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ABSTRAKT 

Postupné zavádzanie automatických závislých prehľadových systémov v leteckej doprave so 

sebou prinieslo potrebu znalosti reálneho krytia ADS-B prijímačov. Cieľom bakalárskej práce 

bolo vytvoriť a ukázať postup, ktorý by mapoval reálne krytie ADS-B prijímačov na základe 

zachytených polohových správ od lietadiel. Následne ako praktický výstup aplikovať túto 

metódu na dva typy antén použitých v rovnakej lokalite s porovnaním ich smerových 

charakteristík. Anomálie v reálnom krytí u konkrétnej lokality sú ovplyvnené prekážkami v okolí 

anténneho systému. Jedným zo spôsobov je modelovať dosiahnuté reálne krytie na základe 

presných máp terénu a aplikovania modelov šírenia signálu. Druhým riešením je mapovanie 

prijatého signálu pri znalosti polohy zdroja vysielania signálu Predmetom prvej časti práce je 

popis samotného systému ADS-B, štruktúra polohových správ a technológia ich prenosu. 

Kľúčová časť práce predstavuje sprievodnú správu k softvérovému riešeniu mapovacej 

metódy prijímačov vytvorenej v prostredí MATLAB. Na sprievodnú správu je možné nazerať 

ako na návod pre použitie mapovacej funkcie. Súčasťou správy je popis princípu dekódovania 

ADS-B správ, vstupných parametrov a ich modifikácie na základe požadovaných výsledkov. 

Softvérové riešenie zahŕňa zobrazovacie metódy tvorby smerových prijímacích charakteristík 

v 2D a 3D graficky prezentujúcich výsledky mapovania reálneho krytia prijímačov. 
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ABSTRAKT 

Postupné zavádění automatických závislých přehledových systémů v letecké dopravě sebou 

přineslo potřebu znalosti reálného krytí ADS-B přijímačů. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit 

a ukázat postup, který by mapoval reálné krytí ADS-B přijímačů na základě zachycených 

polohových zpráv od letadel. Následně jako praktický výstup aplikovat tuto metodu na dva typy 

antén použitých ve stejné lokalitě s porovnáním jejich směrových charakteristik. Anomálie 

v reálném krytí u konkrétní lokality jsou ovlivněné překážkami v okolí anténního systému. 

Jedním ze způsobů je modelovat dosažené reálné krytí na základě přesných map terénu a 

aplikování modelu šíření signálu. Druhým řešením je mapování přijatého signálu při znalosti 

polohy zdroje vysílání signálu. Předmětem první části práce je popis samotného systému ADS-

B, struktura polohových zpráv a technologie jejich přenosu. Klíčová část práce představuje 

průvodní zprávu k softwarovému řešení mapovací metody přijímačů vytvořené v prostředí 

MATLAB. Na průvodní zprávu je možné nahlížet jako na návod pro použití mapovací funkce. 

Součástí zprávy je popis principu dekódování ADS-B zpráv, vstupních parametrů a jejich 

modifikace na základě požadované interpretace výsledků. Softwarové řešení též zahrnuje 

zobrazovací metody tvorby směrových přijímacích charakteristik ve 2D a 3D graficky 

prezentujících výsledky mapování reálného krytí přijímačů. 
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ABSTRACT 

The gradual introduction of automatic dependent surveillance systems in air transport has 

brought the need for the knowledge of the actual coverage of ADS-B receivers. The purpose 

of the bachelor thesis was to create and demonstrate a procedure that would map the real 

coverage of ADS-B receivers based on received position messages from an aircraft. 

Consequently, as a practical output, apply this method to two types of antennas used in the 

same location, comparing their directional characteristics. Anomalies in real coverage at a site 

are affected by obstructions around the antenna system. One way is to model achieved real 

coverage based on accurate terrain maps and application of the signal broadcast model. The 

second solution is to map the received signal with the knowledge of the position of the source 

transmitting the signal. The subject of the first part of the thesis is the description of the ADS-

B system itself, the structure of the position messages and the technology of their transmission. 

The key part of the thesis is a cover report on the software solution of the mapping method of 

the receivers created in MATLAB environment. The cover report can be viewed as a guide to 

using the mapping function. The description of the ADS-B message decoding principle, input 

parameters and their modifications based on the desired interpretation of the results are also 

a part of the report. The software solution further includes displaying methods for generating 

directional receiving characteristics in 2D and 3D, graphically presenting the results of mapping 

the receivers’ actual coverage. 
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Zoznam skratiek 

ADS Automatic Dependent Surveillance       /automatické závislé sledovanie/ 

ADS-B Automatic Dependent Surveillance – Broadcast  

              /automatické závislé sledovanie – vysielanie/ 

Alt Altitude                  /výška/ 

AS Acquisition Squitter 

ATM Air Traffic Management                 /riadenie letovej prevádzky/ 

CA Capability           /schopnosť/ 

CPR Compact Position Reporting              /kompaktné hlásenie polohy/ 

ČR Czech Republic             /Česká republika/ 

DF Downlink Format            /downlink formát/ 

ENU East North Up                  /východ sever nahor/ 

ES Extended Squitter 

ft feet                    /stopy/ 

GNSS Global Navigation Satellite System          /globálny navigačný satelitný systém/ 

ICAO International Civil Aviation Organiztation   

          /Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo/ 

ISA International Standard Atmpshere  

             /Medzinárodná štandardná atmosféra/ 

Lat Latitude             /zemepisná šírka/ 

LKLT ICAO Code –  Airport Letňany  

                   /ICAO kód Letiska Letňany/ 

LKPR ICAO Code – Václav Havel Airport Prague  

         /ICAO kód Letiska Václava Havla Praha/  

Lon Longitude            /zemepisná dĺžka/ 

NL Number of Longitude Zones             /počet zón zemepisnej dĺžky/ 

NZ Number of Zones           /počet zón/ 

PI Parity/Interrogator           /parita/dotazovač/ 

TC Type Code /typový kód/ 

WGS84 World Geodetic System 1984         /Svetový geodetický systém 1984/ 
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Úvod 

Neodmysliteľnou súčasťou riadenia letovej prevádzky sú dnes kooperatívne prehľadové 

systémy, ktoré okrem polohovej informácie poskytujú širokú škálu parametrov potrebných pre 

bezpečné uskutočnenie letu a bezpečné riadenie letovej prevádzky. Medzi tieto systémy patrí 

taktiež automatické závislé sledovanie, alebo ADS-B. S postupným rozširovaním systému 

ADS-B do používania v oblasti leteckej dopravy je kľúčové optimálne rozmiestnenie prijímačov 

systému ADS-B, ktoré prostredníctvom inštalovanej antény prijímajú od lietadiel automaticky 

vysielané dáta prostredníctvom dátového spoja. Optimálne rozmiestnenie prijímačov je 

dôležité z aspektu technického, aby bolo sledované územie dostatočne pokryté a lietadlá pre 

prijímač viditeľné v čo najväčšom priestore a vzhľadom na náklady na implementáciu systému 

ADS-B do prevádzky je nemenej dôležitý aspekt ekonomický. Pre vhodné rozmiestnenie ADS-

B prijímačov je nevyhnutné poznať ich reálny dosah, resp. reálne krytie. 

Ústav leteckej dopravy sa v súčasnosti venuje výskumu v oblasti ADS-B. Moja bakalárska 

práca sa zaoberá mapovaním reálneho krytia ADS-B prijímačov na základe zachytených správ 

1090 ES. Ústav v súčasnosti disponuje štyrmi lowcostovými ADS-B prijímačmi, ktoré sú 

rozmiestnené v rôznych lokalitách v rámci Prahy.  

V bakalárskej práci bude čitateľ oboznámený s teoretickým úvodom do systému ADS-B, 

štruktúrou ADS-B správ, konkrétne štruktúrou polohových správ, a stručne tiež s technológiou 

ich prenosu. Rozsiahla časť práce sa bude venovať popisu softvérového riešenia pre 

mapovanie krytia prijímačov v matematickom prostredí MATLAB. Popísaný bude proces 

vytvárania softvérového riešenia a úskalia, ktoré sa pri vytváraní softvérového riešenia vyskytli, 

prípadne sa v budúcnosti môžu vyskytnúť, predovšetkým s cieľom upozorniť na rôzne varianty 

ich riešenia.  

Softvérové riešenie pre mapovanie krytia znamená vytvorenie skriptu mapovacej funkcie, ktorá 

umožňuje pracovať s ADS-B správami prijatými prostredníctvom ADS-B antény. Funkcia 

umožňuje správu dekódovať, nadobudnúť z nej informáciu o polohe lietadla v priestore, 

zobraziť na grafe polohové body vzťahujúce sa k mapovému podkladu a zároveň obsahuje 

grafickú interpretáciu reálneho krycieho záberu anténneho systému ADS-B prijímača. Popis 

softvérového riešenia by mohol zároveň predstavovať návod na používanie mapovacej 

funkcie. 

Cieľom práce je vytvoriť najmä obrazový výstup reálneho krytia prijímačov v podobe 

smerových prijímacích charakteristík použitých anténnych systémov / krycích máp jednotlivých 

prijímačov ovplyvnených konkrétnymi podmienkami vlastného umiestnenia v danej lokalite. 

Úlohou práce je vytvoriť smerové prijímacie charakteristiky prijímačov ako v rovine vytvorením 

tzv. heatmapy zobrazujúcej hodnoty početnosti polohových správ prostredníctvom spojitého 
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farebného spektra, ktorej súčasťou je zobrazenie hranice krytia, tak aj v priestore vytvorením 

telesa reprezentujúceho krycí záber prijímačov. Vytvorené obrazové výstupy budú 

reprezentovať priestor, v ktorom na základe nameraných dát dochádzalo k zachytávaniu 

polohových správ od vysielajúcich lietadiel. Týmto spôsobom dôjde k zmapovaniu všetkých 

štyroch prijímačov Ústavu leteckej dopravy. 

Čiastkovým cieľom práce je následne realizovať výmenu antény v lokalite Strahov. Pôvodná 

lowcostová anténa inštalovaná na streche Bloku č. 11 strahovských vysokoškolských 

internátov bude nahradená profesionálnou anténou firmy ERA. Po inštalácii a zbere 

dostatočného množstva dát novou anténou bude vytvorená jej smerová prijímacia 

charakteristika, ktorá bude s prijímacou charakteristikou pôvodnej antény porovnaná. Cieľom 

bude zhodnotiť, či inštalácia profesionálnej antény spôsobí zmenu v krycom zábere prijímača 

a prípadnú zmenu následne popísať. 
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1 Systém ADS-B 

1.1 Popis systému ADS  

ADS (Automatic Dependent Surveillance), alebo automatické závislé sledovanie, je 

prehľadový systém založený na družicovej navigácii. Prostredníctvom dátového spoja 

umožňuje lietadlám, letiskovým prevádzkovým prostriedkom a iným objektom vysielať 

a prijímať dáta získané z palubných systémov. Dáta obsahujú informácie o identifikácii 

lietadla, polohe vo vzduchu, polohe voči zemi, rýchlosti a i. [1]  

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) je kategória systému ADS, v ktorom 

sú informácie vysielané automaticky plošne všetkým užívateľom pomocou antény a prijímača. 

Z pohľadu inštalácie na lietadle alebo na mobilnom prostriedku sa rozdeľuje na dva 

podsystémy [1]: 

• ADS-B OUT – funkcia na lietadle alebo pozemnom prostriedku periodicky vysielajúca 

svoj stavový vektor 

• ADS-B IN – funkcia na lietadle alebo pozemnom prostriedku komplementárna k funkcii 

ADS-B OUT slúžiaca na príjem ADS-B správ a ich zobrazenie posádke 

 

1.2 Technológia prenosu správ  

Jedna z použitých technológii vysielania informácií je prenos dátovým spojom prostredníctvom 

1090 MHz Extended Squitera Módu-S, správy o veľkosti 112 bitov. Mód-S odpovedača 

sekundárneho radaru štandardne vysiela odpovede prostredníctvom technológie Acquisition 

Squitter. Správa odoslaná prostredníctvom AS má rovnakú podobu ako tzv. DF11 formát 

odpovede na „All-Call“ periódu sekundárneho radaru a má veľkosť 56 bitov. Správy 1090 ES 

sú tzv. DF17 formátu a  fakticky predstavujú rozšírenie Acquisition Squittera o 56-bitové pole 

ADS-B správy. Formát správ 1090 MHz ES bol navrhnutý práve pre využívanie systémom 

ADS-B. [1] 

1.3 Štruktúra správ AS  

Správa AS má 56 bitov a pozostáva zo štyroch častí: 

 

 

 

 

DF (5 bit) CA (3 bit) ICAO (24 bit) PI (24 bit) 

Tab. 1 – Štruktúra správy Acquisition Squitter [2] 
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Počet bit Poradie bit Skratka Obsah 

5 1 – 5  DF Downlink Format 

3 6 – 8  CA Capability 

24 9 – 32  ICAO ICAO adresa lietadla 

24 33 – 56  PI Parity/Interrogator 

 

1.4 Štruktúra správ ES  

V súčasnosti existuje niekoľko typov 1090 ES ADS-B správ líšiacich sa prenášanými dátami 

v 56-bitovom poli. Vysielajú sa správy: 

• Airborne Position Message 

• Surface Position Message 

• Aircraft Identification and Category Message 

• Airborne Velocity Message 

• Aircraft Status Message 

• Target State and Status Message 

• Aircraft Operational Status Message 

Táto práca ďalej využíva iba Airborne Position Message, teda správou o polohe lietadla.  

V nej sú obsiahnuté informácie o zemepisnej šírke, zemepisnej dĺžke a barometrickej výške 

a vysiela sa náhodne v časovom intervale 0,4 – 0,6 sekundy. Lietadlo teda vysiela správu 

o svojej polohe približne dvakrát za sekundu. [1] Správa ES má 112 bitov a pozostáva z piatich 

častí: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DF (5 bit) CA (3 bit) ICAO (24 bit) ADS-B DATA (56 bit) PI (24 bit) 

Počet bit Poradie bit Skratka Obsah 

5 1 – 5  DF Downlink Format 

3 6 – 8  CA Capability 

24 9 – 32  ICAO ICAO adresa lietadla 

56 
[33 – 37] [TC] Type Code 

33 – 88  DATA ADS-B správa 

24 89 – 112 PI Parity/Interrogator 

Tab. 1.1 – Rozbor štruktúry správy Acquisition Squitter [2] 

Tab. 2 – Štruktúra správy Extended Squitter [2] 

Tab. 2.1 – Rozbor štruktúry správy Extended Squitter [2] 
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Informáciu o samotnom obsahu ADS-B správy indikuje tzv. Type Code, typový kód 

odpovedajúci typu obsiahnutej informácie. Type Code sa v ADS-B správe nachádza na 33. až 

37. bite. Nasledujúca tabuľka zobrazuje vzťah medzi typovým kódom (vyjadreným 

v desiatkovej sústave) a obsiahnutou informáciou: 

 

Type Code Obsah ADS-B správy 

1 – 4  Aircraft identification 

5 – 8  Surface position 

9 – 18  Airborne position (Baro Altitude) 

19 Airborne velocities 

20 – 22  Airborne position (GNSS Height) 

23 – 27  Reserved 

28 Aircraft status 

29 Target state and status information 

31 Aircraft operation status 

 

 

  

Tab. 3 – Prehľad obsahu ADS-B správy na základe typového kódu [2] 
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2 Metóda mapovania krytia prijímačov 

2.1 Fakultné prijímače ADS-B 

Ústav leteckej dopravy na Fakulte dopravnej používa výstupy z ADS-B prijímačov, ktoré 

umožňujú prijímať správy 1090 ES. Prijímače sú rozmiestnené v štyroch lokalitách v Prahe: 

• Strahov – strecha bloku č. 11 strahovských internátov 

• Letisko Václava Havla (LKPR) 

• Pankrác – City Tower 

• Letisko Letňany (LKLT)  

Prostredníctvom sústavy antény a prijímača sú od lietadiel v priestore krytia antény 

automaticky zachytávané správy AS a ES a taktiež odpovede módu S a A/C s následným 

nahrávaním na fakultný server. Interval ukladania súborov so zachytenými správami je 20 

minút. Na fakultnom serveri sa teda každých 20 minút vygeneruje nový súbor s obsahom 

všetkých zachytených správ od lietadiel vo formáte .dat. Zachytené správy sa v dátovom 

súbore zobrazujú v hexadecimálnej (šestnástkovej) sústave. Správy ES sú o 56 bitov väčšie, 

preto je reťazec ich textu v riadku dlhší. Ukážka obsahu servera a obsahu súboru sa nachádza 

v nasledujúcich dvoch obrázkoch. 

 

Obr. 1 – Ukážka obsahu fakultného servera so súbormi .dat [3] 
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2.2 Softvérové riešenie mapovania 

V prostredí MATLAB® bola pre účely zmapovania krytia jednotlivých antén vytvorená funkcia 

Mapovanie_krytia pozostávajúca z niekoľkých na seba nadväzujúcich segmentov. Jednotlivé 

segmenty funkcie postupne spracovávajú analyzované dáta a prispievajú k tvorbe konečného 

výsledku, plošných a priestorových smerových charakteristík antén. Nasledujúce podkapitoly 

predstavujú sprievodnú správu ku kódu funkcie. Účelom tejto sprievodnej správy je byť pre 

čitateľa práce svojím spôsobom návodom na spustenie funkcie Mapovanie_krytia a zároveň 

objasnením, čo je výsledkom výpočtov v tom-ktorom segmente funkcie. Text správy sa 

nevenuje podrobne, každému riadku kódu, avšak v pasážach, kde je to považované za 

prínosné, sú niektoré časti kódu rozoberané podrobnejšie s názornými ukážkami kódu priamo 

z prostredia programu MATLAB. Autor práce si dáva v nasledujúcej časti za cieľ, aby pri 

súbežnom prechádzaní kódu funkcie Mapovanie_krytia a tejto sprievodnej správy bolo 

čitateľovi jasné, „čo funkcia robí“.  

2.2.1 Načítanie premenných 

V prvom segmente funkcie prebieha načítavanie premenných z dátových súborov fakultného 

servera. Pre úspešné načítanie je nutné, aby dátové súbory boli umiestnené v rovnakom 

adresári  nadefinovanom v premennej filename a premennej s. V skripte funkcie je možné 

určiť, ktorý konkrétny súbor z adresára má byť načítaný zadaním jeho názvu do premenných 

filename a s. Pre načítanie všetkých dátových súborov z adresára sa použije v smerovaní 

umiestnenia súboru symbol hviezdičky („*“) namiesto názvu súboru. 

Obr. 2 – Zachytené správy zobrazené v hexadecimálnej sústave [3] 
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Názov samotného súboru pozostáva z čísel, ktoré označujú: rok, mesiac, deň, hodiny a minúty 

vytvorenia súboru. Napríklad, súbor nesie názov 1710280920.dat, čo znamená, že bol na 

server nahraný 28. októbra roku 2017 o 9. hodine a 20. minúte.  

Výber dátových súborov je pre analýzu dôležitý z hľadiska hustoty leteckej dopravy priamo 

vplývajúcej na počet zachytených správ. Počet správ obsiahnutých v jednom dátovom súbore 

je rádovo nižší v nočných hodinách v porovnaní s dennými hodinami. Vzhľadom na lokality 

jednotlivých prijímačov v rámci Prahy, počet správ obsiahnutých v dátovom súbore odpovedá 

hustote prevádzky predovšetkým na Letisku Václava Havla a hustote preletov nad územím 

ČR počas dňa. Empiricky na základe pracovných analýz dát počas vytvárania kódu bolo 

odpozorované, že najmenej správ obsahujú dátové súbory medzi cca 11. hodinou večernou 

a pol 4. hodinou rannou. Na základe tohto poznatku sa pre analýzu krytia fakultných antén 

neodporúča pracovať výhradne s nočnými dátami, keďže nemusia byť pre výpočet 

postačujúce a následne nemusia poskytnúť relevantný výsledok. Nočnú prevádzku lietadiel 

zaznamenanú prijímačom na LKPR zobrazuje nasledujúci obrázok. Modré čiary na obrázku 

pozostávajú z polohových bodov lietadiel na jednotlivých letoch v priestore krytia antény. 

 

 

Obr. 3 – Nočná prevádzka lietadiel zachytená prijímačom na LKPR 
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V prvom segmente funckie je načítaných viacero premennýc. Popis všetkých z nich nie je pre 

účely práce podstatný. Najpodstatnejšie načítané premenné, ktoré sa používajú pri výpočtoch 

v ďalších segmentoch funkcie sú premenné Message, time a prijimac. Ich obsiahnutú 

informáciu a jej číselný formát zobrazuje nasledujúca tabuľka. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Dekódovanie správ 

Dekódovanie prijímaných správ je časťou funkcie mapovania krytia antén, ktorej výsledkom 

sú súradnice polohy lietadla. Segment funkcie začína nadefinovaním prázdnych premenných 

veľkosti rozsahu premennej Message ako predprípravou pre ďalšie výpočty. Vzhľadom na 

použitie cyklu for  je možné funkciu naprogramovať tak, aby dochádzalo k zväčšeniu každej 

premennej o jeden riadok v každom kroku. Na tomto mieste programu dochádza k načítaniu 

celého radu premenných, z ktorých najpodstatnejšia však je zemepisná šírka, zemepisná 

dĺžka a výška lietadla. Takto definovaný bod v priestore je možné si predstaviť ako miesto, 

v ktorom sa nachádzalo lietadlo, keď vyslalo konkrétnu ADS-B správu. Pred spustením 

samotného dekódovania správ je nutné manuálnym zadaním čísla v rozsahu 1 až 4 podľa 

požadovaného prijímača nadefinovať v kóde premennú Rx identifikujúcu odpovedajúci 

prijímač, z ktorého budú následne do výpočtu zahrnuté ADS-B správy. Definíciu premennej 

Rx zobrazuje nasledujúca tabuľka. 

  

Premenná Rx  Odpovedajúci prijímač 

1 Strahov 

2 LKPR 

3 City Tower 

4 LKLT 

  

Napríklad, nastavením hodnoty „Rx=1“ sa zaručí, že funkcia bude pracovať s ADS-B správami 

zachytenými strahovským prijímačom. Ostatné správy budú odfiltrované. 

Premenná Obsiahnutá informácia Formát obsahu 

Message správy zachytené od všetkých lietadiel hexadecimálny 

time čas odpovedajúci príjmu správy hexadecimálny 

prijimac identifikácia prijímača  dekadický 

Tab. 4 – Premenné načítané v prvom segmente funkcie 

Tab. 5 – Prijímače odpovedajúce hodnote v premennej Rx 
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Ďalším parametrom, ktorý je programom kontrolovaný automaticky, je dĺžka správy. Vzhľadom 

na hexadecimálny formát prijímanej správy sa kontroluje, či správa obsahuje 28 znakov, keďže 

tento počet znakov odpovedá 112-bitovej správe v binárnej podobe. Taktiež sa kontroluje 

parameter CRC, ktorého hodnota musí byť ‚000000‘. Tým sa zaručí, že program 

v nasledujúcom výpočte pracuje iba so správami ES. Správy AS budú odfiltrované.  

Funkcia následne kontroluje formát správy, aby sa zaistilo, že analyzované budú práve 

polohové správy, ktoré patria do správ formátu DF17 (Downlink Format 17). Táto informácia 

je zakódovaná v ADS-B správe na polohe 1 až 5. Pre účely výpočtu je potrebné zaručiť, aby 

typový kód správy, zakódovaný na polohách 33 až 37, mal hodnotu od 9 do 18, ako je 

prezentované v Tab. 2.1 a Tab. 3 v kapitole 2.4.  

Potrebnú selekciu ADS-B správ na základe  vyššie spomenutých parametrov v programe 

zabezpečujú podmienkové cykly if. Predmetný úsek kódu je pre lepšiu názornosť zobrazený 

na nasledujúcom obrázku. 

 

2.2.3 Lokálne a globálne dekódovanie  

Na základe výberu požadovaných správ ADS-B pristupuje funkcia k výpočtu polohy lietadiel. 

V rámci výpočtu polohy lietadla na základe zachytenej správy prebieha lokálne a globálne 

dekódovanie polohy. Napriek tomu, že nie je cieľom práce sa podrobne venovať problematike 

lokálneho a globálneho dekódovania, je vhodné ju aspoň v základoch priblížiť. 

Informácia o polohe v ADS-B správe je zakódovaná v tzv. CPR (Compact Position Reporting) 

formáte. Účelom použitia CPR formátu je zakódovať väčšie množstvo informácii menším 

počtom bitov. Voľne prístupná dekódovacia príručka módu S – The 1090MHz Riddle – ilustruje 

nasledujúci jednoduchý príklad pre pochopenie princípu CPR. [2] 

Je potrebné predstaviť si mriežku o rozmeroch 4 krát 4, ktorú tvorí dohromady 16 štvorcov. 

Mriežka je ešte rozdelená na štyri bunky, ktoré sa od seba farebne odlišujú. Pozícia každej 

farebnej bunky je kódovaná dvoma bitmi: 00 (žltá), 01 (modrá), 10 (červená), 11 (zelená) 

Obdobne sú kódované štyri pozície v rámci jednej farebnej bunky. Ilustruje nasledujúci 

obrázok: 

Obr. 4 – Úsek funkcie selektujúci ADS-B správy 
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Každý štvorec mriežky môže byť reprezentovaný štvorčíslím od 0000 do 1111. Ako znázorňuje 

Obr. 5, pohyb z vrchného ľavého zeleného štvorca do vrchného pravého zeleného štvorca je 

možné označiť zápisom 11 00 → 11 01. Pre kódovanie polohy je však možné užiť len 3 pozície. 

V znázornenom prípade sa vyššie dva bity (11) objavili v oboch súradniciach. Pre zápis na 3 

pozície možno teda definovať pravidlá: 

1. posledné dva bity reprezentujú lokálnu pozíciu vo farebnej bunke  

2. kombinácia prvých číslic z oboch súradníc definuje pozíciu vo veľkej mriežke 

Spomínaný pohyb môže byť podľa týchto pravidiel zapísaný ako 1 00 → 1 01. Nižšie pozície 

00 → 01 určujú štyri možnosti pohybu, ako je naznačené v nasledujúcom obrázku šípkami. 

Kombinácia 11 reprezentuje pohyb v rámci zelenej bunky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Mriežka vysvetľujúca princíp užitia CPR formátu [4] 

Obr. 6 – Zápis pohybu pomocou troch pozícií [4] 
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Reálny algoritmus CPR je v skutočnosti komplikovanejší, no princíp sa zachováva. Podobne 

ako spomínaná mriežka, aj povrch Zeme je rozdelený na zóny. Počet zón zemepisnej šírky 

(NZ) medzi rovníkom a pólom je pevne stanovený na 15, t. j. NZ = 15. Počet zón zemepisnej 

dĺžky (NL) varíruje na základe výpočtu, ktorý sa vzhľadom na rozsah tejto bakalárskej práce 

neuvádza. 

Lietadlo striedavo vysiela dva typy polohových správ – párne a nepárne. Táto informácia 

o správe nesie názov CRP even/odd frame flag a určuje ju 54. bit: 

0 → párna správa (even frame) 

1 → nepárna správa (odd frame) 

Ako je spomenuté vyššie, existujú dva spôsoby dekódovania polových správ na základe 

znalosti predošlej pozície lietadla [2]: 

• lokálne dekódovanie, ak predošlá pozícia je známa – používa sa iba jedna polohová 

správa 

• globálne dekódovanie, ak predošlá pozícia nie je známa – používajú sa obe polohové 

správy 

Lokálne dekódovanie umožňuje dekódovať polohu lietadla z jedinej polohovej správy na 

základe znalosti tzv. referenčnej pozície. V rámci skriptu Mapovanie_krytia prebieha lokálne 

dekódovanie prostredníctvom funkcie DF17_poloha, ktorá bola autorovi práce poskytnutá 

Ústavom leteckej dopravy v rámci súboru poskytnutých funkcií pre účely vypracovania 

bakalárskej práce.  

Funkcia DF17_poloha počíta polohu lietadiel automaticky. Je však nutné do skriptu manuálne 

zadať GPS súradnice sledovaného prijímača ako referenčnú pozíciu. V rámci budúceho 

vylepšenia funkcie Mapovanie_krytia by bolo možné naprogramovať, aby sa podľa 

požadovaného sledovaného prijímača načítala referenčná pozícia prijímača na základe 

prednastavenej premennej Rx. 

Referenčná pozícia by sa mala nachádzať vo vzdialenosti do 180 NM od skutočnej polohy 

lietadla. Lokálne dekódovanie vypočíta na základe znalosti tejto referenčnej pozície index 

zemepisnej šírky j a index zemepisnej dĺžky m. Následne dopočíta samotnú polohu lietadla. 

Na princípe nasledujúcich výpočtoch je postavená funkcia DF17_poloha:  

Zemepisná šírka [5] 

𝑑𝐿𝑎𝑡 = {

360

4∙𝑁𝑍
=

360

60
      , ak je správa párna

360

4∙𝑁𝑍−1
=

360

59
      , ak je správa nepárna

                                                                     (1.1) 
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𝑗 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (
𝐿𝑎𝑡𝑟𝑒𝑓

𝑑𝐿𝑎𝑡
) + 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

𝑚𝑜𝑑(𝐿𝑎𝑡𝑟𝑒𝑓,𝑑𝐿𝑎𝑡)

𝑑𝐿𝑎𝑡
− 𝐿𝑎𝑡𝑐𝑝𝑟 +

1

2
)                                                     (1.2) 

𝐿𝑎𝑡 = 𝑑𝐿𝑎𝑡 ∙ (𝑗 + 𝐿𝑎𝑡𝑐𝑝𝑟)                                                                                                      (1.3) 

Zemepisná dĺžka [5] 

𝑑𝐿𝑜𝑛 = {
360

𝑁𝐿
         , ak NL > 0

360          , ak NL = 0
                                                                                               (1.4) 

𝑚 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (
𝐿𝑜𝑛𝑟𝑒𝑓

𝑑𝐿𝑜𝑛
) + 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (

𝑚𝑜𝑑(𝐿𝑜𝑛𝑟𝑒𝑓,𝑑𝐿𝑜𝑛)

𝑑𝐿𝑜𝑛
− 𝐿𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟 +

1

2
)                                                  (1.5) 

𝐿𝑜𝑛 = 𝑑𝐿𝑜𝑛 ∙ (𝑚 + 𝐿𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟)                                                                                                  (1.6) 

Globálne dekódovanie sa používa pri neznalosti predchádzajúcej polohy lietadla. Pre 

výpočet sú nutné dve ADS-B správy, párna (even frame) a nepárna (odd frame). V rámci 

mapovania krytia sa na globálne dekódovanie používa funkcia DF17_poloha_global, ktorá 

bola taktiež poskytnutá Ústavom leteckej dopravy. 

Pred samotným globálnym výpočtom prebieha v programe vyhľadávanie páru pre každú 

zachytenú a predchádzajúcimi filtrami vyfiltrovanú správu. Stanovená podmienka dvojice 

správ je, aby maximálny časový rozdiel medzi nimi bol 10 sekúnd a obe správy pochádzali od 

rovnakého lietadla. Program teda ku konkrétnej správe hľadá pár tak, že zo všetkých 

polohových správ najprv vyhľadá správu vzdialenú o 10 sekúnd, následne skontroluje CRP 

formát na 54. bite, či je k danej správe opačný a následne porovná ICAO adresu lietadla, ktorá 

musí byť v oboch správach zhodná. Ak platia všetky tri podmienky, správa je priradená ku 

sledovanej správe a ako dvojica sú „odoslané“ na globálny výpočet. 

V porovnaní s lokálnym dekódovaním je globálny výpočet o čosi zložitejší. Na princípe 

nasledujúcich výpočtov je postavená funkcia DF17_poloha_global: 

Zemepisná šírka [5] 

𝑑𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛 =
360

4∙𝑁𝑍
=

360

60
                                                                                                                    (2.1) 

𝑑𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑 =
360

4∙𝑁𝑍−1
=

360

59
                                                                                                           (2.2) 

𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛 = 𝑑𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛 ∙ [𝑚𝑜𝑑(𝑗, 60) + 𝐿𝑎𝑡𝑐𝑝𝑟𝐸𝑣𝑒𝑛]                                                                      (2.3) 

𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑 = 𝑑𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑 ∙ [𝑚𝑜𝑑(𝑗, 59) + 𝐿𝑎𝑡𝑐𝑝𝑟𝑂𝑑𝑑]                                                                          (2.4) 

Na južnej pologuli padajú pri výpočte hodnoty v intervale od 270 do 360, preto je nutná 

nasledujúca úprava zaručujúca hodnoty v intervale od –90 do +90: 
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𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛 = 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛 − 360       , 𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛 ≥ 270                                                                      (2.5) 

𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑 = 𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑 − 360          , 𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑 ≥ 270                                                                          (2.6) 

Výsledná hodnota zemepisnej šírky je vybratá na základe časového rámca správy, použije sa 

novšia poloha:  

𝐿𝑎𝑡 = {
𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛     , 𝑎𝑘 𝑇𝑒𝑣𝑒𝑛 ≥ 𝑇𝑜𝑑𝑑

𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑       , 𝑖𝑛𝑎𝑘                      
                                                                                            (2.7) 

Zemepisná dĺžka [5] 

Výpočet začína výpočtom počtu zón zemepisnej dĺžky (NL), ktorý je nad rámec ukážky 

výpočtu, a preto sa neuvádza.  

V prípade, že párna správa je novšia, prebieha nasledujúci výpočet: 

𝑛𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛), 1)                                                                                                      (2.8) 

𝑑𝐿𝑜𝑛 =
360

𝑛𝑖
                                                                                                                              (2.9) 

𝑚 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 {𝐿𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟𝐸𝑣𝑒𝑛 ∙ [𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛) − 1] − 𝐿𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟𝑂𝑑𝑑 ∙ 𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛) +
1

2
}                              (2.10) 

𝐿𝑜𝑛 = 𝑑𝐿𝑜𝑛 ∙ (𝑚𝑜𝑑(𝑚, 𝑛𝑖) + 𝐿𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟𝐸𝑣𝑒𝑛)                                                                              (2.11) 

V prípade, že nepárna správa je novšia, prebieha nasledujúci výpočet: 

𝑛𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑) − 1,1)                                                                                               (2.12) 

𝑑𝐿𝑜𝑛 =
360

𝑛𝑖
                                                                                                                              (2.13) 

𝑚 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 {𝐿𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟𝐸𝑣𝑒𝑛 ∙ [𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑) − 1] − 𝐿𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟𝑂𝑑𝑑 ∙ 𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡𝑜𝑑𝑑) +
1

2
}                              (2.14) 

𝐿𝑜𝑛 = 𝑑𝐿𝑜𝑛 ∙ (𝑚𝑜𝑑(𝑚, 𝑛𝑖) + 𝐿𝑜𝑛𝑐𝑝𝑟𝑂𝑑𝑑)                                                                                (2.15) 

Nasledujúca úprava zabezpečí, aby výsledok neprekročil 180 stupňov: 

𝐿𝑜𝑛 = 𝐿𝑜𝑛 − 360    , 𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑛 ≥ 180                                                                                         (2.16) 

 

Pre oba typy dekódovania, lokálne i globálne, platí, že za hodnoty s indexom ref sa dosádzajú 

súradnice referenčnej pozície. Hodnoty s indexom cpr predstavujú prevod určitej časti kódu 

ADS-B správy z binárnej do dekadickej podoby. Funkcie floor a mod sú matematické operácie, 

ktoré je možné vyhľadať v nápovede programu MATLAB. Presné definície spomínaných 

funkcií a parametrov nie sú predmetom tejto práce, preto sa bližšie neuvádzajú. 
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V skripte funkcie Mapovanie_krytia prebieha najprv výpočet podľa lokálneho dekódovania 

a následne podľa globálneho dekódovania. Po výpočte súradníc polôh podľa oboch typov 

dekódovania je vo funkcii nadefinované ich vzájomné porovnanie. Pre každú polohovú ADS-

B správu sa porovná, o akú hodnotu sa líši výsledok z lokálneho a globálneho výpočtu 

spôsobom, že sa jednoducho vypočíta rozdiel lokálnej a globálnej súradnice v absolútnej 

hodnote. V prípade, že je tento rozdiel menší než 0,01 (rozdiel hodnôt zemepisných súradníc), 

použije sa súradnica z lokálneho výpočtu. Pri rozdiele väčšom alebo rovnom 0,01 sa použije 

súradnica z globálneho výpočtu. Nasledujúci obrázok zobrazuje miesto v skripte funkcie, kde 

porovnávanie hodnôt vypočítaných súradníc prebieha: 

 

2.2.4 Výpočet výšky 

Dôležitým parametrom, ktorého výpočet prebieha v rámci dekódovania ADS-B správ je výška 

lietadla (Alt). Jej výpočet z dátového rámca ADS-B správy je pomerne jednoduchý. Informácie 

o výške lietadla sú v rámci správy zakódované v bitoch na pozíciách 41 až 52, celkovo teda 

12 bitov. Rozhodujúcou pozíciou je 48. bit, inak nazývaný aj Q-bit. Ten hovorí o tom, či je výška 

kódovaná v násobkoch 25 ft (ak je hodnota 1) alebo v násobkoch 100 ft (ak je hodnota 0). [5] 

Na základe násobkov, v ktorých je výška kódovaná, prebieha výpočet podľa nasledujúcich 

vzorcov:  

• násobky 25 ft: 

𝐴𝑙𝑡 = 𝑁 ∙ 25 − 1000    (𝑓𝑡)                                                 (3.1) 

• násobky 100 ft: 

𝐴𝑙𝑡 = 𝑁 ∙ 100    (𝑓𝑡)                                                      (3.2) 

 

Hodnota N je dekadický zápis binárneho čísla z pozícií 41 až 47 a 49 až 52 v ADS-B správe. 

Inými slovami, čísla na týchto pozíciách udávajú po prevedení z binárneho na dekadický zápis 

hodnotu N. 

Obr. 7 – Porovnanie súradníc z lokálneho a globálneho dekódovania 
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2.2.5  Finalizácia premenných 

Finalizácia premenných je krátky segment funkcie, v ktorom dochádza k odstráneniu 

prebytočných riadkov z predchádzajúcich iterácií. Kľúčovým výsledkom finalizácie 

premenných je vytvorenie „troch stĺpcov“, ktoré reprezentujú polohové súradnice lietadla. 

Stĺpce nesú informácie o zemepisnej šírke, zemepisnej dĺžke a výške lietadla nad  strednou 

hladinou mora podľa ISA. Na tieto premenné nesúce názvy Lat_all, Lon_all a Alt_all je možné 

hľadieť ako na maticu s troma stĺpcami a n riadkami. Parameter n predstavuje počet 

zachytených polôh. Táto matica troch premenných je predmetom ďalších výpočtov 

a reprezentuje najpodstatnejší výsledok všetkých predchádzajúcich segmentov funkcie 

Mapovanie_krytia.  

Ukážka na nasledujúcom obrázku:  

 

2.2.6 Parametre prijímača 

Parametre prijímača sú, obdobne ako pri sledovaných lietadlách, zemepisná šírka, zemepisná 

dĺžka a nadmorská výška. Na rozdiel od lietadiel, pri ktorých sa nadmorská výška udáva 

v stopách (ft), sa výška prijímača udáva v metroch nad morom. 

Ako bolo vyššie v texte spomenuté, časť s nastavením parametrov prijímača je pri možných 

budúcich úpravách kódu funkcie možné zaradiť pred samotné dekódovanie správ. Z určitých 

dôvodov by však dochádzalo k zdržiavaniu výpočtu polohy lietadiel, preto je zaradená neskôr. 

Údaje z nej sú využiteľné aj v dekódovaní správ, a síce pri stanovení referenčnej pozície 

v rámci lokálneho dekódovania. Zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku prijímača ako referenčnú 

pozíciu je potrebné zadať manuálne do skriptu funkcie v časti dekódovanie správ a lokálne 

dekódovanie. 

Obr. 8 – Výsledné premenné výpočtov (šírka, dĺžka, výška) 
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Pre potreby výpočtov v ďalšej časti mapovania boli vytvorené premenné Alt_prijimac, 

Lat_prijimac a Lon_prijimac, do ktorých sa nahrajú odpovedajúce hodnoty na základe 

premennej Rx. Priradenie hodnôt prebieha automaticky, manuálne sa zadáva iba premenná 

Rx v predchádzajúcej časti skriptu.  

Aktuálne rozmiestnenie prijímačov ADS-B v čase vypracovávania tejto práce bolo realizované 

v réžii Ústavu leteckej dopravy. Aktuálny stav parametrov prijímačov zobrazuje nasledujúca 

tabuľka: 

 

 Strahov LKPR City Tower LKLT 

Alt_prijimac [m] 338,33 208,62 377,21 284,90 

Lat_prijimac 50,080512805 50,106222000 50,050384622 50,129189000 

Lon_prijimac 14,395710655 14,273418000 14,436212947 14,525771000 

 

2.2.7 Separácia šumu 

Separácia šumu bola do skriptu mapovacej funkcie pridaná po realizácií opakovaných meraní. 

Fakultné prijímače, skúmané v tejto práci sú obmedzené určitým teoretickým rozsahom, 

o ktorom sa predpokladá, že nebude pri meraní prekročený. Na základe opakovaných analýz 

dát bol teoretický rozsah odhadnutý na maximálne 500 km. Je málo pravdepodobné, aby 

lowcostová ADS-B anténa dokázala zachytiť lietadlo vzdialené viac ako 500 km.  Určité 

odchýlky sú prípustné s ohľadom na odrazoy v ionosfére, keď nie je vylúčené, že polohová 

správa bude zachytená aj mimo teoretický rozsah prijímača.  

Pri analýze väčšieho množstva dát za obdobie cca jedného týždňa už je možné po grafickom 

zobrazení zachytených polôh pozorovať približný tvar smerovej charakteristiky prijímača.  

Na základe obrázkov, ktoré boli vytvorené vykreslením zaznamenaných polôh bolo možné 

skonštatovať, že dáta boli zahlcované šumom, ktorý však vykazoval pravidelné tvary. 

Spravidla sa vytvoril jeden centrálny obrazec smerovej charakteristiky, ktorý sa v pravidelných 

intervaloch opakoval vytvárajúc pri dostatočnej dávke predstavivosti pravidelnú mriežku. 

Centrálny obrazec reprezentuje možné reálne krytie prijímača. Polohy zachytené mimo neho 

vykazujú s prihliadnutím na ich vzdialenosť od sledovaného prijímača znaky šumu. Pre lepšiu 

názornosť sú v práci zaradené nasledujúce obrázky, ktoré uvedené abnormity zobrazujú. 

Modré čiary a plochy, ktoré sa v obrázkoch vyskytujú sú v skutočnosti zložené z jednotlivých 

polohových bodov, ktoré vzhľadom na svoj počet takéto obrazce vytvárajú. Polohové body sú 

zobrazené vo vzťahu k mapovému podkladu, ktorý je naznačený v obrázkoch čiernou farbou. 

 

Tab. 6 – Parametre fakultných ADS-B prijímačov 
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Obr. 9 – Správy zachytené prijímačom Strahov so zobrazením šumu 

Obr. 10 – Správy zachytené prijímačom LKPR so zobrazením šumu 
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Obr. 11 – Správy zachytené prijímačom City Tower so zobrazením šumu 

Obr. 12 – Správy zachytené prijímačom LKLT so zobrazením šumu 
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Tieto obrázky sú v skutočnosti iba výsekom z celého zachyteného obrazca. Pôvodný obrazec 

obsahuje ešte mnoho osamotených a vzdialených bodov, ktoré pri zobrazení zväčšujú mierku 

celého obrázku.  

Abnormitu nameraných bodov ilustruje príklad, keď najvzdialenejší bod pri analýze prijímača 

LKLT bol po prevedení do metrickej sústavy zachytený vo vzdialenosti 6 561 km. V zobrazení 

na mape vyzerá táto vzdialenosť nasledovne: 

 

Podľa obrázka by to znamenalo, že prijímač je schopný zachytiť lietadlá napríklad nad štátom 

New York v USA. Toto je pochopiteľne nereálne, a preto boli hodnoty skúmaných premenných 

Lat a Lon, teda zemepisnej šírky a dĺžky, podrobené ďalšej analýze, ktorú ilustrujú nasledujúce 

grafy. Hodnoty premenných sú zobrazené v zachytenom poradí. 

Obr. 13 – Vzdialenosť 6561 km od prijímača LKLT [6] 

Obr. 14 – Hodnoty zemepisnej šírky zachytené prijímačom LKLT 



30 
 

 

Na hodnotách zemepisnej šírky je vidieť, že väčšina z nich osciluje okolo hodnoty 50. 

Vzhľadom na zemepisnú polohu Prahy je možné skonštatovať, že takéto hodnoty nijak 

nevybočujú z normálu. Pozoruhodné sú početné lokálne maximá siahajúce k hodnotám +360 

a taktiež početné presahy hodnoty +90. Hodnoty, ktoré by naopak podliezali hodnotu -90, teda 

južný pól, zaznamenané neboli. V prípade tejto konkrétnej analýzy prijímača LKLT bolo 

zaznamenaných celkovo 5 416 119 hodnôt zemepisnej šírky, z čoho počet abnormálnych 

hodnôt bol 3 797, čo predstavuje 0,07% z celkového počtu. Počet abnormálnych hodnôt pri 

opakovaných analýzach viacerých prijímačov nikdy spravidla nepresiahol 2% z celového počtu 

zaznamenaných hodnôt. 

Pri zemepisnej dĺžke bol pre lepšiu názornosť a vzhľad grafu vybratý len výsek z celkového 

množstva dát. Keďže sa vzhľad grafu opakuje v celom rozsahu hodnôt, na grafickú 

prezentáciu je daný výsek postačujúci. Aj v tomto prípade je vidieť, že body oscilujú v spodnej 

polovici intervalu 0-50, kde sa približne na 14. poludníku nachádza samotná Praha, čo samo 

o sebe z normálnych hodnôt nevybočuje. Z normy znovu vybočujú lokálne maximá siahajúce 

až k hodnote 360, avšak sú omnoho početnejšie než v prípade zemepisnej šírky.  

Za účlom zistenia chybovosti údajov boli opakovane kontrolované polohové dekódovacie 

funkcie poskytnuté Ústavom leteckej dopravy, a to funkcia pre lokálne dekódovanie 

DF17_poloha a funkcia pre globálne dekódovanie DF17_poloha_global. Kontrolované boli 

predovšetkým výpočtové postupy a ich prípadný nesúlad s dekódovacou príručkou ako možná 

príčina chybovosti údajov. Zistilo sa, že funkcie sú naprogramované správne a nemali by byť 

príčinou opakovane vznikajúcej situácie. Ďalšou predpokladanou príčinou chybovosti údajov 

bolo nesprávne porovnávanie ICAO adries lietadiel pri globálnom dekódovaní, avšak po 

spätnej kontrole skriptu funkcie sa aj táto časť kódu preukázala byť správna.  

Obr. 15 – Výsek hodnôt zemepisnej dĺžky zachytených prijímačom LKLT 
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Opakovane tiež prebiehali merania na menšom počte dát reprezentujúcich jeden deň, 

prípadne len určité špičkové hodiny počas dňa. Zaujímavým faktom je, že vo výsledkoch týchto 

meraní sa nevyskytol šum ani v jednom prípade. Takto namerané dáta vizuálne odpovedali 

stredovému obrazcu smerovej charakteristiky zachytenej na obrázkoch vyššie prekrývajúc len 

Českú republiku a okolie. Nasledujúci obrázok slúžiaci ako príklad zobrazuje polohové dáta 

zachytené prijímačom LKPR za obdobie 5 hodín. Je možné pozorovať, že žiaden šum sa pri 

analýze menšieho počtu dát nevytvoril. 

 

Napokon bol pre smerodajné zobrazenie analyzovaných dát vybraný spôsob tvrdej separácie 

šumu, t. j. vymedzenie sektoru, v ktorom sa predpokladá na základe opakovaných meraní, že 

môžu byť lietadlá prijímačom zachytené s pridaním určitej rezervy, aby nedochádzalo k filtrácii 

relevantných dát. Sektor bol stanovený na základe vizuálnych pozorovaní výsledkov 

a následného merania, pri ktorom bolo preukázané, že väčšina polohových bodov sa 

nachádza medzi 45. a 55. stupňom severnej zemepisnej šírky a 7. a 22. stupňom západnej 

zemepisnej dĺžky. Jeho veľkosť približne odpovedá ploche zobrazenej na obr. 16. 

Z praktického pohľadu prebieha odstránenie šumu tak, že sa sledujú premenné Lat_all 

a Lon_all. Ak hodnota aspoň jednej premennej neodpovedá hodnotám vymedzeného sektoru, 

odstráni sa príslušný riadok v premenných Lat_all, Lon_all a Alt_all.  Na nasledujúcom obrázku 

je sledovaný sektor zvýraznený zelenou farbou. 

 

Obr. 16 – Dáta zachytené prijímačom LKPR za obdobie 5 hodín 
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Zobrazenie načítaných dát po odfiltrovaní šumu poskytuje reálnejšiu predstavu o skutočnom 

krytí prijímačov. Ďalšie výpočty prebiehajúce na dátach sú o niečo rýchlejšie a vytvorené 

obrázky zachytených polôh sú navyše bez zobrazenie šumu prehľadnejšie. Na nasledujúcom 

obrázku zobrazujúcom polohové správy prijímača LKLT po odstránení šumu sa črtajú kontúry 

hranice sledovaného sektora vytvorené rovnobežkami 45°N a 55°N a poludníkmi 7°E a 22°E.  

 

 

Obr. 17 – Vymedzenie sledovaného sektora [7] 

Obr. 18 – Polohové správy zachytené prijímačom LKLT po odstránení šumu 



33 
 

V rámci predmetného segmentu funkcie Mapovanie_krytia dochádza ďalej k odstráneniu 

riadkov s prázdnymi hodnotami. V premenných Lat_all, Lon_all a Alt_all dôjde naraz 

k odstráneniu celého riadku práve vtedy, keď aspoň jedna z premenných obsahuje 

v príslušnom riadku prázdnu hodnotu (hodnotu NaN).  

Napriek dojmu relatívnej rozsiahlosti separačných podmienok bolo viacpočetnými meraniami 

preukázané, že počet odstránených riadkov s hodnotami zemepisnej šírky a dĺžky 

nezapadajúcimi do vymedzeného sektora, alebo riadkov obsahujúcich prázdnu hodnotu, je 

pomerne malý. Zásah do skúmaného súboru zaznamenaných dát sa pohybuje v jednotkách 

percent, napríklad v súbore so 7 miliónmi hodnôt je v rámci separácie šumu odstránených 100 

tisíc riadkov, čo predstavuje cca 1,5% z celkového počtu. Je teda možné skonštatovať, že 

väčšina relevantných polohových bodov sa skutočne nachádza vo vymedzenom sektore a ich 

relevantnosť zostane po separácii šumu zachovaná.  

Na základe predošlého skúmania nie je možné s istotou potvrdiť, že pri analýze menšieho 

množstva dát sa šum nevytvorí, kdežto pri väčšom množstve dát dôjde ku vytvoreniu šumu 

automaticky. Avšak opakované merania preukazovali, že v prípade analýzy menšieho 

množstva správ zaznamenaných za menšie časové obdobie sa šum nevytváral. Premenné 

Lat a Lon nadobúdali hodnoty spadajúce do požadovaných predpokladaných intervalov. 

V prípade analýzy správ zaznamenaných za niekoľko dní až týždeň nadobúdali spomínané 

premenné nereálne hodnoty siahajúce k číslu 360, čo zobrazujú predošlé obrázky. 

Predchádzajúce pozorovania nasvedčujú tomu, že tendencia vzniku šumu sa vyskytuje práve 

pri jednorazovej analýze veľkého počtu dátových súborov. V budúcej nadstavbe práce môže 

byť práve toto konštatovanie predmetom ďalšieho výskumu. 

2.2.8 Prepočet súradnicového systému 

Súradnicový systém používaný pri dekódovaní polohy lietadiel sa nazýva WGS 84. Je tvorený 

pravotočivou sústavou so stredom v ťažisku Zeme. Kladná os x smeruje ku priesečníku 

nultého poludníka a rovníka, kladná os z k severnému pólu a kladná os y je na obe osi kolmá 

v smere rotácie Zeme. [8] Z praktického hľadiska je výhodné zobrazovať polohy lietadiel 

vzťahujúc ich k sledovanému prijímaču ako k referenčnej pozícii so súradnicami [0,0], čo 

umožňuje pracovať s polohovými bodmi v metrických vzdialenostiach od polohy sledovaného 

prijímača. Pre tento účel sa používa súradnicový systém ENU (East North Up), ktorý umožňuje 

zobrazenie pozemného referenčného rámca ako časti povrchu zemského elipsoidu. Na 

konverziu medzi systémom WGS 84 a ENU sa používa súradnicový systém ECEF (Earth-

centered, earth-fixed). ECEF pracuje so stredom Zeme ako s centrom hmoty Zeme so 

súradnicami [0,0,0]. Súradnicový systém rotuje spoločne s planétou, tzn. súradnica polohy na 
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povrchu Zeme je pevná a nemení sa. [9] Vzťah medzi systémom WGS 84, ECEF a ENU 

ilustruje nasledujúci obrázok.     

 

Segment mapovacej funkcie, kde prebieha prepočet súradníc medzi jednotlivými 

súradnicovými systémami sa nazýva Prepočet súradnicového systému. Slúžia na to postupne 

funkcie wgs2ecef a xyz2enu. Vstupnými parametrami do prvej z funkcií je zemepisná šírka, 

zemepisná dĺžka a výška lietadla. Jej výsledkom sú súradnice x,y,z v systéme ECEF, ktoré sú 

zároveň vstupnými parametrami druhej z funkcií. Výsledkom funkcie xyz2enu sú súradnice 

e,n,u, ktoré udávajú vzdialenosť od sledovaného prijímača v metroch. Do funkcie xyz2enu sa 

taktiež manuálne zadáva požadovaný stred súradnicového systému ENU. Z praktického 

hľadiska je najvhodnejšie nadefinovať ako stred ENU polohu sledovaného prijímača vzhľadom 

na znalosť jeho presnej polohy.  

Dôležitou súčasťou daného segmentu funkcie je načítanie hraníc Českej republiky. Súbor vo 

formáte .csv s polohovými súradnicami hraničných bodov bol pre účely bakalárskej práce 

poskytnutý autorovi Ústavom leteckej dopravy. Načítava sa prostredníctvom funkcie load. Pre 

správne načítanie je nutné v skripte funkcie presne nadefinovať adresár uloženia súboru. 

Premenná A, ktorá je výsledkom načítania hraničných bodov obsahuje tri stĺpce, zemepisnú 

šírku, zemepisnú dĺžku a nadmorskú výšku daných bodov. Vykreslenie hraníc ČR je súčasťou 

všetkých predchádzajúcich obrázkov zobrazujúcich načítané polohové správy.  

Nedokonalosťou predchádzajúcich výpočtov je nesúlad typu poskytovanej výšky  u hraničných 

bodov a lietadiel. Poloha stredu súradnicového systému ENU odpovedá polohe sledovaného 

Obr. 19 – Vzťah medzi súr. systémami WGS 84 (žltá), ECEF (modrá) 

a ENU (zelená) [10] 
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prijímača, teda je pevne daná. Nadmorská výška hraničných bodov je taktiež pevne daná 

a nemení sa. Problém nastáva pri výške lietadla. V polohovej správe je poskytovaná 

barometrická výška, tj. výška nad strednou hladinou mora podľa štandardnej atmosféry. Pokiaľ 

reálny pokles tlaku neodpovedá priebehu podľa štandardnej atmosféry, údaj o výške nie je 

presný. Z dôvodu zosúladenia jednotiek vo výpočte sa v skripte funkcie nachádza prevod 

barometrickej výšky lietadiel zo stôp na metre. Premenná s výškovými údajmi v metroch sa 

nazýva Alt_allmet. 

Navyše je potrebné podotknúť, že poloha stredu súradnicového systému ENU definuje 

v danom lokálnom súradnicovom systéme nulovú výšku. Predovšetkým pri vykreslení hraníc 

ČR to znamená, že pokiaľ sa niektoré hraničné body v nížinatých oblastiach nachádzajú pod 

nadmorskou výškou stredu ENU (nadmorskou výškou sledovaného prijímača), bude ich výška 

vykazovať záporné hodnoty.  

2.2.9 Pomocné zobrazenie 

Pre vytvorenie predchádzajúcich obrázkov, ktoré zobrazujú zachytené polohové body 

a hranice Českej republiky, bol vytvorený segment funkcie Mapovanie_krytia. Jeho účelom je 

zobrazenie zachytených polôh v grafe, na ktoré sa používa funkcia plot. Dôvodom jeho 

vytvorenia boli početné merania realizované v procese tvorby softvérového riešenia 

mapovania, ktorých grafická prezentácia pomohla k presnejšiemu nastaveniu parametrov 

dekódovania, odstránenia šumu apod. 

Súčasťou segmentu je tiež vytvorenie priestorového obrazca, ktorý okrem zemepisnej šírky 

a zemepisnej dĺžky zahŕňa aj výškový parameter lietadla. Priestorový obrazec sa v práci 

nenachádza a poslúžil len na pomocné účely. Funkcia na vykreslenie 3D polohy v grafe 

použitá v skripte funkcie sa nazýva scatter3. 

2.2.10 Plošná sektorizácia 

Výsledkom predchádzajúcich meraní a výpočtov za predpokladu ich úspešnosti je množina 

surových dát, polohových bodov roztrúsených v priestore. Práca s týmto typom dát je často 

vzhľadom k ich grafickej reprezentácii zložitá. Za účelom spracovania a uľahčenia výpočtov je 

v práci použité tzv. kvantovanie, proces, pri ktorom dochádza k redukcii množstva dát pre 

ďalšie výpočty, avšak so snahou o čo najmenšiu stratu informácií. V ďalších výpočtoch sú dáta 

kvantované do určitého rastra, ktorého vytváraním vzniknú pomyselné sektory. V procese 

kvantovania je určené, ktoré z pôvodných surových dát spadajú do ktorého sektora spôsobom 

reflektujúcim mienený výsledok. V prípade potreby znalosti intenzity v sektore je spočítané 

množstvo správ, ktoré do daného sektora spadá a vyjadrené skalárnou hodnotou. V prípade 

potreby informácie o tom, či sa daný bod v sektore nachádza alebo nie, je informáciu možné 

vyjadriť binárnou hodnotou. Kvantovaním sú získané informácie, ktoré sa po novom vzťahujú 
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k daným sektorom, nie k jednotlivým správam. Samotné skalárne alebo binárne hodnoty sú 

uložené v rôznych abstraktných dátových štruktúrach (dátové polia a matice). 

Po rozdelení sledovanej oblasti na sektory je možné pristúpiť k vhodnej vizualizácii. Jednou 

z možností pre zobrazenie polohových správ v 2D je vytvorenie heatmapy (dosl. teplotná 

mapa), ktorá zobrazuje intenzitu príjmu správ, teda hustotu zachytených správ po jednotlivých 

sektoroch a dáta zobrazuje prostredníctvom spojitého farebného spektra, v ktorom súbor 

hodnôt je reprezentovaný určitou farbou. Súčasťou 2D obrázka je aj vytvorenie hranice krytia. 

Predpokladom pre vytvorenie heatmapy je matica s hodnotami počtu zachytených polôh v 

sektore. V segmente Plošná sektorizácia je krok rastra empiricky nastavený na 4000x4000 

segmentov, tzn. rozdelenie sledovanej oblasti na 16 miliónov plošných sektorov. Výsledkom 

separácie šumu sú zredukované premenné E a N (prepočítaná zemepisná šírka a zemepisná 

dĺžka z WGS na ENU), ktorých rozmer je delený nastaveným krokom mriežky. To umožní, 

každej polohovej správe určiť index na pomyslených osiach x a y, a tým ju zaradiť do 

odpovedajúceho sektora. V skripte je preddefinovaná nulová matica počtu polôh, ktorá je 

následne upravovaná v cykle for. Ten prechádza cez premenné E a N reprezentujúce 

polohové súradnice v ENU a na základe pridelených indexov zväčší v matici v príslušnej 

bunke hodnotu o +1. Výsledkom je matica DensityMatrix, ktorej bunky predstavujú plošné 

sektory a hodnoty v nich reprezentujú počet polohových bodov. 

Následne je vytvorená samotná heatmapa, ktorá prostredníctvom funkcie imagesc zobrazuje 

výslednú maticu počtov polôh a hranica krytia, ktorá množinu zaznamenaných polôh obaľuje 

hraničnou krivkou. Zobrazenie heatmapy poskytuje zobrazenie lokalít s vysokou hustotou 

lietadiel v sektore, tzv. hotspotov. Opakované merania ukázali, že hotspoty s najvyšším 

počtom zaznamenaných polôh sa pri všetkých skúmaných prijímačoch premietli v okolí Letiska 

Václava Havla a vo vyťažených letových koridoroch nad Českou republikou a okolím. Pre 

vytvorenie hranice krytia v 2D obrázku sa používa funkcia boundary. Táto funkcia prechádza 

skúmanými bodmi vyprodukujúc indexy, ktoré určujú poradie konkrétnych bodov tvoriacich 

hraničnú krivku. Krivka je následne vykreslená funkciou plot. Počiatočný problém pri vytváraní 

hranice krytia sa ukázal vo výskyte tzv. výstrelového šumu v podobe osamotených sektorov 

so zaznamenanými polohovými správami umiestnenými mimo teoretickej kruhovej prijímacej 

charakteristiky antény. Tieto sektory boli pozostatkom nedokonalého odstránenia šumu 

v predošlých segmentoch funkcie, čoho výsledkom vytvorené prijímacie charakteristiky 

nadobúdali nereálne tvary. Pre reprezentatívny výsledok 2D smerovej charakteristiky muselo 

dôjsť k úprave hodnôt  výslednej matice prostredníctvom mediánového filtra, ktorý výstrelový 

šum redukuje. Táto metóda potlačila v zobrazení vzdialené sektory vykazujúce určitý počet 

správ mimo predpokladaného teoretického krytia a zároveň umožnila reálnejšie vykreslenie 
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hranice krytia. Mediánový filter ilustruje nasledujúci obrázok charakteristiky z prijímača City 

Tower: 

 

Mediánový filter je realizovaný funkciou medfilt2 a jeho parametre sú nadefinované v skripte 

funkcie. Pre premietnutie dosahu antény do sledovanej oblasti je v heatmape zobrazený 

mapový podklad v podobe hraníc Českej republiky. Tie, aby zodpovedali realite, prešli zmenou 

mierky vychádzajúc z kroku rastra. Prepočet mierky mapy je súčasťou kódu funkcie. 

2.2.11 Priestorová sektorizácia 

Priestorová sektorizácia je založená na princípe plošnej sektorizácie popísanej 

v predchádzajúcej kapitole. Virtuálny priestor sledovanej oblasti je rozdelený priestorovou 

mriežkou s rozmermi 101x101x96 objemových jednotiek. Funkcia pracuje s trojrozmernou 

maticou DensityMatrix3D. Do nej je v procese ukladaná informácia o prítomnosti správy v tom-

ktorom sektore. Z dôvodu výstrelového šumu je vo funkcii, podobne ako v 2D smerovej 

charakteristike, aplikovaný mediánový filter potláčajúci vzdialené sektory mimo teoretického 

krytia prijímača. Pridané je zobrazenie hraníc ČR reflektujúce výškový parameter hraničných 

bodov a upravená mierka výškovej osi Z. Os Z má pridaný numerický popis hodnôt výšky 

v metroch, ktorý je generovaný z výšky nad strednou hladinou mora jednotlivých polohových 

správ. Mierka osi Z vychádza z prepočtu najvyššej zaznamenanej výšky delenej výškou 

objemového segmentu. Výsledkom priestorovej sektorizácie sú izoplochy vytvorené z 3D 

matice funkciou isosurface. Následne sú funkciou patch vykreslené do výsledného 

volumetrického 3D telesa predstavujúceho reálny krycí záber jednotlivých prijímačov. 

Vykreslenie 3D telesa spolu s hranicami reflektuje zakrivenie Zeme, čo je dôsledkom prepočtu 

do súradnicového systému ENU. Obrázky výsledných 3D telies sú prezentované v kapitole 3.  

Obr. 20 – Porovnanie smerových charakteristík pred a po aplikácii mediánového filtra 
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3 Smerové prijímacie charakteristiky prijímačov 

Aplikovanie terénnych máp a modelov šírenia signálu by umožnilo vytvoriť exaktný 

matematický model krycej smerovej charakteristiky prijímača. Jediný parameter, ktorý je v tejto 

práci využitý pre mapovanie reálneho krytia, je znalosť polohy lietadla z polohovej správy 

a polohy prijímača. Pri tomto type užitej metódy mapovania je nutné počítať s možnou 

absenciou polohových správ v sektoroch, ktoré sa v reálnom krycom zábere prijímača môžu 

nachádzať, avšak za bežných okolností sa v nich letecká prevádzka neuskutočňuje. Dané 

sektory tak síce môžu spadať do krycieho záberu anténneho systému, no pre absenciu 

polohových dát budú vo vytvorených smerových prijímacích charakteristikách zobrazené ako 

sektory bez krytia.  

Farebné spektrum heatmapy bolo segmentované na päť úrovní príjmu polohových správ. 

Heatmapa poskytuje vizuálnu informáciu o hustote prijatých polohových správ, resp. intenzite 

výskytu lietadiel v jednotlivých sektoroch reálneho krytia prijímača. Heatmapa používa farebné 

spektrum jet, v ktorom bordová farba reprezentuje sektory s vysokým počtom prijatých 

správ, naopak tmavomodrá farba reprezentuje sektory, kde anténa dosah nemá a počet 

prijatých správ bol nulový.  

U všetkých sledovaných prijímačov je možné sledovať pokles počtu prijatých správ 

s narastajúcou vzdialenosťou od prijímača smerom ku stanovenej hranici krytia. V zobrazení 

heatmapy je možné pozorovať výskyt bordových sektorov s intenzívnym príjmom správ v okolí 

prijímača, ktoré postupne prechádzajú do bledomodrej farby. Bordové oblasti vyskytujúce sa 

v širšom okolí Prahy a stredných Čiech približne zodpovedajú koncovým riadeným oblastiam 

a okrsku Letiska Václava Havla. Pozorovateľné sú taktiež koridory tiahnuce sa v smere západ-

východ, resp. severozápad-juhovýchod a zodpovedajú letovým trasám predovšetkým medzi 

Západnou Európou/Severnou Amerikou a Juhozápadnou Áziou (Arabskými krajinami). Tieto 

letové koridory bývajú denne najviac vyťažené, čo samotné heatmapy potvrdzujú u všetkých 

sledovaných prijímačov. 

V zobrazených heatmapách sú taktiež pozorovateľné anomálie v reálnom krytí pozostávajúce 

z rôznych kruhových  a iných nepravidelných výsekov vsadených do ideálneho kruhového 

tvaru smerovej prijímacej charakteristiky. Tieto oblasti bez krytia sú dôsledkom vlastného 

umiestnenia anténneho systému v konkrétnej lokalite. Príčinou sú prekážky nachádzajúce sa 

v okolí antény, ktoré tienia a zabraňujú príjmu správ z určitých smerov.  

Zobrazené 3D telesá vizuálne reprezentujú hranicu krytia prijímačov vymedzením krycieho 

objemu v priestore sledovanej oblasti. Rôzne nerovnosti, ktoré sa na telese vyskytujú sú 

spôsobené rôznou výškovou hladinou zaznamenaných správ a taktiež vlastným umiestnením 

anténneho systému v okolitom prostredí. Podlhovasté laloky nepravidelne trčiace z telesa 
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krycieho záberu sú dôsledkom prekážok v okolí antény. Poloblúkový tvar telesa a hraníc ČR, 

ktorý je v obrázkoch badateľný, reflektuje zakrivenie povrchu Zeme a taktiež aj vzdialenosť od 

skúmaného prijímača. Natočenie zobrazeného modelu pod rovnakým uhlom umožňuje lepšie 

vzájomné porovnávanie krycieho záberu. Obrázky telesa z pohľadu spredu poskytujú 

predstavu a o výškovej miere krytia prijímačov, ktorá môže byť vhodným parametrom na 

porovnanie krytia. Deficitom tohto vyobrazenia je snaha prezentovať trojrozmerný objekt na 

dvojrozmernom obrázku. Zobrazenie 3D telesa priamo v softvérovom prostredí umožňuje 

interaktívnu prácu s objektom v podobe natáčania do rôznych uhlov a smerov, o čo je čitateľ 

práce z pochopiteľných dôvodov ochudobnený.  

Nasledujúce podkapitoly obsahujú výsledné obrázky heatmáp a 3D telies ako reálnych krycích 

charakteristík jednotlivých skúmaných prijímačov. Prezentované výsledky boli namerané na 

objeme dátových správ v trvaní 168,7 hodiny, čo predstavuje 506 dátových súborov.  
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3.1 Strahov 

Príčina výskytu oblastí bez krytia je preukázateľná na Obr. 20 a Obr. 21 na prijímači Strahov. 

Lowcostová anténa bola umiestnená v danej lokalite na streche výťahovej šachty na kovovej 

tyči s miernym natočením severovýchodným smerom. Zo západnej a južnej strany bola anténa 

tienená zábradlím a ďalšími telekomunikačnými prostriedkami v podobe antén a satelitov 

taktiež umiestnených na streche výťahovej šachty. Situáciu ilustruje výsledná prijímacia 

smerová charakteristika, v ktorej sa potlačenie príjmu správ dá pozorovať v podobe väčších 

výsekov bez krytia. 

 

  

Obr. 21 – Hranica krytia prijímača Strahov 
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Obr. 22 – 3D teleso – Strahov, pohľad zvrchu  

Obr. 23 – 3D teleso – Strahov 
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Obr. 24 – 3D teleso – Strahov so zobrazením výšky 
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3.2 LKPR  

Prijímač s najširším záberom a najväčším množstvom zachytených správ je prijímač v lokalite 

LKPR, príčinou čoho pravdepodobne je relatívne rovinatý povrch v lokalite Letiska Václava 

Havla. Prijímacia charakteristika daného prijímača sa najviac približuje ideálnemu kruhovému 

tvaru zo západnej a južnej strany a vykazuje výborný dosah do vzdušného priestoru Nemecka 

a Rakúska. Dobre pozorovateľná anomália v krytí sa v krycom zábere vytvára 

v severozápadnej časti zasahujúc do vzdušného priestoru Poľska. Táto oblasť so slabším 

krytím môže súvisieť s redšou premávkou lietadiel nad severovýchodom Českej republiky 

a juhozápadom Poľska. Pokles príjmu správ z daného smeru by však pravdepodobne nebol 

taký výrazný, keďže vo vzdušnom priestore nad danými územiami sa rozsiahlejšie zakázané, 

prípadne obmedzené oblasti pre prevádzku leteckej dopravy nenachádzajú. Slabší krycí záber 

v danom smere bude pravdepodobne  v kombinácii s predošlým dôvodom aj v tomto prípade 

súvisieť s umiestnením fyzických prekážok príjmu správ severozápadne od antény prijímača.  

 

 

  

Obr. 25 – Hranica krytia prijímača LKPR 
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Obr. 26 – 3D teleso – LKPR, pohľad zvrchu  

Obr. 27 – 3D teleso – LKPR 
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Obr. 28 – 3D teleso – LKPR so zobrazením výšky 
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3.3 Pankrác 

Azda najzreteľnejšie vidno potlačenie príjmu správ na Obr. 29-32 na prijímači City Tower, na 

ktorom príjem správ z východného smeru je úplne blokovaný. Pár sektorov vykazujúcich určitý 

počet dát sa síce smerom na východ od lokality vyskytovalo, pravdepodobne sú však 

výsledkom odrazov alebo šumu. Zo zobrazenej vyžarovacej charakteristiky je zrejmé, že 

anténa prijímača na Pankráci je umiestnená pri stene alebo na západnej strane budovy City 

Tower. 

 

 

 

 

  

Obr. 29 – Hranica krytia prijímača City Tower 
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Obr. 30 – 3D teleso – City Tower, pohľad zvrchu  

Obr. 31 – 3D teleso – City Tower 
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Obr. 32 – 3D teleso – City Tower so zobrazením výšky 
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3.4 Letňany 

 

Obr. 33 – Hranica krytia prijímača LKLT 

Obr. 34 – 3D teleso – LKLT, pohľad zvrchu  
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Obr. 35 – 3D teleso – LKLT 

Obr. 36 – 3D teleso – LKLT so zobrazením výšky 
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4 Profesionálna anténa 

4.1 Výmena antény 

Dňa 12. júna 2018 bola realizovaná výmena pôvodnej lowcostovej antény za profesionálnu 

anténu od firmy ERA. Pôvodná anténa bola umiestnená na streche výťahovej šachty 

nachádzajúcej sa na streche Bloku č. 11 strahovských vysokoškolských internátov. 

Umiestnenie pôvodnej antény nebolo v réžii autora bakalárskej práce. Anténa bola umiestnená 

v severovýchodnom rohu výťahovej šachty, mierne vytočená do strany, zo severozápadnej 

strany zatienená  inou anténou a zo západnej strany zábradlím. Názornú ukážku poskytujú 

nasledujúce fotografie. 

 

Montáž novej profesionálnej antény bola realizovaná takým spôsobom, aby v čo najväčšej 

miere kopírovala umiestnenie pôvodnej  lowcostovej antény. Namontovaná bola na rovnaké 

miesto so zatienením od vedľa umiestnenej antény a zábradlia, aby sa zachovali pôvodné 

podmienky pre zber dát. Upevnenie antény pozostáva z ukotvenia kovového ramena, ktoré 

anténu drží, maticovými skrutkami ku pôvodnej kovovej tyči. Kovové rameno pozostáva 

z držiaka a kovovej svorky, ktoré kovovú tyč zvierajú. Anténa je k držiaku upevnená štyrmi 

pogumovanými skrutkami s vnútornou hexalobulárnou drážkou. Prenos dát je zabezpečený 

premontovaním koaxiálneho kábla z pôvodnej antény. Ochranu antény a prijímača pred 

výbojom z blesku zabezpečuje bleskoistka, ktorá bola súčasťou predchádzajúcej konštrukcie. 

Bleskoistka je následne napojená na sústavu bleskozvodov budovy Bloku č. 11. Umiestnenie 

profesionálnej antény je prezentované na nasledujúcich obrázkoch. Miesto umiestnenia 

pôvodnej antény je dobre viditeľné na kovovej tyči vľavo od antény s viditeľnými stopami po 

kovovej svorke upevňujúcej pôvodnú anténu. Zvýraznené je žltým kruhom. 

Obr. 37 – Severozápadný pohľad na šachtu (anténa zvýraznená 

červenou),  detailnejší južný pohľad na anténu  
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Obr. 38 – Profesionálna anténa so zvýraznením umiestnenia pôvodnej antény 

Obr. 39 – Napojenie antény koaxiálnym káblom a bleskoistkou, detail na napojenie 

bleskoistky na sústavu bleskozvodov budovy 
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4.2 Porovnanie smerových charakteristík 

Z pohľadu porovnania smerových krycích charakteristík prijímača Strahov po inštalácii 

profesionálnej antény je možné na základe graficky prezentovaných výsledkov skonštatovať, 

že v krycom zábere prijímača nastala zmena. Smerová prijímacia charakteristika prijímača 

Strahov zväčšila plochu vytýčenú hranicou krytia v 2D zobrazení a pozorovateľné je tiež 

zväčšenie objemu krycieho telesa. Vizuálne si krycí záber profesionálnej antény zachováva 

niektoré charakteristiky porovnateľné so záberom pôvodnej antény, a to predovšetkým 

z hľadiska potlačenia príjmu správ z južného a západného smeru. Aj tam však vidno mierny 

posun hranice krytia smerom na juh a juhovýchod. Na rozdiel od záberu pôvodnej antény došlo 

k rozšíreniu krytia na celé územie Českej republiky. Pozorovateľná zmena nastala tiež 

v intenzite príjmu polohových správ z oblastí bližšieho okolia prijímača, predovšetkým v okolí 

Prahy a stredných Čiech, čo zobrazuje heatmapa hustejším výskytom hotspotov. Oproti 

lowcostovej anténe mierne zoslabol príjem z juhozápadného smeru, čo pravdepodobne súvisí 

so samotným miestom montáže novej antény. Nová anténa je napriek snahe zachovať 

pôvodné podmienky zberu dát umiestnená na kovovej tyči o čosi nižšie, čo pravdepodobne 

spôsobuje výraznejšie tienenie od telekomunikačných zariadení umiestnených na streche 

výťahovej šachty. Potlačenie príjmu dobre ilustruje 3D teleso krycej charakteristiky 

profesionálnej antény z pohľadu zvrchu, kde laloky z juhozápadného smeru stratili na objeme. 

Zmeny v krycom zábere prijímačov popísané v predchádzajúcich riadkoch sú pozorovateľné 

predovšetkým na obrázku č. 40. 

Zmenu v krycom zábere je možné pozorovať tiež na obrázku č. 41, v ktorom výška hlavného 

krycieho telesa siaha k hodnote cca 9 400 metrov, pri čom profesionálna anténa vykazuje 

krytie až do výšky 12 300 metrov. 
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Obr. 40 – Porovnanie 2D a 3D smerových charakteristík prijímača Strahov 
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Obr. 41 – Porovnanie 2D a 3D smerových charakteristík prijímača Strahov so 

zobrazením výšky 
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Záver 

Kooperatívne prehľadové systémy, medzi ktoré patrí aj ADS-B, sú zavádzané do prevádzky 

v leteckej doprave v čoraz väčšej miere. Ich inštalácia na palubách lietadiel a do pozemných 

prostriedkov na letiskových plochách sa postupne stala v letectve štandardom. V porovnaní 

so staršími prehľadovými systémami sa tiež znížili náklady na ich obstaranie a implementáciu. 

V súčasnosti využíva technológiu ADS-B mnoho lietadiel a miera jej rozšírenia v letectve 

pravdepodobne porastie. Technológia ADS-B umožňuje lietadlám určenie pozície z družicovej 

navigácie s následným automatickým odosielaním informácií príjemcom v okolí bez použitia 

dotazovacieho signálu. ADS-B tiež umožňuje zaobstarať si sústavu antény a prijímača a stať 

sa amatérskym príjemcom ADS-B správ. Tento postup využíva napríklad aj internetová služba 

Flightradar24 umožňujúca sledovanie leteckej dopravy v reálnom čase. V mnohých oblastiach 

sveta jej pokrytie zabezpečujú jednotlivci amatérskym príjmom ADS-B správ prostredníctvom 

sústavy ADS-B antény a prijímača. 

Úlohou tejto bakalárskej práce bolo graficky prezentovať reálne krytie ADS-B prijímačov, 

ktorých výstupy využíva Ústav leteckej dopravy na Fakulte dopravnej. Mapovanie reálneho 

krytia prijímačov bolo založené na príjme zachytených správ 1090 ES. Grafická prezentácia 

reálneho krytia spočívala vo vytvorení plošných a priestorových smerových prijímacích 

charakteristík prijímačov. Čiastkovou úlohou práce bola inštalácia profesionálnej antény od 

firmy ERA výmenou za pôvodnú lowcostovú anténu s následným porovnaním smerovej 

prijímacej charakteristiky. V práci bol popísaný systém ADS-B, technológia prenosu správ 

a štruktúra správ AS a ES. Najrozsiahlejšia a zároveň kľúčová časť práce sa podrobne 

zaoberala softvérovým riešením metódy mapovania krytia. V matematickom prostredí 

MATLAB bol vytvorený skript mapovacej funkcie, ktorej môže táto práca , a predovšetkým jej 

kapitola 2, slúžiť ako návod na použitie funkcie. 

Vytvorenie softvérového riešenia mapovania krytia ponúknuté v tejto práci malo viacero úskalí, 

ktoré boli v texte práce podrobnejšie popísané. Najvýraznejším z nich bolo vytváranie šumu 

pri meraní dát, ktoré vyústilo k vytvoreniu skriptu pre jeho filtráciu. Hodnoty polohových 

parametrov, zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky, pri analýze väčšieho množstva dátových 

správ opakovane vykazovali nereálne hodnoty, čo sa podpísalo na rôznych deformáciách 

pomocných zobrazení a následne aj výsledných smerových charakteristík. Menšie množstvo 

analyzovaných dátových správ nereálne hodnoty polohových parametrov spravidla 

nevykazovalo. Opakovaná kontrola skriptu časti funkcie slúžiacej na dekódovanie správ 

preukázala správnosť jej fungovania. Otázka vytvárania šumu tak ostáva otvorená 

a v budúcnosti môže byť predmetom ďalšieho skúmania zo strany autora práce. 
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Z pohľadu samotného mapovania krytia prijímačov je výskyt oblastí, ktoré spadajú do priestoru 

krytia prijímača, avšak polohové dáta z nich nie sú k dispozícii z dôvodu absencie leteckej 

prevádzky v danej oblasti, veľmi pravdepodobný. Je potrebné zdôrazniť, že grafická 

interpretácia reálneho krytia prijímačov vychádzala z reálnych nameraných dát, ktorých 

jediným relevantným obsahom je poloha prijatej správy. Táto metóda oblasti s absenciou 

polohových dát neumožňuje identifikovať. Kvantovanie nameraných dát umožnilo prácu 

s redukovaným množstvom správ, avšak so snahou o zachovanie pôvodnej informácie a bolo 

realizované na základe rastra, ktorého vytváraním boli v sledovanej oblasti vytvorené 

pomyselné sektory. Zvolený prístup umožnil zobraziť príjem polohových správ v jednotlivých 

skúmaných sektoroch a na jeho základe reálne krytie prijímačov prezentovať na reálnom 

modeli krytia prostredníctvom heatmapy s hranicou krytia a 3D telesa. 

V prípade plošnej reprezentácie smerovej prijímacej charakteristiky v podobe krycej mapy bola 

vytvorená hranica krytia užitím vstavanej softvérovej výbavy MATLABU. Doplnkom krycej 

mapy bolo vytvorenie heatmapy, v ktorej zobrazení sa sledovala intenzita príjmu správ na 

základe počtu správ v jednotlivých sektoroch sledovanej oblasti. Hodnoty počtu správ boli 

v heatmape zobrazené v spojitom farebnom spektre umožňujúcom zobrazenie vyťažených 

letových koridorov a hotspotov s vysokou intenzitou príjmu správ. Priestorová reprezentácia 

krycej charakteristiky prijímača v podobe 3D telesa založenom na interpretácii dát do myslenej 

3D siete a spájaním vytvorených izoplôch umožnila s využitím mediánového filtra zobraziť 

profil krytia prijímačov bez zaťaženia veľkou chybou. Poloblúkový tvar 3D modelu vierohodne 

reflektuje zakrivenie zemského povrchu a vzdialenosť polohových správ od prijímača. 

Deficitom 3D telesa je snaha zobrazenia priestorového objektu na dvojrozmernom obrázku. 

Na rozdiel od softvérového prostredia s interaktívnou možnosťou pohľadov na priestorový 

objekt z rôznych smerov a uhlov, v dvojrozmernom obrázku nevyniknú jeho niektoré špecifické 

vlastnosti dostatočne. Na vierohodnú prezentáciu reálneho krytia prijímačov však postačilo. 

Zobrazené smerové prijímacie charakteristiky umožnili pochopiť závislosť krycieho záberu 

antény od jej samotného umiestnenia a vlastností okolia, v ktorom je zasadená. Danú 

skutočnosť ilustrujú smerové prijímacie charakteristiky prijímačov LKPR a City Tower. Anténa 

prijímača LKPR je podľa výslednej charakteristiky umiestnená na otvorenom priestranstve 

s výskytom prekážok v severovýchodnom smere. Anténa prijímača City Tower je podľa 

výslednej charakteristiky umiestnená na západnej stene budovy, prípadne veľkej prekážke 

blokujúcej príjem správ z východného smeru. Závislosť vlastností prekážok v okolí na príjem 

polohových správ dobre ilustruje smerová prijímacia charakteristika prijímača Strahov. Na 

fotodokumentácii antény je možné pozorovať umiestnenie prekážok v podobe antén 

a zábradlia výťahovej šachty západným a južným smerom. Tomuto umiestneniu zodpovedá aj 

smerová charakteristika, v ktorej je príjem práve z tohto smeru preukázateľne potlačený. 
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Napĺňaním čiastkového cieľa práce bolo preukázané, že inštalácia profesionálnej antény 

spôsobila zmenu v smerovej prijímacej charakteristike. Vizuálnym pohľadom na obrázky 

charakteristík sa dá skonštatovať, že sa príjem správ a vzdialenosť dosahu sa v niektorých 

smeroch zvýšili. Taktiež sa zvýšila hustota príjmu správ v bližšom okolí prijímača vykazujúc 

hustejší výskyt hotspotov v oblasti Prahy a stredných Čiech a preukázateľne sa zvýšil výškový 

dosah krycieho záberu. Smerová charakteristika si po inštalácii zachovala pôvodný tvar 

s potlačením správ z južného a západného smeru.  

Na záver možno dodať, že zvolené prístupy grafickej interpretácie reálneho krytia ADS-B 

prijímačov v podobe heatmapy a 3D telesa poskytujú relatívne vierohodný obraz o reálnom 

krycom zábere skúmaných prijímačov a na ich základe je možné pozorovať rôzne špecifické 

vlastnosti umiestnenia anténneho systému vzhľadom k okolitým prekážkam. Vytvorené reálne 

smerové prijímacie charakteristiky adekvátne zobrazujú reálne krytie prijímačov, čím sa cieľ 

tejto bakalárskej práce naplnil.  
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