušší je implementovat SBAS přiblížení na letiště určená pro provoz za IFR. Tato 

letiště již mají publikovány postupy buď pro přesné přiblížení, anebo pro nepřesné přiblížení 

či přiblížení s vertikálním vedením a SBAS jim umožní snížit minima až na úroveň CAT I. 

Řada takových letišť má dnes publikovány postupy SBAS jako záložní, příp. ILS CAT I již 

vyřadily z provozu. Tento trend lze pozorovat cca od roku 2016, kdy byl SBAS certifikován 

pro CAT I. Postupů pro toto přiblížení (nikoli obsloužených letišť) je publikováno již 4052 v 

USA a 538 v Kanadě k březnu 2020 a 566 v Evropě k lednu 2020 [46], jelikož nulové 

provozní náklady jsou pro provozovatele letišť velmi atraktivní. Např. jen ve Francii bylo 

během roku 2018 vyřazeno z provozu 31 instalací ILS CAT I a dalším 14 nebyla prodloužena 

životnost (tj. budou vyřazeny v následujících letech), viz Obrázek 47 [46].  

 

Obrázek 47:  Úbytek ILS CAT I ve Francii v letech 2018-2019 

Autor však nepředpokládá, že by v dohledné době byly ILS CAT I nahrazeny SBAS 

úplně, a to zejména z důvodu ekonomiky a dostupnosti signálu GNSS. 

Přechod na novější technologii se musí vyplatit. Ačkoliv provozní náklady SBAS jsou 

na rozdíl od provozních nákladů ILS pro provozovatele nulové, pro přechod na SBAS je 

nutné certifikovat každé jednotlivé letiště, vybavit letadla odpovídající avionikou a s tím 

spojené náklady se letišti a leteckému dopravci nemusí vždy vyplatit. Proto lze očekávat, že 

např. menší letiště, kam létají převážně ekonomicky slabí dopravci, budou ILS provozovat až 

na hranici životnosti. 

Dalším faktorem je dostupnost signálu GNSS na daném letišti, která do značné míry 

závisí na reliéfu terénu v jeho okolí. Vysoký terén způsobuje nejen odrazy signálů ILS uvnitř 

sektoru pokrytí, ale i zastínění družic. V tomto ohledu může být každé letiště velmi 

individuální a např. na údolní letiště situované podél dvou hřebenů může být reálnější 

provádět spíše přiblížení ILS než SBAS, protože při sklesání pod úroveň okolního terénu 

nemusí mít palubní přijímač k dispozici dostatečný počet signálů od jednotlivých družic 

(terén tak vlastně vytvoří elevační masku, jejíž stupňová hodnota se při klesání letadla 

zvyšuje). Dostupnost signálu GNSS je také závislá na konstelaci kosmického segmentu, která 

není v daném místě a čase každý den totožná v důsledku různé doby oběhu družic kolem 
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Země (asi 10 až 14 hodin podle daného GNSS). Pro vytvoření představy o dostupnosti a 

přesnosti GNSS signálu na různých místech na Zemi v konkrétní den a čas může být využit 

některý z predikčních nástrojů, např. NAVCOM Satellite Predictor, jehož funkci autor ověřil 

v experimentu popsaném v kapitole 4.2.1. 

I přes tyto překážky autor vidí v SBAS (příp. v kombinaci s EVS, viz 4.4.2) skutečnou 

náhradu ILS CAT I a budoucnost přesného přiblížení CAT I zejména na regionální letiště, 

z nichž mnohá doposud nebyla pro přesná přiblížení vybavena. 

 

Přesná přiblížení CAT I jsou dnes prováděna i s využitím GBAS. Těchto instalací je 

však ve světě relativně málo (viz Obrázek 48) a většina z nich slouží pro výzkumné účely 

nebo nejsou oficiálně publikovány postupy pro jejich využití [47]. Instalací využitelných pro 

civilní letectví je tak celosvětově méně než 40 (viz Obrázek 49)  a podle autora tvoří spíše 

předstupeň pro GBAS vyšších kategorií.  

 

Obrázek 48:  Instalace GBAS ve světě [47], upraveno 
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Obrázek 49:  Provozní publikované GBAS CAT I ve světě [47], upraveno 

Nahradit ILS CAT II/III je dle FAA plnohodnotně možné pouze systémem GBAS, který 

však musí být pro tyto kategorie nejdříve provozně certifikován. Touto problematikou se 

autor dále zabývá v kapitole 4.3.  

S tendencí snižovat výšku rozhodnutí při GNSS přiblížení nabývá na důležitosti 

odolnost přibližovacího systému vůči rušení (tzv. jamming) a manipulaci (tzv. spoofing) s 

naváděcím signálem. Přijímače GNSS jsou sice relativně odolné vůči rušení z přilehlých 

frekvenčních pásem (např. GSM) díky vstupním filtrům s vysokou strmostí, problém však 

představuje fakt, že signál, který přijímají, je velmi slabý a tudíž značně náchylný k zarušení 

šumem vysílaným na stejné nebo velmi blízké frekvenci. Vcelku pozoruhodným faktem je, že 

vysílací výkony majáků ILS i družic GNSS jsou podobné (řádově se jedná o desítky W [6]  

[48]), přičemž signály ILS jsou vysílány přímo z areálu letiště, tudíž mají v jeho blízkém 

okolí podstatně vyšší úroveň než signály z družic vzdálených řádově 20 000 km. ILS navíc 

pracuje v pásmu VHF, takže k jeho úmyslnému rušení by byla potřeba větší a energeticky 

náročnější rušička oproti kompaktním a snadno dostupným rušičkám GNSS. 

 Typickým případem jsou rušičky GPS používané v odcizených či služebních 

automobilech, což byl i případ dlouhodobého rušení GBAS na letišti Newark, jehož příčinu se 

podařilo odhalit až po více než dvou letech, během kterých byl moderní a sofistikovaný 

systém SLS-4000 na jednom z nejfrekventovanějších letišť na světě pravidelně vyřazován z 

provozu rušičkou v ceně cca 30 USD a co je nejhorší, její uživatel se o to ani nesnažil [49] 

[50]. Známé jsou i případy, kdy během přepravy státníků a jiných přísně střežených osob 

docházelo v okolí jejich trasy k poruchám časové synchronizace založené na GPS v různých 

kritických infrastrukturách (finanční, energetické apod.) a k chybně určeným polohám 

okolních uživatelských zařízení. Je tedy zřejmé, že tyto rušičky mají potenciál způsobit 

značné škody. 

Základní částí obrany vůči rušení GNSS je CRPA (Controlled Reception Pattern 

Antenna), resp. AJAS (Anti Jamming Antenna System) [51]. Použití takové antény staví na 
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předpokladu, že rušivý signál bude přicházet ze země (resp. zespodu) a řízeným příjmem se 

tak vlastně rozumí elevační maska [52]. Tato elevační maska však odfiltruje i užitečné signály 

z družic s nízkou elevací a je otázkou, do jaké míry tak bude mít ochrana před rušením vliv na 

pokles přesnosti určení polohy. 

4.2.1 Experiment: Měření kvality GPS signálu v průběhu dne 

Vzhledem k tomu, že NAVCOM Satellite Predictor není oficiálním nástrojem 

zmíněných družicových systémů, autor ověřil důvěryhodnost výsledků měřením přesnosti 

GPS signálu a výsledky porovnal s denními průběhy získanými ze Satellite Predictoru. 

Přesnost změřené polohy roste s počtem viditelných družic. Účelem měření tedy bylo 

zjistit, jestli nejhorší hodnoty přesnosti budou opravdu naměřeny v časech, kdy podle Satellite 

Predictoru má být k dispozici nejmenší počet viditelných družic GPS a nejhorší DOP.  

K měření byl použit tablet s operačním systémem Android, který byl z důvodu co 

nejmenšího zastínění okolní zástavbou umístěn na komín rodinného domu. Maximální 

hodnota elevační masky dosáhla cca 3,5° (viz Obrázek 50), tato hodnota tedy byla použita i 

pro elevační masku v Satellite Predictoru, tzn. v měření byly ignorovány družice s elevací 

nižší než 3,5°. Tablet, resp. GPS přijímač byl umístěn ve středu kružnic ve výšce označené 0 

(ve skutečnosti 178 m AMSL) a kladné hodnoty u jednotlivých překážek udávají převýšení 

nad přijímačem v metrech. Vzhledem k tomu, že výšky překážek byly určeny jako součty 

nadmořských výšek v daných místech a přibližných výšek budov, jedná se pouze o orientační 

hodnoty. 

 

Obrázek 50:  Umístění GPS přijímače pro měření 

Měření bylo provedeno na diferenčním principu za použití aplikace GPS Test. Přesnost 

v metrech byla stanovena jako rozdíl naměřené a skutečné hodnoty, přičemž souřadnice 
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skutečné zeměpisné polohy GPS přijímače byly odečteny z mapy Google a jeho nadmořská 

výška byla změřena jak klasickým barometrickým výškoměrem, tak i leteckým navigačním 

zařízením Vertica V2 vybaveným baročidlem. V průběhu měření byly do záznamu uloženy 

každé 3 minuty následující informace: 

 změřené souřadnice, 

 nadmořská výška, 

 rychlost, 

 horizontální přesnost (vypočtená jako rozdíl změřené polohy a manuálně zadané 

skutečné polohy), 

 GPS čas měření. 

Při zpracování výsledků bylo s použitím převodníku GPS času na UTC ověřeno, že 

jednotlivá měření byla skutečně prováděna a zapisována v nastaveném intervalu tří minut. V 

některých časech však byl zápis hodnot z neznámých příčin vynechán. 

Na Obrázek 51 lze vidět výstupy ze Satellite Predictoru a na Obrázek 52 naměřené 

hodnoty horizontální i vertikální přesnosti v průběhu dne 24.2.2020. Kompletní výsledky 

měření jsou uvedeny v Příloze 2. Lze vidět, že nejhorší přesnost byla opravdu naměřena 

přibližně v časech, kdy podle Satellite Predictoru měl být k dispozici menší počet viditelných 

satelitů a horší DOP. Měření sice neodpovídá výstupům Satellite Predictoru do nejmenších 

detailů (i z důvodu popsaného výše), autor se však domnívá, že s přihlédnutím k podmínkám 

měření bylo ověřeno, že NAVCOM Satellite Predictor poskytuje důvěryhodné informace k 

predikci dostupnosti GPS signálu na letištích, kam má být zavedeno SBAS přiblížení. 

 

Obrázek 51:  Viditelnost satelitů GPS a DOP v průběhu 24.2.2020. Výstup ze Satellite 

Predictoru, upraveno 
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Obrázek 52 :  Změřený denní průběh přesnosti GPS signálu 

 

4.3 GBAS CAT II/III 

Jak již bylo uvedeno, GBAS, konkrétně systém Honeywell SLS-4000, je současně 

certifikován pro přesné přiblížení CAT I. Vzhledem k tomu, že soustava monitorovacích 

stanic GBAS je rozmístěna v těsném okolí letiště či přímo v jeho areálu, je zřejmé, že tento 

systém bude pro CAT II/III certifikován s vyšší pravděpodobností než SBAS, který má 

monitorovací stanice rozprostřeny přes velmi rozlehlé oblasti, a proto není tak přesný. 

Nabídka systémů GBAS by měla být doplněna o systém Honeywell SLS-5000, který je 

navržen pro provádění přiblížení CAT II/III, zatím však není certifikován. Podle dokumentu 

[40] publikovaného v červnu 2019 není otázkou, jestli je vůbec možné SLS-5000 pro CAT 

II/III certifikovat, ale kdo, kde a kdy podnítí všechny zúčastněné strany, tzn. letecké dopravce, 

letiště, výrobce letadel, národní letecké autority apod. k podniku společné akce. Tomu 

odpovídá stanovisko firmy Honeywell publikované v diplomové práci [53], které uvádí, že 

certifikace pro CAT II/III by neměla být problémem a je k ní potřeba už jen dostatečný zájem 

trhu a certifikační středisko. Pro získání aktuálních informací autor kontaktoval v dubnu 2020 

divizi Honeywell Aerospace a pan Martin Walczysko, Sr. Advanced Project Engineer, uvedl, 

že s certifikací SLS-5000 se čeká na připravenost trhu a dodal, že Honeywell se nyní podílí na 

projektu Augmented Approaches to Land 2 [54] s cílem certifikovat stávající GBAS SLS-

4000 pro přesné přiblížení CAT II (dále viz kapitola 4.4.1). Tím vlastně potvrdil, že na trhu v 

současné době o GBAS CAT II/III není zájem. 

S přihlédnutím k tomuto stanovisku se autor domnívá, že důvody, proč SLS-5000 ještě 

není pro CAT II/III certifikován, jsou následující.  

Ze strany trhu je to jistě zejména vysoká cena zařízení GBAS, která na jedno letiště činí 

řádově 1,5-2 miliony € [55]. To je vysoká vstupní investice, jejíž vynaložení se musí vyplatit. 

V blízké budoucnosti, kdy se světové letectví bude vzpamatovávat z astronomických ztrát v 
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důsledku epidemie koronaviru, budou provozovatelé preferovat využití ILS až na hranici 

životnosti a skutečný zájem o certifikaci GBAS SLS-5000 pro CAT II/III nastane, až na 

větším množství významných světových letišť bude náhrada stávajících instalací ILS CAT 

II/III nevyhnutelně nutná. 

Ze strany úřadů je to nedůvěra v GPS, relativně jednoduchá možnost rušení GPS a 

čekání na plné provozní nasazení GNSS Galileo, který je, jak bylo již zmíněno, vyvíjen a 

zaváděn jako primárně civilní (což je považováno za lepší záruku dostupnosti) a především 

multikonstelační, tudíž by nemělo být tak jednoduché jej zarušit. Autor podrobnosti o 

principech ochrany SLS-5000 vůči rušení nenalezl a považuje za pravděpodobné, že jsou 

záměrně utajovány. V každém případě se domnívá, že při certifikaci SLS-5000 pro přesná 

přiblížení CAT II/III bude největší výzvou právě doložit dostatečnou odolnost vůči rušení. 

4.4 Augmented Approaches to Land 2 

Projekt Augmented Approaches to Land 2 navazuje na předchozí projekt Augmented 

Approaches to Land. Jeho cílem je prokázat, že: 

 GBAS CAT I může být bezpečně využitelný i pro přesné přiblížení v 

podmínkách CAT II, 

 s využitím EVS lze při RVR≥300 m bezpečně proklesat výšku rozhodnutí 200 

ft.  

4.4.1 Přesné přiblížení CAT II s využitím GBAS CAT I 

V reakci na dosavadní nezájem trhu o GBAS CAT II/III vznikla iniciativa provádět 

přesná přiblížení CAT II s využitím GBAS a palubního vybavení CAT I.  

Eurocontrol již v roce 2011 provedl ve spolupráci s Technickou univerzitou v Mnichově 

na simulátoru Airbusu A330 kategorie D (tj. plně pohyblivý certifikovaný výcvikový 

simulátor) experiment, jehož cílem bylo zjistit, zda lze GBAS CAT I použít i pro přistání v 

podmínkách CAT II nebo alespoň OTS CAT II (Other Than Standard CAT II, viz Tabulka 

15) [56]. 

Tabulka 15:  Rozdíl minim kategorií CAT II a OTS CAT II [57] 

Kategorie 

přiblížení 

Výška 

rozhodnutí 

Dráhová 

dohlednost 

Přibližovací 

světelná soustava 

Vedení letadla po 

sestupové ose 

CAT II 100 ft/30 m ≥300 m CAT II/III Manuální/automatické 

OTS CAT II 100 ft/30 m ≥450 m IALS (≥420 m) Automatické 

 

 Experiment potvrdil, že přiblížení OTS CAT II i CAT II při použití GBAS CAT I 

bezpečně proveditelné je. Nutnou podmínkou je však provozní anebo technické zmírnění 

anomálních ionosférických chyb způsobených slunečními bouřemi, během kterých mohou 

chyby ve vertikální rovině dosahovat až 35 m. Za běžných podmínek je vertikální chyba 

GBAS CAT I nejvýše 10 m, což se ukázalo být přijatelné. 

Podle [40] je SLS-4000 vybaven systémem monitorování stavu ionosféry s využitím 

SBAS. Zdroj [58] potvrzuje, že monitorování ionosféry s využitím SBAS zaručuje, že 

vertikální chyby nepřesáhnou 10 m a dodává, že FAA žádosti o provádění přiblížení za 

podmínek CAT II s využitím SLS-4000 přezkoumává. Automatické přistání však zatím 

povoleno není [58] a autopilot musí být odpojen nejpozději ve výšce rozhodnutí.  
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Dobrou představu o přesnosti GBAS CAT I poskytují denní časové průběhy přesnosti 

SLS-4000 instalovaného na letišti Atlantic City [59]. Je zřejmé, že nejméně pro 95% času 

přesnost vyhovuje limitům pro CAT II (maximální odchylka 5 m v horizontální rovině a 2,9 

m ve vertikální rovině), viz Obrázek 53 a Obrázek 54.  

 

Obrázek 53:  Horizontální přesnost SLS-4000 v průběhu dne 14.3.2020 [59], upraveno 

 

Obrázek 54:  Vertikální přesnost SLS-4000 v průběhu dne 14.3.2020 [59], upraveno 
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4.4.2 Využití EVS k proklesání výšky rozhodnutí 

EVS (Enhanced Vision System) je technologie založená na použití palubního 

multispektrálního kamerového systému, který snímá jak viditelné, tak infračervené spektrum. 

V kombinaci s technologiemi pro zpracování obrazového signálu a zobrazovací jednotkou 

tyto kamery umožňují pilotovi vidět za zhoršených povětrnostních podmínek lépe než 

přirozeným lidským viděním (viz Obrázek 55). Výstup EVS je zobrazován primárně na HUD 

(Head Up Display) nebo na HMD (Head Mounted Display), přičemž může být zobrazován i 

na displeji v rámci přístrojového panelu (viz Obrázek 56). Předpisy ovšem vyžadují, aby pilot 

viděl výstup na průhledovém (tedy HUD) nebo ekvivalentním (tedy HMD) displeji tak, aby 

linie výhledu směřovala dopředu po dráze letu [60].  

 

Obrázek 55:  Přirozené vidění vs. EVS [61], upraveno 

 

 

Obrázek 56:  Architektura ClearVision [61], upraveno 
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V rámci projektu AAL2 byla dokončena certifikace EVS ClearVision. Pokud je RVR 

alespoň 300 m (což odpovídá CAT II), ClearVision umožňuje proklesat výšku rozhodnutí, 

aniž by pilot měl dostatek lidským okem viditelných referencí a dokončit přiblížení a přistání, 

přestože letiště je vybaveno pouze pro přiblížení CAT I. Bylo prokázáno, že s využitím této 

technologie vidí pilot až o 50% podnětů více, než by viděl pouhým okem a při přesném 

přiblížení tak může ze segmentu IFR přejít na VFR, jelikož vidí dráhu (resp. přibližovací 

světelnou soustavu), kterou by bez EVS neviděl. 

ClearVision kromě EVS podporuje také SVS (Synthetic Vision System, viz Obrázek 

57). Ten generuje 3D obraz na základě databáze letišť, překážek, terénu a informací z 

letového plánu a v konečné fázi přiblížení přispívá k minimalizaci rizika CFIT (Controlled 

Flight Into Terrain). EVS a SVS mohou být sloučeny do CVS (Combined Vision System) viz 

Obrázek 58). 

 

Obrázek 57:  Synthetic Vision System [61] 
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Obrázek 58:  Combined Vision System [61] 

4.5 C2Land 

Obrazová data z palubního multispektrálního kamerového systému lze využít také pro 

automatické řízení přesného přiblížení. 

C2Land je německou vládou podporovaný projekt výzkumných týmů technických 

univerzit v Mnichově a Braunschweigu, jehož cílem je vyvinout VANS (Vision Augmented 

Navigation System), který za použití optické reference umožní provádět automaticky řízené 

přesné přiblížení navazující na přiblížení SBAS CAT I, tedy nezávisle na letištní 

radionavigační infrastruktuře. Zatímco EVS zpracovaná obrazová data pouze promítá na 

displej a tím umožnuje posunout limity přirozeného lidského vidění, C2Land je využívá k 

vytvoření referenční elektronické sestupové osy, po které letadlo provádí automaticky řízené 

přiblížení, podrovnání, přistání a výběh. Systém je vyvíjen pro potřeby všeobecného a 

komerčního letectví.  

4.5.1 Základní principy 

Při přesném přiblížení pomocí systému C2Land je letoun naveden do prodloužené osy 

dráhy pomocí družicové navigace a v určité vzdálenosti od prahu dráhy se aktivuje kamerový 

systém umístěný na přední části draku letadla, který se skládá z RGB (Red Green Blue) a TIR 

(Thermal Infrared) kamer.  

Obrazová data z těchto kamer jsou zpracovávána navigačním počítačem a nejdříve je z 

nich detekována dráha jako taková. Z jejích bočních hran je vypočten střed, resp. prodloužená 

osa dráhy, do které je letoun ustředěn (analogie LLZ v ILS). Poté je z obrazových dat, radiové 

výšky a pozemní rychlosti vypočten trojrozměrný polohový vektor letadla (tzv. optická 

poloha letadla) vzhledem k dráze a elektronická sestupová rovina (analogie GP v ILS), po 

které je letoun veden při konstantní přibližovací rychlosti. Díky tomu, že s přibližující se 

dráhou je scéna více a více detailní, se v průběhu přiblížení zvyšuje integrita celého systému. 
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V průběhu přiblížení a přistání se významně mění vzhled přistávací dráhy ve snímané 

scéně. Po dosednutí, kdy letoun snižuje úhel náběhu, se kamerový systém dostává příliš 

blízko k povrchu dráhy a během výběhu je tedy jako referenci třeba použít skutečnou 

středovou čáru, k čemuž jsou nutné jiné detekční algoritmy.  

C2Land lze implementovat do jakéhokoli letounu řízeného systémem fly-by-wire a jeho 

architekturu ukazuje Obrázek 59. Přistání s jeho využitím lze provést pouze na zpevněnou 

(tzn. betonovou nebo asfaltovou) dráhu se značením dle předpisu L14.  

 

Obrázek 59:  Architektura C2Land [62] 

Integrita je zajištěna porovnáváním optické polohy letadla s polohou určenou 

GNSS/INS. Pokud se tyto polohy liší mimo toleranci anebo se optická detekce nezdaří, spustí 

se odpočet času do výstrahy a pokud do jeho uplynutí nedojde ke shodě, C2Land vydá 

varování o ztrátě integrity a iniciuje opakování přiblížení [63] [64]. 

4.5.2 Detekční algoritmy 

Algoritmy pro detekci značení dráhy jsou založeny na předem známém modelu dráhy a 

analýze a filtraci obrazových dat. Pořízené snímky z kamerového systému jsou předány 

navigačnímu počítači, kde jsou porovnány s polohovým vektorem letadla vypočteným na 

základě dat z GNSS a INS. Na základě apriorní znalosti orientace, rozměrů, zvláštností dané 

dráhy (zejména posunutého prahu) a vlastností použitých kamer může být do obrazového 

signálu promítnut model očekávané dráhy. Pro snížení nároků na výpočetní výkon je nadále 

analyzována pouze oblast zájmu (tzv. ROI – Region of Interest) okolo této promítnuté dráhy. 

Následně se obraz převede z barevného spektra do stupňů šedi, vyhladí se metodami OpenCV 

a binarizuje se. Nyní může být z obrazu extrahován obrys dráhy a její postranní značení a 

výsledná data použita pro výpočet horizontální a vertikální polohy letadla. Následně se 

provádí horizontální skenování obrazu, jehož cílem je detekovat nejvyšší počet paralelně 
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umístěných bílých pruhů o stejných rozměrech, což může být pouze prahové značení. Finální 

potvrzení úspěšné detekce dráhy nastává při úspěšné detekci prahu. Obrázek 60 ukazuje stav 

zpracování obrazu, který tomu odpovídá. Pokud je práh úspěšně detekován, vypočtená 

trajektorie je použita k řízení podrovnání. Pokud práh detekován není, systém přeruší 

přiblížení, je však možné jej odpojit a dokončit přistání manuálně [65]. 

 

Obrázek 60:  Detekce obrysu dráhy a postranního značení 

 Po dosednutí letounu již není možné použít ke směrovému vedení postranní značení 

dráhy, jelikož jej kamerový systém nemusí mít v zorném poli. Pro směrové vedení je tedy 

nutno jako referenci použít středovou čáru. 

Jelikož je středová čára přerušovaná, pricnip její detekce je oproti předchozím krokům 

odlišný kvůli rychle se měnícímu vzhledu jednotlivých pruhů (velikost, tvar a orientace). 

Obraz je opět převeden do stupňů šedi, vyhlazen a binarizován. Následně se obraz 

horizontálně skenuje v oblastech s převažujícími bílými pixely po vrstvách o výšce 10 pixelů. 

Pokud je ve sloupci zjištěno více než 5 bílých pixelů, je považován za součást středové čáry. 

Zjištěním začátku a konce těchto regionů lze definovat jednotlivé pruhy středové čáry (viz 

Obrázek 61). U jednotlivých pixelů se zkoumá také jas, aby se ze středové čáry vyloučily 

pixely náležící do oblohy ve snímané scéně. 

 

Obrázek 61:  Detekce středové čáry 
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4.5.3 Použití infračervených kamer  

V případě obou sérií letových experimentů byly testovací letouny vybaveny RGB 

kamerou o rozlišení 1280x1024 a TIR kamerou o rozlišení 640x480 pixelů. Obě kamery 

pracují na snímkovací frekvenci 5 Hz a jsou vzájemně synchronizovány GPS signálem. 

Zatímco RGB kamera může poskytovat obrazový signál o konstatní snímkovací frekvenci, 

snímač v TIR kameře musí být pravidelně rekalibrován, což vyžaduje zakrytí objektivu. Tento 

rekalibrační proces se nazývá NUC (Non-Uniformity Compensation), trvá přibližně 0,5 

sekundy a musí být prováděn jednou za 1-5 minut v závislosti na okolních podmínkách. Při 

každé rekalibraci tak TIR kamera při snímkovací frekvenci 5 Hz pořídí o 2-3 snímky méně. 

Monochromatické infračervené snímky se obvykle vytvářejí převodem teplotního 

měření poskytnutým infračerveným snímačem pro každý pixel na odpovídající úroveň jasu. 

Konvenční TMA (Temperature Mapping Algorithms) analyzují celou scénu a převedou ji na 

úroveň jasu v rozmezí od černé (obvykle pro nejchladnější teplotu) po bílou. Obrázek 62 

ukazuje výsledek použití takového algoritmu.  

 

Obrázek 62:  Snímky z TIR při použití konvenčního TMA. Přiblížení na letiště Braunschweig 

(EDVE), vzdálenost od prahu RWY08 cca 4 NM (vlevo) a 0,3 NM (uprostřed). Vpravo 

porovnání ROI.[68] 

Je vidět, že kontrast mezi přistávací dráhou a jejím okolím není dostatečný pro detekci 

dráhy založenou na rozpoznání jejích okrajů. To je zapříčiněno dvěma důvody. 

Prvním důvodem je fakt, že teplotní rozdíl mezi betonovou dráhou a okolní zeminou 

není největším teplotním rozdílem ve snímané scéně. TIR kamera vzhledem k zornému poli 

během přiblížení částečně zachytí oblohu, která je za jasného počasí nejchladnější, a tedy i 

nejtmavší částí obrazu. Druhou nejtmavší částí snímku je voda. Naopak nejsvětlejší částí 

snímku je slunce, případně vyhřáté střechy městské zástavby. Všechny tyto environmentální 

vlivy vedou k širokému rozpětí teplot ve snímané scéně a výrazně snižují kontrast, který je k 

dispozici pro mapování relativně malého teplotního intervalu obklopujícího přistávací dráhu. 

Celá scéna zachycuje rozpětí teplot 1-40°C, zatímco oblast zájmu označená zeleně obsahuje 

pouze teploty 19-29°C.  

Druhým důvodem je změna prostředí mezi letadlem a dráhou během přiblížení na 

přistání, kdy se vzdálenost letadla od dráhy postupně zmenšuje. Vodní pára obsažená v 

atmosféře absorbuje infračervené záření a zejména při větší vzdálenosti tak dochází k 

homogenizaci naměřených teplot. Při použití konvenčního TMA pak výsledný snímek vypadá 

jako zakrytý mlhou i za jasného dne. Jak se letadlo přibližuje k dráze, vliv tohoto jevu 
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postupně klesá. I přes uvedené vlivy je stále možné dráhu z obrazu detekovat i konvenčním 

TMA, avšak pouze v její těsné blízkosti. Vzhledem k tomu, že TIR kamera je v C2Land 

použita pro dřívější detekci dráhy, než by bylo dosažitelné s RGB kamerou, to však nedává 

smysl.  

Za účelem zvýšit vzdálenost možné detekce dráhy, přesnost a kontrast mezi pixely 

reprezentujícími dráhu a její okolí, byl pro C2Land navržen algoritmus založený na teplotním 

histogramu a apriorní znalosti očekávané dráhy. Jeho cílem je omezit účinek odlehlých teplot 

způsobený např. vodními útvary a oblohou a maximalizovat kontrast mezi objekty navzdory 

atmosférické absorpci infračerveného záření. K tomu využívá tyto kroky: 

1) Odhad průměrné teploty oblohy pro každý snímek (ST - Sky Temperature), 

2) Odhad průměrné teploty na zemi (EGT - Estimated Ground Temperature), 

3) Sestavení histogramu všech teplot vyskytujících se v oblasti zájmu 

omezený na interval mezi ST a EGT, 

4) Ořez histogramu pro potlačení odlehlých teplot a určení minimální a 

maximální teploty pro teplotní mapování, 

5) Mapování teplot na úrovně jasu definované minimální a maximální 

teplotou z předchozího kroku. 

Z Obrázek 63 je zřejmé, že tento postup zpracování přináší podstatně lepší výsledek.  

 

Obrázek 63:  Snímky ze stejného přiblížení zpracované algoritmem založeným na teplotním 

histogramu [68] 

4.5.4 Letové experimenty 

Doposud byly provedeny dvě série letových experimentů s dvoumotorovými 

turbovrtulovými letouny. Účelem první série, která byla provedena na letišti Braunschweig 

(EDVE) s letounem Dornier Do-128, bylo ověřit správnost navržené technologie a zjistit, zda 

bude dráha v obrazu skutečně detekována. Při druhé sérii s letounem Diamond DA42 již mělo 

být vyzkoušeno automaticky řízené přesné přiblížení a přistání na letiště Wiener-Neustadt 

(LOAN). Oba letouny byly shodně vybaveny pro určení polohy pomocí optického systému, 

INS a GNSS. 

První série experimentů ukázala, že finální potvrzení správnosti detekce prahu dráhy 

může být dosaženo pouze z bezprostřední blízkosti, protože kontury prahového značení lze 

extrahovat pouze při uspokojivém rozlišení. Úspěšná detekce prahu je důvěryhodný a 

nezbytný indikátor, že celková detekce dráhy byla úspěšně dokončena bez jakékoli falešné 
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indikace a vypočtenou referenční trajektorii tedy lze použít na řízení podrovnání a dosednutí 

letounu. 

Obrázek 64 znázorňuje příklad detekce prahu v závěrečné fázi přiblížení. Při pozemní 

rychlosti 140 kt a snímkovací frekvenci 4 Hz poskytlo úspěšnou detekci prahového značení 8 

vzorků, přičemž první úspěšná detekce nastala ve výšce 25 m a poslední ve výšce 20 m (tedy 

těsně před průletem nad prahem). Finální potvrzení úspěšné detekce prahu dráhy tedy nastává 

poměrně blízko země.  

 

Obrázek 64:  Průběh detekce prahu dráhy [64] 

Obrázek 65 ukazuje průběh detekce středové čáry během dosednutí a výběhu. Žluté 

čáry představují vložený model dráhy sestávající z očekávaných stranových hranic dráhy a 

středové čáry, zelená čára detekovanou středovou čáru. Kvůli rozdílné plochosti modelu 

dráhy a skutečné dráhy promítnutá středová čára neodpovídá skutečné a v obraze je zobrazena 

více vpravo. 

 

Obrázek 65:  Průběh detekce středové čáry [64] 
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Koncem května 2019 byla provedena druhá série experimentů, jejíž cílem bylo otestovat 

zcela automaticky řízené přiblížení a přistání. Ze zřejmých důvodů se tento test konal ve dne a 

za dobrých meteorologických podmínek. 

Zkušební pilot Thomas Wimmer uvedl, že C2Land detekoval přistávací dráhu již ve 

velké vzdálenosti od letiště (konkrétní hodnotu bohužel zdroje neuvádí) a bezpečně provedl 

automaticky řízené přiblížení a přistání se zanedbatelnou odchylkou od středové čáry [66]. 

Příklady snímků pořízených během experimentu ukazuje Obrázek 66 a Obrázek 67. 

 

Obrázek 66:  Výstup z RGB kamery [67] 

 

 

Obrázek 67:  Výstup z TIR kamery [67] 

Z porovnání určení poloh pomocí C2Land a GNSS/INS (viz Obrázek 68) je zřejmé, že 

během experimentu nedošlo k významným odchylkám. 
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Obrázek 68:  Průběh výšky a vertikální rychlosti letadla během letového experimentu [62] 

4.5.5 Nasazení do provozu 

Podle provedených letových testů je stávající konfigurace C2Land použitelná pro plně 

automaticky řízené přesné přiblížení a přistání letadla za dobré dohlednosti ve dne (prakticky 

tedy za VFR), přičemž konkrétní limity dohlednosti ani další omezení nebyly dosud veřejně 

publikovány. I když dosažený výsledek lze považovat za významný milník, primárním 

účelem přesného přibližovacího systému stále zůstává přiblížení na přistání z IFR do VFR. 

Dokud tedy C2Land neumožní proklesání nízké oblačnosti a přízemní mlhy, nemůže být 

přijat jako samostatný přibližovací a přistávací systém.  

Podle studie [68] je TIR kamera v systému C2Land použita pouze pro detekci dráhy z 

větší vzdálenosti, při kouřmu či zákalu atmosféry. Ze studií [62] [63] [64] [65] [67] [68] není 

zřejmé, do jaké míry postačuje TIR kamera pro snímání v noci anebo skrz mlhu a oblačnost. 

 Za účelem získání více informací o použití C2Land za snížené dohlednosti autor 

kontaktoval autory výše uvedených studií a jeden z nich, Dr. Stephan Wolkow, potvrdil 

použití TIR kamery pro detekci dráhy z větší vzdálenosti při kouřmu či zákalu atmosféry. 

Dále zdůraznil, že k finálnímu potvrzení správnosti detekce prahu dráhy dochází až ve výšce 

cca 30 m (podle testů popsaných v kapitole 4.5.4 to bylo v rozmezí 25-20 m) a pokud se toto 
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nezdaří, C2Land vyhodnotí vypočtenou referenční trajektorii jako nevhodnou pro řízení 

podrovnání a iniciuje opakování přiblížení, příp. je možno systém odpojit a přistání dokončit 

manuálně.  

Z experimentu (viz Obrázek 69) je zřejmé, že současná konfigurace C2Land 

neumožňuje navázat na přiblížení SBAS CAT I, protože k detekci prahu dráhy dochází 

hluboko pod výškou rozhodnutí 200 ft/60 m. Jak je patrné, úspěšné detekce prahu dráhy nad 

výškou rozhodnutí se podařilo dosáhnout pouze nepřijatelným navýšením úhlu sestupové osy. 

 

Obrázek 69: Kontinuita detekce prahu dráhy v průběhu šesti přiblížení [63] 

Překlenutí vzniklé mezery může být provedeno buď snížením výšky rozhodnutí anebo  

dřívější detekcí prahu dráhy, což je otázka použití citlivějších snímačů a dokonalejších 

algoritmů pro zpracování obrazového signálu. Ať už budou realizovány obě nebo jen jedna z 

variant, důležité je, aby byl práh dráhy spolehlivě detekován ještě nad výškou rozhodnutí. 

Současné optické snímače bohužel nejsou použitelné za každého počasí, a proto se další 

vývoj C2Land soustředí na implementaci mikrovlnného radaru [64], což ve své odpovědi 

potvrdil i Dr. Stephan Wolkow. 
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ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit výukovou publikaci shrnující nyní používané 

metody automatického řízení přesného přiblížení civilních letadel na přistání, směry jejich 

rozvoje a způsoby využívání kosmických technologií pro realizaci PBN v této oblasti. 

V kapitolách 1, 2 a 3 byl popsán úvod do problematiky přiblížení na přistání, navigace 

založené na výkonnosti a stávajících systémů řízení přesného přiblížení včetně využití 

družicové navigace. Kapitola 4 se zaměřuje na budoucnost automatizace řízení přesného 

přiblížení, kde autor předpokládá náhradu ILS družicovou navigací s možnou podporou 

systémů využívajících optickou referenci. 

 

Náhrada stávajících instalací ILS družicovými technologiemi SBAS a GBAS je místy 

protichůdný proces. Relativně jednoduché je to v případě instalací ILS CAT I, které mohou 

být vcelku snadno nahrazeny přiblížením SBAS. Komplikovanější je to v případě ILS CAT 

II/III. Přestože ILS má své nevýhody a je drahý na provoz, podle vyjádření divize Honeywell 

Aerospace a dalších dostupných zdrojů se se zahájením provozní certifikace vyvinutého 

GBAS CAT II/III, konkrétně zařízení Honeywell SLS-5000, čeká na připravenost trhu a 

společnou akci všech zúčastněných stran. 

Z toho autor usuzuje, že o GBAS CAT II/III prozatím není na trhu natolik velký zájem, 

aby bylo smysluplné zahájit jeho provozní certifikaci. Provozovatelé ILS CAT II/III před 

vstupní investicí cca 1,5-2 miliony € (pouze za SLS-5000) evidentně raději volí využití 

stávajících instalací ILS CAT II/III až na hranici životnosti i za cenu vyšších ročních 

provozních nákladů a skutečný zájem o SLS-5000 nastane, až bude na větším množství 

významných letišť náhrada ILS nevyhnutelná. Autor se dále domnívá, že zahájení provozní 

certifikace SLS-5000 brání také nedůvěra úřadů v současné GNSS a že se čeká na plné 

zavedení multikonstelačního GNSS Galileo z důvodu jeho vyšší spolehlivosti a civilní správy. 

Největší výzvou bude podle autora prokázat dostatečnou odolnost SLS-5000 vůči rušení. 

Přestože v tomto ohledu nezjistil žádné bližší informace, považuje za pravděpodobné, že po 

fiasku s rušením SLS-4000 [50] byla při vývoji a testování SLS-5000 věnována odolnosti 

vůči rušení zvláště velká pozornost. 

  

Dalším snižováním minim přesného přiblížení založeného na GNSS se zabývá projekt 

Augmented Approaches to Land 2. Jeho cílem je současný GBAS SLS-4000, nyní 

certifikovaný pouze pro CAT I, certifikovat pro přesná přiblížení CAT II. Jak bylo vysvětleno 

v 4.3, technicky to možné je a FAA se touto záležitostí již zabývá. 

V rámci projektu Augmented Approaches to Land 2 již byl certifikován EVS 

ClearVision pro proklesání výšky rozhodnutí při RVR alespoň 300 m (což odpovídá CAT II), 

přestože na letiště lze bez EVS provést přesné přiblížení pouze CAT I. Vzhledem k tomu, že 

SBAS a EVS nevyžadují žádnou letištní radionavigační infrastrukturu, autor vidí právě v této 

kombinaci budoucnost řízení přesného přiblížení na regionální letiště. 

 

Novou technologií v oblasti automatického řízení přesného přiblížení je optický 

navigační systém C2Land, který je navržen pro navázání na přiblížení SBAS CAT I a 

dokončení automaticky řízeného přiblížení, podrovnání, přistání a výběhu nezávisle na letištní 

radionavigační infrastruktuře. C2Land byl podroben letovým testům, které sice prokázaly 

funkčnost navržených techologií, ale odhalily nedostatek v pozdní detekci prahu dráhy, ke 
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které dochází hluboko pod výškou rozhodnutí odpovídající CAT I (cca ve výšce 20-30 m). 

Dalším nedostatkem je fakt, že stávající architektura C2Land s infračervenými kamerami 

neumožňuje přiblížení za IMC, k čemuž bude podle jednoho z vývojářů nutné v další fázi do 

C2Land implementovat mikrovlnný radar. Zde autor vidí rozpor se zmíněným EVS 

ClearVision, který infračervené kamery s úspěchem používá. Je sice pravda, že EVS má 

umožnit pilotovi z výšky rozhodnutí zahlédnout alespoň přibližovací světelnou soustavu 

začínající 900 m před prahem dráhy, zatímco C2Land pro výpočet referenční sestupové 

trajektorie potřebuje „dohlédnout“ nejpozději z výšky rozhodnutí až na dráhu, ale z výstupu 

EVS (viz Obrázek 55) je patrné, že i za IMC je možné s jeho využitím na dráhu dohlédnout. 

ClearVision tedy pravděpodobně využívá lepší snímače nebo algoritmy pro zpracování 

obrazových dat, příp. oboje. V každém případě, pokud C2Land nebude schopen úspěšně 

detekovat práh dráhy nejpozději ve výšce 200 ft při RVR alespoň 300 m, pravděpodobně 

nebude pro letectví velkým přínosem.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A JEDNOTEK 
 

Zkratka/Symbol Význam 

€ Euro 

AAIM Airborne Autonomous Integrity Monitoring 

AAL2 Augmented Approaches to Land 2 

ABAS Airborne Based Augmentation System 

ADC Air Data Computer 

AFCS Automatic Flight Control System 

AJAS Anti Jamming Antenna System 

AMSL Above Mean Sea Level 

AP Auto Pilot 

APP APProach 

APV Approach Procedure with Vertical guidance 

C/A Coarse/Acquisition 

C2Land See To Land 

CAT CATegory 

CDI Course Deviation Indicator 

CFIT Controlled Flight Into Terrain 

CODE Center for Orbit Determination in Europe 

CRPA Controlled Reception Pattern Antenna 

CS Commercial Service 

CVS Combined Vision System 

DH Decision Height 

DME/P Distance Measuring Equipment/Precision 

DOP Dillution Of Precision 

EADI Electronic Altitude Director Indicator 

EDVE ICAO zkratka letiště Braunschweig 

EFIS Electronic Flight Information System 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 

EGT Estimated Ground Temperature 

EHSI Electronic Horizontal Situation Indicator 

EVS Enhanced Vision System 

EVS Enhanced Vision System 

FAA Federal Aviation Authorities 

FD Flight Director 

FOC Full Operational Capability 

ft feet 
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GAGAN GPS Aided Geo Augmented Navigation 

GBAS Ground Based Augmentation System 

GDOP General Dillution Of Precision 

GLONASS GLObal NAvigation Satellite System 

GLS GBAS Landing System 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GP Glide Path 

GPS Global Positioning System 

GS Glide Slope 

GSA European GNSS Agency 

GSM Global System for Mobile Communication 

HDOP Horizontal Dillution Of Precision 

HSI Horizontal Situation Indicator 

IALS Intermediate Approach Lighting System 

ICAO International Civil Aviation Organization 

IF Intermediate Fix 

IFR Instrument Flying Rules 

IGS International GNSS Service 

ILS Instrument Landing System 

IM Inner Marker 

IMC  Instrument Meteorological Conditions 

IMU Inertial Measurement Unit 

INS Inertial Navigation System 

IOC Initial Operational Capability 

kHz Kilo Hertz 

km kilometr 

kt knot 

LAAS Local Area Augmentation System 

LLZ LocaLiZer 

LOAN ICAO zkratka letiště Wiener-Neustadt 

LORAN LOng RAnge Navigation 

LVP Low Visibility Procedures 

LZS Letecká Záchranná Služba 

m metr 

MAPt Missed Approach Point 

MASER Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

MEO Middle Earth Orbit 

MHz Mega Hertz 
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MLS Microwave Landing System 

MM Middle Marker 

MMR Multi Mode Receiver 

MSAS Multifunctional Satellite Augmentation System 

MSBLS Microwave Scanning Beam Landing System 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

NG New Generation 

NM Nautical Mile 

NPA Non Precision Approach 

ns nanosekunda 

NVP Normal Visibility Procedures 

OCA Obstacle Clearance Altitude 

OCH Obstacle Clearance Height 

OM Outer Marker 

OS Open Service 

OTS CAT II Other Than Standard CAT II 

P Precision 

PA Precision Approach 

PAPI Precision Approach Path Indicator 

PBC Performance Based Communication 

PBS Performance Based Surveillance 

PCV Phase Center Variation 

PDOP Position Dillution Of Precision 

PinS Point in Space 

PPS Precision Positioning Service 

PRS Public Regulated Service 

RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring 

RGB Red Green Blue 

ROI Region Of Interest 

ŘLP Řízení Letového Provozu 

SAR Search And Rescue 

SBAS Satellite Based Augmentation System 

SBN Sensor Based Navigation 

SDA System Design Approval 

SDCM System for Differential Corrections and Monitoring 

SHF Super High Frequency 

SID Standard Instrument Departure 

SLS  Smartpath Landing System 
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SPS Standard Positioning Service 

ST Sky Temperature 

STAR Standard Terminal Arrival Route 

SVD Směrový Vyzařovací Diagram 

SVS Synthetic Vision System 

TEC Total Electron Content 

TIR Thermal InfraRed 

TMA Temperature Mapping Algorithm 

UTC Universal Time Coordinated 

VANS Vision Augmented Navigation System 

VA-RAIM Visual Aided Receiver Autonomous Integrity Monitoring 

VASI Visual Approach Slope Indicator 

VDB VHF Data Broadcast 

VDOP Vertical Dillution Of Precision 

VFR Visual Flying Rules 

VHF Very High Frequency 

VMC Visual Meteorological Conditions 

VOR VHF Omnidirectional Range 

W Watt 

WAAS Wide Area Augmentation System 

Ө Úhel sestupové osy 
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Příloha 1: Příklad RNP přiblížení [69] 
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Příloha 2: Porovnání měření přesnosti GPS s výstupy Satellite Predictoru 

23.2.2020 
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