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Abstrakt 

 

V tejto bakalárskej prací je popísaný historicky prehľad a systémy ktoré nahradili v minulosti 

používané pozemne rádio navigačne metódy a systémy. V úvodnej časti tejto prace si zadefinuje 

termín rádionavigácia, je tu uvedený kde tento termín vznikol a čo popisuje.  V ďalšej časti je 

uvedení historicky prehľad v minulosti používaných  systémov ich rozdelenie podľa metód a 

technológii ktoré boli použite na navigáciu. Po historickom prehľade sa budem venovať 

systémom používaných v súčasnosti, kde sa tieto navigačne systémy využívajú, aké metódy a 

zariadenia sa používajú na určenie polohy a nasledovne navigovanie. V praktickej časti bude 

tato práca obsahovať multimediálnu prezentáciu ktorá popisuje základne rádionavigačne 

princípy, kde popíšem akým spôsobom som vytváral tuto multimediálnu prezentáciu na 

platforme Flash .  
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Abstract 
 

 

In this Bachelor work is described a historical review and systems which replaced terrestrial 

radio navigation methods and systems used in history. In the introduction section we defined the 

term radionavigation, the first-time use and what it describe. In the next section is historical 

review of systems used in the past, its splitting by methods and technology which were used on 

the navigation. After the historical review I will talk about systems used in the present, where 

we used them and which methods and devices is used to determine the position and navigating. 

In the practical part will be multimedial presentation which describe elemetary radionavigation 

princips where I describe which way I create this presentation based on the flash platform. 
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Seznam použitých symbolů 
 

Symbol Jednotky Význam symbolu 

Δt ms Časový rozdiel 

ΔΦ Degrees/Radians Fázový rozdiel 



 

 

Seznam použitých zkratek 
 

Zkratka Anglický význam Český význam 

ADF Automatic Directional Finder Automatický smerový 

zameriavač 

AM Amplitude Modulation Amplitúdová modulácia 

BEIDOU  Čínsky satelitný navigačný 

systém 

DDM Difference in Depth of Modulation Rozdiel v hĺbkach modulácií 

DECCA   

DME Distance Measuring Equipment Zariadenie na meranie 

vzdialenosti 

Galileo  Európsky satelitný navigačný 

systém 

GLONASS  Rusky satelitný navigačný 

systém 

GP GlidePath Zostupový maják 

GRI Group Repetition Interval Skupinovy Opakovaci Interval 

GPS Global Positioning System Globálny lokalizačný systém 

HEZ  Pristávací maják 

ILS Instrument Landing System Systém pre pristávanie 

lietadiel 

IM InnerMarker  Vnútorný Marker 

LAAS Local Area Augmentation Systém Systém pre pristávanie 

lietadiel 

LFF  Krátkovlnný rádiový maják 

LFR Low-Frequency Radio Range Nízko frekvenčný rádio rozsah 

LLZ Localizer Kurzový maják 



 

 

 

 

LORAN Long Range Navigation Ďalekonosný navigační 

systém 

LW Long Wave Dlhé vlny 

MLS Micro Wave Landing System Mikrovlnný systém pre 

navádzanie lietadiel 

MM Middle Marker  Stredný Marker 

NDBs Non-Directional Beacons Nesmerové majáky 

OMEGA  Hyperbolicky navigačný 

systém 

OM Outer Marker  Vonkajší Marker 

PD  Pristávacia dráha 

RDF Radio Direction Finder Nízkofrekvenčný 

hyperbolický navigačný 

systém 

TACAN Tactical Air Navigation System Takticky letecky navigačný 

systém 

TDOA Time Difference of Arrival Časový rozdiel príchodu 

TD Time Differential Časový rozdiel 

VEZ  Pristávací maják 

VKV  Veľmi krátke vlny 

VLF Very Low Frequency Veľmi nízka frekvencia 

VOR VHF omni Directional Radio Range Krátkovlnný všesmerový 

rádiomaják 

VORTAC  Kombinácia systémov VOR a 

TACAN 

ŠRC  Šikmá kurzová čiara 

  



 

 

Seznam použitých termínů 
 

Termín Význam termínu 

TRIANGULATION Proces určenia polohy bodu objektu meraním uhlov 

MULTILATERATION Proces určenia polohy bodu objektu meraním časového rozdielu 

signálov 
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1 Úvod 

Cieľom tejto bakalárskej práce poskytnúť prehľad v nedávnej dobe a súčasnosti používaných 

pozemných rádionavigačných systémov, ktoré sa používali v letectve, námorníctve a boli na 

baze pozemných rádio staníc. Práca nepopisuje navigáciu a lokalizáciu na baze satelitných 

systémov alebo pomocou mobilných alebo iných komunikačných sieti. V druhej kapitole si 

povieme niečo bližšie o pojme rádionavigacia . Každý systém používa inú metódu na určenie 

polohy, na to aby ste pochopili ako tieto systémy fungujú je potrebne poznať tieto metódy, preto 

si popíšeme na akej báze fungujú. Ďalej bude uvedený historicky prehľad v minulosti 

používaných pozemných rádionavigačných systémov, kde sa používali, aké metódy sa používali 

pri lokalizácii a navigácii. V ďalšej podkapitole si popíšeme v súčasnosti používané systémy 

v letectve a námorníctve, napríklad systémy, ktoré pomáhajú lokalizovať lietadlo vo vzduchu 

alebo systémy ktoré pomáhajú pri pristavaní lietadla na plochu. Ďalej ich rozdelíme podľa 

vývoja, princípu fungovania a kde sa používajú. Tretia kapitola bude obsahovať popis mnou 

vytvorenej multimediálnej prezentácie, kde budem rozoberať postup návrhu, použité platformy 

a programy, ktoré s tými platformami pracujú. Štvrtá kapitola bude obsahovať zhrnutie celej 

bakalárskej prace a záver. Po prečítaní tejto bakalárskej prace a prehliadnutí prezentácie by mala 

táto osoba získať bližšie informácie o rádionavigačných systémoch používaných v minulosti 

a súčasnosti.  
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2 Rádionavigácia 

2.1 Pojem rádionavigácia 

Rádionavigácia vychádza zo všeobecného termínu navigácia. Navigácia je vedenie objektov po 

určenej trajektórii a určovanie ich polohy. Termín navigácia vznikol z latinských termínov navis 

(znamenajúci "loď") a Agere (znamenajúci "premiestňovať, smerovať). Dnes sa tento termín 

bežne používa aj v spojení s pozemnou, leteckou i kozmickú dopravou. 

 

Rádionavigácia je meranie a určovanie polohy a pohybu telies v priestore pomocou odrazených 

elektromagnetických vĺn. Je rozdelená na dve skupiny: 

• Systémy základňových staníc 

• Autonómne systémy 

2.2 Metódy 

2.2.1 Triangulácia 

Triangulácia je proces určenia polohy bodu objektu meraním uhlov, umiestnenie dvoch 

majákov do známych miest na oboch koncoch fixnej základne. Ak poznáme vzdialenosť týchto 

fixných bodov a uhly ktoré zvierajú s tretím bodom, môžeme použiť princíp triangulácie. 

Triangulačný princíp je založený na zákonoch trigonometrie, ktoré stanovujú, že ak jedna strana 

a dva uhly trojuholníka sú známe, ostatne dve strany a uhol možno ľahko vypočítať. 

Umiestnenie bodu je všeobecne stanovené na základe merania uhlov majákov na známych  

miestach a aplikovaním ich na riešenie trojuholníka.  
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Obr. 2.11 Trojuholník  
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                 ( ) (2.2) 

                 ( ) (2.3) 

                 ( ) (2.4) 

 

 

2.2.2 Multilateracia 

Je navigačná technika založená na meraní rozdielu vo vzdialenosti podľa časového rozdielu 

signálov (TDOA) z dvoch alebo viacerých vysielacích staníc na presne určených miestach, 

ktoré vysielajú signály v presne určených časoch. Tato metóda je taktiež známa ako 

hyperbolická navigácia. 

Je to teda proces umiestnenia objektu pomocou kríženia hyperboloid, ktoré vyplývajú z merania 

časových rozdielov. Pozemne stanice vysielajú v rovnakom čase. Prijímač TDOA zachytáva 

tieto signály a meria časový rozdiel medzi týmito signálmi. Prijímač nepotrebuje poznať čas 

kedy bol signál emitovaný, iba časový rozdiel signálov. 

V 2D priestore určujeme polohu pomocou hyperboly a v 3D priestore pomocou hyperboloid. Na 

vytvorenie hyperboloidy potrebuje potrebujeme poznať časový rozdiel aspoň z dvoch 
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vysielačov, pomocou ďalšieho tretieho vysielača nám vznikne druhy hyperboloid. Priesečníkom 

týchto hyperboloidov je krivka, teda oblasť kde sa nachádza TDOA prijímač. Na presné určenie 

polohy potrebujeme aspoň štyri vysielače.  

Všeobecne platí, že N počet prijímačov poskytne N-1 hyperboloid.  Keď máme n> 4 počet 

prijímačov teda N-1 hyperboloid. Za predpokladu, že je dokonalý model a meranie tak by sa 

tieto hyperboloidi mali pretínať v jednom bode.  V skutočnosti sa povrchy len zriedka pretínajú, 

z dôvodu rôznych chýb.  

 

Dobu šírenia signálu od vysielačov V1(znama poloha         )  V2(znama poloha         ) 

V3(znama poloha        ) V4(znama poloha         ) k prijímači P(neznáma poloha x,y,z) 

spočítame ako: 

     
 
 ⁄ (√(    )

  (    )
  (    )

 ) (2.5) 

     
 
 ⁄ (√(    )

  (    )
  (    )

 ) (2.6) 

     
 
 ⁄ (√(    )

  (    )
  (    )

 ) (2.7) 

     
 
 ⁄ (√(    )

  (    )
  (    )

 ) (2.8) 

 

c je rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn (299 792 458 m/s vo vákuu), pre prehľadnejšie 

vyjadrenie rovníc do V4 dosadíme (              ). 

               (2.9) 

               (2.10) 

               (2.11) 

 

 

Hodnoty    meriame, súradnice bodov V1, V2, V3 sú známe. Neznámu polohu vypočítame 

dosadením do rovníc a riešime to ako sústavu troch rovníc o troch neznámych. 

Tieto systémy môžu existovať v dvoch variantách: 
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 Variant s jedným vysielačom (neznáma poloha)  a niekoľko prijímačov (známa 

poloha) – určenie polohy vysielacieho objektu. 

 Variant s jedným prijímačom (neznáma poloha)  a niekoľko vysielačov (známa 

poloha) – určenie polohy vlastného prijímača. 

 

 

2.3 História rádionavigácie  

2.3.1 RDF(Radio Direction Finder) 

Prvá zmienka o  navigačnom systéme pochádza z roku 1902 kde si John Stone Stone dal 

patentovať prvý zameriavací systém, neskôr bol tento systém vylepšený dôstojníkom britskej 

armády Frankom Adcockom a nazval ho RDF (Radio Direction Finder). Rádiový smerový 

zameriavač pracuje na báze smerovej antény a indikátoru sily signálu. Anténu otáčame po 

horizonte a pomocou indikátora meriame silu signálu, kde bude indikátor ukazovať najvyššiu 

hodnotu sily signálu tak tým smerom sa bude nachádzať vysielač rádiových vĺn. Pomocou 

viacerých pozemných staníc, o ktorých vieme ktorým smerom sa nachádzajú, môžeme určiť 

vlastnú polohu vid. obrázok 2.1. 

Obr. 2.1 RDF spôsob zistenia polohy  
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Rádiove vysielače v oblasti leteckej a námornej navigácie sú známe ako radiomajáky.  Vysielač 

vysiela morzeovku, vysiela na dlhych vlnach (150 - 400 kHz), alebo strednych vlnach (AM) 

(520 - 1720 kHz), tieto vlny obsahujúce frekvenčný identifikátor stanice, ktorý slúži na 

potvrdenie stanice a jeho prevádzkový stav.  Pretože tieto rádiové signály sú vysielané vo 

všetkých smeroch (všesmerový) počas dňa, signál sámo sebe  neobsahuje informácie o smere a 

tieto signály sú preto označuje ako nesmerove signálny alebo NDBs. V rokoch 1930-1940 bol 

tento systém upravený na používanie v námorníctve a v letectve. Antény systému museli byť 

malé, ľahké a aerodynamické aby nezaťažovali lietadlo, nenarúšali ich aerodynamiku a aby sa 

dali použiť aj na malých lodiach. Dnes mnoho NDBs bolo vyradených z prevádzky v prospech 

rýchlejšieho a oveľa presnejšieho navigačného systému GPS.  Avšak nízke náklady ADF a RDF 

systémov a pokračujúca existencii AM vysielania, umožňujú týmto zariadeniam naďalej 

fungovať a to predovšetkým pre použitie v malých lodiach, ako doplnok alebo záloha na GPS. 

Problémom tohto systému bolo že, ak sa smerová anténa systému nachádzala na pohyblivom 

objekte tak smer antény bolo potrebne neustále korigovať tak, aby vždy bola kolmá na pozemnú 

vysielaciu staniu. Tato anténa potrebovala operátora ktorý ju musel vždy natáčať správnym 

smerom, preto sa tento systém časom zdokonalil a začali sa používať motorizovane antény. 

Po zdokonalení tento systém zmenil názov na Automatický smerový zameriavač (ADF). Je to 

systém ktorý pracuje na to istom princípe ako RDF ale na natáčanie antény používa 

motorizovaný systém. Riadiaci systém sa naladí na požadovanú frekvenciu v pasme LW taktiež 

sa môže používať pásmo AM, ale toto pásmo nie je spoľahlivé na navigačne účely. Po naladení 

frekvencie operátor overí totožnosť pozemnej stanice počúvaním Morseovej abecedy. Systém 

potom automaticky natáča smerovú anténu tak, aby vždy ukazovala smer pozemnej stanice 

NDB. Palubný ukazovateľ smeru je väčšinou skombinovaný s magnetickým kompasom 

pomocou ktorého môže operátor vypočítať smer od majáku. 

 

Obr. 2.2 ADF palubní přistroj  
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Tabuľka 2.1: Parametre systému RDF 

Skratka RDF 

Názov Radio Direction Finder 

Hardware 

 

NDB pozemne stanice, palubný rádiový zameriavač, 

navigačné mapy 

Používane kmitočty 150 - 400 kHz, 520 - 1720 kHz 

Modulácia Amplitúdová 

Prijímacia anténa Ručne ovládaná smerová, automaticky ovládaná 

Prenášané informácie Pozemný maják vysiela svoj identifikátor vo forme 

Morseovej abecedy 

Určené pre Civilne a vojenské letectvo, námorníctvo 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje 

Presnosť ± 2° 

Vzdialenosť Závisí od výkonu a veľkosti antény 

Funkčnosť Stále v prevádzke 

 

2.3.2 LFR (Low-Frequency Radio Range) 

Po prvej svetovej vojne sa letectvo začalo rozširovať do civilnej sféry. Rýchle a spoľahlivé 

doručovanie pošty a komerčné lety dávali požiadavku na vyvinutie navigačných systémov ktoré 

budú fungovať za každých leteckých podmienok. Dňa 24. septembra 1929 poručik americkej 

armády James Harold Doolittl "Jimmy" (neskôr generál) demonštroval prvý tzv. slepý let. 

Dokázal navigovať lietadlo iba s využitím prístrojov bez vonkajšej viditeľnosti lokalizačných 

bodov. 

Doolittle použil novovyvinuté gyroskopické nástroje, ukazovateľ polohy a kompas aby mu 

pomohli udržať smer a náklon lietadla a osobitne navrhnutý smerový rádiový systém navigácie, 

ktorý dokázal navigovať lietadlo až na požadovane letisko. Doolittlovo experimentálne 

zariadenia bolo účelovo navrhnute pre lietanie podľa prístrojov, technológia musela byť 

spoľahlivá, masovo vyrábaná a široko nasadená a to ako na zemi, tak aj v leteckom prostredí. 
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Tento systém sa nazýval nízko frekvenčný rádio rozsah (LFR), tiež znamy ako Four-Course 

Radio Range, LF/MF Four-Course Radio Range, A-N Radio Range alebo Adcock Radio Range. 

Používaný ako hlavný systém bol v rokoch 1930 a 1940, neskôr bol tento rádionavigačný 

systém nahradený systémom VOR.  

Systém sa skladal s vysielacích antén, ktoré boli umiestnene na strategických miestach blízko 

letiska  a prijímača umiestneného na palube lietadla. Vysielaciu časť tvorilo  päť vysielacích 

antén. Antény typu krížené slučkové antény a neskôr Adcock vertikálne antény, ktoré mali lepší 

výkon obzvlášť v noci,  boli rozmiestnene po rohoch štvorca o rozmeroch 130x130m a piata 

bola umiestnene v strede štvorca, výška antén bola 41m. Signál vysielaný týmito anténami bol 

zakódovaný pomocou Morseovej abecedy, nosná vlna v rozsahu 190 kHz až 535 kHz. Každá 

pozemná stanica mala pridelenú frekvenciu zvlášť, vyžarovaný výkon bol 1500 wattov. Signál 

v tvare Morseovej abecedy obsahoval identifikátor pozemnej stanice a postupnosť Morseových 

značiek v tvare N ("DAH-dit, DAH-dit, ..."), A ("di-Dah, di-Dah, ... ") alebo stály tón kde 

všetky signály mali rovnakú intenzitu.  

 

 

Obr. 2.3 postupnosť Morseových značiek 

 

Na obrázku 2.3 je znázornená postupnosť Morseových značiek v čase. 2 antény vysielali 

postupnosť N ďalšie dve postupnosť A, podľa polohy lietadla mohol počúvať postupnosť N, A, 

stály tón alebo žiadny tón. 
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Obr. 2.4 Ukážka vzdušných ciest 

 

Každá posádka lietadla pracovala okrem prístrojov aj z navigačnými mapami na ktorých sú 

zaznačené dohodnuté letecké trasy, polohy a identifikátory pozemných navigačných staníc, 

rozdelenie oblasti do kvadrantov, presné pokyny na pristátie, informácie o pristávacej ploche, 

pokyny pre vyčkávanie alebo opakovanie pristania. Obrázok 2.4 znázorňuje priestor rozdelený 

do štyroch kvadrantov. Lietadlo č.1 počuje ("DAH-dit, DAH-dit, ...") teda postupnosť typu A,  

lietadlo č. 2 počuje ("DAH-dit, DAH-dit, ...") postupnosť typu N,  lietadlo č. 3 počuje stály ton, 

lietadlo č.4 nepočuje nič a lietadlo č.5 počuje stály tón ale s nižšou hlasitosťou. Táto kľudová 

zóna s názvom " Cone of Silence " znamenal pre pilotov, že lietadlo bolo priamo nad stanicou, 

ktorá slúži ako kladný pozemný referenčný bod pre postup priblíženia a pristátia.  
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Čoskoro RDF prijímača boli drahé, objemné a bolo s nimi ťažké operovať, ale jednoduchšie a 

menej nákladná pozemná inštalácia umožnila jednoduché pridávanie NDB staníc ako systém 

prejazdových bodov ako doplnok k LFR systému. Moderné RDF prijímača, tzv. "automatické 

zameriavače" sú malé, lacné a ľahké na ovládanie a NDB je dodnes ako doplnok a zálohovanie 

na VOR a GPS navigáciu, hoci sú stanice sú postupne vyradzované. 

Aj napriek tomu, že bol systém LFR používaný po celé desaťročia ako hlavná letecká navigačná  

metóda, pri nízkej viditeľnosti a pri nočnom lietaní to malo niektoré známe obmedzenia a 

nevýhody.  Kurzy liniek boli výsledkom rovnováhy medzi žiarením z rôznych vysielačov. 

Úroveň žiarenia mohla kolísať v závislosti na poveternostných podmienkach, vegetácii, 

snehovej pokrývke v blízkosti stanice a dokonca aj podľa uhlu antény palubného prijímača.  Za 

určitých podmienok by mohol signál z kvadrantu A "preskočiť" do kvadrantu N, čo spôsobuje 

falošný "virtuálny kurz".  Tiež búrky a iné atmosférické poruchy, ktoré vytvárajú 

elektromagnetické rušenie, môžu narušiť rozsah signálov a produkujú rušivé zvuky v 

slúchadlách pilotov. 

Tabuľka 2.2: Parametre systému LFR 

Skratka LFR 

Názov Low-Frequency Radio Range 

Hardware Štvor-smerový rádio maják, palubný rádiový prijímač, 

Adcock vertikálna anténa 

Používane kmitočty 190 - 535 kHz 

Modulácia Amplitúdová 

Vysielacia anténa Adcock vertikálna anténa 

Prenášane informácie Pozemný maják vysiela postupnosť znakov forme Morseovej 

abecedy závislosti od polohy prijímača 

Určene pre Civilne a vojenské letectvo 

Navigácia Sledovanie určených leteckých koridorov a počúvanie rádia 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje,elektromagnetické 

rušenie, falošný "virtuálny kurz" 

Presnosť ± 3° 



 

RÁDIONAVIGÁCIA 

 

11 

 

Vzdialenosť Závisí od výkonu a veľkosti antény 

Funkčnosť Prevádzka bola ukončená 

 

2.3.3 LFF (Lande Funkfeuer) 

Krátkovlnný rádiový maják, Ultra Kurzwellen-Lande Funkfeuer (LFF)  alebo taktiež používaný 

názov Lorenz lúč bol navigačný systém vyvíjaný od roku 1932 spoločnosťou Lorentz AG. Pred 

druhou svetovou vojnou Nemci nasadili LFF systém, ktorý navigoval a pomáhal lietadlám 

pristáť v noci a za zhoršených leteckých podmienok na mnohých letiskách v Nemecku i mimo. 

Základná myšlienka systému sa neskôr vyvinula do diaľkového systému pre leteckú navigáciu 

známy ako Elektra.  Ďalší vývoj vytvoril systém, ktorý fungoval na veľmi dlhé vzdialenosti, 

stovky či tisíce kilometrov, známy ako Sonne (alebo často, Elektra-Sonnen). Lietadla, lode 

a ponorky dokázali zachytiť signál z tohto systému ďaleko od pevniny. Briti zachytili signál zo 

Sonne a pomocou vlastných prijímačov a máp začali ho používať pre vlastnú navigáciu pod 

názvom konzola (Consol). 

Lorenz používa jeden rádiový vysielač ktorý vysiela na 38 MHz a tri antény umiestnené 

paralelne v rade na konci dráhy . Centrálna anténa vždy vysiela, zatiaľ čo ďalšie dve postranné 

antény vysielajú striedavo.  Ľavá anténa vysiela krátko, iba 1/8 sekundy, oblasť ktorú pokrýval 

signál z tejto antény sa vola dot-sektor a  zvyšných 7/8 sekundy vysiela pravá anténa s názvom 

dash-sektor.  Signál môže byť zachytený v priamke s pristávacou dráhou, do vzdialenosti 30 km  

Keď sa lietadlo blížilo k pristávacej dráhe, piloti naladili rádio na vysielaciu frekvenciu a 

počúvali. Ak zistili že sa nachádzajú v  dot-sektore tak pilot upravil kurz v smere doprava, ak 

boli v dash-sektore tak smer upravili doľava.  Kľúčom k systému bola plocha v strede, kde sa 

dva signály prekrývali a v tejto oblasti bolo počuť trvalý tón známy ako Equi-signálu.  

Pilotovou úlohov bolo skorigovať kurz letu tak aby v rádiu bolo počuť Equi-signál. Obrázok 2.5 

znázorňuje grafické vyjadrenie rozdelenia oblasti na tri sektory. 
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Obr. 2.5 Grafické znázornenie princípu lorenz lúču 

 

Okrem vysielacej stanice umiestnenej na konci dráhy používal LFF dva malé rádiové: jeden 300 

m pred začiatkom pristávacej dráhy (maják s názvom HEZ) a ďalší 3 km (maják VEZ). Oba 

majáky taktiež vysielali na 38 MHz modulovaný signál s frekvenciou 1700 a 700 Hz.  Tieto 

signály boli vysielané smerom  priamo hore nad majáky, bolo ich počuť krátko ako lietadlo 

letelo nad nimi.  Keď sa lietadlo nachádzalo nad majákom HEZ tak pilot by mal mať priamu 

viditeľnosť na pristávaciu dráhu. Ak nemal viditeľnosť tak sa pokúšal pristáť naslepo pomocou 

VEZ majáku. 

Lorenz mohol navigovať lietadlo po priamke s relatívne vysokou presnosťou.  Avšak to 

vyžaduje pomerne stále sledovanie rádia pilotom. Ďalším vývojovým stupňom bol indikátor 

v kabíne lietadla, ktorý počúval signály a zobrazoval smer k osi dráhy.  Indikátor mal tiež 

kontrolku, ktorá oznamovala, že lietadlo prešlo HEZ a VEZ majákmi.   

V druhej svetovej vojne bol princíp Lorenz lúča modifikovaný a používaný nemeckou 

Luftwaffe ako základ mnohých slepých bombardovacích systémov, najmä Knickebein a X-

GERATA. Používali sa hlavne na nočné  bombardovanie na území anglických miest.  X-

GERATA bol veľmi podobný LFF, stačila len mierna úprava, aby systém dokázal pracovať na 

oveľa dlhšie vzdialenosti.  Používal rovnaké frekvencie, aby už nainštalované LFF prijímače 

dokázali pracovať s týmto signálom. 

Keď spojenci objavili existenciu systému Knickebein, začali ho úspešne rušiť. Systém "X-

GERATA" nebol nejakú dobu úspešne blokovaný.  Neskoršie Nemecké inovácie ako 
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"Baedeker" alebo "Taub" používali nadzvukovú moduláciu. Čoskoro spojenci našli spôsoby ako 

blokovať tieto inovácie. 

Dlhý rad verzií vyvinutými Nemcami počas vojny bol po vojne používaný v mnohých krajinách 

na civilné účely, väčšinou pod anglickým názvom konzoly.  Vysielače boli inštalované v USA, 

Veľkej Británii a ZSSR.  

Tabuľka 2.3: Parametre systému LLF 

Skratka LLF 

Názov Lande Funkfeuer 

Hardware Rádio maják, smerové antény, palubný rádiový prijímač 

Používane kmitočty 38 MHz 

Modulácia Amplitúdová 

Vysielacia anténa Smerová anténa 

Prenášane informácie Pozemný maják vysiela postupnosť znakov forme Morseovej 

abecedy závislosti od polohy prijímača 

Určene pre Civilne a vojenské letectvo 

Navigácia Počúvanie radia a sledovanie stáleho tonu 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje, 

elektromagnetické rušenie, nepriateľské rušenie, priamy 

pristup 

Presnosť ± 2m 

Vzdialenosť Závisí od výkonu a veľkosti antény 

Funkčnosť Prevádzka bola ukončená 
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2.3.4 Decca Navigator System 

Bol to nízkofrekvenčný rádionavigačný systém pre lode a lietadlá, ktoré určovali svoju polohu 

tým, že porovnávali rádiové signály z pevných navigačných majákov. Systém používal 

frekvenciu od 70 do 129 kHz. Prvýkrát bol nasadený počas druhej svetovej vojny kedy 

spojenecké sily potrebovali systém, ktorý by mohol byť použitý pre navádzanie lietadiel na 

pristaviacu plochu.  Rovnako ako v prípade Loran C  je primárne určený pre lodnú plavbu v 

pobrežných vodách.  

Pozícia bola vypočítaná použitím Multilateraciou, porovnaním fázového rozdielu rádiových 

signálov získaných z niekoľkých pevných staníc.  

Systém sa skladal z niekoľkých pozemných rádiomajákov organizovaných do reťazí.  Každá 

reťaz sa skladala zo stanice Master a troch (niekedy dvoch) Slave staníc nazvaných červená, 

zelená a fialová.  V ideálnom prípade boli Slave stanice umiestnené na vrcholoch 

rovnostranného trojuholníka s Master v strede. Vzdialenosť medzi Master a Slave bola typicky 

60 až 120 námorných míľ  Každá stanica vysiela kontinuálny signál tak, že porovnaním 

fázového rozdielu signálov z Master a jednou zo Slave vyústil v súbor hyperbolických liniek. 

Tento súbor liniek bol zakreslený do navigačných máp, ak sa v zakreslenej oblasti nachádzali tri 

stanice typu Slave tak, v mape boli zobrazene tri súbory liniek nazývané červená, zelená a 

fialová. Každá farba mala svoj palubný ukazovateľ. Hodnoty fázového posunu zobrazené na 

týchto ukazovateľoch piloti zakreslili do máp. 
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Obr. 2.6 Navigačná mapa na ktorej je zobrazený súbor hyperbolických kriviek[13] 

Obrázok 2.6 nám zobrazuje navigačnú mapu na ktorej sú zakreslene hyperbolické linky. 

Obslužná posádka porovnávala hodnoty získané navigačným systémom a týmito mapami. 

Prijímače jednotky mali problém určiť začiatok fázy z kontinuálneho signálu, ktorý bol 

prijímaný, preto prišlo vylepšenie nazývané multipulz. Je to čas na konci každého cyklu kedy 

všetky 4 stanice vysielajú súčasne, ten čas trval  0,45 sekundy na konci každého cyklu. 

Patenty na tento systém vlastnila súkromná firma Decca Navigator, firma vytvorila monopol na 

trhu preto iný výrobcovia prijímačov museli platiť licenčné poplatky. Neskôr bol tento monopol 

rozbitý, zodpovednosť za prevádzku prevzalo ministerstvo dopravy Veľkej Británie. Neskôr na 

rozhodnutie Európskej únie bola prevádzka systému ukončená.  

Tabuľka 2.4 : Parametre systému Decca 

Skratka Decca 

Názov Decca Navigator System 
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Hardware Rádio maják, palubný rádiový prijímač 

Používane kmitočty 70 do 129 kHz 

Určenie polohy Multilateracia 

Vysielacia anténa Všesmerová anténa 

Prenášane informácie Pozemný maják vysiela informácie s určitou fázou 

Určene pre Civilne a vojenské letectvo 

Navigácia Výpočet posuvu fázy a nanášanie jej do máp pomoc 

hyperbolických liniek 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje, 

elektromagnetické rušenie, monopol 

Presnost ± 200 m 

Vzdialenosť 740 km 

Funkčnosť Prevádzka bola ukončená 

 

 

2.3.5 OMEGA 

Bol vyvinutý námorníctvom Spojených štátov pre vojenské letectvo.  Každá stanica Omega 

vysiela nízkofrekvenčný signál. Ako lokalizačná metóda sa používala multilateracia a princíp 

porovnania  fázy signálov .  Systém operoval v časti VLF spektra medzi 10 až 14 kHz. Pred 

ukončením prevádzky sa začal používať aj na civilne účely.  Na lokalizáciu objektu bolo treba 

tri pozemne stanice, prijímač mohol nájsť polohu s presnosťou na 2,2  km. Omega stanice 

používali veľmi rozsiahle antény, aby dokázali vysielať na extrémne nízkej frekvencii.    

Krajina nie je dokonalý vlnovod.  Nedokonalé steny ionosféry Zeme dokázali ovplyvniť signály 

v mnohých ohľadoch. Fázová rýchlosť v rozmedzí veľmi krátkych vĺn je závislá na stave tohto 

vlnovodu. Zemsky vlnovod je závislý na tvare a výške ionosféry, ktorá je zase v závislá na 

postavení slnka a ročnom období.   

Diurnálny účinok je spojený s pozíciu slnka, pretože jeho žiarenie reguluje výšku a tvar 

ionosféry.  Počas dňa, je ionizačná vrstva znížená na približne 70 km, čím sa zvyšuje rýchlosť 
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fázy.  V noci sa vrstva pohybuje do cca 90 km, čím sa znižuje fázy rýchlosť. Šírenie býva 

najstabilnejšie v priebehu dňa aj keď podmienky sa pomaly menia. 

 

Obr. 2.7 Zobrazenie rozmiestnenia staníc omega vo svete 

 

Vzhľadom k úspechu Global Positioning System použitie Omega klesalo od roku 1990 až do 

bodu, kde prevádzka Omegy bola stratová.  Omega bola trvalo ukončená dňa 30. septembra 

1997 a všetky stanice ukončili činnosť.   

Tabuľka 2.5 Parametre systému OMEGA 

Skratka OMEGA 

Hardware Rádio maják, palubný rádiový prijímač 

Používane kmitočty 10 až 14 kHz 

Určenie polohy Multilateracia 

Vysielacia anténa Všesmerová anténa 

Prenášane informácie Pozemný maják vysiela informácie s určitou fázou 

Určene pre Civilne a vojenské letectvo 
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Navigácia Výpočet posuvu fázy a nanášanie jej do máp pomoc 

hyperbolických liniek 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje, 

elektromagnetické rušenie,pozíciu slnka 

Presnosť ± 2200 m 

Vzdialenosť 11000 km 

Funkčnosť Prevádzka bola ukončená 

 

 

2.4 Súčasnosť rádionavigácie 

2.4.1 VOR (VHF omni Directional Radio Range) 

Krátkovlnný všesmerový rádiomaják bol vyvinutý v USA a nasadený v roku 1946. Ako 

lokalizačná metóda bola použitá multilaterácia, ktorá porovnávala posun fázy referenčného 

signálu a signálu s posunutou fázou. Pozemná stanica obsahovala dve antény: Majster a Slave. 

Master anténa bola umiestnená v strede pomyselného kruhu, vysielala všesmerový signál, ktorý 

sa nazýval referenčný. Slave anténa ako celok  mala tvar obvodu pomyselného kruhu, 

v skutočnosti sa tento pomyselný kruh skladal z 16 antén usporiadaných do tohto tvaru. Každa 

anténa vysiela smerový signál v inom časovom okamihu a vytvára ilúziu otáčajúceho sa kruhu. 

Tento kruh sa otočí 30 krat za sekundu a tvar VF poľa je kardioida. Na prijímacej strane vzniká 

amplitúdová modulácia 30Hz s variabilnou fázou signálu, ktorá záleží od toho akú polohu má 

prijímač vzhľadom na vysielaciu stanicu. Systém tiež vysiela signál s referentov fázou, nosná 

vlna signálu je o 10kHz vyššie ako hlavná nosná frekvencia. Je modulovaná frekvenčné 30Hz 

a ma konštantnú fázu. 

Systém využíva rádiové frekvencie v pásme od 108 do 118MHz a bol používaný pre civilne 

účely. Na celom svete bolo vybudovaných približne 3000 pozemných staníc ktoré mali dosah 

asi 200km. 
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Obr. 2.10 Grafické zobrazenie vyžarovania jednotlivých antén  

 

Palubný prijímač prijíma referenčný a fázovo posunutý signál. Porovnaním fáz zistíme hodnotu 

fázového posuvu, ktorý reprezentuje hodnotu azimutu voči pozemnej stanici. 

Rádiový prijímač umiestnený na navigovanom objekte prijímal dva signály: prvý na základnej 

nosnej vlne používal amplitúdovú moduláciu a perióda bola 30 Hz, druhy signál má nosnú vlnu 

posunutú o 10 kHz  oproti prvej vlne, používame frekvenčnú moduláciu s periódou 30Hz. Teda 

prijímač prijme tieto dva signály a po demodulovaní porovná fázový posun signálov a získa 

odchýlku, ktorú potom palubný indikátor zobrazí graficky. 

Systém vysiela vo frekvenčnom pásme od 108 do 118MHz a na určenie polohy používa dva 

druhy signálov: prvý je referenčný signál s konštantnou fázou a druhy je fázovo posunutý signál 

s premenlivou fázou. Referenčný signál je frekvenčne modulovaný a jeho frekvencia je 30Hz, 

nosná vlna ma frekvenciu vyššiu o 10 kHz oproti nosnej vlne signálu s premenlivou fázou. Fáza 

signálu je konštantná . Signál s premenlivou fázou je amplitúdovo modulovaný, jeho frekvencia 

je 30Hz. Hodnota fázy záleží od polohy prijímača. Odstup medzi kanálmi je 50kHz. 

 

Fázový posuv 

Určovanie polohy závisí na porovnaní fázového posuvu referenčného a variabilného signálu. 

Jeden stupeň posuvu reprezentuje jeden stupeň azimutu. 
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Obr. 2.10 Grafické zobrazenie fázových priebehov 

Na obrázku sú zobrazene názorne ukážky fázových posuvov s hodnotami 0°, 90°, 180°, 270°. 

Skratka Ref označuje referenčný signál a skratka Var označuje variabilný signál. 

Pretože atmosféra je nehomogénne prostredie tak toto prostredie nie je dokonalý vlnovod. Sú tu 

absorbčne oblasti, odrazové miesta a atď. Tieto oblasti a miesta deformujú prenášané vlny, tým 

pádom informácie prenášané týmito vlnami sú skreslené a to je hlavná nevýhoda klasického 

VOR systému. Preto časom prišlo vylepšenie pomocou dopplerovéhu efektu. Je to zmena 

vlnovej dĺžky elektromagnetických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja a pozorovateľa. 

Ak sa pozorovateľ pohybuje v smere vĺn potom čas medzi prechodmi vrcholom vlny je dlhší 

ako keby stál na mieste. Analogicky ak sa pohybuje proti smeru vĺn tak čas medzi vrcholmi je 

kratší, teda z jeho pohľadu by vlnová dĺžka bola kratšia ako  je skutočná dĺžka vlny. Tento 

systém s použitím doppleroveho efektu ma skratku D-VOR. 

Presnosť 

Presnosť systému VOR je ± 1,4 °.  Avšak merania ukazujú, že 99,94% vysielajúceho času  je 

systém presný na menej ako ± 0,35 °.  Vnútorná kontrola stanice VOR prepne na záložný 

systém alebo vypne v prípade, že chybovosť stanice presahuje určitú hranicu. 
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Všetky rozhlasové navigačné majáky sú povinné sledovať svoje vlastné výstupy. Väčšina z nich 

má redundantné systémy navrhnute tak, aby porucha jedného systému spôsobila automatické 

prepnutie na jeden alebo viac systémov v pohotovostnom režime.   

Všeobecnou  filozofiou je, že žiadny signál je lepší ako zlý signál.  

VOR majáky môžu sledovať sami seba tým, že má jednu alebo viac prijímacích antén 

umiestnených ďaleko od majáku.  Signály z týchto antén sú spracované a pomocou nich sa dá 

sledovať mnoho aspektov signálov.  Sledovanie aspektov signálov je definované v rôznych 

amerických a európskych normách 

 

Budúcnosť  

Je pravdepodobné, že satelitne navigačné systémy, ako je Global Positioning System (GPS) 

alebo Galileo, ktoré majú nižšie náklady na výrobu prijímačov nakoniec nahradia VOR 

systémy. Naopak signál VOR má tú výhodu, že ma vyššiu toleranciu voči nevhodným 

atmosférickým podmienkam a vyžarovanie antén je upravene podľa charakteristiky okolitého 

terénu. Aj napriek tomu, že budúce satelitné navigačné systémy, budú nahrádzať VOR, systém 

zostane v prevádzke ako záložný systém pre satelitne navigačné systémy.  Od roku 2008 v 

Spojených štátoch, ma navigácia pomocou GPS početnú prevahu nad systémami využívajúce 

VOR.  

 

 

 

Tabuľka 2.6: Parametre systému VOR 

Skratka VOR 

Názov VHF omni Directional Radio Range 

Hardware Všesmerový a smerový rádio maják, palubný rádiový 

prijímač 

Používane kmitočty 108 do 118MHz 

Určenie polohy Multilateracia 
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Vysielacia anténa Všesmerová a smerová anténa 

Prenášane informácie Pozemný maják vysiela dva signály z referenčnou 

a variabilnou fázou 

Určene pre Civilne letectvo 

Navigácia Porovnanie posuvu fázy a určenie azimutu 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje, 

elektromagnetické rušenie, terén 

Presnosť ± 900 m 

Vzdialenosť 320 km 

Funkčnosť Stále v prevádzke 

 

2.4.2 DME (Distance Measuring Equipment) 

Zariadenie na meranie vzdialenosti sa skladá zo vzdušného radaru, ktorý spolupracuje s 

pozemným majákom. Radar lietadla (vysielač) vysiela prúd impulzov, ktoré sú zachytené 

pozemným majákom. Ten tieto impulzy oneskorí a pošle späť lietadlovému radaru na známej 

vysielacej frekvencii. Automatické obvody v leteckej meracej jednotke spočítajú čas medzi 

odoslaním a prijatím súboru impulzov a odpočíta oneskorenie. Vypočítané informácie zobrazí 

pilotovi na meter kalibrovaný v míľach. Tento systém zvyčajné spolupracuje zo systémami 

VOR pod názvom VOR/DME alebo spoločne so systémom TACANA pod názvom VORTEC. 

Zariadenia 

Systém DME sa skladá z prijímacej palubnej jednotky a pozemnej jednotky.  Palubná jednotka 

sa skladá z radarovej antény, ktorá slúži na vysielanie a prijímanie požadovaných impulzov, 

a palubnej jednotky, ktorá sa skladá s vysielača, prijímača, modulátora, vyhľadávacej 

a sledovacej jednotky a zobrazovača vzdialenosti. Pozemná odpovedajúca jednotka sa skladá 

z prijímača, vysielača, modulátora, kódovej a video jednotky. 
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Obr. 2.11 Bloková schéma prijímacej palubnej jednotky a pozemný transpondér 

 

 

Rádiové frekvencie a modulácia dát  

DME frekvencie sú spárované s VKV všesmerového rozsahu (VOR), frekvencia a vyhľadávateľ 

DME je navrhnutý tak, aby sa automaticky naladil na zodpovedajúcu frekvenciu DME pri 

výbere VOR frekvencie.  Lietadlový DME vyhľadávateľ využíva frekvencie od 1025 do 1150 

MHz.  DME transpondéry vysielajú na kanáli v 962 až 1150 MHz a prijímajú na rovnakom 

kanáli medzi 962 až 1213 MHz.  Skupina sa delí na 126 kanálov pre posluch a 126 kanálov pre 

odpoveď.  K posluchu a odpovedi sa frekvencia  líši vždy o 63 MHz.  Rozteč všetkých kanálov 

je 1 MHz so šírkou spektra signálu 100 kHz.  

 

Palubný letecky vysielač vysiela súbor impulzov, ktorý je zobrazený na obrázku. Vysielač vyšle 

dva impulzy medzi ktorými je časový rozdiel 12µs, tieto impulzy detekuje pozemný prijímač, 

oneskorí tieto impulzy o 50ms a vyšle ich na späť na zemnej vysielacej frekvencii, ktorá je 

vyššia o 63MHz oproti frekvencii, na ktorej sme prijali tieto impulzy. 

Časový rozdiel 
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Letecká palubná jednotka vyšle par impulzov a ďalej počúva na vysielacom kanáli pozemnej 

stanice a hľadá pár impulzov, medzi ktorými je časová vzdialenosť 12µs. Palubná jednotka 

vyhodnotí časový rozdiel medzi odoslaným a prijatým párom impulzov, od tohto času ešte 

odpočíta 50µs oneskorenie pozemnej stanice. 

 

 

Obr. 2.12 jednoduché zobrazenie časového priebehu komunikácie palubnej jednotky a  

transpondéru 

 

Obrázok 2.12 zobrazuje jednoduché zobrazenie časového priebehu komunikácie palubnej 

jednotky zo pozemnou stanicou. Obr. 2.12 znázorňuje tzv. “X-mode“  impulzy medzi ktorými je 

časová vzdialenosť 12µs. Čas ktorý na uplynie medzi odoslaním série impulzov leteckou 

jednotkou a prijatím ich pozemnou jednotkou nám zobrazuje úsečka b =>   , úsečka c =>    

určuje čas oneskorenia pozemnou jednotkou, ktorý je  štandardne 50µs Ďalej je séria impulzov 

odoslaná späť palubnej jednotke, to nám zobrazuje úsečka d =>   . Celkovy čas od odoslania 

a spätného prijatia impulzov spočítame ako  

                         (2.12) 

 

Výpočet vzdialenosti 

Porovnaním párov impulzov vyhodnotíme čas šírenia          medzi lietadlom 

a transpondérom a späť. Rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn je približné c = 299 792 

458m/s. Pretože lietadlo a transpondér nemajú rovnakú nadmorskú výšku, potom táto 

vypočítaná vzdialenosť je fyzická, preto tuto vzdialenosť musíme prepočítať pomocou 

trigonometrických funkcii.  
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Fyzickú vzdialenosť medzi leptadlom a transpondérom vypočítame: 

 
     ((              )   

 

 
)     

(2.13) 

 

Obr. 2.13 Výpočet vzdušnej vzdialenosti 

 

    nám obrázku 2.13 znázorňuje úsečka c. Ďalšiu vzdialenosť, ktorú potrebujeme je 

nadmorská výška v ktorej sa lietadlo aktuálne nachádza, výška sa dá získať z palubného 

výškomeru          . Leteckú vzdialenosť znázorňuje úsečka a, vypočítame ju pomocou vzťahu 

                  
            

 
 (2.14) 

 
             √    

           
 
 

(2.15) 

 

Presnosť  

Presnosť pozemných staníc je 185 m (± 0,1 NMI ). Je dôležité pochopiť, že DME poskytuje 

fyzickú vzdialenosť medzi lietadlom a transpondérom DME.  Táto vzdialenosť závisí na 

trigonometrii, pomocou diagonálnej vzdialenosti a nadmorskej výške lietadla vypočítame 

horizontálnu vzdialenosť medzi meranými bodmi.  

Napríklad ak sa lietadlo nachádzalo priamo nad stanicou v nadmorskej výške 1km, systém 

zobrazuje hodnotu 1km. Problém je v tom že  sa v tomto prípade sa na výpočet vzdialenosti 

nedá použiť trigonometria, hodnota chyby sa zvyšuje z rastúcou nadmorskou výškou lietadla. 
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Radionavigačné pomôcky musia držať určitú mieru presnosti vzhľadom k medzinárodným 

štandardom, FAA, EASA , ICAO , atď. ICAO odporúča presnosť 1,25% z meranej vzdialenosti. 

 

Obmedzenie 

Typický DME transpondér môže poskytnúť informácie o vzdialenosti 100 lietadlám naraz.  Nad 

túto hranicu sa transpondér vyhýba preťaženiu tým, že obmedzí výkon prijímača.  Odpovede na 

dlhšiu vzdialenosť sú ignorované, tým sa pomáha znížiť zaťaženie transpondéra. 

Budúcnosť  

Zatiaľ sa o ukončení DME neuvažuje, naopak bude pokračovať a prípadne sa ďalej rozširovať 

ako alternatívny zdroj pre navigáciu pomocou vesmírnych navigačných systémov ako je GPS a 

Galileo . 

Tabuľka 2.7: Parametre systému DME 

Skratka DME 

Názov Distance Measuring Equipment 

Hardware Pozemný transpondér, palubný prijímač 

Používane kmitočty 962 až 1150 MHz 

Určenie polohy Meranie času medzi odoslaním a prijatím signálom 

Vysielacia anténa Všesmerová a smerová anténa 

Prenášane informácie Pozemný maják vysiela presne usporiadaný súbor impulzov 

Určene pre Civilne letectvo 

Navigácia Výpočet vzdialenosti 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje, 

elektromagnetické rušenie,poloha 

Presnosť ± 1,25% z meranej vzdialenosti 

Vzdialenosť 320 km 

Funkčnosť Stále v prevádzke 
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2.4.3 ILS (Instrument Landing System) 

Systém presných približovacích majákov je presný pozemný približovací systém, ktorého 

úlohou je presné vedenie pristavajúceho lietadlá na dráhe pomocou kombinácie rádiových 

signálov a rôznych druhov antén umiestnených na presne určených miestach  aby bezpečne 

viedlo lietadlo po šikmej kurzovej úsečke (viď obr.2.14) aj za zhoršených meteorologických 

podmienok, ako je znížená viditeľnosť kvôli hmle, daždi a snehu. 

 

Obr. 2.14 Znázornenie šikmej kurzovej úsečky 

Zariadenia 

Systém ILS pozostáva z pozemných prostriedkov, palubného prijímača a  vyhodnocovacieho 

zariadenia. Pozemné prostriedky sú: kurzový maják - LLZ (Localizer - Anglická skratka LLZ, 

americká skratka LOC), zostupový maják - GP (GlidePath), polohové návestidla – MARKER. 

Polohové návestidlá ďalej rozdeľujeme na: OM - OuterMarker - vonkajší Marker, MM - 

MiddleMarker - stredný Marker, IM - InnerMarker - vnútorný Marker. 

Kurzový rádiový maják (LLZ) je umiestnený na jej konci  v osi pristávacej dráhy. Anténový 

systém kurzového majáka sa musí umiestniť na predĺženej osi dráhy na jej konci v smere 

pristátia. Antény sa nastavia tak, aby smer vyžarovania bol pozdĺžny z osou dráhy.  

Zostupový rádiový maják ( GP) sa umiestňuje vedľa dráhy približne 300m od začiatku dráhy. 

Antény sa nastavia tak, aby smer vyžarovania bol totožný zo smerom šikmej kurzovej úsečky. 

Zostupový maják môže byť umiestnený po oboch stranách dráhy. 
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Polohové návestidla (OM, MM, IM) na zostupovej dráhe ILS vyznačujú vopred stanovené 

vzdialenosti od prahu dráhy .Sú inštalované na predĺženej osi dráhy v stanovených 

vzdialenostiach.  

Palubná jednotka prijímača analyzuje prijímané signály a zobrazuje na palubnom indikátore, 

ktorý indikuje náklon lietadla voči šikmej kurzovej čiare. 

Rádiové frekvencie a modulácia dát  

Dva signály sú prenášané na jednom zo 40 ILS kanálov v frekvenčnom rozsahu medzi 108.10 

MHz a 111.95 MHz. Kurzový maják LLZ vyžaruje dva smerové signály. Jeden je vytvorený 

nosnou vlnou amplitúdovo modulovanou s harmonickým signálom o kmitočte 150 Hz a druhý 

rovnakou nosnou vlnou amplitúdovo modulovanou s  harmonickým signálom o kmitočte 90 Hz. 

Tieto smerové signály sa pretínajú a vytvárajú kurzovú rovinu. Pre pozorovateľa, pilota, ktorý 

sa nachádza na približovacej strane PD (tj. pred anténovým systémom LLZ) prevláda na pravej 

strane kurzovej roviny modulácia 150 Hz a na ľavej strane 90 Hz. 

 

Signál sa prenáša GP na nosnej frekvencii 328.6 a 335.4 MHz. Zostupový maják GP vytyčuje v 

priestore zostupovú rovinu. GP vyžaruje dva smerové signály, ktoré sa vo vertikálnej rovine 

pretínajú tak, že vytvárajú zostupovú rovinu. Smerové antény vyžarujú amplitúdovo 

modulovanú nosnú vlnu tak, že vo všetkých miestach pod zostupovou rovinou prevláda 

modulácia 150 Hz a nad ňou modulácia 90 Hz.  

Polohové návestidla vysielajú na nosnom kmitočte 75 MHz signál amplitúdovo modulovaný 

kľúčovaným tónom 400Hz - OM, 1300Hz - MM, 3000 Hz – IM 

 

Antény 

Anténový systém LLZ pozostáva zo 6, 12. alebo 24 antén. Ich počet závisí predovšetkým na 

topografii terénu . Napájanie jednotlivých anténových prvkov a ich vzájomná vzdialenosť sú 

optimalizované tak, aby vyžarovacia charakteristika signálu mala minimum v smeroch, v 

ktorých sa môžu nachádzať objekty, od ktorých by sa tento signál mohol odrážať.  

Anténový systém M – array používa podsystém GP. Tento podsystém je z hľadiska presnosti 

vytýčenia zostupovej čiary najpresnejší, hodí sa aj na letiská obklopené členitým terénom . 

Pozostáva z troch antén umiestnených vo výškach 3H, 2H. H.  
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Polohové návestidlá používajú antény typu Yagi s vertikálnym vyžarovaním, ktoré sú 

umiestnené pred pristávacou drahou vo vzdialenostiach OM medzi 6,5 až 11,1 kilometrov, MM 

je vzdialená 1,1 kilometra a IM je 300m pred drahou. Rozloženie majákov zobrazuje obrázok 

Obr. 2.15 

 
Obr. 2.15 Zobrazenie oblasti vyžarovania staníc LLZ a GP 

 

Určenie polohy 

Základnou navigačnou metódou systému je rozdiel hĺbok modulácií DDM (DDM - Difference 

in Depth of Modulation). DDM je rozdiel v hĺbkach modulácií medzi navigačným tónom 

kurzového alebo zostupového majáka. Hodnota DDM je vyjadrená v %. Na šikmej kurzovej 

čiare je hodnota DDM ako u LLZ, tak i u GP rovná 0%. 

Vo fáze konečného priblíženia lietadla na pristátie prebieha vedenie lietadla po ŠKČ na základe 

vyhodnotenia jeho uhlovej odchýlky od tejto čiary súčasne v dvoch rovinách: v kurzovej a v 

zostupovej rovine. Informácia o správnej polohe lietadla na ŠKČ je indikovaná nulovou 

hodnotou navigačného parametra DDM = 0%, ktorá je vysielaná ako kurzovým, tak 

zostupovým majákom.  

Budúcnosť 
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Po roku 1980 začal mikrovlnný pristávací systém (MLS) nahrádzať a dopĺňať ILS hlavne v EU, 

ale Spojene štáty ho prestali financovať na úkor satelitných systémov. ILS a MLS sú jediné 

štandardizované systémy pre civilné letectvo, ktoré spĺňajú požiadavky pre pristátie kategórie 

III automatizované.  

Obmedzenie 

Vzhľadom k zložitosti ILS systémov existujú určité obmedzenia.  LLZ podsystém je citlivý na 

prekážky v oblasti vysielaného signálu ako veľké budovy alebo hangáre. GP podsystémy sú tiež 

obmedzené v závislosti na teréne pred anténami.  Ak je terén svahovitý alebo nerovný, môže 

narúšať smer vyžarovania antény. Pretože signály sú vyžarované v jednom smere, ILS 

podporuje priblíženie a pristanie len v priamom smere.  LLZ je môže byť čiastočne rušené 

pretože vysiela blízko k rozhlasovému pásmu. 

Presnosť 

Presnosť systému záležala od použitého anténového systému v LLZ a  GP podsystémoch, ďalej 

od povrchových terénnych vlastnosti. Lietadlo sa muselo taktiež približovať a pristavať len 

v priamom smere. Ak lietadlo pristavalo s určitou odchýlkou voči priamemu smeru tak presnosť 

systému sa výrazné znížil, a preto bol nahradený MLS systémom.  

Tabuľka 2.8: Parametre systému ILS 

Skratka ILS 

Názov Instrument Landing System 

Hardware Pozemný transpondér, sústava antén, palubný prijímač 

Používane kmitočty 108,10 MHz a 111,95 MHz 

Určenie polohy Difference in DepthofModulation 

Vysielacia anténa Sústava anten, M – array 

Prenášane informácie Pozemný systém vysiela signály s moduláciou 90 Hz a150 

Hz 

Určene pre Civilne a vojenské letectvo 

Navigácia Presný prístup a pristanie 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje, 
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elektromagnetické rušenie, vlastnosti terenu 

Presnosť Záleží od kategórie ILS ± 200m 

Vzdialenosť ± 10 km 

Funkčnosť Stále v prevádzke 

 

 

2.4.4 MLS (Microwave Landing System) 

Abstrakt 

Mikrovlnný pristávací systém (MLS) je presný pristávací systém. Pôvodne mal nahradiť alebo 

doplniť systém (ILS).  MLS má rad prevádzkových výhod, vrátane širokej ponuky kanálov, aby 

sa zabránilo rušeniu iných blízkych letísk, vynikajúci výkon za každého počasia, široká 

vertikálna a horizontálna oblasť s ktorou systém dokázal priblížiť lietadlo na dráhu.  

Hoci niekoľko MLS bolo uvedených do prevádzky v roku 1990, rozšírené nasadenie ako si 

pôvodne predstavovali jeho návrhári sa nikdy nestal skutočnosťou. GPS / WAAS výrazne 

znižuje náklady na zavedenie systémov presného pristátia a od jeho zavedenia väčšina 

súčasných MLS systémov v Severnej Amerike je vypnutých.  Naopak v Európe sa systém 

dočkal hromadnejšieho nasadania v obave o dostupnosť GPS.  

MLS využíva frekvenčné pásmo okolo 5GHz, systém pracuje na princípe pasívneho 

elektronicky naskenovaného poľa.  Lietadlo, ktoré vstúpi do naskenovaného poľa používa 

špeciálny prijímač, ktorý vypočíta svoju pozíciu meraním časov medzi jednotlivými prijatými 

signálmi ktoré vysiela pozemný radar. 

Podsystémy a použité zariadenia 

MLS môže byť rozdelený do piatich podsystémov, ktoré zisťujú prístupový azimut lietadla, 

spätný azimut lietadla, prístupovú eleváciu, určovanie vzdialenosti  a zaistenie dátovej 

komunikácie. 

Prístupový azimut lietadla 

Stanica vysiela rádiový lúč na jednom zo 200 kanálov vo frekvenčnom pásme 5031 až 5091 

MHz ktorý horizontálne cykluje. Vysielajúca stanica sa normálne nachádza asi 300 m za 
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koncom pristávacej dráhy. Oblasť pokrytia lúčom v horizontálnom smere je 40 stupňov v oboch 

smeroch voči pristávacej osi.  

Spätný azimut lietadla 

Spätný azimut lietadla zaisťuje bočné pokyny pre nevydarené priblíženia a pri odlete. Vysielač 

je v podstate rovnaký ako pri prístupovom azimute.  Avšak zariadenie prenáša na trochu nižšej 

rýchlosti prenosu dát, pretože požiadavky na presnosť nie sú tak prísne ako pre pristátie.  

Zariadenie pracuje na rovnakej frekvencii ako prístup ale v inom čase v prenosovom poradí.  Na 

dráhach, ktoré majú MLS prístupy na oboch koncoch sa môže zariadenie azimutu prepnúť do 

funkcie spätného azimutu a naopak.  

Prístupová elevácia 

Pozemná stanica vysiela na rovnakej frekvencii a pracuje na rovnakom princípe ako stanica 

ktorá zistuje azimut lietadla.  Jediná frekvencia je časovo rozdelená v rôznych časoch prenáša 

informácie o uhloch a dátových funkcií. Stanica sa zvyčajne nachádza asi 400 metrov od boku 

dráhy. Oblasť pokrytia lúčom vo vertikálnom smere je 15 stupňov voči pristávacej osi. 

Určovanie vzdialenosti   

MLS na získanie vzdialenosti používa podsystém podobný DME. Transpondér podsystému 

(DME / P) pracuje vo frekvenčnom pasme medzi 962 a 1105 MHz. MLS DME / P ako sa 

nazýva tento podsystém ma vysokú presnosť pretože využíva informácie o azimute a elevacii. 

Kompletný zoznam 200 párových kanálov DME / P s uhlom funkcií je obsiahnutá v norme 

FAA 022.  DME / P alebo DME / N je neoddeliteľnou súčasťou MLS a je nainštalovaný na 

všetkých zariadeniach. 

Zaistenie dátovej komunikácie 

Prenos dát môže zahŕňať základné a pomocné dátové slová.  Všetky MLS zariadenia prenášajú 

základné dáta.  Dáta sú prenášané po celej oblasti vyžarovania antén podsystému prístupového 

azimutu a spätného azimutu, ak je poskytovaný.  Medzi základne údaje patri: identifikácia 

stanice, presné umiestnenie v priestore pomocou údajov o azimute, elevácii a zo vzdialenosti s 

DME / P a stav DME / P kanálov. Pomocné údaje obsahovali 3D umiestnenie MLS zariadenia, 

Waypoint súradnice, podmienky a počasie na dráhe (napr. dráhovej dohľadnosti, stropu, 

nastavenie výškomeru, vietor, smer vetra). 

Učenie polohy  
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Prijímač palubnej jednotky prijíma signály z pozemnej stanice a meria čas medzi jednotlivimy 

prijatými signálmi. Každá poloha prijímača v rámci poľa je reprezentovaná určitou časovou 

vzdialenosťou medzi signálmi. Prijímač používa tuto metódu na určenie azimutu a elevacie. 

 

Obr. 2.16 Určenie polohy pomocou určeného času 

 

Na obrázku Obr. 2.16 môžeme vidieť časové priebehy, pomocou ktorých jednotka vyhodnocuje 

azimut. Prvý priebeh zobrazuje pohyb rádiového lúča a uhly ktoré reprezentuje. V druhom 

priebehu je zobrazená dvojica impulzov, ktoré prijala palubná jednotka pomocou zmerania času 

medzi nimi určí azimut ktorý ma v tomto prípade hodnotu 40°. 

 

Presnosť 

Presnosť je veľmi vysoká pretože systém používa mikrovlny a najmodernejšie anténové 

systémy, ktoré majú veľmi presne vyžarovacie diagramy. Používa metódu pasívneho 

naskenovaného poľa, pomocou ktorého zisti azimut a elevaciu, DME metóda určí vzdialenosť 

medzi prijímačom a stanicou. Pomocou týchto dát dokáže MLS určiť presnú polohu v pracovnej 

oblasti. Pozemná stanica posiela dáta prijímaču pomocou ktorých spresní vypočítanú polohu. 

 

Budúcnosť  

V USA sa systém nedostal do širšieho nasadenia kvôli plánovanému nasadeniu GPS. Naopak 

mnoho krajín v Európe kvôli možnosti nedostupnosti GPS začalo prevádzkovať MLS ako 

náhradu za zastaraný systém ILS. Kvôli chýbajúcemu vlastnému satelitnému navigačnému 

systému Galileo, ktorý bude nasadený v roku  2014 sa zatiaľ neplánuje ukončenie prevádzky 

MLS pre jeho mnohé prevádzkové výhody.  
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Tabuľka 2.9: Parametre systému MLS 

Skratka MLS 

Názov Microwave Landing System 

Hardware Pozemný transpondér, sústava antén, palubný prijímač 

Používane kmitočty 5GHz 

Určenie polohy Určenie pomocou azimutu, elevacie a vzdialenosti 

Vysielacia anténa Sústava antén,  

Prenášane informácie Súbor impulzov s určenými parametrami 

Určene pre Civilne a vojenské letectvo 

Navigácia Presný prístup a pristanie 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje, 

elektromagnetické rušenie, vlastnosti terénu 

Presnosť ± 30 m 

Vzdialenosť 37 km 

Funkčnosť Stále v prevádzke 

 

2.4.5 LORAN-C 

Loran-C, nástupca Loran-A, bol pôvodne vyvinutý pre americké pobrežné vody a neskôr 

pokrýval cele územie USA a väčšinu Aljašky. Dvadsaťštyri amerických staníc Loran-C 

spolupracovali s kanadskými a ruskými stanicami. Loran-C pracuje vo frekvenčnom pásme 

medzi 90 až 110 kHz. Vysielače sú usporiadané do reťazcov 3, 4 alebo 5 staníc. Reťazec sa 

skladá zo stanice Master a viacerých staníc Slave. 

Navigačné signály sú starostlivo štruktúrovaný sled krátkych pulzov rádiových frekvencii.  

Všetky Slave stanice vyžarujú 8 pulzov za sebou zatiaľ čo Master signál na účely identifikácie 

vyžaruje deviaty pulz. Sled pulzov sa skladá zo skupiny impulzov, ktoré sa vysielajú v presných 
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časových intervaloch.  Časový interval medzi opakovaním pulzu zo stanice Master sa nazýva 

(GRI), reťazec má jedinečnú GRI. 

Základné meranie vykonané prijímačom zistí rozdiel v časových jednotlivých skupinách 

impulzov (TD) medzi hlavným Mastra a signálmi z každej zo sekundárnych staníc reťazca.  

Každá hodnota TD sa meria s presnosťou asi 0,1 mikrosekundy (100 nanosekúnd) alebo vyššou.  

Ako orientačné pravidlo zodpovedá 100 nanosekúnd asi 30-tim metrov. 

Niektoré vysielače v reťazci Loran majú len jednu funkciu. Mnoho vysielačov môže slúžiť v 

jednom alebo vo viacerých reťazcoch.   

 

Pre dosiahnutie vysokej presnosti polohy sú vysielacie stanice Loran-C vybavené sadou 

atómových hodín, ktoré poskytujú načasovanie prenášaného signálu. Presná navigácia vyžaduje 

aby načasovanie systému nepresiahlo niekoľko desiatok nanosekúnd.   

Presnosť systému sa pohybuje v intervale od 180 metrov do 465 metrov, v závislosti na tom 

v akej oblasti pokrytia sa pozorovateľ nachádza. 

Podľa amerického Federálneho rádionavigačného plánu mal GPS nahradiť Loran-C a prevádzka 

mala byt ukončená do 31. decembra 2000.  Mimo USA sa jednotlivé štáty sami rozhodovali či 

činnosť Loran-C ukončia alebo bude pokračovať ďalej. 

V rámci Európy podporuje Európska únia rozvoj reťazca Loran-C pod záštitou Nelso. 

Vlastníctvo jednotlivých zariadení v rámci Nelso patrí štátu, na ktorého území sa zariadenie 

nachádza. Dohľad nad prevádzkou systému je vykonávaná riadiacim výborom, kde sú zastúpení 

všetci členovia.  

Tabuľka 2.10: Parametre systému LORAN-C 

Skratka LORAN-C 

Hardware Rádio maják, palubný rádiový prijímač 

Používane kmitočty 90 až 110 kHz 

Určenie polohy Multilateracia 

Vysielacia anténa Všesmerová anténa 

Prenášane informácie Pozemný maják vysiela informácie s určitou fázou 
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Určene pre Civilne a vojenské letectvo, námorne plavidla 

Navigácia Výpočet posuvu fázy a nanášanie jej do máp pomoc 

hyperbolických liniek 

Rušenie a chyby systému Nehomogénnosť atmosféry, búrky, výboje, 

elektromagnetické rušenie, 

Presnosť ± 180 m 

Vzdialenosť 1930 km 

Funkčnosť Stále v prevádzke 
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3 Multimediálna prezentácia 

Úlohou práce bolo vytvoriť multimediálnu prezentáciu k súčasnosti používaných 

rádionavigačných systémov a metód. Prezentácie boli vytvorene pomocou platformy Adobe 

Flash. Jednotlivé animácie boli umiestnene v katedrálnej šablóne. 

Adobe Flash je grafický program, ktorý slúži k tvorbe animovaných banerov, animácií a 

jednoduchých hier určených na web. Výrazom Flash sa zvykne označovať aj samotná animácia 

(napríklad reklamný banner alebo interaktívna hra) vytvorená v tomto prostredí. Vo Flashovej 

animácii je možné kombinovať vektorovú a bitmapovú grafiku. Vďaka širokým možnostiam, 

ktoré Flash ponúka (interaktivita, možnosť použitia zvukov a videí, programovanie 

komplexných animácií a funkcií) si Flash získal medzi užívateľmi veľkú popularitu. 

Výhody Adobe Flash.  

 Podpora pre mobilné zariadenia. Rozšírte dosah svojho obsahu na všetkých 

používateľov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Aplikácia FlashPlayer 

sprostredkováva pôsobivý obsah do osobných počítačov a do zariadení typu 

smartphone, tabliet, smartbook a netbook. Mobilné funkcie s doposiaľ 

nevídaným kreatívnym ovládaním.  

 Využite natívnych funkcií zariadenia vrátane podpory viacerými dotykmi, gest, 

modelov mobilného zadávania a vstupu akcelerometra.  

 Hardvérové urýchľovanie. Ponúkne hladké prehrávanie vysokokvalitného videa 

s minimálnymi stratami vďaka dekódovaniu videa H.264 na rôznych mobilných 

zariadeniach a osobných počítačoch. 

Nevýhodami Flashu sú nižšia použiteľnosť aplikácií (často v prehliadači nefunguje 

tlačidlo Späť), dlhšie doby načítavania, nižšia úroveň SEO alebo slabá podpora Flashu na 

mobilných zariadeniach (možno ste počuli o často pretriasanej absencii podpory Flashu na 

iPhonoch či iPadoch). Flash čoraz častejšie nahrádzajú nastupujúce technológie (JavaScript a 

HTML5) a je veľmi pravdepodobné, že ho tieto o niekoľko rokov úplne nahradia. 

Úlohou práce bolo vytvoriť prezentácie kde sú zobrazene základne rádionavigačné 

metódy a fungovanie systémov ako celku. Vytvoril som prezentácie pre  systémy VOR, ILS, 

MLS, DME, LORAN-C. 

 VOR – Pri tvorbe prezentácie potrebujeme objekty ako sú pozadie, niekoľko 

pozemných staníc, pohybujúce sa lietadlo, animáciu šíriaceho sa signálu, 
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palubný indikátor a veľa iných animácie ktoré sú potrebne na presnejšie 

zobrazenie fungovania systému. Taktiež je potreby skriptovací jazyk Action 

script ktorý slúži na naprogramovanie funkcii tlačidiel. V prezentácii je 

zobrazene lietadlo ktoré sa pohybuje krajinou a zachytáva síriaci sa signál, 

porovnáva fázu signálov a získané informácie zobrazí na indikátore. 

 DME – Prezentácia zobrazuje  meranie vzdialenosti medzi stanicou a lietadlom. 

Objekty ktoré potrebujeme  na tvorbu sú pozemná stanice DME, pohybujúce sa 

lietadlo, súbor impulzov a mnoho ďalších doplnkových objektov. Sem tak tiež 

používam tlačidla ktoré obsahujú Action script. 

 ILS - Systém presných približovacích majákov, úlohou je presné vedenie 

pristavajúceho lietadlá. Animácia zobrazuje pohyb lietadla ktoré smeruje na 

pristávaciu drahú. Objekty ktoré som použil sú pristávacia dráha, systém antén, 

grafické znázornenie vyžarovania antén a indikátor. 

 MLS - Mikrovlnný pristávací systém je doplnkom systému ILS. Systém bol 

doplnený o metódy ako sú určenie azimutu a elevacie. Prezentáciu ILS som 

doplnil o animácie ktoré zobrazujú tieto metódy. 

 LORAN-C – Hyperbolicky navigačný systém, ktorý zachytáva signály 

z rôznych pozemných staníc. Prezentácia zobrazuje pohyb lietadla ktoré sa 

pohybuje medzi znázornenými hyperbolickými linkami a pomocou nich určujú 

polohu. Potrebne objekty sú pozemne stanice, pohybujúce sa lietadlo a súbor 

hyperbolických liniek. 
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Obr.3.1 Pracovne prostredie Adobe Flash 

 

 

Obr. 3.2 Katedrálna šablóna 

 

Na obrázku Obr. 3.1 je zobrazene pracovne prostredie programu Adobe flash 

Profesionál pomocou ktorého som vytvoril multimediálne prezentácie. Všetky vytvorené 

animácie sú vkladané do pripravenej katedrálnej šablóny vid obrázok Obr. 3.2. 
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4 Záver 

Rádionavigácia sa stala veľmi dôležitou súčasťou rozmachu letectva a námorníctva. Zo 

začiatku sa museli navigátori spoliehať na pozemne optické lokalizačné body.  Za zhoršených 

atmosférických podmienok alebo v noci sa navigátori nemohli spoliehať na tieto body kvôli 

zhoršenej viditeľnosti. Prvé systémy ktoré ponúkali rádio lokalizáciu boli Rádiový smerový 

zameriavač (RDF) alebo nízko frekvenčný rádio rozsah (LFR). Tieto systémy dokázali približnú 

polohu vzhľadom na pozemnú vysielaciu stanicu.  Okrem lokalizačných systémov sú potrebnej 

aj systémy presného navádzania na pristaviacu plochu. Navádzanie na plochu mal na starosti 

systém krátkovlnný rádiový maják  (LFF) . Postupom času prichádzali nove a zdokonalene 

systémy ako sú OMEGA a DECCA. Tieto hyperbolické navigačné systémy dosahovali oveľa 

vyššiu presnosti oproti svojim predchodcov. V dnešnej dobe sú satelitne globálne systémy 

rozšírenejšie, na trhu nie je už len GPS ale časom pribudol systém GLONASS a najbližšej dobe 

pribudne aj Galileo a čínsky BeiDou. Aj napriek nižším nákladom, ktoré sa stále znižujú 

a pribúdajú ďalšie služby majú niektoré pozemne rádionavigačné systémy stále svoje výhody 

a väčšina s nich dodnes slúži ako pomocný systém k satelitnom globálnym systémom alebo aj 

ako záložný systém. Krajiny ktoré nemajú svoj vlastný satelitný systém alebo nemajú zaručenú 

stálu dostupnosť globálnych satelitných systémov naďalej používajú a modernizujú svoje 

rádionavigačné systémy. VOR, DME, TACAN a LORAN-C alebo systémy presného 

navádzania ILS a MLS sú ešte stále v prevádzke, niektoré ich výhody ako dosah, presnosť, 

navigovanie za zlých atmosférických podmienok, prevádzkové náklady a náklady na výstavbu 

systému stále prevyšujú nad satelitnými systémami. O prevádzku pozemných systémov sa stará 

krajina, v ktorej je systém umiestený na rozdiel od satelitných systémov kde tieto systémy môže 

prevádzkovať jedna krajina,. Tým pádom ostatne krajiny, ktoré sa nemôžu spoliehať na 

nepretržitú prevádzku systémov a zároveň si nemôžu dovoliť drahú výstavbu sa uchyľujú 

k výstavbe a prevádzke pozemných systémov. Napriek plánom, že satelitne systémy nahradia 

tie pozemné si väčšina krajín udržuje v prevádzke tieto systémy a v najbližšie dobe nedôjde 

k ukončeniu prevádzky pozemných systémov. 

V praktickej časti je možné si prezrieť multimediálne prezentácie v súčasnosti 

používaných pozemných rádionavigačných systémov, kde sú zobrazene základné lokalizačné 

metódy a princípy . 
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Príloha A 

 

Obr. A1: RDF rádiový přijímač[14] 

 

                         

Obr. A2: NDB pozemní rádio maják[15]    Obr. A3: ADF palubní indikátor[16] 
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Obr. A4: LFR navigačná mapa[17]  Obr. A5 : LFR palubní indikátor[18] 
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Obr. A6: LFF pozemná anténa[19] 

 

 

Obr. A7: Decca námorná palubná jednotka Mark 53[20] 
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Obr. A8: Decca pozemná stanica[21] 

 

 

Obr. A9: Omega fázový komparátor[22] 
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Obr. A10: D-VOR pozemní systém antén[23]  

 

                               

Obr. A11: VOR palubný indikátor[24]       Obr. A12: DME samostatna pozemna jednostka [25] 
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Obr. A13: ILS antény LLZ majáku[26] 

 

 

Obr. A14: GP maják systému ILS[27] 

 

 

Obr.A15: MLS Jednotka určujúca azimut[28] 
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Obr. A16: Typicky impulz systému LORAN[29] 

 

 

Obr. A17: LORAN navigačné mapy[30] 


