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Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2010, 76 s. Vedoucí práce: 

Martinec, F. 

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou avionických systémů současných dopravních 

letadel. V úvodu je definováno, které přístroje a systémy dle mého názoru označení 

avionika zahrnuje. Dále jsou avionické systémy představeny z historického hlediska. 

Legislativní požadavky na vybavenost letadel avionickými systémy uvádí kapitolu o běžně 

používaných leteckých přístrojích. V návaznosti na to, je potom dokumentována 

propojenost základních přístrojů v moderní, sofistikované avionické systémy. Pro 

ucelenost a celkový náhled do problematiky následuje pojednání o systémech budoucnosti 

 a o koncepci tzv. Glass Cockpit. V závěru shrnuji dílčí poznatky, ze kterých vyplývají 

charakteristické vlastnosti současných avionických systémů a trendy jejich dalšího 

směřování. 
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VOJTEK, T. Avionics Systems for Airplanes: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2010, 76 

p. Thesis head: Martinec, F. 

Bachelor thesis is dealing with the characteristic of modern airplanes avionics. In the 

introduction there is a definition, which instruments and systems in my opinion the term 

avionics includes. Thereinafter are the avionics systems introduced in a historical point of 

view. Legislation requirements for avionics facilities of airplanes then introduce the 

chapter of generally used standard instruments. In a sequence, the connection of standard 

instruments in-to modern, sophisticated avionics systems is documented. For the integrity 

and a general aspect in-to the problem, the treatise on future systems and Glass Cockpit 

conception follows. At the end, I summarize the partial knowledge which result is 

characteristic properties of modern avionics systems and trends of its further direction. 
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH ZNAČEK 

 

4D Quadri-dimensional Čtyř-rozměrný (3D+čas) 

A/P Auto Pilot Autopilot 

A/T Auto –Throttle Automat tahu 

ACARS Aircraft Communications Addressing & 

Reporting System 

Komunikační, adresný a 

hlásný systém 

ACAS Airborne Collision Avoidance System Palubní protisrážkový 

systém 

ADC Air Data Computer Aerometrický systém 

ADI Attitude Director Indicator Umělý horizont 

ADN Aircraft Data Networks Letadlová datová síť 

ADU Advisory Display Unit Rozhraní pilot/autopilot 

(ATR72) 

AFCS Automatic Flight Control System Systém automatického řízení 

letu 

AFDX Avionics Full-Duplex Switched Ethernet Avionický Full-Duplex 

ethernet 

AHRS Attitude and Heading Reference System Referenční systém polohy a 

směru 

ASCB Aviation Standard Communications Bus Letadlová sběrnice 

ATC Air Traffic Control Řízení letového provozu 

ATM Asynchronous Transfer Mode Telekomunikační 

technologie 

ATS Air Traffic Services Letové provozní služby 

B-RNAV Basic Area Navigation Základní prostorová 

navigace 

CAT Category Kategorie 

CDU Command Display Unit Rozhraní pilot/FMS 

CRT Catode – Ray Tube Katodová trubice 

CSDB Commercial Standard Data Bus Datová sběrnice 

DME Distance Measuring Equipment Měřič vzdálenosti 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_Data_Network
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EADI Electronic Attitude Director Indicator Elektronický umělý horizont 

ECAM Electronic Centralized Aircraft Monitoring Centrální elektronický 

systém monitorování letadla 

ECP EFIS Control Panel Ovládací panel EFIS 

EFIS Electronic Flight Instrument System Zobrazení elektronických 

letových přístrojů 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay 

Service 

Služba evropského 

překryvného segmentu 

globální navigace 

EGPWS Enhanced Ground Proximity Warning 

System 

Rozšířený systém varování 

před blízkostí země 

EHSI Electronic Horizontal Situation Indicator Elektronický indikátor 

horizontální situace 

EICAS Engine Indicating And Crew Alerting 

System 

Indikační systémy motoru a 

systémy výstrahy posádky 

EPR Engine Pressure Ratio Tlakový koeficient motoru 

ETOPS Extended-range Twin-engine Operational 

Performance Standards 

Podmínky pro 

dvoumotorová letadla letící 

nad oblastmi 

s nedostatečným pokrytím 

letišť 

EVS Enhanced Vision System Rozšířený vizualizační 

systém 

F/D Flight Director Povelový přístroj 

F/O Flight Officer Druhý pilot 

FAA Federal Aviation Administration Federální letecký úřad 

FADEC Full Authority Digital Engine Control Digitální, plně automatický 

systém ovládání motorů 

FAR Federal Aviation Regulations Předpisy leteckého úřadu 

USA 

FBW Fly by Wire Řízení po drátě 

FCU Flight Control Unit Rozhraní pilot/autopilot 

(Airbus A310) 

FGS Flight Guidance System Letový naváděcí systém 
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FL Flight Level Letová hladina 

FMA Flight Mode Annunciator Signalizátor letového módu 

FMS Flight Management System Systém vedení letadla 

FPV Flight Path Vector Symbol letové trajektorie 

GALILEO European Satellite System Evropský satelitní systém 

GBAS Ground Based Augmentation Systém s pozemním 

rozšířením 

GCWS Ground-Collision Warning Varování před kolizí se zemí 

GLONASS Global Orbiting Navigation Satellite System Globální navigační satelitní 

systém 

GNSS Global Navigation Satellite System Globální navigační satelitní 

systém 

GPS Global Positioning System Globální systém určení 

polohy 

GPWS Ground Proximity Warning System Systém varování před 

blízkostí země 

HF High Frequency Vysoká frekvence 

HMD Helmet Mounted Displays Přilbový zaměřovač 

HSI Horizontal Situation Indicator Indikátor horizontální 

situace 

HUD Head - Up Display Průhledový displej 

ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví 

IFR Instrument Flight Rules Pravidla pro lety podle 

přístrojů 

ILS Instrument Landing System Systém pro přesné přiblížení 

a přistání 

INS Inertial Navigation System Inerciální navigační systém 

IRS Inertial Reference System Inerciální referenční systém 

JAR Joint Aviation Regulations Společné letecké předpisy 

LCD Liquid Crystal Display Displej z tekutých krystalů 

LED Light-Emitting Diode Elektroluminiscenční dioda 

LNAV Lateral Navigation Laterální navigace 

LRNS Long-Range Navigation System Systém dálkové navigace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Helmet_mounted_display
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MCP Mode Control Panel Rozhraní pilot/autopilot 

(Boeing 737) 

MLS Microwave Landing System Mikrovlnný naváděcí systém 

MNPS Minimum Navigation Performance 

Specification 

Specifikace minimálního 

navigačního vybavení 

MRVA Minimum Radar Vectoring Altitude Minimální nadmořská výška 

pro radarové vektorování 

MSA Minimum Sector Altitude Minimální sektorová 

nadmořská výška 

NAT 

MNPS 

North Atlantic Minimum Navigation 

Performance Specification 

Specifikace minimálního 

navigačního vybavení pro 

Severní Atlantik 

ND Navigation Display Navigační displej 

NDB Non-Directional Radio Beacon Nesměrový radiomaják 

PFD Primary Flight Display Primární letový displej 

PMC Power Management Computer Počítač výkonu 

P-RNAV Precision Area Navigation Přesná prostorová navigace 

RA Resolution Advisory Varování před nebezpečným 

provozem 

RLSU Remote Light Sensor Unit Fotodioda automatického 

nastavování jasu 

RNAV Area Navigation Prostorová navigace 

RNP Required Navigation Performance Požadovaná navigační 

výkonnost 

RNP 

RNAV 

Area Navigation with required navigation 

performance (RNP) ≤1 

Prostorová navigace s 

požadovanou navigační 

výkonností (RNP) ≤1 

RVR Runway Visual Range Dráhová dohlednost 

RVSM Reduced Vertical Separation Minima Standardy svislého 

rozestupu mezi letadly 

SBAS Satellite Based Augmentation System Systém se satelitním 

rozšířením 

SG Symbol Generator Generátor symbolů 

SID Standard Instrument Departure Standardní přístrojový odlet 
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SSR Secondary Surveillance Radar Odpovídač sekundárního 

radaru 

STAR Standard Terminal Arrival Route Standardní přístrojový přílet 

STOL Short Take-Off and Landing Krátký vzlet a přistání 

SVS Synthetic Vision Systems Umělý vizualizační systém 

TA Traffic Advisory Informace o provozu 

TAWS Terrain Awareness and Warning System Systém výstrahy nebezpečné 

blízkosti terénu 

TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance 

System 

Palubní protisrážkový 

systém 

TMA Terminal Manoeuvring Area Koncová řízená oblast 

TMC Thrust Management Computer Počítač regulace tahu 

TMS Thrust Management System Systém regulace tahu 

VFR Visual Flight Rules Pravidla pro lety za vidu 

VHF Very High Frequency Velmi vysoká frekvence 

VNAV Vertical Navigation Vertikální navigace 

VOR Very High Frequency Omni-Directional 

Radio Range 

VKV všesměrový 

radiomaják 

Y/D Yaw Damper Tlumič bočních kmitů 
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ÚVOD 

 

Jen v málokterém oboru lidské činnosti dochází k tak rychlému a významnému 

pokroku, jako v technice a nikde to není zřetelnější, než v kosmickém a leteckém 

průmyslu. Vývoj nových materiálů a technologických postupů a jejich aplikaci v letectví 

provází i vývoj v oblasti elektroniky, který dnes prakticky určuje i vývoj avionických 

systémů. Avionické vybavení letadla je jeho nedílnou a nepostradatelnou součásti už od 

samého vzniku letectví. Avionické systémy umožňují člověku kontrolovaný pohybovat ve 

vzdušném prostředí, který je pro něj jinak nepřirozený. 

 

Výraz avionika se vžil až po roce 1970, do té doby všechny palivové, 

radarové a rádiové systémy a motorové a letové přístroje byly nahlíženy odděleně. Použití 

jednotlivých systémů je u různých letounů různé a v podstatné míře o něm rozhoduje 

určení daného typu. Jiné přístrojové vybavení bude vyžadovat letoun určený pro krátké, 

regionální tratě a jiné bude nutné pro letoun létající dlouhé, například transkontinentální 

lety. Jiné požadavky na avionické systémy bude mít jistě také letoun poháněný pístovým 

motorem, nebo letoun poháněný motorem proudovým. 

 

Definice avioniky není nikterak jednoznačná. Určitou skupinou odborníků je za 

avioniku považováno veškeré vybavení letadla, které jakýmkoli způsobem souvisí 

s napájením elektrickou energií, zatímco druhá část se kloní k názoru, že avionika zahrnuje 

především systémy navigace a rádiového vybavení letounu. Slovo avionika vychází 

z francouzského slova „avionique" a i zde má tentýž neurčitý význam jako v anglickém či 

českém jazyce. Dle mého názoru je správnější, pokud se tímto slovem označí systémy 

bezprostředně související s navigací, řízením letadla a komunikací. Ostatní vybavení 

využívající pro svou funkci elektrickou energii, bych zahrnul pod označení ostatní 

elektronické vybavení. V tomto duchu bude i další výklad související se zadáním této 

bakalářské práce.  

 

V první kapitole této práce seznamuji čtenáře s historickým vývojem avionických 

systémů, s tím co určovalo jejich vývoj a vzrůstající požadavky na jejich složitost. Pro 

větší přehlednost je vývoj rozdělen do tří období, která jsou definována zejména složitostí 

a vzájemnou propojeností daných systémů. V následující kapitole je uveden legislativní 
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rámec, jenž určuje minimální nutné požadavky na vybavenost letounu avionickými 

systémy a které jsou pro výrobce závazné. Kapitola třetí je stručnou charakteristikou 

základních aerometrických a gyroskopických palubních přístrojů. Je zde objasněn princip 

jejich funkce a možnost použití. Jestliže předchozí kapitola pojednávala základní přístroje 

jako oddělené a na sobě nezávislé prvky, kapitola čtvrtá se potom zabývá popisem těch 

moderních systémů, které jsou spolu vzájemně propojeny do složitých komunikačních 

struktur. Kapitola nazvaná „Moderní systémy v avionice“ je tak výčtem těch 

nejcharakterističtějších letadlových systémů, kterými jsou v současné době moderní 

dopravní letadla vybavena. Pátá kapitola se pokouší čtenáři nastínit směry, kterými se 

vývoj nastupujících systémů bude ubírat. Je zde představeno několika systémů, které 

v blízké budoucnosti přejdou z fáze testování do běžného použití, nebo jsou jimi už 

dokonce některé typy vybavovány. V poslední kapitole této práce se krátce zabývám 

ergonomií pilotního prostoru. 

 

Cíl práce 

 

Cílem této práce je v první řadě podat ucelený výčet těch nejzásadnějších a pro let 

nejdůležitějších avionických systémů používaných v současných dopravních letounech 

a snaha definovat avionické systémy jako takové. Stručná charakteristika a popis součástí 

jednotlivých systémů by měl čtenáři podat obraz toho, jak jednotlivé systémy fungují 

a k čemu v běžném provozu slouží. Při výběru systémů je kladen důraz na takové systémy, 

jejichž společným jmenovatelem je vzájemná komunikace a vzájemná propojenost. 

V návaznosti na to, potom následuje pohled do nedaleké budoucnosti, ve které jsou 

představeny právě ty systémy, jež vytyčují směr, kterým se bude celé odvětví vývoje 

avionických systémů ubírat v blízké budoucnosti. Tato práce by rovněž měla ve 

srozumitelné formě vyložit legislativu, dle které jsou výrobci povinni letouny těmito 

systémy vybavovat. Na závěr každé kapitoly je uveden dílčí závěr, ve kterém se pokouším 

vystihnout charakteristiku popsaných systémů, co je pro ně společné a jaký mají úkol 

v procesu řízení letadla. 
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1 HISTORIE VÝVOJE AVIONIKY 

 

Historický vývoj avioniky šel vždy ruku v ruce s vývojem letectví. Jeho počátky 

datujeme do 5. června roku 1783, kdy v Annonay na jihu Francie poprvé veřejně vzlétl 

balón bratří Montgolfiérů. Svého největšího rozmachu však letectví dosáhlo až ve století 

devatenáctém, který nastartovali bratři Wrightové se svým letounem Flyer I. Šlo o první 

aerodynamicky řízený letoun, se kterým 13. prosince 1903 v Kitty Hawk v Severní 

Karolíně ulétli vzdálenost 39 m. Při konstrukci tohoto letounu bylo použito mnoho 

revolučních prvků, které se ve zdokonalenější podobě využívají i dnes. Šlo zejména 

o systém řízení letu a také o použití motoru, jenž zajišťoval dostatečný výkon a současně 

byl dostatečně lehký. Spolu s tím, jak se nové konstrukce zdokonalovaly, se také 

prodlužovala doba letu, letouny dosahovaly větších výšek a zlepšovala se jejich schopnost 

letu při zhoršené viditelnosti. Tím také vyvstával požadavek na čím dál lepší přístrojové 

vybavení, které by pomohlo pilotovi zlepšit přesnost pilotáže. Rovněž vývoj motorů 

vyžadoval postupně složitější měřící techniku ke kontrole jejich chodu. 

 

Už ve 20 letech minulého století zjistili konstruktéři potřebu zjišťovat letové údaje 

přesněji, než jim to umožňovaly smyslové orgány. Průkopníky v tomto ohledu byli Luis 

Blériot, Henri Farman a Gabriel Voisin. Letadlo Blériot XI mělo první takový přístroj 

v podobě ukazatele tlaku oleje v motoru, šlo o letoun, se kterým jeho konstruktér v roce 

1909 přeletěl kanál La Manche. Další výrazný rozvoj prvních avionických systému přišel 

s první světovou válkou. Šlo o bublinkovou vodováhu na zajištění horizontálního přímého 

letu, dále se objevuje magnetický kompas a první výškoměr. Složitější přístrojové 

vybavení na sledování barometrických tlaků, rychlosti a směru proudění vzduchu měly v té 

době pouze vzducholodě. Prvním výrobcem avionických přístrojů a systémů se stal 

Lawrence Sperry. V roce 1914 spolu se svým mechanikem Emilem Cachinou úspěšně 

předvedli gyroskopický stabilizátor. V roce 1929 potom založil firmu Gyroscope 

Company, která vyráběla umělé horizonty založené na gyroskopickém principu. 

 

Současná elektronická avionika vznikla až po druhé světové válce zavedením 

elektronických přístrojů do výzbroje letadel. Jednalo se o první radarové dálkoměry, 

radiokompasy, ale také o prvé radary a zaměřovače. V té době se jako hlavní elektronické 

součástky užívalo elektronek. Hlavním výpočtovým prvkem této elektroniky byly 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Karol%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Karol%C3%ADna
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Bl%C3%A9riot&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Bl%C3%A9riot&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri_Farman&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel_Voisin&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lawrence_Sperry&action=edit&redlink=1
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potenciometrické mosty s elektronkovými zesilovači. Současnou avioniku datujeme až do 

doby, kdy byly vynalezeny první polovodičové spínací prvky tranzistory a jejich integrací 

do víceprvkových obvodů. Rozšiřovalo se jak přístrojové a indikační spektrum, tak 

i rozsah elektroniky na palubě letadel. Až 90 % produkce polovodičů v roce 1970 

spotřebovala letecká elektronika. Vznikl tak nový průmysl k uspokojení potřeb letectva. 

 

Nový rozměr dostaly avionické systémy v 80 letech 20 století. Zejména ve vojenském 

letectvu začal být plně uplatňován fenomén multitaskových procesů. V roce 1970 kdy se 

vžil souhrnný název avionické systémy, určoval další vývoj těchto systému především 

potřeba vojenské převahy ve vzduchu, spíše než použití v civilním sektoru. Vznikaly 

skupiny zařízení a přístrojů integrované do rozsáhlých systémů, které zabezpečovali víc 

a víc funkcí. Jedním z prvních letounů, jehož let zcela závisel na výpočetní technice, byl 

stíhací letoun F-16. V tomto letounu byla poprvé sériově nainstalovaná technologie 

elektroimpulsního řízení letadla Fly by Wire. V současné době má rozpočet na vývoj 

palubní elektroniky největší podíl na vývoji letadel. To platí ve větší míře pro letadla 

vojenská, kdy podíl za elektronické vybavení dosahuje až 90%. [5] 

 

Z historického hlediska, lze vývoj přístrojové techniky rozdělit do následujících 

generačních období: 

Přístroje nulté generace - provozované na letadlech do roku 1940. Jednalo se o malý 

počet samostatných přístrojů, převážně mechanického charakteru, prakticky neexistovaly 

přístrojové systémy. 

 

Přístroje první generace - provozované na letadlech v období od roku 1940 do roku 

1960. Jedná se především o generaci přístrojů vojenských letadel druhé světové války 

a poválečného období. Objevují se první přístrojové systémy, tj. soubory vzájemně 

propojených prvků, resp. výrobků, určených ke společnému řešení určitého úkolu.  Tyto 

systémy pracují hlavně na analogovém elektrickém principu. Prudce vzrostl počet 

měřených a zobrazovaných veličin převážně fyzikálního charakteru a vzrostl také počet 

prostředků radiotechnického zabezpečení. Následkem toho se snížila přehlednost palubní 

desky letadla a vzrostly požadavky a náklady na údržbu palubních přístrojů. S nárůstem 

počtu vyrobených letadel rostl i počet výrobců přístrojové techniky. Přístroje a systémy 

však nebyly z hlediska konstrukčního ani signálového kompatibilní, což zvyšovalo nároky 

na jejich vývoj, provoz a údržbu. 



 

13 

 

Přístroje druhé generace - provozované na letadlech od roku 1960 do roku 1975. 

Jedná se především o přístrojové vybavení letadel s reaktivním pohonem. Které je 

náročnější než u letadel vrtulových. Došlo k dalšímu zvýšení počtu měřených veličin 

a parametrů, především na motoru a draku letadla. Vzrostly rovněž nároky na přesnost 

měření, spolehlivost přístrojů a odolnost proti vnějším vlivům. Charakteristické je využití 

elektroniky a polovodičů v analogových obvodech palubních přístrojů a systémů. V oblasti 

letových a pilotážně navigačních přístrojů jsou vyvíjeny složité gyroskopické systémy 

doplněné elektronikou, které spolu s radiotechnickými prostředky umožňují létání za 

snížené viditelnosti. Zdokonalení autopilota bylo podmíněno odpovídajícím měřením 

motorových, letových a pilotážně navigačních parametrů a parametrů draku letadla.  Velký 

důraz je kladen na spolehlivost přístrojů a systémů, jejichž funkce a parametry jsou 

pravidelně kontrolovány a po určitém počtu nalétaných hodin jsou přístroje měněny bez 

ohledu na správnou funkci. Rychle se rozvíjí také systémy pro diagnostiku palubních 

přístrojů a na většině letadel jsou nasazeny palubní zapisovače. Velký význam má vývoj 

vojenských letadel a jejich přístrojového vybavení, které většinou předchází vybavení 

civilních dopravních letadel. Většina letadlových přístrojů a systémů tohoto období pracuje 

na analogovém principu, teprve v sedmdesátých letech se objevují na palubách letadel 

první číslicové počítače. 

 

Třetí generace přístrojů - zahrnuje přibližně období po roce 1975. Již počátek tohoto 

období je charakteristický přechodem na číslicovou techniku, umožňující využití 

mikroprocesorů a počítačů. To vedlo k vývoji složitých integrovaných systémů, 

umožňující snímat a zpracovat skupinu veličin, které se dříve vyhodnocovaly odděleně. 

Typický palubní systém této generace, jako například aerometrický nebo inerciální 

navigační systém, sestává z několika set prvků, řady mikroelektronických obvodů 

a několika podsystémů se složitými vzájemnými vazbami. Důležitá je rozsáhlá 

normalizace, která umožňuje sestavit tento systém z komponent vyráběných různými 

výrobci. Dochází rovněž k zásadní změně ve způsobu zobrazení měřených parametrů 

pilotovi. Analogové elektromechanické ukazatele systémů druhé generace jsou nahrazeny 

obrazovkovými displeji. Ty umožňují volbu zobrazení výstupů několika systémů podle 

toho, který z nich je zrovna potřeba, a umožňují i číslicové zobrazení údaje. To se využívá 

zejména při zobrazení motorových veličin, kde je zpravidla hlavní analogový údaj doplněn 

údajem číslicovým. Také elektrické dálkové přenosy jsou z velké části realizovány pomocí 

normalizovaných číslicových sběrnic. Diagnostické systémy umístěné na letadle průběžně 
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kontrolují správnou funkci přístrojových systémů, což umožňuje neomezenou dobu jejich 

provozu zpravidla do vzniku závady. Celkový trend směřuje k podstatnému snížení 

parametrů trvale zobrazovaných na palubní desce. Kontrolu hodnot jednotlivých veličin 

zajišťují měřící systémy, které varují pilota při překročení dovolených mezí. [1] 
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2 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VÝVOJE AVIONIKY 

 

Výrobci avionických systémů musí zajistit, aby jimi vyrobené přístroje určené k řízení 

letu vyhovovaly podmínkám letové způsobilosti, neboli musí být podle těchto předpisů 

certifikovány. V našich podmínkách se certifikace provádí podle předpisu JAR, nebo podle 

předpisu FAR. V rámci přechodu na legislativu EU se připravuje ukončení platnosti 

provozních požadavků JAR-OPS1 a jejich nahrazení zákonným ustanovením EU-OPS. 

V dalším textu budu vycházet právě z tohoto dokumentu. Uvedený výtažek na požadavky 

přístrojového vybavení je jakousi konsolidovanou formou. 

2.1 Přístroje 

Letoun letící IFR nebo VFR v noci musí být vybaven: 

a) magnetickým kompasem, 

b) chronometrem udávajícím čas v hodinách, minutách a sekundách, 

c) dvěma citlivými barometrickými výškoměry, cejchovanými ve stopách, 

s nastavením pomocné stupnice, cejchované v hektopascalech/milibarech, 

nastavitelnými na libovolný barometrický tlak, jehož nastavení připadá během letu 

v úvahu. Tyto výškoměry musí mít ukazatel typu „counter drum pointer“ 

(bubínkový ukazatel s číslicovou indikací) nebo rovnocenný zobrazovací 

prostředek, 

d) rychloměrný systém s vyhřívanou Pitotovou trubicí nebo s rovnocenným 

prostředkem zabraňujícím nesprávné funkci v důsledku kondenzace nebo námrazy, 

včetně signalizace poruchy vyhřívání Pitotovy trubice. Požadavek týkající se 

signalizace poruchy vyhřívání Pitotovy trubice neplatí pro letouny s konfigurací 

s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující 9 nebo menším nebo 

s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700 kg nebo menší, jejichž 

individuální osvědčení letové způsobilosti bylo vydáno před 1. dubnem 1998, 

e) variometrem, 

f) zatáčkoměrem s ukazatelem skluzu, 

g) ukazatelem letové polohy (umělým horizontem), 

h) stabilizovaným ukazatelem směru, 
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i) prostředkem ukazujícím v pilotním prostoru teplotu venkovního vzduchu ve 

stupních Celsia a dvěma nezávislými systémy statického tlaku s tou výjimkou, že 

pro vrtulové letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700 kg nebo 

menší je přípustný jeden systém statického tlaku s jedním náhradním zdrojem 

statického tlaku. 

 

Požadují-li se dva piloti, musí mít pracovní místo druhého pilota samostatné přístroje, 

které jsou uvedeny v c); d); e); f); g); h) s tím, že v případě bodu c) se jedná pouze 

o požadavek na jeden přístroj. 

 

Letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 5 700 kg nebo 

s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9 musí 

být kromě toho vybaveny samostatným záložním ukazatelem letové polohy (umělým 

horizontem), který lze použít z obou pracovních míst pilotů. 

 

j) Všechny letouny s omezeními na stlačitelnost vzduchu, která nejsou jinak udávaná 

předepsanými rychloměry, musí být vybaveny machmetry na každém pracovním 

místě pilota. 

k) Provozovatel nesmí provádět jednopilotní provoz IFR, pokud letoun není vybaven 

autopilotem alespoň s režimem automatického udržování výšky a kurzu, 

l) Provozovatel nesmí provozovat turbovrtulový letoun s maximální schválenou 

vzletovou hmotností větší než 5 700 kg nebo s konfigurací s maximálním 

schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9 či proudový letoun, není-li 

vybaven systémem signalizace zadané výšky. 

m) Provozovatel nesmí provozovat letoun s turbínovým pohonem o maximální 

schválené vzletové hmotnosti větší než 5 700 kg nebo s konfigurací s maximálním 

schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9, pokud není vybaven 

systémem signalizace nebezpečného přiblížení k zemi, který zahrnuje funkci 

předvídání výstrahy nebezpečné blízkosti terénu (systém výstrahy nebezpečné 

blízkosti terénu (TAWS)), a v případě konfigurace s maximálním schváleným 

počtem sedadel pro cestující větším než 19, pokud není vybaven palubním 

protisrážkovým systémem s úrovní výkonnosti alespoň ACAS II. 
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n) Provozovatel nesmí provozovat letoun s přetlakovou kabinou nebo bez přetlakové 

kabiny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 5 700 kg nebo bez 

přetlakové kabiny s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro 

cestující větším než 9, není-li vybaven palubním meteorologickým radarem. 

o) U vrtulových letounů s přetlakovou kabinou s maximální schválenou vzletovou 

hmotností do 5 700 kg a s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel 

pro cestující nejvýše 9 může být palubní meteorologický radar nahrazen jiným 

vybavením schopným zjišťovat bouřky nebo jiné meteorologické podmínky, které 

mohou být nebezpečné a které jsou pokládány za zjistitelné palubním 

meteorologickým radarem, jestliže to schválí úřad. 

p) Provozovatel nesmí provozovat letoun, jemuž bylo vydáno individuální osvědčení 

letové způsobilosti poprvé 1. dubna 1998 nebo později a který je vícemotorovým 

letounem s turbínovým pohonem a s konfigurací s maximálním schváleným počtem 

sedadel pro cestující větším než 9 nebo má maximální schválenou vzletovou 

hmotnost větší než 5 700 kg, není-li vybaven zapisovačem hlasu v pilotním 

prostoru zapisujícím se záznamem času a není-li vybaven zapisovačem letových 

údajů, který používá digitální metodu zápisu a ukládání údajů do paměti a metodu 

pohotového vyhledávání takových údajů v paměťovém médiu. 

q) Provozovatel nesmí provozovat vícemotorový letoun s turbínovým pohonem, 

jemuž bylo vydáno individuální osvědčení letové způsobilosti poprvé mezi 

1. lednem 1990 a 31. březnem 1998 včetně, jehož maximální schválená vzletová 

hmotnost je 5 700 kg nebo menší a s konfigurací s maximálním schváleným 

počtem sedadel pro cestující větším než 9, není-li vybaven zapisovačem hlasu 

v pilotním prostoru. 

r) Provozovatel nesmí provozovat letoun s maximální schválenou vzletovou 

hmotností větší než 5 700 kg, jemuž bylo individuální osvědčení letové způsobilosti 

vydáno poprvé před 1. dubnem 1998, není-li vybaven zapisovačem hlasu 

v pilotním prostoru. 

s) Provozovatel nesmí provozovat letoun, jemuž bylo individuální osvědčení letové 

způsobilosti vydáno poprvé 1. června 1990 nebo později, nejpozději však 

31. března 1998 včetně, který má maximální schválenou vzletovou hmotnost větší 

než 5 700 kg, není-li vybaven zapisovačem letových údajů, který používá digitální 

metodu zápisu a ukládání údajů do paměti a metodu pohotového vyhledávání 

takových údajů v paměťovém médiu. 
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t) Provozovatel nesmí provozovat letoun s turbínovým pohonem, jemuž bylo  

individuální osvědčení letové způsobilosti vydáno poprvé před 1. Červnem 1990 

a který má maximální schválenou vzletovou hmotnost větší než 5 700 kg, není-li 

vybaven zapisovačem letových údajů, který používá digitální metodu zápisu 

a ukládání údajů do paměti a metodu pohotového vyhledávání takových údajů 

v paměťovém médiu. 

 

Za splnění určitých podmínek můžou být oba typy zapisovačů nahrazeny 

kombinovaný zapisovačem. 

 

2.2 Komunikační vybavení 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun podle IFR, není-li vybaven panelem voliče 

n.f. výstupů, který je přístupný pro každého člena letové posádky. 

b) Provozovatel nesmí provozovat letoun podle IFR nebo podle VFR na tratích, na 

nichž není možná navigace s referencí podle viditelných orientačních bodů, pokud 

není vybaven rádiovým komunikačním vybavením a odpovídačem sekundárního 

radaru a navigačním vybavením v souladu s požadavky letových provozních služeb 

v oblasti (ech) provozu. 

c) Provozovatel zajistí, aby rádiové vybavení zahrnovalo alespoň dva nezávislé 

rádiové komunikační systémy nezbytné za normálních provozních podmínek ke 

spojení s příslušnou pozemní stanici z kteréhokoli bodu na trati, včetně odchylek od 

ní, a odpovídač sekundárního radaru, je-li požadován pro prolétávanou trať. 

d) Pro provoz na krátkou vzdálenost ve vzdušném prostoru NAT MNPS 

nepřekračujícím severní Atlantik může být letoun vybaven jedním systémem 

dálkové komunikace (systém HF) pouze tehdy, jsou-li pro daný vzdušný prostor 

zveřejněny alternativní komunikační postupy. 

 

e) Provozovatel zajistí, aby navigační vybavení: 

1) zahrnovalo alespoň: 

i) jeden systém pro příjem VOR, jeden systém ADF, jeden systém DME 

s tou výjimkou, že systém ADF nemusí být zastavěn, pokud použití ADF 

není požadováno pro žádnou fázi plánovaného letu, 

ii) jeden ILS nebo MLS, je-li ILS nebo MLS požadován pro navigaci při 

přiblížení, 
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iii) jeden systém pro příjem rádiových návěstidel, je-li rádiové návěstidlo 

požadováno pro navigaci při přiblížení, 

iv) systém prostorové navigace, požaduje-li se prostorová navigace pro 

prolétávanou trať, 

v) další systém DME na každé trati či její části, kde je navigace založena 

pouze na signálech DME, 

vi) další systém pro příjem VOR na každé trati či její části, kde je navigace 

založena pouze na signálech VOR, 

vii) další systém ADF na každé trati či její části, kde je navigace založena 

pouze na signálech NDB, nebo 

2) vyhovovalo druhu požadované navigační výkonnosti (RNP) pro provoz v daném 

vzdušném prostoru. 

 

f) Provozovatel může provozovat letoun, který není vybaven ADF nebo navigačním 

vybavením stanoveným v bodu c) 1 vi) nebo c) 1 vii), pokud má náhradní vybavení 

schválené pro danou trať úřadem. Spolehlivost a přesnost náhradního vybavení 

musí umožnit bezpečnou navigaci na plánované trati. 

g) Provozovatel zajistí, aby VHF komunikační vybavení a přijímače kurzového 

majáku ILS a VOR zastavěné v letounech provozovaných za IFR byly typu, který 

byl schválen jako vyhovující normám odolnosti proti FM rušení. 

h) Provozovatel zajistí, aby letouny provádějící ETOPS byly vybaveny komunikačním 

prostředkem schopným komunikace s příslušnou pozemní stanicí při normálních 

a plánovaných nepředvídaných nadmořských výškách. Na tratích ETOPS, na nichž 

jsou k dispozici zařízení hlasové komunikace, se zajistí hlasová komunikace. 

V případě všech letů ETOPS nad 180 minut musí být instalována spolehlivá 

komunikační technologie, a to buď na základě hlasové komunikace, anebo 

datového spoje. Nejsou-li k dispozici zařízení hlasové komunikace a není-li možná 

hlasová komunikace nebo je-li hlasová komunikace příliš špatné kvality, musí být 

zajištěna komunikace s použitím alternativních systémů. 

i) Provozovatel nesmí provozovat letoun, který není vybaven: 

1) odpovídačem SSR, který hlásí tlakovou výšku, a 

2) jakoukoli jinou funkcí odpovídače SSR požadovanou pro prolétávanou 

trať. 
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j) Dodatečné navigační vybavení pro provoz v prostorech s předepsanou minimální 

navigační výkonností (MNPS): 

1) Provozovatel nesmí provozovat letoun v prostoru s předepsanou 

minimální navigační výkonností, pokud nemá navigační vybavení 

vyhovující specifikacím minimální navigační výkonnosti stanoveným 

v dokumentu 7030 ICAO formou oblastních doplňkových postupů, 

2) navigační vybavení požadované tímto bodem musí být viditelné 

a použitelné oběma piloty sedícími na svých pracovních místech, 

3) pro neomezený provoz ve vzdušném prostoru s předepsanou minimální 

navigační, výkonností musí být letoun vybaven dvěma nezávislými 

systémy dálkové navigace (LRNS), 

4) pro provoz na oznámených zvláštních tratích v prostoru s předepsanou 

minimální, navigační výkonností musí být letoun vybaven jedním 

systémem dálkové navigace (LRNS), není-li stanoveno jinak. 

 

k) Vybavení pro provoz ve vymezeném vzdušném prostoru se sníženými minimy 

vertikálních rozstupů (RVSM): 

Provozovatel zajistí, aby letouny provozované ve vzdušném prostoru RVSM byly 

vybaveny: 

1) dvěma nezávislými systémy měření nadmořské výšky, 

2) varovným systémem signalizace zadané nadmořské výšky, 

3) systémem automatického řízení nadmořské výšky a 

4) odpovídačem sekundárního radaru (SSR) se systémem hlášení nadmořské 

výšky, který lze připojit k systému měření nadmořské výšky používanému 

k jejímu udržování. 
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2.3 Dílčí závěr 

Z výše uvedeného plyne, že požadavky na vybavenost letounů základními, pilotážně 

navigačními přístroji letících dle IFR a nebo VFR v noci, jsou stejné. Předpis požaduje, 

aby v případě dvoučlenné posádky bylo místo druhého pilota vybaveno stejnými přístroji, 

jako místo velitele. Dalším vybavením je autopilot, který je požadován už v jednopilotním 

uspořádání při letu prováděném za IFR. Rovněž je požadováno jak pro IFR tak VFR na 

tratích, na nichž není možná navigace s referencí podle viditelných orientačních bodů, 

rádiové komunikační vybavení a odpovídač sekundárního radaru a navigační vybavení 

v souladu s požadavky letových provozních služeb. V případě letounů s hmotností 

přesahující 5 700 kg nebo určených pro více než 9 cestujících, je požadováno i další 

doplňkové vybavení, jako je GPWS, ACAS II, meteorologický radar, systémy záznamu 

letových údajů atd. Snahou je zavázat výrobce a provozovatele k takové vybavenosti svých 

letadel, které zaručí pasažérům a členům posádky pokud možno co největší bezpečnost. 

Bezpečnost je z legislativního hlediska prioritou a aspekty jako ekologie nebo ekonomika 

provozu jsou podružné. 
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3 VYUŽITÍ KLASICKÝCH PŘÍSTROJŮ A SYSTÉMŮ 

 

V současné době se můžeme na palubách dopravních letounů používaných ke 

komerční přepravě setkávat s avionickými systémy druhé a třetí generace. Nutno 

podotknout, že moderní, velká dopravní letadla jsou již vybavena přístroji a systémy třetí 

generace. I přesto mají obě generace těchto systémů společné některé přístroje, jejichž 

princip funkce se historicky nijak výrazně nezměnil. Jejich výčet je zřejmý z obr. 3.1. 

 

Letové
přístroje

 

 

Obr. 3.1 Rozdělení palubních přístrojů druhé generace 
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Na tyto letecké přístroje jsou kladeny tyto požadavky: 

 Malá hmotnost a rozměry, 

 dostatečná přesnost údaje, 

 odolnost proti zrychlením a otřesům, 

 necitlivost k povětrnostním vlivům, 

 správné tlumení systémů, 

 dobrá čitelnost údaje, 

 schopnost pracovat ve všech polohách letadla, 

 necitlivost na rušivá elektromagnetická pole, 

 dostatečná životnost. 

 

3.1 Aerometrické přístroje 

Z hlediska měření aerometrických veličin jde potom zejména o přístroje jako 

výškoměr, rychloměr a variometr. Princip funkce těchto přístrojů je založen na měření 

tlakových změn okolní atmosféry v čase a prostoru. Zdrojem informací o těchto změnách 

je pitot-statická soustava letounu. Uspořádání pitot-statického systému je zřejmé z obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Pitot-statická soustava 
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Výškoměr 

Tlakový výškoměr je ve skutečnosti barometr, který naměřený tlak přepočítává 

(na základě matematického modelu standardní atmosféry) a zobrazuje v jednotkách výšky. 

Závislost atmosférického tlaku na počasí se odstraňuje tím, že se na barometru nastaví 

referenční tlak. V letectví se používají různé referenční hodnoty, podle toho poté výškoměr 

zobrazuje různé údaje. Základním nastavením je tzv. QNH – hodnota atmosférického tlaku 

na příslušném místě přepočteného na hladinu moře. Výškoměr se správně nastaveným 

QNH ukazuje nadmořskou výšku letadla (na letišti tedy ukazuje nadmořskou výšku 

letiště). Někdy se namísto QNH nastavuje tzv. QFE – hodnota atmosférického tlaku na 

letišti, bez přepočtu na hladinu moře. Výškoměr pak ukazuje výšku nad úrovní tohoto 

letiště (na letišti tedy ukazuje nulu). Pokud letadlo přelétá na větší vzdálenost, prolétá 

oblastmi s různým atmosférickým tlakem. Aby nebylo třeba za letu výškoměr neustále 

přelaďovat, používá se při letech nad jistou výškou (tzv. převodní výška) standardní 

nastavení 1013,25 hPa (29,92 in Hg) bez ohledu na skutečný místní atmosférický tlak. 

Údaj prezentovaný výškoměrem pak neudává skutečnou výšku, ale tzv. letovou hladinu 

(FL). V letectví se dnes jako jednotka výšky používají téměř výhradně stopy, zejména ve 

státech východního bloku se před rokem 1990 používal metrický systém. [6] Vnitřní 

uspořádání výškoměru je na obr. 3.3. 

 

 

Obr. 3.3 Vnitřní uspořádání výškoměru 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=QNH&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=QFE&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99evodn%C3%AD_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/HPa
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=In_Hg&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letov%C3%A1_hladina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stopa_(jednotka_d%C3%A9lky)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metrick%C3%BD_syst%C3%A9m
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Rychloměr 

Funkce přístroje je založena na Bernoulliho rovnici. Zpravidla porovnáváme celkový 

a statický tlaku vzduchu v okolí letadla. Tím získáme kinetický tlak, který závisí na 

rychlosti letu. K měření celkového a statického tlaku používáme pitot-statickou 

(Prandtlovu) trubici, která je většinou umístěna v přední části letadla nebo na křídle, aby 

byla pokud možno v neovlivněném proudu vzduchu. Pro lety v podmínkách námrazy bývá 

elektricky vyhřívána. Měřícím elementem je membrána barokrabice uvnitř vlastního 

rychloměru. Na jednu její stranu pouštíme celkový tlak a na druhou statický tlak. Její 

průhyb (který je potom úměrný kinetickému tlaku a tím i rychlosti) přenášíme na ručku 

rychloměru. Rychloměr je cejchován podle MSA. Rychlost lze měřit také pomocí 

Venturiho trubice, kdy porovnáváme statický tlak v jejím zúženém místě a vně trubice. 

Jejich rozdíl je úměrný rychlosti letu. Tento způsob je přesnější, ale hodí se pouze pro malé 

rychlosti (ve zúženém místě může dojít již při malé rychlosti letu k překročení rychlosti 

zvuku). Cejchován bývá v uzlech, případně v kilometrech za hodinu. [7] Vnitřní 

uspořádání rychloměru je na obr. 3.4 

 

Obr. 3.4 Vnitřní uspořádání rychloměru 

 

Variometr 

Jde o přístroj, který se používá zejména na palubách letadel pro indikaci rychlosti, 

jakou letoun mění výšku. V anglosaských zemích a v civilním letectví se používají 

jednotky ft/min (stopy za minutu). Funkce přístroje je založena na měření rychlosti změny 

statického tlaku okolního vzduchu. Je známo, že se vzrůstající výškou se tlak vzduchu 

snižuje a variometr tedy vyhodnocuje rychlost změny a její trend. Když se tlak okolního 

vzduchu zvyšuje, přístroj to vyhodnocuje jako klesání letounu, když se tlak vzduchu 

snižuje, variometr indikuje stoupání. Variometry se podle své konstrukce dělí na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernoulliho_rovnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pitot-statick%C3%A1_trubice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pitot-statick%C3%A1_trubice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/MSA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
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křidélkové (rozdíl venkovního proměnného tlaku a tlaku uvnitř pouzdra vyhodnocuje 

mechanismus s otočným křidélkem) a membránové (referenční tlak je vytvořen v prostoru, 

uzavřeném membránou - její deformace se přenáší na ručičku). Křidélkové variometry se 

pro své minimální zpoždění používají zejména ve větroních. [8] Vnitřní uspořádání 

membránového variometru je na obr. 3.5. 

 

Obr. 3.5 Vnitřní uspořádání membránového variometru 

 

3.2 Gyroskopické přístroje 

Další skupinou základních přístrojů jsou přístroje gyroskopické. Jejich úkolem je 

poskytovat posádce informace o poloze letounu v prostoru. Zdrojem těchto informací je 

setrvačník. 

Ty se dají rozdělit podle počtu stupňů volnosti na:  

1) Setrvačníky se dvěma stupni volnosti 

 Zatáčkoměry 

2) Setrvačníky se třemi stupni volnosti 

 Gyrokompasy 

 

Podle polohy osy rotace setrvačníku: 

1) Gyroskopy s horizontální osou rotace 

 Zatáčkoměry 

 Gyrokompasy 

2) Gyroskopy s vertikální osou rotace 

 Umělé horizonty 
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Zatáčkoměr 

Zatáčkoměr je letecký přístroj, který využívá vlastnosti roztočeného setrvačníku 

zavěšeného v rámečku. Zatáčkoměr ukazuje rychlost otáčení okolo svislé osy. Výhodou 

zatáčkoměru je jeho malé zpoždění a zejména jednoduchost a z toho vyplývající vysoká 

spolehlivost. Velkou nevýhodou je nedokonalé tlumení - pokud letadlo neletí v klidném 

vzduchu, tak se ručička třepe kolem správné hodnoty, což znesnadňuje pilotáž podle 

zatáčkoměru. Z tohoto důvodu se u dnešních letadel běžně pro let podle přístrojů 

nepoužívá, ale spolu s variometrem slouží jako zdvojující přístroje pro případ vysazení 

umělého horizontu. Zatáčkoměr může být poháněn stejnosměrným elektrickým proudem 

(12V, 24V), střídavým proudem (většinou 3 x 36 V 400 Hz) nebo pneumaticky. Pro 

jednodušší odečítání bývá vybaven pneumatickým tlumícím zařízením. Zatáčkoměr je 

většinou kombinován s relativním příčným sklonoměrem (kuličkou), pomocí které pilot 

určuje koordinaci zatáčky, tedy to, zda je zatáčka prováděna bez skluzu či výkluzu. 

Zatáčkoměr může být kombinován také s variometrem. [19] Vnitřní uspořádání 

zatáčkoměru je na obr. 3.6. 

 

 

Obr. 3.6 Vnitřní uspořádání zatáčkoměru 

 

Gyrokompas 

Gyrokompas je zařízení určené k měření směru. Pouzdro gyroskopu obsahuje dva 

prstence, které jsou do sebe navzájem vloženy. Setrvačník uvnitř nich je zavěšen 

v kardanovém závěsu. Tím je zaručena volnost otáčení vzhledem k pohybům letadla. 

Setrvačník má pracovní otáčky obvykle 20 000 až 50 000 otáček za minutu. 

V laboratorních podmínkách může mít až 500 000 otáček za minutu. Po dosažení 

pracovních otáček se osa setrvačníku díky úhlové rychlosti otáčení Země a zemské 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Setrva%C4%8Dn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Let_podle_p%C5%99%C3%ADstroj%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Variometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%BD_horizont
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Relativn%C3%AD_p%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%BD_sklonom%C4%9Br&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skluz
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDkluz&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Setrva%C4%8Dn%C3%ADk
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přitažlivosti ustaví rovnoběžně s místním poledníkem. Tím je dán opravdový sever. Aby 

gyrokompas ukazoval správně, je nutné sesouhlasit jím ukazovaný směr se směrem 

indikovaným magnetickým kompasem nebo se gyrokompas nastaví tak, že se letoun na 

letišti postaví do známého směru, třeba na dráze se známým kurzem, a gyrokompas se 

nastaví na tento kurz. Vnitřní uspořádání gyrokompasu je na obr. 3.7. 

 

 

 

 

Obr. 3.7 Vnitřní uspořádání gyrokompasu 

 

Umělý horizont  

Jedná se o letecký přístroj, který zobrazuje skutečnou vodorovnou rovinu bez ohledu 

na dynamické síly, působící na letadlo. Fungování mechanického umělého horizontu je 

založeno na principu setrvačníku. Uvnitř koule, zobrazující umělý horizont, je setrvačník 

s osou kolmou k zemskému povrchu. Koule samotná je umístěna v závěsech, které 

umožňují její otáčení do všech stran a napájení elektrickým proudem. Po zapnutí se 

setrvačník roztočí a udržuje přístroj ve stále stejné poloze vůči zemskému povrchu. 

Nejčastějším provedením přístroje je konstrukce, zobrazující v symbolické podobě linii 

horizontu a barevně odlišené segmenty pozitivního (modré či světlé) a negativního (tmavé) 

sklonu. Kalibrace a zobrazení obvykle odpovídá pohledu z letounu na zemský povrch, 

poloha dělicí roviny vůči stupnici pak umožňuje odečítání číselných hodnot. V závislosti 

na konstrukci gyroskopického mechanismu přístroj tímto způsobem indikuje celý rozsah 

sklonů a náklonů nebo se při překročení mezního sklonu otevírá pomocná číselná stupnice, 

na kterou je výchylka přenášena. Hodnota náklonů bývá odečítána proti jezdci na stupnici, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Setrva%C4%8Dn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud
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umístěné po obvodu měřidla a lepší přístroje bývají doplněny i vestavěným zatáčkoměrem. 

Stabilizace přístroje je prováděna průběžně obvykle na pneumatickém principu. 

Předpokládá se, že dlouhodobý průměr sil, způsobujících zrychlení letadla, má směr 

gravitační síly. Obvykle proto setrvačník působí zároveň jako malý ventilátorek. Vzniklý 

proud vzduchu pomocí systému vzduchových trysek a klapek ovládaných závažíčky 

dorovnává velice pomalu osu setrvačníku do svislé polohy. Konkrétní způsoby provedení 

této stabilizace jsou předmětem patentů různých firem. Takový stabilizační systém reaguje 

dostatečně pomalu, aby nebyl citlivý na okamžité manévry letadla v řádu minut, ale 

zároveň dost pružně na to, aby vyrovnal chyby způsobené manévry, třením mechanismu, 

jeho nepřesnostmi, nebo změnou kolmého směru, způsobeného otáčením Země nebo 

změnou kolmého směru při letech na velké vzdálenosti. [20] Vnitřní uspořádání umělého 

horizontu je na obr. 3.8. 

 

 

 

Obr. 3.8 Vnitřní uspořádání umělého horizontu 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zat%C3%A1%C4%8Dkom%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gravita%C4%8Dn%C3%AD_s%C3%ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
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3.3 Dílčí závěr 

Výše zmíněné přístroje jsou nepostradatelnou výbavou palubní desky každého letounu. 

Ačkoli bývá přístrojové vybavení i těch nejjednodušších motorových letadel složitější a je 

doplněno o řadu polohoznaků, případně motorových ukazatelů, jsou tyto aerometrické 

a gyroskopické přístroje naprostou nutností. Bez jejich pomoci a jen s využitím lidských 

smyslů, by nebylo možné let bezpečně provést. Proto tento typ přístrojů nalezneme na 

palubách kluzáků a ultralehkých letounů, ale třeba i vrtulníků. Jejich použití je nutné 

nejenom při letech dle IFR, ale rovněž za podmínek VFR. Na palubách dopravních letadel 

plní dnes již spíše funkci záložní, pro případ selhání primárních systémů.  Konstrukčně 

jsou relativně méně náročné a tedy i jejich cena je nižší. Každý jednotlivý přístroj je 

svébytným prvkem, určený pouze ke konkrétnímu účelu. S ostatními systémy letounu 

nejsou nijak provázané. Nicméně trendy směřují k tomu, že budou postupem času tyto 

samostatné přístroje vytlačovány propojenými systémy, které jsou dnes typické spíše pro 

větší dopravní letouny. Tento trend je zřejmý i v oblastech tzv. létání pro zábavu. 



 

31 

 

 

4 MODERNÍ SYSTÉMY V AVIONICE 

 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, ve většině současných dopravních letadel 

jsou výše zmíněné základní přístroje sdruženy do složitých systémů, které spolu vzájemně 

komunikují. Hlavním zdrojem letových a pilotážně navigačních informací je zde 

aerometrický počítač, dále systém inerciální navigace a radiotechnické letové a navigační 

prostředky. Rovněž i motorové parametry jsou zpracovány centrálně a jsou dále zobrazeny 

pomocí primárního, případně sekundárního obrazovkového displeje jako je tomu například 

u letounů typu Boeing 737-NG nebo Airbus A-320. U letadel starších bývá toto zobrazení 

provedeno pomocí jednotlivých analogově – číslicových ukazatelů jako je tomu například 

u letounu typu Airbus A-310.  Dokonce i informace týkající se draku letounu jsou 

kontrolovány a následně vyhodnocovány centrálně počítačovým systémem a následně 

zobrazovány multifunkčním displejem. Tyto systémy jsou označovány jako systémy třetí 

generace. [1] Rozdělení přístrojů třetí generace je patrné z obr. 4.1. 

 

 

 

Obr. 4.1 Rozdělení přístrojových systémů třetí generace 
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4.1 Letadlové sběrnice 

S tím jak narůstal počet digitálních systémů na palubách letadel, vyvstal i požadavek 

na jejich vzájemnou komunikaci. Avionické systémy, které pracují se sériovým přenosem 

dat, používají dva základní typy sběrnic. Na obr. 4.2 je blokové schéma jednosměrné 

sběrnice, kde vysílací řadová jednotka (RVJ) řídí přenosový protokol a zabezpečuje přenos 

dat. Přenosový protokol je jednoduchý a má standardní formát zpráv. Každá přijímací RVJ 

monitoruje a čítá vysílané zprávy.  K propojení touto sběrnicí je potřebné velké množství 

vodičů, protože každá vysílací RVJ musí mít vlastní sběrnici, pro každou sběrnici je také 

nutné zvláštní rozhraní. Blokové schéma avionického systému propojeného 

jednosměrnými sběrnicemi je na obr. 4.3. 

 

 

 

Obr. 4.2 Blokové schéma jednosměrné sběrnice 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Blokové schéma avionického systému propojeného jednosměrnými sběrnicemi 
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Každá RVJ může vysílat nebo přijímat zprávy, které jsou často multiplexované, 

a potřebuje jen jedno rozhraní a jeden sběrnicový okruh, který je společný pro několik 

vysílacích i přijímacích RVJ. Používá se převážně poloduplexní přenos, když jsou 

informace po vedení přenášené v obou směrech, ale ne ve stejném čase obr. 4.4. 

 

 

 

Obr. 4.4 Poloduplexní přenos 

 

Blokové schéma stejného systému jako na obr. 4.3, propojeného obousměrnou 

sběrnicí, je na obr. 4.5. Naproti tomu řízení obousměrné sběrnice je dost složité. Přenosový 

protokol musí zabezpečit nejen přenos standardních zpráv, ale i libovolných dat, přičemž 

v daném čase jen jedna RVJ vysílá a ostatní jsou na příjmu. 

 

 

 

Obr. 4.5 Propojení obousměrnou sběrnicí 

 

Pro složité řízení sběrnic existují dva základní typy architektur:  

 centrální a 

 distribuované řízení.  
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Na obr. 4.6, je blokové schéma obousměrné sběrnice s centrálním řízením, u které 

každá RVJ funguje a má rozhraní na úrovni obousměrné jednotky (OJ). Hlavní výhodou 

tohoto uspořádání je, že jen řídicí jednotka sběrnice (RJS), řídí operace na sběrnici 

a ostatní jednotky můžou pracovat jen na její pokyn. Při změně konfigurace sběrnice se 

taky mění jen způsob řízení, tedy řídící jednotka, a ostatní jednotky zůstávají. Hlavní 

nevýhodou sběrnice s centrálním řízením je nebezpečí výpadku celé sběrnice v případě 

poruchy RJS. Moderní systémy řeší tento problém zálohováním sběrnice i RJS. 

 

 

 

Obr. 4.6 Blokové schéma obousměrné sběrnice s centrálním řízením 

 

Na obr. 4.7, je blokové schéma obousměrné sběrnice s distribuovaným řízením, která 

se liší tím, že každá vysílací jednotka se v průběhu vysílání stává RJS s odpovídajícím 

rozhraním. Po přenesení zprávy předisponuje taky řízení další vysílací RVJ. Typickou 

výhodou tohoto systému je, že při nesprávné funkci jedné RVJ můžou ostatní jednotky 

mezi sebou dále komunikovat. Nevýhodou je, že při větším počtu RJS musí být zajištěná 

jejich koordinace a v případě změny konfigurace sběrnice se musí změnit všechny řídící 

jednotky. 

 

 

 

Obr. 4.7 Blokové schéma obousměrné sběrnice s distribuovaným řízením 
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Příkladem jednosměrné sběrnice může být v současnosti nejpoužívanější typ ARINC 

429, “MARK 33 DITS“.  Byla schválena a dána do provozu v r. 1987 (ARINC 429 10) 

a aktualizována v r.1990 (ARINC 429-12) společností ARINC (Aeronautical Radio Inc) 

USA. Jedná se o jednosměrnou sběrnici se sériovým asynchronním přenosem dat, 

přenášených pomocí dvou zkroucených izolovaných vodičů, opatřených společným 

stíněním, které je u každé jednotky uzemněno. Maximální délka sběrnice není 

specifikována, ale při vzdálenostech mezi vysílačem a přijímači větších než 30 m 

(např. v letadle Boeing 747) přenos bezpečně funguje.  Na jednu sběrnici může být 

připojeno nejvýše 20 přijímačů tak, aby výskyt běžné závady u jednoho nezpůsobil ztrátu 

dat ostatních. Základním přenosovým prvkem je 32-bitové slovo. Zapojení vysílače 

a přijímacích jednotek v systému ARINC 429 je na obr. 4.8. Podstatné je spojení stínicího 

vodiče se zemí na vstupu každé připojené jednotky. Tento typ sběrnice se používá např. na 

letounech typu Airbus A 310 / A 320; Boeing 737 / 747 / 757 / 767; MD-11. 

 

 

 

Obr. 4.8 Zapojení vysílače a přijímacích jednotek v systému ARINC 429 

 

Dalším typem jednosměrné sběrnice je sběrnice CSDB (Commercial Standard Data 

Bus) vyvinutá firmou Rockwell International (USA), která je určena především pro 

všeobecné letectví a malou leteckou dopravu. Například typy: Boeing 727; DC-8. 

 

Příkladem aktuálně používané centrálně řízené obousměrné sběrnice je ASCB 

(Aviation Standard Communications Bus), vyvinuté firmou Honeywell (USA), která našla 

využítí v letounech typu: Cessna Citation; ATR-72; Gulfstream IV; Dessaut Falcon 900; 

DeHavilland-8. [1] 

 

4.2 Aerometrický systém - ADC 

Aerometrický systém, resp. aerometrická centrála či aerometrický počítač, ADC (Air 

Data Computer) podle obr. 4.9 slouží ke snímání a komplexnímu zpracování 

aerometrických a s nimi souvisejících veličin. [1] 
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Vstupními veličinami jsou:  

 statický tlak vzduchu pH snímaný pitot-statickou sondou, nebo otvory 

statického tlaku; 

 celkový tlak vzduchu pC snímaný na vstupu pitotovy sondy; 

 celková teplota zabrzděného vzduchu snímaná Lavalovou tryskou, 

 nebo speciálním snímačem a úhel náběhu α resp. úhel vybočení β. 

 

Snímané aerometrické veličiny jsou převedeny na elektrické signály v číslicovém tvaru 

a dále zpracovány ve výpočetním bloku systému. K převodu tlaků na elektrický signál se 

používají především rezonanční převodníky, které převádějí měřený absolutní tlak vzduchu 

na kmitočet výstupního napětí. Výstupem výpočetního bloku jsou základní aerometrické 

veličiny uvedené v blokovém schématu na obr. 4.9. Ty jsou vedeny jednak k palubním 

ukazatelům resp. displejům, jednak k ostatním avionickým systémům letadla, kde je 

potřeba s nimi počítat. K přenosu výstupních signálů jsou převážně využity letadlové 

sběrnice. [2] 

 

 

 

Obr. 4.9 Blokové uspořádání aerometrického systému 
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4.3 Centrální elektronický systém monitorování letadla - ECAM 

Systém ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) zobrazuje primární 

systémová letadlová data pomocí kontrolního seznamu nebo schematicky na displeji 

speciálně pro to určeným. Displeje mohou být typu CRT nebo LCD. Systém ECAM 

zobrazuje veličiny týkající se motorového, hydraulického, elektrického, klimatizačního, 

vzduchového, tlakového, palivového, dveřního, podvozkového, turboagregátového (APU) 

systému a systémů řízení letu. Využívají se dva displeje vedle sebe, obvykle levý displej 

zobrazuje kontrolní seznam, který informuje o stavu jednotlivých systémů, zobrazuje 

varovná hlášení a informace o provádění korekčních kroků. Pravá jednotka zobrazuje dané 

údaje schematicky. Systém je 100% zálohován. [11] Blokové uspořádání ECAM je na 

obr. 4.10. 

 

 

 

Obr. 4.10 Blokové uspořádání ECAM 
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4.4 Indikační systémy motoru a systémy výstrahy posádky - EICAS 

Systém EICAS (Engine Indicating And Crew Alerting System) shromažďuje 

a vyhodnocuje informace o stavech motorů, které jsou následně zobrazovány na patřičném 

CRT nebo LCD displeji, čímž se eliminuje nutnost použití běžných ukazatelů. Údaje, 

stejně jako v jiných systémech, nemusí být nutně zobrazeny na displeji po celou dobu 

provozu, ale jen při výskytu anomálie. V těchto případech je posádka upozorňována 

automaticky generovanými zprávami patřičných barev, které se odvíjejí od charakteru 

zprávy, dále je aktivována zvuková a světelná varovná signalizace. Systém je 100% 

zálohován. [1] 

 

Jednotka informuje posádku o: 

Hlavních, primárních motorových parametrech během celé doby provozu, jako jsou: 

 otáčky nízkotlakého kompresoru (N1), 

 teplotu výstupních plynů (EGT), 

 výkon motor, resp. tlakový poměr (EPR), 

 spotřeba paliva (FF). 

 

Sekundárních parametrech, které je možno přepínat s informacemi z dalších 

automatizovaných systémů jako jsou: 

 otáčky vysokotlakého kompresoru (N2), 

 množství oleje a jeho teplota a tlak, 

 tlak a teplota paliva, 

 vibrace motoru. [12] 

 

Systém kontinuálně monitoruje obvykle 400 vstupních signálů od senzorů umístěných 

na motoru nebo v aerometrických systémech. V případě poruchy se generuje varovné 

hlášení a zobrazí se v levém horním rohu horního displeje. Pořadí zpráv se řídí naléhavostí 

dané závady, tj. jak rychle musí na ně posádka reagovat. 
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Zprávy se rozdělují do tří úrovní: 

 Úroveň A – varování, červená barva, nutná okamžitá reakce posádky, současně jsou 

rozsvícená varovná světelná hlášení a aktivuje se zvukové varovní. 

 Úroveň B – upozornění, jantarová barva, vyžaduje, aby si posádka v daný moment 

uvědomila situaci, světelná signalizace je aktivována a dvakrát zazní zvukové 

upozornění. 

 Úroveň C – doporučení, barva jantarová, požaduje, aby si byla posádka vědoma 

nastalé situace. [1] 

Schematické uspořádání systému je patrné z obr. 4.11. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.11 Schematické znázornění EICAS systému 
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4.5 Komplexní zobrazení letových přístrojů - EFIS 

Systém EFIS (Electronic Flight Instrument System) poskytuje pilotům informace 

o polohových úhlech letounu a navigační informace prostřednictvím dvou displejů (LCD 

nebo CRT) ve formátu, který je jednoduchý k pochopení a existuje tak menší 

pravděpodobnost desinterpretace zobrazovaných informací. Je plně integrován a propojen 

s digitálním navigačním počítačem letadla. Využívá zobrazení ADI (Attitude Director 

Indicator) a HSI (Horizontal Situation Indicator). Kompletní instalace EFIS sestává 

z levého (kapitánova) a pravého (F/O) systému. Jeho součásti jsou: 

 EADI (Electronic Attitude Indicator), neboli PFD (Primary Flight Display), 

 EHSI (Electronic Horizontal Indicator), neboli ND (Navigation Display), 

 Ovládací panel (ECP, EFIS Control Panel), 

 Generátor symbolů (SG, Symbol Generator), 

 Fotodioda automatického nastavování jasu (RLSU, Remote Light Sensor Unit). 

V systému je zabudován i třetí generátor symbolů, který zde zastává funkci záložní.  

Příklad propojení mezi jednotkami EFIS a dalšími systémy je zobrazen na obr. 4.12. [1] 

 

 

Obr. 4.12 Uspořádání EFIS systému, signálové propojení 



 

41 

 

4.6 Systém varování před blízkostí země - GPWS 

GPWS (Ground Proximity Warning System) je systém navržen tak aby varoval piloty, 

když je jejich letadlo v bezprostředním nebezpečí, že narazí do země. Další známý název 

pro takový to systém je Ground-Collision Warning systém (GCWS). Systém kontroluje 

výšku letadla nad zemí, jak mu udává radarový výškoměr. Počítač pak sleduje dráhu těchto 

měření, vypočítává sklon a bude varovat pilota vizuálními a audio výstrahami, jestliže 

bude letadlo v určitých definovaných letových konfiguracích (módech). 

Existuje sedm módů: 

 nepřiměřené klesání („pull up“ „sinkrate“), 

 nepřiměřené přibližování k zemi („terrain“ „pull up“), 

 ztráta výšky po vzletu („don`t sink“), 

 nebezpečná blízkost země („too low - terrain“ „too low - gear“ „too low - flaps“), 

 nepřiměřená odchylka od glideslope  („glideslope“), 

 nepřiměřený úhel náklonu („bank angle“), 

 varování před střihy větru („windshear“). 

 

Tradiční GPWS má jednu slabinu. Jelikož může shromažďovat data jen bezprostředně 

pod letadlem, musí předvídat budoucí rysy krajiny. Jestliže se výrazně změní terén, jako je 

strmý sráz, GPWS zjistí tuto odchylku, až když bude příliš pozdě na úhybný manévr. 

 

Nová technologie, Enhanced Ground Proximity Warning system (EGPWS) rozšířený 

systém varování před srážkou se zemí, řeší tento problém kombinováním celosvětové 

digitální databáze povrchu a systému navigování na dlouhou vzdálenost, jako je např. GPS, 

INS (Inertial Navigation System), radiově závislé navigační systémy nebo kombinováním 

těchto systémů. Počítače na palubě mohou porovnávat svoji současnou pozici s databází 

povrchu země. Piloti dostanou výstrahy a varování před překážkami na trati častěji. [13] 
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4.7 Palubní protisrážkový systém - ACAS 

Systém v USA známý především pod názvem TCAS (Traffic Alert and Collision 

System) je zařízení které má varovat pilota před nebezpečím, v podobě střetu s jiným 

letadlem, nezávisle na službách ATC. Letadlo musí být vybaveno odpovídačem 

sekundárního radaru a zařízením, které tvoří dotazy ostatním odpovídačům v jeho 

blízkosti. Na základě informací, které protisrážkové zařízení TCAS získává od odpovídačů 

okolních letadel, a na stupni vývoje toho kterého zařízení, je TCAS schopen poskytovat 

pilotovi tzv.: 

 TRAFFIC ADVISORY (TA), neboli varování před existencí provozu v blízkosti 

letadla bez navržení manévru k vyhnutí se srážce, 

 RESOLUTION ADVISORY (RA), neboli varování před vážně hrozícím 

nebezpečím od blízkého provozu + navržení vhodného manévru k vyhnutí se 

srážce. 

V současné době jsou v používání dvě generace TCAS: 

 TCAS I – pouze varuje posádku před přítomností jiného letadla v jeho blízkosti. Je 

schopen zobrazit vzdálenost a přibližné relativní zaměření narušitele (cíle), není 

však schopen navrhnout vhodný manévr pro vyhnutí. Poskytuje tedy pouze TA, 

nikoli RA. 

 TCAS II – Nejpoužívanější v současné době. Vyhodnocuje riziko srážky s blízkým 

provozem a varuje posádku jak ve formě TA tak i RA. RA poskytuje pouze ve 

vertikální rovině (stoupání, klesání). TCAS II pracuje na stejném principu jako 

sekundární radar (f0 = 1030 MHz pro dotazy 1090 MHz pro odpovědi). Okolo 

letadla  si  vytváří  dvě  ochranné  3D  zóny  přibližně  tak,  jak  jsou znázorněny na  

obr. 4.13. 

 

 

Obr. 4.13 Ochranné zóny systému TCAS 
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Aby bylo letadlo pro systém TCAS viditelné, musí být vybaveno minimálně 

odpovídačem v módu A. Součásti systému jsou patrny z obr. 4.14. 

 

 

 

Obr. 4.14 Blokové schéma systému TCAS II – prvky systému 

 

TCAS III – Jedná se o budoucí systém, který má pilotům poskytovat informaci 

o okolním provozu, rozlišovat stupně nebezpečnosti jednotlivých blízkých letadel, varovat 

před nebezpečím srážky a poskytovat návrh manévru pro vyhnutí ve vertikální 

i horizontální rovině. Má tedy poskytovat RA v trojrozměrném prostoru. Tento systém 

zatím nebyl uveden do provozu v současnosti je stále ve vývoji. [1] S jeho použitím se 

zatím nepočítá. 

 

4.8 Komunikační, adresný a hlásný systém - ACARS 

Systém ACARS, využívající digitální přenos dat, byl speciálně vyvinut pro letecký 

průmysl. Systém byl původně navržen pouze pro přenos dispečersko-provozní informací, 

ale postupně se integroval do struktury řízení letového provozu ATC.  
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Systém zahrnuje tři hlavní datové linky: 

 pro digitální komunikace určenou pro řízení letového provozu ATC/ATS, 

 pro digitální přenos navigačních a identifikačních zpráv určených pro ATC/ATS, 

 pro digitální přenos palubních technicko-provozních dat určených pro dispečersko-

provozní službu AOC (dispečink letů). 

 

Systém je složen z anténního sytému, komunikačního počítače umístěného na letadle 

a z pozemní a satelitní komunikační sítě. Síť pozemních rádiových stanic v reálném čase 

zajišťuje komunikaci letadla s řídícím střediskem letového provozu (ATC), leteckou 

společností  atd.  [1]  Blokové  uspořádání  vybavení  systému  ACARS  je  na  obr.  4.15. 

 

 

 

Obr. 4.15 Blokové uspořádání vybavení systému ACARS 
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4.9 Systémy automatického řízení letu - AFCS 

Mezi systémy AFCS (Automatic Flight Control System) patří povelový přístroj (F/D 

Flight Director), autopilot (A/P) a automatické ovládání pohonných jednotek (A/T, Auto 

Throttle). Jejich nejdokonalejší nástavbou je systém FMS, který je schopen kontinuálně 

ovládat systémy F/D, A/P a A/T po celou dobu letu. Nezávislými systémy automatického 

řízení jsou tlumič bočních kmitů (Y/D, Yaw Damper) a automatické podélné vyvažování 

(Auto - Trim). Někdy se jako součást AFCS zmiňuje varování při odchylce od zvolené 

hladiny (Altitude Warning). Speciálním, zcela autonomním systémem automatického 

řízení je Mach – trim. 

 Ovládací panely AFCS: 

o ADU – Advisory Display Unit (ATR 72), 

o FCU – Flight Control Unit (Airbus A310), 

o MCP – Mode Control Panel (Boeing 737), 

 Povelové přístroje: 

o F/D (Flight Director), 

o FPV (Flight Path Vector), 

 Indikace módů: 

o FMA (Flight Mode Annunciator) – indikace režimů automatických systémů. 

 

Povelový přístroj Flight Director může buď předávat informace pilotovi, nebo 

poskytovat signály systému autopilota. Ten se podle schopností (stupně vývoje) dělí 

následovně: 

1. stupeň – vyhodnocování výchylek derivací polohových úhlů (klonění, klopení, 

stabilizace (zajišťování řiditelnosti) letadla, 

2. stupeň – koordinace zatáčení, koordinace polohových úhlů, koordinace výšky, 

ovládání vyvážení (již využívá informace ze směrových setrvačníků, 

akcelerometrů, inerčních systémů), 

3. stupeň (nejdokonalejší) – vedení letu po trati, přiblížení, automatické přistání. 
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Flight Director 

Společně s autopilotem, používá FD dva kanály: 

 kanál příčného řízení (kanál klonění, Roll Channel), 

 kanál podélného řízení (kanál klopení, Pitch Channel). 

 

Polohové a směrové informace získávají starší elektromechanické systémy 

z gyromagnetického kompasu a z gyrovertikály. Moderní systémy používají jako referenci 

INS nebo IRS. Zjednodušené schéma uspořádání FD je na obr. 4.16. 

 

 

 

Obr. 4.16 Zjednodušené schéma vstupů a výstupů F/D 

 

 

Autopilot 

Co do způsobu řízení rozeznáváme dva druhy: 

 řízení se zpětnou vazbou (tzv. uzavřená smyčka), 

 řízení bez zpětné vazby (tzv. otevřená smyčka). 

 

Stabilizace polohových úhlů, tedy základní funkce autopilota, je příkladem řízení se 

zpětnou vazbou a bývá nazývána vnitřní smyčkou řízení (inner look, closed look, auto-

stabilizace). Vnější smyčka je někdy označována jako otevřená (open look systém), což 

není v letadlovém systém A/P zcela správné, neboť i zde stale existuje zpětná vazba. Na 

obr. 4.17 je schematicky znázorněna uzavřená smyčka vnitřního systém autopilota. Jako 

polohový senzor se používají různé gyroskopy a převodník potom mění signál z gyroskopu 

na signál elektrický. Počítač autopilota porovnává signál z převodníku se vstupním 
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signálem, určuje potřebnou opravu a vysílá ji do servo-motoru. Servo-motor mění signál na 

pohyb řídících ploch. Nová poloha je snímána opět polohovými senzory (aerodynamická 

zpětná vazba). 

 

 

 

Obr. 4.17 Řízení se zpětnou vazbou na letadlovém systému autopilota 

 

Auto Throttle 

Systém Auto Throttle je počítačem ovládaný, elektromechanický systém, který ovládá 

tah motorů pomocí specifických parametrů. Často bývá nazýván Thrust Management 

System (TMS), neboť úzce spolupracuje se systémem autopilota a FMS. K poskytování 

potřebného tahu je přestavována poloha plynových pák, především na základě: 

 otáček N1, 

 parametru EPR, 

 cílové rychlosti (definované na MCP). 

 

Výpočet tahu motoru je vztažen ke konkrétnímu letovému režimu. Primární parametr 

výpočtu tahu je EPR (Engine Pressure Ratio), tedy poměr mezi tlakem na vstupu do 

kompresoru a na výstupu z turbíny. Pokud není k dispozici parametr EPR, používá se 

k výpočtu tahu hodnota N1 (fan speed, otáčky vysokotlakého kompresoru), které je přesně 

definovaná a uložena v paměti počítače FMC. Plynová páka je potom používána 

k nastavení hodnot EPR nebo N1. Výpočet tahu se kromě těchto hodnot opírá o řadu 

dalších důležitých informací, viz. schéma vstupů a výstupů systému A/T na obr. 4.18. 

Nejmodernější motory obsahují digitální řídicí systém FADEC (Full Authority Digital 

Engine Control). 
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Zpětná vazba – systém A/T porovnává současné hodnoty s referenčními hodnotami a 

posílá řídící signály do servomotorů plynových pák. Aby bylo možné ovládat rychlost, 

kterou jsou plynové páky přesunovány, existuje mezi servo-aktuátory a TMC (Thrust 

Management Computer) vhodná zpětná vazba. [1] 

 

 

 

 

Obr. 4.18 Vstupy a výstupy počítače A/T 

 

 

4.10 Elektro-impulsní soustava aktivního řízení letadla - FBW 

FBW (Fly by Wire) je systém umožňující řízení letadla prostřednictví elektronických 

obvodů, které zde slouží jako mezičlánek mezi pilotem a výkonnými členy jednotlivých 

subsystémů (vztlakovou mechanizací atd.). Elektronické obvody regulace využívají 

uzavřenou zpětnou vazbu od daných subsystémů k optimalizaci odezvy letadla na změnu 

letových podmínek. Technologie FBW poskytuje mnoho výhod na rozdíl od původního 

řešení řízení pohybu letadla, tj. řízení pomocí táhel, mechanických členů. 
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Ke změně letových parametrů se využívají základní akční členy, jako jsou křidélka, 

směrovka, výškovka, plynová páka, klapky, sloty a aerodynamické brzdy (spoilery). 

 

Jednou z hlavních podmínek, podle které se FBW systém řídí je, že při všech 

manévrech musí být letové parametry uvnitř letové obálky. Tvar letové obálky se vždy 

odvíjí od typu letadla. 

Systém je složen ze čtyř hlavních částí: 

 vstupy – pilot, autopilot, 

 obvod řízení – kontrolér, složený z výpočetní jednotky a vstupně-výstupních 

obvodů, 

 výstup – výkonný člen, výstupní signály kontroléru ovládají elektromagnetické 

ventily obvodů hydrauliky, které zajišťují změnu parametrů daných subsystémů, 

 senzory – zajišťují zpětnou vazbu. Používají se dva typy senzorů, a to aerometrické 

a pohybové. [1] 

 

4.11 Systém inerciální navigace 

Jedná se o základní navigační systém používaný na velkých dopravních a moderních 

vojenských letadlech, který udává parametry potřebné pro navigaci a orientaci letadla 

v prostoru. Veškeré zdroje informací, nezbytné pro získání požadovaných výstupních 

veličin jsou součástí tohoto systému, který tedy není závislý na zdrojích informací mimo 

letadlo. [2] Systém je závislý pouze na dostupnosti přesného vyhodnocení počátečního 

stavu a přesného měření úhlových rychlosti a zrychlení. Základem je soustava gyroskopů 

a akcelerometrů, při čemž akcelerometry sledují orientaci vektorů zrychlení a soustava 

gyroskopů zde slouží jako vztažná soustava. Přesnost je velmi důležitým parametrem, 

jelikož možnost korekce pohybu či polohy je během pohybu tělesa značně omezena.  

Základní rozdělení současných inerciálních systémů: 

 se stabilizovanou základnou 

 s pevnou základnou (STRAP-DOWN) 

 

V prvním případě měří systém zrychlení ve směru sever – jih a východ – západ, 

případně ve směru vertikálním. Akcelerometry jsou umístěny na základně, která je pomocí 

dalších servomechanismů udržována ve vodorovné poloze a orientována k zeměpisnému 

severu (nebo jiné zeměpisné referenci). 
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Ve druhém případě jsou akcelerometry připevněny napevno ke konstrukci letadla, 

zrychlení jsou tedy měřena v souřadném systému letadla a převod do zemské souřadné 

soustavy provádí počítač. [1] 

 

Systém snímá tři zrychlení a tři úhlové rychlosti pomocí senzorů s osami citlivosti 

orientovanými ve směrech letadlových os X, Y, Z. Zrychlení jsou snímána pomocí 

kompenzačních akcelerometrů s citlivosti odpovídající desetitisícinám zemského 

gravitačního zrychlení, musí být lepší než 10
-5

 g. Úhlové rychlosti otáčení podle 

letadlových os jsou snímány pomocí laserových gyroskopů, u nichž je úhlové natočení 

převedeno na počet impulsů výstupního napětí. Laserové gyroskopy svou citlivostí 

umožňují zpracovat signál o úhlové rychlosti otáčení 3.10
-6

 úhlového stupně/sec. Ze 

signálů snímačů úhlových rychlostí se po zpracování v bloku “vyhodnocení úhlů” 

vyhodnotí natočení letadlové soustavy vzhledem k navigační soustavě, dané směrem 

místního poledníku, rovnoběžky a vertikály. Úhlové natočení je korigováno signálem 

odpovídajícím otáčení Země. Výstupem bloku “vyhodnocení úhlu” jsou koeficienty 

transformace a parametry, z nichž je ve výpočetním bloku počítán kurz a polohové úhly 

letadla. V bloku “transformace souřadnic” se pomocí transformačních koeficientů 

přepočtou složky zrychlení z letadlové soustavy do navigační soustavy. Ve výpočtovém 

bloku se provede korekce vlivu gravitačního a Coriolisova zrychlení na složky měřeného 

zrychlení. [2] 

Dle použití můžeme inerční systémy rozdělit: 

 INS (inerciální navigační systémy) – výstupem jsou navigační údaje, tedy poloha 

ve formě zeměpisných souřadnic, rychlost vůči zemi a snos, 

 AHRS (Attitude and Heading Reference System) – setrvačníkové AHRS jsou 

gyroskopické přístroje, někdy však bývají zařazovány mezi přístroje inerciální. 

Velmi často jsou v těchto přístrojích použity laserové setrvačníky. Výstupem je 

kurz letu a polohové úhly, 

 IRS (inerciální referenční systém) – jedná se o nejdokonalejší systém, výstupem 

jsou jak navigační údaje, tak polohové úhly letounu. [1] 
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4.12 Globální družicový navigační systém - GPS 

GPS (Global Positioning System) je systém, který slouží k určení okamžité polohy 

a času. Je charakteristický vlastnostmi jako nezávislost na počasí a denní době, vysoká 

přesnost, podpora práce ve společném systému souřadnic pro celou Zemi a možností 

pracovat kdekoli na Zemi. 

Tvořen je třemi segmenty: 

 kosmický,  

 řídící,  

 uživatelský. [1] 

 

Kosmický segment byl projektován na 24 družic, ale nyní je využíván až na mezní 

počet 32. Důležitou části družic jsou 3 až 4 velmi přesné (10
-13

s) atomové hodiny 

s rubidiovým, dříve také s cesiovým oscilátorem. Družice vysílají v pásmech, která jsou 

zvolena záměrně tak, aby byla minimálně ovlivněna meteorologickými vlivy. 

 

Řídící segment zabezpečuje bezproblémový provoz celého systému, jeho sledování, 

předávání povelů, aktuálních informací o chodu hodin a efemeridách družic. 

 

Uživatelský segment - uživatelé pomocí GPS přijímače přijímají signály z jednotlivých 

družic, které jsou v danou chvíli nad obzorem. Na základě přijatých dat (časových značek 

z jednotlivých družic a znalosti jejich polohy) a předem definovaných parametrů přijímač 

vypočítá polohu antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesné datum a čas. Komunikace 

probíhá pouze od družic k uživateli, GPS přijímač je tedy pasivní. [10] 

 

V oblasti letectví je navigace založená na GNSS systémech (přesněji pouze na GPS) 

již dlouho doplňkovým nástrojem. GNSS navigace je již dnes využívána jako doplňující 

služba pro všechny fáze letu jak v rekreačním letectví, tak v obchodní letecké přepravě. 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation Organization, 

ICAO) definovala požadavky nutné k tomu, aby bylo možno letadlo navigovat v určitých 

letových fázích. Řídícímu letového provozu se dává možnost volby specifického zařízení 

pro splnění těchto požadavků. [9] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%A1_dru%C5%BEice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_hodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rubidium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cesium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Das%C3%AD
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4.13 Systém vedení letadla - FMS 

Systém FMS (Flight Management System) má zefektivnit navigaci, spotřebu paliva 

snížit zátěž posádky. Poskytuje kompletní laterální vedení (LNAV) po standardních ATS 

tratích. Při kompletním vertikálním vedení (VNAV) systém počítá optimální cestovní 

hladinu a určuje nejlepší kombinaci nastavení řízení tahu (Auto-Throttle) a rychlost během 

stoupání a klesání. 

Má plnit základní dvě funkce: 

 poskytování informací posádce ohledně optimálního nastavení letadla, 

 kompletní automatické řízení letu. 

 

Poradní funkce FMS hraje v současnosti pouze sekundární roli. Pokud piloti zrovna 

neřídí letadlo manuálně, používají zpravidla k řízení vstupní periferie FMS. Ty jsou tak 

vlastně miniaturní palubní deskou ovládanou konečky prstů. Dnešní FMS jsou navrženy k: 

 ovládání výkonových charakteristik letadla, 

 plánování letu, 

 kompletní navigaci, 

 3D vedení po trati. 

 

FMS tak vlastně provádí tzv. 4D navigaci, tedy globální 3D navigaci kontinuálně 

v čase. Základními dvěma součástmi FMS jsou: 

 Flight Management Computer (FMC), 

 Command Display Unit (CDU).  

 

FMC kombinuje data zadaná pilotem pomocí CDU s daty z ostatních vnějších zdrojů 

(navigační informace, výstupy z ADC, informace od pohonných jednotek….). Počítá 

současnou pozici a stanovuje hodnoty nastavení podélného sklonu, náklonu a tahu, které 

předává do PMC (Power Management Computer) a AFCS (Automatic Flight Control 

System). Mimo to posádce zobrazuje poradní informace na palubních obrazovkách.  
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Kompletně integrované systémy spolupracují kromě CDU ještě s ovládacími panely 

automatických systémů řízení a komplexního zobrazení EFIS. 

 AFCS Mode Control Panel (MCP), 

 EFIS Control Panel (ECP). 

 

Na nejmodernějších letadlech jsou instalovány dvě jednotky FMS kvůli vzájemnému 

zálohování.  Není neobvyklý nárůst radiální chyby méně než 0,05 NM.hod
-1

. Se systémem 

GPS je soustava ještě přesnější. [1] Blokové schéma FMS systému je na obr. 4.20. 

 

 

 

Obr. 4.20 Blokové schéma FMS systému 
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4.14 Dílčí závěr 

Veškeré aerometrické přístroje, jako jsou výškoměr, rychloměr, ukazatel úhlu náběhu, 

atd., které byly až do této chvíle odděleně, jsou sdruženy a jejich společným prvkem je 

aerometrický počítač. Společným prvkem všech gyroskopických přístrojů, tedy např. 

gyrokompasu, umělého horizontu a jiných, je inerciální navigační systém. Výhodou této 

koncepce je, že analogové signály, převedené na digitální informaci, můžeme dále 

distribuovat a poskytnout je systémům, které je pro svou funkci potřebují. Tyto systémy 

také není nutné vybavovat senzory, které se na letounu již vyskytují. Navíc je tím 

umožněna vyšší automatizace při řízení letadla. Všechny měřené veličiny jsou 

vyhodnocovány komplexně pomocí jednotlivých systémů a pilotovi jsou prezentovány 

prostřednictvím obrazovkových displejů v přetransformované podobě, tak aby byla co 

nejvíce snížena zátěž pilota. Přístrojové vybavení je tedy složeno z několika 

spolupracujících a mezi sebou navzájem komunikujících systémů. Společným 

jmenovatelem těchto systémů se stává datová sběrnice, která umožňuje vzájemnou výměnu 

informací. Dalším charakteristickým znakem je tzv. redundance. Schopnost systému 

zálohování je nutným předpokladem pro dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti daného 

systému. 
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5 BUDOUCNOST V AVIONICKÝCH SYSTÉMECH 

 

Představme si nyní některé z avionických systémů, které v blízké budoucnosti přejdou 

z fáze testování do operačního použití a nebo jsou jimi některé nejnovější letouny již 

vybavovány. Technologie představené v následujícím textu jistě nejsou výčtem úplným, 

protože jednotliví výrobci si své výzkumné projekty ze zřejmých důvodu bedlivě střeží 

a o jejich existenci se dozvídáme až s odstupem. Nicméně o následujících systémech je už 

mnohé známé a jejich implementace v letectví je očekávána. V následujícím textu je proto 

pojednán tzv. Glass Cockpit, systém Head-Up Display, navigační systém GPS a nejnovější 

typ datové sběrnice ARINC 664. 

 

5.1 Glass Cockpit 

Glass cockpit je takové uspořádání kabiny pilotů, které k zobrazování potřebných 

informací využívá elektronické zobrazovací prvky. Tam kde se tradiční kokpit spoléhá na 

mechanické ukazatele letových parametrů, Glass Cockpit využívá několik displejů, do 

kterých proudí potřebné informace z několika letadlových systémů. To usnadňuje řízení, 

kontrolu a navigaci letadla a umožňuje tak pilotům zaměřit se pouze na to co je v danou 

chvíli nejpodstatnější. Pro letecké společnosti jsou výhodné i z toho důvodu, že eliminují 

potřebu palubního inženýra. Glass Cockpit letounu Boeing 787 i s pevnou instalací Head-

Up Display je na obr. 5.1. 

 

 

 

Obr. 5.1 Glass cockpit letounu Boeing 787 s instalací Head Up Display 
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Dřívější Galss Cockpit jaký se dal najít na palubách letadel McDonnell Douglas MD-

80/90, Boeing 737 Classic, 757 a 767-200/-300, a v Airbusech A300-600 a A310, využívá 

Electronic Flight Instrument Systems (EFIS) pouze k zobrazení polohy a navigačních 

informací, zatímco prostřednictvím tradičních mechanických přístrojů jsou zobrazovány 

informace, jako je rychlost, výška a vertikální rychlost. Pozdější Glass Cockpit, který se 

nachází v letadlech Boeing 737NG, 747-400, 767-400, 777, A320, nenovějších Airbusech 

a dále v typech Ilyushin Il-96 a Tupolev Tu-204 jsou klasických mechanických budíků 

úplně zbaveny. Moderní letadla jako je Boeing 737 Next Generation, 777, 717, 747-

400ER, 767-400ER, 747-8, a 787, Airbus A320 (její novější varianty), A330 (pozdější 

verze), A340-500/600, A340-300 (pozdější verze), A380 a A350 jsou vybaveny pouze 

LCD jednotkami.  

 

Budoucí vývoj 

Na rozdíl od předchozí éry skleněných kokpitů, kde konstruktéři pouze kopírovali 

vzhled klasických elektromechanických přístrojů s využitím CRT obrazovky, nové displeje 

představují skutečný odklon od této filosofie. Působí a vypadají jako jakýkoliv jiný běžný 

počítač založeném na principu windows a data mohou být spravována pomocí kurzoru.  

Nabízejí také volbu zobrazení terénu, přibližovacích map, počasí, vertikální zobrazení 

a navigaci v provedení 3D. Tento zdokonalený koncept dovoluje výrobcům letadla více se 

přizpůsobovat požadavkům zákazníka, než tomu bylo v minulosti. Všichni zainteresovaní 

výrobci mají na výběr jaké rozhraní mezi pilotem a počítačem zvolit, mohou využít např. 

trackball (ovládací kulička), thumb pad, nebo joystick. Mnoho z modifikací nabízených 

výrobci letadel zvyšuje situační přehled a přizpůsobuje rozhraní mezi počítačem 

a člověkem ve snaze dosáhnout co nejvyšší bezpečnosti. S tím jak se moderní displeje 

vyvíjejí, jejich senzory se vyvíjejí spolu s nimi. Tradiční gyroskopické přístroje nahrazují 

systémy AHRS a aerometrické veličiny snímané systémem ADC zvyšující spolehlivost 

a zlepšující náklady a údržbu. Rovněž GPS přijímače jsou často integrovány. [21] 

V současné době používané zobrazovací prvky jsou: 

 displeje se žhavenou obrazovkou (CRT - Catode – Ray Tube), 

 displeje s tekutými krystaly (LCD – Liquid Crystal Display), 

 plazmové zobrazovací displeje, 

 displeje s luminiscenčními diodami (LED – Light Emitting Diode), 

 tenkovrstvé elektroluminiscenční displeje, 

 průhledové displeje (HUD – Head-Up Display). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Classic
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_757
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_767
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A300
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A310
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Flight_Instrument_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Next_Generation
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_767
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_777
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://en.wikipedia.org/wiki/Ilyushin_Il-96
http://en.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-204
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_717
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V nadcházející generaci letadel bude používáno především LCD zobrazovací technika. 

Moderní Glass Cockpit může zahrnovat rovněž systém SVS nebo EVS, jejichž popis 

následuje v dalším textu. 

 

5.2 Head-Up Display 

Průhledový displej je jakýkoli displej, jenž prezentuje letové informace do zorného 

pole pilota za současného výhledu ven, aniž by bylo nutné odvracet pohled do pilotní 

kabiny. Instalace systému HUD je na obr. 5.1. Přestože byl původně vyvinut pro vojenská 

letadla, aby tak snižoval rozptýlení pozornosti pilota při řešení taktických úkolů, jeho 

význam stoupá i v civilní letecké dopravě.  

V současné době se používají dva základní typy průhledových displejů: 

 HUD - pevně uchycen na konkrétní části konstrukce pilotní kabiny, 

 (HMD) Helmet Mounted Displays - tzv. přilbový zaměřovač (pouze vojenské 

využití). 

 

HUD využívaný v civilní letecké dopravě sestává ze tří hlavních komponent: 

 polopropustné zrcadlo, 

 projektor, 

 video generátor symbolů. 

 

Základní princip HUD spočívá v promítání datových informací projekční obrazovkou 

na polopropustné zrcadlo do zorného pole pilota. Zaostření se provádí na „nekonečno“, 

čímž se snižuje zraková únava. Na průhledový displej se promítají letové a pilotážně 

navigační údaje, jako např. podélný a příčný sklon letadla, rychlost, výška, povelové 

signály pro vedení letadla, atd. 

Průhledové displeje lze rozdělit do tří generací: 

 první generace – využívá CRT projektoru a fosforového stínítka (časem se snižující 

kvalita zobrazení s degradací fosforového povlaku, potřeba vyššího napájecího 

napětí), 

 druhá generace – využívá zdroj světla jako je LED, který je dále modulován  LCD 

displejem (odpadá problém s blednutím obrazu s postupem času a potřeba vyššího 

napájecího napětí),  

 třetí generace – využívá optické vlnovody k vytvoření obrazu přímo na stínítku. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Helmet_mounted_display
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Použití Head-Up Displejů poskytuje pilotům komerčních letadel větší flexibilitu. 

Systém se osvědčil v podmínkách zhoršené viditelnosti při vzletech i přistáních a to i za 

podmínek CAT IIIc. Studie dokazují, že použití HUD v průběhu přistání snižuje laterální 

odchylky od centrální osy a to ve všech fázích přistávacího manévru. 

 

U nadcházejících systémů označovaných EVS (Enhanced Vision System) může být 

obraz reálného světa promítnut na stínítko jako další zobrazovaná vrstva. Typicky bývá 

využita infračervená kamera zabudovaná ve špici letounu k zobrazení upraveného obrazu 

pilotům. Velmi důležité je u tohoto systému, aby infračervená kamera snímala obraz 

z pokud možno co nejbližšího bodu, jako je výhled pilota. Přesné překrytí obrazu 

poskytnutého IR kamerou s tím co ze svého místa vidí pilot je jednou z nejvíce 

ověřovaných vlastností tohoto systému v průběhu certifikace. Ačkoli systém EVS výrazně 

usnadňuje přistávací manévr za snížených viditelností, z důvodu možnosti nepřesného 

překrytí IR obrazu s reálným vnějším světem, je považován pouze za doplňkový a jeho 

použití je v současné době omezeno pouze na přiblížení CAT I a minima CAT II. 

Porovnání výhledu pilota za snížené viditelnosti s pomocí systému EVS a bez něj, je na 

obr. 5.2. 

 

 

 

Obr. 5.2 Porovnání výhledu pilota s EVS a bez něj 
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Dalším perspektivním systémem zobrazování pomocí HUD je systém SVS (Synthetic 

Vision System). Systém využívá databázi terénu k vytvoření reálného obrazu okolního 

světa. Jak je patrné z obr. 5.3, krom jiných symbolů, které jsou pro zobrazení na HUD 

běžné, je mírně pod a vpravo od symbolu FPV (Flight Path Vector) malý purpurový 

kroužek. Jde o “vodící značku” generovanou FGS (Flight Guidance System). Po stabilizaci 

přiblížení, by měl být tento symbol zarovnán s FPV. Terén je zcela generován počítačem 

z terénní databáze o vysokém rozlišení. V nových systémech bude SVS generovat také 

aktuální sestupovou rovinu letadla, nebo možnou sestupovou rovinu odvozenou od 

charakteristik daného typu, jeho momentální pohybové energie a okolního terénu 

a případné překážky označí červenou barvou k varování posádky.  

 

Na obr. 5.3 je další, pro systém SVS unikátní symbol. Jde o jakýsi purpurový žebřík na 

levé straně displeje, který pokračuje na straně pravé a spolu dohromady vytvářejí něco jako 

“tunel na obloze”. Tento symbol pak definuje požadovanou trajektorii letu 

v trojrozměrném prostoru vykalkulovanou ze systému FMS. Posádce potom stačí už jen 

zarovnat FPV s vodící značkou a letadlo poletí po optimální sestupové rovině. “Tunel na 

obloze” může rovněž významně pomoci při požadavku na mnohem přesnější 4D navigaci. 

[18] 

 

 

Obr. 5.3 Pohled na SVS a použitou symboliku 
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5.3 Budoucí aplikace sytému GNSS 

V civilním letectví je požití satelitní navigace už skoro běžná záležitost. V tomto 

období je pro používání tohoto druhu navigace dostupný jedině americký (vojenský) 

systém GPS, případně jeho rozšířené systémy. Vzhledem k tomu, že pro použití v civilním 

provozu má GPS ještě dost nedostatků, je snaha integrovat ho i s jinými v současné době 

používanými navigačními prostředky. 

 

V blízké době bude inovovaný jednak samotný GPS, jednak ruský (taky vojenský) 

globální navigační satelitní systém Glonass (oba dva asi do r. 2010) a bude dokončena 

výstavba civilního satelitního navigačního systému Galileo (taky do r. 2010). Tyto tři 

systémy stejně jako rozšířené systémy (na bázi GPS) jsou označované zkratkou GNSS 

(Global Navigation Satellite System). ICAO (International Civil Aviation Organisation) 

předpokládá použití GNSS jako výhradního (sole means) prostředku pro všechny fáze letu. 

Samozřejmě, že do té doby bude potřebné aby GNSS splnila všechny provozní 

a bezpečnostní požadavky. 

 

Požadované navigační parametry 

Satelitní navigace by měla představovat hlavní inovační trend v letectví v nejbližší 

budoucnosti. To bude reálné až v období, kdy budou GNSS certifikované jako navigační 

systém třídy sole means. Při použití systému GPS to zatím není možné, z důvodu 

nedostatečné spojitosti (continuity) systému. Spojitost zabezpečuje, že systém bude 

funkční v průběhu celé operace. Druhým důvodem je nedostatečná polohová přesnost, 

které by měla zabezpečit schopnost systému dodržovat daný stupeň přesnosti 

s pravděpodobností 95%. Další klíčový parametrem, který je nutné bezpodmínečně dodržet 

je integrita přijímaných signálů, anebo míra důvěry v korektnost systému. Posledním 

parametrem je dostupnost (availability), ta vyžaduje systémem zabezpečenou 

upotřebitelnost, provozně shodnou s tou, která se dnes dosahuje u jiných navigačních 

prostředků a systémů. 

 

GPS je technicky limitovaný v takových parametrech, jako jsou přesnost, dostupnost 

a integrita služby. Konstelace satelitů neumožňuje garantovat viditelnost dostatečného 

počtu satelitů nad horizontem pozorovatele, a proto není dost spolehlivý pro všechny fáze 

přiblížení letadel na přistání, což si vynucuje nutnost použití dalších systémů. Garance 

dostupnosti Ministerstva obrany Spojených států je nedostatečné na to, aby přesvědčilo 
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uživatele, aby opustili existující systémy. Kromě toho si musíme uvědomit nebezpečí 

jediného systému v této fázi letu, spočívající v bezbrannosti vůči nezákonným činům 

a pod. ICAO je přirozeně opatrná s představením nevyhnutelných kvalifikovaných 

postupů. Krom toho odborníci jako celek jsou přirozeně konzervativní, jejich aktivity 

vyžadují velké investice hlavně pro pozemní zařízení a přístrojové vybavení letadel. 

Z pohledu vize na dalších 15 – 20 let se předpokládá (oproti současnosti) zjednodušení 

přístrojového vybavení kabiny, úspory nákladů na údržbu a budování drahé pozemní 

různorodé navigační infrastruktury. Tato vize povzbudí průmysl k přijetí koncepce satelitní 

navigace. Aby si ICAO osvojilo tuto koncepci, bude nevyhnutelné, aby navigační satelitní 

systém byl kontrolovaný civilní autoritou se zárukou trvalé dostupnosti. Galileo obsazuje 

toto výjimečně strategické postavení, bude plně interoperabilní s ostatními GNSS ve všech 

leteckých aplikacích. Existence dalšího kosmického segmentu, kontrolovaného civilní 

autoritou zabezpečí všechny požadavky kladené na dostupnost, integritu, přesnost 

a bezpečnost systému. 

 

Přistávaní letadla je jeden z nejcitlivějších manévrů realizovaný pilotem, zvlášť při 

nepříznivých povětrnostních podmínkách. Měli bychom si přitom uvědomit, že z 

dlouhodobého hlediska má být realizovaná plná automatizace letadla a řízení letových 

provozních služeb v horizontě let 2020 – 2030. Zůstává udělat ještě velký kus práce, ale 

evropský systém Galileo může představovat velký krok k dosažení tohoto cíle. Rozeberme 

si různé fáze letu z pohledu těchto parametrů. [17] 

 

Aktuální systémy pro přesné přiblížení na přistání 

V současnosti pro přistávání letadel za zhoršených povětrnostních podmínek se 

používá systém zařízení na přesné přiblížení ILS (Instrument Landing System). Úkolem 

tohoto sytému je navedení letadla do takové blízkosti VPD, že pilot může dokončit 

přistávací manévr manuálně za viditelnosti země, případně umožnit automatické přistání 

s použitím autopilota. Uvedený systém ILS byl vyvinutý v době druhé světové války, 

později byl převzat pro civilní použití. Vzhledem k nedostatečnému počtu kanálů, jako 

i jeho velkou citlivost na rušení a místo instalace, byl v 70 létech navrhnut nový 

mikrovlnný přistávací systém MLS (Microwave Landing System). 
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Podle přesnosti navedení dosažené v kombinaci pozemního a palubního vybavení 

i manévrovacích schopností letadla jsou limitované podmínky pro povolení přistání, 

rozdělené do třech kategorií provozních minim ICAO. 

 I. kategorie: provoz do výšky rozhodnutí ne menší než 60 m při horizontální 

dohlednosti ne menší než 800 m, nebo dráhové dohlednosti RVR (Runway 

Visual Range) ne menší než 550 m (viditelnost přistávacích světel), 

 II. kategorie: výška rozhodnutí ne menší než 30 m, RVR ne menší než 350 m, 

 III kategorie: je odvozená od třech podkategorií: 

o kategorie III a: výška rozhodnutí ne menší než 30 m, RVR ne menší než 200 

m 

o kategorie III b: výška rozhodnutí ne menší než 15 m, RVR ne menší než 50 

m 

o kategorie IIIC: výška rozhodnutí 0 m, RVR rovněž 0 m, jedná se tedy 

o automatické přistání. 

 

Provoz za podmínek II. a III. kategorie provozních minim je podle civilních leteckých 

předpisů mezinárodně možná jen při využití systému ILS odpovídající příslušné kategorii.  

Použití satelitní navigace na přiblížení letadel na přistání je zatím ve stádiu výzkumu. Cíl 

je ten, aby GNSS umožňovali přiblížení na přistání za všech kategorií provozních minim 

ICAO. 

 

Mikrovlnný přistávací systém MLS 

Systém ILS už plně nevyhovuje stále náročnějším provozním požadavkům. Mezi 

hlavní omezení ILS patří přiblížení jen pod jedním sestupovým úhlem po přímé kurzové 

čáře v prodloužené ose VPD a tím znemožnění optimálního využití vlastností letadel 

STOL a vytváření zakřivených či lomených přistávacích tratí pro snížení hlukové zátěže 

obývaných míst v blízkosti letiště. Z použité vlnové délky v pásmu 3 m pro kurzový a 1 m 

pro sestupový maják ILS vyplývají i rozměrné anténní systémy a značné požadavky na 

ochranné prostory v okolí pozemního zařízení. Počet 40 frekvenčních kanálů pro ILS 

v některých prostorech taky nestačí provozní potřebě a v posledních letech nejvíc 

přistupují problémy s ochranou proti narušení vyvolanému zavázením rozhlasu na VKV 

s velkými výkony v pásmu do 180 MHz. Na překonání těchto problémů byl podle zadání 

ICAO vyvinut a mezinárodně přijatý nový standardní mikrovlnný systém MLS. 
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Základním principem MLS je určení polohy vzhledem k VPD přímo na palubě letadla 

na základě vyhodnocení signálů vysílaných pozemním zařízením. Úhlová informace pro 

trať přiblížení, sestup, podrovnání a trať nevydařeného přiblížení se získává měřením času 

mezi dvěma přechody kmitajícího listového laloku vysokofrekvenční energie přes palubní 

anténu, vzdálenost se zjišťuje na principu měření vzdálenosti (DME). Krom údajů o úhlu 

a vzdálenosti se do prostoru krytí fázovou modulací vysílají doplňková data, obsahující 

identifikaci, stav systému a případně další údaje. Přiblížení se může uskutečnit podobně 

jako podle ILS při využití i více sestupových úhlů. Po zavedení do palubních počítačů 

a ovládacích systémů jsou podle MLS možné zakřivené či lomené přiblížení i automatická 

přistání. Úhlové údaje a doplňková data se vysílají na stejné frekvenci v časovém 

multiplexu, údaj o vzdálenosti se získává, na sdruženém kanále DME. 

 

Na začátku sedmdesátých let FAA iniciovala výzkum nového přistávacího sytému, 

protože ILS nemohl být instalovaný na všech civilních letištích. Nový systém nazvaný 

MLS měl zabezpečit zlepšený výkon spojený s nižší zranitelností a jeho pořizovací cena 

včetně instalace a údržby musela být nižší než u ILS. Tento cíl byl představený v období 

let 1975 – 78. V té době Evropa ještě počítala s ILS do úrovně kategorie III a. ICAO 

přehodnotilo stanovisko Spojených států a publikovalo doporučené standardy a postupy 

v Annex 10, obsahující radionavigační a radiokomunikační standardy, které by měl 

budoucí sytém používat. Navzdory tomuto doporučení a pokroku ve výzkumu, expanze ve 

vybavování letišť systémem ILS pokračovala, a přestože byly doloženy nesporné výhody, 

v r. 1994 FAA oznámila ústup od programu MLS. Následně na to ICAO rozpouští expertní 

výbor pro výstavbu MLS a soustředí svou pozornost na GPS. Až o několik let později 

ICAO přiznala, že GPS není schopen zabezpečit požadované parametry. 

 

Navrhované standardy pro globální navigační satelitní systémy (GNSS) byly odloženy 

na období let 2010 – 2015 (v té době se GNSS skládal z GPS a jeho rozšířených systémů 

zahrnujících např. EGNOS a diferenční systémy pro přiblížení za zhoršené viditelnosti). 

Nárůst provozu a nutnost optimalizovat množství přistání za podmínek třetí kategorie 

ICAO jakož i výstavba nových letišť nakonec vedly některé země k investicím do MLS 

[hlavně v Anglii (Heathrow), v Holandsku (Shipol) a Francii (Orly, Roissy a Toulouse)], 

v posledním případě hlavně pro experimentální účely a potřeby Airbus. 
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Vize do budoucnosti 

Na ukončení těchto problémů týkajících se konečného přiblížení a přistání je možné 

v současnosti využít systémy poskytující virtuální pohled na přistávací dráhu, který by byl 

zakomponovaný do přistávacího systému. Pokud současné experimenty potvrdí dobré 

vlastnosti takovýchto řešení a uspokojivé bezpečnostní požadavky, v krátké době by mohlo 

být uskutečněno přistání za podmínek CAT III, použitím satelitních systémů přivedením 

letadla uvnitř 3D prostoru (například kostky o rozměrech 100 x 100 x 100 metrů) a jeho 

ztotožněním s přistávací dráhou asi 3 až 5 km před přistáním. Jedna strana kostky tohoto 

systému by promítala situaci na přední sklo kabiny HUD (Head-Up Display) a umožňovala 

by pilotovi vykonat bezpečné přistání s letadlem. Avšak přistání pomocí autopilota 

použitím dat vypočítaných na palubě nebude možný dřív než v období let 2010 – 2015, 

hlavně z důvodu bezpečnosti systému. [17] 

 

Použití systému GALILEO 

Vyšší přesnost a integrita systému Galileo umožní zmenšení minimální horizontální 

i vertikální vzdálenosti mezi letadly v přetížených oblastech, a pomůže tak v blízké 

budoucnosti k řešení problémů spojených s rostoucím objemem leteckého provozu. 

Letecká doprava se celosvětově v posledních letech meziročně zvyšuje o 4 procenta. Tento 

trend povede ke zdvojnásobení počtu letů během dvaceti let. V důsledku toho vznikne 

několik přetížených uzlů v rámci letecké dopravní sítě. V krátkém časovém horizontu je 

proto nezbytné kapacitu dopravní sítě zvýšit, k čemuž budou zapotřebí polohové systémy, 

které budou přesnější a spolehlivější než současné. Zde by se mohl uplatnit systém Galileo, 

který společně se současnou radiovou navigační sítí uspokojí budoucí potřeby letecké 

přepravy. 

 

Hlavním požadavkem operátorů je vykonávat jejich práci za jakéhokoli počasí, a to 

hlavně během „kritických“ fází letu, jako je start a přistávání letadla. Systém Galileo, spolu 

s pozemními lokálními subsystémy, splní kritéria pro zařazení mezi přesné přistávací 

systémy dané leteckými standardy. Bude tak moci nahradit anebo doplňovat letištní 

navigační systémy v oblastech, kde jsou tyto systémy nepostačující. Galileo zvýší 

celkovou bezpečnost letecké dopravy a napomůže lepšímu plánování letů a hledání 

leteckých koridorů. Pomůže rovněž zvýšit kapacitu přistávacích drah tím, že se zkrátí čas 

mezi přistáváním jednotlivých letadel. Tím se ušetří palivo, zkrátí doba letu a omezí se 

hluk v okolí letiště. Poloha,  směr,  rychlost  a  časová  informace  jsou  nutné  údaje, které  
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potřebují řídící letového provozu pro nepřetržité sledování a řízení letadel. V některých 

oblastech chybí příslušná pozemní infrastruktura, včetně záložních komunikačních linek 

a radarů. Například v blízkosti Kanárských ostrovů je pouze přerušované komunikační 

spojení a radarová služba je omezena a bez záložních systémů. Standardní vysílání 

navigačních dat (získaných od systému Galileo) z paluby letadla bude součástí vyspělých 

systémů, které zvýší bezpečnost řízení letového provozu. 

 

Dceřiná společnost Park Air Systems korporace Northtrop Grumman Corporation vyvinula 

a zprovoznila pozemní součásti vůbec prvního certifikovaného systému pro přesné 

navádění a přistávání letadel, který funguje na bázi GNSS. Systém byl nainstalován na 

letišti Broennoeysund v Norsku. Prvním letem, který nový přistávací systém využil, byl 

charter společnosti Avinor z Trondheimu do Broennoeysund. Úspěšné navedení a přistání 

proběhlo v průběhu října 2007 a strojem, který toto navádění využil, bylo letadlo typu 

Wideroee Dash 8.  

 

Nejen při pohybu letadla ve vzduchu a při jeho startu a přistávání je potřeba asistence 

řízení letového provozu, ale také při pohybu po letištní ploše je nutné sledování a řízení 

polohy letadla s vysokou přesností. Většinou na letištích existuje pozemní radarový 

systém, ale někdy je poloha při rolování letadla hlášena přímo pilotem a samotné letadlo je 

řízeno jen za pomoci vizuální kontroly. Nicméně během této údajně „bezpečné“ fáze 

pohybu letadla již došlo k vážným nehodám. Systém Galileo společně se svými lokálními 

elementy a komunikačními kanály znatelně zvýší bezpečnost těchto operací. [9] 

 

Koncepce letecké navigace České Republiky v období do roku 2020 dle Ministerstva 

dopravy: 

 Letecká navigace v období do roku 2010 

Pro toto období je program rozvoje navigačního prostředí přímo závislý na tempu 

dalšího rozvoje satelitní navigace (GNSS). Satelitní navigace se využívá pro 

základní prostorovou navigaci B-RNAV na tratích, pro přesnou prostorovou 

navigaci P-RNAV na SID/STAR v TMA a předpokládá se využití GNSS i pro 

navigaci na konečném přiblížení. Pro podporu B-RNAV a P-RNAV je využíváno 

pokrytí signálem GNSS a zařízeními DME. Po zahájení plnohodnotného využívání 

GNSS, bude DME infrastruktura i nadále sloužit jako podpůrné prostředí pro 

RNAV a jako záloha k satelitní navigaci. Traťová zařízení NDB, jejichž životnost 

v uvedeném období skončí, již nebudou obnovována. 
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 Letecká navigace v období od roku 2010 do roku 2015 

V tomto období dojde k zahájení využívání satelitního systému GALILEO 

a dalšímu  rozšíření  využití  satelitní  navigace  pro  přesnou  prostorovou  navigaci  

P-RNAV popřípadě RNP RNAV s RNP ≤1 pro konečné přiblížení. Zařízení VOR 

budou při ukončení jejich životnosti postupně rušena bez náhrady. 

 Letecká navigace v období od roku 2015 do roku 2020 

Budou plně využívány satelitní systémy GPS, GLONASS a GALILEO. V plném 

rozsahu se budou využívat systémy SBAS (EGNOS) a GBAS. Předpokládá se 

zavedení 4D RNAV pro traťovou navigaci. 

 

Rozvoj navigačního prostředí v ČR ve výše uvedeném smyslu je podmíněn schválením 

uvedených satelitních systémů pro letectví (po splnění požadavků na spolehlivost, 

přesnost, integritu a dostupnost) a následným vydáním příslušných provozních 

a technických předpisů. S ohledem na dynamický vývoj uvedených systémů je nutno 

počítat s možnými změnami požadavků na konfiguraci palubního navigačního vybavení. 

Proto v období, kdy bude prokazatelně GNSS spolehlivým systémem navigace, se 

předpokládá diferencované ukončení provozu jednotlivých pozemních radionavigačních 

zařízení s ohledem na jejich životnost. [15] Na obr. 5.4 je znázorněna navigační koncepce 

pro ČR do roku 2020. 
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Obr. 5.4 Navigační koncepce ČR do roku 2020 

 

5.4 ARINC 664 

Avionics Full-Duplex Switched Ethernet (AFDX) je datová síť určená pro, z hlediska 

bezpečnosti kriticky důležité aplikace, který využívá přiřazené přenosové pásmo 

a poskytuje deterministický Quality of Service (QoS). AFDX je postaven na ethernetové 

technologii IEEE 802.3 využívající komerční součásti Off-the-Shelf (COTS). Šest hlavních 

aspektů zahrnuje full duplex, zálohování, přesnost, vysokou rychlost, switched a profiled 

network. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_off-the-shelf
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Před příchodem AFDX, letadlové datové sítě používaly standardů systému ARINC 

429. Tento standard, vyvinutý před třiceti lety, a stále široce používaný, se osvědčil jako 

vysoce spolehlivý a je využíván ve většině současných dopravních letadel. Existují dvě 

rychlosti přenosu: vysoká rychlost pracující se 100 kbit/s a nízká rychlost s 12,5 kbit/s. 

ARINC 429 využívá pro svůj přenos velké množství vodičů, což zvyšuje hmotnost. 

 

Dalším standardem je ARIC 629 využívaný v letounu typu Boeing 777, který 

představuje navýšení datové rychlosti na 2Mbit/s a dovoluje připojení až 120 přijímacích 

stanic. Tato ADN pracuje bez použití sběrnicového řadiče, což zvyšuje spolehlivost síťové 

architektury. Nevýhodou tohoto systému je to, že vyžaduje uživatelský hardware, který 

může významně zvýšit náklady za letoun. Právě proto jiní výrobci ne zcela přijali standard 

sběrnice ARINC 629. 

 

ARINC 664 je definován jako nová generace letadlových sítí (ADN). Základem je 

Ethernet IEEE 802.3 a využívá standardně používaný komerční off-the-shelf hardware 

čímž se snižují další náklady a doba vývoje. AFDX stojí na těchto standardech, jak je 

definováno v části 7 ARINC 644 specifikace. AFDX byl vyvinut společností Airbus pro 

letoun A380. Tento koncept nakonec přijala i firma Boeing a implementovala jej na typu 

787 Dreamliner. Využívá topologii sítě do hvězdy, kde každý switch může být připojen 

na kterýkoli jiný switch v síťi. Použitím této struktury sítě je AFDX schopen významně 

zredukovat množství vodičů a tím dochází i ke snížení celkové hmotnosti letadla. Navíc 

AFDX poskytuje redundanci duplicitou spojení (kabelů) a přepínačů. Dále pak také 

Quality of Service (QoS). ARINC 664 poskytuje nárůst rychlosti na 10 a 100 Mbit/s. 

 

Celkový pohled na AFDX 

AFDX převzal koncept telekomunikačních technologií Asynchonous Transfer Mode 

(ATM), k odstranění nedostatků Ethernetu IEEE 802.3. Doplněním klíčových elementů 

z ATM k těm již existujícím v Ethernetu, a omezením specifikace různých nastavení, je 

vysoce spolehlivá Full-Duplex deterministická síť vytvořena pro garanci širokopásmové 

Quality of Service. Použitím Full-Duplex Ethernet je eliminována možnost přenosových 

kolizí. Nicméně ačkoli je garantována odezva a přidělené pásmo, není zaručeno doručení 

informačního balíčku. Vysoce inteligentní switch, obvyklý pro AFDX sítě je schopen 

přenos uložit do paměti a přijmout balíček. Použitím kroucené dvojlinky optických kabelů, 

Full-Duplex Ethernet používá dva oddělené páry nebo vlákna pro přenos a příjem dat.  
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AFDX rozšiřuje standardní Ethernet k poskytnutí vysoké integrity dat 

a deterministického časování. Zdvojený systém sítí je využit k zvýšení integrity sítě (ačkoli 

virtuální linka může být konfigurována k použití pouze jedné nebo jiné sítě), to 

charakterizuje vzájemně spolupracující součásti v několika vrstvách referenčního OSI 

modelu. 

Hlavní součásti AFDX sítě jsou: 

 AFDX koncové systémy, 

 AFDX přepínače, 

 AFDX linky. 

 

Vysvětlivky: 

 Full duplex - síť, která dokáže najednou přijímat i vysílat, 

 QoS - systém, který umí přidělovat přenosové pásmo, tedy nějaká služba má vyšší 

prioritu, takže jejich pakety jsou odeslány/přijaty první a služby s nižší prioritou 

musí čekat, 

 OSI Reference Model - referenční OSI model - je to teoreticky navržený model 

síťové komunikace, který se skládá ze sedmi vrstev. 

 

5.5 Dílčí závěr 

V nadcházejících avionických systémech se budou prosazovat vyšší přenosové 

rychlosti dat. Datová sběrnice bude mnohem více podobná síti nežli sběrnici. „Síťová 

filosofie“ datové sběrnice ARINC 664 nabídne krom vyšší přenosové rychlosti také 

výhodu zálohování při výpadku jedné ze sítí. I z těchto důvodů se jeví výhodná k využití 

v tak bezpečnostně kritických činnostech, jako je kontrola letu či kontrola chodu motoru. 

Dalším příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti letu bude bezesporu využití systému pro 

zlepšení dohlednosti pilota ve formě průhledových displejů. Jejich aplikace povede ke 

snížení nehod v důsledku tzv. řízeného letu do terénu. Pomůže rovněž volit optimální 

příletovou trasu k cílovému letišti. Tato funkce potom bude dostupná především 

v důsledku propojení s globálním polohovým systémem. Ten se stane jmenovatelem 

navigační strategie na dlouhá léta dopředu. Možnosti jeho využití jsou veliké a po dosažení 

potřebné spolehlivosti systému, tento bude významným přispěvatelem ke snížení emisí 

a hlukové zátěže v okolí letišť. Navíc snížením separací letového provozu umožní další 

rozvoj letecké dopravy. 
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6 ERGONOMIE V LETECKÝCH SYSTÉMECH 

 

Ergonomie (z řečtiny ergon - práce a nomos - zákon) je věda zabývající se optimalizací 

lidské činnosti, a to zejména vhodnými rozměry a tvary nástrojů a jiných předmětů. Odtud 

ergonomický - přizpůsobený ergonomickým požadavkům. Podle definice je ergonomie 

mezioborová disciplina, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek 

výkonnostním možnostem člověka, tento vědní obor integruje a využívá poznatky 

humanitních věd (zejména psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, 

antropometrie, biomechaniky) a věd technických (např. vědy o řízení, kybernetiky, 

normování atd.). Cílem je, aby používané předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe 

odpovídaly pohybovým možnostem případně rozměrům lidského těla. [22] 

 

6.1 Ergonomie pilotního prostoru 

Tvary, rozměry a způsob upevnění palubních přístrojů a ukazatelů jsou dány normou. 

Používají se přístroje a ukazatele kruhového tvaru s průměrem přibližně od 26 mm do 80 

mm, rozdělené do čtyř rozměrových skupin, a ukazatele a obrazovkové displeje 

čtvercového resp. obdélníkového tvaru s přibližnými rozměry od 22 x 44 mm do 157 x 157 

mm, rozdělené do dvanácti rozměrových skupin. 

 

Uspořádání palubních desek letadel není dáno normou, ale během vývoje přístrojového 

vybavení se poloha základních přístrojů a ukazatelů na palubní desce ustálila. Počet 

měřených a zobrazovaných veličin závisí na typu letadla a účelu, pro který je určeno. Ve 

středu zorného pole pilota jsou na palubní desce letové a pilotážně navigační přístroje, 

jejichž údaje pilot průběžně sleduje. Směrem k okrajům a na bočních stolcích jsou 

ukazatele, jejichž údaje jsou kontrolní a nemusí být plynule sledovány. U dopravních 

letadel s více motory jsou ukazatele motorových veličin zpravidla ve střední části palubní 

desky mezi piloty. 

 

Na obr. 6.1 je palubní deska dvoumotorového dopravního letadla Boeing 737. Jedná se 

o přístrojové vybavení odpovídající přechodu mezi druhou a třetí generací palubních 

přístrojů. Hlavní letové a pilotážně navigační přístroje jsou kombinací obrazovkových 

displejů a elektromechanických ukazatelů. Zvláštností je zobrazení motorových parametrů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
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pomocí dvou displejů tvořených svítivými diodami. V pravé části hlavního panelu kapitána 

je umístěn záložní umělý horizont a kombinovaný výškoměr – rychloměr. [1] 

 

 

 

1 Obrazovka navigačního ukazatele (EADI) 12 Displeje primárních motorových veličin 

2 Obrazovka primárního letového ukazatele (EHSI) 13 Displeje sekundárních motorových veličin 

3 Rychloměr – machmetr 14 Signalizace autopilota 

4 Výškoměr 15 Indikace tlaku v hydraulické brzdové soustavě 

5 Palubní hodiny 16 Indikace polohy klapek 

6 Variometr 17 Indikace polohy podvozku 

7 Ukazatel vzdálenosti, směrníku a kurzu 18 Tabulka limitů pro funkci podvozku a klapek  

8 Záložní výškoměr a rychloměr 19 Ovládání podvozku 

9 Záložní umělý horizont 20 Ovládací panel autopilota 

10 Metrický výškoměr 21 Ovládací panel systému řízení a plánováni letu 
11 Palivoměry jednotlivých nádrží 22 Ukazatel systému tlumení bočních kmitů 

 

Obr. 6.1 Palubní deska dvoumotorového dopravního letadla Boeing 737 

 

Ergonomie se však nezaměřuje pouze na palubní desku, týká se především celkového 

uspořádání vybavení celého pilotního prostoru. Asi nejvýrazněji je ergonomický přístup 

patrný na pilotním prostoru letounu A320 obr. 6.2. Absence velkého a rozměrného sloupku 

řízení mezi pilotem a přístroji, do té doby typickým pro naprostou většinu dopravních 

letounů, zajišťuje dobrý výhled na přístroje. 

 

Významní výrobci letecké techniky se rovněž snaží o zachování co největší podobnosti 

rozmístění přístrojů v pilotním prostoru, ve snaze zjednodušit posádkám přechod z jednoho 

typu na druhý v rámci jednoho výrobce. Přeškolení na jinou verzi daného typu je potom 

časově méně náročné a v konečném důsledku méně nákladné. Současně se tak sníží míra 
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rizika přehlédnutí, nebo nesprávného vyhodnocení signalizace stavu letounu pilotem. 

Pilotní  prostor  letadel  rodiny  A-320, je prakticky identický těm, jaký se dá nalézt u typů  

A-330 a A-340 a je velmi podobný verzím A-350 XWB a A-380. Optimalizované 

rozvržení šesti LCD displejů zajišťuje, že dvojčlenná posádka dovede jednodušeji 

zpracovat všechna data. Zejména jde pak o: 

 EFIS data, 

 displeje ECAM, 

 všech šest LCD displejů je navzájem zaměnitelných a to jak funkčně, tak 

mechanicky. [4] 

 

 

 

 

Obr. 6.2 Uspořádání přístrojů a ovládacích prvků letounu A 320 
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Podobný trend se dá pozorovat i u jiných výrobců jako je např. Boeing. U výrobců 

menších regionálních typů jako je Cessna či Gulfstream je filosofie naopak taková, že 

zákazník si volí vybavení podle svých potřeb a požadavků. Dalším doplňkem ergonomické 

koncepce je tzv. Dark Cockpit. Princip je ten, že v době, kdy všechny systémy pracují 

podle předpokladu a není zjištěna žádná závada nebo odchylka od běžných letových 

parametrů, jsou všechny kontrolky v pilotním prostoru pohaslé. V momentě zjištění 

odchylky od předpokládaných parametrů dojde k rozsvícení příslušné kontrolky, která tak 

upozorní pilota na situaci vyžadující jeho pozornost. V zásadě se používají tři základní 

signalizační barvy: 

 červená – WARNING – vyžaduje okamžitý zásah pilota, 

 oranžová nebo žlutá – CAUTION – vyžaduje okamžitou pozornost posádky 

s pravděpodobností budoucího zásahu, 

 oranžová nebo žlutá – ADVISORY – vyžaduje pouze pozornost posádky. 

 

Spolu s rozsvícením varovného světla se v některých závažnějších případech rozeznívá 

i akustická výstraha. 

 

6.2 Dílčí závěr 

Ergonomické řešení pilotního prostoru je naprostou nezbytností, ačkoli by se na první 

pohled mohlo zdát, že tomu tak není. Pilot v průběhu letu zpracovává velké množství dat 

a tak je nezbytné, usnadnit mu jeho práci jak v oblasti prezentace zobrazovaných veličin, 

tak pokud jde o jeho celkové pohodlí. Pilot musí mít možnost pokud možno co nejlepšího 

výhledu na obrazovkové displeje a ty musí být dobře čitelné. Svůj význam má i možnost 

odložit si potřebnou dokumentaci a tu mít snadno v dosahu. Koncepce temného kokpitu 

pak dovoluje větší soustředění na plnění úkolů spojených s letem samotným. To je důležité 

především s přihlédnutím k faktu, že členové posádek současných dopravních letadel 

bývají v počtu dvou. Trendy směřují k plně „skleněnému kokpitu“ bez záložních 

mechanických přístrojů. 
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7 ZÁVĚR 

 

Závěrem lze konstatovat několik trendů, které charakterizují vývoj avionických 

systémů. Ty hlavní jsou: 

 přechod ze samostatných přístrojů na letadlové systémy, 

 bezpečnost, 

 ekonomika provozu, 

 a nově také ekologie. 

 

Klasické avionické přístroje jsou vytlačovány propojenými systémy. Tento trend se 

začíná prosazovat už i v malých letadlech, určených k létání pro zábavu. Avionická 

struktura se svým pojetím začíná přibližovat té, která je charakteristická pro současná 

dopravní letadla. To dovoluje přehlednější zobrazení informací pilotovi a přináší další 

výhody spojené ze sdílení informací jednotlivými systémy. Přehlednější prezentací 

zobrazovaných údajů, je minimalizována zátěž pilota. Systémy letadla samy upozorní 

pilota na nestandardní situaci a ten se tak může více věnovat vlastnímu provedení letu, 

pilot se stává jakýmsi operátorem počítačových systémů a jeho úkol je už spíše 

v monitorování jejich správné funkce. To následně umožňuje snížení počtu členů posádky 

a tím také snížení nákladů pro provozovatele. Zatímco v sedmdesátých letech bylo 

v letounu IL-62 nutno aby v pilotní kabině sedělo pět členů posádky, dnes už úkol 

bezpečného vedení letounu ve značné míře prakticky přebraly počítače a tuto práci pak 

zastanou posádky pouze o dvou členech. Zmenšuje se tak prostor pro vznik chyby 

a pozitivní trend v nehodovosti ukazuje, že zatímco hustota provozu dramaticky roste, 

nehodovost způsobená lidským faktorem klesá. 

 

Další oblastí, na kterou se vývoj zaměřuje, je snaha o co nejpřesnější vedení letounu po 

předem stanovených tratích tak, aby bylo možno snížit separace mezi jednotlivými letadly. 

Tím dojde k navýšení kapacit vzdušného prostoru, čímž bude uspokojena potřeba na 

narůstající hustotu provozu. Schopnost letadel udržovat s větší přesností vymezené 

koridory dovolí také jejich vyhnutí obydleným oblastem v okolí letišť a bude tak možné 

dále snižovat hlukové zatížení v jejich okolí. Moderní elektronika rovněž kontroluje 

spotřebu pohonných hmot v takové míře, v jaké by toho člověk schopen nebyl. 
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Ve všech výše zmíněných trendech v letecké dopravě hrají hlavní roli moderní 

avionické systémy. Umožňují stále jemnější propojení požadavků na ekonomiku, ekologii 

a bezpečnost provozu, které jsou na letecký provoz obecně kladeny. Takováto filosofie je 

přínosná pro všechny zúčastněné strany. 

 

Zhodnocení dosažených cílů 

 

V průběhu vypracování zadání se ukázalo, že podat uceleně látku, která má 

charakterizovat avionické systémy v celé jejich komplexnosti, od nejzákladnějších až po ty 

nejsložitější, vyžaduje víc než jen třicet pět stran textu. Věřím, že práce poskytne čtenáři 

náhled do problematiky leteckých avionických systémů jak z hlediska minulosti, 

současnosti, tak i budoucnosti. 

 

V úvodu této práce jsem se pokusil definovat, kterých přístrojů a systémů se výraz 

avionika týká. S ohledem na to a v duchu této definice byl potom proveden výběr 

charakteristických zástupců. 

 

V kapitole pojednávající o současných avionických systémech, jsem volil především 

z těch systémů, které názorně vystihují skutečnost, že systémy nejsou samostatnými 

okruhy, které se zabývají jen dílčími úkoly, ale že navzájem komunikují a sdílejí potřebná 

data. I z tohoto důvodu jsem pro názornost preferoval výběr schematických obrázků, ze 

kterých tato jejich vlastnost byla zřejmá. 

 

Z popsaných budoucích systémů by potom měla být zřejmá snaha vývojářů a výrobců 

o další zvyšování bezpečnosti, ekonomiky a ekologie v letecké dopravě. Naopak z pohledu 

legislativy je ekonomika a ekologie letecké dopravy až druhořadým zájmem. Důraz je 

kladen prioritně na bezpečnost a k tomuto cíli směřují všechny stávající, ale i zaváděné 

předpisy. 

 

Na závěr si dovolím poděkování vedoucímu mé bakalářské práce  

panu Ing. Františku Martincovi, CSc, za obětavost a vlídné slovo. 
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