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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Bosák, L. Fyzikální model letiště: bakalářská práce. Ostrava: VŠB -Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2013, 49 s. Vedoucí práce: Ing. František 

Martinec, CSc. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření fyzikálního modelu letiště pro potřeby 

výuky studentů ústavu letecké dopravy. Společně s popisem jednotlivých navigačních 

systémů tvoří ucelený základ. Cílem kombinace fyzikálního modelu letiště a teorie je 

demonstrovat jednotlivé části světelné signalizace a navigačního systému letiště.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

Bosák, L. Psychical model of airport: bachor thesis. Ostrava: VŠB - Technical university 

of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2013, 49 p, 

Thesishead: Ing. František Martinec, CSc. 

 

This bacheor thesis is focused on the creation of a physical airport model for the needs of 

teaching students of the Air Transport Institute. It creates a comprehensive base together 

with a description of individual navigation systems.  The objective of combining a physical 

airport model and theory is to show the individual lighting parts of signalization and the 

airport navigation system. 
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Seznam zkratek 

 

AIP    Letecká informační příručka 

AMSL   Above mean sea level - Výška nad střední hladinou moře 

ATC    Air tradic kontrol - Kontrola vzdušného prostoru 

ATIS    Automatic Terminal Information Service - Automatická informační sluţba 

CAT    Clear air turbulence - Turbulence v čistém ovzduší 

DME    Distance Measuring Equipment - Měřič vzdálenosti  

DVOR   Doppler Very high frequency Omnidirectional Range - Vysokofrekvenční 

všesměrový maják 

FMS    Flight management system - Letový řídící systém 

ft     Feet - Stopa 

GP (BD)   Ground point - Bod dotyku 

ICAO              International Civil Aviation Organization - Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví 

ILS    Instrument Landing System - Systém přibliţovacích majáků 

IM    Inner Marker - Blízký radiomaják 

LED    Light emitting diode - Světelná dioda 

LOC    Local, Localizer - Místní 

MM    Middle Marker - Střední radiomajáky 

NDB    Non Directional Beacon - Nesměrový radiomaják 

NM    Nutical mile - Námořní míle 

OBS    Observe - Pozorovat 

OM    Outer Marker - Vnější radiomaják 

PVC   Polyvinylchlorid - plast 

RNAV  Area navigation - Prostorová navigace 

TVOR  Terminal VOR - koncový VOR 

UHF   Ultra High Frequency  - Ultra vysoké frekvence 
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UKV    Ultra krátké vlny 

VKV    Velmi krátké vlny 

VOR    Very high frequency Omnidirectional Range - Vysokofrekvenční 

všesměrový maják 

VOT    Voice onset time - Hlasový počátek 

VPD   Vzletová a přistávací dráha  
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Úvod - Analýza konstrukcí řešení fyzikálního modelu 

 

Fyzikální model letiště byl navrţen jako didaktická pomůcka pro demonstraci a popis 

fungování jednotlivých technologických zařízení letiště.  

Pro realizaci modelu jsem zvolil jako předlohu letiště třídy CAT III - Letiště Leoše 

Janáčka v Mošnově. Před realizací modelu jsem poţádal o pomoc vedoucího útvaru 

provozu letiště Mošnov Ing. Marka Nevluda, od kterého jsem získal podporu 

v zpřístupnění detailních schémat světelných a navigačních systémů a současně informace 

o jejich rozmístění. Na základě analýzy technických moţností realizace vlastního modelu 

byla struktura jednotlivých kapitol postupně formována.  

Model bude realizován technologiemi a postupy pouţívanými v modelářské praxi 

(modely elektrických ţeleznic), tj. formou panelu. Světelné obvody budou mít 

elektroinstalace provedeny ze spodní části, na povrchu budou pouze světelné body. 

Vyzařovací charakteristiky rádiových navigačních systémů budou řešeny jako příloţné 

šablony. 

První kapitola obsahuje realizaci modelu. V jednotlivých podkapitolách je rozepsán 

popis konstrukcí, technologických postupů, jednotlivých světelných obvodů a konečné 

realizace modelu. 

Ve druhé kapitole se nachází detailní popis jednotlivých navigačních systémů, které 

jsou na modelu reprezentovány 3D modely budov. 

Vlastní upravený model letiště, jako učební pomůcka, obsahuje světelné navigační 

systémy zapojené do jednotlivých okruhů, významné navigační a technologické objekty. 

Součástí bakalářské práce je fotodokumentace realizace modelu, která se nachází na 

přiloţeném datovém nosiči (CD). 
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Cíl práce 

 

Cílem bakalářské práce je dle zadání návrhu částečná realizace fyzikálního modelu 

letiště. Na modelu bude moţno demonstrovat funkci a zapojení jednotlivých světelných 

navigačních systémů, slouţících k navádění letadel v konečné fázi přiblíţení na přistání, 

jakoţ i řízení pohybu po letištních plochách a drahách. Na modelu bude předvedeno 

umístění objektů technologie řízení letového provozu, součástí bude také jejich popis a 3D 

modely technologických budov. 
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1. Návrh modelu 

 

Ze zadání a následné konzultace cílů bakalářské práce jsem navrhl následující klíčové 

prvky, které bude model v sobě zahrnovat. Jedná se o: model letiště kategorie CAT III ve 

3D provedení s vymodelováním významných technologických budov (účelem bude získat 

přehled o rozmístění jednotlivých staveb v areálu letiště).  

Technologické stavby zajišťující rádiové navádění a provoz budou vybaveny 

odnímatelnými schématy charakteristik (směrovost a dosah pouţitých antén). Tato 

schémata z důvodu dalšího názorného vyuţití modelu budou řešena jako šablony 

(vyzařovací charakteristiky), které budou obsahovat doplňkové informace. Cílem 

technologických staveb a jejich příslušenství (šablony) bude názorně demonstrovat funkci 

daného typu elektronického prvku. 

Model bude obsahovat osvětlení letištních komunikací (osvětlení dráhy, pojíţděcích 

ploch) a optické systémy pro konečné přiblíţeni na přistání, nutné pro letiště kategorie 

CAT III (flashlight system, osvětlení přiblíţení na dráhy 22 a 04, světelná signalizace 

sestupové roviny - Papi). Oddělení jednotlivých světelných systémů do funkčních skupin 

umoţní jejich předvedení a detailní popis.  

Výše uvedené prvky budou realizovány na mém modelu. Model tak bude moci slouţit 

jako výuková pomůcka pro Institut dopravy na VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

 

 

Obr č. 1 Náčrt návrhu modelu  
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2. Návrh a výběr konstrukcí řešení fyzikálního modelu 

 

Pro realizaci mého modelu jsem vyuţil technologie a postupy převzaté z realizace 

modelových ţeleznic. Podobně jako ţelezniční modely, tak i můj model dodrţuje měřítko, 

které jsem si zvolil 1:1000. Povrch modelu zanedbává zakřivení země a vrstevnice (je 

uloţen v ideální vodorovné rovině). Pouţité měřítko však vzhledem ke skutečné délce 

letiště by vyţadovalo několikanásobně delší panel, proto středové partie (mimo navigační 

světelné systémy) byly zkráceny.  Detaily budov pro demonstrační účely, vzhledem 

k pouţitému měřítku, nebylo moţné realizovat. Budovy jsou vyrobeny pouze jako 

zjednodušené 3D objekty.  

Celý model postavený a umístěný na desce bude uspořádán jako stůl, o rozměrech 

2500 x 1000 mm s výškou pracovní plochy 750 mm. Z konstrukčního pohledu je 

dřevovláknitá deska tloušťky 12 mm příliš pruţná a tím nestabilní. Stabilitu modelu 

dodává dřevěný rám umístěný pod pracovní plochou, který je realizován ze smrkových 

profilů 50 x 30 mm. Uvedený rám bude sešroubován a slepen s pracovní plochou. 

Ţebrovitě vyztuţené rohy budou opatřeny nohami.  

 

 

Obr č. 2 Schéma modelu jako stůl 

1 

2 

3 
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Vlastní elektrické rozvody budou realizovány pevnými měděnými vodiči ø 0,5 mm. 

Led osvětlení realizované na horní ploše bude napájeno z rubní (spodní) strany stolu, kde 

budou vedeny svazky vodičů. Svazky vodičů od jednotlivých obvodů povedou do 

centrálního ovládacího panelu. Skříňka ovládacího panelu bude vedle svorkovnic pro 

propojení obsahovat také napájecí zdroj pro elektrické obvody a Flashlight system MK107 

včetně 9V baterie. Centrální ovládací panel je umístěn v pravém rohu stolu. Jeho horní část 

bude uloţena v rovině pracovní desky a opatřena pěti vypínači pro ovládání okruhů 

a tlačítky ovládání Flashlight system. 

Pomůcka bude připravena pro získání přehledu fungování jednotlivých navigačních 

systémů. U kaţdého rádiového navigačního systému bude přiloţena šablona se směrovými 

charakteristikami a základními parametry. Světelná navigace bude sestavena tak, aby 

kaţdý jednotlivý okruh bylo moţno rozsvítit samostatně a tím prezentovat jednotlivé 

systémy. 
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Obr č. 3 Schéma pracovní plochy 

Ovládací panel 

NDB 

ILS 

Řídící věţ 

Hangáry 

VOR/DME 

Příletová  hala 

SSR, TAR 

ILS 

NDB 

VPD 

Pojezdové dráhy 

Stojánky 

4, 5 

10 

11 
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Obr č. 4 Návrh vyzařovacích charakteristik  

Šablona NDB 

Šablona ILS UHF 

Šablona DME 

Šablona VOR 

Šablona ILS VHF 

Šablona NDB 
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2.1. Rozvržení modelu 

 

Prvním realizačním krokem bylo rozvrţení umístění samotného letiště a přistávací 

dráhy na panelu. Na pracovní plochu jsem nakreslil první obrysy. Vycházel jsem ze 

skutečného letiště - Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. Ke své práci jsem často vyuţíval 

internet, především portál mapy.cz, ze kterého jsem získal jednotlivé rozměry a promítal je 

do modelu. Po zakreslení základních obrysů jsem zaměřoval umístění jednotlivých 

provozních budov. 

Vlastní dráha má na modelu délku 150 cm, šířku 8 cm. Pojezdové dráhy mají šířku 

3,5 cm. Součástí jsou také odbavovací plochy a servisní plochy včetně hangáru na opravu 

velkých letadel. 

 

2.2. Modely budov 

 

Po delší době uvaţování a zkouškách modelování budov jsem se rozhodl realizovat 

budovy z polystyrenu. Vedlo mě k tomu několik poznatků. První prototypy byly vytvořeny 

z kartonu. Toto řešení bylo nevyhovující. Díly byly relativně křehké, u menších objektů se 

snadno deformovaly. Dalším důvodem byl neestetický vzhled budov. V původním plánu 

jsem chtěl tyto kartonové modely obalit papírem a natřít, aby se zpevnila konstrukce 

a upravil vzhled. Tento nápad jsem ale zavrhl, protoţe technologický postup byl sloţitý 

a při malých rozměrech některých budov téměř nemoţný. Dalším zkušebním materiálem 

byla teplem vytvrditelná modelovací hmota (modurit). Zhotovené modely po tepelné 

úpravě změnily tvar a rozměry. Další opracování jiţ nebylo moţné. Třetí a vítěznou 

metodou byla realizace staveb z polystyrenu. Nemohl jsem pouţít běţný kuličkový 

polystyren, který se při obrábění nadměrně drolil. Proto jsem pouţil extrudovaný 

polystyren s lepšími mechanickými vlastnostmi (pevnost, niţší drolivost a dokonalejší 

obrobitelnost). 

Model obsahuje 12 modelů technických a technologických budov. Jednotlivé rozměry 

budov vycházejí z reálných rozměrů na letišti Leoše Janáčka. Menší budovy musely být 

upraveny (nedodrţené měřítko), v původním měřítku byly příliš malé.  
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K samotné realizaci jsem potřeboval polystyren, ostrý nůţ, se kterým jsem připravil 

polotovary větší, neţ je konečná velikost. Z jednotlivých připravených dílů jsem pomocí 

vibrační brusky vybrousil definitivní tvary a rozměry. Výsledkem jsou modely mající 

rovné plochy, nevyţadující další úpravu. 

Stavby jsem připevnil na pracovní plochu podle reálného umístění. 

Jednotlivé 3D objekty, které nám představují rádiové navigační systémy, jsou opatřeny 

odnímatelnými šablonami. Šablony představují vertikální a horizontální směrové 

charakteristiky, čímţ znázorňují prostorovou funkci těchto radarů. Vlastní charakteristiky 

jsou vymodelovány z pěněného PVC (Polyvinylchlorid).  

 

 

3D objekty 

1 ILS UHF 

2 ILS VHF 

3 VOR/DME 

4 NDB 

5 SSR 

6 Řídící věţ 

7 Teminál 

8 Administrativní budovy 

9 Hangár na opravu letadel 

10 Cargo terminál 

11 Kruhový hangár 

 

Tab. 1 seznam budov 
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2.3. Model osvětlení 

 

Model letiště je vybaven osvětlením, vymezující plochy pro pohyb letadel a systém 

osvětlení pro konečné vizuální přiblíţení na přistání. Osvětlení je tvořeno LED diodami 

v bílé, modré, zelené a červené barvě. Pouţité diody mají ø 3 mm. 

 

  Běžec Přesné přiblížení 22 Přiblížení 04 Dráha Pojezdová dráha   

Bílá 8 51 20 171   250 

Červená   16   23   35 

Zelená       18   18 

Modrá         81 81 

  8 67 20 212 81 388  

Tab. 2 Světelné obvody a počty led diod 

 

 

Obr č. 5 Osvětlení hlavní a pojezdové dráhy 

 

2.3.1. Obvod č. 1 - běžec 

 

Prvním obvodem je běţec. Znázorňuje zábleskové světlo (flashlight system). Někdy 

bývá označováno jako zajíc. Je tvořeno 8 kusy LED diod bílé barvy. Slouţí pilotům 

k určení osy dráhy v případě špatné viditelnosti. Pro vlastní realizaci jsem pouţil stavebnici 

zábleskového světla MK107. 

6, 7, 8, 9 13, 14 

10 11 
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Obr. č. 6 Schéma běţce 

 

2.3.2. Obvod č. 2 - přesné přiblížení na dráhu 22 

 

Druhý obvod slouţí pro demonstraci přesného přiblíţení na dráhu 22. Jedná se 

o Lighting system s určením pro letiště kategorie CAT II/III. Řada je oproti reálnému 

zpracování zkrácena, z důvodu značné délky. Na modelu je reprezentována dvěma částmi. 

V první části je v ose dráhy 10 řad po 3 světlech bílé barvy. V druhé části je v ose dráhy 5 

řad po 3 světlech bílé barvy a vedle osy na kaţdé straně 4 řady po 2 světlech červené 

barvy. Rozdělení mezi první a druhou částí odděluje příčka, kde je trojice světel doplněna 

o další 3 bílá světla na kaţdé straně. Technická realizace obvodu je provedena serio-

paralelním zapojením LED diod v několika sekcích. Celé zapojení je ovládáno 

samostatným vypínačem. 

 

2.3.3. Obvod č. 3 - přiblížení na dráhu 04 

 

Třetí obvod je světelné navádění na dráhu 04. Jedná se o Lighting system, který je 

podstatně kratší, neţ světelný systém pro přesné přiblíţení. Pás světel na modelu se skládá 

z 8 řad po 2 diodách. 5. řada je doplněna o další 2 diody na kaţdé straně - tzv. příčka. 

Technická realizace je řešena obdobně jako v předešlém obvodu. 
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2.3.4. Obvod č. 4 - osvětlení dráhy 

 

Čtvrtým obvodem na modelu máme obvod dráhy. Ten je podstatně sloţitější, neţ 

všechny předešlé, jelikoţ obsahuje více barev a lze na něm předvádět více funkcí.  

Dráha ze směru 22 začíná zeleným pásem 9. LED diod. Ty nám určují začátek dráhy 

podle předpisů. Ve stejném místě, ale při pohledu z dráhy 04, na nás bude svítit 5 LED 

diod červené barvy značící konec dráhy. Podobně je na tom značení začátku a konce dráhy 

04 s malým rozdílem, počet zelených diod je v reálu i v modelu sníţen. 

Na dráze se nachází i boční osvětlení. To je tvořeno 30 kusy LED diod na kaţdé 

straně. Osvětlenou máme i osu dráhy. Ze směru 22 je na modelu v prvních 15. cm 

osvětlení uspořádáno co 1,5 cm, 10 led diod bílé barvy. Z opačného směru, tedy z pohledu 

dráhy 04 je tato část vidět červeně, z důvodu upozornění na končící dráhu. Stejným 

způsobem je osazeno prvních 15 cm dráhy 04. Zbytek osy je osvětleno 40 LED diodami 

bílé barvy. Na dráze 22 se nám ještě nachází po pravé a levé straně osy dráhy další 

osvětlení, tzv. návěstidla dotykové zóny. Ta jsou tvořena na kaţdé straně pěti dvojicemi 

bílých led diod. Na dráze 04 jiţ tato návěstidla nejsou.  

Dalším důleţitým osvětlením jsou návěstidla stop příčky, která se nacházejí na 

pojezdových drahách. Ty signalizují pilotovi, je-li daná dráha v pouţívání (přistává, vzlétá 

nebo pojíţdí-li letadlo) a nesmí tudíţ na dráhu vjet. Na modelu se nacházejí 3 pojezdové 

dráhy a na kaţdém výjezdu na dráhu je trojice červených LED diod. 

Poslední částí je signalizace PAPI. PAPI je situováno na levé straně dráhy 22 

v blízkosti BD (bod dotyku). Na modelu je tvořena čtyřmi dvojicemi bílých a červených 

LED diod. Toto osvětlení napomáhá pilotovi udrţet se v ideální sestupové rovině. 

V závislosti na poloze vůči sestupové rovině můţe pilot vidět jednotlivé kombinace světel. 

Nachází-li se letadlo v ideální sestupové rovině, pilot vidí 2 bílá a 2 červená světla. Větší 

počet viditelných bílých světel signalizuje, ţe poloha letounu je nad sestupovou rovinou. 

Naopak větší počet červených světel signalizuje letadlo pod ideální sestupovou rovinou. 

Technická realizace osvětlení dráhy je rozčleněna na několik obvodů spínaných 

odděleně.  
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2.3.5. Obvod č. 5 - pojezdová dráha 

 

Ostatní plochy, jako jsou obvody pojezdových drah, jsou označeny modrými LED 

diodami. Důvodem umístění je zabezpečení pohybu na pojezdových drahách. 

 

2.4. Modelace charakteristik navigačních systémů 

 

Výběr materiálů k realizaci vyzařovacích charakteristik nebyl jednoduchý.  

Nejdůleţitější částí bylo vymyslet, jak by se daly vůbec realizovat.  

První myšlenkou byla modelace charakteristik pomocí provázků a lanek. Tento způsob 

s sebou ale nesl mnoho nevýhod. Provázky byly příliš pruţné a lehké, z tohoto důvodu byl 

pohyb kolem modelu výrazně omezen. Při průchodu docházelo k pohybu provázků 

a následnému zamotání. Skladování takovýchto pomůcek také není nejjednodušší.  

Druhou variantou bylo vymodelovat šablony z drátků. Bohuţel i tato metoda měla 

mnoho nevýhod, zejména velkou ohebnost a nedodrţení poţadovaných tvarů. 

Dodrţení tvarů jsem mohl docílit pouţitím třetího materiálu a to hrubého papíru. Tato 

metoda jiţ vypadala mnohem lépe, neţ předchozí. Tvrdý papír dokázal udrţet poţadovaný 

tvar, ale velkou nevýhodou byla jeho jemnost a náchylnost k natrţení či úplnému roztrţení. 

Tímto způsobem, tedy způsobem zkoušek a omylů, jsem došel na zcela nový nápad. 

Zváţil jsem všechny důleţité poznatky a fakta, které jsem při jednotlivých pokusech 

odhalil. Materiál musel splňovat několik podmínek: mít určitou pevnost (aby nedocházelo 

k poškozování a mohla se šablona uţívat opakovaně), malou váhu (snadná manipulace) 

a také moţnost šablony rozebrat a přiloţit k modelu letiště. Všechny tyto podmínky 

splňovaly tenké desky z PVC. Zpracování jednotlivých tvarů šablon bylo poměrně časově 

náročnější neţ u předchozích zkoušek, ale výsledkem byly mnohem lepší a pevnější 

šablony. 

Jednotlivé druhy šablon budou popsány níţe, v kapitole navigační systémy, ve které 

bude zjednodušeně popsán i princip systémů pro rychlejší orientaci a práci se šablonami. 
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2.5. Realizace modelu 

 

Plocha letiště je vloţena do dřevěného rámu. Rám je uzpůsoben tak, aby nebyly 

poškozeny hrany modelu. Dřevěný rám je tvořen ze smrkových profilů o původní délce 

3 m. Profily před lepením a šroubováním bylo nutné opracovat. K opracování jsem pouţil 

ruční pilu (krácení), hoblík (zušlechtění ploch), vibrační brusku (hladkost rámu) a ruční 

frézka (vybrání pro pracovní plochu). Po opracování byl rám natřen lakem na dřevo. Další 

součástí jsou nohy, které nám zvedají model do úrovně stolu, aby byl model přehlednější. 

Po dokončení rozvrţení plochy jsem začal s realizací. Bylo třeba natřít dráhu šedou 

barvou. Abych tak mohl učinit, samotný nákres jsem obloţil lepicí páskou, aby šedá barva 

byla jen na provozních plochách. K barvení jsem pouţil šedý sprej. Po zaschnutí barvy 

bylo třeba imitovat travnaté plochy. K tomu jsem pouţil modelářský trávník, který se 

vyuţívá i u jiných modelů. 

Další etapou tvorby bylo vrtání jednotlivých děr pro umístění LED diod. Následně do 

vyvrtaných děr byly vkládány diody. Aby nedošlo k posunu, případně vytaţení diod, byly 

do děr zajištěny tavným lepidlem. Rozdělení diod do jednotlivých obvodů je popsáno výše. 

Konečnou částí bylo umístění 3D modelů objektů, reprezentující navigační systémy 

letiště. Jednotlivé objekty jsou na model volně postaveny. Důvodem volného umístění je 

moţnost model přemisťovat a zároveň se tak vyhnout nechtěnému poškození objektů.  
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Obr č. 7 Fotka panelu  
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3. Navigační systémy 

 

3.1. Navigační systém ILS - Instrument landing system 

 

Standardní systém přibliţovacích majáků (ILS) je systémem pro přesná přiblíţení, 

který podle kategorie letiště má definovanou kategorii přistávacího systému pro přesná 

přiblíţení CAT I - III. Systém navádí letadlo od stanovené vzdálenosti a výšky do bodu 

dotyku (BD) na vzletovou přistávací dráhu (VPD), odkud můţe být provedeno ruční řízení 

letadla s vyuţitím vnějších vizuálních informací. Zařízení ILS poskytuje pilotovi na 

trajektorii konečného přiblíţení průběţnou informaci o směrovém vedení letadla a jeho 

vertikální poloze. Pilot je tedy schopen v kaţdém okamţiku během přiblíţení vyhodnotit 

svoji polohu vůči těmto osám, tzn., nachází-li se se svým letadlem vpravo či vlevo od trati 

konečného přiblíţení nebo pod, či nad skluzovou rovinou. ILS se skládá z prostředků 

pozemního a palubního vybavení. Pro nás je podstatná pozemní část vybavení: dva 

radiomajáky (VKV Kursový radiomaják, UKV Sestupový radiomaják), polohová 

návěstidla (systém diskrétního měření dálky), DME (systém spojitého měření dálky, jenţ 

nepatří do základních prostředků, pouze doplňuje informaci polohových návěstidel). 

 

 

 

Obr. 8 Umístění antény Glide Pathu a Localizeru 
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3.1.1. VHF kurzový maják - Very High Frequency 

 

Tento typ majáku vytváří elektromagnetické pole v okolí přistávací dráhy tak, aby bylo 

moţné indikovat let v kurzové rovině, případně určovat velikost a směr odchylky od 

kurzové roviny. Elektromagnetické pole je vyzařované anténovým systémem, který se 

umísťuje asi 400 m za přistávací dráhou. Anténový systém je tvořený třemi anténami 

umístěnými na přímce kolmé na přistávací dráhu, vzdálenými od sebe asi 1,5 – 2 m. 

Kurzový maják ILS pracuje na frekvencích 108 – 111,975 MHz s horizontální polarizací 

a odstupem kanálů 50 kHz.  

 

Obr č. 9 Krytí ILS VHF 

 

3.1.2. UHF sestupový maják - Ultra High Frequency 

 

UHF sestupový maják je vysílač elektromagnetického pole v okolí přistávací dráhy, 

pomocí kterého je moţné indikovat let po sestupové dráze. Vyuţívá podobného principu, 

jako kurzový maják tzn., vysílá signály amplitudově modulované 150 Hz a 90 Hz, přičemţ 

na sestupové dráze mají oba signály stejnou úroveň. Anténový systém sestupného majáku 

se skládá ze dvou antén. Horní anténa bývá ve výšce 7 – 8 m nad povrchem země 

(amplitudová modulace 150 Hz) a dolní anténa je ve výšce 1 – 2 m (amplitudová modulace 

90 Hz). Sestupový sklon vzhledem k horizontální rovině bývá 2° aţ 4°.  



28 

 

 

Obr. 10 Vertikální a horizontální krytí GP 

 

3.1.3. VHF polohové návěsti 

 

Polohová návěst je vysílač se směrovou anténou, která vyzařuje elektromagnetické 

pole svisle vzhůru, tak, ţe pokrývá v určitém místě úsek sestupové osy. Vysílač polohové 

návěsti indikuje určitou vzdálenost od prahu přistávací dráhy, generuje vlnu s frekvencí 

75 MHz amplitudově modulovanou klíčovaným tónem. Vnější návěsti OM (pozemní 

radiomajáky) indikují přelet nad místem, kde je třeba ověřit správnou výšku a činnost 

letadla při středním a konečném přiblíţení na přistání. Je ve vzdálenosti 7200 m od prahu 

přistávací dráhy, nosná frekvence je modulovaná 400 Hz klíčovaným signálem. Střední 

návěst MM se pouţívá na vyznačení místa přechodu z přístrojového na vizuální přiblíţení. 

Je ve vzdálenosti 1050 m od prahu přistávací dráhy, nosná frekvence je modulovaná 1300 

Hz klíčovým signálem. Vnitřní návěst IM indikuje přelet nad prahem přistávací dráhy. 

Instaluje se pouze se souhlasem leteckého úřadu ve vzdálenosti 75 aţ 450 m od přistávací 

dráhy. Nosná frekvence je modulovaná 3000 Hz klíčovým signálem. 
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Obr. 11 Schéma ILS 

 

3.1.4. Realizace ILS 

 

. ILS VHF, který se nachází za koncem dráhy, je umístěn 30 cm od konce dráhy 

(reálné měřítko 300 m). Na modelu je reprezentován 3D objektem č. 1. Po umístění 

šablony do modelu je moţno názorně ukázat dosah, stejně jako na obr č. 9. Horizontální 

charakteristika se skládá ze 3. šablon. První šablona nám zobrazuje kruhové krytí 

o poloměru 10 NM (18,5 km) Druhá šablona zobrazuje kruhovou výseč o středovém úhlu 

70°, která sahá do vzdálenosti přibliţně 17 NM. Třetím obrazcem je další kruhová výseč 

o středovém úhlu 20°, která sahá do vzdálenosti 25 NM. Vertikální charakteristika je 

tvořena pomocnou šablonou, menší, neţ ostatní. Vyzařovací sklon, který činí 7° je 

vytvořen jako malý trojúhelník. Jednotlivé šablony můţeme poté přikládat v daném úhlu 

a tím demonstrovat 3D vyzařovací model. 

ILS UHF, který se nachází poblíţ místa dotyku je umístěn 12 cm vlevo od dráhy 22 

a 15 cm od začátku dráhy (v reálném měřítku jsou vzdálenosti 120 m a 150 m). Na modelu 

je reprezentován 3D objektem č. 2. Šablona pro sestupový maják je tvořena ze dvou dílů, 

stejně jako je tomu na obr č. 10, které se navzájem sloţí. První díl tvoří horizontální signál 

o úhlu 8° po obou stranách sestupové čáry, který v reálných hodnotách sahá aţ do 

vzdálenosti 10 NM. Druhý díl tvoří vertikální krytí v rozmezí úhlů 0,45 Θ a 1,75 Θ 

(jmenovitý úhel sestupové roviny Θ = 3°) 
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VHF polohové návěsti není na modelu moţné zobrazit, jelikoţ jsou příliš vzdáleny od 

letiště. 

 

3.2. Navigační systém VOR - Very high frequency Omnidirectional Range 

 

Systém VOR patří do skupiny systémů se spojitými úhlově závislými signály. 

Anténový systém radiomajáku VOR se skládá ze třech antén: všesměrové antény a dvojicí 

zfázovaných horizontálních dipólů vzdálených 1/4  (vlnová délka) napájených proudy 

s opačnou fází. V pásmu 108 – 111,975 MHz můţe radiomaják pracovat jen na 

jmenovitých frekvencích. Toto pásmo je přednostně určené pro národní VOR. V pásmu 

112 – 117,975 MHz můţe radiomaják pracovat na všech kanálech s odstupem 50 kHz a je 

stanoveno pro mezinárodní pouţití. Radiomajáky vysílají s horizontální polarizací. Kaţdý 

maják je identifikovaný značkou z Morseové abecedy, identifikační tón má frekvenci 1020 

Hz a je vysílaný všesměrově.  Mimo to je moţné vysílat přenos hlasu pro letadla, tzv. 

ATIS, s hloubkou modulace do 30 % a v pásmu 3 kHz. Majáky VOR se instalují na 

letových cestách s dosahem 300 aţ 400 km. Vzhledem k nehomogenitě prostředí, odrazům 

v členitém terénu a následné interferenci se rádiové vlny nešíří přímočaře, čímţ dochází 

k deformacím směrových charakteristik anténových systémů. Pro takové prostředí byl 

vyvinutý systém DVOR, který vylučuje pouţití antény s rostoucí směrovou 

charakteristikou.  Pouţívaný anténový systém je sloţitější neţ při VOR.  Systém DVOR 

vyuţívá princip Dopplerova jevu.  Rozdíl mezi VOR a DVOR, kromě konstrukčního 

provedení anténového systému a jeho napájení, spočívá v záměně signálů. 

 

VOR jako takový je úhloměrný navigační systém pracující v kmitočtovém pásmu VHF 

od 108 MHz do 117,95 MHz a horizontální polarizací. Odstup jednotlivých kanálů je 

50 kHz, protoţe se ale v těchto pásmech obvykle pouţívá rozteč 100 nebo 200 kHz, je 

poţadována zvýšená přesnost. 
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Obr. 12 Stanice VOR 

 

3.2.1. Princip VOR 

 

Pozemní anténní systém je tvořený jednou všesměrovou anténou a dvěma dvojicemi 

na sebe kolmých dipólů. Dvojice A má směrovou charakteristiku cos φ a u dvojice B je 

tato charakteristika pootočená o 90º - tedy sin φ.  

Na dvojici A se přivádí signál z vyváţeného modulátoru, na jehoţ vstupu je 

cosinusově proměnný signál s nosným kmitočtem f1 (108-117,95 MHz) a nízkofrekvenční 

cosinusový signál s frekvencí f2=30 Hz. Na dvojici A je přiváděn součin těchto signálů 

o celkové intenzitě  cos(2f1t) x cos(2f2t) x cos,  kde  představuje směrník. 

U dvojice B je nízkofrekvenční signál posunut o 90º - tedy cos(2f1t) x sin(2f2t) x 

sin  a výsledná intenzita obou dvou dvojic je  

cos(2f1t) x [cos(2f2t) x cos + sin(2f2t) x sin] = cos(2f1t) x cos(2f2t) - , 

je tedy stejná, jako antény s osmičkovou charakteristikou. Pokud k tomuto poli připočteme 

ještě pole vyzařované všesměrovou anténou, vznikne pole otáčející se srdcovky, protoţe 

fáze jedné části laloku osmičky je opačná, neţ fáze pole od všesměrové antény. 
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Obr. 13 Srdcovka 

 

3.2.2. Princip DVOR 

 

Vzhledem k nehomogennímu prostředí, odrazům od terénu apod., můţe dojít 

k deformaci směrové charakteristiky antény a zavést tak do systému značnou chybu, která 

můţe přesáhnout předpisem povolené hodnoty. Proto byl vyvinut DVOR vyuţívající 

Dopplerova jevu, který má tyto vlivy omezit a to především odstraněním rotující směrové 

charakteristiky. Dopplerův jev je zaloţen na rozdílu mezi vysílanou a přijímanou frekvencí 

– předpokládejme pohybující se vysílač, který vysílá sinusový signál o frekvenci f0. 

V nějakém pevném bodě je tento signál přijímán a jeho frekvence "c" je rychlost šíření 

signálu, "v" je sloţka rychlosti ve směru vysílač-přijímač. 

Ta je od vysílaného signálu odlišná o tzv. Dopplerovu frekvenci 
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Tohoto jevu je vyuţito při konstrukci majáku DVOR, ten je tvořen dvěma 

všesměrovými anténami, jednou rotující po kruţnici a druhou pevně umístněnou ve středu 

této kruţnice. Rotující anténa má stálou obvodovou rychlost a je na ni přiváděn sinusový 

signál o frekvenci f0. Podle Dopplerova principu je frekvence f1 přijímaného signálu 

závislá na radiální rychlosti bodu "V" vysílače vůči bodu příjmu "P". Radiální rychlost 

vzhledem k přijímači P1 je nulová v bodech 1 a 3,  kde platí, ţe f1=f0, a maximální v bodě 2 

f1=f0+Δf a bodě 4 f1=f0-Δf . 

 

 

Obr. 14 Princip DVOR 

 

Maják vysílá proměnný frekvenčně modulovaný signál a pevně umístěná anténa ve 

středu kruţnice vysílá amplitudově modulovaný sinusový referenční signál. V přijímači 

jsou tyto dva signály demodulovány a jejich fázový posun odpovídá směrníku v místě 

příjmu. Tím, ţe frekvence f0 nosných signálů je z pásma 108-117,95 MHz, rotující anténa 

je napájena pomocným amplitudově modulovaným signálem s frekvencí 9960 Hz 

a rychlost otáčení je 30 Hz. 
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3.2.2.1. Dosah a krytí 

 

Obecně můţeme říci, ţe čím větší výkon, tím větší dosah - pro představu: VOR pro 

traťovou navigaci s dosahem 200 NM (námořní míle) bude mít výkon 200 W (Watt), 

kdeţto TVOR (Terminal VOR) v koncové oblasti pouze 50 W. Dalším faktorem 

ovlivňujícím dosah jsou např. nerovný povrch, kopcovitý terén, budovy a další překáţky, 

které znemoţní přímou viditelnost - ty způsobují zastínění, ohyby nebo odrazy a zvyšují 

tak úhlovou chybu. Rovněţ výška vysílače a přijímače mají vliv na dosah. Maximální 

teoretický dosah  

[NM] = 1,25(√výška přijímače[ft AMSL] + √výška vysílače[ft AMSL]). 

Pro zařízení VOR je celosvětově stanoveno pouze 160 frekvencí a vzhledem k velké 

rozšířenosti je nutné zajistit, ţe se dvě zařízení pracující na stejné frekvenci nebudou rušit. 

 

  

Obr. 15 Chráněný dosah 

 

S postupným přibliţováním k zařízení se radiály sbliţují a ručka zařízení se stává 

citlivější, pro opravu je třeba pouţívat jemnějších výchylek. Ve chvíli, kdy se letadlo 

dostane do oblasti nad pozemním zařízením nebo do její těsné blízkosti, začne ručka 

přístroje prudce oscilovat, ukazatel TO/FROM se střídá a chvílemi se objevuje červený 

terčík. Tato oblast je nazývána kuţelem ticha - není zde pokrytí signálem. ICAO stanovuje, 
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ţe kaţdé zařízení VOR musí poskytovat signál pod nejmenším elevačním úhlem 40º 

(moderní zařízení poskytují příjem aţ do 60º-80º nad horizontem). 

 

3.2.3. Realizace VOR  

 

Realizace vyzařovací charakteristiky VOR byla jednodušší, neţ u systému ILS. Na 

modelu jej představuje objekt č. 3. Šablonu tvoří kruţnice z PVC, která nám simuluje 

dosah stanice na letišti Mošnov, podobně jako je znázorněno na obr č. 15 "koncové 

oblasti". VOR Ostrava má horizontální dosah 100 NM a vertikální 50 000 ft. 

 

3.3. Navigační systém DME (Distance Measuring Equipment) 

 

DME je zkratkou Distance Measuring Equipment – měřič vzdálenosti. Zařízení, které 

na základě měření doby šíření radiového signálu umoţňuje stanovení přesné šikmé 

vzdálenosti od pozemního majáku. Obvykle je umístněno společně s nějakým dalším 

zařízením VOR, ILS. Umístnění společně s VOR tvoří navigační standard ICAO pro 

krátké vzdálenosti. Systém DME je navigační systém na krátkou vzdálenost. Rádiový 

systém na měření vzdáleností je tvořen palubní částí a pozemním majákem. Pracuje na 

principu: otázka - odpověď.  Systém DME pracuje v pásmu 960 – 1215 MHz. Pozemní 

majáky pracují na určených kanálech. Odstup dvou kanálů je 1 MHz. První kanál 

palubního vysílače má frekvenci 1025 MHz, poslední (126 kanál) má frekvenci 1150 MHz. 

Frekvence nosného odpovídače je o 63 MHz niţší nebo vyšší, neţ frekvence vysílače 

otázky. Odpovídač vysílá kromě odpovědí i sled impulzů v Morseově abecedě, který 

představuje identifikační značku majáku, která se vysílá jednou za 1/2 minuty. Systémem 

DME je moţné měřit vzdálenost do 370 km s celkovou chybou nepřesahující 400 m nebo 

0.25 % měření vzdálenosti, podle toho, která hodnota je větší. 



36 

 

 

Obr. 16 Pozemní maják DME 

 

Obr. 17 Pozemní zařízení 
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3.3.1. Využití DME 

 

DME poskytuje přesnou šikmou vzdálenost a polohovou čáru ve tvaru kruţnice, ve 

spojení s dalším radionavigačním zařízením tvoří jednoznačnou definici polohy. 

V závislosti na palubním vybavení je pomocí integrace změny šikmé vzdálenosti schopné 

podat informaci o rychlosti vůči zemi. Dovoluje větší přesnost při letu ve vyčkávacím 

obrazci DME ARC (let s konstantní vzdáleností DME). Zajišťuje kontrolu vzdálenosti při 

nepřesném přiblíţení LOC DME, VOR DME, NDB DME. Při sestupu ILS, DME indikuje 

přesnou vzdálenost od bodu dotyku. DME je systém sekundárního radaru pracující 

v kmitočtovém pásmu UHF od 962 MHz do 1213 MHz s vertikální polarizací. 

 

3.3.2. Princip DME 

 

DME jako systém sekundárního radaru vyuţívá pulzní techniky a pracuje na principu 

dotazovač - odpovídač. Dotazovačem je palubní zařízení, odpovídačem je pozemní stanice. 

Princip měření vzdálenosti spočívá v měření doby mezi dotazem a odpovědí, která je 

následně převedena na vzdálenost. Vysílač palubního dotazovače generuje dvojice pulsů, 

které jsou následně vysílány všesměrovou anténou letadla na frekvenci odpovídače. 

Délka dotazovacích pulsů je 3,5μs a jsou vysílány ve dvojicích, aby se předešlo příjmu 

náhodných pulsů např. od jiných radarů nebo blesků. Interval mezi pulsy jedné dvojice je 

12μs pro kanál X a 36μs pro kanál Y.  

 

Obr. 18 Délka pulsů 
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Obr. 19 Dvojice pulsů 

 

Pozemní stanice tuto sekvenci pulsů přijímá a po 50μs zpoţdění vysílá zpět na 

frekvenci lišící se o ±63 MHz. S tímto zpoţděním se počítá při výpočtu vzdálenosti a je tak 

dosaţeno vysoké přesnosti ±0,2 NM. Toto zpoţdění rovněţ umoţňuje měření vzdálenosti 

od nuly a při instalaci společně s ILS jeho úpravou posunutí referenční vzdálenosti do bodu 

dotyku (BD, GP). Palubní zařízení sekvenci pulsů opět přijme, změří interval mezi 

vysláním a příjmem a následně spočte vzdálenost. 

 

 

Je nutné rozlišit, jestli přijatá odpověď odpovídá dotazu vyslaného vlastním 

dotazovačem nebo dotazovačem jiného letadla. Toho je docíleno tím, ţe kaţdý dotazovač 

vysílá dvojice pulsů v náhodných intervalech a tím vytváří jedinečnou sekvenci, kterou je 

schopen následně identifikovat. 

 

3.3.3. Šikmý úhel 

 

Pro navigační vedení je důleţitá pozemní vzdálenost, zařízení DME však poskytuje 

vzdálenost šikmou. Rozdíl mezi těmito vzdálenostmi se zvyšuje společně s výškou letu 

a zmenšující se vzdáleností od pozemní stanice. Tato chyba začíná být znatelná pokud je 

letadlo blíţe, neţ je trojnásobek výšky letu. Pro výpočet pozemní vzdálenosti: 
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Obr. 20 Šikmá vzdálenost 

 

3.3.4. Realizace DME 

 

Charakteristika DME je na modelu zobrazena kruţnicí s maximální dohledností 

200 NM. DME je součástí objektu č. 3 VOR. 

 

3.4. Nesměrový radiomaják NDB (Non Directional Beacon) 

 

Pozemní majáky slouţí na zaměřování rádiovým kompasem. Nazývají se nesměrové 

majáky NDB. Staví se na letových cestách a v blízkosti letišť. Jejich frekvence se volí 

v rozsahu 200 – 525 kHz. Vysílají nosnou vlnu s identifikačním signálem, který tvoří 2 – 3 

písmena Morseové abecedy, vysílané nejméně jednou za 30 sekund. Předepsané krytí je 

zajištěné v kruhové oblasti s poloměrem 50 – 300 km. Technicky je nesměrový radiomaják 

realizovaný jako speciálně konstruovaný vysílač s výkonem řádově desítek aţ stovek 

Wattů, jako anténní systém jsou nejčastěji pouţívané antény typu T nebo L. Dosah NDB 

v ČR je obyčejně 100 aţ 150 km. Vysílání je polarizované vertikálně. Pro správnou činnost 

NDB(L) je nutné, aby vyzařovací diagram byl skutečně všesměrový. Kdyţ není tato 
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podmínka splněná, je zaměření radiokompasu nesprávné, protoţe relativní kurz 0 je daný 

kolmicí na příslušnou ekvifázovou plochu. 

 

Obr. 21 Kurzový úhel 

 

3.4.1. Realizace NDB 

 

Maják NDB je na modelu reprezentován dvěmi 3D objekty č. 4, jeden před dráhou 22 

a druhý před dráhou 04. Vyzařovací charakteristika je demonstrována v podobě kruţnice, 

na které jsou zaznamenány skutečné rozměry. Běţný dosah je okolo 100 - 150 km. 

 

3.5. Radary 

 

Radar neboli radiolokátor je zařízení určené pro radiotechnické určování cíle, tedy jeho 

vzdálenosti, a dalších souřadnic určujících jeho polohu vzhledem k poloze radiolokátoru. 

Podstatou je směrová rádiová soustava vysílající energii v úzkém svazku, většinou 

v podobě krátkých impulsů v dlouhých opakovacích intervalech. Je-li ve svazku 

vysílaného signálu zjišťovaný cíl, část energie se od něho odrazí zpět k radiolokátoru. 

Vyhodnocením časového intervalu mezi vysláním impulsu a jeho příjmem se určí 

vzdálenost cíle. Ostatní souřadnice jsou zjišťovány z úhlů natočení vysílací antény 

radiolokátoru. 
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Obr. 22 Princip radaru 

 

Pozemní radary slouţí při řízení letového provozu především pro získání aktuální 

informace o polohách celého souboru letadel v prostoru krytí. Pro účely ŘLP se dnes 

bezvýhradně pouţívají tzv. pozemní přehledové radary, pracující tak, ţe snímají okolní 

prostor kruhovým pohybem antény ve směru hodinových ručiček. 

 

3.5.1. Primární radar 

 

Primární radar zjišťuje polohy cílů v polárních souřadnicích (směrník, vzdálenost). 

Anténa má směrový diagram ve vertikální rovině nejčastěji tvaru listu a krytí je většinou 

zajištěno od cca 0,3° do 45° aţ 50° nad horizont procházející ohniskem antény. 

V horizontální rovině bývá diagram úzký asi 2,5° aţ 1. 

 

 

Obr. 23 Směrový diagram primárního radaru 
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Pro získání celokruhového přehledu o letadlech v dosahu se anténa otáčí a vysílá 

impulsy vysokofrekvenční energie o velkém výkonu. Po dopadu na letadla, pozemní 

objekty a další cíle se energie odráţí, její nepatrná část se přijímá zpět v anténě radaru a po 

zesílení a vyhodnocení se určuje přímá vzdálenost k cílům. U letadel nad horizontem jde 

o šikmou vzdálenost vzhledem k zemskému povrchu. Šikmá vzdálenost je určena vztahem: 

 

r - vzdálenost cíle, c - rychlost šíření elektromagnetických vln, t - čas šíření 

 

 

Obr. 24 Šikmá vzdálenost 

 

Tyto informace je nutno brát v úvahu zejména u letadel ve větších výškách blízko 

radarového stanoviště. Rozdíl mezi zeměpisnou vzdáleností (určenou podél zakřiveného 

povrchu zemského) a šikmou vzdáleností, klesá se zmenšující se výškou letu a narůstající 

vzdáleností od antény radaru. Směr cíle vzhledem ke stanovišti radaru se určuje z natočení 

antény v okamţiku vysílání a příjmu impulsů. 
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3.5.1.1. Dosah radaru 

 

Dosah radaru závisí na řadě faktorů, zejména však na vyslaném výkonu, směrovosti 

neboli zisku antény, efektivní odrazné ploše cíle a citlivosti přijímače, resp. citlivosti 

vyhodnocovacích obvodů. Pro primární radary je dosah určen tzv. radiolokační rovnicí, 

která má nejčastěji tvar:  

 

 

Rmax - maximální dosah [m], Pv - vyslaný impulsní výkon [W], P pmin - nejmenší 

zjistitelný výkon odraţeného signálu [W], G – zisk antény, λ - délka vlny, σ - plocha cíle 

Zvětšování výkonu je mimo jiné limitováno i vlnovou délkou - čím kratší vlna, tím 

menší vysílaný výkon. Moţnost zjištění cíle je ovlivněna šířkou impulsu vyzařované 

energie, opakovacím kmitočtem a rychlostí snímání prostoru (např. rychlostí otáčení 

antény). Pro radary s poţadavkem velkého dosahu se pouţívá větší délka vlny, větší šířka 

impulsu, nízký opakovací kmitočet, velký výkon, velké anténní systémy a menší rychlost 

snímání (menší otáčky). Radary s poţadavkem velkého výkonu mají menší rozlišovací 

schopnost v dálce pro cíle na témţe azimutu a v azimutu pro cíle stejně vzdálené. Z toho 

plyne i menší absolutní přesnost určení polohy, zejména ve větších vzdálenostech od 

antény. Pro radary s poţadavkem na vysokou přesnost určení polohy se naopak pouţívá 

kratší délka vlny, menší šířka impulsu, vyšší opakovací kmitočet. Zkracující se délka vlny 

umoţňuje sníţení výkonu a dosahu, zmenšení rozměrů antén a zvětšení rychlosti snímání. 

 

 

3.5.1.2. Výhody primárních radarů 

 

Primární radiolokace je základem systémů řízení letového provozu v prostorech, kde 

se mohou vyskytnout letadla bez pracujícího odpovídače. Zaměřuje se na dokonalejší 

metody rozlišení pohyblivých a pevných cílů, resp. na rozlišení ţádoucích a neţádoucích 

cílů. Nevyţaduje ţádná doplňující zařízení na palubách letadel. 
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Obr. 25 Radarový displej 

 

3.5.2. Sekundární radar 

 

Princip zjištění polohy cíle je u sekundárního radaru obdobný jako u radaru 

primárního. Vzdálenost se určí z doby od vyslání signálu do přijetí odpovědi (u primárního 

radaru z odrazu). A azimutu z úhlového natočení směrové antény v době vyslání a příjmu. 

Pozemní sekundární radar, zvaný téţ dotazovač, vysílá impulsy energie (dotazy) na 

jednom kmitočtu, označeném fd, směrová anténa se obvykle otáčí jako u radarů 

primárních. 

 

 

Obr. 26 Anténa sekundárního radaru 

 

Pro zjištění polohy letadla je nutné, aby byl na palubě v činnosti odpovídač 

sekundárního radaru, který přijme impulsy na kmitočtu fd a automaticky vyšle jako 

odpověď impulsy na jiném kmitočtu, označeném fo. Přijímač pozemního dotazovače je 
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naladěn na kmitočet fo a odpověď se vyhodnocuje pro získání údaje o poloze. Pro dotazy 

probíhá komunikace na kmitočtu 1030 MHz a pro odpovědi na kmitočtu 1090 MHz. 

 

Obr. 27 Komunikace sekundárního radaru 

 

3.5.3. Realizace primárního a sekundárního radaru 

 

Stejně jako na letišti Mošnov, tak i v modelu chybí vyobrazení primárního radaru. 

V případě, ţe by se zde radar nacházel, jeho vyzařovací charakteristika vymodelovaná 

z PVC by vypadala jako na obr č. 22. Hlavní lalok by se otáčel kolem 3D objektu. 
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4. Závěr 

 

Výsledkem mé bakalářské práce je funkční fyzikální model letiště, názorně 

demonstrující jednotlivé technologické systémy navádění a pohybu letadel v prostoru 

letiště. Jednotlivé okruhy zapojení navigačních a pomocných světel umoţňují vizuálně 

demonstrovat vlastní funkci. Konstrukce a pouţité materiály umoţňují postupně doplňovat, 

rozšiřovat a zdokonalovat další demonstrační funkce. 

V realizaci fyzikálního modelu jsem se hlavně zaměřil na rozvrţení světelné 

signalizace, navrţené do několika samostatných metodických částí. Model a uspořádání 

jednotlivých funkčních prvků byl realizován na základě konkrétního vzoru Letiště Leoše 

Janáčka v Mošnově. 

Realizace navigačních systémů a jejich vyzařovacích charakteristik je doplněna 

o schémata (šablony) na kterých jsou uvedeny jednotlivé horizontální a vertikální dosahy. 
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Použité materiály 

 

Poloţka Umístění Materiál 

1 Obr č. 2, str. 12 Dřevotřísková deska  DTD 12 

2 Obr č. 2, str. 12 Dřevěné hranoly - rám 

3 Obr č. 2, str. 12 Nohy stolu 

4 Obr č. 3, str. 14 Zdroj napájení - 220VAC, 50 Hz, 30W 

5 Obr č. 3, str. 14 Flashlight system - MK107 

6 Obr č. 4, str. 17 250 ks LED bílé barvy 

7 Obr č. 4, str. 17 81 ks LED modré barvy 

8 Obr č. 4, str. 17 39 ks LED červené barvy 

9 Obr č. 4, str. 17 18 ks LED zalené barvy 

10 Obr č. 3, str. 14 Šedý sprej 

11 Obr č. 3, str. 14 Modelářský trávník 

12 Obr č. 3, str. 14 Tapetové lepidlo - spotřební materiál 

13 Obr č. 4, str. 17 Tavné lepidlo - spotřební materiál 

14 Obr č. 4, str. 17 Cín - měkká pájka - spotřební materiál 

Tab č. 3 Materiály 
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