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ABSTRAKT 

Předmětem Bakalářské práce „Příjem ADS-B zpráv prostřednictvím satelitů“ je Využití 

satelitů pro příjem ADS-B zpráv, přehled současných projektů a řešení, model pro výpočet 

pravděpodobnosti kolize signálů a analýza vztahů mezi pravděpodobností úspěšného 

sledování letadel, velikostí oblasti příjmu, hustotě provozu a dalších relevantních faktorech.  

 

 

ABSTRACT 

The subject of the Bachelor's Thesis " ADS-B Messages Reception via Satellites " is the 

use of satellites for receiving ADS-B messages, an overview of current projects and solutions, 

a model for calculating probability of signal collisions and an analysis of the relationships 

between the probability of successful aircraft tracking, the size of the reception area, other 

relevant factors. 
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Seznam použitých zkratek 

ADS-B – Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (Automatický závislý přehledový 

systém – rozhlasové vysílání) 

ADS-C – Automatic Dependent Surveillance – Contract (Automatický závislý přehledový 

systém – kontrakt) 

ANSP - Air Navigation Service Provider (Poskytovatel letecké navigační služby) 

ASTERIX - All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (soubor 

standardů pro sdílení přehledových dat) 

ATC - Air Traffic control (řízení letového provozu) 

DLR - German Aerospace Center (Německé letecké centrum) 

ESA - European Space Agency (Evropská kosmická agentura) 

EUROCAE - European Organization for Civil Aviation Equipment (Evropská organizace pro 

civilní leteckou elektroniku) 

FIS-B - Flight Information Service – Broadcast (Letová informační služba – vysílání) 

GAMA – General Aviation Manufacturrs Association (Generální letecká asociace výrobců) 

GLONASS - Global Navigation Satellite System (globální družicový polohový systém) 

GNSS – Global Navigation Satellite System (Globální družicový navigační systém) 

HMI – Human Machine Interface (Uživatelské rozhraní) 

IAA - Irish Aviation Authority (Irský úřad pro letectví) 

ICAO - International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví) 

IOD - In-Orbit Demonstrater (demonstrátor na oběžné dráze) 

HF - High frequency (vysoká frekvence) 

VHF - Very high frequency (velmi vysoká frekvence) 

LEO - low Earth orbit  (nízká oběžná dráha) 

MLAT - Multilateration (multilaterace) 

NAVIAIR - Navigation Via Air (Dánské řízení letového provozu) 

NBAA – National Aviation Business Association (Národní obchodní asociace letectví) 

NextGen - Next Generation Air Transportation Systém (Systém letecké dopravy příští 

generace) 

PSR - Primary surveillance radar (Primární přehledový radar) 

RA - Resolution advisory  (Výstraha zahrnující návrh úhybného manévru) 

https://en.wikipedia.org/wiki/High_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Very_high_frequency
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SATCOM -  Satellite Communications (Družicová komunikace) 

SDPDS - Surveillance Data Processing and Distribution systém (Systém zpracování a 

distribuce přehledových dat) 

SESAR - Single European ATM (Air Traffic Management) Research Program (Výzkumný 

program pro uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe) 

SSR - Secondary surveillance radar (Sekundární přehledový radar) 

TA - Traffic advisory (Výstraha o okolním provozu) 

TCAS - Traffic alert and collision avoidance system (Palubní protisrážkový systém) 

TIS-B - Traffic Information Service – Broadcast (Vysílání služby informací  

o provozu –r ozhlasové vysílání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Communications
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ÚVOD 

Automatic dependent surveillance neboli ADS je funkční řešení, které se využívá pro 

kontinuální předávání informací na úrovni země-vzduch, a také vzduch-vzduch zahrnujících 

zejména taková data, jakými jsou rychlost a aktuální poloha letadla. Do budoucna se 

předpokládá rozvoj především v úrovni vzduch-vzduch. Klíčovým účelem systémů 

založených na tomto řešení je zajistit plynulost, a také bezpečnost a hospodárnost letového 

provozu prostřednictvím progresivních systémů řízení založených na vzájemné komunikace 

mezi řízením letového provozu a kokpitem letadla. V současné době jsou využívány dva typy 

ADS systémů zahrnující ADS-B (Automatic dependend surrveillance – broadcast) a ADS-C 

(Automatic dependend surveillance – contract), přičemž ADS-C bylo dříve označováno také 

názvem ADS-A (Automatic dependend surveillance – addressed). 

Předmětem této bakalářské práce je detailní charakteristika využití satelitních systémů 

pro realizaci služeb ADS-B (tedy systému ADS-B In a ADS-B Out). Koncept tohoto systému 

je založen na pravidelném odesílání zpráv obsahujících informace o poloze letadla (založené 

na GNSS), rychlosti a dalších informací. Systém ADS-B poskytuje dostatečné pokrytí 

prostřednictvím rozsáhlé sítě pozemních stanic, které umožňují monitorování letového 

provozu nad pevninou. Problematickým je ovšem toto monitorování nad vodními plochami 

oceánů, kde není možná instalace běžných pozemních přijímačů. Z tohoto důvodu je vývoj 

v této oblasti orientován především na řešení umožňující globální pokrytí ADS-B systémem 

využívající v lokalitách s nedostatečným dosahem pozemních stanic satelity. 

Hlavním cílem realizované bakalářské práce je právě analýza problematiky využití 

satelitů pro potřeby poskytování služeb ADS-B. Analýza bude vycházet ze základního 

teoretického popisu procesů a technologií spojených s uplatňováním tohoto monitorovacího 

systému v letovém provozu. Primárním záměrem rozboru problematiky bude provedení 

detailní práce současných řešení ADS-B a charakteristika jejich základních parametrů a 

systémového provedení. V návaznosti na popis těchto základních aspektů systému ADS-B 

budou následně identifikovány klíčové problémy a překážky, s nimiž se tato technická a 

systémová řešení potýkají. 

Primární studovanou problematikou bude riziko kolize signálů zpráv systému ADS-B 

v závislosti na vytížení komunikačního kanálu, a to v důsledku zvyšování hustoty letového 

provozu, a také přítomnosti dalších palubních systémů využívajících tento kanál pro 

komunikaci dat. Z tohoto důvodu bude v rámci analýzy systému posouzen model pro výpočet 

pravděpodobnosti kolize těchto signálů a následně provedena analýza pravděpodobnosti 
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úspěšného monitorování letadel prostřednictvím systému ADS-B při podmínkách daných 

relevantními faktory. 

Satelitní technologie systému ADS-B se vyznačují výraznými výhodami v porovnání 

s dalšími přístupy řešení přehledových systémů nejen v oblasti technologické, ale především 

ekonomické. Z tohoto důvodu se předpokládá provedení komplexního zhodnocení aktuálního 

stavu a možností dalšího rozšíření a využití systému. 
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1 Využití satelitů pro příjem ADS-B zpráv 

Systém ADS-B představuje sledovací (přehledovou) technologii spočívající 

v automatickém vysílání zpráv jednotkou letadla a letištních vozidel zahrnujících informace o 

jejich identifikaci, pozici a další relevantní data generovaná jejich palubními systémy. Signál 

přenášející tyto zprávy je zachycen přijímači buď pozemními, nebo palubními a dále 

využíván dalšími systémy na palubě nebo systémy řízení letového provozu, mezi které patří 

např. nástroje pro separaci letadel ve vzdušném prostoru. [1] 

V současné době se vývojové aktivity na jednotlivých úrovních orientují jednak na 

inovaci a zlepšování palubních systémů integrujících další funkce ADS-B služby, ale také na 

technické řešení ostatních zařízení podílejících se na její realizaci – vybavení pozemních 

stanic a realizaci technického a elektrotechnického provedení pokročilých systémů ADS-B 

implementovaných do satelitů, aby bylo možné pokrýt i velké vodní plochy a polární oblasti, 

kde není možné využít příjem prostřednictvím pozemních stanic. 

Výzkum a vývoj v oblasti systému ADS-B se zaměřuje především na jeho globální 

integraci do palubních systémů letadel cílící na zvyšování bezpečnosti letového provozu 

v rámci mezinárodních projektů spolupráce (Jednotný evropský vzdušný prostor, Americký 

národní vzdušný prostor, Australský vzdušný prostor a další). Různé způsoby začlenění 

systému ADS-B do dalších přehledových a komunikačních systémů jsou součástí dvou 

rozsáhlých mezinárodních strategií, pro severoamerickou oblast záměr NextGen (Next 

Generation Air Transportation System), pro oblast Evropy záměr SESAR (Single European 

ATM (Air Traffic Management) Research Program). U obou těchto strategií představuje 

pokročilé řešení systému ADS-B využívající významný dílčí cíl, který se stane hlavním 

systémem pro monitorování letového provozu. [2] 

 

1.1 Automatic dependent surveillance 

Automatic dependence surveillance (ADS) představuje systémové řešení pro přenos 

důležitých informací týkajících se lokalizace letadel ve vzdušném prostoru a dalších 

doplňkových informací, které jsou následně integrovány řízením letového provozu. Jejím 

primárním cílem je prostřednictvím specifického datalinku automaticky vysílat data, která 

jsou vhodně převáděna do grafického zobrazení aktuální situace ve vzdušném prostoru. [3] 

ADS je provozována ve dvou typech - jedná se o typ ADS-B (o němž bude pojednáno 

detailněji níže) a ADS-C. Zatímco systém ADS-B je primárně založena na kontinuálním 
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vysílání datového balíčku prostřednictvím specifické vlnové délky, systém ADS-C je 

podmíněna dohodou (kontraktem) mezi ANSP (Air Navigation Service Provider) a letadlem, 

která určuje, v jaké periodicitě (případně v jakých případech) je přenos dat realizován. 

V tomto směru jsou tedy rozlišovány typy kontraktů systému na vyžádání, pravidelným 

odesíláním (na základě stanovené periody), při splnění daných podmínek (označováno jako 

„event contract“, tedy nastane-li událost specifikovaná daným ujednáním – obvykle je tento 

typ spojen s výčtem událostí, při nichž je signalizace vyžadována) a při mimořádných 

událostech (zejména rizikových). [4] 

1.2 Charakteristika systému ADS-B 

ADS-B představuje elektronický palubní systém charakterizovaný tato: [5] 

- A = automatic (automatický) – zprávy jsou odesílány automaticky bez nutné 

intervence pilota, 

- D = dependant (závislý) – vyjadřuje závislost systému na dalším vybavení, které je 

nezbytné pro stanovení polohy a rychlosti letadla v daném místě a čase. Jedná se o 

kooperaci s navigačním systémem letadla, 

- S = surveillance (dohled) – Jde o přehledový systém umožňující zobrazení letového 

provozu, 

- B = broadcast (rozhlasové vysílání) – vyjadřuje skutečnost, že daná data jsou vysílána 

kontinuálně bez ohledu na vymezené požadavky příjemce a dostupná jakémukoliv 

subjektu s vhodným vybavením pro přijímání a zobrazování dat obsažených ve 

zprávách. 
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Systém ADS-B využívá pro komunikaci mezi vysilačem a přijímačem frekvence 

1090 MHz, na které jsou vysílány zprávy v pravidelných intervalech, obdobně jako další 

systémy, mezi které se řadí např. TCAS. [6] Data, která jsou nejčastěji prostřednictvím tohoto 

systému v závislosti na typu palubního systému generována, zahrnují především: [7] 

- horizontální polohu letadla, 

- barometrickou nadmořskou výšku, 

- technické parametry stavu letadla, 

- identifikační údaje letadla 

- stav nouze, 

- speciální indikátory polohy (SPI). 

 

TCAS (Traffic alert and collision avoidance system) je palubní protisrážkový systém, který se 

používá za účelem snížení rizika střetů ve vzduchu mezi letadly. Je schopen sledovat dopravní 

situaci kolem letadla, poskytnout podrobnosti o poloze nedaleké dopravy a může také 

generovat varování před kolizí, známé jako "Výstraha o okolním provozu"(TA).  

Technologie druhé generace, známá jako TCAS II, poskytuje pilotovi konkrétní pokyny, jak 

se vyhnout konfliktu s provozem. Tyto pokyny jsou označovány jako " Výstraha zahrnující 

návrh úhybného manévru " (RA) a mohou pilot instruovat k sestupu, stoupání nebo nastavení 

vertikální rychlosti. Systémy TCAS II jsou také schopny vzájemně komunikovat. Tento 

systém pracuje nezávisle na pozemních navigačních systémech a na řízení letového provozu. 

Úplně všechna letadla s maximální vzletovou hmotností větší než 5700 kg a letadla 

s certifikací pro přepravu více než 19 osob by běla být systémem TCAS plně vybavena a to na 

základě standardů ICAO. 

Legitimními účastníky komunikace typu ADS-B jsou letadlo a (letecká) pozemní 

stanice (případně i mobilní prostředky na letišti), přičemž samotná komunikace je principiálně 

rozdělena do dvou úrovní označovaných jako ADS-B Out a ADS-B In. ADS-B Out je 

založeno na vysílání zpráv, ADS-B In naopak schopností letadla nebo pozemního prostředku 

přijímat ADS-B Out zprávy. ADS-B systém je nastaven tak, že veškerá data, která jsou na 

dané frekvenci odeslána z letadla, jsou přijímána příslušnými přijímači v dosahu, tedy 

zařízením pozemní stanice a všemi letadly vybavenými přijímači pro ADS-B In. [8] 

Aplikace systému ADS-B se rozvíjí od roku 2005 jako hlavní informační zdroj avioniky 

související s dalšími systémy, zejména Traffic Information Service – Broadcast (TIS-B) a 

Flight Information Service – Broadcast (FIS-B). Na následujícím obrázku (Obrázek 1) je 
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uveden blokový diagram původního základního informačního toku, jak byly navrženy v roce 

zavedení. 

 

 

 

Obrázek 1 Blokové schéma datového toku systému ADS-B, systému TIS-B a FIS-B [9] 
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Aplikace systému v rámci datových informačních toků civilního letectví zobrazuje 

následující Obrázek 2. 

 

 

Obrázek 2 Začlenění systému ADS-B do současných přehledových a komunikačních systémů [10] 

 

V současné době se předpokládá, že se systém ADS-B stane velmi důležitým zdrojem 

informací pro systémy Řízení letového provozu.  

Systém ADS-B je v rámci záměru NextGen jedním z klíčových nástrojů, jehož 

uplatnění se předpokládá zejména ve spojení s dalšími nástroji k implementaci (např. 4D 

technologie pro efektivní výpočet trajektorie a dodržování rozestupů v jednotlivých fázích 

letu). ADS-B je proto navržen tak, aby zvyšoval povědomí o možných rizicích v dané situaci 

v rámci letu, umožnil včasný úhybný manévr v případě zvyšující se pravděpodobnosti kolize 

a umožnil bezradarové řízení letového provozu. [11] 

Jak lze odvodit z uvedeného, výzkumné a vývojové záměry související s problematikou 

uplatnění a zlepšení provozu systému ADS-B jsou na americkém kontinentu orientovány 

především na integraci této služby do veškerých systémů jako první náhradu systémů 

radarových, a to jak pro potřeby pohybu letadla ve vzduchu, tak po runway resp. po letištní 

ploše.  
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Současné výzkumné a vývojové aktivity se v návaznosti na výhody systému ADS-B v 

porovnání s radarovými systémy zaměřují na její celkovou implementaci do palubních a 

monitorovacích systémů, jelikož je také odhadováno, že komplexním posouzením všech 

faktorů ovlivňujících aktuální letovou situaci lze výrazně optimalizovat trajektorii letu, jež by 

se kromě spotřeby paliva (a emisních charakteristikách) mělo projevit také na doletových 

časech. Významným rizikem je ovšem zabezpečení (proces vytváření hrozeb) komunikace, 

která musí být dosažena vhodným šifrování komunikačního protokolu. [12] 

Podstatnou část výzkumných a vývojových záměrů orientovaných na službu ADS-B 

tvoří sekundární aplikace v oblasti služeb zákazníkům. Ty se zaměřují především na grafická 

provedení uživatelských rozhraní s vhodným omezením zpracovaná pro mobilní a PC 

aplikace. Jedná se především o možnost interaktivního sledování letové trajektorie vybraného 

letadla, které (obdobně jako při sledování zásilek) umožňuje uživatelům ověřit aktuální 

předpokládaný doletový čas letadla, případně plynulost a rizikovost situace v korelaci s 

povětrnostními prognózami. Tyto systémy jsou určeny především pro letecké společnosti jako 

separátní přidaná systém. 

 

1.3 Realizace systému ADS-B, vybavení 

Jak bylo uvedeno výše, systém ADS-B zahrnuje dvě základní složky (systému), a to 

ADS-B Out a ADS-B In. Pro potřeby realizace služeb ADS-B In je letadlo obvykle vybaveno 

přijímačem, systémem pro zpracování dat a HMI jednotkou, tedy uživatelským rozhraním 

umožňujícím zobrazování přijatých dat v takovém grafickém provedení, které odpovídá 

potřebám snadné čitelnosti ze strany pilota. [13] 

Příklad zobrazení dat získaných převodem zpráv z ADS-B In přijímače uvádí 

následující Obrázek 3. 

 

 

a)  
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b)  

c)  

 

Obrázek 3 Příklady palubní uživatelské rozhraní integrující data systému ADS-B [14]  

– a) notifikační obrazovka spojující systémy ADS-B a TCAS [15], b) palubní displej s popisem 

jednotlivých informací získaných systémem ADS-B pro letadlo UPS [16], c) displej letadla Airbus [17]  

 

Pozemní systémy řízení letového provozu využívá různá přehledová čidla pro sestavení 

komplexního obrazu současné situace letového provozu. Přehledový systém kombinuje přijaté 

informace z různých typů přehledových systému jako: (jedná se především o pozemní 

senzorický systém zahrnující radary, multilaterace - MLAT apod.). Data systému ADS-B jsou 

zpracovávána Surveillance Data Processing and Distribution systémem (SDPDS) a dále 

integrována do ostatních dat přehledového systému. 

Důležitým zdrojem dat využívaných v rámci ADS-B systému jsou satelitní navigační 

systémy. Navigační satelity vysílají měřící signály umožňující letadlům vybaveným 

globálním navigačním systémem např.: GPS, GLONASS, GALILEO, apod. stanovit aktuální 

pozici a rychlost. Z tohoto důvodu je požadováno, aby byly letadla využívající systém ADS-B 

opatřeny odpovídajícími anténami pro příjem a zpracování GNSS signálu. Informace o pozici 

a rychlosti letadla stanovené na základě dat zpracovaných z přijatého signálu jsou následně 

předány ATC transpondéru, který z nich vytvoří zprávu typu ADS-B Out. [18] Zpráva o 
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datové velikosti 120 bitů mající délku 120 µs a je vysílána 0,4 – 0,6 s kvůli prevenci kolize 

signálů vysílaných skupinou letadel ve stejné oblasti. Data jsou přenášena vertikálně 

polarizovaným signálem. [19] Jelikož ADS-B Out bylo navrženo pro obecné použití, jeho 

zprávy nejsou jakýmkoliv způsobem šifrovány. [20] 

Kódování dat na výstupu z pozemní ADS-B stanic je realizováno prostřednictvím 

standardu ASTERIX (All Purpose STructured Eurocontrol suRveillance Information 

Exchange). ASTERIX představuje soubor standardů pro sdílení přehledových dat. Výhodou 

datového formátu ASTERIX je efektivní kódovaní dat, což nám umožnuje snížit potřebnou 

šířku komunikačního pásma. [21] 

Přestože systémy ADS-B pro monitorování a řízení letového provozu nabízí řadu výhod 

zejména ve spojení s pokrytím poskytnutým implementací ADS-B do satelitních konstelací, 

řada provozovatelů má stále obavy z úplné náhrady sledování prostřednictvím radarů. 

Důvodem je především chybovost zasílaných zpráv a vysoké riziko útoku vzhledem 

k nedostatečnému šifrování protokolu a závislost na GNSS.[22] 

Primárním cílem veškerých výzkumů realizovaných v oblasti systému ADS-B je její 

implementace jako základního nástroje do tzv. NextGen / SESAR technologií směřujících 

k bezpečnému a efektivnímu letovému provoz. 

Vedle protikolizních systémů využívajících systému ADS-B jako doplňkového systému 

pro určování přesné aktuální polohy a souvisejících informací, se postupně začínají rozvíjet 

také systémy předcházející vzniku kolizních stavů přímo na runway pro implementaci do 

palubních systémů.[23] 

Uplatňované procedurální přístupy spočívající ve využívání kanálů HF a VHF, jejichž 

prostřednictvím pilot nahlašuje manuálně (hlasově) aktuální polohu, se vyznačují vysokou 

rizikovostí spojenou s chybou lidského faktoru a jsou velmi pomalé. [24] 

Hlavním smyslem využívání systému ADS-B jsou její výhody spojené s možnostmi 

přesnějšího stanovení polohy letadla, které je možné dále propojit s dalšími systémy řízení 

letového provozu, jako jsou navigační systémy nové generace (navádění na přistání ve 4D 

trajektorii, protikolizní systémy a při zapojení satelitního stanovení polohy také systémy pro 

kontinuální dohled na celou letovou trajektorií).  
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2 Přehled současných projektů a řešení systému ADS-B využívající satelitních 

přenosů 

Systém ADS-B se díky svým výhodám stal hlavním předmětem výzkumu a vývoje 

v rámci leteckého průmyslu. V roce 2007 byl označen jako významný základní kámen nové 

generace systémů letového provozu, jejíž využití má velmi široký záběr. Systém byl 

identifikován jako prioritní s ohledem na budování nové globální sítě pro monitorování a 

lokalizaci letadel. V tomto směru se značná část zemí provozujících leteckou dopravu 

zavázala k implementaci služby na národní úrovni zejména s ohledem na podporu 

vybavenosti hardwarovými a softwarovými atributy jak v pozemním, tak ve vzdušném 

segmentu. [25] 

Problematika systémů pro službu ADS-B spočívá především v nekontinuálním pokrytí. 

Monitorování letového provozu je závislé na přijímačích pozemních stanic, jejichž umístění je 

omezeno na pevninu. Velké oblasti oceánu nebo neobydlených ploch tak zůstávají bez 

možnosti spojitého monitorování, což se projevuje negativně zejména v krizových situacích. 

Za účelem úplného pokrytí tak byla v předchozím období vyvíjena technologie nových 

satelitů pro službu ADS-B (ADS-B In a Out) realizovanou přímo prostřednictvím satelitního 

signálu. 

2.1 Aktuální problematika řešená v rámci výzkumu a vývoje v oblasti ADS-B 

realizované přes satelitní komunikaci 

Využití satelitních systémů pro sledování letového provozu bylo zahájeno v roce 2008 

v Německu (v Německém leteckém centru – DLR). V tomto roce byla vytvořená studie 

proveditelnosti vycházející z myšlenky využití satelitů obíhajících na nízkých oběžných 

drahách. V rámci této studie byl vyvinut a sestaven tzv. In-orbit Demonstrator (demonstrátor 

na oběžné dráze) schopen přijmout a dále odvysílat zprávu systému ADS-B ve formátu Mode-

S. Na základě výstupů studie a testování prototypu byla následně zahájena PROBA-V mise, 

jejímž cílem bylo prostřednictvím raket Vega vynést na orbit první nízko obíhající satelit 

integrující přijímač systému ADS-B. Úspěšný start i mise rakety Vega byly realizovány 

v roce 2013. [26] 
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Satelit PROBA-V dnes slouží především k ověřování technologie předávání Mode-S 

zpráv. Od roku 2013 byla provedena řada měření, na základě jejichž výsledků byla vyvinut 

korelační mechanismus pro Mode-S směřující ke snižování chyb v demodulaci zpráv. Tento 

mechanismus spočíval v transformaci pulsů do 5bitového formátu. Na následujícím obrázku 

(Obrázek 4) je zobrazen záznam přítomnosti letadel v dosahu satelitu PROBA-V během cyklu 

orbitu satelitu 2699 (červené body znázorňují polohu letadel). 

 

 

 

 

Obrázek 4 Zachycení pozice letadel prostřednictvím systému ADS-B přes satelit PROBA-V [27] 
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Obrázek 5 Pohled na satelit PROBA-V na oběžné dráze [27] 

 

Tvar a rozsah stopy byl určen sestavením histogramů, které odrážejí počet přijatých 

zpráv vzhledem k poloze letadla ve vztahu k poloze satelitu promítané do roviny x-y. Obrázek 

6 zobrazuje histogram všech dekódovaných zpráv o poloze, přijatých během května 2014. 

Pozoruhodné jsou dva vrcholy, jeden nižší před směrem pohybu a druhý vyšší za družicí. 

Stopa satelitu není symetrická, což je způsobeno asymetrickými montážními polohami antén 

na palubě satelitu, stejně jako další zařízení namontované na spodní straně a solárním 

panelem, který vyčnívá přes přední hranu spodní části. 
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Obrázek 6 Histogram všech přijatých zpráv o poloze v anténní stopě [27] 

 

Špičky histogramu lze vysvětlit anténovými radiačními vzory přijímacích antén družice 

a vysílací antény letadla. Obrázek 7 ukazuje naměřený vzorek záření antény ADS-B 

namontované na horním panelu PROBA-V. Výsledný kombinovaný vzorec antény má oválný 

tvar ve směru pohybu družice. 
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Obrázek 7 Anténní záření vzorku antény PROBA-V [27] 

 

V roce 2017 ohlásila ESA (European Space Agency) – Evropská kosmická agentura – 

záměr společnosti LuxSpace vyvinout víceúčelovou mikrosatelitní platformu Triton-X, která 

bude integrovat technologii pro přenos dat získaných systémem ADS-B podporující satelitní 

komunikaci v rámci této služby pro záměr SESAR. Platforma vychází z poznatků získaných 

v rámci studia IOD (In-Orbit Demonstrater), které budou dále využívány komerčně. [28] 

První komerční satelitní zařízení pro realizaci ADS-B komunikace byla vypuštěna 

v roce 2017 společností Aireon. Jednalo se o 10 satelitů (ty byly vypuštěny v jedné skupině 

z celkové konstalace 66 satelitů, které byly postupně vynášeny) typu Iridium Next, které 

umožňují přijímat ADS-B zprávy v reálném čase. Na misi spolupracovalo několik 

významných společností včetně SpaceX, jež se zabývala vývojem rakety Falcon pro vynesení 

satelitů na oběžnou dráhu. Systematizace systému ADS-B řešené prostřednictvím těchto 

satelitů je ilustrována na následujícím obrázku (Obrázek ). 
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Obrázek 8 Řešení systému ADS-B prostřednictvím LEO satelitů Iridium Next [29] 

 

Projekt společnosti Aireon byl postupně rozšířen ve snaze dosáhnout maximálního 

využití systému ADS-B jako primárního zdroje dat pro přehledové systémy. Hlavním 

technologickým prvkem tohoto systému jsou satelity Iridium Next s nízkou oběžnou dráhou. 

Konečný počet satelitů je 66 a tvoří síť, která umožňuje 100% pokrytí signálem kolem celé 

Země. Každý ze satelitů je datově propojen se sousedícími čtyřmi satelity – dvěma ve stejné a 

dvěma v přilehlé oběžné dráze, čímž bude dosaženo kontinuálního spojení. [30] 

Na uvedeném globálním záměru se podílí několik partnerů, primárně se jedná o 

společnosti se společným názvem Aireon, která je nositelem know-how přehledového 

systému. Dalším partnerem je společnost NAV Canada orientovaná na vývoj palubních 

technologií (zejména ATC), které by měly implementovat systém služby ADS-B vyvinutý 

společností Aireon. Technologickou integraci do satelitních systémů zajišťuje společnost 

Iridium everywhere vyvíjející technologie pro satelity Iridium Next. Dalším partnerem 

záměrů je společnost Enav disponující know-how v oblasti technologií přehledových 

systémů. Společnost Enav je primárně italským poskytovatelem navigačních služeb, který se 

spolupodílí na vývoji globálních evropských leteckých projektů, jako jsou SESAR nebo 

BLUE MED. Oblastí přípravy bezpečnostních strategií včetně přístupů k šifrování a řešení 

kybersekurizace komunikačního rozhraní se zabývá irská polostátní společnost IAA, jejímž 

přispěním je také náhled do rámců legislativní regulace a bezpečnosti použití. [31] 

Vedle uvedených subjektů na projektu participují společnosti NAVIAIR a Harris. 

Společnost NAVIAIR se zabývá obdobnou problematikou jako společnost IAA, pro severní, 
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západní a střední Evropu. Participace společnosti Harris spočívá především v podpoře 

technologií společností Aireon a Iridium zejména s ohledem na vývoj architektury celého 

přehledového systému. Současně je také úkolem této společnosti dosáhnout bezproblémovou 

integraci nových technologií do stávajících systémů pozemních stanic. [32] 

2.2 Dílčí technologická řešení pro systém ADS-B realizovaný přes satelitní 

komunikaci 

Jedním z důležitých projektů výzkumu a vývoje řešených v návaznosti na realizaci 

systému ADS-B přes satelity je její rozšíření o možnost ukládání a zpětné analýzy dat. Tento 

typ inovativního provedení hardwarového a softwarového řešení služby v současné době 

vyvíjí Aireon. Zpětná analýza resp. kontinuální uchovávání dat ADS-B systému představuje 

výhodu zejména s ohledem na sledování trajektorie letadel, které se dostaly do krizové 

situace, či došlo k jejich havárii. [33] 

Vedle technologií založených na aplikaci výstupů monitorovacích systémů pracujících 

s převodem dat systému ADS-B se výzkumné a vývojové záměry zaměřují především na 

modelování a simulaci signálů a stanovení pravděpodobnosti chyby v kontinuálně 

přijímaných a vysílaných informací v rámci celého systému, tedy na úrovni přenosu informací 

satelit-letadlo-pozemní stanice. 
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3 Model pro výpočet pravděpodobnosti kolize signálů 

Kolize zpráv systému ADS-B může nastat z několika důvodů. Hlavním z nich je 

skutečnost, že na frekvenci, jíž služba ADS-B používá, komunikují další zařízení a 

technologie jako jsou například palubní protisrážkový systém TCAS, apod. Druhým důvodem 

je snahou o uplatnění právě systému ADS-B jako globálního monitorovacího systému. 

Společně s kontinuálním nárůstem hustoty letového provozu tak využívání dané frekvence 

řadou palubních systémů značně zvýší její vytížení. 

Pro odvození výpočtového modelu kolize signálu systému ADS-B využil Van der Pryt 

[34] dat ze simulace satelitu obíhajícího Zemi ve výšce 800 km nad zemským povrchem 

rychlostí 7,5 km/s a velikosti krytí na zemském povrchu 1360 km. V rámci simulace bylo 

uplatněno maximálního výkonu palubního vysílače na 500 W a jeho citlivost optimalizována 

na 103 dBm. Jako přijímač byl použit nanosatelit Can7 (jehož citlivost dle výrobce dosahuje -

80 dBm), který byl vypuštěn v roce 2016 nad severoamerický vzdušný prostor, výpočet byl 

stanoven pro kolizi signálu právě pro výše uvedené výkonnostní parametry. Většina velkých 

letadel je pro komunikaci vybavena dvěma anténami určenými pro systémy ATC, jejich 

lokace je uvedená na následujícím obrázku (obrázek 9). 

 

 

 

 

Obrázek 9 Umístění antén na letadle Boeing 787, pro službu ADS-B  

jsou využívány antény ATC/TCAS [35] 
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Vzhledem k nízké úrovni signálu odraženého od vodní hladiny byl v rámci simulace 

uvažován pouze signál z horní antény letadla. Signál z dolní antény je totiž vzhledem k 

variabilitě a dynamičnosti vodní hladiny a také její teplotě pro citlivost satelitního ADS-B 

přijímače nezachytitelný. 

3.1 Modelování kolize signálu jednotlivých zpráv 

Simulace spočívala ve vysílání čtyř hlavních zpráv systému ADS-B, tedy údajů 

o identifikaci letounu, jeho pozici (souřadnicích), rychlosti a události (zahrnující také nouzové 

neb prioritní informace). Komunikace byla založena na Aloha protokolu. 

Aloha protokol je komunikační protokol pro bezdrátovou komunikaci založený na 

kontinuálním vysílání zpráv. Tento protokol byl vyvinut v roce 1970 na Hawai, jeho první 

verze je dnes nazývána „Pure Aloha“ a spočívala ve vyslání zprávy kdykoliv byla připravena 

bez nutnosti ověřovat, da je komunikační kanál volný. Úspěšnost využití tohoto protokolu 

předpokládá dvě základní charakteristiky vysílaných zpráv, a to: [36] 

- všechny zprávy musí mít stejnou délku, což se projeví v případě kolize zpráv 

zobrazením pouze jedné z nich (druhá nedosáhne přijímače), 

- délka zprávy je definována časovým rámcem odpovídajícím 120 μs. 

Potenciální objem přijímaných zpráv byl stanoven Poissonovým procesem, kde G 

(veličin charakterizující objem odeslaných zpráv) je stanoveno jako počet zpráv za časový 

úsek a vyjádřeno vztahem: 

 

TMG att     

           (1) 

Přičemž G představuje veličinu popisující objem zpráv odesílaných systémem, Matt počet 

zpráv, které se vybavení systému ADS-B pokouší vysílat za časovou jednotku (1 s), a T je 

časový úsek v sekundách. Pro uvedený výpočtový model kolize signálu byly (jak je uvedeno 

výše) zvoleny pouze čtyři typy zpráv zasílaných službou ADS-B. Vstupní parametry uvádí 

následující Tabulka 1. 

 

Tabulka 1 Parametry vybraných typů zpráv pro modelový výpočet kolize signálu [37] 

 

Typ zprávy Dolní mez periody odesílání (s) Horní mez periody odesílání (s) 

ADS-B – pozice 0,8 1,2 

ADS-B – rychlost 0,8 1,2 

ADS-B – událost (stav letadla) 0,8 1,2 

ADS-B – identifikace 9,6 10,4 
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V tabulce jsou uvedeny hodnoty pouze pro zprávy vysílané horní anténou na letadle, 

protože předpokládám, že zprávy vyslané spodní anténou satelit nezachytí. 

V návaznosti na identifikaci hlavních parametrů je pro potřeby modelování kolize 

signálu potřeba stanovit pravděpodobnost generování datových paketů k v časových 

intervalech t. V tomto vztahu G vyjadřuje celkový počet zpráv, k jejichž generování dochází 

za stanovený časový úsek, jež je výsledkem rovnice (1). Daná pravděpodobnost je stanovena 

prostřednictvím vztahu: 

 

 
  tG
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           (2) 

Ke kolizi signálu dochází při překrytí odesílání jakékoliv právy, která není součásti 

paketu v jeho časovém rámci, tedy pokud je některá z odesílaných zpráv vypuštěna v časovém 

intervalu zprávy předchozí. Z tohoto vyplývá, že časový úsek s vysokým rizikem kolize tvoří 

dva intervaly t. Pravděpodobnost úspěšného odeslání zprávy ADS-B Psuccess odpovídající 

pravděpodobnosti, že nedojde k překrytí žádné ze zpráv (U=0). Při dosazení do rovnice (2) lze 

vztah vyjádřit takto: 
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           (3) 

Pro potřeby výpočtového modelu je dále nutné stanovit míru propustnosti signálu, tedy 

průměrný počet zpráv, které jsou v daném časovém úseku úspěšně přijat satelitem. Míra 

propustnosti S je stanovena dle následujícího vztahu, jako součin zatížení počtem zpráv a 

pravděpodobností jejich doručení (tedy počet všech odeslaných zpráv pronásobený 

pravděpodobností úspěšného přijetí satelitem): 

 

GGeS 2      

 

           (4) 
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Na základě takt stanovených charakteristik lze následně odvodit míru přijatých zpráv, tedy 

Mrx, jež je charakterizována vztahem: 

 

T

S
M rx      

           (5) 

V rámci provedeného experimentu autoři [38] analyzovali pravděpodobnost kolize 

signálu ve vybraném časovém úseku v simulovaných podmínkách. Vyhodnocení experimentu 

se zaměřovalo na stanovení výše zmíněných pravděpodobností a veličin charakterizujících 

úspěšnost obdržení zvolených typů zpráv na přijímači. Testování pravděpodobnosti kolize 

probíhalo při různém počtu letounů ve vzdušném prostoru pokrytým stopou antény. Základní 

parametry simulace jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 2). Poměr nedoručených 

zpráv byl stanoven jako počet nedoručených zpráv k celkovému počtu zpráv odeslaných. 

 

Tabulka 2 Parametry simulace letového provozu ve vzdušném prostoru pokrytém dosahem zvoleného 

typu satelitu [39] 

 

Počet letounů 

Počet 

vyslaných 

zpráv (1 s) 

Pravděpodobnost 

doručení 

Úspěšně 

doručené 

zprávy 

Nedoručené 

zprávy 

Poměr 

nedoručených 

zpráv 

50 155 0,9635 149 6 0,03871 

100 310 0,9283 288 22 0,0710 

150 465 0,8944 416 49 0,1054 

200 620 0,8617 534 86 0,1387 

225 698 0,8459 590 108 0,1547 

250 775 0,8303 643 132 0,1703 

300 930 0,800 744 186 0,2000 

500 1550 0,6894 1068 482 0,3109 

1000 3100 0,4752 1473 1627 0,5248 

1500 4650 0,3276 1523 3127 0,6725 

2000 6200 0,2258 1400 4800 0,7742 

2500 7750 0,1557 1206 6544 0,8444 

3000 9300 0,1073 998 8302 0,8927 

3500 10 850 0,0740 803 10047 0,9260 

 

Zpoždění signálu je stanoveno jako potenciální kolize signálu v případě, že došlo 

k překrytí (souběhu) pokusu o příjem dvou a více zpráv. Počet kolizí signálu ve vymezeném 

časovém intervalu, tedy takových stavů, kdy nedošlo k dekódování obsahu zprávy, uvádí 

následující Tabulka 3. V případě, že nedošlo ke kolizi signálu, zpráva zprostředkovaná 

službou ADS-B byla dekódována (označení 1). V případě překryvu 2 a více zpráv se obě 

zprávy ztrácí (neúspěšně dekódovány).  
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(zde je uvedeno vysvětlení k tabulce) 

 

Tabulka 3 Kolize signálu při daném počtu současně vysílaných zpráv [40] 

 

Označení detekovaných zpráv Počet zpráv Charakteristika 

1 398 694 Přijatí zpráva 

2 54 922 Kolize 2 zpráv 

3 3 861 Kolize 3 zpráv 

4 189 Kolize 4 zpráv 

5 14 Kolize 5 zpráv 

6 0 Maximální kolize 5 zpráv 

 

Pravděpodobnost ztráty zprávy lze modelovat prostřednictvím následujícího vztahu: 
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Uvedený vztah vyjadřuje vzájemný vztah mezi počtem neúspěšných pokusů o dekódování 

signálu zprávy (x), počtem zaslaných zpráv (n) a pravděpodobností doručení (1-p), resp. 

nedoručení (p) zprávy. Vztažením k časovému úseku (průměrná perioda vysílání zpráv 

odpovídá 1 s) lze pak odvodit vztah určující pravděpodobnost nedoručení zprávy 

v průměrném časovém intervalu (tedy v případě, že x=n) je definována: 

 

x

B ppnxP ),/,(      

           (7) 

Jako příklad byla v rámci simulace stanovena pravděpodobnost nedoručení zprávy o 

pozici od jednoho letadla v časovém intervalu 15-36 s, což odpovídá časovému úseku, při 

němž nedojde k doručení zprávy z letadla, který je považovaný za kritický v případě využití 

sekundárního radarového dohledového systému (časový úsek odpovídá třem neúspěšným 

pokusům o navázání spojení s letounem) a vyžaduje aktivní zásah řídícího letového provozu. 

Vyhodnocení dané pravděpodobnosti uvádí následující Tabulka 4. 
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Tabulka 4 Pravděpodobnost nedoručení zprávy za určitý časový úsek [41] 

 

Časový úsek [s] Pravděpodobnost 

1 0,1500 

2 0,0250 

3 0,0034 

4 0,0005 

5 0,0001 

6 méně než 0,0001 

7 méně než 0,0001 

8 méně než 0,0001 

9 méně než 0,0001 

10 méně než 0,0001 

15 méně než 0,0001 

36 méně než 0,0001 

 

Stanovené hodnoty ukazují, že v daném rizikovém časovém úseku se pravděpodobnost 

nedoručení zprávy v rámci systému ADS-B blíží 0 (v případě 36 s je tato pravděpodobnost až 

2,18.10-30, což odpovídá riziku nedoručení 2,18.10-24 zprávy z milionu). 

3.2 Modelování kolize signálu za přítomnost dalších systémů využívajících frekvence 

systému ADS-B  

Na stejné frekvenci jakou využívá služba ADS-B, tedy 1090 MHz, komunikují také 

další palubní systémy. Jedná se například o systém Traffic Colision Avoidance System 

(TCAS). Jelikož tyto systémy mohou fungovat na jiném typu komunikačního protokolu (s 

jinou požadovanou délkou zprávy), vliv na kolizi signálů vysílaných prostřednictvím systému 

ADS-B je odlišný. Pryt a Vincent [42] uvádí simulaci pravděpodobnosti kolize signálu při 

implementaci systému TCAS s kratší délkou zprávy (64 μs daných módem S – All Call). Při 

zohlednění vlivu tohoto systému pak předpoklad pravděpodobnosti doručení jedné zprávy 

systému ADS-B odpovídá hodnotám uvedeným v následující tabulce (Tabulka 5). Počet zpráv 

vysílaných na dané frekvenci se navýšil o 1 zprávu z jednoho letadla za daný časový úsek. 
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Tabulka 5 Kolize signálu při daném počtu současně vysílaných zpráv uvažující  

souběžnou instalaci systému TCAS [43] 

 

Počet 

letadel 

Počet 

vyslaných 

zpráv za 1 s 

Pravděpodobnost 

doručení 

Úspěšně 

doručené 

zprávy 

Nedoručené 

zprávy 

Poměr 

nedoručených 

zpráv vůči 

počtu 

vyslaných 

zpráv 

50 205 0,9573 149 56 0,2732 

100 410 0,9165 288 122 0,2976 

150 615 0,8774 416 199 0,3236 

200 820 0,84 534 286 0,3488 

225 923 0,8218 590 333 0,3608 

250 1025 0,8041 643 382 0,37268 

300 1230 0,7698 744 486 0,3951 

Jak je patrné z uvedených hodnot, trend postupného nárůstu pravděpodobnosti kolize je 

zachován také u dané simulace. Stanovené simulované hodnoty jsou však vyšší. 

3.3 Vliv velikosti stopy satelitu 

Rozsah příjmu satelitu pro realizaci systému ADS-B závisí především na jeho typu. 

Satelity obíhající Zemi v nízkých nadmořských výškách (LEO) dosahují mnohem nižšího 

pokrytí aktuální stopy, než-li ty, které obíhají na vyšších oběžných drahách. Lui, Zhang a 

Ding [44] uvádí průměrnou hustotu provozu v rádiusu příjmu zvoleného satelitu (typu Iridium 

Next) až 3000 letounů (v rámci dané stopy). Pro posouzení pravděpodobnosti kolize signálu 

uvádí tito autoři vliv různého pokrytí příjmu, které je graficky znázorněno na následujícím 

grafu (Graf 1). 

 

Graf 1 Pravděpodobnost dekódování signálu při různém pokrytí rozsahu příjmu satelitu, osa y 

představuje pravděpodobnost, osa x představuje počet souběžně vyslaných zpráv z daného počtu letadel 

[45] 
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Jak je patrné z uvedeného grafu, pravděpodobnost dekódování signálu (probability) 

satelitu stoupá při zvyšujícím se počtu letadel a také signalizovaných zpráv vyslaných 

souběžně v časovém úseku 1 s. Vliv oblasti příjmu satelitů na dekódování signálu při různých 

šířkách paprsku signálu a také v návaznosti na podíl letounů vysílajících signál ADS-B  u 

satelitu typu LEO studoval Martín. [46] Vyhodnocení uvádí následující Tabulka 6. 

 

Tabulka 6 Vliv šířky velikosti stopy a podílu letadel využívajících ADS-B  

v dané oblasti příjmu satelitu na kolizi signálu [47] 

 

Podíl letounů využívajících 

ADS-B 
Šířka paprsku antény 20° Šířka paprsku antény 33° 

Pravděpodobnost úspěšného obdržení zprávy bez interference 

27 % 0,7014 0,4887 

90 % 0,3155 0,0877 

Pravděpodobnost obdržení zprávy o pozici bez interference do 15 s  

27 % 1,0000 0,9999 

90 % 0,9999 0,9384 

 

Jak lze usuzovat z uvedených hodnot, pravděpodobnost příjmu zpráv při daných 

parametrech signálu a antény je závislá na počtu letadel využívající systému ADS-B (resp. 

hustotě provozu), což potvrzuje závěry simulačního experimentu autorů Pryt a Vincent [48]. 

Rozdílná šířka paprsku antény rovněž ovlivnila pravděpodobnost kolize signálu. Se zvyšující 

se šířkou paprsku lze předpokládat také zvyšující se pravděpodobnost ztráty zprávy, jelikož 

signál je přijímán z větší oblasti a tedy od většího počtu letadel. 

 

3.4 Energetická bilance přenosu zpráv 

Příjem zprávy z letadla satelitem závisí na několika faktorech, primárně je to ovšem 

energetická charakteristika přijímače, která udává úroveň signálu. Ta je dána především 

typem vysílače užívaným konkrétním letadlem. Obvykle jsou uplatňovány vysílače třídy 

A1/A2 nebo A3 umístěny jak na horním, tak na spodním trupu letadla (obvykle aplikovány 

dvě antény). Standardní úroveň signálu je 51 (A1/A2) nebo 53 (A3) dBm. Vysílání 

jednotlivých zpráv v závislosti na volbě antén (horní nebo dolní) ilustruje následující (obrázek 

10). 
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Obrázek 10 Časový průběh odesílání zpráv prostřednictvím ADS-při využití dvou antén [49] 

 

Samotný příjem zprávy satelitem je charakterizován jeho hardwarovým řešením, tedy 

parametry přijímače. Každý satelitní přijímač je popsán specifickou hodnotou pro příjem, 

která obecně vyjadřuje 90% pravděpodobnost příjmu zprávy určité úrovně signálu vyjádřenou 

rozmezím v dBW. Zachycení signálu anténou nevyžaduje, aby vysílač letadla byl v přímé 

linii, nýbrž může být odkloněn až o 16,5°. V současné době jsou na satelitech ploché antény 

produkující vlastní „spot beam“ (bodový paprsek), který určuje úroveň signálu, jež je satelite 

schopen zachytit. [50] 

Přijímače na satelitu určené pro příjem ADS-B zpráv satelitem obvykle nejsou schopny 

přijímat zprávy slabého signálu (pod -90 dBm). Úroveň signálu vysílaného letadlem je 

navázána na jeho vzdálenost a úhel, pod jakým vysílá směrem k přijímači na satelitu. 

V případě nízké úrovně signálu, je nutné provádět jeho korekci, která zvyšuje 

pravděpodobnost příjmu signálu, tzn. zvýšení její úrovně demodulací. Bredemeyer, Delovski 

a Werner [51] ve své studii testovali úroveň přijímaného signálu z letadla satelitem při slabém 

signálu a navrhli způsob úpravy. V rámci této studie byla měřena pravděpodobnost chyby 

příjmu, která je uvedena na následujícím obrázku (obrázek 11). 

 

 
 

                Obrázek 11 Míra chyby při neprovedení korekce slabého signálu [52] 
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4 Analýza vztahů mezi pravděpodobností úspěšného sledování letadel, hustotou 

provozu, velikostí oblasti příjmu a dalších relevantních faktorech 

Úspěšné monitorování letového provozu prostřednictvím systému ADS-B závisí na 

několika specifických faktorech. Prvním z nich je objem letového provozu (hustota letového 

provozu). V tomto směru lze posuzovat pravděpodobnost kolize signálu na základě posouzení 

simulačních hodnot naměřených autory Pryt a Vincent [53]. Následující graf (graf 2) uvádí 

míru neúspěšnosti doručení (přijetí) zprávy ADS-B systému při počtu vysílání 4 stejně 

dlouhých zpráv a variabilním počtem letadel v krytí daného satelitu. 

 

Graf 2 Poměr nedoručených zpráv vůči počtu vyslaných zpráv 

při narůstajícím počtu letounů ve vzdušném prostoru 

 

 

 

Jak je patrné z uvedeného grafu, hustota provozu v dané lokalitě významně ovlivňuje 

pravděpodobnost kolize signálu v návaznosti na překrytí vysílaných zpráv. Zatímco při 

letovém provozu zahrnujícím 50 letounů v dosahu satelitu je úspěšnost doručení vyšší než 

99 %, při sedmdesátinásobném počtu se tato míra sníží až na necelých 9 %. Příčinou je 

vysoké překrytí zpráv z různých letounů ve stejném časovém intervalu. 

Obdobně lze trend vyjádřit také stanovenou pravděpodobností doručení zprávy. 

Hodnoty pravděpodobnosti jsou uvedeny v následujícím grafu (Graf 3). Jak lze odvodit 

z uvedeného průběhu křivky, pravděpodobnost doručení zprávy se s narůstajícím počtem 

letounů výrazně snižuje, z čehož vyplývá, že pravděpodobnost kolize signálu je výrazně vyšší. 

V reálném měřítku byl dle autorů v dosahu satelitu naměřen největší počet letadel 
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monitorovaných současně odpovídající hodnotě 220, což je výrazně pod maximální hodnotou 

simulace. 

 

Graf 3 Pravděpodobnost doručení zprávy ADS-B systému 

v závislosti na počtu letounů v dosahu satelitu 

 

 

 

Přestože s nárůstem hustoty provozu letounů v dosahu satelitu systému ADS-B, nelze 

předpokládat takto významný pokles funkčnosti, jelikož jsou simulované hodnoty výrazně 

naddimenzovány. Obvyklá hustota provozu se pohybuje kolem hodnoty současné přítomnosti 

200 letounů. [54] V případě výrazného nárůstu by bylo nutné v dané lokalitě zavést systém 

více satelitů s definovanou vzdáleností mezi sebou, aby bylo zajištěno dokonalé pokrytí 

vzdušného prostoru dané lokality. Pravděpodobnost nedoručení jedné vysílané zprávy při 

dané hustotě provozu v kritickém časovém úseku 15-36 s, který je stanoven jako mezní doba 

pro zahájení výstrahy, dosahuje pravděpodobnost nedoručení jednoho typu zprávy hodnoty 

2.10-30. Tato pravděpodobnost se se zvýšením počtu zasílaných zpráv zvyšuje, zůstává však 

dále velmi nízká. 

Při hodnocení pravděpodobnosti kolize signálu v konkrétní lokalitě a konkrétního 

přijímače / vysílače je nutné brát v úvahu také další systémy, které realizují komunikaci na 

stejné frekvenci jako služba ADS-B. Jedním z nich je systém TCAS. Jak lze odvodit ze 

simulace provedené autory Pryt a Vincent [54], trend vývoje hodnot je obdobný jako  

u předpokladu kolize neuvažující tento aspekt, pravděpodobnost kolize signálu se také 

zvyšuje (u daného případu je nutné uvažovat proměnnou charakterizující kratší délku zprávy 

odlišného protokolu, jež byla zohledněna zavedením průměrné hodnoty zprávy 106.34 μs). 
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Hustota provozu v dosahu satelitu (200 letadel) byla v toto případě uvažována jako 

potenciální navazující na současnou reálnou hodnotu. Z tohoto důvodu je také trend křivek 

spíše lineární, jelikož neuvažuje zásadní vliv vysokého nárůstu dopravy v oblasti. Trendy jsou 

uvedeny v následujících grafech (Graf 4). 

 

Graf 4 Poměr nedoručených zpráv při narůstajícím počtu letounů ve vzdušném prostoru uvažující kolizi 

se systémem TCAS (vlevo) a pravděpodobnost doručení zprávy v tomto rozložení (vpravo) 

 

 

 

4.1 Parametry simulace navržených scénářů 

Stanovení kolize signálu bylo realizováno pro tři zvolené scénáře lišící se hustotou 

provozu ve zvoleném vzdušném prostoru. Scénáře lze charakterizovat následujícím 

způsobem: 

 

1. Scénář – provoz satelitu nad oceánem. 

2. Scénář – provoz nad Evropou – nízká hustota. 

3. Scénář – provoz nad Evropou – vysoká hustota. 

 

Simulace kolize signálu byla založena na teorii převzatém z uvedené studie autorů Pryt 

a Vincent [55], tedy při vysílání 4 ADS-B zpráv a 1 zprávy TCAS, uvedeného v následující 

tabulce (Tabulka 7). 
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Tabulka 7 Parametry vybraných typů zpráv pro modelový výpočet simulace kolize signálu [56] 

 

Typ zprávy Dolní mez periody odesílání (s) Horní mez periody odesílání (s) 

ADS-B – pozice 0,8 1,2 

ADS-B – rychlost 0,8 1,2 

ADS-B – událost (stav letadla) 0,8 1,2 

ADS-B – identifikace 9,6 10,4 

TCAS 0,8 1,2 

 

Stanovení potenciální kolize signálu vychází ze dvou základních proměnných, a to 

z hustoty provozu v dané lokalitě, a ze stopy signálu satelitu. Hustota provozu v jednotlivých 

zvolených lokalitách byla stanovena na základě dostupných statistik [57], hustoty letecké 

dopravy nad Evropou (a také Severní Amerikou) ilustruje následující (obrázek 12). 

 

 

 

Obrázek 12 Hustota letového provozu nad Spojenými státy americkými  

a Evropou – statistika z roku 2016 [57] 

 

Z uvedeného vyplývá, že hustota letového provozu nad Evropou se pohybuje v rozmezí 

od 1 do přibližně 5 letadel na km2. Na základě tohoto aspektu byly jednotlivým scénářům 

přisouzeny následující hodnoty: 

- 1. Scénář – dopravní hustota 0,5 letadel za hodinu na km2, 

- 2. Scénář – dopravní hustota 1 letadlo za hodinu na km2, 

- 3. Scénář – dopravní hustota 5 letadel za hodinu na km2. 

Druhým kritériem je vymezení velikosti stopy satelitu. Pro tento účel byl zvolen satelit 

Iridium Next obíhající ve vzdálenosti 780 km, jehož stopa má v průměru 465 km. [58] 
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Z uvedené hodnoty byla tedy dále stanovena relativní hustota provozu navazující na hodnoty 

v rámci jednotlivých scénářů, a to: 

 

1. Scénář – provoz nad oceánem – 30 letadel na stopu, 

2. Scénář – provoz na Evropou nízké hustoty – 60 letadel na stopu, 

3. Scénář – provoz nad Evropou vysoké hustoty – 300 letadel na stopu.  

4.2 Vyhodnocení kolize signálu při daných scénářích 

Ke stanovení kolize signálu zpráv vysílaných letadly je nutné vycházet z celkového 

počtu vysílaných zpráv. Pravděpodobnost kolize se tak odvíjí od celkového počtu zpráv, které 

jsou v daném časovém úseku (1 s) vyslány ze všech letadel v aktuálním dosahu zvoleného 

satelitu. Počty zpráv a pravděpodobnost jejich doručení v návaznosti na jednotlivé scénáře je 

uvedena v následující tabulce ((Tabulka 8), grafické znázornění zjištěné pravděpodobnosti 

uvádí navazující grafy ( 

 

 

Graf 5 a Graf 6). 

 

Při výpočtu byla zohledňována skutečnost, že letadla přelétající nad plochou kontinentu 

vysílají větší počet zpráv než v oceánských oblastech. V rámci analýzy byla stanoven celkový 

počet zpráv odeslaných jedním letadlem během daného časového intervalu – vzhledem ke 

stanoveným požadavkům na frekvenci ADS-B byl stanoven na 6,2 zpráv při vysílání z horní i 

dolní antény, přičemž počet zpráv generovaných pouze horní anténou odpovídá hodnotě 3,1 

zpráv za sekundu. [59] Při výpočtu je nutné brát v úvahu tak další zprávy vysílané letounem. 

Při standardním módu krátkého dotazování (Short Squitter) představuje podíl zpráv 

vysílaných v rámci módu S, který zahrnuje ADS-B přibližně 43 % zpráv. Z uvedeného 

vyplývá, že celkový počet zpráv vysílaným letadlem nad kontinentem dosahuje až 10 zpráv. 

 

Tabulka 8 Pravděpodobnost kolize signálu při daných scénářích 

 

Scénář 
Počet 

letounů 

Počet 

vyslaných 

zpráv za 

1 s 

Pravděpodobnost 

doručení 

Úspěšně 

doručené 

zprávy 

Nedoručené 

zprávy 

Poměr 

nedoručených 

zpráv 

1 30 123 0,9433 117 6 0,04878049 

2 60 600 0,851 511 89 0,14833333 

3 300 3000 0,4488 1347 1653 0,551 
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Graf 5 Pravděpodobnost kolize signálu u všech třech scénářů 

 

 

 

 

Graf 6 Poměr nedoručených zpráv při daných parametrech scénářů 
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Jak lze odvodit z uvedených hodnot, pravděpodobnost kolize signálu a s ní spojené 

riziko nedoručení zprávy je mnohem vyšší ve vzdušném prostoru nad pevninou, kde ve 

scénářích jsou zahrnuty i systémy pracující na bázi dotazování. V této oblasti lze však 

s úspěchem doplňovat službu ADS-B sekundárním radarovým systémem, pro který je síť 

dohledových technologií již vybudována. Rovněž lze zvýšit pokrytí oblastí satelity a současně 

snížit jejich stopu tak, aby se pravděpodobnost doručení zprávy nad pevninou zvýšila bez 

nutnosti implementace dvojího technologického řešení. 

Scénář 1, tedy pravděpodobnost kolize signálu nad plochou oceánu, byl pro potřeby 

simulace naddimenzovaný, riziko, že dojde ke ztrátě signálu letadla je v současné době 

minimální. Jeho zvýšení může nastat narůstajícím počtem letadel ve sledované oblasti 

vzdušného prostoru. V případě výrazného zvýšení pravděpodobnosti kolize signálu je řešení 

obdobné – tedy zmenšení stopy satelitu, případně zvýšení počtu satelitů. 

4.3 Pravděpodobnost příjmu zprávy ADS-B v časovém intervalu 5 s 

Vysílání polohové zprávy letadlem je realizováno v časových úsecích odpovídajících 

přibližně 1 s (0,8-1,2 s), pravděpodobnost úspěšného doručení alespoň jedné polohové zprávy 

ve stanoveném úseku 5 s (přibližně 10 zpráv je odeslaných, alespoň jedna musí být úspěšná), 

který je dán požadavkem přehledových aplikací pro kontinuální sledování polohy letadla. [60] 

Pravděpodobnost úspěšnosti doručení byla stanovena pro všechny tři vymezené scénáře na 

základě vypočtených hodnot pravděpodobnosti nedoručených zpráv. Výstupy výpočtů uvádí 

následující Tabulka 9. 

 

Tabulka 9 Pravděpodobnost úspěšného doručení polohových zpráv  

při daných scénářích ve stanoveném intervalu 

 

Scénář 
Počet 

letounů 

Počet 

vyslaných 

zpráv za 5 s 

Vyslaných 

polohových zpráv 

za 5 s 

Pravděpodobnost 

doručení  

1 30 615 150 0,9473 

2 60 3000 600 0,8673 

3 300 15000 3000 0,4926 
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Jak lze usuzovat z uvedených hodnot, pravděpodobnost úspěšného doručení polohové 

zprávy se s hustotou provozu v oblasti výrazně zvyšuje. Zatímco u prvního scénáře – 

oceánská oblast – je pravděpodobnost na minimální hranici 5 s vysoká, u scénářů s vyšší 

hustotou není možné systém využít jako plnohodnotný systém pro realizaci přehledových 

aplikací k zajištění rozstupů 5 NM. 

 

Zde se opírám o standard EUROCAE ED 129. V rámci tohoto dokumentu je systém ADS-

B určen k podpoře následujících minimálních rozstupů ATC pro letadla vybavená družicovou 

avionikou: 

 

 

1. 5.0 NM, minimální požadovaná obnova informace ≤ 5 sec: mezi letadly ve 

vzdušném prostoru En-Route (ve vzdušném prostoru s vysokou, střední a nízkou 

hustotou) 

 

2. 3.0 NM, minimální požadovaná obnova informace ≤ 3 sec: mezi letadly ve 

vzdušném prostoru TMA (ve vzdušném prostoru s vysokou, střední a nízkou 

hustotou) 
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ZÁVĚR 

Využití systému ADS-B pro monitorování letounů ve vzdušném prostoru se v současné 

době stává klíčovým předmětem výzkumných a vývojových záměrů jak v technologické 

oblasti letectví, jelikož se vyznačuje výraznými výhodami v porovnání se zavedenými 

radarovými pozemními systémy. Jedním z těchto potenciálních benefitů je možnost využití 

satelitního zpracování signálu, které směřuje k absolutnímu pokrytí vzdušného prostoru, a 

tedy možnosti monitorování v oblastech mimo dosah pozemních stanic (arktickým a 

antarktických oblastí, rozsáhlých vodních ploch. Zejména vzhledem k uvedené výhodě, která 

by měla umožnit dohled ve vzdušném prostoru mimo dosah pozemních stanice, tvoří ADS-B 

jeden z hlavních zájmů aktuálních vývojových strategií v oblasti letectví. 

Studium problematiky uplatnění systému ADS-B v rámci satelitního využití bylo 

zaměřeno především na posouzení překážek ve zpracování signálu a spolehlivosti systému. 

Analýza těchto dvou oblastí byla realizována v teoretické rovině rešerší aktuálních 

dostupných odborných a veřejných publikací zabývajících se touto tematikou. Primárně byly 

rozebrány klíčové aspekty satelitního systému ADS-B, její charakteristika a způsob aplikace 

včetně běžného technologické vybavení. V rámci této části studia problematiky byly 

identifikovány základní parametry systému z hlediska komunikace signálu, a také 

předpoklady pro integraci satelitní komunikace. 

V návaznosti na získanou informační bázi byla následně provedena práce aktuálního 

stavu v oblast výzkumu a vývoje technologií spojených se službou ADS-B. V rámci této části 

byly shrnuty aktuální vývojové záměry a stupeň zavedení systému do běžného letového 

provozu. V současné době se většina států snaží legislativně zajistit komplexní pokrytí celého 

vzdušného prostoru technickým řešením pro ADS-B, jelikož se ukazuje jako velmi výhodná 

zejména s ohledem na možnosti úplného dohledu. 

 

Stěžejní částí studia problematiky ADS-B systému byla charakteristika 

pravděpodobnosti kolize signálu systému ADS-B včetně popisu výpočtového modelu, na něž 

navázala analýza faktorů ovlivňujících pravděpodobnost selhání přenosu vlivem kolize 

signálu/zpráv. Jako hlavní faktory byly v tomto směru identifikovány především hustota 

provozu v oblasti příjmu satelitu, typ satelitu, tj. velikost stopy nad povrchem země, 

využívání dalších systémů komunikujících na stejné frekvenci jako  

ADS-B. 
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V návaznosti na posouzení vlivu jednotlivých faktorů na pravděpodobnost kolize 

signálu se jako hlavní faktor jeví hustota letového provozu v oblasti příjmu satelitu, která je 

však výrazně ovlivňována právě jeho typem. U satelitů typu LEO se pravděpodobnost kolize 

signálu zvyšuje s narůstajícím počtem letounů v dohledové oblasti (oblasti příjmu). Vyšší 

pravděpodobnost kolize signálu je dále podpořena uplatněním dalších systémů pracujících na 

stejné frekvenci signálu, jaký využívá ADS-B. Na základě výstupů simulace lze však 

konstatovat, že stanovená pravděpodobnost kolize signálu ovšem není natolik kritická, aby 

v jejím důsledku došlo k úplné ztrátě letounu v rámci monitorování, jež by vyvolala zahájení 

krizového stavu. 

V praktickém využití se tyto výpočty a modelování dále aplikují jako primární nástroj 

pro stanovení minimálního potřebného počtu satelitů, jejich výšky, technického řešení a 

rozmístění nad zvoleným vzdušným prostorem. Pro reálné podmínky je však nutné dále 

uvažovat také vliv dalších faktorů včetně navyšování počtu typových zpráv, které by měly 

nové systémy ADS-B v rámci provozu generovat, a také zvyšující se hustoty provozu. Vliv 

těchto faktorů by měl být eliminován především technickými řešeními umožňujícími 

maximální pokrytí a míru příjmu signálu, které je možné uplatnit na jednotlivých satelitech 

(např. vícenásobnou stopou). 
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