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Seznam použitých zkratek: kód

Zkratka Anglický tvar Český tvar

ADS-B Automatic dependent 
surveillance-broadcast 

Záměrně nepřeloženo

AMG ASTERIX maintenance group Skupina pro údržbu asterixe

A-SMGCS Advanced Surface Movement 
and Guidance Control System

Pokročilý naváděcí a řídicí 
systém pozemního pohybu 

ASTERIX All Purpose Structured 
Eurocontrol Surveillance 
Information Exchange 

Všeúčelová struktura 
přehledových informací 

eurocontrolu

ATC Air trafic control Řízení letového prostoru

E Energy Energie

ERP Effective radiated power Efektivní vyzářený výkon 

ICAO International Civil Aviation 
Organization

Mezinárodní civilní letecká 
organizace

IDP Integrated Data Processing Integrované zpracování dat

IP Internet protocol Internetový protokol 

ISO International Organization for 
Standardization 

Mezinárodní organizace pro 
standardizaci

LAN Local area network Lokální síť

MLAT Multilateration Multilaterace

MSS Multilateration surveillance 
system

Multilaterační přehledový 
systém

MTBF Mean time between failure Střední doba mezi chybami

NM Nautical mile Namořní míle

OSI Open systems interconnection Propojení otevřených systémů

P Power Výkon

PSR Primary surveillance radar Primární přehledový radar

RMCDE Radar Message Conversion 
and Distribution Equipment

Zařízení pro konverzi a 
distribuci radarových dat 

SNMP Simple Network Management 
Protocol 

Záměrně nepřeloženo

(m)SSR (monopulsary) secondary 
surveillance radar 

(monopulsní) sekundární 
přehledový radar

TDOA Time Difference of Arrival Časový rozdíl příjetí signálu

TOA Time of arrival Čas přijetí

T/R Transmit/Receive Vysílací/Přijímací 

WAN Wide area network Široko oblastní síť

2D 2 dimensions Rovinný

3D 3 dimensions Prostorový
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 0 . Cíle diplomové práce
V této diplomové práci si kladu za cíl utvořit takový celek informací, týkajicí se přehledových 

systémů,  jenž  by  v  budoucnu  mohl  posloužit  studentům  nebo  zajemcům  o  radiolokační 

technologie  jako  prvotní  materál  k  ziskání  základních  znalostí  a  principů  týkajících  se 

radiolokační  techniky.  Mělo by se jednat  o integrovaný soupis používaných technologií  v 

dnešním letectví a  to zejména v civilním sektoru.  Diplomová práce bude vypracována na 

základě  dostupných  materiálů  doporučené  literatury  a  veřejných  informací  na  internetu. 

Analyzuji nynější dostupné informace a vytvořím přehled radiolokačních dat od jejich vzniku, 

přes distribuci až ke koncovému výstupu na panelu řídící věže ATC. Diplomová práce se bude 

skládat obecně ze dvou propojených částí, ta první se bude zabývat tradičními přehledovými 

systémy, které se používají dodnes. V druhé části analyzuji přehledový systém multilaterace, 

jeho momentální využití na poli letectvi, jaké má možnosti využití a jakou má budoucnost v 

moderním  letectví.  Na  závěr  této  práce  zhodnotím  ekonomické  ukazatele  použitých 

radiolokačních technologií v dnešním letectví, pomocí kterých se budu snažit nastínit výhody 

multilateračních  přehledových  systémů.  Tato  diplomová  práce  si  neklade  za  cíl  vytvořit 

učební materiál, nýbrž materál, který nastiňuje problematiku radiolokací a pomáhá pochopit 

základní použité principy systémů, jejich struktury a možnosti, jakým se data z jednotlivých 

systémů mohou přenášet. 
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 1 .  Úvod
V dnešní době je letectví obor, pro který je bezpečnost jedním z primárních cílů. Proto aby 

jednotlivé složky, které se vyskytují na letišti, mohly zajistit co největší bezpečnost, je kladen 

důraz na co nejmodernější nástroje, které, ať už automaticky nebo s pomocí člověka, dokáží 

takové nebezpečí včas odhalit a předejít mu. Pokud se bavíme v širším spektru o letových 

navigačních službách, je pro bezpečnost nanejvýš důležité, aby měla pověřená osoba řízení 

letového  provozu  co  největší  přehled  o  aktuálním  stavu  (poloze,  směru  letu,  rychlosti, 

identifikaci aj.)  jednotlivých účastníků provozu,  ať už na zemi,  či  ve vzduchu. V případě 

aplikace moderního přehledového systému MLAT se na letišti  vytvoří  komplexní  systém, 

který je  v mnoha ohledech ambicióznější  a  dokonalejší  než například tradiční  přehledové 

radary, ať už primární (PSR), nebo sekundární (SSR). V následující práci se budu zabývat 

nejenom principy multilaterace, ale stejně tak klasickými nezávislými sledovacími systémy, 

aby bylo zřejmé, nakolik se tyto systémy liší, jak principiálně, tak z hlediska ekonomického. 

V práci dále popíši výhody aplikace multilaterálního systému a na závěr zhodnotím, nakolik 

by  tento  systém  byl  výhodný  pro  regionálního  letiště,  s  již  stávajícími 

sledovacími/navigačními  prvky.  Multilaterace  v této  práci  je  brána z  co  možná nejširšího 

hlediska, tak aby co nejvíce vynikly jeji přednosti, proto zde začínám od základních principů 

konkurenčních nastrojů, pokračuji komparací s nimi a hodnotím ekonomické ukazatele dle 

dostupných  statistik.  Jako  předního  rezprezentujícího  zástupce  mezinárodního  letiště  s 

multilaterací v této práci uvádím letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov, neboť se jedná o 

celosvětový  exemplář  z  hlediska  přesnosti  a  délky  doby  používání  multilateračního 

přehledového systému. V této diplomové práci poukazuji na jednoznačné kvality a výhody 

multilateračního systému a pomocí jednotlivých aspektů ukazuji důvody, kterými si zasloužil 

svoje místo v moderním civilním a armádním letectví. 
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 2 . Přehledové systémy řízení letového provozu
V první části této diplomové práce se budu zabývat informacemi týkajících se přehledových 

systémů používaných v českém letectví. 

2.1. Klasifikace radiolokačních systémů ATC

Klasifikaci přehledových systémů poskytujících řízení letového prostoru, přesné a spolehlivé 

informace,  lze  provést  například  pomocí  rozlišování  spolupráce  se  sledovaným cílem,  na 

základě  poskytování  elektromagnetických  signálů  v  podobě  odpovědi.  Pokud  je  objekt 

(letadlo,vozidlo..)  vybaveno  odpovídačem,  který  vysíla  do  prostoru  elektromagnetické 

impulsy, považujeme tento cíl za spolupracující. Pokud by sledovaný objekt nebyl vybaven 

odpovídačem, lze jeho polohu a další informace zjistit například pomocí primárního radaru 

nebo  pomocí  pasivních  multilateračních  systémů  (ty  však  řídící  střediska  ATC nemají  k 

dispozici, neboť jsou momentálně využívány pouze pro vojenské účely). 

Obr 2.1 klasifikace přehledových systémů

Jak lze vidět na obrázku 2.1 rozdělíme používané systémy do třech skupin. V první, primární,  

skupině  jsou  zařazeny  technologie  využívající  odraz  elektromagnetické  energie  od 

sledovaného cíle  a  tudíž  nepotřebují  žadné spolupracující  zařízení  na palubě  sledovaného 
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objektu. V druhé, sekundární, skupině jsou technologie závislé na odpovídači umístěném na 

palubě  cíle,  toto  zařízení  známé  jako  odpovídač  (transpondér)  vysílá  elektromagnetické 

impulsy,  pomocí  nichž  se  zjišťují  údaje  o  cíli.  V  této  druhé  skupině  jsou  zahrnuty  i 

multilaterační přehledové systémy využivající k zjištění polohy TDOA, jak bude podrobněji 

vysvětleno  v  následujících  kapitolách.  Tyto  multilaterační  přehledové  systémy  lze  dále 

rozdělit dle rozsahu použití sledované oblasti na letištní (airport MLAT) anebo široko-oblastní 

multilateraci (WAM).  V třeti skupině jsou systémy využivající odpovídače k vysílání svojí 

polohy, která je zjištena například pomoci GNSS. 

2.2. Přehledové systémy v České republice a přilehlých státech

Přehledové systémy na území ČR jsou až na vyjímky armádních radarů pro potřeby civilního 

a armádního letectví provozovány Řízením letového provozu ČR s.p.. Slouží pro potřebu 

zaručit bezpečný a plynulý provoz letectví od letu po trati až po lety v koncových oblastech 

letišť. Lze je rozdělit dle použitých technologií, formátu dat, nebo jednotlivých technických 

parametrů. Přehledová data v české republice jsou zajištěna kombinovanými informacemi, 

získanými pomocí primárních a sekundárních přehledových radarů, kombinovaných radarů a 

multilateračních systémů. Výstupní koncová data zobrazená řídícímu letového provozu jsou 

kombinací vstupních hodnot z různých čidel  několika přehledových systémů, nacházejících 

se jak uvnitř tak i mimo náši republiku.  

Přehledová data z území ČR

Jak si lze všimnout z popisu aktuální situace na území ČR, multilaterace, je využívána na 3 

letištích – Praha, Brno a Ostrava. Ostatní radarová data jsou získavána pomocí tradičních 

radarů (PSR/SSR).   

Primární radary 

• TAR Brno

typ RL64 - dosah 65NM, dodavatel Tesla 

Sekundarní přehledový radar

• MSSR Praha

typ RSM 970 - dosah 170NM, dodavatel Thales AS 
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• MSSR Buchtův kopec

typ RSM 970 - dosah 210NM, dodavatel Thales AS 

• MSSR-S Písek

typ RSM 970 S - dosah 160NM, dodavatel Thales AS 

Kombinovaný radar 

• MSSR/STAR Praha

typ STAR 2000/RSM 970 S - dosah 80NM/170NM, dodavatel Thales AS 

Multilaterační systémy  

• MLAT AS LKPR (Multilateration Airport System)

typ P3D, dodavatel ERA 

• WAM Ostrava (Wide Area Multilateration)

typ P3D, dodavatel ERA 

• WAM Praha

typ P3D, dodavatel ERA 

• WAM Brno

typ P3D, dodavatel ERA 

Přehledová data okolních států

Pro potřeby bezpečnosti a ve snaze integrovat a kooperovat s daty ostatních (okolních) států, 

funguje do jisté míry spolupráce, pomocí které lze z radarových systémů získat kombinaci 

vícera vstupních dat přesnější výstupní data o sledovaném objektu. 

Kombinované radary 

• PSR/MSSR-S Auersberg (Německo) 

• PSR/MSSR Dresden (Německo) 

Sekundární radary 

• MSSR Mittersberg (Německo) 

• MSSR Buschberg (Německo) 

• MSSR-S Javorník (Slovensko) 
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 3 . Radar v podmínkách přehledových systémů
Radar/radiolokátor,  ze  složeniny  slov  radio  (anglicky  Radio  Detecting  And  Ranging)  a 

latinského “loco“ s významem “umisťuji/zjišťuji“ můžeme označit jako vyzařující technický 

systém, který vysílá (kontinuálně nebo impulsně)  vysokofrekvenční energii  do prostoru za 

účelem zjištění polohy objektů, k jejímu směru, vzdálenosti a výšce. Pokud se část vyzářené 

energie  odrazí  od  těles  (letounů,  raket)  nebo  atmosférických  nehomogenit  (např.  mraků, 

deště) zpět směrem k radaru, může být z času (nebo z kmitočtové změny) mezi vyslanou a 

přijatou odraženou energií určena vzdálenost k objektu odrazu. Směr (azimut a elevace) k 

objektu je určen směrovými možnostmi antény. Na základě těchto dvou definujících otázek 

polohy  cíle  tedy  dělíme  radiolokátory  na   dálkoměrné  a  výškoměrné  systémy.  Převážná 

většina  radiolokátorů  se  vyznačuje  impulsním  charakterem  činnosti.  U  radiolokačních 

impulsů  určujeme  dvě  veličiny  -  dobu  trvání  impulsů  a  časový  interval  mezi  impulsy. 

Hodnota intervalu mezi impulsy je počet impulsů za vteřinu čili opakovací kmitočet. Radary 

se taky děli na aktivní nebo pasivní,  dle toho zda vysokofrekvenční energii vysílají,  nebo 

pouze přijímají. Zde záležít na typu cíle, některé letouny, vybaveny technologií stealth, jsou 

tvořeny  materiály,  které  by  vyzařovanou  energii  neodráželo,  ale  pouze  pohlcovalo.  Díky 

tomuto jevu se zdály být pro většinu radarů “neviditelnými“, ale pasivní radiolokátory tyto 

letouny  hravě  odhalily  (shodou  okolností,  byly  tyto  pasivní  radary  vyrobeny  v  česku 

společností ERA Pardubice- přední světový výrobce multilateračních přehledových systémů).

Nyní uvedu základní pojmy týkajicí se technologie radarů.

Anténa

Základním  elementem  radiolokace  je  aktivní  prvek  anténa.  Pomocí  ní  totiž  do  prostoru 

vyzařujeme, ale taky přijímáme vysokofrekvenční energii (E), na jejimž základě získáváme 

informace o cíli. Anténa vykonává hlavní činnost a to je transformace elektrické energie na 

elektromagnetické  vlny  při  vysílání  a  transformuje  elektromagnetické  vlny  na  elektrické 

impulsy při příjmu signálu z prostoru. Všeobecně anténou můžeme nazvat každý vodič, který 

je  pozměněn do takové podoby,  aby co nejlépe  dokázal  sloužit  pro  příjem nebo vysílání 

elektromagnetických vln. Je nutno poznamenat, že taková úprava vodiče se liší od charakteru 

elektromagnetických  impulsů  nebo  spojitého  signálu.   Za  jednu  z  nejjednodušších  antén 

považujeme dipól (z řečtiny- dvojí osa), jedná se o vodič o dvou symetrických ramenech a 

symetrického vedení  pro přenos elektrické energie.  Od délky těchto ramen se poté určují 

vlastnosti  antény,  neboť jejich délka učuje optimální  vlnovou délku pro příjem a vysílaní 
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elektromagnetických vln. Jeden z nejznámějších dipólů je půlvlnný dipól, kde je délka vodiče 

rovna polovině vlnové délky signálu.  

Obr 3.1 schématická značka antény

Antény se mohou lišit funkcí, tvarem, výrobcem, účelem. Proto pro jejich specifikaci jsou 

zavedeny technické parametry antén, které jasně definují základní vlastnosti, které lze dále 

rozdělit do dvou skupin- zářivé a napájecí vlastnosti. 

• Zisk antény -  Obecně se poměr výkonů vyjadřuje logaritmicky, tzn. v dB. Ostatně v 

našem případě se také jedná o poměr výkonů dopadajících na ozařované plochy. V 

anténní praxi se proto směrovost vyjadřuje logaritmicky jako zisk G (Gain) v dB. Ten 

ovšem nezahrnuje žádné další ztráty (nepřizpůsobením, materiálem apod.), se kterými 

je třeba u každé antény počítat.

dB=10∗log (
POUT

Pinput

)

Vztah 1.1. zisk antény

kde dB = decibely, P_out je výstupní výkon a P_in je příkon v porovnání s 1 wattem.

• šířka přenášeného pásma- jedná se o rozdíl nejnižšího a nejvyššího kmitočtu 

nacházejícího se v přenášeném signálu. Jednotkou je 1 hertz Hz.

B=Fh−F L

Vztah 1.2 šířka pásma

Kde B je šířka pásma, F_h je nejvyšší kmitočet a F_l je nejnižsí kmitočet přenášeného 

signálu.

• Impedance – jedná se o reálnou impedanci bez imaginární složky. V praxi platí, že 

velikost impedance antény by měla být rovna alespoň velikosti impedance přívodního 

kabelu, aby nedošlo k odrazům nebo k nárůstu odraženého výkonu.  

• Polarizace – změna vektoru intenzity elektromagnetického vlnění E (např. kruhová, 
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lineární, eliptická atd.)

• směrovost antény- vlastnost příjmu nebo vysílání elektromagnetických vln v 

požadovaném směru. 

• vyzařovací úhel antény – je úhel mezi dvěma krajními paprsky vyzařovaného signálu, 

které jsou charakteristické tím, že jejich vyzařovací výkon je poloviční od výkonu 

maximálního. V jiných literaturách je taky uváděna definice, kde je pokles roven 3dB. 

• efektivní délka antény

• činitel zpětného příjmu

• součinitel směrovosti - D – určuje zisk ve vyzařovaném směru oproti referenční 

(všesměrové) anténě 

Vyzařovač/zářič

Cízím  slovem  taky  radiátor,  je  akční  prvek  antény,  pomocí  kterého  vyzařujeme 

elektomagnetickou  energii.  Pokud  vyzařovač  přijme  elektrickou  energii  přemění  ji  na 

elektromagnetickou, vyšle ji na povrch antény a odtud se dále odrazí do prostoru. Je umístěn 

vždy v ohnisku paraboly. 

Obr 3.2 umístění zářiče [1]
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Šikmá vzdálenost

Pomocí radaru můžeme zachytit dvě skupiny cílů, buďto se může jednat o cíle pohyblivé nebo 

statické.  Mezi  statické  řadíme  většinou  pozemní  infrastrukturu  a  překážky  přírodního 

charakteru. Pokud se přesuneme do vzduchu, tak většinu cílů můžeme označit za pohyblivé. 

Pokud ale k takovému cíli uřčujeme vzdálenost, je nutné si specifikovat nebo jinak zanést do 

výpočtu,  že vzdálenost  cíle  není  totéž jako pozemní vzdálenost  k cíli.  Tato vzdálenost se 

označuje jako šikmá vzdálenost (angl.  Slant range). S tímto je nutno počítat  například při 

vyhodnocování radarových dat. 

Vysokofrekvenční energie 

• je  pojem  pro  elektromagnetickou  energii  (E  )  nebo-li  vysokofrekvenční  výkon  (P) 

generovaný po určitou dobu (t).

 E = P * t 

v použité části kmitočtového spektra. 

• Šíří  se  rychlostí  světla  (c  =  3  *  108  m/s),  takže  za  jednu  milióntinu  sekundy 

(mikrosekundu – µs) urazí vzdálenost 300 metrů, případně za jednu tisícinu sekundy 300 

km, za setinu sekundy 3000 km apod., což vyplývá ze základního fyzikálního zákona, že 

rychlost c je rovna:

c = (dráha R / čas t). 

Vysokofrekvenční výkon

• vyjadřuje hodnotu vysokofrekvenční energie (práce) vydávané za určitou dobu, tedy P = 

(E  /  t).  Potřebný  vysokofrekvenční  výkon  je  v  radiolokátorech  vytvářen  pomocí 

speciálních vakuových nebo polovodičových generátorů. 

• může  být  generován  nepřetržitě  (kontinuálně)  a  pak  mluvíme o  stálém,  trvalém nebo 

středním výkonu, resp. v krátkých časových okamžicích – tzv. impulsech
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Impulsní výkon 

• znázorňuje  hodnotu  vyzařovanou  v  čase  impulsu.  Střední  výkon  (Pstř) vyjadřuje 

průměrnou hodnotu výkonu v rámci mnoha period opakování impulsů (Top). Význam je 

symbolicky znázorněn na obrázku 3.3 pro činitele plnění signálu Kp= 25%, tj. poměr Kp = 

(Timp/Top)= (1/4), kde Timp je doba trvání impulsu. 

Obr 3.3 Výkon impulsní a střední (2)

Dosah Radiolokátoru

„Pro  dosah  radiolokátoru není  rozhodující  impulsní  výkon,  ale  hodnota  středního 

vysokofrekvenčního výkonu, neboť vyhodnocování měření lze provést až na základě příjmu 

skupiny impulsů odražených od sledovaného objektu v prostoru. Proto jsou u moderních typů 

radarů  vysílány  impulsy  s  relativně  krátkým  časovým  intervalem  (periodou  opakování). 

Souběžně s tím je však nutné používat mnohem složitější metody modulace a vyhodnocování 

vysokofrekvenčních  signálů  než  u  starších,  klasických  radarů.  Impulsy  se  vysílají  po 

skupinách  a  s   různou  periodou  opakování  nebo  skokovou  změnou  kmitočtu 

vysokofrekvenční nosné vlny, aby bylo zajištěno jednoznačné měření dálky.“ [3]
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Vyzáření vysokofrekvenčního výkonu do prostoru

Vysokofrekvenční  energie  (E)  je  vyzářena  do  prostoru  pomocí  antény.  V  letectví  pro 

radiolokaci  používámé hyperbolické antény,  pro větší  vzdálenosti  (například  protiraketové 

segmenty armády USA) používají antený plošné. Princip je podobný, jediný rozdíl spočívá v 

umístění ohniska. Plocha antény soustřeďuje vysokofrekvenční energii do jednoho bodu tzv. 

ohniska, a odtud je potom dále převedena jako signál do příjímače. V případě, že je tedy v 

tomto ohnisku umístěn vyzařovač, vysíláme energii do prostoru skrze plochu antény v úzkém 

vysílacím svazku. U plošných antén se energie vyzařuje i z několika desetitisíců dílčích zařičů 

současně  (tzv.  T/R-  transmit/receive  moduly).   Elektronickým  ovládáním  výkonu  a  fáze 

vysokofrekvenční vlny každého dílčího zářiče je formováno soustředění energie do jednoho 

svazku a jeho pohyb v prostoru – mluvíme pak o elektronickém tvarování a vychylování. Tato 

technologie však díky počítačovému řízení umožňuje vytvářet a vychylovat i několik svazků 

současně  v  rámci  jedné  plošné  antény.  Celkový  výkon se  přitom rozdělí  do  jednotlivých 

svazků a dosah klesne. 

Zisk antény

Ještě jednou zde uvedu parametr  zisk antény (GA) tentokrát z jiného pohledu. Specifikuje 

relativní  zvýšení  výkonu  (P),  které  lze  změřit  ve  stejných  bodech  při  komparaci  se 

všesměrovým vyzařováním (rozptylem) energie zdroje (E). Přibližnou analogií je porovnání 

intenzity světla žárovky bez použití reflektoru a s reflektorem, který usměrní většinu paprsků 

do světelného kužele. Bez použití reflektoru by dosažení stejné intenzity osvitu v určité dálce 

vyžadovalo použít žárovku o mnohem větším výkonu, proto hovoříme o relativním zesílení 

(zisku) reflektoru (antény).  K anténám se ještě  váže pojem  efektivní (účinná) plocha. Její 

velikost je závislá na způsobu ozáření a dosahuje velikosti asi 0,5 až 0,85 plochy geometrické, 

fyzické. U aktivních fázovaných antén lze ozáření apertury optimalizovat a můžeme počítat s 

vysokým koeficientem účinné plochy.

Prakticky dosahované zisky antén radarů se pohybují v hodnotách od tisíců až po desítky 

milionů. To znamená, že soustředěním vysokofrekvenční energie do úzkého svazku získáme 

103  až 106  krát větší efektivní výkon v určitém směru. Např. parabolická anténa o průměru 

jednoho metru má v pásmu 3 cm zisk G = 40 dB ≈ 104 
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 4 . Klasické radiolokační systémy
V další části této diplomové práce se budu zabývat klasickými přehledovými systémy 

používanými v českém letectví:

• Primární přehledový radar – PSR (primary surveillance radar)

• sekundarní přehledový radar – SSR ( secondary surveillance radar)

4.1. Primární radar 

Klasická verze aktivního radaru,  který vyzařuje do prostoru buďto spojitou nebo impulsní 

vysokofrekvenční energii a zároveň čeká, zda-li se zlomek této energie vrátí/odrazí zpět na 

anténu. Použití stálé vlny umožňuje precizní měření radiální rychlosti (rychlost objektu vůči 

vysílači) na základě Dopplerova jevu (změna vlnové délky v závislosti na rychlosti objektu a 

rychlosti šíření elmag. vln v prostoru). Stejný efekt je využíván i u impulsních radarů pro 

rozlišení  pohybujících  se  cílů  (např.  nízkoletícího  letounu  mezi  odrazy  od  země  atd.). 

Primární radar, má ve světě leteckých radiolokací svoje místo jisté , na některých letištích se 

dosluhující modely nahrazují novějšími typy. Například v Ruzyni se v roce 2007 nahradil 

dosluhující  primárni  radar  TA  10  MD  modelem  STAR  2000,  starší  model  využíval 

magnetronovou techniku, naproti tomu STAR 2000 používá pro zesílení vysílaného signálu 

presné základní oscilátory a lineární výkonový zesilovač ke generování vysílaného výkonu a 

vše skrze modernější polovodičové prvky. Výkon jednoho takového zesilovače činí 2000 W a 

paralelně  jich  najednou  pracuje  16.  To  umožňuje  snížit  vyzařovaný  výkon  z  500kW na 

pouhých 32kW. Jsou ale letiště,  například Ostrava-Mošnov, kde použití  primárního radaru 

nemělo dalšího významu, a proto byl  úplně zrušen.  Důvodem byla aplikace modernějšího 

přehledového systému multilaterace kvůli blízkosti hor v okolí letiště, jak bude uvedeno dále. 

K dnešnímu dni byl ale na mošnovském letišti opět provoz primárního radaru obnoven, a to 

zejména  kvůli  možnosti  vidět  i  objekty  bez  odpovídače,  které  se  běžně  nacházejí  mimo 

prostor CTR Ostrava-Mošnov, neb jsou tam předpisem povoleny.   

 Obr 4.1.TAR Brno typ RL64 - dosah 65NM, dodavatel Tesla 
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4.2. Sekundární radar

Druhá, v letectví hojně využívaná skupina radarů je označována jako sekundární nebo také 

SSR. Pokud jsme u primárních radarů uvažovali o vyhledávání cílů v prostoru, pak tyto cíle 

nemusely chtít  být  viděny a  stejně  bychom je  našli  (pokud se nebavíme o sekci  letounů 

neviditelných).  U  sekundárních  radarů  však  musí  cíle  do  jisté  míry  spolupracovat.  Tato 

spolupráce  je  zajištěna  elektronickým  zařízením  na  paulubě  letadla  tzv.  odpovídačem. 

Následná komunikace pak vypadá tak, že sekundární radar vznese dotaz a odpovídač vyšle 

odpověď, která většinou nese informace letounu o:  barometrické výšce, směru, aktuálním 

umístění a dále rychlosti, squaku. Odpovídače mohou odpovídat v několika módech a podle 

zvoleného módu řídícímu dodává informace. Tohoto se využívá, jak v civilním (norma ICAO 

- International Civil Aviation Organization), tak i v armádním sektoru (IFF - Identification 

friend or foe).

Obr 4.2. princip sekundárního radaru

Dotazovač

Součastí sekundárního radaru je prvek s názvem dotazovač. Jedná se o elektronické zařízení, 

lokalizované na letišti.  Tento prvek vysílá do éteru elektromagnetickou energii, kterou zde 

označujeme jako dotaz, jakmile by tento vyslaný dotaz zachytil odpovídač, pak automaticky 

vyšle nazpět odpověď. Dotazovač, který rotuje kolem svislé osy o 360 stupňů rozesílá dotazy 

pro stanovený sektor, přičemž doba jednoho takového oběhu je přibližně 2 sekundy.

Vysláná energie je rozdělená do třech částí, impulsů, se specifikovanou prodlevou při nosné 

frekvenci f = 1030MHz. Šíře těchto částí je přesně 0,8 mikrosekund. Doba prodlevy, která se 

nachází mezi prvním a posledním impulsem, specifikuje, o jaky mód se ve skutečnosti jedná, 
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druhý impuls zabraňuje letadlu, které by se nácházelo ve směru hlavního svazku antény, aby 

začalo vysílat odpověď. Tato problematika je řešena tím, že okrajové impulzy jsou vysílány 

směrovou  anténou  s  vyšším ziskem,  avšak  prostřední  impuls  pak  jinou  anténou  s  širším 

svazkem.  V  přijímači  odpovídače   se  poté  porovnaji  amplitudy(y)  a  časy(t)  příchodu 

oddělených impulsů. V případě, kdy amplituda okrajových impulsů by byla nižší než impulsu 

prostředního, by odpověď nebyla odvysílána, neboť se letoun právě nachází v pásmu hlavního 

svazku,  a  v  takovém případě  by odpověď vytvářela  na  koncovém zobrazovacím zařízení 

falešné cíle. Dle rozdílu času (t) mezi jednotlivými impulsy pak přijímač(receiver) určí mód 

dotazu.

Odpovídač

Neboli transpondér je zařízení umístěné na palubě letadla, v autě, nebo v jiném pohybujícím 

se  zařízení  o  němž  musí  mít  řídící  přehled.  Po  přijetí  elektromagnetického  signálu  od 

dotazovače vyšle do prostoru svoji odpověď. 

Odpověď  je  zpravidla  vyslána  pomocí  frekvence  f=  1090  MHz  a  je  složena  z  několika 

impulsů, které kombinují číslo v rozsahu od 0000 až po 7777. Okrajové impulsy neboli první 

a taky poslední impuls (bránové impulsy) jsou využity k změření vzdálenosti od sledovaného 

objektu a jsou odeslány s prodlevou 20,3 mikrosekund (V takovém případe vyšlou kód 0000). 

Některé z kombinace čísel v rozsahu 0000 až 7777 jsou využity ve zvláštních situacích, viz 

kapitola nouzové squaky. 

Používané módy

Dnešní odpovídače mohou měnit módy nastavením na ovládacím panelu v kabině, v závislosti 

na  prolítávaném  prostoru,  nebo  požadavcích  letových  služeb.  Je  však  nutno  zmínit,  že 

nejnovější požadavky ze strany letových služeb neumí splnit starší typy přístrojů, ale opět 

záleží  na  specifiku  situace.  Dle  nastaveného  módu   potom poskytuje  pilot/řidič  řídícímu 

informace a to následovně. 

Mód 1 - Prodleva mezi prvním a třetím impulsem je 3 ± 1 mikrosekund, je využíván ve 

vojenském sektoru. 

Mód 2 - Prodleva mezi prvním a třetím impulsem je 5 ± 0.2 mikrosekund, je využíván ve 
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vojenském sektoru. 

Mód 3/A - Prodleva mezi prvním a třetím impulsem je 8 ± 0.2 mikrosekund. Využíván pro 

identifikaci letadel pomocí tak zvaných ID  kódů SIF (selective identification feature). ID 

number o čtyřech pozicích, více znamý jako squawk či alfa, je letadlu přiřazeno v průběhu 

letu orgánem ŘLP.

Mód B - Prodleva 17 ± 0.2 mikrosekund, určen pro řízení letového provozu v civilní oblasti. 

Není celosvětově využíván.

Mód C - Prodleva 21 ± 0.2 mikrosekund, odpověď jako u módu A doplněná o barometrickou 

výšku.

Mód D - Prodleva 25 ± 0.2 mikrosekund, určen pro civilní oblast. Není celosvětově využíván.

Mód S

U tohoto módu je dotaz specifický v tom, že je odeslán sice všem letadlům ve zkoumané 

oblasti, avšak konfigurace dotazu zajišťuje, že odpoví pouze letadlo určené. Základní ID kód 

letounu v takovém módu je stále přidělen a není možné jej za letu jakkoliv změnit, na rozdíl 

od módů jiných. Výhodou je, že se takový ID kód přiřazuje letounu při zápisu do rejtříku 

letadel (domovského státu letadla) a je zapsán v paměti natrvalo. Pokud by došlo ke změně, 

může ho však změnit předpisem oprávněná osoba.

Pro  určené  kategorie  letadel  v  určených  vzdušných  prostorech  je  předepsáno  vybavení 

odpovídačem v módu S /  EHS (Enhanced Surveillance -  zdokonalený přehled).  V tomto 

rozšířeném módu jsou z letadla po dotazu sekundárního radaru automaticky předávány do 

pozemního zařízení další údaje: magnetický (kompasový) kurz letu, indikovaná rychlost letu, 

svislá  rychlost  (klesání/stoupání),  úhel  příčného  náklonu,  rychlost  změny  traťového  úhlu 

(otáčení do zatáčky), skutečný traťový úhel (proti zemi), traťová rychlost, zvolená výška letu 

(na  voliči  autopilota  nebo  výstražné  soustavy  dodržování  letové  hladiny).  Tyto  údaje 

umožňují  pak  další  zpracování  v  pozemních  soustavách   ŘLP např.  pro  výstrahu  před 

možnými kolizemi letadel.

Odpovídačem v  módu  S  musí  být  vybaveny  i  obslužné  pozemní  prostředky  na  velkých 

letištích, aby bylo možné účinně předcházet jejich případným kolizím s operujícími letadly. V 

odpovědní zprávě odpovídače S módu je jednoznačně rozlišeno, zda je odpověď odeslána z 

prostředku, který je trvale v kontaktu se zemí nebo letí ve vzduchu.

Signálu  radarového  odpovídače  využívají  také  další  soustavy,  které  můžou  být  v  letadle 
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nainstalovány. Jedná se zejména o výstražné soustavy TCAS nebo ACAS, jejichž účelem je 

zabránit  kolizi  letadel  zejména na leteckých tratích a  v prostorech s intenzivním letovým 

provozem.

Nouzové squaky

V některých přesně specifikovaných situacích by měl  pilot  ve vlastním zájmu nastavit  na 

odpovídači  kombinaci  čísel,  která  řídícímu letového provozu signifikuje nestandartní  stav 

letadla a následně podle toho řídící podnikne případné úkony.

• 7500  - nezákonný zásah – nastavá v případě únosu letadla, neoprávněnou 

osobou/osobami. Slouží k tomu, aby pilot dal na vědomí řídícímu letového provozu, 

že byl unesen aniž by použil verbální komunkaci.

• 7600 - ztráta spojení – nastává v případě poruchy rádia, komunikace je důležitým 

prvkem mezi ŘLP a letadlem, proto je třeba její poruchu dát tímto způsobem najevo, 

neb řídící má představu, kde je daný problém.

• 7700 - stav nouze- je obecný pojem pro kritickou situaci letounu, kdy je důležité opět 

informovat ŘLP a ostatní letouny v sektoru. Může se jednat například o vysazení 

motoru, nedostatek paliva, technickou závadu aj. 

• 0000 - vyhrazeno pro budoucí použití. Na letišti LKMT využíván po nahození letounu, 

před přidělěním squaku, jako předběžná informace pro řídícího. 

Antény sekundárních přehledových radarů

Liší se od antén primárních radarů tvarem, vlastnostmi i funkcí. U sekundárních přehledových 

radarů se jedná o dlouhé podlouhlé obdélníkové antény, které nepřípomínají paraboloid.

 

 
Obr 4.3 anténa sekundárního přehledového radaru
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 5 .  Multilaterace
Multilaterace,  taky někdy označována v anglické literatuře jako hyperbolic  positioning,  je 

proces, který velmi chytře využívá jiné stávající aplikace v letectví, i jiné mimo něj, a to právě 

již  výše  zmíněný  odpovídač,  který  původně  sloužil  pouze  pro  sekundární  radary.  Tato 

aplikační filozofie ve velké míře využívá toho, že každé dopravní letadlo (popřípadě vozidlo) 

je vybaveno odpovídačem (transpordérem), který vysílá elektromagnetickou energii. A proto 

jedna  z  hlavních  výhod  aplikace  je,  že  odpadá  velká  část  nákladů  na  zabezpečení 

elektromagnetického signálu cesty od sledovaného objektu směrem k příjímači. Další aplikace 

na  již  stavájící,  dopředu  separovaně  vytvořenou  technologii,  je  například  rozmístění 

přijímacích stanic, senzorů, elektromagnetického signálu na již stávající struktury, například 

struktury podporující mobilní sítě, televizní vysílače aj. Dopadem této aplikační filozofie je 

snížení  nákladů  oproti  tradičním  sekundárním  radarům.  V  dnešní  době  je  výrobcem 

multilateračních sledovacích systému na světě několik. Jeden z předních leadrů v tomto oboru 

sídlí právě v české republice a to ERA a. s. Pardubice, člen Omnipol group od roku 2011, 

která je považována za firmu udávající v oboru radiolokačních technolgií tempo. Neustále 

žene sledovací techniku kupředu a před několika lety například ohromila svět svým pasivním 

sledovacím systémem Věra, kterým dokázala odhalit americký bojový bombardér využívající 

technologii stealth. Cíl této firmy je směřován jak na civilní tak i na armádní sektor, který 

vybavuje next-generation sledovacími technologiemi a tak podporují bezpečnost v letectví, 

zvyšuje možné kapacity prostorů a zvýšuje taktické schopnosti. Výrobce těchto technologií 

ERA a.s.  Pardubice vychazí  z firmy Tesla Pardubice,  která  pracovala například na tvorbě 

Tamary.  Pro  lepší  přehled  časového  horizontu  zde  uvedu  obrázek  znázorňující  vývoj 

radiolokační techniky (obr 5.1), byť jsou uvedeny pouze výrobky společnosti ERA, rámcovou 

představu určitě přinesou. Dále bych rád uvedl, že multilaterace se zprvu může jevit podobná, 

nebo být dokonce zaměňována občas s trilaterací, ta ale na rozdíl od multilaterace využívá 

absolutních  měření  času signálu jenž  přijme senzor,  tudíž  se  jedná o Time-Of-Arrival  od 

minimálně třech stanic.

Multilaterace se běžně využívá v dnešním letectví, jak v armádním tak v civilním sektoru a 

pro potřeby řízení letového provozu zajišťuje stejný level přehledové techniky jako tradiční 

sekundární přehledový radar (obdobně všechny letadla nebo vozidla vybavená transpordérem 

v  módu  A,  módu  C  nebo  v  módu  S),  přičemž  dekóduje  taky  všechny  ADS-B  pozice. 

Všeobecně můžeme o multilateraci říci, že je přesnější, má rychlejší update dat, lepší pokrytí 

a zvýšenou spolehlivost oproti tradičnímu sekundárnímu radaru, přičemž má podstatně nižší 
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pořizovací a provozní náklady.   

V následujících odstavcích rozeberu princip, funkce, historii multilaterace a taky budu mluvit 

o  ekonomických  aspektech  vzhledem k  aplikaci  multilateračního  sledovacího  systému na 

letiště nebo popřípadě sledovaný region.  

Obr 5.1 vývoj radiolokační techniky společnosti ERA/Tesla Pardubice (10)

Princip multilaterace

Multilaterace  neboli  hyperbolické  pozicování  je  proces  lokalizování  objektu  (automobilu, 

letadla mající odpovídač) na zakladě informací TDOA- time-difference of arrival, časových 

rozdílů příchodu elektromagnetického signálu na tři a více jednotlivých snímačů, které znají 

navzájem svoji  polohu.  Jeden takovýto  snímač má  dále  dva  separované senzory.  Jakmile 

odpovídač  (transpordér)  vyšle  elektromagnetický  signál,  je  rozšířen  do  prostoru  rychlosti 

šíření  světla   c=  1  079  252  848,8  km/h,  tento  signál  bude  zachycen  dvěma  speciálně 

separovanými senzory  v různých časech. Tento časový rozdíl, vzniklý různou polohou mezi 

lokalizovaným objektem a senzory, je potom dále využit pro kalkulaci polohy objektu vůči 

daným senzorům.  Použitím třech  a  více  snímačů  je  potom dosaženo  kompletní  pozicové 
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analýzy objektu a to tak, že pozice je určena průsečíkem tří nebo více (v závislosti na počtu 

snímačů) hyperbol tvořených TDOA z každé dvojice senzorů umístěných v jednom snímači. 

Pokud bychom určovali polohu například safety car na letišti, stačily by nám k určení polohy 

pouze  dvě  hyperboly  (ze  tří  receiverů),  neboť  se  pohybujeme  v  rovině  2D  a  tyto  dvě 

hyperboly nám poté vytvoří průsečík označující hledaný objekt. Pokud bychom hledali letoun, 

je nasnadě, že se pohybujeme v prostoru o třech dimenzích 3D, a proto je potřeba minimálně 

čtyř snímačů, které vytvoří vzájemné hyperboly, jejichž průsečík opět určuje polohu daného 

letounu.  Nicméně pro zabezpečení nežádoucích vlivů, výpadku některého ze snímačů, nebo 

chybu signálového pokrytí a taky pro přesnost, se do aplikované oblasti instalují vždy více 

než čtyři snímače. 

 Obr 5.2 ilustrační zobrazení principu multilaterace (10)

Pro dva přijímače o známých souřadnicích existuje celá množina bodů možné polohy vysílače 

při změřeném konstantním TDOA. Tato množina možných poloh je v 3D hyperboloid (těleso, 

které se dá přibližně popsat jako dva spojené kužely) a  ve 2D hyperbola. Takže při dvou 

přijímačích o známé poloze se vysílač v prostoru nachází někde na povrchu hyperboloidu 

známého tvaru a velikosti. Důležité je, že přijímače nemusí znát absolutní čas, kdy byl impuls 
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vyslán; pouze je nezbytné vědět časový rozdíl příjmu signálů.

Obr.5.3 Geometrické řešení určení polohy ve 2D pomocí TDOA (hyperbolic positioning)

Přidáme nyní třetí přijímač na rozdílném místě než předchozí dva. Díky němu vznikne druhé 

TDOA a  vysílač  leží  někde  na  druhém hyperboloidu,  respektive  někde  na  průniku  dvou 

hyperboloidů, který je charakterizován křivkou. Pokud se přidá čtvrtý přijímač a je dostupná 

třetí hodnota TDOA, pak průnikem výše zmíněné křivky a třetího hyperboloidu je jediný bod 

v prostoru.  Poloha vysílače je tak ve 3D přesně určena. Následující  obrázek 5.4 poskytne 

představu  pomocí  softwarového  vykreslování  3D  polohy  použitím  kuželů,  jenž  jsou 

definovány jako množiny bodů, kde by se dle stanovených TDOA mohl vysílač sledovaného 

objektu nacházet.

Obr 5.4. znázornění množiny bodů možné lokace vysílače [12]
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Ve skutečnosti chyby v měření času přijetí impulsu znamenají, že přesnějších výsledků určení 

polohy se musí dosáhnout s více než čtyřmi přijímači.  Obecně  N přijímačů poskytne  N-1 

hyperboloidů.  Pokud  je  k  dispozici  N>4 přijímačů,  N-1 hyperboloidů  (pokud  uvažujeme 

bezchybný model a měření) by se mělo protnout v jednom bodu.

V realitě se tělesa stěží protnou v jednom bodě. Je to způsobeno, jak již bylo řečeno, vlivem 

různých chyb. V tomto případě je nutno polohu vypočítat s vyrovnáním, například pomocí 

metody nejmenších čtverců anebo pomocí rozšířeného Kalmanova filtru. Vyšší přesnosti se 

také  může  dosáhnout  zprůměrováním  několika  TDOA  zjištěných  z  několika  měření 

uskutečněných krátce po sobě.

Squid

Pro potřeby sledování provozních ploch větších letišť je třeba vyzbrojit pohybující se objekty 

jako například vozidla,  letouny odpovídačem, tak ať má řízení  letového provozu o těchto 

pohybech přehled a může je tedy optimálně koordinovat  a zároveň splňovat  bezpečnostní 

kritéria,  která  v  letectví  hrají  významnou  roli.  Česká  firma  ERA Pardubice  vyrábí  pro 

takovéto potřeby zařízení s názvem squid, který funguje jako odpovídač pro letištní vozidla, 

překážky atd. a kontrolní služba ATC má poté přehled o jejích aktuální poloze. Následující 

obrázek 5.5 ukazuje jak takovýto squid SQB 2 instalovaný na jednom z aut na letišti Praha- 

Ruzyně vypadá.

Obr 5.5 squid verze SQB 2 aplikován na letištní auto Ruzyňského letiště 

Pohybem pozemních vozidel po bezpečnostně kritických provozních plochách je význačně 

ovlivněn  počet  hlášených  incidentů  a  zároveň  těmtito  pohyby  neustále  roste  riziko  pro 

samotné  letectví,  a  to  zejména v momentech,  kdy dohlednost  na  letišti  klesá  pod únosná 

minima.   Výrobek firmy ERA Pardubice je  dotazovací  signální  maják tzv.  SQUID, který 

pomáhá snižovat tato výše zmíněná rizika tím, že je nainstalován na vozidle a funguje jako 
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ADS-B transpondér.  Squid neustále vysílá svoji pozici každého vozidla a to použitím stejné 

unikátní technologie,  jakou používají  letadla.  Tyto přehledové prostředky se používají  pro 

tahače,  požární  vozy,  odmrazovací  vozy  a  také  všechny  ostatní  vozy  pohybující  se  po 

provozních  plochách  pomocí  buďto  magnetického  připevnění  anebo  permanentním 

zabudováním do karoserie vozidla. Tato technologie zajišťuje řídícímu sídlícímu na kontrolní 

veži kompletní grafické zpracování aktuálního pohybu a pozic všech dopravních prostředků 

na provozní ploše. Vozidla, vybavená squidem jsou jasně a jednoznačně identifikována a tím 

mohou používat taky systém A-SMGCS. 

Squid využívá pro dotazy signál, stejně jako letouny, o frekvenci f= 1090 Mhz módu S a 

upravený vysílač módu S pro odpovědi.  Každý takový odpovídač má předem nastavenou 

hodnotu squaku, kterou lze nastavit pouze při výrobě nebo oprávněnou osobou při pozdější 

změně. Každý přístroj se skládá z elektronícké jednotky, anténního systému a kompozitního 

materiálu, který tvoří tělo konstrukce.  Kábel, který je použit pro napájení squidu a přenáší 

data, je voděodolný a taky navržen tak, aby odolal všem nepříznivým povětrnostním vlivům. 

Přísně  dodržovaní  standardů  při  navrhování  a  výrobě tohoto  přístroje  od  ERA Pardubice 

zaručuje, že squid bude fungovat bez problémů jednak se stávajicími přehledovými systémy 

ADS-B a MLAT ale i multilateračníčními přehledovými systémy a ADS-B od jiných výrobců. 

Pro podporu přehledu o provozu na letištních provozních plochách může být squid 

nainstalován na:

• letištních vozidlech

• dočasné povrchové překážky vyskytující se na letišti, nebo blízkém okolí

• letadlech

• vzdálených místech jako součást testování systému anebo kalibrační nástroj 

Výhody:

• plná podpora návaznosti na systém A-SMGCS 

• snížení bezpečnostních rizik za všech povětrnostních podmínek

• lepší přehled ATC o situaci na letišti

• snížené riziko střetu
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Vlastnosti produktu:

• Nákladově efektivní doplněk ke stávající multilateraci a ADS-B systému 

• Nízké elektromagnetické emise 

• Malé rozměry a hmotnost 

• Nízká spotřeba energie 

• Kontrola funkčnosti dle indikace LED diod a výstup dat GPS 

• Plně automatizovaný bezobslužný provoz 

Systémy možného využití

• přehledové systémy provozních ploch

• A-SMGCS

• Sledování vozidel

• ADS-B

Design: squid ERA je malý, lehký a snadno nainstalovatelný přístroj do jakéhokoli vozidla. 

Standardní balení obsahuje: 

• maják složený ze squidu, obsahující elektroniku a obě antény (vysílací a GPS modul)

• magnetický popřípadě fixní držák

• napájecí kabel

• SW balík nástrojů nutných pro správu přístroje

• uživatelskou příručku

Certifikované standarty: 

• ICAO ANNEX 10 Volume IV 

• E1 Certification 

Výkonnostní parametry:

• Nosná frekvence: 1090 Mhz

• Výstupní výkon: 20W (pulsní)

• Výstupní formát zprávy: Odpověď módu S DF 18 (ES / NT) podle přílohy ANNEX 

10, Vol.4

• Rozhraní: odolný konektor na těle přístroje (jeden konektor jak pro vedení tak i pro 

obousměrné RS232 spojení) GPS data k dispozici samostatně na výstupu Squidu, 
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pokud jsou tyto GPS data ze satelitů k dispozici. Protokol NMEA 0183 v2.3, WAAS, 

EGNOS podporován.

• DC napětí: 9 V až +32 V

• Příkon: ~ 2W

• Provozní teplota: -40 ° C až +70 ° C

• Rozměry: průměr 206 mm (8.1 inch), výška 158 mm (cca 6 inch)

• Snadná údržba: Možnost připojit jakýkoli počítač (přes standardní rozhraní) se 

softwarem umožňujícím změnu obsahu režimu S DF 18 nebo upgradovat firmware 

SQUIDu. 

Historie TDOA systémů

V českých podmínkách bylo vyrobeno mnoho verzí pasivních radarů. Velký podíl a zásluhu 

na výrobě předchůdců a předchůdkyň má, tehdy státní podnik, Tesla, která ve spolupráci s 

československou armádou vyvinula první pasivní ESM-TDOA systém v roce 1963 PRP-1 

KOPÁČ, ten mohl sledovat v jednu chvíli až 6 cílů. Po tomto světovém úspěchu následovala 

KRTP-81 RAMONA ( v NATO známa pod krycím jménem SOFT BALL) v roce 1979, která 

mohla v jeden moment sledovat až 20 cílů a dále KRTP-86 Tamara (známá v NATO pod 

krycím jménem TRASH CAN) v roce 1987, která mohla sledovat až 23 radarových cílů a 

taky  48 IFF cílů.  Vzhledem k použité  pokročilé technologii  byl  o tyto výrobky enormní 

zájem hlavně ve státech Sovětského svazu, ale i v jiných státech světa. Státní podnik Tesla 

bohužel  po  revoluci  v  roce  1989 zbankrotoval,  nicméně  přední  odborníci  z  bývale  Tesly 

pokračovali ve svých úspěších a založili společnost ERA a.s. v Pardubicích, která produkuje 

současné multilaterační a jiné systémy pro mnoho států světa.  

Určení polohy přijímače pomocí vysílacích stanic

O Multilateraci se také hovoří, pokud existuje pouze jeden přijímač o neznámé poloze. 

V tomto případě se měří TDOA signálů vyslaných ze tří a více synchronizovaných vysílačů (o 

známé poloze). Toto schéma může být využito v navigačních systémech, jehož příkladem je 

například britský systém DECCA zprovozněný během druhé světové války (funkční až do 

roku 2000).  Systém nevyužíval  přímo TDOA impulsů,  ale  fázového rozdílu signálů dvou 

vysílačů  pro  definování  nám již  známých  hyperboloidů.  Vysílače  šířily  spojitý  (vysílaný 

nepřetržitě)  vlnový  signál.  Pro  úzkopásmové  vysílače  se  totiž  fázový  rozdíl  téměř  rovná 

časovému rozdílu. 
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Rozsah využití multilaterace v prostoru

Multilaterační  přehledové systémy lze dále  dělit  dle typu použitých technologií  a rozsahu 

pokrytí  prostoru.  Na  následujícím obrázku  5.6  lze  vidě,  jak  jednotlivé  typy multilaterace 

pokrývají prostory od letu po trati až po provoz na letištních plochách.  

Obr. 5.6 využití multilateračních systémů v závislosti na prostoru [11]

Přesnost Multilaterace

Přesnost multilaterace je funkcí několika proměnných, zejména:

• Geometrického uspořádání přijímače(ů) a vysílače(ů) 

• Přesnosti registrace impulsů přijímače 

• Přesnosti synchronizace vysílacích nebo přijímacích stanic (může být zhoršena 

neznámými vlivy na šíření signálu)

• Délky vyslaného impulsu 

• Nejistoty v poloze přijímačů 

33



5.1. Výstup dat multilaterace

Přehledová  data  všech  použitých  radiolokačních  systémů  slouží  k  zjištění  informací  o 

sledovaném  cíli.   Tyto  informace  jsou  následně  použity  v  trackeru,  kde  jsou  jednak 

distribuovány pro další systémy a zaroveň uchovány pro pozdější potenciální přezkoumání. 

Jeden z těchto koncových systémů je i EUROCAT 2000 (E2000), který má jako jednu ze 

svých hlavních úloh funkci HMI-human machine interface, nebo-li zajišťuje komunikaci mezi 

řídícím letového provozu a systémy. Tato komunikace je zajištěna pomocí lcd panelů, jak 

bude ukázáno dále na obr 5.7. 

EUROCAT 2000  je  primárním  prvkem  pro  kontrolní  centra  řízení  letového  provozu  ve 

vzdušném prostoru FIR Praha a taky zároveň TMA Praha. E2000 umí zpracovat radiolokační 

data z jednotlivých systémů a dat letových plánů za účelem poskytování letových služeb v 

rozmezí od letu po trati až po koncovou oblast.  EUROCAT 2000 kominuje a předzpracuje 

data  letových plánu z  ESUPu,  přiřazuje  squaky sekundárního přehledového radaru,  podle 

přesně  definovaných  pravidel  organizuje  život  letového  plánu.  E2000  využívá  vlastní 

prostorovou  sektorizaci,  trajektorii  i  profil  letu.  Pomocí  systému  RMCDE  poskytuje 

systémový track do IDP (informační systém ATC) a externím uživatelům.

Obr 5.7 výstup z dat multilaterace- obrazovka 2 je zobrzení systému e2000
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Funkce EUROCATu2000 a jejich popis: 

• Funkce zpracovávání radiolokačních informací poskytuje mimo jiné i:

1. Integrovaný systém pro multiradarový tracking (MRTS) je používán jako 

záložní systém pro ARTAS k dodání systémových tracků do některých dalších 

funkčních bloků a to: Radar Data Processing Human Machin Interface (HMI), 

Recording Function (REC), System tracks exchange (EFP). 

2. Přijímá systémové tracky z ARTAS a automaticky monitoruje let na základě 

relevantních letových a radarových dat. 

3. Poskytuje varovné funkce (Safety Nets) detekce krátkodobých konfliktů 

STCA, nebezpečí sblížení s terénem MSAW, sblížení s nebezpečným 

prostorem DAIW. 

• Operuje s letovými plány po dobu jejich života, tedy pokud je let v řízeném vzdušném 

prostoru. Tato funkce extrahuje všechny informace z letových plánů, které jsou pro let 

v daném prostoru nezbytné. Dále automaticky přiděluje SSR kódy s vyjímkou odletů z 

vybraných letišť FIRu Praha. 

• Funkce nahrávání zachovává veškerá data relevantní k případnému vyšetřování 

incidentů. Tato data lze později přehrát díky funkci přehrávání vzdušné situace. 

• Funkce pro kontrolu a nastavení systémových parametrů umožňuje offline přípravu 

dat tak, aby byla zajištěna jejich distribuce do relevantních funkčních částí a zde jejich 

správné použití. 

• Funkce HMI zajišťuje zobrazení radarových dat a dat letového plánu na různé 

provozní pozice a zde umožňuje pracovníkům komunikovat se systémem a vkládat 

informace, které jsou důležité pro život letu v hranicích FIRu nebo TMA. Mimo jiné 

umožňuje také práci s elektronickými stripy s omezeným využitím jejich dat. 

• Funkce monitorování systému a kontrola zařízení ovládá dohled nad systémem. 

Výrobcem a zároveň dodavatelem tohoto elementárního prvku řízení letového provozu je 

THALES Group.
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5.2. Typy multilateračních systémů

Dle použité technologie lze multilaterační přehledové systémy dělit na pasivní a aktivní dle 

toho, zda je pro zjištění polohy cíle nutno mít na palubě cíle odpovídač (transpondér). Pasivní 

radary tedy dokáží zachytit i cíl bez odpovídače, jsou technicky naročnější a mají uplatnění 

hlavně v armádním sektoru letectví. 

Pasivní multilaterační systémy

Kromě primárních a sekundárních radarů se v armádě používají také tzv. pasivní radary. Ve 

skutečnosti  se  však  nejedná  o  radary,  ale  složitý  elektronický  systém,  který  nepátrá  po 

letadlech  pomocí  odrazu  mikrovlnných  signálů.  Polohu  letadel  vyhodnocuje  na  základě 

příjmu elektromagnetických vln, které letouny samy vysílají (např. komunikace s letištěm, 

signály palubních  radarů  a  jiné  zdroje  záření)  –  a  tím se  prozradí.  Konstruktéři  v  České 

republice dosáhli ve vývoji pasivních radarů výborných výsledků. Na obrázku 5.8 je instalace 

jedné z antén pasivního sledovacího systému VĚRA. 

Oproti klasickým radarům, které střídají vysílání a příjem rádiových vln a vyhodnocují poté 

signál  odražený od objektů  ve  vzduchu,  pasivní  radary jsou  zcela  potichu a jen  přijímají 

elektromagnetické záření z okolí. Samozřejmě je nutný nějaký zdroj tohoto záření. Obvykle 

na to stačí vysílače rádia, televize, případně mobilní sítě, také se s úspěchem využívá signálů 

vlastních  i protivníkových  klasických  radarů  a dokonce  i protivníkovo  rušící  vysílání. 

Všechny tyto zdroje záření se odráží od objektů na obloze i mimo ni. Tvoří tak přirozený 

signál, který pasivní radar zpracovává.

Použitá  technologie je tedy zcela rozdílná od klasických radarů,  navíc,  aby byla zajištěna 

přesnost radiolokačních informaci je na rozdíl od klasických přehledových metod zapotřebí 

několik přijímačů. Jejich počet a správné umístění pak ovlivňuje kvalitu a přesnost získaných 

dat. Z rozdílů  signálů  v jednotlivých  měřících  stanicích  lze  přesněji  určit  polohu,  směr 

a rychlost letounu v daném okamžiku.

Nejdříve  se  pomocí  Dopplerova  jevu přibližně  určí  poloha  a rychlost  letounu  a dalším 

zpracováním signálu s využitím potlačení šumu, zahrnutím mnoha vlivů ovlivňujících šíření 

radiových vln (včetně změn v ionosféře Země) se určí poloha a rychlost letounu s přesností 

stejnou  nebo  lepší  jako u aktivních  radarů.  Přesný  způsob  zpracování  signálu  nám nikdo 

neprozradí, je součástí mnoha patentů a to zejména těch tajných.
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Nejméně  dvoufázové  vyhodnocování  naznačuje,  že  se  jedná  o zpracování  signálu 

numerickými  iteračními  metodami  s užitím  opačné  Fourierovy  transformace,  konvoluce 

a dalších matematických metod zpracování vlnového signálu. Složité matematické výpočty 

potřebují velmi výkonný počítač, aby bylo možno data zpracovávat v reálném čase.

Obr.5.8 Pasivní radar Věra, vyrobený českou firmou ERA a.s. [4]

Aktivní multilaterační systém

Na  rozdíl  od  pasivních  systémů  obsahuje  aktivní  dotazovač,  který  se  v pravidelných 

intervalech  „ptá“  a  odpovídač  umístěný ve  sledovaném objektu  mu „odpovídá“.  Je  hojně 

využíván například při sledování koncové řízené oblasti.
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 6 . Navazující systém multilaterace
Pokud je na některé letiště zaveden multilaterační přehledový systém, je možnost jeho dalšího 

využití  v  podobě  zavedení  systému  A-SMGCS.  Jeho  specifika  a  výhody  používání  jsou 

popsány dále.

6.1.  A-SMGCS

Systém A-SMGCS (Advanced Surface Movement and Guidance Control System) je systém, 

který poskytuje řídícímu přehled o pohybech letadel a vozidel na provozních plochách letiště. 

Celý systém se skládá z přehledových čidel, jednotky fůze dat, modulu Safety Nets, interface 

na okolní systémy a z pracovních stanic umístěných na stanovišti TWR.

Multilaterační systém P3D-AS

Multilaterační  přehledový  systém  P3D-AS  se  skládá  z několika  přijímacích  stanic 

rozmístěných v areálu letiště, kontrolního odpovídač a centrální procesorové skříně. Oproti 

pojezdovému  radaru  je  nevýhodou  těchto  systémů  jejich  složitá  instalace,  ve  smyslu 

komplikovaného  smluvního  jednání  s vlastníky  pozemků  jednotlivých  stanovišť.  Tato 

nevýhoda je ovšem vyvážena lepší přesností a hlavně identifikací cíle, kterou pojezdový radar 

není schopen poskytnout.

6.2. Princip systému A-SMGCS

Vstupními  interface  do  systému A-SMGCS jsou FDP systém ESUP,  který  do  A-SMGCS 

posílá data letových plánů. Na základě kódu A je pak letadlu přiřazen konkrétní volací znak. 

Dalším vstupem je systém AMS 2, který předává informace o stavu stop příček. Posledním 

interface je systém jednotného času.

Všechny informace jsou zpracovávany v jednotce fúze dat, která pracuje jako tzv. pozemní 

multitracker  (stanovuje  nejpravděpodobnější  polohu cíle  ze  všech přehledových systémů). 

Tím jsou částečně eliminovány nedostatky jednotlivých přehledových čidel. Například letadlo 

bez odpovídače je zachyceno pojezdovým radarem a naopak nepřesná poloha z pojezdového 

radaru je opravena polohovou informací z pasivního systému. Systémem stanovena poloha 

cíle je pak řídícímu zobrazena na mapě letiště.

Součástí  systému  je  i  funkce  Safety  Nets,  které  poskytuje  softwarový  modul  RIMCAS. 

Systém je schopen monitorovat dráhu před přistávajícím i  startujícím letadlem, provoz na 
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křižujících se drahách atd. V případě potřeby je pak řídící upozorněn na nebezpečí hrozícího 

konfliktu. V současnosti jsou funkce Safety Nets předmětem testování, využívaná je pouze 

funkce monitorování přejetí rozsvícené stop příčky.

Aby se zajistila identifikace všech vozidel, která se pohybují na pohybových plochách letiště, 

je používáno zařízení SQB. Jedná se o malý vysílač módu S, který byl vyvinut pro sledování 

vozidel na ploše letiště.

6.3. Koncepce A-SMGCS (funkce)

A-SMGCS zahrnuje celkem 4 různé úrovně poskytovaných služeb.  Těmi  jsou:  sledování, 

kontrolování, směřování a navádění. Sledování a kontrola mají přednost před směřováním a 

naváděním. Rozhodnutí, která úroveň je na dané letiště vyhovující je kompromisem mezi výší 

nákladů  a  pravděpodobností  nepovoleného  vniknutí  na  dráhu.  Každá  úroveň  A-SMGCS 

poskytuje jinou funkci, jak je znázorněno na obrázku 6.1

Obr 6.1 Úrovně systému A-SMGCS
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Úroveň 1 

·         Poskytuje nezbytný přehledový a zobrazovací systém k udržení přehledu 

o celkové situaci na provozních plochách

Úroveň 2

·         Automatické monitorování pomocí automatického přehledového systému. 

Zahrnuje také monitorování a výstrahu před nepovoleným vstupem na dráhu 

a dalších nebezpečných situací již v jejich zárodku

Úroveň 3

·         Automatické  vedení  (Guidance)  –  prevence  před  potenciálním 

incidentem,  detekovaným  automatickým  monitorovacím  (výstražným) 

prvkem (např. automatické ovládání stop příček) 

Úroveň 4

·         Propojení  s ostatními  systémy  ATM  zahrnující  strategické  a  taktické 

plánování tratí 

Základní funkční elementy A-SMGCS

Základními  elementy  systému  jsou  funkce:  přehledová  (Surveillance),  monitorovací  a 

výstražná (Monitoring and Alert), vedení a plánování tratě (Guidance and Route planning) 

společně s příslušným komunikačním zařízením.

Na obrázku 6.2 je nakresleno blokové schéma systému A-SMGCS. Jak schéma naznačuje 

pomocí umístěného HMI doprostřed, je lidský element stále velmi zapotřebi.  Automatické 

funkce navigace a výstrah jsou zde chápány jako doplňkové služby a i tak je tento systém 

neocenitelnou pomůckou ŘLP při řízení provozu po pozemních plochách. 
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Obr 6.2 Blokové schéma A-SMGCS

Výhody systému A-SMGCS

Hustota  provozu,  kapacita  řídících  letového  provozu,  kapacita  dráhového  systému, 

odbavovacích ploch a terminálů a  špatné meteorologické podmínky jsou hlavními činiteli 

určujícími kapacitu letiště. Pokud na letiště implementujeme systém A-SMGCS tato kapacita 

exponenciálně vzroste. Tyto výhody spočívají ve využití uživateli, jimiž jsou:

·         Poskytovatelé  letových  navigačních  služeb  (zvýšená  bezpečnost, 

propustnost dráhového systému za podmínek snížené viditelnosti)

·         Operátoři  letadel  (zvýšená  bezpečnost,  informace  o  poloze  letadla 

v reálném  čase,  snížení  doby  pojíždění  a  zpoždění,  méně  odchylek  od 

plánovaného letiště přistání (diverzí)

·         Operátoři pozemních vozidel (zvýšená bezpečnost, zlepšení rozmístění a 

plánování pozemních prostředků a navádění vozidel záchranných složek)
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 7 . Multilaterace v podmíkách českého letectví
České letové navigační služby čelí rapidně rostoucímu počtu letových pohybů v podmínkách 

vzdušného prostoru České republiky.  V závislosti  na tomto rostoucím počtu pohybů bylo 

nutné jednak zpřesnit stávající radilokační technologie, aby se zvýšila propustnost snížením 

rozestupů a také pokrýt dosud nesledované oblasti. Princip multilaterace se začal postupně 

aplikovat na některá  významnější letiště, jak civilní tak armádní, zde uvádím, na které letiště 

v české republice byla aplikována k dnešnímu dni multilaterace. 

Praha  Ruzyně  LKPR–  zabezpečení  přehledu  provozu  po  provozních  plochách  letiště  – 

využívá systém A-SMGCS, pomocí kterého dosáhla výborných výsledků v rámci bezpečnosti. 

Byl plně funkční v roce 1999( upgradován v roce 2004). 

Praha Ruzyně LKPR WAM- typ P3D

Ostrava-Mošnov LKMT- použití Wide Area Multilaration pro posílení radiolokace v oblasti 

hor a sledování pohybu po provozních plochách, v kombinaci s ADS-B. 

Brno Tuřany LKTB- WAM, typ P3D

Aplikace multilaterace na letišti Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov

 Letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov, třetí nejvytíženější letiště naší země, je umístěno v 

horském terénu v severovýchodním sektoru pražského FIRu. V této práci hraje důležitou roli, 

neb je průkopníkem v oblasti přehledových služeb celosvětově a také to je letiště, které je mi 

jako studentovi VŠB-TUO nejbližší. V roce 2000, přední členové českého ANS byli přizváni 

k zasedání, aby prodiskutovali budoucnost letových přehledových služeb a systémů. Zároveň 

jedním z hlavních problémů tehdejší doby bylo nedostatečné pokrytí koncové oblasti v okolí 

ostravského letiště. Vzhledem k hornatému okolí tohoto regionu, sekundární přehledový radar 

umístěný v blízkosti toho letiště nemohl poskytnout krytí signálem pod 1000m, což se ještě 

navíc  stupňovalo  pod  hřebeny  pohoří  okolních  Beskyd  a  Jeseníků.  Zároveň  s  touto 

problematikou  zasedání  řesilo,  jak  dramaticky  zlepšit  radarové  pokryti  v  celém 

severovýchodním sektoru  pražského FIRu.  Jediná  naskytující  se  možnost,  jak  zlepšit  tuto 

situaci,  bylo  zavedením  dalšího  sekundárního  radaru,  ten  ale  nesplňoval  nároky  na 

ekonomické požadavky a taky by nemohl splňovat požadavky pokrytí oblasti a byl by tudíž 

neefektivní v oblasti ostravského letiště. A proto se začala hledat alternativa, přesněji řečeno, 

odborníci českych navigačních služeb začali hledat nové technologie, alternativy, které by šlo 
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využít pro náročnost ostravského regionu a zároveň zlepšit pokrytí celého severovýchodního 

FIRu, ať už ve formě doplnění stávajících tradičních radiolokačních řešení nebo nahrazení 

stávajícího řešení zcela novým. 

V následujícím roku 2001 české letové navigační  služby ukončily svůj  výzkum možných 

alternativ pro oblast letiště Ostrava-Mošnov a vybraly kombinaci výrobků ERA Pardubice, 

MSS wide area multilateraci a  ADS-B technolgii. Rozhodnutí bylo učiněno na základě velmi 

dobré výkonnosti daných systémů a analýzy porovnání nákladů a výnosů, které jednoznačně 

ukázaly,  že  řešení  pomocí  výrobků ERA wide  area  multilaterace  předčí  stávající  tradiční 

sekundární přehledový radar za zlomek nákladů. Zároveň by aplikace těchto systému vyřešila 

druhý problém, a to zlepšit radarová data v oblasti severovýchodního FIRu Praha, dále zlepšit 

přehled a sledování nízkých oblastí pod 1 000 m n.m. a stejně tak konečné přibližovací oblasti 

obklopující ostravské letiště. A jako jeden z nejdůležitějších pilířů při zvolení těchto systémů, 

jak výzkum českých ANS ukázal, je systémová podpora celého českého vzdušného prostoru 

pro plány do dalších let. 

Tyto dva vybrané produkty firmy ERA byli nainstalovány a plně funkční již v roce 2002, 

nicméně podařilo se je certifikovat dle ICAO ANNEX 10 až v roce následujícím, 2003, stejně 

tak z důvodu přezkoumání Eurocontrolem, který certifikaci podpořil až po roce používání, 

kdy  se  prokázal  bezchybný  provoz  tohoto  systému.  Během  sledovaného  období  bylo 

dosaženo natolik  výborných výsledků,  že nakonec certifikace proběhla pro rozestup  třech 

námořních mil, čímž se zřejmě stal jediným multilateračním systémem na světě s tak přesnou 

certifikaci, alespoň k dnešnímu dni. 

Celkový systém se skládá z pěti přijímacích stanic , dvou dotazovačů a poskytuje do systému 

řízení letového provozu data typu ASTERIX, a to jak na řídící vež na letiště Leoše Janáčka 

Ostrava-Mošnov, tak do Prahy. V obou těchto místech je potom taky umístěno centrum s 

dálkovým přístupem k systému a monitorovacím systémem RCMS. Přehledový prostor letiště 

Ostrava se rozšířil aplikací multilaterace na 80 námořních mil (vztaženo k samotnému letišti, 

ne ke stanicím). 

Bylo potřeba překonat tyto problémy:

• nedostatečné radarové pokrytí

• hornatý terén

• nespolehlivé radarové pokryti
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• vysoké náklady na provoz stávajících radiolokačních služeb

• potenciální růst pohybu letadel v daném sektoru

Nalezené řešení aplikace multilaterace:

• kompletní pokrytí sledované plochy 

• velmi výhodné z ekonomického pohledu věci

• snížení rozestupu na 3NM

• získaní radarové certifikace

Jak  je  patrné  aplikace  multilaračních  sledovacích  systémů  plně  pomohla  pokrytí 

severovýchodního FIRu Praha. Multilaterace je na letišti v provozu dodnes bez větších změn. 

Nicméně, v posledních měsících byl  na letiště opět aplikován nazpět primární přehledový 

radar,  kvůli  sledování  objektů  v  oblasti  mimo  CTR  Mošnov.  Výhody  tehdejší  volby  se 

ukázaly i na ekonomické povaze radiolokační ho zabezpečení letiště, neb je ročně ušetřeno 

velké množství prostředků, které mohou být využity jinde. 

Dále bych chtěl rozebrat systémy které byly aplikovány na letiště Leoše Janáčka Ostrava-

Mošnov.

7.1. Multilateration surveillance systém- MSS

Na  letiště  byl  aplikován  širokooblastní  multilaterační  přehledový  systém  WAM,  který  v 

kooperaci  s  ADS-B  tvoří  velice  výkonný  a  zároveň  velice  spolehlivý  prostředek,  jak 

zabezpečit radiolokační pokrytí pro provozní plochy, oblasti terminálu, oblasti letiště a taky 

vyšší  vzdušný prostor.  Díky MSS byl  vytvořen  na letišti  komplexní  přehledový systém s 

velmi  výbornými  vlastnostmi,  které  jsou  stejně  platné  pro  celou  infrastrukturu  letiště  i 

nejvzdálenější bod letového prostoru. 

MSS od ERA Pardubice je principiálně založen na osvědčeném rozdílu příchodu časových 

signálů (TDOA), principu multilaterace. Poskytuje přesné a spolehlivé údaje v reálném čase 

jako  například  polohu  a  kódové  označení  letadel,  vozidel  a  jiných  objektů  vybavených 

transpondérem v módu A, módu C, nebo módu S. Systém MSS také dekóduje signály ADS-B 

podle všech platných norem (například RTCA DO-  260A-B), a může být nakonfigurován 

jako samostatná síť redundantních ADS-B pozemních stanic, které mají možnost nezávislého 

odesílaní výstupních dat typu ASTERIX.  
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Kromě výhod radiolokační problematiky má MSS jako další výhodu, a to absenci rotačních 

častí jako u jiných typů radiolokační techniky, vysokou MTFB (mean time between failures – 

střední  doba  mezi  poruchami),  bezproblémový  provoz,  komplexní  kontrolní  a  taky 

monitorovací systém. 

Tento produkt má jedinečnou schopnost kombinovat distribuované časové údaje (na základě 

GPS-  global  positioning  systém,  nebo  reference  transpondérů)  s  centrálně  časovanou 

architekturou, která je ideální pro zabezpečení přehledového systému pro celé letiště). Tato 

kombinace  zajistí,  že  každý  z  těchto  systémů  může  být  separován  a  optimalizován  pro 

specifické požadavky a reálná omezení, které se může vyskytovat na letišti nebo v jeho okolí.

Výhody:

     Nákladově efektivní řešení ve srovnání sekundárním přehledovým radarem.

     Žádná další nutná avionika.

     Zvýšení bezpečnosti.

     Žádné rotující mechanické díly.

     Kompatibilní s ADS-B.

     Lepší provoz za nízké dohlednosti (low-visibility).

Vlastnosti:

     Vysoká přesnost a vysoká rychlost aktualizace dat.

     Vysoká rychlost zpracování dat.

     Vysoká spolehlivost.

     Nízká spotřeba energie.

     Nízké náklady na instalaci, provoz a údržbu.

     Zcela bezobslužný provoz systému.

Oblasti použití:

     Sledování na tratích.

     Terminál.

     Povrch.

     Gate-to-gate 3D sledování.

     Přesnost dráhy Monitor (PRM-Precision Runway Monitor).

     A-SMGCS.

     ADS-B pozemní stanice.
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Použité standardy:

     ICAO Annex 10 Svazek IV - přehledový radiolokátor a systémy pro prevenci střetů.

     ED-117 - MOPS pro systémy multilaterace módu S pro použití v A-SMGCS.

     RTCA DO-260A / B - MOPS pro 109 - rozšířeného dotazovacího signálu ADS-B a TIS-B.

     EUROCONTROL ASTERIX standardy.

Možnosti:

     Rozšiřování na další zdroje signálu (např. DME / TACAN, UVD, DME).

     Rozšíření možnosti sledování díky kombinaci s VHF / UHF zaměřovacích systémů.

     Dodávka Squid ERA pro podporu jednoznačnou identifikaci a kooperativní dozor vozidel, 

letadel všeobecného letectví a dalších objektů.

výkonnostní parametry:

     Zpracované signály: režim transpondéru v módu A / C, módu S.

     Rozsah: 0 až 200 NM

     Přesnost polohy: 10 až 150 m (až do 100 nm)

     Sledovací kapacita: 400 objektů (z toho až 100 pouze v režimu A / C ) za 1 sekundu

     Aktualizace frekvence: nastavitelná 1 - 5 s

     Vzdálená správa systému: SNMP

     Formát zprávy: ASTERIX 

Během měsíce  dubna  tohoto  roku  (2013),  slaví  široko-oblastní  multilaterační  přehledový 

systém na letišti Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov přesně deset let, které ověřily jeho schopnost 

být plně funkční náhradou za klasické přehledové systémy. Jedná se v podstatě o průkopnické 

nasazení této technologie, neb nikde jinde na světě tak dlouho žádný jiný WAM(wide-area 

multilateration) nefunguje, která se pomalu přehupuje do druhé dekády bezchybného provozu. 

Tento použitý systém funguje non-stop od svého vzniku a to již přes 87 600 hodin při nichž se 

nevyskytly,  bohudík,  žadné  kritické  chyby,  které  by  mohly  ohrozit  bezpečnost  civilního 

letectví. 
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7.2. ADS-B 

ADS-B anglicky Automatic Dependent Surveillance – Broadcast by v českém překladu znělo 

Automatický  závislý  přehled  -  vysílací.  Automatický  znamená,  že  funguje  i  bez  vnější 

manuální  podpory.  Závislý  pak znamená,  že  ke  své  činnosti  potřebuje  i  jiný systém,  bez 

kterého funkčnost ADS-B není možná. 

Jelikož radiolokační správu nad letištěm Ostrava-Mošnov vykonává multilaterační systém ve 

spolupráci systému ADS-B, rád bych se o něm, alespoň okrajově také zmínil, neboť existuje 

nepsaná domluva, podle které ADS-B bude v budoucnu hrát významnou roli v infrastruktuře 

přehledových systémů civilního letectví.    

ADS-B se skládá ze dvou rozlišných služeb "ADS-B Out" a "ADS-B In". Tyto dvě služby by 

měly postupem času nahradit klasické přehledové metody používané v civilním letectví při 

kontrolování letadel ve vzduchu. Ve Spojených Státech Amerických je ADS-B považován za 

součast  NEXT-generation  národní  strategie  pro  vývoj  a  zlepšení  současné  technologie  a 

infrastruktury přehledových systémů.  Tento systém by taky mohl zprostředkovávat informace 

o provozu v letectví, nebo generovat grafické znázornění počasí skrze aplikované systémy 

TIS-B a FIS-B. Další výhodou systému ADS-B je správa (nahrávání a uchování) letových dat 

pro pozdější využití.

Systém ADS-B out periodicky vysílá informace o každém jednotlivém letadle, jako například 

identifikaci,  výšku,  momentální  polohu,  letovou rychlost  pomocí  palubního vysílače.  Tato 

součást systému poskytuje ATC informace v reálném čase, které jsou mnohdy přesnější než 

data z přehledových radarů. 

Systém ADS-B in je příjemcem letadlových FIS-B a TIS-B dat a ostatních ADS-B dat jako 

například přímé komunikace s okolními letadly. 

Dva  avionické  komponenty  jsou  zapotřebí  k  funkčnímu  ADS-B  a  to  jednak  vysoce 

integrovaná GPS navigace a samotný datalink (ADS-B jednotka). Existuje celá řada variací 

typů ADS-B data linků, ale nejpoužívanější pracuje na frekvenci f=1090MHz, upravený mód 

S  odpovídače  nebo  na  frekvenci  f=978MHz.  Aby  letoun  získal  schopnosti  ADS-B,  lze 

nainstalovat nový transpondér nebo upravit existující, pokud výrobce nabízí tento upgrade a 

také je zapotřebí mít certifikovaný GPS systém. 

7.3. Vzdálená správa systému MSS

Pro vzdálenou správu systému MSS je  třeba použít  kouminkační  protokol  SNMP-simple-
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network-management-protocol

„SNMP je jednoduchý, široce rozšířený a užitečný standardizovaný protokol, který slouží k 

získávání nebo nastavování hodnot na určitém zařízení. Obdobou je například WMI od firmy 

Microsoft. Podporu SNMP má velká řada zařízení, například aktivní síťové prvky, počítačová 

čidla,  tiskárny,  přístupové body nebo pomocí softwaru a ovladačů ji mohou získat osobní 

počítače a servery.  Hodnoty můžeme získávat v pravidelném intervalu a ty pak jednoduše 

ukládat do databáze spolu s časem a následně vykreslit do grafu.“(12)

Princip SNMP je založen na komunikaci dvou předem definovaných stran-komponentů. První 

komponent je správce neboli  manager a druhý agent.  Protokol SNMP dokáže pracovat ve 

dvou různých režimech. 

„SNMP používá pro komunikaci UDP protokol, díky čemuž je velmi rychlé, ale může dojít ke 

ztrátě  (nedoručení)  zasílané  informace  (paketu).  Od  verze  2 je  implementována  kontrola 

doručení, takže ke ztrátě by nemělo dojít. Standardně se používá port 161 (SNMP) na straně 

agenta (pro dotazy)  a  port  162 (SNMPTRAP) na straně  serveru (pro trapy).  Klient,  který 

posílá dotaz, zvolí dynamický port,  z kterého posílá dotaz na port  161. Agent odpovídá z 

portu 161 na dynamický port klienta. V praxi je pro každý dotaz použit jiný dynamický port.“ 

(12)

Obr 7.1 složení stripu protokolu SNMP-simple-network-management-protocol
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7.4. Data typu ASTERIX

ASTERIX je zkrácenina anglickcýh slov  All Purpose  STructured  Eurocontrol SuRveillance 

Information Exchange.

Jedná se o formát zprávy binární komunikace přehledových zařízení ATM, který umožňuje 

přenos  a  harmonizaci  komunikace  mezi  libovolnými  přehledovými  a  automatizačními 

systémy. 

ASTERIX definuje strukturu dat, které mají být vyměňovány prostřednictvím komunikačního 

média.  Zajišťuje vše od kódování každého bitu informací až po organizování dat v rámci 

bloku dat- samozřejmě bez ztráty kvality nebo části dat během celého procesu.

Tento formát je standardem EUROCONTROLu, který se aplikuje v jednotlivých vrstvách sítě 

(ISO model  struktury sítě)  prezentační  a  aplikační  vrstvy(vrstev šest  až sedm),  které jsou 

definovány jako  OSI - Open Systems Interconnection, referenční model ISO - International 

Standards Organization standart 7498.    

Přenos přehledových informací kódovaných ASTERIXem mohou využívat veškerá dostupná 

komunikační média spadající  do spodních vrstev referenčního modelu ISO jako například 

Wide Area Network (WAN), Local Area Network (LAN), internetové protokoly (IP), atd. 

Pro přenos informací vztahujících se ke konkrétní aplikaci, jsou datové položky seskupeny do 

kategorií  Asterix.  V  momentální  podobě  ASTERIXe  lze  zadefinovat  maximálně  256 

jednotlivých kategorií. Definice těchto kategorií a jejich složení je řízena skupinou pro údržbu 

ASTERIXe  –  ASTERIX  Maintenance  Group   (AMG). V  tabulce  7.2  uvádím  příklady 

jednotlivých kategorii.

A-SMGCS data (target report, 
flight plan data, holdbar 

status)

SMGCS system Cat 011

Multilateration data Multilateration ground 
stations 

Cat 020 

Multilateration System Status 
Messages 

Multilateration ground 
stations 

Cat 019 

ASTERIX Version 
Information 

Any system Cat 247 

… … … 
7.2 tabulka příkladných kategorií ASTERIX
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Rozsah využití ASTERIXe 

ASTERIX  byl  vyvinut  pro  snadnou  výměnu  přehledových  informací  v  mezinárodním  a 

národním měřítku.  To znamená, že hlavními uživateli Asterixe jsou hlavně střediska řízení 

letového provozu (ATC). V současné době, téměř všechny státy ECAC, používájí tento formát 

dat ve svých kontrolních centrech ATC. 

Další použití formátu ASTERIX je také v průmyslu, kde pomáhá stabilizovat a vylepšit nové 

technologie a pak je integrován do přehledových senzorů a automatizačních systémů, jako je 

Artas (ATM suRveillance Tracker And Server- ATM přehledový tracker a server), RMCDE 

(Radar Message Conversion and Distribution Equipmen -Zařízení pro konverzi a distribuci 

radarových zpráv) a RADNET (RADar NETwork implemented in the so-called four states 

area - Benelux and Germany neboli radarová síť realizováná v tzv. čtyřech státech eurozóny - 

Benelux  a  Německo),  RAPS  II  (Radar  Analysis,  Playback  &  Simulation  System  for 

Surveillance Data neboli Radarová analýza, přehrávání a simulační systém pro přehledová 

data). 

 8 . Distribuce radarových dat v České republice
Česká traťová přehledová infrastruktura zahrnuje několik různých technologií. K dnešnímu 

dni  se  nepotýká  s  problémy  v  oblasti  radiolokační  technologie,  investice  v  minulosti 

zabezpečily bezproblémový  a  bezpečný provoz v  rámci  českého civilního  letectví  a  taky 

ušetřila  nemálo  finančních  prostředků  při  použití  multilaterace  v  severovýchodnim FIRu 

Prahy. Na obrázku 7.3 lze vidět stávající situaci, rozmístění a složení radiolokačních systémů 

v ČR. 
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Obr 7.3 stávající situace na území ČR (13)

Radarové  informace,  na  kterých  jsou  rozhodnutí  řídících  letového  provozu  závislé,  jsou 

zajištěny primárními a sekundárními radary, multilateračními systémy, systémy ADS-B. Tato 

technika  je  provozována  ŘLP a  kromě  dat  z  českých  radiolokačních  technologií  se  také 

používají data získaná v zahraničí. 

8.1. Radar Message Conversion and Distribution Equipment

Pro potřeby konverze  a  distribuce  radarových  dat  je  používáno  zařízení  RMCDE (Radar 

Message Conversion and Distribution Equipment). Konverzí dat rozumíme změnu formátu 

radarových dat (jako například z výše popsaného formatu ASTERIX do formátu AIRCAT), 

ale  také možnost  změny přenosového protokolu (např.  LAP-B na TCP/IP,  nebo UDP/IP). 

Mezi další funkce RMCDE patří například filtrování dat podle nadmořské výšky,  geografické 

polohy, obsahu dat anebo zatížení linek. Systém RMCDE je složen ze dvou stejných bloků 

(RMCD-unit) z důvodů redundance.
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Datová distribuce:

• transferace dat plotů a tracků z jakýchkoli zdrojů libovolnému číslu přijemců

• transferace dat v reálném čase

• multiprotokolové rozhraní

• možnost adaptace při výpadku uzlu v síti

Konverzní funkce:

• adaptace přenosové rychlosti a typu použitého spojení

• možnost použití většiny categorií a UAP standardů formátu ASTERIX

Časová synchronizace

• specifikace času dle UTC podle vlastního referenčního zdroje-GPS

• Přepočet absolutních a relativních časů

Archivační možnost:

• Systém RMCDE lze také použít pro archivaci a pozdější využití radarových dat

Obr 7.4 Aktuální situace distribuce radarových dat v ČR [14]
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8.2. ARTAS

Primární tracker využívaný řízením letového provozu ČR je systém ARTAS. Tento robustně 

koncipovaný  tracker  je  základním  zdrojem  systémových  tracků  pro  následující  systémy 

EUROCAT 2000, IDP a BYPASS.

Úlohou ARTASe je tvorba, vedení a poskytování stavového vektoru dat o objektu ve 

specifikovaných funkcí času (neboli track). Hlavní funkce trackeru lze popsat jako:

• zahájení tracku

• update tracku, tj. asociace mono-track - to - multi-track, nebo plot - to - multi-track, 

spolu s predikcí 

• terminace tracku

Informace o objektu jsou popsány pomocí stavového vektoru, který je charakterizován těmito 

daty: 

• 4D lokace objektu, tj. poloha v prostoru a přesný čas 

• rychlost a kurz 

• ID objektu, další informace

V prostředí ATM jsou použity moderní systémy, využívány řízením letového prostoru, jako 

zdroj  přehledových  dat  z  trackeru  ARTAS.  Ten  shromažďuje  a  vyhodnocuje  data  od 

jednotlivých čidel až po desítky čidel a přitom tato čidla mohou využívat různé technologie a 

principy.  Přehledová  data  posílají  na  tracker  různé  přehledové  systémy  použité  pro 

zabezpečení  letového  prostoru  v  rámci  jednotlivých  FIRů.  Pokud  se  budeme  bavit  o 

podmínkách České republiky, tak systém ARTAS je schopen přijmout a zpracovat přehledová 

data z následujících senzorů:   

• Radary – primární, sekundární, Mode S, kombinované (PSR+SSR), kombinované 

Mode S (PSR+Mode S) 

• ADS-B, ADS-C 

• Multilaterační systémy (MLAT)

53



Integrace dat

Jednou z hlavních výhod využití trackeru jako zdroje přehledových informací při příjmu dat z 

různých  typů  čidel  je  koncová  důvěra  zobrazeným  informacím,  neb  se  tyto  přehledové 

systémy mnohdy překrývají a doplňují. Díky této multisenzoraci objektu lze pomocí trackeru 

dosáhnout o mnoho vyšší kvality poskytovaných údajů než-li v případě použití jednotlivých 

separovaných  přehledových  systémů.  Navíc  je  díky  použitým  technologiím  umožněno 

zpracovávat a využít data od jednotlivých čidel v různých formátech radarových dat.

ARTAS aktuálně (on-line) přijímá a kontroluje informace z jednotlivých systému a jejich 

čidel, zpracovává vzniklé nepřesnosti a chyby v získaných datech a tím zajišťuje vysokou 

integritu dat.

ARTAS je systém duální koncepce (složen ze dvou jednotek) a skládá se z následujících 

funkčních bloků: 

    - RB (Router Bridge) – předzpracování přehledových dat, jejich kontrola a filtrace 

    - TS (Tracker Station) – jednotka provádějící vlastní trackování 

    - SS (Server Station) – obsluha služeb poskytování dat uživatelům 

    - DAS (Data Analysis Station) – funkce záznamu a analýzy dat 

    - SMS (System Manager Station) – správa a monitorování běhu systému 

V příloze 1 je schématicky zaznačeno složení trackeru ARTAS. Jedná se o dva síťově 

propojené bloky(na obrázku popsány jako ARTAS CHAIN A a ARTAS CHAIN B), každý je 

složen ze základních součástí – route bridge, tracker station, server station, data analysis 

station a systém manager station. 
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 9 . Aplikace MLAT systémů na model regionálního letiště

9.1. Výhody aplikace

Pokud aplikujeme multilateraci na model regionálního letiště, budeme se bavit o výhodách 

aplikace,  ale  mimo  toho  má  multilaterace  i  další  nesporné  výhody,  které  vyplývají  již 

z principu,  který  využívá.  Jako  zástupce  těchto  výhod je  třeba  možnost  použití  tam,  kde 

klasické radary nejsou schopny efektivních výsledků. Příkladná lokace je mezinárodní letiště 

Leoše Janáčka Ostrava – Mošnov (LKMT), které je obklopeno horami, což má za následek 

neschopnost  jakéhokoliv  sledování  pohybu  pod  hladinou  FL60  (6000  stop)  vyjma 

bezprostředního použití sekundárního radaru SSR. To korespondovalo s vysokými nároky na 

časovou  koordinaci  letounů  nacházejících  se  v letovém prostoru  letiště,  které  musely  být 

naváděny s ohledy na bezpečnost.  Dalším důvodem zavedení  multilateračního systému na 

letišti Ostrava byla snaha posílit navigační služby v severovýchodní části FIRu Praha.

Obr 9.1 Rozdíl mezi SSR a MLAT systémem

Výhody multilaterace, tak jak je uvádějí přední odborníci z řad Air Navigation Service (ŘLP) 

jsou  následující.  Z hlediska  vývoje  letecké  dopravy je  jasné,  že  tendence  jsou  rostoucího 

charakteru a tudíž se problematika bude zabývat  nahuštěním už tak dost  frekventovaného 
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provozu. K tomu, abychom mohli využít kapacitu letového prostoru na maximum, musíme 

mít  nejefektivnější  navigační  nástroje,  které  jsou  schváleny  příslušným úřadem,  který  je 

zodpovědný za bezpečnost letových služeb. V půlce 90tých let v česku začala služba ŘLP 

řešit  jaký by byl  vhodný způsob sledování  komplexního pohybu v českém a  regionálním 

letectví. Tehdejší Surface Movement Radar nebyl schopen vyhovět požadavkům, které byly 

předpokládány  pro  budoucnost  v letectví  a  tak  musela  být  nalezena  nová  cesta,  jak  se 

přizpůsobit nové éře v letectví. Tehdy se rozhodlo, že princip multilaterace je nejvýhodnější 

volbou pro  nahrazení  starých  systémů a  právě  toto  rozhodnutí  posunulo  česko na  přední 

příčky v budování  multilateračních systémů.  K tomuto  rozhodnutí  přispěla  řada  vlastností, 

které multilaterace nabízí:

·         Komplexnost

·         Flexibilnost

·         Použití pro zem i vzduch

·         Možnost aplikace dalších systémů, jednoduchá spolupráce s nimi

·         Český výrobce

Kontrasty vůči použití radaru jsou:

·         Nepotřebnost pohyblivých částí

·         Energetická nenáročnost

·         Údržba

·         Neustálý tracking (radar 5-12s)

·         Nižší náklady

Po  aplikaci  multilateračního  systému  na  letišti  Ostrava  (LKMT)  letecké  testy  ověřily,  že 

spolehlivost  systému dosáhla  od povrchu letiště  do  vzdálenosti  80 NM. Navíc  stabilita  a 

přesnost systému přiměla úřad CAA certifikovat na 3 NM terminal traffic separations,  na 

rozdíl od 5 NM, které jsou běžné při používání SSR. Žádný jiný terminál multilaterace na 

světě nebyl certifikován na standart 3 NM.
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Model regionálního letiště

Tato tvorba modelu regionálního letiště se bude zabývat aplikaci multilateračního systému, 

proto jej  sestavíme tak,  aby náš  systém byl  zapotřebí  a  byl  co nejefektivnější.  V obecné 

definici  modelu regionálního letiště  jsou definovány stávající  navigační  prvky a v dalších 

částech jsou pak rozebrány ostatní specifikace:

Obecný model letiště

Model letiště se nachází na území fiktivního státu a je obklopen ve vzdálenosti 30 až 50  km 

horami do výšky 2 000 m.n.m. Vzhledem k rostoucím tendencím počtu pasažérů za rok a 

podpisu  smluv  s  fiktivními  leteckými  společnostmi  je  očekáván  další  nárůst  pasažérů  a 

letadel. Jedná se o mezinárodní veřejné letiště s betonovou dráhou o délce 2 800 m, vystavěné 

před 40ti lety. Dvakrát ročně navíc letiště pořádá leteckou show pro veřejnost, při které se 

očekávají nejvyšší nároky na bezpečnost a hustotu provozu. Letiště je vlastněno soukromým 

majitelem,  který  investuje  do  výstavby  nového  přehledového  systému.  Našim úkolem je 

zjistit, zda a o kolik bude nový systém výhodnější z hlediska ekonomických parametrů a také 

jak vyhoví požadavkům budoucího narůstajícího provozu. Na letišti se nachází sekundární 

radar  SSR,  ILS,  DME  a  surface  movement  radar.  Minimální  separace  na  konečných 

příletových cestách je 5 NM, což je stanoveno příslušným úřadem. Hodinová propustnost je 

16 letadel za hodinu. K dnešnímu dni letiště přijímá okolo 8-12 letounů za hodinu.  

9.2. Aplikace MLAT systému na obecný model letiště 

Pokud  by  se  vedení  letiště  rozhodlo  aplikovat  multilateraci,  pak  by  s  velikou 

pravděpodobností nastalo několik následujících změn.

·         Narostl by sledovací rádius od letiště

·         Zvýšila  by  se  hodinová  propustnost  letiště  v  závislosti  na  stabilitě  a 

přesnosti (certifikované) systému

·         ŘLP by mělo komplexní nástroj pro sledování pohybu jednotlivých objektů 

jak na zemi tak ve vzduchu, vybavených odpovídačem sekundárního radaru

·         zvýšila by se bezpečnost 

·         vedení  letiště  by  mohlo  uvažovat  o  zavedení  některého  pokročilejšího 

systému  jako  například  A-SMGCS,  kde  bychom  se  již  mohli  bavit  o 

navigování například pomocí stop příček, ale pouze po taxiway
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·         snížily  by  se  roční  náklady  na  provoz  a  údržbu  po  zrušení  stávajících 

navigačních  služeb  (těch,  u  kterých  by  se  prokázala  neopodstatněnost  po 

instalaci multilaterace)

·         samotná  multilaterace  by  poskytla  větší  přesnost  navigačních  služeb  v 

daném sektoru.

Pokud  bychom  tyto  změny  chtěli  kvantifikovat,  potřebovali  bychom  k  tomu  určité 

matematicko-statistické  nástroje,  včetně  exaktního  modelu  letiště  a  softwaru,  který  by 

propočítal,  dle  vstupních  parametrů,  hodnoty  změn.  Nicméně  pokud  nám vystačí  čísla  z 

obecných modelů,  pak můžeme nalézt nějaké relevantní výsledky, byť v obecné rovině. 

9.3. Analýza aspektů zavedení multilateračního přehledového 
systému 

Za  hlavní  ukazatele  dobrého  přehledového  systému  lze  považovat  finanční  náročnost 

(instalaci/provoz), signální charakteristiky a enviromentální zatížení. V následujících  řádcích 

tyto parametry budu porovnávat s klasickými přehledovými systémy.Ekonomické aspekty

Na rozdíl od ostatních navigačních prvků, které mají vysoké ekonomické nároky na pořízení a 

údržbu, multilaterace se ukázala být dramaticky nižším ekonomickým řešením než například 

tradiční radar. Analýzy (obr 9.2) ukazují celkové náklady na provoz (Total cost of ownership 

– TCO) kladný rozdíl ve výši 5ti miliónů eur na předpokládaném cyklu životnosti dlouhém 15 

let. 

Obr 9.2 Porovnání nakládů TCO pro Radar a MLAT [11]
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Pokud se tedy bavíme o ekonomické náročnosti systému MLAT, můžeme se například oproti 

klasickému SSR sekundárnímu radaru bavit o úspoře 20-35%, při životnostním cyklu 15ti let. 

Tyto čísla vyplývají z analýzy Eurocontrolu.

Zvýšení signálu

V  souladu  s  výkonnostní  filozofií,  která  je  v  současnosti  vyvíjená  skupinou  organizací 

zaštítěnou ICAO a sdružovacími aktivitami Eurocontrolu a Eurocae, je výkonnost ve smyslu 

přesnosti  multilateračních  systémů  zaručena  a  certifikována  jako  standardy  ICAO 

sekundárních  radarů.  Ale  i  přesto  je  multiraterace,  díky  nespočetně  mnoho  separovaným 

testům,  rutinně  ohodnocována  jako  výborně  výkonnostní  přehledový  systém  jak  ukazují 

následující diagramy (Obr 9.3)

Obr. 9.3 přesnost MLAT oproti SSR [11]

Spotřeba energie a enviromentální aspekty

Dnes, ve světě, ve kterém žijeme je environmentální dopad průmyslu a technologií  velice 

pozorně sledován. Zásoby energie na naší planetě nejsou nekonečné a my si proto nemůžeme 

dovolit plýtvat energií. Navíc tam, kde se většinou bavíme o plýtvání energiemi, dochází taky 

ke  škodlivému znečištění,  které  musí  být  záhy odstraněno.  Do  příchodu  multilaterace  se 

navigační střediska potýkala s problémem umísťování radarů, neboť byl při výstavbě problém 

s poškozením rázu krajiny a konfrontace strachu ze zničení přírody v okolí radaru při jeho 

výstavbě, stejně tak jako elektromagnetické znečištění, které je neustále způsobováno.
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Multilaterace nemusí tyto problémy řešit,  každý senzor může být umístěn na již existující 

stavbu/strukturu,  jako například signální věže distribující signál pro mobilní sítě,  vrcholky 

budov aj. Také se nemusí složitě přivádět velké množství energie, neboť senzory multilaterace 

spotřebují  velmi málo elektrické energie.  Klasický radar  spotřebuje více než 200krát  více 

elektrické energie (12 kilowattů vs. 50 wattům) a váží víc než 100 krát více (2500kg oproti 24 

kg) než moderní multilaterační pozemní jednotka. 
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 10 . Zhodnocení cílů diplomové práce
V této diplomové práci jsem popsal co možná nejpodrobněji momentálně využívané 

přehledové systémy používané v civilním letectví a okrajově jsem zmínil i pasivni 

multilaterační systémy využívané v armádním sektoru, nadstavbu multilaterace A-SMGCS a 

ekonomické ukazatele jednotlivých systémů. Pro podrobnější průzkum specifikaci 

multilaterace by bylo zapotřebí prozkoumávat jednotlivé případy aplikace, neboť i přes 

velkou působnost se většinou jednotlivé systémy od sebe navzájem liší. V závěrečných 

kapitolách jsem vypracoval analýzu ekonomických parametrů přehledových systémů a pří 

jejich komparaci je patrné že multilaterační přehledový systém je velmi šetrný na finanční 

nároky, ale tak jak jsem psal výše, pro přesné údaje by zde bylo zapotřebí přesných vstupních 

parametrů a šlo by je vypracovat například pro konkrétní letiště. Cíle práce se podařilo 

vypracovat na velmi dobré úrovni a to zejména díky velkému množství volně dostupných 

informací.  
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 11 . Závěr
Systém multilaterace je bezesporu perspektivním sledovacím prvkem v moderním letectví, 

který má výhody z oblasti ekonomie, ekologie i samotných technických parametrů. Jeho pole 

působnosti  je o  mnoho širší  než dosavadní  sledovací  systémy,  proto může být  použit  i  v 

oblastech, kde jiné sledovací systémy nejsou schopny realizovat svoji činnost.  Bezespornou 

výhodou jsou i technické parametry samotného sledování jako například přesnost, odezva aj. 

Aplikace těchto systémů je momentálně atraktivní hlavně pro země třetího světa, které teprve 

dohánějí moderní svět a nejsou tudíž pokryty buďto zcela nebo úplně jakýmkoli sledovacím 

systémem. Multilaterace je pro tyto země kvůli výše zmíněným výhodám jednou z nejlepších 

voleb, pokud nepočítáme extrémní případy, kde nelze tento systém aplikovat.  Modernizace 

stávajících  přehledových  systémů  velkých  letišť  je  taky  podmíněna  návazností  nových 

systémů  jako  například  A-SMGCS,  které  na  tradiční  sledovací  systémy  navázat  nelze. 

Nesmíme však opomenout případy, kdy řízení letového provozu potřebuje vidět i mimo svůj 

prostor tam, kde již není povinný odpovídač, v takovém případě se obvykle multilaterační 

systém doplňuje například o klasický primární sledovací radar.
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Příloha 1 

 schématické znázornění systému ARTAS [14]
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