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SEZNAM POUŽÍTÝCH ZKRATEK 

 

ACARS   Aircraft Communications   Komunikační, adresný 

   Addressing and Reporting System a hlásný systém letadla 

ADC   Air Data Computer   Počítač vzdušných dat 

AFDX   Avionics Full Duplex  Plně duplexní přepínaný 

Switched Ethernet   Ethernet 

AFM   Aircraft Flight Manual  Letová příručka 

AMM   Aircraft Maintenance Manual Manuál údržby letadla 

AOC   Airline Operational Centre  Operační centrála aerolinky 

AOM   Airline Operational Manual  Operační manuál aerolinky 

ARINC  Aeronautical Radio, Incorporated  

ATA   Air Transport Association   Sdružení leteckých dopravců 

   of America 

ATC   Air Traffic Control   Řízení letového provozu 

ATIMS  Air Traffic Info   Správa systému informací o 

   Management System   letovém provozu 

ATN   Aeronautical Telecommunication Letecká telekomunikační 

   Network    síť 

ATSU   Air  Traffic Service Unit  Jednotka služeb letového 

        provozu 

CAA   Civil Aviation Authority  Úřad civilního letectví 

CCOM  Cabin Crew Operational  Provozní příručka pro 

   Manual    kabinovou posádku  
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CDL   Configuration Deviation List  Seznam drakových odchylek 

CMS   Central Maitenance System  Centrální systém údržby 

COMM  Communication   Komunikace 

DCDU   Data Communication   Zobrazovací jednotka 

   Display Unit    datové komunikace 

DU   Documentary Units   Dokumentační jednotky 

EASA   European Aviation Safety  Evropská agentura pro 

   Agency    bezpečnost v letectví 

ECAM   Electronic Centralized  Elektronické centrální  

   Aircraft Monitoring   monitorování letadla 

EFB   Electronic Flight Bag    

EFIS   Electronic Flight Instrument   Elektronický systém 

Systém     letových přístrojů 

EICAS   Engine Indicating and   Indikační systémy motoru  

   Crew Alerting System  a systémy výstrahy osádky 

FAA   Federal Aviation Administration Federální letecký úřad 

FADEC  Full Authority Digital Engine Digitální řízení motoru 

   Control    s plnou autoritou 

FANS   Future Air Navigation System Budoucí navigační systém 

FCOM   Flight Crew Operational   Provozní příručka letové 

   Manual    posádky 

FMC   Flight Management Computer Počítač řízení letu 

HF   High Frequency   Krátké vlny 

HFDR   High Frequency Data Radio  HF datové rádio  
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IEEE   Institute of Electrical and   Institut pro elektrotechnické 

Electronics Engineers   a elektronické inženýrství 

IMA   Integrated Modular Avionics  Integrovaná modulová 

        avionika 

IPC   Illustrated Part Catalog  Ilustrovaný katalog součástí 

LRU   Line Replaceable Unit  Řadová výměnná jednotka 

MCDU  Multifunction Control  Zobrazovací jednotka 

   Display Unit    multifunkčního ovládání 

MEL   Minimum Equipment List  Seznam minimálního  

        vybavení 

MMEL  Master Minimum Equipment  Základní seznam  

   List     minimálního vybavení 

NSS   Network Server System  Systém síťového serveru 

OIS   Onboard Information System  Palubní informační systém 

OIT   Onboard Information Terminal Palubní informační terminál 

OMT   Onboard Maintenance  Palubní terminál údržby 

   Terminal 

PED   Personal Electronic Device  Přenosné elektronické  

        zařízení 

PMAT   Portable Multipurpose   Přenosný multifunkční 

Access Terminal   přístupový terminál 

SATCOM  Satellite Communications  Satelitní komunikace 

SID   Standard Instrument Departure Standardní přístrojový odlet 

STAR   Standard Instrument Arrival  Standardní přístrojový přílet 
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TCAS   Traffic Collison Avoidance  Protisrážkový výstražný 

   System     systém 

VDR   VHF Data Radio   VHF datové rádio 

VHF   Very High Frequency   Velmi krátké vlny 

W&B   Weight and Balance   Vážení a vyvažování 

XML   Extensible Markup    Rozšiřitelný značkovací  

Language    jazyk 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je zpracování studijního materiálu zaměřeného na 

informační systémy dle ATA 46.  Tato práce by měla představit čtenářům souhrnný 

přehled o informačních systémech rozsahu stanoveném ATA 46.  

 Cílovou skupinou čtenářů jsou především studenti bakalářského oboru 

Technologie údržby letecké techniky a uchazeči pro získání teoretické zkoušky dle 

Part 66, pro které byla rozšířena osnova teoretických znalostí o uvedenou problematiku 

v modulu 11 s názvem Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel. Nicméně i ostatní 

zájemci zde naleznou potřebné informace o dané problematice.  

Součástí práce je zpracování výukových materiálů do podoby prezentací 

určených k přednáškám. Pomocí kontrolních otázek v této práci pak bude možné 

vytvořit zpětnou vazbu mezi kantorem a studenty pro ověření získaných znalostí. 
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1 ÚVOD 

V současnosti žijeme v době nevídaného technického pokroku. Nejrozmanitější 

technologie prostupují a ovlivňují život lidí tak, jako nikdy předtím. Výměna a 

zprostředkování informací v této informační době je neodmyslitelná pro fungování 

dnešní společnosti. Stejně jak do nejrůznějších odvětví průmyslu, tak i do letectví 

proniká informační doba a dynamicky formuje současné informační systémy. 

V nejmodernějších dopravních letadlech typu Airbus A380, Boeing 787 a Airbus 

A350 se nachází zcela nové informační systémy. Tyto systémy jsou velice komplexní a 

sofistikované. Z toho plynou zvýšené požadavky na teoretické znalosti personálu 

údržby letadel. Evropská agentura pro bezpečnost v letectví (EASA) si tento fakt 

uvědomuje a pro byl v roce 2012 revidován dokument Nařízení komise ES 2042/2003 

(platný od 1. 8. 2012). V tomto dokumentu je začleněna v Part 66 nová kapitola 21 

pojednávající o informačních systémech (ATA 46). Cílem bakalářské práce je 

zpracování této kapitoly o informačních systémech do podoby výukového materiálu. 

Z hlediska metodiky jsem upustil od doslovné struktury uvedené v kapitole 21 

Informační systémy modulu 11A. Z didaktického hlediska je to nutné, jelikož samotná 

kapitola 21 popisuje již jen použité informační systémy a nezohledňuje předchozí 

znalosti čtenáře v oblasti počítačových sítí, protokolů, současných avionických sítí, 

apod.  Rozsah bakalářské práce mi však nedovoluje detailně popsat všechny záležitosti 

a proto budu čtenáře odkazovat v textu na doplňující literaturu.  
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2 SYSTÉM ČÍSLOVÁNÍ LETADLOVÝCH ČÁSTÍ ATA 

V roce 1936 bylo založeno v současnosti největší a nejdéle nepřetržitě fungující 

sdružení aerolinek ATA (Air Transport Association) – sdružení leteckých dopravců. 

Mezi členy tohoto sdružení patří provozovatelé, výrobci, distributoři, dodavatelé a 

opravárenská střediska. Pro snadnější komunikaci napříč těmito články vytvořilo toto 

sdružení normu pro číslování dokumentace letadlových částí, známé pod názvem ATA 

100. [1] 

ATA 100 obsahuje pokyny pro technické manuály výrobce, dodavatele, letecké 

společnosti a další segmenty leteckého průmyslu. Tento dokument poskytuje celému 

leteckému oboru standard pro číslování letadlových systémů. ATA 100 je často nazýván 

jako systém číslování ATA nebo pouze kapitoly ATA. Systém ATA 100 byl vytvořen 

původně pro klasickou tištěnou podobu manuálů. Vlivem postupné digitalizace původní 

tištěné dokumentace bylo nutné zpracovat novou normu (ATA 2200), zahrnující 

dokumentaci v elektronické podobě. Od roku 1999 již není ATA 100 aktualizována a, 

přechází se tak na ATA 2200. [1] 
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3 OBECNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM LETADLA 

Pod pojmem informační systém je možno chápat soubor technologických 

prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat za 

účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů. [2] 

 Z hlediska konceptu informačního systému v letadle lze tento systém popsat 

jako soubor pilotážně-operačních systémů zajišťující pilotovi přehled o stavu letadla, 

zobrazování stavových veličin, optimalizování letu, atd.  Do tohoto pojetí lze zařadit 

současné rozšířené samostatné informační systémy, kterými jsou například EFIS, 

ECAM, EICAS, FMS, FADEC apod. Vlivem nárůstu objemu informačních toků mezi 

jednotlivými systémy v letadlech je snaha integrovat tyto systémy do společného 

informačního systému, který by tyto toky sdílel a efektivně využíval. 

 

Obr. 3.1: Informační datové toky mezi systémy v letadle [20] 

Systém číslování letecké dokumentace ATA vymezuje informační systémy 

v kapitole ATA 46 na informační systémy podporující letovou posádku, cestující, 

personál údržby a řídící letového provozu obr. 2.1. Výše zmíněné informační systémy 

letadla jsou popsány v jiných kapitolách ATA, i když jsou na informační systémy dle 
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ímo napojeny. V této práci se jimi proto nebudu podrobněji zabývat a 

inou literaturu zabývající se touto problematikou. 

Obr. 3.2: Schéma informačního systému v letadle 

tedy bude zabývat palubním informačním systémem a jeho 

Mezi tyto systémy patří například Electronic Flight Bag 

a ATIMS (viz kapitola 8). Pro lepší pochopení současných informa
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4 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A PROTOKOLY 

Historie sítí sahá až do 60. let 20. století, kdy začaly první pokusy s komunikací 

počítačů. V průběhu vývoje byla vyvinuta celá řada síťových technologií. V poslední 

době je většina sítí postupně spojována do globální celosvětové sítě Internet. [3] 

Počítačová síť je systém vzniklý vzájemným propojením spolupracujících 

počítačů (a jiných prvků sítě). Toto propojení umožňuje snadno a pohodlně přenášet 

mezi těmito počítači informace. Informace je možné samozřejmě přenášet mezi počítači 

vzájemně nepropojenými (např. na disketách, CD, DVD, USB flash discích, apod.). 

Tento způsob ale neumožňuje zpracování dat v reálném čase, jako je tomu u sítí. 

Počítačová síť je tedy souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují 

spojení a výměnu informací mezi počítači v reálném čase. Umožňují uživatelům 

komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů 

nebo výměny zpráv. [3]  

 

4.1 Topologie sítí 

Síť může být navržena různými způsoby s ohledem na konkrétní požadavky, 

zejména na spolehlivost a náklady na výstavbu sítě. Topologie určuje cestu, po které 

jsou data v síti přenášena. Rozlišují se tři základní topologie: [3] 

• Sběrnice  

• Hvězda  

• Kruh  

4.1.1 Sběrnice 

V sítích s topologií sběrnice je každá stanice (počítač v sítí) připojena na 

průběžný kabel, který se nazývá sběrnice. Výhoda topologie sběrnice spočívá 

v relativně malé ceně kabeláže a jednoduché konstrukci. Nevýhodou této topologie je 

malá stabilita. Stačí, když se v kterémkoliv místě kabel sítě přeruší, a celá síť přestane 

fungovat. V letadlech se tato topologie hojně používá, je však zapotřebí klást větší důraz 

na zálohování. [3] 
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4.1.2 Hvězda  

V sítích s topologií hvězda je každá stanice připojena ke společnému uzlu – 

rozbočovači (hub, přepínač). Ten tvoří základní spojovací jednotku celé sítě. Chyby 

sítě, jako přerušený kabel se vztahují pouze na jednu větev – její nefunkčnost by neměla 

ohrozit zbývající články sítě. Se sítí lze za provozu manipulovat – odebírat a přidávat do 

rozbočovače části sítě. Mezi hlavní nevýhody patří hlavně vysoká pořizovací cena. Na 

rozdíl od topologie sběrnice jsou zde použity další prvky a podstatně vyšší je i spotřeba 

kabelů. Vzhledem ke svým vlastnostem jde o výhodnou topologii pro použití 

v letadlech. [3] 

4.1.3 Kruh  

V sítích s topologií kruh je napojena jedna pracovní stanice ke druhé a celá síť je 

uzavřena do kruhu. Výhodou uvedené topologie je nízká pořizovací cena a jednoduchá 

montáž. Nízká stabilita (podobně jako u sběrnice) a nutnost zakončit sít v místě začátku. 

Nevýhody kruhové sítě předurčují použití této topologie mimo leteckou techniku. [3] 

4.2 Rozdělení sítí podle velikosti 

4.2.1 Síť LAN (Local Area Network) 

Lokální počítačová síť je umístěná v malé oblasti. Taková síť mívá řádově 

desítky pracovních stanic. [3] 

4.2.2 Síť WAN (Wide Area Network) 

Globální počítačová síť realizuje spojení mezi uzly na velké vzdálenosti (mezi 

městy, státy a kontinenty). Síť WAN bývá obvykle tvořena spojením několika sítí LAN. 

[3] 

4.2.3 Síť VLAN (Virtual Local Area Network) 

Virtuální síť je obdobou klasické lokální sítě s tím, že LAN závisí na fyzickém 

uspořádání a propojení, kdežto VLAN vzniká logicky uvnitř fyzické LAN. [3] 
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4.3 Koncepce sítí 

4.3.1 Klient/server 

Sítě typu klient/server jsou založeny na tom, že v síti existuje počítač, který chod 

sítě koriguje, případně slouží jako řídící počítač. Takovému počítači se říká server. 

Server obsluhuje stanice – klienty, kteří využívají jeho služeb. [3] 

4.3.2 Peer to peer 

Sítě typu peer-to-peer obvykle neobsahují žádný server. Jedná se o zapojení 

počítačů formou „každého s každým“. Z každého počítače v takové síti je možné 

nahlédnout na disk jiného libovolného počítače. [3] 

4.4 Model ISO/OSI 

Na počátku budování sítí byly sítě jednotlivých výrobců většinou navzájem 

nekompatibilní. Proto se objevila snaha o vytvoření jednotného standardu pro 

komunikaci v počítačových sítích, který by umožnil instalaci různého hardware a 

zajistil spolehlivou a bezchybnou komunikaci. Na takovém standardu pracovala řada 

odborníků a standardizačních organizací. Jednou z nich je i ISO (International Standard 

Organization/mezinárodní organizace pro normalizaci). [4] 

ISO je mezinárodní nevládní organizace založená v roce 1947, sdružuje národní 

standardizační instituce jako např. ANSI, DIN, aj. Pokrývá širokou škálu technických 

problémů mimo jiné globální standardy pro komunikace a výměnu informací. Tato 

organizace založila v roce 1977 vlastní výbor pod názvem OSI (Open System 

Interconnection) a o dva roky později byl vytvořen referenční model pro propojování 

otevřených systémů RM OSI. I když tento model byl původně určen pro komunikaci 

v rozlehlých sítích typu WAN, je ho možné použít i pro lokální sítě. Referenční model 

OSI je tvořen sedmi vrstvami a specifikuje protokoly na jednotlivých vrstvách a 

spolupráci mezi nimi. [4]  
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Obr. 4.1:  Schéma modelu ISO/OSI [4] 

 

1) Aplikační vrstva 

Je to sedmá nejvyšší vrstva architektury. Vrstva tvoří rozhraní k vlastnímu programu a 

je představována např. aplikacemi FTP, Telnet apod. [4] 

2) Prezentační vrstva 

Tato vrstva převádí formát do univerzální podoby přístupné pro celou síť. Zajišťuje 

např. způsoby kódování, komprimace, kryptografie a po přenosu zajišťuje zpětný 

převod. [4] 

3) Relační vrstva  

Úkolem této vrstvy je navázání relací mezi koncovými stanicemi. Zajišťuje práva, hesla, 

omezení atd. [4] 
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4) Transportní vrstva 

Zajišťuje vlastní přenos dat. Přijímá data z relační vrstvy, rozkládá je na pakety 

(nejmenší ucelená jednotka přenášených dat) a přenese paket při každém přístupu na 

síťovou vrstvu. Zabezpečuje, aby se celá zpráva dostala k příjemci správně. Zajišťuje 

tedy i opakování zprávy v případě chyby a její opětovné sestavení po přenosu. [4] 

5) Síťová vrstva 

Zajišťuje adresování a směřování dat v síti od zdroje k cíli přes několik mezilehlých 

prvků. Přenosová cesta se buď dynamicky mění při průchodech paketů jednotlivými 

prvky sítě, nebo se na začátku spojení nejprve vytvoří virtuální cesta. [4] 

6) Linková vrstva 

Úkolem této vrstvy je zajistit bezchybný přenos dat mezi přímo propojenými stanicemi. 

Vytváří rámce (frames), které obsahují mimo vlastních přenášených informací i údaje 

pro adresování a zabezpečení proti chybám přenosu a údaj pro rozpoznání začátku 

rámce. [4] 

7) Fyzická vrstva 

Umožňuje přenos jednotlivých bitů komunikačním kanálem bez ohledu na jejich 

význam. Ve fyzické vrstvě jde o definici signálů používaných na reprezentaci logické 1 

a 0. Vrstva předepisuje i vlastnosti přenosového média, charakteristiky signálu, rychlost 

přenosu, tvary konektorů. [4]  
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4.5 Ethernet 

Síť Ethernet je dnes nejpoužívanější typ lokálních počítačových sítí. Vznikl 

v roce 1973 ve výzkumném ústavu společnosti Xerox. Od doby zrodu však prošel 

bouřlivým vývojem. Ethernet je standardizován skupinou standardů IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) 802.3x (x rozlišuje specifikace pro různé 

rychlosti). Existuje široká škála standardů pro různé rychlosti a určité vedení. Hlavními 

přednostmi sítě Ethernet jsou: 

• Široká podpora, nízká cena, 

• Jednoduchost technologie, snadné nasazení sítě, správa i údržba, 

• Možnost vytvářet rozmanité konfigurace, 

• Standardizovaný typ sítě zajišťující kompatibilitu produktů různých výrobců, 

• Zpětná kompatibilita novějších i starších variant Ethernetu. [5] 

4.5.1 Funkce Ethernetu 

V modelu ISO/OSI se realizuje fyzická činnost (vodiči a signály) a spojová 

činnost (výměnou datových paketů). Popularita Ethernetu spočívá v jednoduchosti 

protokolu a tím i snadné implementaci i instalaci. Původní protokol s přenosovou 

rychlostí 10 Mbit/s byl vyvinut firmami DEC, Intel a Xerox pro potřeby kancelářských 

aplikací. Později byl v poněkud pozměněné podobě normalizován institutem IEEE jako 

norma IEEE 802.3. Tato norma byla převzata ISO jako ISO 8802-3. Autoři původního 

Ethernetu vytvořili upravenou verzi Ethernet II (tzv. průmyslový standard), která 

změnila některé časové konstanty s cílem dosáhnout vyšší kompatibility se standardem 

802.3. Mezi oběma specifikacemi však zůstal rozdíl ve formátu rámce. Klasický 

Ethernet používal sběrnicovou topologii. Jednotlivé stanice jsou na něm identifikovány 

svými hardwarovými adresami (MAC adresa). [5]   

Pro přístup ke sdílenému přenosovému médiu (sběrnici) se používá metoda 

CSMA/CD (Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection), česky metoda 

mnohonásobného přístupu s nasloucháním nosné vlny a detekcí kolizí. [5] 

Carrier Sense – „naslouchání nosné vlny“ popisuje fakt, že vysílač naslouchá nosné 

vlně před pokusem vysílat. To znamená, že se pokouší detekovat přítomnost signálu 
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přenášeného z jiné stanice před pokusem o vysílání. Je-li nosná vlna detekována, uzel 

před pokusem o započetí jeho vlastního vysílání počká, než probíhající vysílání skončí. 

[5] 

Multiple Access – „vícenásobný přístup“ popisuje fakt, že na médiu vysílá a přijímá 

více uzlů najednou. Vysílání jednoho uzlu je obecně přijímáno všemi ostatními uzly 

užívajícími médium. [5] 

Collision Detection – „detekce kolize“ vysílající uzly jsou schopny detekovat výskyt 

kolize a zastavit vysílání okamžitě a počkat vhodnou dobu před dalším pokusem o 

odeslání. Toto vede k mnohem efektivnějšímu využití média, protože se neplýtvá časem 

na vysílání celých kolidujících rámců. [5]   

Svými vlastnostmi je Ethernet vhodný k použití na palubách letadel. První uvedení této 

sítě na palubu letadla představila firma Airbus v dopravním letadle Airbus A380, (viz 

kap. 5 – AFDX). 

4.6 Prokoly 

4.6.1 TCP/IP 

Z ISO/OSI modelu vychází i sada protokolů TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). Protokol TCP/IP vznikl původně jako komunikační 

protokol ministerstva obrany USA pro sjednocení počítačové komunikace v rámci 

ARPANET (předchůdce internetu). Slouží ke komunikaci především v heterogenních 

sítích. Dnes je součástí prakticky všech operačních systémů a je využit ke komunikaci i 

v síti Internet. Z těchto důvodů vzrůstá jeho význam jako celosvětového standardu. [5] 

Model TCP/IP je nezávislý na přenosovém médiu a je určen pro WAN, tak i pro 

LAN, jak pro sériové linky, koaxiální kabely, tak i pro vysokorychlostní optické sítě. 

Jedná se o soustavu sítí s IP protokolem tvořenou mezisíťovým počítačem. Jednotlivé 

podsítě mohou být různé, např. Ethernet. [5] 

TCP/IP předpokládá, že na nižších vrstvách jsou pouze nespolehlivé přenosové 

služby. Zajištění spolehlivosti dělají vyšší vrstvy a to jen při jejich vyžádání. [5] 



26 
 

 

Rodina protokolů TCP/IP předpokládá existenci čtyř vrstev: [5] 

• Aplikační vrstvy 

• Transportní vrstvy 

• Síťové vrstvy 

• Vrstvy síťového rozhraní  
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5 DATOVÝ PŘENOS INFORMACÍ  

Přenos dat je doprava různých druhů informací z jednoho místa na druhé. 

V dnešní počítačové době to znamená zasílání toku bitů nebo bajtů z jedné lokace na 

druhou. K tomu slouží řada médií, jako je metalický vodič, optické vlákno, laser, 

infračervené záření a mnoho dalších. V dřívějších analogových avionických systémech 

byl značný počet vodičů spojujících různé komponenty systému. Jednou z předností 

digitálního přenosu je převod analogového signálu na číslicově vyjádřenou hodnotu. 

Hodnotu tohoto typu je pak schopen počítač lépe využít pro další přenos. [6]  

Přenos dat lze v letadle rozdělit na dva typy:  

a) Řízení procesu 

Založené na přenosu dat. Do tohoto typu spadá např. řízení pomocí fly-by-wire, 

aerometrické systémy, přistávací zařízení, atd. Data mohou mít podobu digitální 

hodnoty analogové veličiny (rychlost, výška, tlak). U přenosu se neočekává odpověď. 

Vysílač nemusí vědět, kdo data přijal. Přenos musí být zajištěn s minimálním časovým 

zpožděním. Stabilitu letu zajišťují klíčové faktory, kterými jsou čas, integrita a 

dostupnost. [7] 

b) Informační systémy 

Založené na výměně informací. Informací lze chápat souhrnnou sadu 

abstraktních hodnot (letový plán, digitální mapy, elektronický záznamník atd.). Výměna 

informací je všeobecně očekávána, aspoň jako odpověď na to, zda byla informace 

přijata. Souhrnná sada abstraktních hodnot zprostředkovává běžně velké množství bytů. 

[7] 

V informačních systémech není požadavkem obdržení dat v přesných časových 

okamžicích. Zpráva však musí být přijata bez chyb. Pokud nastane delší časové 

zpoždění, zpráva může být poslána znovu. [7]  
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5.1 Vývoj avionických sítí 

Na začátku druhé poloviny 20. století se letadlová avionika skládala z několika 

oddělených analogových systémů jako je radarové, navigační a komunikační zařízení 

spojené odpovídající kabeláží. Během 60. a 70. let minulého století potřeba počtu 

avioniky rostla s vývojem dalších letadel, objevily se první digitální technologie a 

systémy začaly být více komplexní. S nárůstem digitálních technologií, se systémy 

začaly navrhovat tak, aby sdílely informace mezi sebou. V 80. letech byly do letectví 

zavedeny sběrnice, což pomohlo redukovat počet kabelů a celkově snížit nároky na 

provoz a údržbu. [8]       

Avionické architektury byly taktéž ovlivněny tímto vývojem. Nejstarší 

architektury byly nezávislé avionické sítě, ve kterých každé zařízení mělo svou vlastní 

funkci nezávisle na ostatních podobných nebo různých zařízeních. Následující obrázek 

reprezentuje zástupce nezávislé avionické architektury. [8] 

 

Obr. 5.1:  Schéma nezávislé avionické sítě 

V následujících dekádách se objevila federovaná avionická architektura. Tato 

architektura integrovala různé druhy oddělených subsystémů provádějící svou 

specifickou funkci použitím vyhrazených komponentů, modulů, LRU (Řadová 

výměnná jednotka – Line Replaceable Unit) a softwaru. Federovaná architektura nesdílí 

komponenty nebo informace napříč subsystémy avioniky. [8]  
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Obr. 5.2: Schéma federované avionické sítě 

Moderní dopravní letadla obsahují mnoho výpočetních systémů. Tyto systémy 

sice mohou být určeny pro různé navržené funkce, ale v některých případech sdílí stejné 

senzory. Předchozí architektury již nepostačují ve výměně informací mezi různými 

koncovými systémy a proto je potřeba použít novou architekturu. 

5.2 Integrovaná modulová avionika 

Současná moderní architektura avionických systémů se nazývaná integrovaná 

modulární avionika (IMA), zahrnuje vysokou úroveň integrace výpočetních systémů. 

Data od senzorů jsou sdíleny zároveň několika systémy. Koncept IMA je založen na 

sdílení výpočetních zdrojů, kde stejný procesor a související infrastruktura jsou 

používány několika aplikacemi na různých úrovních. Tato nová architektura vyžaduje 

rozdílnou komunikaci mezi systémy. [8]  

  V současnosti je využíván koncept na bázi sítě Ethernetu. Příkladem může být 

například použitá IMA v dopravním letadle Airbus A380. Použití Ethernetu v rámci 

AFDX vysvětlím v kapitole 4.7.   
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5.3 Datové sběrnice 

Sběrnice je sada vodičů, skrze které jsou data vysílána z jedné části počítače na 

jinou část. V podstatě je možné si sběrnici představit jako dálnici, po které proudí data 

uvnitř počítače. Pokud se použije termín sběrnice ve vztahu k osobním počítačům, je 

vždy myšlena vnitřní sběrnice. Tato sběrnice spojuje všechny vnitřní komponenty 

počítače s procesorem a hlavní pamětí. Pokud je ale termín sběrnice použit v kontextu 

s letadlem, je možné hovořit o datové dálnici, která spojuje jeden počítač k jinému 

počítači uvnitř letadla. Například spojení počítače pro optimalizaci letu FMC (Flight 

Management Computer) a aerometrického počítače ADC (Air Data Computer). Síť 

sběrnic tedy umožňuje účinnou výměnu dat mezi různými avionickými systémy. 

Všechny sběrnice se skládají ze dvou částí – adresové sběrnice a datové sběrnice. 

Datová sběrnice přenáší skutečná data, zatímco adresová určuje cílovou destinaci dat. 

Ve sběrnicích používaných v letadlech jsou tyto dvě části zahrnuty do jednoho datového 

slova. [6] 

Sběrnice může být buď paralelní, nebo sériová. V digitální komunikaci je 

paralelní přenos současným přenosem souvisejících signálních prvků přes dvě nebo více 

samostatných cest. Používá více vodičů, které mohou přenášet více bitů současně, což 

umožňuje vyšší rychlost přenosu dat, než jaké lze dosáhnout pomocí sériového přenosu. 

Hlavním problémem je „zkreslení“ a přeslechy, protože vodiče při paralelním přenosu 

mají záměrně mírně odlišné vlastnosti. Kvůli tomu mohou být některé bity přijaty dříve 

než ostatní, což může poškodit zprávu. K řešení tohoto problému se nabízí paritní bit, 

nicméně paralelní přenos na dlouhé vzdálenosti je stále méně spolehlivý, protože 

narušení přenosu je mnohem pravděpodobnější. [6] 

Sériová sběrnice umožňuje zahrnout do obvodu méně vodičů, při tomto 

provedení je ale pomalejší než paralelní sběrnice. Nedochází však ke zkreslení signálů. 

S nárůstem počtu avionických systémů v moderních letadlech je zapotřebí značného 

množství vodičů, proto je svými vlastnostmi vhodnější pro použití v letadlech. [6] 

U sběrnic též popisujeme, zdali je schopna komunikovat mezi jednotlivými 

počítači nebo LRU jedním směrem, nebo oběma směry. Rozlišujeme duplexní, 

poloduplexní a simplexní přenos informace. [6]  
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a) Duplexní přenos informace (Full Duplex) – obousměrný současný provoz. 

Informace mohou být přenášeny oběma směry. Příkladem takové komunikace 

může být např. běžný telefonický hovor, kdy obě zúčastněné strany mohou 

hovořit zároveň. 

b) Poloduplexní přenos informace (Half Duplex) – obousměrný střídavý provoz. 

Informace mohou být přenášeny oběma směry, v jednom okamžiku však pouze 

jedním směrem. 

c) Simplexní přenos informace (Simplex) – jednosměrný provoz. Informace mohou 

být přenášeny pouze jedním směrem. [9]   

5.4 Protokol sběrnice 

Popisuje elektrické a mechanické parametry sběrnice jako je např. formát 

přenášených dat, časování přenosu nebo řízení přenosu. [6] 

5.5 ARINC 429 

Sběrnice ARINC 429 je představitelem poloduplexního přenosu. Skládá se 

z jednoho vysílajícího LRU připojené na jednu nebo více přijímacích LRU. Vysílací 

jednotka umístí příslušné 32 bitové datové slovo na sběrnici. Zprávy jsou vysílány 

rychlosti 100 kbit/s. Protokol pro přijímání jednotek vezme toto slovo, přečte označení 

(label) a pokud jsou data vyžadována, převezme si je. Není zapotřebí znát zdroj, cílovou 

adresu nebo časové řazení. Přenos dat je jednosměrný (simplexní), a tudíž pro 

dvoucestný datový přenos jsou zapotřebí dvě sběrnice. To vede k nárůstu hmotnosti. 

[10]  

 

Obr. 5.3:  Schéma sběrnice ARINC 429 [10] 
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5.6 ARINC 629 

Sběrnice ARINC 629 se řadí do kategorie obousměrných směrnic. Poprvé byla 

představena v roce 1995 a v současnosti je používána v dopravních letadlech Airbus 

A330, Airbus A340 a Boeing 777. Oproti ARINC 429 došlo k výraznému navýšení 

přenášené rychlosti zpráv, a to až na 2 Mbit/s. Tato sběrnice umožňuje připojit 128 

LRU. Protokol využívaný v ARINC 629 umožňuje zohlednit časové hledisko a 

zamezuje kolizím dat. Každému terminálu je přidělen konkrétní časový slot k přístupu a 

vysílání dat na sběrnici. Terminál samostatně rozhodne, kdy je dostupný příslušný 

časový slot. [6]  

Ohledně sběrnic ARINC 429, 629 a jejich protokolů se může čtenář dozvědět 

více v Modulu 5 – Digitální technologie 

 

 

Obr. 5.4: Schéma sběrnice ARINC 629 [10] 
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5.7 AFDX 

Tato síť sběrnic byla navržena pro budoucí generaci letadlových datových sítí. 

AFDX (Aviation Full Duplex Switched Ethernet) je jednou z realizací deterministického 

Ethernetu zavedenou firmou ARINC podle Specifikace 664, části 7. Tato sběrnice 

zprostředkovává přenos dat v rychlosti 10 nebo 100 Mbit/s přes svazek měděných 

vodičů nebo optická vlákna. AFDX používá v základu plně duplexní přepínaný Ethernet 

v topologii hvězdy. K tomuto základu je přidána deterministická dodávka paketů, 

vysoká integrita a spolehlivost. V současnosti se tento typ sítě používá u civilních 

dopravních letadel typu Airbus A380, Airbus A350 a Boeing 787. [10] 

 

Obr. 5.5:  Použití IMA architektury v dopravním letadle Airbus A380 [20] 

 

V Ethernetovém standardu (IEEE 802.3) je protokol CSMA/CD poloduplexní. 

V tomto protokolu každý koncový systém monitoruje přijímací port pro indikaci, zda 

není něco vysíláno. Před přenosem se používají takové údaje, aby se zabránilo rušení 

průběhu přenosu (tj. funkce naslouchání nosné). Během přenosu jakýkoli náznak 

dalšího přenosu indikuje kolizi, což má za následek poškození komunikace (tj. funkce 

detekce kolize). To byl původní princip rozhodovací komunikace, adaptovaný od 

hlasových postupů rádiové komunikace. [10] 
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Plně duplexní režim odděluje oba komunikační směry v každém koncovém 

systému a odstraňuje tak nutnost mechanismu CSMA/CD. Daná LRU může nyní 

komunikovat s mnoha dalšími LRU přes jeden soubor AFDX kabelů, na rozdíl od 

jednoho páru kabelu sběrnice ARINC 429, pro každý soubor vysílání a příjem. [10] 

 AFDX přizpůsobuje požadavky do prostředí avioniky, jako jsou např. virtuální 

propojení, šířka pásma přidělení a redundantní LAN přidávají potřebnou integritu, 

dostupnost a deterministický výkon potřebný pro aplikace v avionice. [10]  

Mezi hlavní části AFDX sítě patří: 

a) Koncové systémy 

b) Přepínače 

c) Virtuální propojení 

5.7.1 Koncové systémy 

Jsou součástí systému nebo podsystému avioniky, která spojuje logickou 

jednotku k hardwarové části sítě. Koncové systémy realizují specifické funkce 

protokolu a vykonávají funkci zasílání zpráv. [8] 

5.7.2 Přepínače  

Přepínače jsou ústředním prvkem spojujícím koncové systémy v síti AFDX. 

Funkce přirazené k přepínačům AFDX jsou filtrace, kontrola a přepínání platných 

příchozích rámců k správným destinacím v souladu s konfigurací sítě. Všechny příchozí 

rámce procházejí kontrolou a filtrováním. [8] 

5.7.3 Virtuální propojení 

Virtuální propojení se skládá z jednosměrného logického spojení jednoho 

zdrojového koncového systému k jednomu nebo více cílovým koncovým systémům. 

Fyzické spojení dvou bodů sítě, jako například u sběrnice ARINC 429 jsou u AFDX 

nahrazeny virtuálním spojením, spojujícím senzory a akční členy s řídícími jednotkami. 

Vysílací virtuální spojení může být spojeno s velkým počtem přijímacích bodů, ale 
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přijímací virtuální spojení může být připojeno pouze k jednomu vysílacímu bodu, obr. 

4.6. 

Každé rozhraní koncového systému je připojeno k přepínači, který spojuje 

koncový systém k síti AFDX. Toto spojení je umožněno přes jedno fyzické vedení. 

Avšak vymezení virtuálního spojení umožňuje zajistit mnoho oddělených a izolovaných 

spojů mezi koncovými systémy na stejném fyzickém médiu. [8]  

 

Obr. 5.6: Schéma virtuálního propojení koncových systémů [8] 
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6 ELECTRONIC FLIGHT BAG 

Electronic Flight Bag (EFB) je elektronické informační zařízení pro provoz 

letadla, které pomáhá řešit letové posádce úkoly spojené s letem jednoduše a efektivně 

bez použití tradiční tištěné dokumentace. Jedná se o univerzální „výpočetní“ platformu 

určenou ke snížení množství nebo úplnému nahrazení tištěných materiálů obsažených 

v pilotní brašně, (viz obr. 5.1). Do těchto materiálů lze možno zahrnout např. FCOM 

(Flight Crew Operational Manual), CCOM (Cabin Crew Operational Manual), 

navigační mapy, EFB může, kromě toho, hostit účelové softwarové aplikace k 

automatizaci dalších funkcí obvykle prováděných ručně, jako jsou například výpočty 

k provedení vzletu. [11] 

EFB je pojmenován podle tradiční pilotní letové brašny, která je často poměrně 

těžká (mnohdy může dosahovat hmotnosti 18 kg i více) a obsahuje výše zmíněné 

manuály a dokumenty. EFB nahrazuje tyto tištěné dokumenty jejich elektronickou 

formou. Toto elektronické zařízení váží podobně jako klasický notebook, tudíž se jedná 

pouze o zlomek váhy klasické pilotní letové brašny. Existují různé výhody plynoucích z 

použití EFB, specifické výhody se liší podle velikosti provozu, druhu používaných 

aplikací, typu aplikací provozovaných aerolinkami a dalšími faktory. [11]  

 

Obr. 6.1: Letová brašna na palubě Airbus A320, fotografie autor 
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Mezi některé společné výhody patří: 

a) úspory hmotnosti nahrazením tradiční pilotní letové brašny 

b) snížení zdravotních rizik při manipulaci s letovou brašnou 

c) snížení nákladů a zvýšení efektivity pomocí úbytku nebo odstranění papírových 

procesů 

d) snížení pracovní zátěže pilotů  

 

Americký FAA, který v roce 2003 publikoval poradní oběžník (AC No. 120-

76A), směrnici pro certifikaci, letovou způsobilost a schválení provozu v první části 

definuje EFB jako elektronický zobrazovací systém určený především pro kokpit nebo 

pro použití kabiny cestujících. [12]  

Směrnice FAA rozděluje EFB do třech tříd podle použitého hardwaru a softwaru.  

6.1 Rozdělení podle hardwaru 

6.1.1 Třída 1 

Jedná se o přenosné elektronické zařízení připojené k letadlové elektrické síti 

prostřednictvím certifikovaného zdroje. Toto zařízení není nijak fyzicky připojeno skrze 

upevňovací zařízení. Směrnice nevyžaduje administrativní zátěž spojenou s použitím 

tohoto zařízení v letadle. Třída 1 je považována za přenosné elektrické zařízení (PED). 

Toto zařízení používá standardní komerčně nabízené produkty, jež jsou vybaveny 

specifickým software pro usnadnění pracovní zátěže pilota. Za třídu 1 lze považovat 

jakékoliv přenosné elektronické zařízení, umožňující pilotovi nahlížet do obsahu 

dokumentů v nejčastějších formátech (pdf., doc., xls.). Nejběžnějším představitelem 

třídy 1 se v poslední době staly tablety a moderní „chytré telefony“. 

 

EFB kategorie 1 mohou poskytovat tyto aplikace:  

1) výpočet výkonových parametrů pro vzlet a přistání 

2) elektronické dokumenty 
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3) elektronické mapy 

4) výpočet hmotnosti a vyvážení 

6.1.2 Třída 2 

Jedná se o přenosné elektronické zařízení připojené k letadlové elektrické síti 

prostřednictvím certifikovaného zdroje, stejně jako u třídy 1, avšak na rozdíl od této 

třídy je toto zařízení připojeno při běžném provozu k letové palubě. Rovněž je možné 

připojení k stávajícím avionickým systémům letadla. [13] 

Zařízení spadající do této třídy jsou specificky vyvinuta za účelem použití v 

leteckém prostředí. Od třídy 1 je obvykle dělí na první pohled znatelný rozdíl v 

pořizovací ceně. Z hlediska návrhu a provozní bezpečnosti jsou tato zařízení testována 

tak, aby vyhověla v provozně náročných podmínkách bez nahodilého selhání. Tato třída 

vyžaduje schválení letové způsobilosti předtím, než může být zařízení použito v letadle. 

Typicky jsou tato zařízení certifikována dle mezinárodních standardů. Prvním takovým 

byl americký předpis FAA 8900.1, jež zařízením splňujícím náročné podmínky přiznal 

vlastní typový certifikát. [13] 

EFB kategorie 2 mohou poskytovat tyto aplikace:  

1) výpočet výkonových parametrů pro vzlet a přistání 

2) elektronické dokumenty 

3) elektronické mapy 

4) výpočet hmotnosti a vyvážení 

4) pohyblivé letištní mapy (Taxi Positional Awareness Map) 

6.1.3 Třída 3 

Popisuje elektrické zařízení trvale fyzicky instalované v kokpitu, propojené 

s avionikou letadla skrze sběrnice, vyžadující schválení letové způsobilosti. Je nedílnou 

součástí avionického vybavení daného letounu. Typicky se jedná o multifunkční displej.  

Pro tyto účely je vybaven navigační databází včetně potřebné dokumentace. 

Navrhovaný hardware podléhá od počátku dohledu odpovědných orgánů a jeho vývoj 

probíhá ve spolupráci s renomovanými firmami v oblasti avionických systémů. Zařízení 

musí plnit náročné požadavky jak národních, tak technologických norem (RTCA DO 

160E, DO178B). Zařízení třídy 3 se také někdy nazývají „trusted“, tedy důvěryhodné 
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zdroje informací pro předletový briefing a poletový rozbor. Jejich instalace probíhá 

výhradně na základě platného certifikátu letové způsobilosti. [13] 

EFB kategorie 3 mohou poskytovat tyto aplikace: 

1) Výpočet výkonových parametrů 

Tato aplikace umožňuje výpočet výkonových parametrů pro vzlet a přistání tj. 

stanovení rychlostí V1, VR a V2 vzhledem k aktuální vzletové hmotnosti, délce a 

stavu vzletové dráhy, tlaku vzduchu a okolní teplotě. V úvahu lze vzít i aktuální stav 

letadla vzhledem k Seznamu minimálního vybavení (MEL) a Seznamu drakových 

odchylek (CDL). Aplikace umožňuje optimální nastavení vzletového výkonu 

motorů, což významně přispívá k úspoře paliva a v konečném důsledku i nákladů na 

údržbu motorů. Výpočty mohou být prováděny pro více vzletových drah na letišti 

vzletu. 

2) Elektronické dokumenty 

Tato aplikace umožňuje posádce vyhledávání v platné dokumentaci. Mezi hlavní 

dokumenty patří - Provozní příručka (Operational manual), Letová příručka (Flight 

manual), Seznam minimálního vybavení (MEL), Příručka pro údržbu (Maintenance 

manual). Dokumenty jsou většinou ve formátu PDF., GIF. a JPG.  

3) Elektronické mapy 

Tato aplikace umožňuje posádce používat navigační mapy v elektronické podobě -  

traťové mapy, příletové (STAR) nebo odletové mapy (SID) a letištní mapy.  

4) Výpočet hmotnosti a vyvážení 

Tato aplikace umožňuje výpočet loadsheetu.  

5) Pohyblivé letištní mapy 

Aplikace umožňuje zobrazení polohy letadla při pojíždění. Poloha je zobrazovaná 

na elektronické mapě letiště, což pilotovi usnadňuje orientaci při pojíždění. V této 

aplikace je využíván výstup z GPS.  

6) Kamerový záznam 

Aplikace umožňuje zobrazení pohledu z minikamer, které jsou umístěny uvnitř i 

mimo letadlo. [14]  
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6.2 Rozdělení podle softwaru 

6.2.1 Typ A 

Softwarové aplikace tohoto typu zahrnují statická data běžně uvedená v tištěné 

podobě. Tyto aplikace zahrnují provozní manuály pro posádku (FCOM, CCOM), 

provozní standardy aerolinek (AOM) a manuály pro údržbu. Software typu A by měl 

být schválen skrze provozní proces, schválení letové způsobilosti není nutné. [13] 

6.2.2 Typ B  

Softwarové aplikace typu B zahrnují dynamické, interaktivní aplikace 

umožňující pracovat s daty, jakou jsou aplikace zahrnující výpočty pro provedení letu, 

výpočty hmotnosti a vážení, interaktivní elektronické navigační mapy (bez zobrazení 

vlastní polohy letadla) a elektronické checklisty. Software by měl být, stejně jako u typu 

A, schválen skrze provozní proces. Schválení letové způsobilosti není nutné. [13] 

6.2.3 Typ C 

Do této kategorie spadají ostatní aplikace, které nelze zařadit mezi typ A nebo B. 

Je požadována certifikace letové způsobilosti v plném rozsahu. Tato kategorie zahrnuje 

zobrazování informací přímo používaných posádkou pro řízení výšky letadla, rychlosti 

a další parametry nebo funkce, které nahrazují nebo duplikují certifikované avionické 

systémy. Software třídy C je provozován na EFB hardwarové třídy 3. [13]  
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7 PALUBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

EFB v dopravních letadlech Airbus A380/A350 se nazývá palubní informační 

systém (OIS – Onboard Information System). Tato implementace EFB patří do třídy 3. 

[17] 

OIS je sada elektronické dokumentace a aplikací pro let, údržbu a kabinové 

operace. Pro letové posádky tyto aplikace nahrazují dříve používanou papírovou 

dokumentaci a karty úkonů (checklisty). OIS zajišťuje vysoký stupeň integrace mezi 

funkcemi řízení letu, snímači, avionikou a řízením systémů. OIS je připojen k systému 

síťového serveru letadla (NSS – Network Server System), pomocí sběrnic AFDX. Tento 

systém se v podstatě dá považovat za „centrální nervový systém letadla“. [17] 

Základem palubního informačního systému jsou dvě obrazovky zvané palubní 

informační terminály (OIT – Onboard Information Terminals) pro zobrazení a řízení 

aplikací pro letové procedury. Letová posádka řídí svůj terminál použitím příslušné 

klávesnice umístěné ve výsuvném stolu. [17] 

 

Obr. 7.1:  Rozložení prvků palubního informačního systému v letadle Airbus A380 [15] 

1 Palubní informační terminál (OIT) a ovládací tlačítka, 2 zasunutá klávesnice, 3 vysunutá 
klávesnice 
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Hlavním požadavkem elektronické dokumentace je zajistit letové posádce a 

pozemnímu personálu interaktivní dokumentaci, která umožní jednoduchý přístup 

k nezbytným informacím vztažených k potřebě provozu letadla. 

OIS aplikace mohou být rozděleny na tyto části: 

• Aplikace pro podporu letových operací,  

• Aplikace pro podporu kabiny cestujících, 

• Aplikace pro podporu údržby, 

• Služby pro cestující, letovou posádku a personál kabiny [17] 

Tyto aplikace a služby jsou poskytovány na třech podsítích nebo doménách NSS, (viz 

obr. 6.2) : 

• Doména avioniky 

• Doména letových operací 

• Doména kabiny a komunikace [17]  

 

Obr. 7.2: Schéma domén palubního informačního systému [14] 
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7.1 Doména avioniky 

Zahrnuje aplikace, které slouží pro výměnu dat s ostatní letadlovou avionikou. 

Mezi takovéto aplikace patří: 

Nástroje pro podporu údržbových operací jako jsou: 

• Elektrický záznamník 

• Centrální systém údržby (CMS) 

Elektronická dokumentace, která vyžaduje přístup pro letovou posádku i 

pozemní personál: 

• Seznam minimálního vybavení (MEL) 

• Seznam povolených odchylek draku (CDL) 

• Operační manuál pro kabinovou posádku (CCOM) 

• Nástroje pro poskytování technických služeb pro plnění paliva [14] 

7.2 Doména letových operací 

Zahrnuje aplikace, které tvoří podporu letové posádce za letu i na zemi.  

K hlavním aplikacím patří: 

• Výpočtový program pro vzlet a přistání 

• Výpočtový program pro vážení a vyvažování letadla (W&B) 

• Elektronickou dokumentaci zahrnující: 

• Provozní příručka letové posádky (FCOM) 

• Letový manuál (AFM) 

• Manuál pro výcvik letových posádek 

• Navigační mapy [14] 

7.3 Doména kabiny a komunikace 

Tato doména poskytuje prvky pro kabinové operace, údržbu a služby pro 

cestující. 
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Mezi služby cestujícím patří: 

• E-mail 

• Internet 

• Intranet 

• Zprávy 

• Televize 

• Platba platební kartou 

7.4 Podpora provozu kabiny 

Podpora provozu kabiny zajišťuje FAP (Flight Attendant Panel). V kabině 

Airbus  A380 se nachází dva FAP, jeden na vrchní palubě, druhý na spodní palubě. FAP 

je používán kabinovou posádkou pro zajištění těchto funkcí: 

• Elektronická pošta posádky 

• Kabinový záznamník 

• Provozní dokumenty (CCOM) 

• Kabinový inventář 

• Databáze cestujících [14] 

 

 

Obr. 7.3: Panel letových průvodčích (FAP) [14] 
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7.5 Podpora údržby 

Pro techniky údržby je nainstalován v zadní části kokpitu terminál pro palubní 

údržbu (OMT – Onboard Maintenance Terminal). OMT je používán pro přístup skrze 

doménu avioniky k aplikacím údržby, kterými jsou například:  

• Dokumentace pro údržbu (AMM, IPC, MEL) 

• Podpora a spojení s funkcí OMS (záznamník, sledování stavu, hlášení poruch) 

a PMAT (Portable Multipurpose Access Terminal) jedná se o notebooky 

připojené k NSS skrze vyhrazené síťové porty. [14]  

 

 

Obr. 7.4: Palubní terminál pro údržbu (OMT) v zadní části kokpitu Airbus A380 [14] 

 

7.6 Palubní elektronická dokumentace  

Formát elektronické dokumentace je přizpůsoben tomu, aby plně vyhovoval 

požadavkům OIS. Tento formát umožňuje zavedení značného počtů funkcí provozní 

dokumentace A380, mezi tyto funkce patří zejména následující: [15] 

• Strukturovaná elektronická dokumentace 

• Informační vrstvy 
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7.6.1 Strukturovaná elektronická dokumentace 

První krok v implementaci elektronické dokumentace pro Airbus A380 bylo 

navržení specifických programů pojmenovaných OPS Data. Tyto programy umožňují 

psaní, řízení a tvorbu dokumentů. Základní elektronický formát vytvořený pro provozní 

dokumentaci Airbus A380 je XML (Extensible Markup Language – rozšiřitelný 

značkovací jazyk) uložený v datovém úložišti programu OPS Data. [15] 

Elektronické manuály jsou strukturovány v dokumentačních jednotkách 

(Documentary Units). DU je nepatrná část informace, která je zpravidla samo- 

vysvětlitelná a soběstačná. Je vytvořena z posloupnosti strukturovaných objektů, které 

korespondují s různými typy dat nacházejících se v různých manuálech, například:  

Pro FCOM: Popisy, procedury, omezení 

Pro MMEL: Popisy, odhad poruch, provozní procedury 

 

 

Obr. 7.5: Elektronická dokumentace MMEL [13] 

Každá DU obsahuje definici typu dokumentu (DTD – Document Type 

Definition), který vymezuje obsah a strukturu (informace spojené s DU). DU může být 

strukturovaný text, který může a nemusí mít ilustrace, multimediální data (zvuk, video), 
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barvy, interaktivní oblasti a hypertextové odkazy (odkazující např. na daný manuál). 

DU umožňuje také funkce elektronických dokumentů jako je kontextový přístup nebo 

informační vrstvy. [15] 

DU jsou také základními prvky umožňující řízení technických kritérií, jako jsou 

modifikace nebo servisní bulletiny. Nová správa procesů umožňuje začlenění servisních 

bulletinů do provozních manuálů dokonce předtím, než jsou aplikovány aerolinkami. 

[15]    

 DU nejsou začleněny do obsahů, ale jsou uspořádané do stromové struktury 

v závislosti na druhu informace. Například struktura FCOM je uspořádána v souladu se 

čtyřmi různými typy informací (popisy, procedury, omezení a provedení), které zde 

mohou být aktuálně nalezeny. Tato struktura projevující se v navigaci OIS usnadňuje 

orientaci v manuálech a zjednodušuje úkolově orientovaný a kontextuální přístup 

k FCOM. [15] 

7.6.2 Vlastnosti elektronických dokumentů 

Formáty elektronických dokumentů nabízejí mnoho možností pro zlepšení 

konzultací a orientace v letových manuálech. To umožňuje zavedení interaktivních, 

užitečných a jednoduchých funkcí pro usnadnění konzultací a zobrazení informací. [15] 

7.6.3 Konzultační módy 

Jsou dostupné různé konzultační módy a vyhledávací možnosti. Elektronické 

dokumenty mohou být konzultovány konvenční cestou řízením skrze navigační strom. 

S těmito možnostmi, uživatel může rozeznat typickou strukturu operačních manuálů a 

vybrat v nabídce informaci, kterou hledá. Další konzultační módy jsou: 

a) Hledání slov 

Elektronický formát nabízí hledání slov k nalezení informace, která obsahuje 

dotazované slovo. 

b) Kontextový přístup 

Patří k největším výhodám elektronického formátu dokumentů. Vzhledem k integraci 

kontextového přístupu v kokpitu je možné přijímat data z avionického systému letadla. 

Kontextový přístup nabízí letové posádce jednoduchou a rychlou cestu k informacím 



48 
 

z elektronických dokumentů (zejména z FCOM a MMEL) bez potřeby znát strukturu 

manuálu nebo kde hledat relevantní informace, této funkce je automaticky dosaženo 

skrze upozornění, které přijde z ECAM.  Upozornění z ECAM je využíváno OIS pro 

automatické znovu vybrání informace z elektronických dokumentů. Z hlediska lidského 

činitele OIS nezobrazuje informace automaticky, takže posádka může nerušeně 

pokračovat ve své činnosti. Funkce kontextového přístupu významně redukuje a 

dokonce prakticky odstraňuje čas potřebný pro hledání a získání informací. V důsledku 

toho je umožněn letové posádce jednoduchý přístup k informacím a rychlejší reakce na 

vzniklé provozní situace. [15] 

7.7 Konzultační funkce 

7.7.1 Informační vrstvy 

Provozní dokumentace, převážně FCOM, má mnoho různých využití. V základě 

používají letové posádky FCOM pro provedení úkolů, nicméně FCOM je též běžně 

používán aerolinkami pro výcvikové účely. FCOM může být použit jako výchozí 

dokument pro tvorbu provozní příručky (AOM – Airlines Operations Manual). Jako 

takový se může použít, nebo zcela přepracovat, případně uživatelsky přizpůsobit 

specifikacím provozovatele (politika aerolinky, výcviková metodologie, národní 

požadavky). [15] 

Aerolinky proto vyjádřily požadavek pro různé úrovně informací, které může 

FCOM zajistit. Pro podporu těchto potřeb jsou do FCOM začleněny informační vrstvy. 

K dispozici jsou tři vrstvy informací a uživatelé mohou členit tyto informace v souladu 

se svými potřebami a s úrovní potřebných detailů. [15] 

a) Vrstva 1 

Poskytuje informaci na úrovni, kterou letová posádka potřebuje znát. Typicky se jedná 

o minimum nezbytných informací potřebných pro provoz. 

b) Vrstva 2 

Poskytuje informaci doplňující základní minimum požadavků informací.  

c) Vrstva 3 
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 Poskytuje detailní informace, které nejsou nezbytně nutné pro použití za letu, avšak 

umožňují více odborné vysvětlení s objasněním a zdůrazněním materiálu, který může 

být použit dle uvážení aerolinky. [15] 

7.7.2 Ostatní funkce konzultace 

S využitím elektronického formátu jsou zahrnuty různé pokročilé funkce 

konzultace do elektronických dokumentů v OIS. Mezi tyto funkce patří: 

a) Odkazy 

Žádný manuál v elektronické podobě již není považován jako samostatný. 

Uživatelé se mohou dostat přímo z jednoho manuálu do jiného pomocí odkazu 

v původním manuálu nebo provozní aplikaci. Například odkaz mezi 

abnormálními procedurami v FCOM a MMEL umožňuje jednoduchý přístup 

z odeslaných podmínek pro související poruchy. Tyto odkazy mezi provozními 

manuály nebo aplikacemi zajišťují letové posádce rychlou a jednoduchou 

orientaci mezi nimi. [15] 

 

a) Multimédia/interaktivní zóny 

Popisy letových provozních manuálů, hlavně FCOM, jsou vytvořeny 

s interaktivními zónami. Kliknutím na tyto zóny se uživatel může jednoduše 

dostat k požadovaným informacím. [15] 

 

b) Osobní poznámky 

V některých případech je nutné pro letovou posádku umožnit přidání osobních 

poznámek pro své vlastní záznamy (viz obr. 6.6). Manuály proto poskytují 

funkci editace. Poznámky jsou připojeny k DU a mohou být jednoduše získány 

zpět skrze navigační strom, který automaticky vytváří specifické kapitoly se 

všemi dostupnými poznámkami. Poznámky mohou být taktéž sdíleny 

s ostatními uživateli. [15]  
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Obr. 7.6: Osobní poznámky v palubním informačním systému letadla Airbus A380 [13] 
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8 INFORMAČNÍ SYSTÉMY ACARS a ATIMS 

8.1 ACARS 

Je digitální systém datového spojení pro přenos krátkých, relativně 

jednoduchých zpráv mezi letadlem a pozemní stanicí přes radio nebo satelit. V příštích 

20 letech bude ACARS nahrazen Aeronautical Telecommunications Network (ATN) 

protokolem pro komunikaci s řízením letového provozu a internetovým protokolem pro 

komunikaci s aerolinkou. V současnosti je ale nejběžnějším informačním systémem, 

proto se s ním budu v této práci zabývat. [16] 

Před zavedením datového spojení byla veškerá komunikace mezi letovou 

posádkou a personálem na zemi zprostředkována pomocí hlasové komunikace. Tato 

komunikace používala buď rádia pro přenos velmi krátkých vln (VHF) nebo krátkých 

vln (HF), které byly na začátku 90. let minulého století rozšířeny o satelitní komunikaci. 

[16] 

8.2 Zavedení systému ACARS  

Ve snaze snížit pracovní zatížení letové posádky a vylepšit datovou integritu, 

vyvinulo konstruktérské oddělení firmy ARINC v červenci 1978 systém ACARS. První 

pokusy se systémem ACARS však byly učiněny již dříve. Již první den od uvedení na 

trh došlo k 4000 transakcím, avšak do začátku 80. let 20. století, k velkému rozšíření u 

aerolinek nedošlo. [16] 

Ačkoli je termín ACARS často chápán jako datové spojení avionických jednotek 

LRU instalovaných v letadle, ve skutečnosti se tento výraz odkazuje na komunikaci 

letové posádky s pozemním systémem. Původní rozšíření této zkratky bylo 

Komunikační adresný a hlásný systém ARINC. Později byl změněn na Komunikační 

adresný a hlásný systém letadla. [16] 

ACARS systém je v letadle tvořen počítačem nazývaným řídící jednotka 

ACARS a řídící zobrazovací jednotkou. Řídicí jednotka ACARS byla zkonstruována 

tak, aby posílala a přijímala digitální zprávy ze země použitím VHF. [16] 
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Na zemi je systém ACARS tvořen sítí rádio přijímačů a vysílačů řízených 

centrálním počítačovým střediskem zvaný AFEPS, který přijímá, vysílá a směřuje 

zprávy k různým aerolinkám v síti. [16] 

 

Obr. 8.1: ACARS – komunikační řetězec [21] 

AOC – Operační centrála aerolinky, ATC – řízení letového provozu, SATCOM – satelitní 

komunikace 

 

8.3 Funkce a ovládání ACARS 

K přenosu dat se v systému ACARS využívá datových paketů, přenos probíhá 

rychlostí 2400 b/s, a je vysíláno amplitudově modulovaným signálem. Komunikace 

probíhá v pásmu frekvencí (118-137 MHz), v kanálové rozteči 25 kHz. V Evropě se 

používá hlavní frekvence (131,725 MHz); sekundární (131,525 MHz) a doplňková 

frekvence (136,900 MHz), ta je využívána pouze minimálně. [17] 
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8.4 Zprávy z letadla na zem - downlink 

Zprávy ACARS vytvoří a vyšle systém na palubě letadla automaticky nebo je 

může zadat  manuálně posádka (viz obr. 7.2). Pozemní stanice zprávy přijme, pošle 

letadlu potvrzení přijetí a zprávy zašle servisnímu centru provozovatele komunikačního 

řetězce. Centrální procesor systém AFEPS je přeformátuje do pozemního formátu a 

pošle adresátovi – např. do centrály mateřské společnosti. Ta zprávy přijme, identifikuje 

a uloží do databáze, kde se s nimi nakládá podle obsahu. Typický čas přenosu zpráv z 

paluby letadla ke koncovému uživateli systému je cca 5-15 sekund. [17] 

 

 

Obr. 8.2: Využití systému ACARS během fází letu [17] 

8.5 Zprávy ze země k letadlu - uplink 

Zprávy jsou vytvořeny automaticky na zemi – buď jako odpověď na předchozí 

dotaz, nebo jako nová zprávy. Systém přemění zprávy na formát ACARS a předá 

systémovému provozovateli. Ten pošle zprávy k odvysílání té pozemní stanici, která je 

blízko poslední známé polohy letadla, nebo zprávy přenese přes satelit. Palubní systém 

potvrdí přijetí zpráv a v kokpitu je předá na odpovídající místo, tj. na displej, tiskárnu 

nebo jiný palubní systém a zpět pošle potvrzení o přijetí. Přenos zpráv od pozemního 

uživatele k letadlu trvá cca 10-20 sekund. [17] 
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Systém ACARS se skládá z těchto třech hlavních komponentů: 

1) Vybavení letadla 

2) Poskytovatel služeb 

3) Pozemní koncové systémy 

8.6 Vybavení letadla systémem ACARS 

Ústřední jednotkou datového spojení na palubě letadla je řídící jednotka 

ACARS. Vybavení letadla se skládá z palubních koncových systémů a routeru 

(směrování informací). Koncové systémy jsou zdrojem ACARS dowlinku (přenos dat 

směrem k uživateli resp. přenos informace z letadla na zem) a cílem pro uplink (přenos 

dat od uživatele resp. přenos informace ze země do letadla). Řídící jednotka funguje 

jako router. Jejím úkolem je směrovat downlink pomocí nejefektivnější sítě vzduch – 

země. Funkce routeru vestavěného do řídící jednotky určuje nejvhodnější síť pro použití 

pří směrování zprávy z letadla na zem. Dispečer aerolinky zajišťuje směrovací tabulku s 

informacemi tak, aby řídící jednotka vybrala a použila nejvhodnější síť. [18] 

Mezi koncové systémy patří FMS, tiskárna, počítač pro údržbu a kabinový 

terminál. Mezi typické funkce v rámci datového spojení těchto systémů lze zahrnout: 

a) FMS – posílá žádosti o změnu letového plánu a hlášení o pozici letadla. 

Přijímá povolení a instrukce řídícího letového provozu. 

b) Tiskárna – na tento koncový systém může být adresován tisk zprávy 

z uplinku. 

c) Počítač údržby – pomocí downlinku diagnostikuje zprávy. V pokročilých 

systémech může být řešení problémů za letu provedeno technikem 

použitím datalinkových zpráv za účelem diagnostikovat postupy 

v počítači údržby a analyzovat je bezpečně na zemi.   

d) Kabinový terminál – často používaný palubním personálem pro 

komunikaci s cestujícími nebo cateringem. [18] 
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8.7 Poskytovatel služeb datalinku 

Úloha poskytovatele služeb datalinku je doručení zprávy z letadla na pozemní 

koncové systémy a naopak. Tato služba zajišťuje směrování zpráv k příslušným 

koncovým systémům používajících síť pozemního spojení a stanic. [18] 

V současnosti poskytují služby pozemních sítí ve světě dva hlavní dodavatelé 

ARINC a SITA, ačkoli určité země mají implementovány jejich vlastní síť s pomocí 

buď ARINC nebo SITA. [18] 

8.8 Pozemní koncové systémy 

Pozemní koncové systémy jsou cílem pro downlink a zároveň zdrojem pro 

uplink. Všeobecně jsou tyto systémy spravovány leteckými agenturami jako je CAA 

nebo FAA. Koncové systémy CAA zajišťují služby řízení letecké dopravy, jako jsou 

např. povolení k letu. [18] 

8.9 ATIMS 

ATIMS (Air Traffic Info Management System) též známý jako budoucí vzdušný 

navigační systém (FANS), se přizpůsobuje rostoucím požadavkům vývoje 

v komunikaci, navigaci, sledování, řízení a plánování letového provozu. Tento systém 

představuje koncept, kterým se bude následně řídit vzdušný prostor v blízké 

budoucnosti. [19]  

ATIMS umožňuje komunikaci skrze datové spojení těchto systémů: datové rádio 

VHF (VDR), datové rádio HF (HFDR), SATCOM a výměnu komplexních dat nebo 

specifických zpráv mezi letadlem a pozemními středisky:  

• Komunikace řídících letového provozu a pilotů skrze datové spojení 

• Automatické hlášení (pozice, úmyslu) pro sledování leteckého provozu nebo 

specifická komunikace mezi letadlem a aerolinkou pro vylepšení provozních 

nákladů aerolinky. 
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Na zemi zajišťují přenos zpráv různé existující sítě. Tyto sítě jsou provozovány 

soukromými společnostmi jako je ARINC, SITA a ostatní, které jsou známy jako 

poskytovatelé služeb. 

Ve vývoji jsou tři fáze FANS: 

• Pre-FANS – zahrnuje komunikaci a funkci AOC 

• FANS-A – skládá se z pre-FANS a z funkcí řízení letového provozu (ATC) 

• FANS-B – tento stupeň v sobě zahrnuje FANS-A s vylepšenou pozemní sítí a 

TCAS 

V současnosti se FANS nachází v druhé fázi vývoje. [19]   

 

8.10  ATIMS v letadle Airbus A320 

8.10.1 Architektura 

Konfigurace ATIMS ve fázi pre-FANS obsahuje především jednotku pro službu 

letového provozu (ATSU). ATSU běžně umožnuje: 

• řídit komunikaci (datové spojení vzduch/země) 

• řídit aplikace (palubní směřování dat) 

V konfiguraci pre-FANS je ATSU schopna: 

• Řízení komunikace vzduch/země 

• Řízení aplikací AOC. 

Komunikační zařízení zahrnuje: 

• SATCOM, pokud je nainstalován 

• VDR 

Rozhraní pre-FANS zprostředkováná: 

• ECAM a MCDU 

Pro letadla vybavena systémy FANS-A a FANS-B jsou zahrnuty tyto nové prvky: 
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• Dvě zobrazovací jednotky datové komunikace (DCDU) 

• Dvě upozorňující tlačítka označena „ATC MSG“ 

8.10.2 Ovládání a indikace systému pre-FANS 

Tlačítko ATSU z MCDU MENU umožňuje přístup k: 

• Tlačítku AOC MENU a COMM 

Tlačítko COMM umožňuje přístup k COMM MENU, které je používáno pro 

ovládání routeru vzduch/země. 

Tlačítko AOC umožňuje přístup k AOC MENU, které je používáno pro řízení 

funkcí AOC. Obsah tohoto menu závisí na zvolených aplikací AOC aerolinkou (viz obr. 

8.3). 

 

Obr. 8.3: Ovládání systému pre-FANS v kokpitu Airbus A320 [19] 

8.10.3 Ovládání a indikace systému FANS 

V konfiguraci FANS se pomocí ATC MENU dostane uživatel ke stranám ATC. 

Dvě upozorňující tlačítka indikují přicházející zprávy od ATC. Dvě DCDU jsou 

schopny pro posádku zajistit plnou časovou přístupnost a čitelnost zpráv od ATC. 

Textové zprávy namísto hlasové komunikace snižují riziko nedorozumění (viz obr. 8.3). 
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Obr. 8.4: Ovládání systému FANS v kokpitu Airbus A320 [19] 

8.10.4 MCDU MENU 

COMM MENU je používáno pro nastavení komunikace, frekvence a 

provozovatele služeb. 

AOC MENU tlačítko umožňuje přístup k AOC MENU, který je v podstatě 

ekvivalencí ACARS funkcí. Obsah tohoto menu závisí na aplikacích zvolených 

aerolinkou. 

ATC MENU umožňuje přístup k nejméně frekventovaným ATC operacím, 

kterými jsou například: 

• Vstup dat pro přípravu zprávy 

• Přístup k předchozím vyměněným zprávám mezi posádkou a ATC [19]  

  

 

  



59 
 

ZÁVĚR 

V této práci jsem seznámil čtenáře s informačními systémy v rozsahu ATA 46, 

které jsou používané v nejmodernějších dopravních letadlech. I když tato práce ještě 

nebyla zpracována takto komplexně, zmíněné systémy mohou být s ohledem na vývoj 

proměnné v čase, což musí čtenář vzít do úvahy. 

Při tvorbě této práce jsem se, nicméně, seznámil s informačními systémy, které 

budou nejspíše dominovat v následujících desetiletích na palubách letadel a proto 

osobně kladu důraz na jejich znalost. 

Věřím, že má bakalářská práce, která je zpracovaná do podoby studijního 

materiálu poslouží jako učební text pro studenty oboru Technologie údržby letadel a 

zájemce o zkoušky teoretických znalostí z modulu Aerodynamika, konstrukce a 

systémy letadel. 
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Příloha I: Kontrolní otázky 

 

1) Který typ topologie počítačové sítě se nejvíce používá na palubách letadel: 

a) Kruh 

b) Hvězda 

c) Sběrnice 

 

2) Který typ topologie počítačové sítě je nejvhodnější k použití na palubách letadel: 

a) Sběrnice 

b) Kruh 

c) Hvězda 

 

3) Který typ topologie počítačové sítě je nejméně vhodný k použití na palubách 

letadel: 

a) Kruh 

b) Sběrnice 

c) Hvězda 

 

4) Kolik referenčních vrstev specifikuje Model ISO/OSI: 

a) 9 

b) 7 

c) 3 

 

5) Počítač, který řídí chod sítě, se nazývá: 

a) Server 

b) Provider 

c) Klient 

 

6) Síť, která vzniká uvnitř LAN a nezávisí na fyzickém uspořádání a propojení se 

nazývá: 

a) WAN 

b) Virtuální LAN 

c) MAN 
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7) Která avionická síť se začala používat jako první v letadlech: 

a) Federovaná architektura 

b) Nezávislá architektura 

c) Integrovaná modulová avionika   

 

8) Mezi hlavní přednost duplexního přenosu patří: 

a) Obousměrná komunikace 

b) Možnost zavést do obvodu více vodičů pro lepší úroveň zálohování 

c) Snížení hmotnosti vodičů na palubách letadel 

 

9) Které vlastnosti popisuje protokol sběrnice: 

a) Elektrické vlastnosti 

b) Mechanické vlastnosti 

c) Elektrické a mechanické vlastnosti 

 

10)   Podoba průmyslového Ethernetu používaného na palubách dopravních letadel se 

nazývá: 

a) IMA 

b) AFDX 

c) ISO/OSI 

 

11)   Základem AFDX je: 

a) Plně duplexní přepínaný Ethernet 

b) Běžný průmyslový Ethernet 

c) Paralelní sběrnice 

 

12)   Na které doméně síťového serveru je umístěno vážení a vyvažování letadla: 

a) Doména letových operací 

b) Doména avioniky 

c) Doména kabiny a komunikace 

 

13)   EFB (Electronic Flight Bag) je: 

a) Informační systém zobrazující primární parametry letu 

b) Informační systém motoru 
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c) Informační zařízení pro provoz letadla 

 

14)   Sběrnice AFDX patří do kategorie: 

a) Simplexních sběrnic 

b) Poloduplexních sběrnic 

c) Duplexních sběrnic 

 

15)   Doména avioniky komunikuje s avionikou letadla v: 

a) Obousměrné komunikaci 

b) Jednosměrné komunikaci 

c) Tato doména je nezávislá 

 

16)   Avionická architektura, která využívá koncept na bázi Ethernetu, se nazývá: 

a) Nezávislá architektura 

b) Integrovaná modulová avionika 

c) Federovaná architektura 

 

17)   Kolik sběrnic je zapotřebí při simplexním přenosu informací: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

18)   ATA 100 je: 

a) Norma číslování letadlové dokumentace 

b) Norma pro stanovení použití Ethernetu na palubách letadel 

c) Norma pro stanovení použití průmyslového Ethernetu 

 

19)   Přenos digitálních zpráv z letadla na zem zajišťuje systém: 

a) EFIS 

b) EICAS 

c) ACARS 
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20)   Který typ sběrnice se nejvíce používá na palubách letadel: 

a) Paralelní 

b) Sériová 

c) Sério-paralelní 

 

21)   Doména letových operací komunikuje s avionikou letadla v: 

a) Obousměrné komunikaci 

b) Jednosměrné komunikaci 

c) Tato doména je nezávislá 

 

22)   Která možnost popisuje Electronic Flight Bag (EFB) hardwarové třídy 1:  

a) Jedná se o přenosné elektronické zařízení připojené k letadlové elektrické 

síti prostřednictvím certifikovaného zdroje. Toto zařízení není nijak fyzicky 

připojeno skrze upevňovací zařízení 

b) Jedná se o přenosné elektronické zařízení připojené k letadlové elektrické síti 

prostřednictvím certifikovaného zdroje. Toto zařízení je přímo fyzicky připojeno 

skrze upevňovací zařízení. 

c) Elektrické zařízení trvale fyzicky instalované v kokpitu, propojené s avionikou 

letadla skrze sběrnice, vyžadující schválení letové způsobilosti. 

 

23)   Vysílací virtuální spojení sběrnice AFDX může být spojeno s velkým počtem 

přijímacích bodů, avšak: 

a) přijímací virtuální spojení musí být připojeno pouze k jednomu vysílacímu 

bodu 

b) musí být zajištěno vhodné fyzické zapojení 

c) přijímací virtuální spojení nemusí být připojeno pouze k jednomu vysílacímu 

bodu 

 

24)   Kolik LRU (Řadová výměnná jednotka) lze připojit ke sběrnici ARINC 629: 

a) 28 

b) 128 

c) 32 
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25)   Poskytovatelé systému ACARS jsou: 

a) ARINC, SITA 

b) AEEPS, EASA 

c) ATA, CAA 

 

26)   Označte správný postup vytvoření zprávy ACARS z letadla na zem: 

a) Automatické nebo manuální vytvoření zprávy, přijetí zprávy pozemní 

stanicí, formátování zprávy centrálním střediskem, zaslání zprávy 

adresátovi, dekodování, uložení zprávy  

b) Automatické nebo manuální vytvoření zprávy, zaslání zprávy adresátovi, 

formátování zprávy centrálním střediskem přijetí zprávy pozemní stanicí, 

dekodování, uložení zprávy  

c) Automatické vytvoření zprávy, formátování zprávy centrálním střediskem přijetí 

zprávy pozemní stanicí, zaslání zprávy adresátovi 

 

27)   Přes kterou doménu je používán k aplikacím údržby OMT – palubní terminál 

údržby: 

a) Doména avioniky 

b) Doména letových operací 

c) Doména kabiny a komunikace  

 

28)   Z kolika vrstev se skládá protokol TCP/IP: 

a) 7 

b) 4 

c) 3 

 

29)   Ve které vrstvě v modelu ISO/OSI vykonává činnost Ethernet: 

a) Relační vrstva 

b) Prezentační vrstva 

c) Fyzická vrstva 
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30)   Kterou skupinou norem je standardizován průmyslový Ethernet: 

a) ATA 

b) IEEE 

c) SITA 

 

31)   Kterou skupinou norem je standardizován Ethernet pro použití na palubách letadel: 

a) ARINC 

b) IEEE 

c) SITA 

 

32)   Vrstva, která v modelu ISO/OSI slouží pro navázání relací mezi koncovými 

stanice, zajišťuje práva, hesla a omezení se nazývá: 

a) Fyzická vrstva 

b) Relační vrstva  

c) Síťová vrstva 

 

33)   V sítí typu peer-to-peer je komunikace mezi počítači zajištěna: 

a) Řídícím počítačem 

b) Serverem 

c) Každý jednotlivý počítač komunikuje s ostatními počítači bez potřeby 

řídícího počítače 

 

34)   Jakou rychlostí jsou vysílány zprávy sběrnicí ARINC 429: 

a) 100 kbit/s 

b) 2 Mbit/s 

c) 100 Mbit/s 

 

35)   Jakou rychlostí jsou vysílány zprávy sběrnicí ARINC 629: 

a) 100 kbit/s 

b) 2 Mbit/s 

c) 100 Mbit/s 
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36)   Jakou rychlostí zprostředkovává datový přenos sběrnice AFDX: 

a) 10-100 Mbit/s 

b) 100 kbit/s 

c) 2 Mbit/s 

 

37)   Je nutné použít mechanismu CSMA/CD (metoda mnohonásobného přístupu s 

nasloucháním nosné vlny a detekcí kolizí) používaný v průmyslovém Ethernetu i u 

sběrnice AFDX: 

a) Ano 

b) Ne  

c) Pouze pokud to stanoví výrobce 

 

38)   Do kolika tříd je softwarově rozdělen Electronic Flight Bag (EFB):  

a) 5 

b) 3 

c) 2 

 

39)   Do kolika tříd je hardwarově rozdělen Electronic Flight Bag (EFB):  

a) 3 

b) 5 

c) 2 

 

40)   Která softwarová třída Electronic Flight Bag (EFB) zahrnuje pouze elektronická 

statická data (manuály FCOM, CCOM a další), běžně uvedená v tištěné podobě:   

a) Typ B 

b) Typ C 

c) Typ A 


