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Abstrakt 
 

Bakalárska práca analyzuje efektivitu procesu medzioblastného odovzdávania lietadiel 

napojených na Aeronautical Telecommunication Network (ATN) Datalink, identifikuje niektoré 

chyby v tomto procese a navrhuje možné riešenia. Prvá kapitola charakterizuje systém ATN 

Datalink, jeho využitie v podobe datalinkovej aplikácie Controller Pilot Data Link 

Communications (CPDLC) a správy slúžiace k prevodu dátového spojenia medzi strediskami. 

Druhá kapitola popisuje úspešné medzioblastné odovzdanie a štatisticky analyzuje počet 

pripojených lietadiel. Tretia kapitola analyzuje procesy, ktoré sa týkajú efektivity procesu. 

Jednotlivé procesy sú na záver vyhodnotené a prípadne im sú navrhnuté možné riešenia.   

 

Kľúčové slová: lietadlo, ATN Datalink, CPDLC, riadenie letovej prevádzky, komunikácia, 

OLDI 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abstract 
 

My bachelor thesis analyses the process and the efficiency of inter-state transition of aircrafts 

connected to Aeronatuical Communication Network Datalink (ATN), identifies some possible 

errors in this process and suggests possible solutions. The first chapter characterises the ATN 

Datalink system, it’s use in the form of the Controller Pilot Data Link Communications 

application (CPDLC) and messages used to transfer data between sectors. The second 

chapter describes successful inter-state transition and statistically analyzes the number of 

aircrafts connected. The third chapter analyses processes that are related to efficiency of this 

process. These processes are evaluated and possible solutions are suggested to these 

problems.  

 

Key words: airplane, ATN Datalink, CPDLC, air traffic control, communication, OLDI 
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Zoznam skratiek 
 
Skratka Anglický ekvivalent Slovenský ekvivalent 
ABI Advanced Boundary Information 

Message 
Rozšírena informačná správa 

o hraniciach 
ACARS Aircraft Communication Addressing and 

Reporting System 
Dátový komunikačný systém 

ACL ATC Clearences Povolenie ŘLP 
ACM ATC Communications Management Riadenie komunikácie s ŘLP 
ACT Activate Message Aktivujúca správa 
ADS-C Automatic Dependent Surveillance - 

Contract 
Automatické závislé sledovanie - 

dohoda 
AGDLS Air/Ground Data Link System Komunikačná brána medzi zemou 

a lietadlom 
AMC ATC Microphone Check Kontrola hlasového zariadenia 
AOC Airline Operational Control Operačná kontrola 
ATC Air Traffic Control Riadenie letovej prevádzky 
ATN Aeronautical Telecommunication 

Network 
Letecká telekomunikačná sieť 

ATSU Air Traffic Service Unit Jednotka letových prevádzkových 
služieb 

BTI airBaltic - 
CDA Current Data Authority Súčasná datová autorita 
CM Context Management Správa kontextu 
COP Co-ordination Point Koordinačný bod 
CPDLC Controller Pilot Data Link 

Communications 
Komunkácia riadiaci a pilot pomocou 

dátového spojenia 
DLIC Data Link Initiation Capability Schopnosť pripojenia k dátovej linke 
DM Downlink Message Správa odoslaná z lietadla na zem 
EDUU - Kód FIR pre oblasť Nemecka 
EPWW - Kód FIR pre oblasť Poľska 
FDPS Flight Data Processing System Systém pre spracovanie letových 

údajov 
FIR Flight Information Region Letová informačná oblasť 
FIS Flight Information Service Letová informačná služba 
HF High Frequency Vysoké frekvencie 
ICAO International Civil Aviation Organization Medzinárodná organizácia pre civilné 

letectvo 
LACK Logical Acknowledgement Systémová odpoveď o doručení 

správy 
LAM Logical Acknowledgement Message Potvrdzovacia správa 
LKAA - Kód FIR pre oblasť Českej republiky 
LOA Letter of Agreement Dohoda 
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LOF Logon Forward Message Správa prihlasovacích CPDLC 
informacií lietadla 

LOVV - Kód FIR pre oblasť Rakúska 
NAN Next Authority Notified message Správa o možnosti zahájenia CPDLC 
NAX Norwegian airlines - 
NDA Next Data Authority Následujúca dátová autorita 
OLDI On-Line Data Interchange Výmena dát on-line 
ŘLP - Řízení letového provozu České 

republiky, státni podnik 
SSR Secondary Surveillance Radar Sekundárny prehladový radar 
UM Uplink Message Správa odoslaná zo zeme na lietadlo 
VHF Very High Frequency Velmi vysoká frekvencia 
WILCO Will comply Bude vykonané 
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1 Úvod 
 
Cieľom bakalárskej práce je zoznámiť sa s medzioblastným odovzdávaním lietadiel 

napojených na ATN Datalink a skúmať efektivitu medzioblastného odovzdávania lietadiel 

formou analýzy procesov z dát získaných v databáze Pagoda. Aplikácia CPDLC umožňuje 

niekoľko služieb, ktoré slúžia na komunikáciu medzi riadiacim letovej prevádzky a posádkou. 

Riadiaci letovej prevádzky môžu posielať  cez aplikáciu CPDLC správy ako zmena hladiny 

alebo rýchlosti letu, ktoré sú časovo nekritické a môžu sa venovať prípadom, ktoré žiadajú 

rýchle riešenie situácie. 

 

V prvej polovici druhej kapitoly je popísaný samotný systém Datalink, jeho využitie v podobe 

aplikácie CPDLC. Sú popísané samotné datalinkové aplikácie CPDLC. V druhej polovici 

druhej kapitoly sú popísané správy OLDI, ktoré sú dôležitou súčasťou medzioblastného 

odovzdávania lietadiel ako aj DLIC a ACM  správy v rámci datalinkovej aplikácie CPDLC, ktoré 

slúžia na koordinovanie komunikácie s riadením letovej prevádzky. Popísané sú aj vopred 

dohodnuté podmienky zahrnuté v dokumentoch Loa.  

 

Tretia kapitola sa zaoberá popísaním teoretického princípu úspešného procesu 

medzioblastného odovzdávania lietadiel využitím OLDI správ typu LOF a NAN alebo pomocou 

správ CM. Zároveň je v tejto kapitole charakterizovaná databáza PAGODA, odkiaľ boli 

čerpané dáta na analýzu efektivity tohto procesu. 

 

V štvrtej kapitole sú zadané tri analýzy procesov na databázu PAGODA. Tieto procesy sa 

zaoberajú úspešnosťou odosielania správ typu LOF a NAN so susednými krajinami, správou 

DM107 a procesom ukončenia spojenia CPDLC pomocou správy UM117. 

 

Piata kapitola sa zaoberá vyhodnotením analýz procesov, obsahuje možné príčiny a navrhuje 

možné riešenia na zvýšenie efektivity procesu medzioblastného odovzdávania lietadiel pre 

každý proces zvlášť.  

 

 
 
 
 
 



Efektivita medzioblastného odovzdávania lietadiel napojených na ATN Datalink 
 

 2 

2 ATN Datalink, princíp fungovania, typy správ a potrebné vybavenie 
 

Aeronautical Telecommunication Network alebo letecká telekomunikačná sieť ponúka služby 

pre dátové spojenia, na ktorej sa využíva aj jedna z datalinkových aplikácií CPDLC. [6] 

 

História dátového spojenia sa začína predstavením systému ACARS ( Aircraft Communication 

Addressing and Reporting System ) v roku 1978. Systém ACARS bol vyvinutý zo snahy 

odľahčiť a nahradiť hlasovú komunikáciu s komunikáciou dátovou. Tento systém fungoval na 

princípe VHF ( Very High Frequency ), HF ( High Frequency ) alebo na satelitných sieťach. 

Bol predovšetkým využívaný na aplikácie AOC, ktoré slúžili na komunikáciu lietadla s vlastnou 

spoločnosťou na zemi a naopak. To zapríčinilo, že siete VHF začínali byť preplnené. Začala 

sa hľadať nová technológia, ktorá by bola rýchlejšia a spoľahlivejšia ako siete VHF. Začiatkom 

deväťdesiatych rokov bol predstavený systém VHF Data Link – Mode 2 so zvýšením dátového 

prenosu z 2.4 kilobitov za sekundu na 31.5 kilobitov za sekundu.  Tento systém nielen že 

podporuje aplikácie AOC, ale má aj dostatočný dátový prenos na aplikácie riadenia letovej 

prevádzky ako CPDLC alebo ADS-C. [10] 

 

2.1 CPDLC 
 

Controller Pilot Data Link Communications je spôsob komunikácie medzi riadiacim letovej 

prevádzky a pilotom pomocou datalink spojenia. Vo svojej podstate je to systém na 

odosielanie správ, ktoré nie sú kritické pre lietadlo, ako alternatíva hlasovej komunikácie [1]. 

Aby prebehlo pripojenie a používanie CPDLC, musí posádka lietadla vykonať prihlasovaciu 

žiadosť najskôr pomocou správ CM. Toto prihlásenie je buď vykonané posádkou, alebo 

súčasťou procedúry, kedy lietadlo prechádzka z jedného sektoru do druhého [2]. Neskôr je 

nadviazanie a ukončenie spojenia CPDLC iniciované príslušným sektorom pomocou správ 

CPDLC Start a End Request (Tabuľka 1).  

 

Benefity využívania CPDLC [5]: 

• zredukovanie komunikácie na hlasovom kanáli, ktorý je potrebný na časovo kritické 

správy 

• všeobecne menej chýb zo strany riadiaceho letovej prevádzky ako aj pilota 

• zvýšená efektivita riadiaceho letovej prevádzky z dôvodu vysporiadania sa s viacerými 

lietadlami naraz  
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Tabuľka 1 - Správy slúžiace na nadviazanie a ukončenie spojenia CPDLC [7, s. 2-17] 

Názov správy Účel správy 
CPDLC Start Request Vyslať požiadavku o nadviazanie spojenia CPDLC 
CPDLC Start Response Oznámiť danému sektoru odpoveď, pozitívnu alebo negatívnu, 

na CPDLC Start Request 
CPDLC End Request Vyslať požiadavku o zrušenie spojenia CPDLC 
CPDLC End Response Oznamuje danému sektoru odpoveď, buď pozitívnu alebo 

negatívnu, na CPDLC End Request 
 

2.2 Datalinkové služby CPDLC aplikácií 
 

2.2.1 DLIC 
(Data Link Initiation Capability) 
 

je dátová služba, ktorá poskytuje potrebné informácie k úspešnému dátovému spojeniu medzi 

príslušnou ATS jednotkou a lietadlom. Táto služba poskytuje správy ako Logon a Contact 

(Tabuľka 2).  

[4, s. 13]   

 
Tabuľka 2 - DLIC správy [7, s. 2-16] 

Názov správy Účel správy 
CM Logon Request Poskytnúť danému sektoru informácie potvrdzujúce identitu 

lietadla, jeho schopností pripojenia na datalink a oznámiť danému 
sektoru, že lietadlo má zámer využiť služby datalinku. 

CM Logon Response Oznámiť lietadlu odpoveď na CM Logon Request 

CM Contact Request Dať pokyn lietadlu, aby odoslalo CM Logon Request na ďalší 
sektor. 

CM Contact Response Poskytnúť sektoru, ktoré iniciovalo CM Contact Request, stav 
prihlasovacieho procesu. 

 

 

2.2.2 ACM 
(ATC Communications Management) 
 

je služba, ktorá sprostredkováva automatickú podporu pilotom a riadiacim letovej prevádzky 

na vykonanie prevodu z jednej hlasovej alebo dátovej komunikácie na ďalšiu pomocou Uplink 

správ (Tabuľka 3) a Downlink správ (Tabuľka 4). Využíva sa na udržanie jedného pravidla, 

ktoré hovorí, že lietadlo vždy riadi len jedno riadiace stredisko.  

[4, s. 13]   
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Tabuľka 3 - Správy ACM Uplink odosielané na lietadlo [4, s. A-5] 

ID správy Názov správy Obsah správy 
UM117 CONTACT Kontaktovať 
UM159 ERROR Chyba 
UM160 NEXT DATA AUTHORITY Ďalšia dátová autorita 
UM183 [free text] Voľný text 
UM227 LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT Potvrdenie 
UM120 MONITOR Monitorovať 

 

Tabuľka 4 - Správy ACM Downlink prichádzajúce od lietadla [4, s. A-5] 

ID správy Názov správy Obsah správy 
DM0 WILCO Bude vykonané 
DM1 UNABLE Nie je možné 
DM2 STANDBY Vyčkať 
DM62 ERROR Chyba 
DM63 NOT CURRENT DATA AUTHORITY Neaktuálna dátová autorita 
DM98 [free text] Voľný text 
DM99 CURRENT DATA AUTHORITY Aktuálna dátová autorita 
DM100 LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT Potvrdenie 
DM107 NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY Neautorizovaná 

nasledujúca dátová autorita 
DM89 MONITORING Monitorovať 

 

2.2.3 ACL 
(ATC Clearences) 
 

Služba umožňuje riadiacim letovej prevádzky a posádkam vykonať dátové výmeny podľa 

potreby. Medzi tieto dátové výmeny patria požiadavky a správy zasielané riadiacemu letovej 

prevádzky. Naopak riadiacim letovej prevádzky táto služba umožňuje vydávať inštrukcie, 

povolenia a správy. Podmienkou správneho fungovania tejto služby je úspešné uskutočnenie 

služby ACM.  Tieto dátové výmeny sú určené len pre situácie, ktoré nie sú časovo kritické. 

Toto rozhodnutie, či bude použitá dátová výmena alebo hlasová komunikácia, prislúcha buď 

posádke alebo príslušnému riadiacemu letovej prevádzky.  

[4, s. 14]   
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2.2.4 AMC 
(ATC Microphone Check) 
 

Služba umožňuje riadiacim letovej prevádzky odoslať správu, ktorá dáva inštrukcie overiť 

zariadenie hlasovej komunikácie a overiť, či práve ich zariadenie spôsobuje blokáciu 

hlasového kanálu. Táto správa je odoslaná v rovnakom čase každému lietadlu v danom 

sektore napojenému na CPDLC. Podmienkou správnej funkcie tejto služby je úspešné 

uskutočnenie služby ACM. 

[4, s. 14]   

 

2.3 OLDI správy 
(On-Line Data Interchange) 
 

Lety, ktorým sa poskytuje služba ATC, sa prevádzajú z jedného ATC strediska do ďalšieho 

takým spôsobom, ktorý v tomto procese zaručuje úplnú bezpečnosť. Existuje štandardný 

postup, ktorý zabezpečuje dosiahnutie úplnej bezpečnosti, že medzioblastné odovzdanie 

lietadla medzi dvoma strediskami je vopred koordinovaná a kontrola letu sa presúva z jedného 

strediska do druhého buď vtedy, ak je lietadlo na hranici, alebo blízko hranice [3, s. 13]. 

Výhodou OLDI správ je znížená pracovná záťaž riadiaceho letovej prevádzky kvôli zníženej 

potrebe verbálnej koordinácie [9]. 

 

Všeobecné požiadavky 

Aby prebiehala výmena OLDI správ medzi ATC strediskami úspešne, nastavili sa základné 

a všeobecné požiadavky. 

 

1. FDPS požiadavky 

2. Time Estimate Derivation – použitie najpresnejšieho dátového zdroja 

3. Route Data – najaktuálnejšie dáta  

4. Recording of OLDI Data – nahrávanie a ukladanie správ 

5. Availability, Reliability, Data Security and Data Integrity – spoľahlivá a nepretržitá 

prevádzka 

6. Operational Evaluation – skúšobné obdobie  

[3, s. 20]   
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Samotných OLDI správ, ktoré plnia rôzne iné úlohy, je veľmi veľa. Popísané sú len OLDI 

správy týkajúce sa tejto práce ako ABI, ACT, LOF, NAN a LAM. 

 
2.3.1 ABI 
(Advance Boundary Information Message) 
 

Dôvodom vysielania správy ABI je poskytnúť predčasné informácie, poskytnutie chýbajúcich 

dát a samotná aktualizácia týchto dát v letovom pláne.  

 

Správa ABI by mala obsahovať nasledujúce položky dát: 

• typ správy 

• číslo správy 

• identifikácia lietadla 

• mód SSR a kód (ak je dostupný) 

• letisko odletu 

• letisko príletu 

• číslo a typ lietadla 

• typ letu 

• schopnosť a stav vybavenia 

 

Pravidlá používania 

 

Odoslanie správy ABI musí predchádzať odoslaniu správy ACT. Odoslanie správy musí byť 

zahájené, ak správa ACT má byť odvysielaná hneď alebo v vopred stanovenom čase. 

Pozmenená ABI správa musí byť odoslaná, ak nasledujúca ATC správa nebola generovaná 

alebo jeden z nasledujúcich parametrov sa pozmení: 

• COP  

• očakávaný SSR kód v bode prechodu 

• letisko príletu 

• typ lietadla 

• schopnosť a stav vybavenia 

 

Kritéria pre vysielanie správy 

  
Správa ABI by mala byt odoslaná v určitom vopred stanovenom rozmedzí minút pred 

predpokladaným časom do bodu COP. Toto vopred stanovené rozmedzie by malo byť 



Efektivita medzioblastného odovzdávania lietadiel napojených na ATN Datalink 
 

 7 

stanovené v dokumentoch Loa medzi každou príslušnou susediacou jednotkou riadenia 

letovej prevádzky. 

 
Potvrdenie správy ABI 
 
Správa ABI by mala byť potvrdená odoslaním správy LAM. 

[3, s. 26]   

 

2.3.2 ACT 
(Activate Message) 
 

Dôvodom vysielania správy ACT je náhrada verbálneho odhadu hranice. To je docielené 

automatickým odvysielaním tejto správy, ktorá zahŕňa určité detaily letu, ďalšej jednotke 

riadenia letovej prevádzky, ktorá bude tento let riadiť. Taktiež aktualizuje základné dáta 

letového plánu s najnovšími dátami.  

 

Správa ACT by mala obsahovať nasledujúce položky dát: 

• Typ správy 

• Číslo správy 

• Identifikácia lietadla 

• SSR mód a kód 

• Letisko odletu 

• Letisko príletu 

• Číslo a typ lietadla 

• Typ letu 

• Schopnosť a stav vybavenia 

• Predbežné dáta 

 

Pravidlá používania 

Správa ACT by mala byť vygenerovaná a odvysielaná automaticky podľa vypočítaného času, 

ktorý je stanovený v dokumentoch Loa, pokiaľ nebola manuálne odoslaná pred stanoveným 

časom. Správa ACT by mala obsahovať najaktuálnejšie informácie daného letu 

Jednotka, ktorá lietadlo prijíma do svojho sektora: 
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- ATC systém prijímajúci správu ACT by sa mal pokúsiť o priradenie tejto správy ku 

korešpondujúcemu letovému plánu 

- Ak je korešpondujúci letový plán  nájdený a nie sú prítomné žiadne nezhody, ktoré by 

narušili správne spracovanie, odošle sa potvrdenie príjmu 

- Ak korešpondujúci letový plán nie je nájdený alebo je prítomná nejaká nezhoda, ktorá 

by narušila správne spracovanie, potvrdenie príjmu sa neodošle 

 
Kritéria pre vysielanie správy 

 

Vygenerovanie správy ACT by malo byť zahrnuté v dokumentoch LoA medzi príslušnými 

jednotkami riadenia letovej prevádzky. 

 
Potvrdenie správy ACT 
 
Správa ACT by mala byť potvrdená odoslaním správy LAM. 

 

Ak nie je prijatá správa LAM, varovanie by sa malo zobraziť príslušnej jednotke riadenia letovej 

prevádzky zodpovednej za koordináciu letu. 

[3, s. 30]   

 

2.3.3 LOF 
(Logon Forward Message) 
 

Dôvodom vysielania správy LOF je poskytnúť ATN (Aeronautical Telecommunication Network) 

prihlasovacie parametre zariadenia schopného data-linkového spojenia, čo umožní zariadeniu 

používať data-linkové aplikácie ako CM (Context Management), CPDLC (Controller-Pilot Data 

Link Communications), ADS-C (Automatic Dependent Surveillance - Contract) alebo FIS 

(Flight Information Service). 

 

Správa LOF by mala obsahovať nasledujúce položky dát: 

• Typ správy 

• Číslo správy 

• Identifikácia lietadla 

• Letisko odletu 

• Letisko príletu 

• Typ prihlásenia 

• ATN (Aeronautical Telecommunication Network) prihlasovacie parametre 
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Pravidlá používania 

 

Jednotka, ktorá lietadlo odovzdáva do ďalšieho sektora: 

 

- Jedna správa LOF by mala byť zaslaná pre každý prihlásený data-linkový let, ktorý 

plánuje prejsť hranicu 

Jednotka, ktorá lietadlo prijíma do svojho sektora: 

 

- ATC systém prijímajúci správu LOF by sa mal pokúsiť o priradenie tejto správy ku 

korešpondujúcemu letovému plánu. Ak korešpondujúci letový plán je nájdený a nie sú 

prítomné žiadne nezhody, ktoré by narušili správne spracovanie, odošle sa potvrdenie 

príjmu. Ak korešpondujúci letový plán nie je nájdený alebo je prítomná nejaká nezhoda, 

ktorá by narušila správne spracovanie, potvrdenie príjmu sa neodošle 

 

Kritéria pre vysielanie správy 

 

Správa LOF by mala byť odvysielaná: 

 

• určitý počet minút pred predpokladaným časom do bodu COP (Coordination Point) 

• V čase, keď je let v dohodnutej vzdialenosti od bodu COP 

 

Táto vzdialenosť alebo určitý počet minút je stanovený v dokumentoch  LoA. 

 

Potvrdenie správy LOF 

 

Správa LOF by mala byť potvrdená odoslaním správy LAM. Ak nebolo prijaté žiadne 

potvrdenie do stanoveného času, data-linková žiadosť o kontakt lietadla by mala byť zahájená. 

[3, s. 73]   

 

2.3.4 NAN 
(Next Authority Message) 
 

Správa NAN oznamuje prijímacej AGDLS ATC jednotke, že môže zahájiť CPDLC Start 

Request s lietadlom, pretože lietadlo je autorizované prijímať CPDLC Connection Request od 

prijímacej AGDLS ATC jednotky. 
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Správa NAN by mala obsahovať nasledujúce položky dát: 

• Typ správy 

• Číslo správy 

• Identifikácia lietadla 

• Letisko odletu 

• Letisko príletu 

 
Pravidlá používania 

 

Jednotka, ktorá lietadlo odovzdáva do ďalšieho sektora: 

 

- Jedna NAN správa by mala byť zaslaná pre každý let prechádzajúci hranicou. 

 

Jednotka, ktorá lietadlo prijíma do svojho sektora: 

 

- ATC systém prijímajúci správu NAN by sa mal pokúsiť o priradenie tejto správy ku 

korešpondujúcemu letovému plánu. Ak korešpondujúci letový plán je nájdený a nie sú 

prítomné žiadne nezhody, ktoré by narušili správne spracovanie, odošle sa potvrdenie 

príjmu. Ak korešpondujúci letový plán nie je nájdený alebo je prítomná nejaká nezhoda, 

ktorá by narušila správne spracovanie, potvrdenie príjmu sa neodošle 

 

Kritéria pre vysielanie správy 

 

Správa NAN by mala byť generovaná a vysielaná po tom ako správa UM160 NDA s lietadlom 

bola potvrdená palubným systémom správou DM100 LACK. 

 

Potvrdenie správy NAN 

 

Správa LOF by mala byť potvrdená odoslaním správy LAM. Ak nebolo prijaté žiadne 

potvrdenie do stanoveného času, uplatnia sa lokálne data-linkové procedúry. 

[3, s. 76]   
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2.3.5 LAM 
(Logical acknowledgement message) 
 

Správa LAM sa posiela ako potvrdenie odosielajúcej jednotke, že správa bola spracovaná 

správne.  

 

Správa LAM by mala obsahovať:  

 

• typ správy 

• číslo správy 

• message reference 

Pravidlá použitia 

 

Správa LAM má byť generovaná a odoslaná automaticky bez ľudského zásahu. Správa LAM 

má byť generovaná a odoslaná ihneď, aby boli dosiahnuté časové kritéria potvrdenia, že 

správa bola prijatá. ATC systém má zobraziť upozornenie zodpovedajúcemu sektoru, ak 

správa LAM nebola prijatá v časovom rozmedzí, ktoré je určené danou oblasťou. 

[3, s. 46]   

 

2.4 LoA 

(Letter of Agreement) 
 

S každou krajinou sú nastavené rozdielne podmienky medzioblastného odovzdávania lietadiel, 

ktoré sú špecifikované v dokumentoch Letter of Agreement. Pre krajinu Nemecka sú zhrnuté 

v tabuľke 5, pre krajinu Poľska v tabuľke 6 a pre krajinu Rakúska v tabuľke 7. 

 

2.4.1 Nemecko 
 
Tabuľka 5 - Podmienky medzioblastného odovzdávania lietadiel s krajinou Nemecka 

Správa Z EDUU do LKUU Z LKUU do EDUU 

ABI EDUU pošle správu ABI 30 minút pred UIR 

hranicou, ale nie pred aktiváciou letového 

plánu. 
Žiadna ABI správa sa neposiela po odoslaní 

správy ACT  

LKUU pošle správu ABI 30 minút pred UIR 

hranicou, ale nie pred aktiváciou letového 

plánu. 
Žiadna ABI správa sa neposiela po odoslaní 

správy ACT  
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ACT 15 minút pred ETO COP  15 minút pred ETO COP  

LAM Ak správa LAM nie je prijatá do 5 sekúnd od 

odoslania správy ACT, bude zobrazené 

varovanie v príslušnom sektore 

Ak správa LAM nie je prijatá do 25 sekúnd 

od odoslania správy ACT, bude zobrazené 

varovanie v príslušnom sektore 

LOF Hneď po ABI 
Ak chýba správa ABI, tak po správe ACT 

Hneď po ABI 
Ak chýba správa ABI, tak po správe ACT 

NAN Hneď po správe ACT Hneď po správe ACT 

 

COP: RODUX, HDO, OMELO, LALUK, MAREM, GAVLI, KILNU, VEXIL, VARIK, RAPET, OKG, 

VEMUT, ENITA, LULAR, RUDAP, BEPAS, AGNAV, TIVDA, BAVRI, DOLUP 

 

2.4.2 Rakúsko 
 
Tabuľka 6 – Podmienky medzioblastného odovzdávania lietadiel s krajinou Rakúska 

Správa Z LOVV do LKUU Z LKUU do LOVV 

ABI Najskôr 30 minút pred ETO COP, najneskôr 2 minúty 

pred odoslaním správy ACT   

Po aktivácii  

ACT 10 minút pred ETO COP 15 minút pred ETO COP 

LAM Správa LAM by mala byť prijatá do 5 sekúnd Správa LAM by mala byť prijatá 
do 10 sekúnd 

LOF Hneď po ABI 

Ak chýba správa ABI, tak po správe ACT 

Hneď po ABI 

Ak chýba správa ABI, tak po 

správe ACT 

NAN Hneď po správe ACT Hneď po správe ACT 

 

COP: BUDEX, LANUX, MIKOV, DITIS, PISAM, LEDVA, NAVTI, LOKVU, UPEGU, LUPEV 
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2.4.3 Poľsko 
Tabuľka 7 - Podmienky medzioblastného odovzdávania lietadiel s krajinou Poľska 

Správa Z EPWW do LKUU Z LKUU do EPWW 

ABI 40 minút pred ETO COP 

Žiadna ABI správa sa neposiela ak zostáva do 

odoslania správy ACT menej ako 60 sekúnd 

Po aktivácii 

ACT 15 minút pred ETO COP alebo 30 námorných míľ 
pred COP 

15 minút pred ETO COP 

LAM Ak správa LAM nie je prijatá do:  

• 15 sekúnd od odoslania správy ACT,  

• 30 sekúnd po odoslaní správy ABI 
bude zobrazené varovanie v príslušnom sektore 

Ak správa LAM nie je prijatá do:  

• 15 sekúnd od odoslania 

správy ACT,  

• 30 sekúnd po odoslaní 
správy ABI 

bude zobrazené varovanie 

v príslušnom sektore 

LOF 18 minút pred ETO COP alebo 10 námorných míľ 

pred COP 

Odosiela sa po prijatí DM100 LACK 

pre správu UM160 NDA 

NAN Odosiela sa po prijatí DM100 LACK pre správu 

UM160 NDA 

Po prijatí správy LAM na správu ACT 

 

LACK: Logical acknowledgement (air-ground datalink) 
UM160: NDA - Next Data Authority 

 

COP: TOMTI, LAGAR, ENORU, REGLI, ELVOT, DESEN, BAVOK, PADKA, AMTEK, TUSIN, 

ADADO, NETIR 

 

2.4.4 Slovensko 

 

Slovensko momentálne nemá podpísaný dokument, ktorý by určoval podmienky výmeny správ 

LOF/NAN, preto napojenie lietadla smerujúceho zo Slovenskej jednotky riadenia letovej 

prevádzky sa riadi procesom napojenia pomocou CM Contact správ.  

 

  



Efektivita medzioblastného odovzdávania lietadiel napojených na ATN Datalink 
 

 14 

3 Súčasná situácia medzioblastného odovzdávania lietadiel 
napojených na ATN Datalink 
 

 V tejto časti bakalárskej práce sa venujem súčasnej situácií medzioblastného odovzdávania 

lietadiel napojených na ATN Datalink, teoretickému princípu fungovania tohto procesu 

a štatistickej analýze počas sledovaného obdobia. 

 

3.1 Proces úspešného medzioblastného odovzdávania lietadla 

 
Proces úspešného medzioblastného odovzdávania lietadla je z ohľadu bezpečnosti 

a funkčnosti daný istými podmienkami, ktoré by mali byť dodržané pre optimálne fungovanie 

tohto procesu. V tomto procese sa využívajú správy OLDI slúžiace na komunikáciu medzi ATC 

strediskami a správy DLIC a ACM, ktoré slúžia k prevodu dátového spojenia medzi strediskom 

a lietadlom.  

 
3.1.1 Pomocou správ LOF a NAN 
 
 

Na schéme (Obrázok 1) je zobrazený proces medzioblastného odovzdávania lietadla 

pomocou správ LOF a NAN medzi dvomi jednotkami riadenia letovej prevádzky, ktorý začína 

OLDI správou typu ABI, ktorá sa odosiela v časovom úseku dopredu stanovenom 

v dokumentoch Loa. Následne by mala byť odoslaná z predávajúceho sektoru na lietadlo 

správa typu UM160 NDA, ktorá hovorí lietadlu, na aký nasledujúci sektor sa lietadlo bude 

pripájať, na ktorú by lietadlo malo poslať správu typu DM100 LACK, ktorá potvrdzuje príjem 

správy o nasledujúcom sektore. Podľa dohody medzi dvomi sektormi je odoslaná OLDI správa 

typu LOF, ktorá zasiela nasledujúcemu sektoru logovacie parametre. Ďalej je odoslaná OLDI 

správa typu ACT, po ktorej by mala nasledovať OLDI správa typu NAN, ktorá hovorí ďalšiemu 

sektoru, že je s ním lietadlo pripravené zahájiť spojenie CPDLC. Po potvrdení tejto správy by 

sa mal druhý sektor pokúsiť zahájiť spojenie pomocou CPDLC Start Request. 
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Obrázok 1 - Proces medzioblastného odovzdávania lietadla pomocou správ LOF a NAN 
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3.1.2 Pomocou CM Contact 
 

Proces medzioblastného odovzdávania lietadla pomocou správ CM Contact medzi dvomi 

sektormi riadenia letovej prevádzky, v našom prípade ATSU1 a ATSU2, sa skladá z niekoľko 

početnej výmeny správ (Obrázok 2). Tento proces začína odoslaním OLDI správy ABI 

sektorom ATSU1 do prijímajúceho sektoru, ktorý by mal toto prijatie správy potvrdiť odoslaním 

správy LAM. Po prijatí tejto správy sektorom ATSU1, vyšle predávajúce stredisko na lietadlo 

správu UM160 NDA, ktorá by mala byť potvrdená správou DM 100 LACK. Následne po prijatí 

tejto správy, sektor ATSU1 vyšle na lietadlo správu CPDLC Contact Request, ktorá hovorí 

lietadlu, aby vyslalo na sektor ATSU2 CM Logon Request. Odoslaním tejto správy stále druhý 

sektor nezískava kontrolu nad týmto lietadlom. Sektor ATSU2 odošle buď pozitívnu alebo 

negatívnu odpoveď, kde sa táto odpoveď pomocou CPDLC Contact Response dostane až do 

sektoru ATSU1. Podľa dohodnutých podmienok v dokumentoch Loa sa odošle ODLI správa 

typu ACT. Následne sektor ATSU2 odošle lietadlu správu CPDLC Start Request, kde od 

lietadla dostane buď pozitívnu alebo negatívnu odpoveď. 
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Obrázok 2 - Proces medzioblastného odovzdávania lietadla pomocou CM Contact 
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3.2 PAGODA 
 

Systém PAGODA je nástroj pre analýzu datalinkovej komunikácie. Spracováva logovacie 

záznamy dvoch systémov, ktoré sú na ŘLP, s. p., kľúčové pre systém CPDLC. Jedná sa 

o datalinkový procesor FDPS a komunikačnú bránu medzi zemou a lietadlom AGDLS. Systém 

PAGODA je postavený na nasledujúcich technológiách: 

  

1. Logstash - nástroj, ktorý spracováva logy a generuje z nich záznamy do 

systému Elasticsearch 

2. Elasticsearch - nástroj, ktorý ukladá dáta a umožňuje z nich robiť analýzu  

3. Kibana - webová aplikácia, ktorá slúži na zobrazenie výsledkov z dát získaných 

zo systému Elasticsearch 

 

AGDLS: ATN Air/Ground Data Link System, komunikačná brána medzi zemou a lietadlom 

(UP/DOWN links) 

FDPS: Flight Data processing system (OLDI správy) 

 

3.3 Štatistická analýza 
 
Z vybraného časového úseku od 01.06.2019 00:00 do 08.07.2019 23:59 som si v databáze 

PAGODA nastavil požiadavky, ktoré mi vypísali počet pozitívnych odpovedí na správu CPDLC 

Start Request, celkový počet letových plánov a celkový počet letových plánov obsahujúcich 

J1 v poli 10 (Tabuľka 8). Ak letový plán obsahuje J1 v poli 10, znamená to, že lietadlo je 

schopné komunikácie cez aplikáciu CPDLC. Priemerne bolo denne prijatých 2638 letových 

plánov, z ktorých 35% alebo 916 obsahovalo v poli letového plánu J1. Priemerne 49% letových 

plánov obsahujúcich J1 sa úspešne napojilo na aplikáciu CPDLC. Z pohľadu percentuálne 

úspešného napojenia CPDLC s počtom všetkých letových plánov aplikáciu CPDLC využíva 

priemerne 17%. 

 
 
Tabuľka 8 - Počet letových plánov a pripojených lietadiel na CPDLC 

Dátum CPDLC Počet 
letových 
plánov 

Počet 
letových 
plánov 

s J1 

Počet 
letových 
plánov 
s J1 [%] 

Pripojených 
s J1 [%] 

Pripojených 
celkovo [%] Odpoveď 

OK 

01/06/2019 457 2369 843 36 54 19 
02/06/2019 450 2757 899 33 50 16 
03/06/2019 445 2497 864 35 52 18 
04/06/2019 404 2337 833 36 48 17 
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05/06/2019 399 2392 850 36 47 17 
06/06/2019 405 2466 838 34 48 16 
07/06/2019 441 2793 898 32 49 16 
08/06/2019 446 2549 873 34 51 17 
09/06/2019 438 2636 894 34 49 17 
10/06/2019 420 2484 855 34 49 17 
11/06/2019 371 2614 852 33 44 14 
12/06/2019 390 2604 827 32 47 15 
13/06/2019 377 2632 836 32 45 14 
14/06/2019 421 2623 882 34 48 16 
15/06/2019 468 2621 910 35 51 18 
16/06/2019 424 2619 888 34 48 16 
17/06/2019 420 2621 905 35 46 16 
18/06/2019 429 2466 866 35 50 17 
19/06/2019 417 2490 846 34 49 17 
20/06/2019 431 2685 911 34 47 16 
21/06/2019 466 2717 960 35 49 17 
22/06/2019 451 2601 961 37 47 17 
23/06/2019 460 2708 997 37 46 17 
24/06/2019 460 2635 955 36 48 17 
25/06/2019 441 2599 919 35 48 17 
26/06/2019 450 2618 908 35 50 17 
27/06/2019 471 2744 920 34 51 17 
28/06/2019 478 2716 938 35 51 18 
29/06/2019 507 2690 954 35 53 19 
30/06/2019 507 2799 978 35 52 18 
01/07/2019 438 2622 936 36 47 17 
02/07/2019 499 2719 985 36 51 18 
03/07/2019 494 2693 976 36 51 18 
04/07/2019 483 2844 1009 35 48 17 
05/07/2019 520 2730 995 36 52 19 
06/07/2019 495 2690 981 36 50 18 
07/07/2019 515 2975 1034 35 50 17 
08/07/2019 511 2908 1042 36 49 18 

 

Na základe uvedených dát v tabuľke bolo vypozorované, že každý deň sa vyskytne približne 

7% lietadiel, čo zodpovedá približne 30 lietadlám, ktorých odpoveď na iniciatívu spojenia so 

systémom CPDLC bola odmietnutá (Tabuľka 9). Neúspešné pripojenie môže byť spôsobené 

rôznymi dôvodmi, kvôli ktorým tento proces neprebehne úspešne.  

 
Tabuľka 9 - Počet požiadaviek a odpovedí na CPDLC Start Request 

Dátum 
CPDLC Start 

Request Response    
OK 

Response 
NOK 

Response NOK 
[%] 

01/06/2019 472 457 12 2,5 
02/06/2019 459 450 8 1,7 
03/06/2019 478 445 31 6,5 
04/06/2019 434 404 28 6,5 
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05/06/2019 417 399 16 3,8 
06/06/2019 439 405 33 7,5 
07/06/2019 466 441 23 4,9 
08/06/2019 483 446 36 7,5 
09/06/2019 492 438 49 10,0 
10/06/2019 444 420 24 5,4 
11/06/2019 407 371 28 6,9 
12/06/2019 408 390 16 3,9 
13/06/2019 418 377 38 9,1 
14/06/2019 456 421 31 6,8 
15/06/2019 509 468 39 7,7 
16/06/2019 463 424 37 8,0 
17/06/2019 456 420 35 7,7 
18/06/2019 458 429 28 6,1 
19/06/2019 474 417 57 12,0 
20/06/2019 461 431 26 5,6 
21/06/2019 497 466 27 5,4 
22/06/2019 479 451 26 5,4 
23/06/2019 498 460 36 7,2 
24/06/2019 484 460 20 4,1 
25/06/2019 467 441 26 5,6 
26/06/2019 469 450 16 3,4 
27/06/2019 510 471 36 7,1 
28/06/2019 497 478 19 3,8 
29/06/2019 537 507 26 4,8 
30/06/2019 528 507 21 4,0 
01/07/2019 480 438 39 8,1 
02/07/2019 565 499 64 11,3 
03/07/2019 536 494 37 6,9 
04/07/2019 538 483 52 9,7 
05/07/2019 593 520 71 12,0 
06/07/2019 552 495 56 10,1 
07/07/2019 587 515 67 11,4 
08/07/2019 555 511 43 7,7 

 

Využitá bola Cochranne-Orcutt metóda, ktorá slúži na odstránenie sériovej závislosti 

náhodných porúch, poprípade rezíduí [12]. Pri skúmaní vzájomných vzťahov medzi závislou 

premennou Request (CPDLC Start Request) a nezávislou premennou RespNOK (CPDLC 

Start Response (rejected)), nezávislá premenná RespNOK preukázala štatistickú 

významnosť na hladine alfa (0,01). Koeficient viacnásobnej determinácie vyjadruje, že 

71% z celkovej variability vysvetľovanej premennej bolo v skúmanom modeli vysvetlených. 

Model znázorňuje podľa kladného koeficientu určitý vzťah, pri ktorom platí, že s narastajúcim 

počtom požiadaviek rastie aj počet negatívnych odpovedí (Tabuľka 10).  
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Tabuľka 10 - Štatistická analýza CPDLC Start pomocou Cochranne-Orcutt metódy 

Metóda testovania Cochranne-Orcutt, 2-38 (T37) 
Závislá premenná Request 

Nezávislá 
premenná 

Koeficient P-
hodnota 

Hladina významnosti 

const 449,207 2,00E-21 1% 
RespNOK 1,20203 0,0004 1% 

Štatistiky 
R2 0,71105 

P-hodnota (F) 0,00038 
Durbin - Watson 

stat. 
2,12502 

 
 
Spearmanov korelačný koeficient je štatistická miera, ktorá charakterizuje silu vzťahu medzi 

spárovanými údajmi [13]. Spearmanova korelácia bola prevedená s cieľom určenia vzťahu 

medzi premennou Request a RespNOK. Zistená bola stredne pozitívna monotónna korelácia 

medzi týmito premennými (rS = 0.51, p = 9.1933e-04). [11] 
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4 Analýza efektivity procesu a strát dátovej komunikácie pri 
medzioblastnom odovzdávaní lietadiel 
 

Prvým krokom je nastavenie skúmaných procesov do databázy PAGODA, prípadne ručne 

pomocou terminálu v operačnom systéme Linux. V niektorých prípadoch som požiadavky 

nastavil rozdielne pre každú krajinu. 

 

Dáta pochádzajúce z komunikačnej brány AGDLS (Obrázok 3) a data-linkového procesoru 

FDPS (Obrázok 4) poskytnuté ŘLP, s. p., boli vo forme nespracovaných dát.  

 

Obrázok 3 - Ukážka nespracovaných dát z komunikačnej brány AGDLS 

 

 

Obrázok 4 - Ukážka nespracovaných dát zo systému na spracovanie letových údajov FDPS 

 

 

4.1 Analýza č. 1 - LKAA neprijala LAM na LOF/NAN 
 

V tejto požiadavke som sa venoval správam typu LOF a NAN, ktoré nie sú až tak kritické 

v stratovosti napojenia CPDLC. V reálnej prevádzke sa neprijaté správy LAM na správy LOF 

alebo NAN zobrazia Flight Data operátorovi, ktorý by ich mal riešiť s príslušnou jednotkou 
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riadenia letovej prevádzky. Toto ale rieši Flight Data operátor až pri vyššom počte neprijatých 

správ LAM.  

 
4.1.1 Spracovanie dát 
 

Databáza PAGODA v tomto čase nepodporovala triedenie a rozoznávanie správ LOF a NAN, 

preto som musel dáta ručne roztriediť pomocou operačného systému Linux a príkazu grep [8], 

ktorý slúži na vyhľadávanie špecifického textu v danom súbore. Príkaz grep som nastavil tak, 

aby vyhľadal všetky správy, ktoré spĺňajú určité kritérium. Príkaz grep vypísal všetky správy, 

ktoré boli odoslané za daný deň s informáciou, kam bola táto správa odoslaná a taktiež 

osobitný osemmiestny kód, ktorý automaticky prideľuje FDPS každému letu (Obrázok 5).  

 

grep 'OLDI LOF message for flight [[:digit:]]* sent' < Názov súboru > 

 

grep 'OLDI NAN message for flight [[:digit:]]* sent' < Názov súboru > 

 

grep 'OLDI NOLAM on LOF message for flight [[:digit:]]* sent' < Názov súboru > 

 

grep 'OLDI NOLAM on NAN message for flight [[:digit:]]* sent' < Názov súboru > 

 

 

 

 

Nasledovne som si tieto dáta uložil do ďalšieho textového dokumentu. Použil som znovu príkaz 

grep k následnému roztriedeniu troch oblastí, a to EDUU ( Nemecko ), LOVV ( Rakúsko ) 

a EPWW ( Poľsko ). Zároveň s týmto príkazom som použil aj príkaz „wc -l“ ( word count ), ktorý 

sumarizuje počet riadkov obsahujúcich daný text. 

 

grep < Názov oblasti > | wc -l 

 

Sledovanie bolo uskutočnené na týždennej vzorke dát od 02.07.2019 00:00 do 08.07.2019 

23:59. Toto sledovanie prebehlo so všetkými susedmi okrem Slovenska.  

 

Obrázok 5 - Ukážka vytriedených OLDI správ 
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4.1.2 Poľsko 
 
Tabuľka 11 - Vytriedené dáta pre krajinu Poľska 

EPWW LOF NAN NOLAMONLOF NOLAMONNAN 
02.07.2019 67 67 0 0 

03.07.2019 66 63 1 0 

04.07.2019 66 66 0 0 

05.07.2019 61 57 0 0 

06.07.2019 67 68 0 0 

07.07.2019 64 63 0 0 

08.07.2019 67 66 0 0 

 
4.1.3 Nemecko 
 
Tabuľka 12 - Vytriedené dáta pre krajinu Nemecka 

EDUU LOF NAN NO LAM ON LOF NO LAM ON NAN 
02.07.2019 110 109 0 5 

03.07.2019 125 123 1 4 

04.07.2019 129 127 0 7 

05.07.2019 117 114 0 4 

06.07.2019 126 122 1 6 

07.07.2019 134 131 0 7 

08.07.2019 129 129 0 3 

 

4.1.4 Rakúsko 
 

Tabuľka 13 - Vytriedené dáta pre krajinu Rakúska 

LOVV LOF NAN NOLAMONLOF NOLAMONNAN 
02.07.2019 124 122 0 0 

03.07.2019 129 127 1 0 

04.07.2019 119 118 0 0 

05.07.2019 119 118 0 0 

06.07.2019 105 105 0 0 

07.07.2019 104 103 0 0 

08.07.2019 134 133 0 0 
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4.2 Analýza č. 2 - Správa DM107 
 

V druhej analýze pracujem len so strediskami, s ktorým je podpísaný dokument Loa. V tomto 

prípade len so štátmi Rakúska, Nemecka a Poľska. Na schéme reprezentuje tieto štáty oblasť 

na ľavej strane označená ako FIR1 (Obrázok 6). Na pravej strane schémy označenie FIR2 

reprezentuje územie Českej republiky. Pozemný systém ATSU v oblasti FIR1 odosiela 

v procese medzioblastného odovzdávania správu UM160 NDA (Next Data Authority UpLink 

message), ktorá hovorí lietadlu, na aký nasledujúci FIR sa bude pripájať. V našom prípade 

NDA obsahuje LKAA. Na základe správy NAN oblasť FIR2 vyšle lietadlu požiadavku CPDLC 

Start Request. FIR 2 dostane od lietadla správu DM107 (Not Authorized Next Data Authority 

DownLink message), pokiaľ neprijalo od predchádzajúceho strediska správu UM 160 NDA. To 

znamená, že lietadlo CPDLC spojenie nenadviaže a pošle negatívnu odpoveď spoločné so 

správou DM107.  

 

 
Obrázok 6 - Schéma chybovej správy DM107 

 

Číslo chýb môže byť skreslené, pretože keď dostane FIR 2 negatívnu odpoveď, tak sa 

automaticky snaží dvakrát o nasledovné nadviazanie v 3 minútových intervaloch. V mnohých 

prípadoch sa lietadlo nestratí, ale prebieha tam zbytočná komunikácia, ktorá zaberá už takto 

obmedzené miesto na sieti, pretože kapacita prenosového kanálu je veľmi malá.   
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4.2.1 Spracovanie dát 
 
 
Triedenie správ DM107 v čase analýzy efektivity medzioblastného odovzdávania  lietadiel 

napojených na ATN Datalink nebolo podporované, ale implementácia do databázy PAGODA 

je dlhodobo plánovaná. Použil som zložitejší program grep [8], keďže som potreboval vytriediť 

správy DM107, a ku každej tejto správe som potreboval ešte ďalšie informácie ohľadom 

lietadla, od ktorého chybová správa prišla.  

 

grep -l -A1 "CPDLC Start Rsp (rejected) flight=*" < Názov súboru > | xargs grep -B1 

"NOLACK DM107" > „Výsledný súbor“ 

 

Zároveň s príkazom grep som použil aj príkaz „-l“ z dôvodu použitia vnoreného programu grep. 

Prvý program grep hľadá zhodu so vzorom „CPDLC Start Rsp (rejected) flight=*“, kde po 

hviezdičke môže nasledovať rôzne číslo alebo výraz. Kvôli potrebným dátam potrebujem 

získať aj riadok nasledujúci za vzorom, na čo využijeme prepínač „-A1“, ktorý hovorí doslovne 

One After, teda jeden riadok po vzore. Medzi týmito výsledkami sa v tomto momente 

nachádzali všetky odmietnuté správy CPDLC Start Rsp. Pomocou príkazu zreťazenia „|“ som 

použil výstup prvého programu grep a pomocou príkazu „xargs“ na vstup do ďalšieho 

programu grep. Pomocou tohto druhého programu grep som vyhľadal v riadku vzor „NOLACK 

DM107“. V tomto momente po spustení programu by nám program vypísal len tento druhý 

riadok, preto použijem za druhým programom grep, príkaz „-B1“, ktorý hovorí doslovne One 

Before, s ktorým automaticky vrátim aj prvý vzor. Nakoniec som tieto vytriedené dáta uložil do 

textového dokumentu pomocou znaku „>“ (Obrázok 7). 

 

 
Obrázok 7 - Ukážka vytriedených správ DM107 

 

Sledovanie bolo uskutočnené na týždennej vzorke dát a prebiehalo so všetkými susedmi 

okrem Slovenska, od 02.07.2019 00:00 do 08.07.2019 23:59. Spolu bolo zaznamenaných za 

toto obdobie 339 správ typu DM107. Keďže systém PAGODA v čase sledovania nebol 
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nastavený na spracovanie tohto typu správ, dáta sa museli ručne vyfiltrovať z dátových logov 

komunikačnej brány AGDLS a následne pomocou aplikácie www.flightradar24.com bola 

dohľadaná trasa lietadla a typ lietadla.  

 

Jeden z príkladov neúspešného medzioblastného odovzdávania je let NAX95N spoločnosti 

Norwegian letiaci z Poľska cez územie Českej republiky na Slovensko. Z dátového logu je 

zrejmé, že pokus o nadviazanie prebehol 3 krát v 3 minútovom intervale (Tabuľka 14). 

 

Let: NAX95N 

Spoločnosť: Norwegian 

Lietadlo: Boeing B738 

ICAO adresa: 47A039 

Dátum: 08.07.2019 

 
Tabuľka 14 - Príklad dátového logu neúspešného napojenia na CPDLC 

Dátum a čas FDPS správa Správa 
2019-07-08 05:53:03.803 CpdStart-NAX95N-47A039) CPDLC Start Request 

2019-07-08 05:53:07.043 DMessage-NAX95N-47A039-terminated-2019 07 08 
05 53 05-2-DM107) 

DM107 

2019-07-08 05:53:07.445 StartRsp-NAX95N-47A039-failed) CPDLC Start Response 

2019-07-08 05:53:07.506 NAX95N CPDLC start failed CPDLC Start Failed 

2019-07-08 05:56:09.751 NAX95N Next attempt Next Attempt 

2019-07-08 05:56:09.811 CpdStart-NAX95N-47A039) CPDLC Start Request 

2019-07-08 05:56:12.452 DMessage-NAX95N-47A039-terminated-2019 07 08 

05 56 10-4-DM107) 

DM107 

2019-07-08 05:56:12.657 StartRsp-NAX95N-47A039-failed) CPDLC Start Response 

2019-07-08 05:56:12.765 NAX95N CPDLC start failed CPDLC Start Failed 

2019-07-08 05:59:16.714 NAX95N Next attempt Next Attempt 

2019-07-08 05:59:16.763 CpdStart-NAX95N-47A039) CPDLC Start Request 

2019-07-08 05:59:18.719 DMessage-NAX95N-47A039-terminated-2019 07 08 
05 59 17-6-DM107) 

DM107 

2019-07-08 05:59:19.124 StartRsp-NAX95N-47A039-failed) CPDLC Start Response 

2019-07-08 05:59:19.197 NAX95N CPDLC start failed CPDLC Start Failed 

2019-07-08 05:59:19.661 NAX95N CPDLC aborted CPDLC Aborted 

 

Pokus o prvé nadviazanie CPDLC sa uskutočnilo ráno v čase 05:53:03 (Obrázok 8), kde po 

4 sekundách bola prijatá správa DM107 zároveň so správou CPDLC Start Failed. Pokus 

o nadviazanie spojenia sa opakoval po 3 minútach (Obrázok 9), kde sa spojenie nadviazať 

nepodarilo. Opäť po 3 minútach bol uskutočnený tretí a zároveň posledný pokus (Obrázok 10), 

ktorý bol taktiež negatívny.  
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Obrázok 8 - Poloha lietadla pri prvotnom pokuse o nadviazanie CPDLC, 05:53:03 

 
Obrázok 9 - Poloha lietadla pri druhom pokuse o nadviazanie CPDLC, 05:56:12 

 
Obrázok 10 - Poloha lietadla pri tretom pokuse o nadviazanie CPDLC, 05:59:16 
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Ďalším príkladom je let spoločnosti airBaltic z mesta Mníchov do mesta Riga, ktorý sa po 

neúspešných 3 automatických pokusoch snažil o nadviazanie spojenia približne nad mestom 

Praha (Obrázok 11). Podľa správ z datalinkového procesoru toto nadviazanie prebehlo 

neúspešne (Tabuľka 15). 

 

Let: BTI224 

Spoločnosť: airBaltic 

Lietadlo: Airbus A220 

ICAO adresa: 502CE8 

Dátum: 08.07.2019 

 
Tabuľka 15 - Príklad dátového logu opätovnej snahy na nadviazanie CPDLC 

Dátum a čas FDPS správa Správa 
2019-07-08 
18:14:40.402 

LogonReq-BTI224-502CE8-EDDM-EVRA CM Logon Request 

2019-07-08 
18:14:40.483 

BTI224 logon impossible Logon Impossible 

2019-07-08 
18:14:40.483 

BTI224 CM logon rejected CM Logon Rejected 

2019-07-08 
18:14:40.533 

LogonRsp-BTI224-502CE8-reject Logon Response - Reject 

2019-07-08 
18:14:40.804 

CM_Abort-BTI224-502CE8-undefErr CM Abort 

 
 

 
Obrázok 11 - Poloha lietadla pri opakovanom pokuse o nadviazanie CPDLC, 18:14:40 
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4.2.2 Poľsko 
 
Lety letiace z poľského územia riadenia letovej prevádzky mali zo všetkých štátov najvyšší 

počet neodoslaných správ UM160, ktoré zapríčinili v 25 prípadoch počas sledovaného 

časového obdobia neúspešné napojenie aplikácie CPDLC. Celkovo sme prijali z poľského 

priestoru 192 správ typu DM107, ktoré po vytriedení odpovedali 85 lietadlám. V ostatných 

prípadoch sme od lietadiel prijali jednu alebo dve správy typu DM107, po ktorých následne ale 

prebehlo napojenie na aplikáciu CPDLC úspešne. 

 
Celkovo DM107 správ: 192 

Celkovo lietadiel: 85 

 Z toho Abort: 25 

CPDLC Abort: FIN39J, FIN7KM, BTI479, FIN1DH, BTI8LQ, ANA205, BTI433, BTI6CV, 

FIN7WL, FIN46D, FIN1727, AFL2470, AFL,2416, AFL2596, AFR1653, SAS7953, SAS7883, 

SAS7743, CSA481, FIN6BC, AFL2512, NAX95N 

 
Graf zobrazuje počet lietadiel, ktoré sa po správe typu DM107 úspešne napojili, s lietadlami, 

ktoré sa napojili neúspešne, s tým, že od týchto lietadiel buď snaha o napojenie neprebehla, 

alebo prebehla niekoľko krát, ale stále neúspešne. Z grafu vyplýva, že 71% lietadiel sa po 

správe typu DM107 napojilo úspešne. V tomto čísle sú zahrnuté lietadlá, ktoré získali buď 

jednu alebo dve správy typu DM107. Celkovo za sledované obdobie sa nepokúsili 

o nadviazanie 3% lietadiel, 15% lietadiel sa pokúsilo raz o nadviazanie a 11% lietadiel sa 

pokúsilo o nadviazanie dvakrát.  

 
Tabuľka 16 - Počet správ DM107 a pokusov o následné pripojenie od lietadiel letiacich z poľského sektora 

Počet 
chýb 

Počet 
Lietadiel 

Úspešné 
pripojenie 
po správe 

DM107 

Bez pokusu 
o pripojenia 

Jeden 
pokus 

o pripojenie 
Dva pokusy 
o pripojenie 

Tri pokusy 
o pripojenie 

192 85 60 3 13 9 0 
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Obrázok 12 - Graf zobrazujúci počet správ DM107 a pokusov o následné pripojenie od lietadiel letiacich z poľského sektora 

 

4.2.3 Nemecko 
 
Lety letiace z nemeckého územia riadenia letovej prevádzky mali celkom vysokú úspešnosť 

odosielania správ typu UM160, ktoré zapríčinili len v 8 prípadoch počas sledovaného 

časového obdobia neúspešné napojenie aplikácie CPDLC. Celkovo sme prijali z nemeckého 

priestoru 108 správ typu DM107, ktoré po vytriedení odpovedali 85 lietadlám. V ostatných 

prípadoch sme od lietadiel prijali jednu alebo dve správy typu DM107, po ktorých následne ale 

prebehlo napojenie na aplikáciu CPDLC úspešne.  

 
Celkovo DM107 správ: 108 

Celkovo lietadiel: 85 

 Z toho Abort: 8 

CPDLC Abort: FIN4KX, BTI224, FIN84P, BAW35 

 
Graf zobrazuje počet úspešne napojených lietadiel po prijatí správy typu DM107 s lietadlami, 

ktoré sa napojili neúspešne s tým, že od týchto lietadiel buď snaha o napojenie neprebehla 

alebo prebehla niekoľko krát, ale stále neúspešne. Síce bol počet správ typu DM107 od 

lietadiel smerujúcich z územia Nemecka pomerne veľký, až 91% lietadiel sa po získaní správy 

typu DM107, ktoré sme od lietadla získali jeden alebo dva krát, následne úspešne napojili. Len 

2% lietadiel sa pokúsilo raz o nadviazanie spojenia a 7% sa nepokúsilo o nasledovné 

napojenie ani jedenkrát.  

 

Počet Lietadiel
71%

No Logon req
3%

One Logon req
15%

Two Logon req
11%

Three Logon 
Req
0%

POĽSKO
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Tabuľka 17 - Počet správ DM107 a pokusov o následné pripojenie od lietadiel letiacich z nemeckého sektora 

Počet 
chýb 

Počet 
Lietadiel 

Úspešné 
pripojenie 
po správe 

DM107 

Bez pokusu 
o pripojenia 

Jeden 
pokus 

o pripojenie 
Dva pokusy 
o pripojenie 

Tri pokusy 
o pripojenie 

102 85 77 6 2 0 0 

 

 
Obrázok 13 - Graf zobrazujúci počet správ DM107 a pokusov o následné pripojenie od lietadiel letiacich z nemeckého 

sektora 

 

4.2.4 Rakúsko 

 
Lety letiace z rakúskeho územia riadenia letovej prevádzky mali nízky počet neodoslaných 

správ typu UM160, ktoré zapríčinili len v jednom prípade počas sledovaného časového 

obdobia neúspešné napojenie aplikácie CPDLC. Celkovo sme prijali z rakúskeho priestoru 12 

správ typu DM107, ktoré po vytriedení odpovedali 7 lietadlám. V ostatných prípadoch sme od 

lietadiel prijali jednu alebo dve správy typu DM107, po ktorých následne ale prebehlo 

napojenie na aplikáciu CPDLC úspešne.  

 

Celkovo DM107 správ: 12 

Celkovo lietadiel: 7 

 Z toho Abort: 2 

CPDLC Abort: EJU93DJ, SAS2832 

Graf zobrazuje počet lietadiel, ktoré sa aj po správe typu DM107 úspešne napojili na CPDLC 

a lietadlá, ktoré sa úspešne nepripojili, ale pokúsili sa o opätovné nadviazanie spojenia 

(Obrázok 14). Jedno lietadlo sa pokúsilo o opätovné nadviazanie spojenia jeden krát a jedno 

lietadlo sa pokúsilo o nadviazanie trikrát. 

Počet Lietadiel
91%

No Logon req
7%

One Logon req
2%

Two Logon req
0%

Three Logon 
Req
0%

NEMECKO
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Tabuľka 18 - Počet správ DM107 a pokusov o následné pripojenie od lietadiel letiacich z rakúskeho sektora 

Počet 
správ 
DM107 

Počet 
Lietadiel 

Úspešné 
pripojenie 
po správe 

DM107 

Bez pokusu 
o pripojenia 

Jeden 
pokus 

o pripojenie 
Dva pokusy 
o pripojenie 

Tri pokusy 
o pripojenie 

102 12 5 0 1 0 1 

 

 
Obrázok 14 - Graf zobrazujúci počet správ DM107 a pokusov o následné pripojenie od lietadiel letiacich z rakúskeho 

sektora 

4.3 Analýza č. 3 - UM 117 - ukončenie CPDLC  
 

Korektné ukončenie CPDLC prebieha tak, že sektor, ktorý lietadlo odovzdáva do externého 

sektoru, vyšle lietadlu správu UM117 CONTACT a CPDLC End Request. Správa UM117 

hovorí pilotovi o ďalšej frekvencií hlasovej komunikácie a CPDLC End Request je žiadosť 

o ukončenie CPDLC spojenia. Na toto by mal pilot odpovedať správou DM0 WILCO a CPDLC 

End Confirmation, ktorá potvrdzuje ukončenie spojenia CPDLC. Ak pilot správu UM117 

neodošle, môže nastať situácia, že zostane spojenie CPDLC nadviazané aj naďalej.  

 

Požiadavku som nastavil tak, aby mi za každý deň vypísala počet žiadostí, ktoré český sektor 

riadenia letovej prevádzky odoslal lietadlám, počet pozitívnych a počet negatívnych odpovedí 

na túto žiadosť (Tabuľka 19). Sledovanie bolo uskutočnené na týždennej vzorke dát od 

01.06.2019 00:00 do 08.07.2019 23:59. 
  

Počet Lietadiel
72%

No Logon req
0%

One Logon req
14%

Two Logon req
0%

Three Logon 
Req
14%

RAKÚSKO
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Tabuľka 19 - Počet požiadaviek a odpovedí na CPDLC End Request 

Dátum CPDLC End 
Request Response    

OK 
Response 

NOK 
Response OK + 

NOK 
No 

response 
01/06/2019 443 437 5 442 1 
02/06/2019 445 439 5 444 1 
03/06/2019 433 425 5 430 3 
04/06/2019 379 375 2 377 2 
05/06/2019 381 375 3 378 3 
06/06/2019 389 385 3 388 1 
07/06/2019 423 417 5 422 1 
08/06/2019 429 424 4 428 1 
09/06/2019 423 417 6 423 0 
10/06/2019 388 385 2 387 1 
11/06/2019 353 349 3 352 1 
12/06/2019 371 369 1 370 1 
13/06/2019 357 354 3 357 0 
14/06/2019 410 403 3 406 4 
15/06/2019 444 436 6 442 2 
16/06/2019 404 403 1 404 0 
17/06/2019 407 402 2 404 3 
18/06/2019 416 414 2 416 0 
19/06/2019 393 389 4 393 0 
20/06/2019 421 415 5 420 1 
21/06/2019 446 439 4 443 3 
22/06/2019 432 423 7 430 2 
23/06/2019 436 433 2 435 1 
24/06/2019 448 444 4 448 0 
25/06/2019 424 420 3 423 1 
26/06/2019 426 421 2 423 3 
27/06/2019 458 454 3 457 1 
28/06/2019 464 457 5 462 2 
29/06/2019 491 483 7 490 1 
30/06/2019 481 475 5 480 1 
01/07/2019 414 406 5 411 3 
02/07/2019 479 471 4 475 4 
03/07/2019 476 470 3 473 3 
04/07/2019 473 464 7 471 2 
05/07/2019 503 497 4 501 2 
06/07/2019 477 471 3 474 3 
07/07/2019 501 490 6 496 5 
08/07/2019 500 487 8 495 5 
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Využitá bola Cochranne-Orcutt metóda, ktorá slúži na odstránenie sériovej závislosti 

náhodných porúch, poprípade rezíduí [12]. Výstup zobrazuje určitú súvislosť medzi počtom 

požiadaviek (CPDLC End Request) a nezávislou premennou RespNOK (CPDLC End 

Response (rejected)), ktorá je v tomto modeli významná na 10% hladine významnosti, pričom 

model ako celok je významný rovnako na 10% hladine významnosti. Koeficient viacnásobnej 

determinácie vyjadruje, že 71% z celkovej variability vysvetľovanej premennej bolo 

v skúmanom modeli vysvetlených.  

Kladný koeficient naznačuje rastúcu tendenciu negatívnych odpovedí v závislosti na počte 

odoslaných požiadaviek na ukončenie spojenia CPDLC (Tabuľka 20). Ideálna situácia by 

nastala, keby s počtom narastajúcich požiadaviek na ukončenie spojenia CPDLC nenarastala, 

alebo by bol celkový počet negatívnych odpovedí nulový.   

Tabuľka 20 - Štatistická analýza CPDLC End pomocou Cochranne-Orcutt metódy 

Metóda testovania Cochranne-Orcutt, 2-38 (T37) 
Závislá premenná Request 

Nezávislá 
premenná 

Koeficient P-
hodnota 

Hladina významnosti 

const 420,47 4,26E-22 1% 
RespNOK 3,8713 0,0848 10% 

Štatistiky 
R2 0,7111 

P-hodnota (F) 0,0847 
Durbin - Watson 

stat. 
2,2726 

 

Využitý bola aj Spearmanov koeficient, ktorý určuje silu vzťahu medzi premennými [13]. 

Spearmanova korelácia bola prevedená s cieľom určenia vzťahu medzi premennou Request 

a RespNOK. Zistená bola stredne pozitívna monotónna korelácia medzi týmito premennými 

pomocou programu Matlab. (rS = 0.56, p = 2.3524e-04) [11] 
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5 Vyhodnotenie a návrhy možného riešenia 
 
V tejto časti mojej práce sa venujem vyhodnoteniu procesov, ktoré som si nastavil v databáze 

PAGODA, alebo spracoval ručne z dostupných dát.  

 

5.1 Analýza č. 1 
 
 
Dáta pre túto požiadavku boli vytriedené pomocou príkazového riadku v operačnom systéme 

Linux. Následne boli tieto dáta roztriedené do tabuliek pre každý ATC sektor zvlášť. Sledovaný 

bol počet odoslaných OLDI správ LOF a NAN. Ten sa môže líšiť z dôvodu sledovaného 

obdobia, ktoré prebiehalo každý deň od 00:00 do 23:59. Mohol nastať prípad, kedy lietadlo 

prelietavalo zrovna v nočných hodinách a správa LOF bola odoslaná ešte pred polnocou 

a správa NAN bola odoslaná až na ďalší sledovaný deň. 

 

Pri požiadavke pre stredisko Poľska som vypozoroval len jeden prípad, kedy sme z tohto 

územia neprijali OLDI správu LAM na LOF (Tabuľka 11). Čo sa týka neprijatia správy LAM na 

NAN, nezaznamenal som v sledovanom období žiadnu neprijatú správu LAM. Situácia 

s Rakúskom bola identická ako požiadavka s Poľskom (Tabuľka 13). Vypozoroval som len 

jeden prípad, kedy české stredisko nezískalo správu LAM na LOF a nula nezískaných správ 

LAM na NAN.  

 

Pri požiadavke pre stredisko Nemecka som vypozoroval dva prípady, kedy české stredisko 

neprijalo OLDI správu LAM na LOF (Tabuľka 12). Situácia bola rozdielna s počtom neprijatých 

správ LAM na NAN, kde som zaznamenal síce vyšší počet v porovnaní s ostatnými, ale stále 

tento počet nie je nejako významne vysoký. 

 

Z výsledkov v tejto požiadavke nebolo zistené závažné narušenie efektivity tohto procesu 

medzioblastného odovzdania lietadla, aj keď som zaznamenal vyšší počet neprijatých OLDI 

správ LAM na NAN od nemeckého sektoru riadenia letovej prevádzky. Z tohto dôvodu neboli 

hľadané riešenia smerujúce k ďalšiemu minimalizovaniu počtu neprijatých správ LAM.  

 
5.2 Analýza č. 2 
 
Z grafu vyplýva, že najväčší počet prijatých správ typu DM107 bolo od lietadiel letiacich 

z územia Poľska, presnejšie 61%, čo zodpovedá 192 správam tohto typu (Obrázok 15). Od 

lietadiel letiacich z územia Nemecka sme prijali celkovo 108 správ typu DM107, čo zodpovedá 

35% prijatých správ tohto typu, od lietadiel letiacich z územia Rakúska sme prijali 12 správ, čo 



Efektivita medzioblastného odovzdávania lietadiel napojených na ATN Datalink 
 

 37 

zodpovedá 4% prijatých správ. V tomto grafe nie sú zahrnuté správy prijaté od lietadiel 

letiacich z územia Slovenska z dôvodu skúmania efektivity tohto procesu len so štátmi, 

s ktorými máme podpísanú dohodu o OLDI správach typu LOF a NAN. Nie sú v tomto grafe 

zahrnuté ani správy, ktoré som nedokázal spárovať z dôvodu chýbajúcich dát v databázach 

www.flightradar24.com.  

 

 
Obrázok 15 - Graf zobrazujúci počet chybových správ DM107 

Od lietadiel letiacich z Poľského územia sme prijali, čo sa týka správ typu DM107, najvyššiu 

početnosť až 192 správ, ktoré zodpovedali 85 lietadlám. Takmer 32% lietadiel za sledované 

obdobie 7 dní sa úspešne nenapojilo na CPDLC. Toto vysoké číslo môže byť vysvetlené 

rôznymi dôvodmi. Predpokladám, že jedným z hlavných dôvodov bolo neodosielanie správ 

typu UM160 lietadlám smerujúcim do českého sektora. Môj predpoklad by sa musel overiť 

s riadením letovej prevádzky krajiny Poľska a vyžadoval by si dáta z ich databáz a prácne 

spracovanie týchto dát. Ďalším z dôvodov môže byť snaha o nadviazanie CPDLC príliš skoro, 

kedy lietadlo ešte správu UM160 od predošlého sektoru nezískalo. Opäť, tento dôvod by sa 

musel overiť s riadením letovej prevádzky krajiny Poľska. Treba podotknúť, že v čase analýzy 

riadenie letovej prevádzky krajiny Poľska malo v prevádzke OLDI správy typu LOF/NAN len 

približne 30 dní a s tým je spojená aj očakávaná problematika nezabehnutého systému. 

Z tohto dôvodu bude dávať zmysel hľadanie možných riešení, ktoré budú viesť k zníženiu 

počtu týchto správ typu DM107, až po zabehnutí a normalizácií systému na Poľskej strane.  

 

Od lietadiel letiacich z územia Nemecka sme prijali 108 správ typu DM107, čo zodpovedá 85 

lietadlám. Z týchto lietadiel sa na CPDLC nepripojilo len 8 lietadiel, čo zodpovedá približne 

10%. To je významne menej s porovnaním 32% lietadiel smerujúcich z poľského sektoru. 

V tomto prípade je mojim predpokladom zlé načasovanie odosielania správ typu UM160 

Poľsko
61%

Nemecko
35%

Rakúsko
4%

POČET CHÝB DM107 [%]
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nemeckým sektorom, alebo príliš skorá snaha o nadviazanie spojenia zo strany českého 

sektoru. Opäť, toto by muselo byť overené s dátami z databáz nemeckého sektoru a prácnej 

analýzy týchto dát. Navrhujem detailnejšiu analýzu časovania vysielania správ typu UM160 

a správ CPDLC Start Request. 

 

Od lietadiel letiacich z územia Rakúska sme prijali najnižší počet správ typu DM107, celkovo 

12. Z toho sa neúspešne pripojili na CPDLC len 2 lietadlá. Môžeme predpokladať, že efektivita 

procesu predávania lietadiel medzi českým a rakúskym sektorom je veľmi vysoká.  

 

5.3 Analýza č. 3 
 
 
Z dát získaných pomocou databázy PAGODA prebehla analýza v sledovanom období 38 dní. 

Ideálnym prípadom by bolo bezproblémové ukončenie spojenia CPDLC správou CPDLC End 

Request a správou UM117. Zaznamenal som, že priemerne prijmeme denne 4 zamietnuté 

správy typu CPDLC End Response. Priemerne len dve lietadlá denne neodpovedali vôbec na 

ukončenie spojenia CPDLC. Obe čísla sú nízke a z pohľadu efektivity tohto procesu môžem 

predpokladať, že tento proces je veľmi efektívny a nedochádza k závažnej chybovosti.  
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6 Záver 
 
Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať efektivitu procesu medzioblastného odovzdávania 

lietadiel napojených na ATN Datalink, a to hlavne z dôvodu straty spojenia CPDLC, niektoré 

z možných príčin straty spojenia a navrhnúť možné riešenia vybraných problémov skúmaných 

v tejto práci.   

 

Prvá kapitola práce obsahuje teoretický úvod do histórie ATN Datalinku a služby, ktoré 

toto dátové spojenie ponúka. V tejto časti som sa oboznámil so systémom CPDLC, jeho 

benefitmi v riadení letovej prevádzky. V ďalšej časti som sa venoval správam OLDI, ktoré 

zabezpečujú bezpečný prevod z jedného ATC strediska do ďalšieho. Každá z týchto správ 

zohráva v predávaní lietadla dôležitú úlohu. Spomenuté boli v tejto práci len OLDI správy, 

ktoré sa týkali danej problematiky. Charakterizované boli aj správy ACM, ktoré slúžia 

k prevodu dátového spojenia medzi ATC strediskom a lietadlom a taktiež písomné dohody so 

susednými štátmi o podmienkach odosielania správ OLDI. 

Druhá kapitola sa zaoberala charakteristikou úspešného medzioblastného odovzdania 

lietadla napojeného na ATN Datalink. Tento proces bol popísaný pre spôsob prevodu 

pomocou OLDI správ typu LOF/NAN a spôsob prevodu pomocou CM Contact správ. Druhá 

časť tejto kapitoly obsahovala základné informácie o databáze PAGODA, ktorá sa nachádza 

na ŘLP, s. p.. Databáza PAGODA bola využitá v tejto časti práce na analýzu procesov 

medzioblastného odovzdávania lietadiel napojených na ATN Datalink, kde som poukázal na 

percentá napojených lietadiel na CPDLC porovnaných s počtom letových plánov a letových 

plánov obsahujúcich J1 v poli 10.  

V tretej kapitole sa venujem nastaveniu a analýze procesov v databáze PAGODA, 

ktoré mohli byť príčinami zníženia efektivity procesu medzioblastného odovzdávania lietadiel. 

Prvá a druhá požiadavka bola skúmaná len s krajinami, s ktorými je podpísaný dokument Loa, 

ktorý sa týka implementovania OLDI správ typu LOF/NAN medzi ATC strediskami. Prvý proces 

sa zaoberal prípadmi, kedy ATC stredisko Českej republiky neprijalo OLDI správu LAM na 

správy LOF/NAN. Druhý proces som zameral na počet prijatých správ typu DM107, ktorá 

spôsobuje v niektorých prípadoch neúspešné pripojenie na CPDLC. Je to z dôvodu, že 

stredisko z ktorého lietadlo letí, neposlalo na lietadlo správu typu UM160, ktorá určuje 

nasledujúce strediskom na ktoré sa bude lietadlo pripájať a preberie kontrolu nad lietadlom. 

Tretia požiadavka sa zaoberala analýzou efektivity koncového procesu predávania lietadiel 

napojených na ATN Datalink. Tento proces sa ukončuje odoslaním správy CPDLC End 

Request, čo je požiadavka na ukončenie spojenia spoločne so správou typu UM117, ktorá 

posiela lietadlu správu o nasledujúcej frekvencií hlasovej komunikácie.  
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Štvrtá kapitola vyhodnocuje a zhŕňa výsledky analýz procesov, ktoré som si určil 

v tretej kapitole mojej práce. Pri analýze prvého a tretieho procesu neboli zistené žiadne 

nedostatky, a z tohto dôvodu neboli hľadané riešenia smerujúce k zvýšeniu efektivity týchto 

procesov. Boli zistené nedostatky v druhom procese pri odosielaní správ typu UM160 na 

lietadlo od susedných sektorov pri medzioblastnom odovzdaní. Odporučil som detailnejšiu 

analýzu časovania vysielania správ typu UM160 a správ CPDLC Start Request pri lietadlách 

letiacich z nemeckého sektoru a analýzu poľského sektoru po normalizácií systému.  
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