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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá možným využitím technologie ADS-B k detekci rušení GNSS systémů. 

Nejprve je na praktických příkladech zhodnocena závažnost rušení GNSS vzhledem k letecké 

dopravě a zároveň představeny kategorie samotného rušení. Praktická část se zabývá 

návrhem a realizací praktického experimentu rušení letadlového GNSS přijímače. Na základě 

přijatých dat z experimentu je navržena metoda detekce GNSS rušení pomocí technologie 

ADS-B. 

ABSTRACT 

This thesis deals with possible use of ADS-B technology in detection of GNSS interference.  

At first, practical examples of GNSS interference are introduced and relevance of this 

interference is evaluated in relation to air transport. Categories of interference are also 

outlined. Practical part aims on suggest and aircraft GNSS receiver interference experiment 

realization. Method of detection of GNSS interference via ADS-B technology is proposed 

based on the data received from this experiment. 
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Seznam použitých zkratek 

AAIM   Aircraft Autonomous Integrity Monitoring 

                                   Metoda autonomního monitorování integrity GNSS 

ABAS   Aircraft Based Augmentation System 

                                   Systém zpřesnění GNSS 

ADS-B   Automatic Dependant Surveillance – Broadcast 

                                   Automatický závislý přehledový systém 

ATZ   Aerodrome Traffic Zone 

                                   Letištní provozní zóna 

CA   Capability Field 

                                   Komunikační schopnost sekundárního přehledového radaru  

C/A    Coarse Acquisition 

                                   Kód GPS signálu 

C/No   Carrier to Noise ratio 

                               Poměr úrovně nosné vlny/šumu  

DHCP   Dynamic Host Configuration Protocol 

                               Protokol dynamického přidělování IP adres 

DME   Distance Measuring Equipment 

                              Měřič šikmé vzdálenosti 

eLoran   Enhanced Long Range Navigation 

                               Pozemní rádiový navigační systém 

EPU   Estimated Position Uncertainty 

                               Očekávaná polohová nepřesnost 

FTDI   Future Technology Devices International 

                                 Společnost se zaměřením v informačních technologiích 

GBAS   Ground Based Augmentation System 

                                   Systém zpřesnění GNSS 

GLS    GBAS Landing Systém 

                                   Typ přesného přiblížení pomocí GBAS 

GNSS   Global Navigation Satellite System 

                                   Globální družicové navigační systémy 

GPS   Global Positioning System 

                                   Globální polohový systém 

IFR   Instrument Flight Rules 

                                   Pravidla letu podle přístrojů 
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ILS   Instrument Landing Systém 

                             Typ přesného přiblížení 

IMC   Instrument Meteorological Conditions 

                                   Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů 

JLOC   Jamming Localization and Detection 

                                   Systém detekce GNSS rušení 

J/S    Jamming to Signal ratio 

                                   Poměr úrovně rušícího/originálního signálu 

LAAS   Local Area Augmentation System 

                                   Systém zpřesnění GNSS 

LPV   Localizer Performance with Vertical Guidance 

                                   Přiblížení pomocí GNSS s horizontálním i vertikální vedení 

NAC   Navigation Accuracy Category 

               Kategorie navigační přesnosti 

NDB   Non Directional Beacon 

                                   Nesměrový radiomaják                             

NIC   Navigation Integrity Category 

     Kategorie navigační integrity 

PPD   Personal Private Devices 

                                   Osobní rušící zařízení 

PRN   Pseudo Random Noise 

                                   Jedinečná charakteristika dané družice 

RAIM   Receiver Autonomous Integrity Monitoring 

                                   Metoda autonomního monitorování integrity GNSS 

Rc   Radius of Containment 

    Poloměr kruhu s předpokládanou polohou přijímače  

RNAV    Area Navigation 

                                   Prostorová navigace 

ŘLP   Řízení letového provozu 

                                   Řízení letového provozu 

SBAS   Satellite Based Augmentation System 

                                   Systém zpřesnění GNSS 

SDA   System Design Assurance 

    Parametr ADS-B zprávy 

SESAR  Single European Sky ATM Network 

    Program EU v rámci jednotného evropského nebe 

SIL   Source Integrity Level 
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    Úroveň integrity navigačního zdroje 

SNR   Signal to Noise ratio 

                                   Poměr úrovně signálu/šumu 

SSR   Secondary Surveilance Radar 

                                   Sekundární přehledový radar 

TDoA   Time Difference of Arrival 

                                   Metoda určení polohy na základě rozdílu času 

TIS-B   Traffic Information Service Broadcast 

                                   Vysílání informací o okolním známém provozu 

UAT   Universal Access Transceiver 

                                   Metoda přenosu ADS-B zpráv 

UTC   Universal Time Coordinated 

                                   Koordinovaný světový čas 

VDL   VHF Data Link 

                                   Metoda přenosu ADS-B zpráv 

VHF   Very High Frequency 

                                   Velmi krátké vlny 

VOR   VHF Omnidirectional Range 

                                   Všesměrový radiomaják 

WAAS   Wide Area Augmentation System 

                                   Systém zpřesnění GNSS 
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Úvod 

Odvětví letecké dopravy zaznamenává v poslední letech značný pokrok a objem letecké 

dopravy se stále zvyšuje. Jinak tomu není ani v odvětví letecké navigaci, kdy se od 

konvenčního létání po radionavigačních zařízeních přešlo na využívání globální družicové 

navigace, která v současné době tvoří základ prostorové navigace RNAV (Area Navigation). 

Tento způsob navigace se využívá jak pro traťové lety, tak pro přístrojová přiblížení a proti 

konvenčním způsobům navigace má mnohé výhody. Mezi ně můžeme řadit zejména létání po 

přímějších tratích, snižování ochranných pásem, zvýšení kapacity vzdušného prostoru nebo 

ekonomická úspora z pohledu času a paliva. Přes velké množství benefitů mají globální 

družicové navigační systémy jednu velmi podstatnou nevýhodu, kterou je jejich zranitelnost. 

Družice jednotlivých GNSS (Globální Navigation Satellite System) systémů obíhají zemi ve 

výškách přibližně 20 000 km, a proto jsou signály při příchodu na zemský povrch velice slabé. 

Spolu se znalostí frekvencí, na kterých jsou signály vysílány, a lehkou dostupností rušících 

zařízení na internetu, lze tyto signály jednoduše rušit. Systém je poté jako celek nepoužitelný, 

což v určitých případech může vést k nebezpečným situacím. To je v odvětví, jakým je letecká 

doprava, nepřípustné, a je proto nutné vytvářet obrany, jak se tomuto z velké části záměrnému 

rušení signálů bránit.  

V současné době již existuje několik detekčních systémů, které dokáží rušení signálu GNSS 

detekovat. Většina z nich však pro tuto detekci využívá speciálně vytvořenou pozemní síť 

senzorů, která pokrývá pouze určitou oblast a zároveň je finančně nákladná. Myšlenkou této 

práce je pro detekci rušení GNSS signálů využít technologii ADS-B (Automatic Dependent 

Surveilance Broadcast). Principem ADS-B systému je pravidelné vysílání informací o poloze, 

rychlosti, identifikaci letadla apod., přičemž zdrojem těchto polohových informací je právě 

GNSS systém. Cílem práce je tak pomocí praktického experimentu rušení signálu GNSS 

vyhodnotit, zda je možné na základě přijatých ADS-B zpráv rušení detekovat. ADS-B zprávy 

obsahují velké množství parametrů, jejichž změny v čase na základě vnějších podmínek 

mohou být indikátorem přítomného rušení. 

Hlavním důvodem pro zpracování daného tématu je zejména jeho aktuálnost, neboť GNSS 

systémy jsou nejen v letecké dopravy čím dál více využívané a ADS-B systém zároveň tvoří 

stěžejní část evropského programu SESAR (Single European Sky ATM Research) 

a amerického NextGen, které mají za cíl do budoucna zvyšovat kapacitu vzdušného prostoru, 

zefektivnit řízení letového provozu, zvyšovat bezpečnost letového provozu apod. Z tohoto 

hlediska je nutné vytvářet nové metody detekce GNSS rušení za účelem zvýšení bezpečnosti 

provedení letu zejména v jeho kritických fázích, tedy ve fázích, kdy se letoun nachází v malé 

výšce nad terénem. Jednou z těchto nových metod detekce by mohlo být využití ADS-B 

systému a jeho zpráv. 
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1. Zhodnocení závažnosti problematiky rušení GNSS ve vztahu 

s leteckou dopravou  

Cílem úvodní kapitoly této práce je zhodnotit závažnost rušení GNSS (Global Navigation 

Satellite System) signálů v souvislosti s leteckou dopravou. Nejprve proto budou zkráceně 

zmíněny základní informace o GNSS a zároveň uvedeny charakteristické parametry, 

používající se pro popis úrovně přijatého signálu. Budou také uvedeny případy GNSS rušení, 

ke kterým již v minulosti došlo a pomocí nichž lze závažnost rušení hodnotit. 

1.1 GNSS 

Globální družicové navigační systémy je souhrnné označení pro jednotlivé navigační systémy, 

které se používají pro určení polohy přijímače kdekoliv na zemském povrchu. Princip 

fungování je založen na přenosu rádiových vln mezi družicemi na oběžných drahách 

a vhodnými přijímači těchto vln (signálů). Využitím znalosti rychlosti šíření signálů a rozdílem 

času mezi vysláním signálu z družice a příjmem stejného signálu na zemském povrchu, lze 

vypočítat vzdálenost k této družici. Poloha přijímače je následně určena jako průnik kulových 

ploch od jednotlivých družic. Pro určení 3-D polohy přijímače je nutné současně přijímat 

signály alespoň ze 4 různých družic, v případě 2-D jsou to pouze 3 družice. Kromě souřadnic 

XYZ je důležité zajištění reálného času, neboť přijímače nemají tak přesné vnitřní hodiny, jako 

družice na oběžné dráze. GNSS systém jako celek je tvořen kosmickým, uživatelským 

a řídícím segmentem. Kosmický segment tvoří již zmíněné družice kontinuálně vysílající 

signály na specifických frekvencích. Uživatelský segment tvoří přijímače těchto signálů, které 

dokáží po jejich zpracování určit polohu přijímače. Řídící segment tvoří množství pozemních 

stanic různých typů, přičemž mezi hlavní úkoly řídícího segmentu patří monitorování signálů 

z družic, monitorování konstelace družic, sestavování navigačních zpráv nebo zajištění 

správného systémového času. 

Každý GNSS systém lze posuzovat na základě čtyř hlavních parametru. Těmito parametry 

jsou přesnost, spojitost, dostupnost a integrita.  

Přesnost je zjednodušeně určena jako odchylka mezi polohou udávanou navigačním 

systémem a skutečnou polohou přijímače. Celková přesnost může být zatížena mnoha 

chybami (ionosférické chyby, troposférické chyby, efemeridické chyby, chyby hodin příjímače), 

případně nevhodnou konstelací družic. Lze ji také vyjádřit pomocí vzorce, který říká, že rozdíl 

mezi navigačním výstupem a skutečnou polohou přijímače nebude větší než hodnota 

ε s určitou hladinou pravděpodobnosti 𝛾. Hladina pravděpodobnosti je většinou definována na 

95%. [1] 

                   𝑃(|𝑋𝑖 − 𝑋𝑦| ≤ 𝜀) ≥ 𝛾                                                        (1.1) 
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Dalším velmi důležitým parametrem je integrita systému. Integrita systému vyjadřuje 

schopnost tohoto systému poskytovat varování v případě, kdy dojde k překročení limitních 

parametrů. Uživatel o této skutečnosti musí být informován do předem stanoveného časového 

intervalu.  Zjednodušeně lze tedy integritu vyjádřit jako míru důvěry v systém.  

Posledními dvěma základními vlastnostmi GNSS systémů jsou dostupnost a kontinuita. 

Dostupnost se definuje jako procentuální vyjádření času, po který je služba pro uživatele 

využitelná a dostupná. Kontinuita, také spojitost, vyjadřuje schopnost systému poskytovat 

služby bez neplánovaného přerušení, tedy pravděpodobnost, že systém v poskytování 

navigační informace během definovaného časového intervalu neselže. [1] 

Pro běžné uživatele je přesnost současných GNSS systémů dostačující. V odvětvích jako je 

letectví je však nutné zajistit vyšší úroveň přesnosti a spolu s ní i dalších charakteristik GNSS, 

neboť si lze jen stěží představit situaci, kdy se letoun nachází v konečné fázi přiblížení na 

přistání za podmínek IMC (Instrument Meteorological Conditions), tudíž za podmínek, kdy 

nemá žádnou vizuální referencí se zemí, musí se proto spoléhat pouze na indikaci z palubních 

přístrojů a přesnost určení polohy se pohybuje v řádech desítek – stovek metrů. Tyto metry 

navíc můžou hrát naprosto zásadní roli pro zajištění požadované bezpečnosti a pro úspěšné 

dokončení letu. Proto byly vyvinuty systémy zpřesnění, kterými jsou SBAS (Satellite Based 

Augmentation System), GBAS (Ground Based Augmentation System) a ABAS (Aircraft Based 

Augmentation System).  

Systém SBAS využívá pozemní síť stanic o známé poloze a zároveň určitý počet 

geostacionárních družic. Pomocí této sítě stanic, které přijímají originální signály z GNSS 

družic, lze určovat korekční data, která se poté přes geostacionární družice dostávají 

k uživateli. Tento systém se využívá pro rozsáhlé oblasti a lze ho využít pro přiblížení LPV 

(Localizer Performance with Vertical Guidance), zajišťující letounu jak horizontální, tak 

vertikální vedení.  

Systém GBAS se nepoužívá na tak rozlehlých územích jako SBAS a součástí nejsou žádné 

geostacionární družice. Je tvořen pozemními stanicemi, které jsou rozmístěny v oblasti letišť. 

Tyto pozemní stanice o známé poloze opět přijímají GNSS signály, které vyhodnocují a určují 

korekční data, časové údaje, informace o integritě a další důležitá data. Tato data jsou na VHF 

(Very High Frequency) frekvencích 108-118 MHz dále distribuovány letadlům nacházejícím se 

v blízkosti letiště. Tento systém lze využít pro přiblížení označované jako GLS (GBAS Landing 

System), které je řazeno do kategorie přesných přiblížení, tzv. precision approach. [2] 

Systém ABAS nevyužívá žádnou síť pozemních stanic ani speciální družice, ale je 

implementován v samotném systému na letadle. Princip je založen na monitorování integrity 

GNSS signálů přímo na palubě pomocí GNSS přijímače případně pomocí jiných přístrojů. 
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Systém ABAS tvoří v základu dvě metody monitorování integrity a to AAIM (Aircraft 

Autonomous Integrity Monitoring) a RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring).  

Metoda AAIM využívá ke kontrole integrity jiné palubní navigační přístroje (barometrický 

výškoměr, inerciální navigační systémy). Porovnává tak polohu udávanou z GNSS s těmito 

přístroji a vyhodnocuje, zda družice neposkytují mylné informace. U metody RAIM se 

k ověřování integrity využívá palubního GNSS přijímače, který využívá redundance měření 

k více satelitům v dohledu a odhalení nesouladu ve vypočítané poloze při využití různé 

kombinace. [1] 

1.2 Parametry signálů 

Jelikož družice systémů GNSS vysílají signály z výšky přibližně 20 000 km nad zemským 

povrchem, jsou signály při příchodu na zem velmi slabé. Pro popis úrovně přijatého signálu 

z družic se využívá jednotka dBm. Obecně je jednotka dB (decibel) bezrozměrná a vyjadřuje 

poměr mezi dvěma veličinami. Jednotka dBm je poté definována jako decibel na 1 miliwatt. 

Lze ji vyjádřit vzorcem 1.2 uvedeným níže. Z tohoto vzorce vyplývá, že pokud by byl zlomek 

v logaritmu roven 1, a tudíž výkon přijatého signálu P1 roven hodnotě 1 mW, hodnota dBm by 

poté byla rovna 0. Reálné přijaté signály z GNSS družic však mají při příchodu na zem výkon 

o mnoho nižší a průměrná hodnota těchto přijatých signálu je přibližně -125 dBm. Znaménko 

minus je zde z důvodu hodnoty zlomku v rovnici nižší než 1. [3] [4] 

                                                 𝑑𝐵𝑚 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10
𝑃1

1 𝑚𝑊
                                                     (1.2) 

Dalším parametrem využívajícím se pro popis kvality signálu a se kterým se dále budeme 

setkávat, je parametr SNR (Signal to Noise ratio). Tento parametr vyjadřuje poměr mezi úrovní 

přijatého signálu a šumu. Jednotkou je decibel a čím vyšší je hodnota SNR, tím lepší pro 

uživatele. Během standardního příjmu signálu je hodnota SNR vyšší než 30 dB. Tento 

parametr i s jeho jednotkou lze charakterizovat pomocí rovnic níže. První rovnice vyjadřuje 

základní definici parametru SNR. Následující rovnice popisující logaritmické vyjádření 

jednotlivých částí až s následným konečným vzorce pro výpočet hodnoty SNR. [3] [5] 

                                                       𝑆𝑁𝑅 =
𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
                                                                   (1.3) 

                                             𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙,𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙)                                        (1.4) 

                                              𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒,𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒)                                           (1.5) 

                                              𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
)                                             (1.6) 

                                            𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙,𝑑𝐵 − 𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒,𝑑𝐵                                         (1.7) 
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Podobným parametrem jako předcházející SNR, je parametr C/No (Carrier to Noise Density 

ratio). Tento parametr vyjadřuje poměr mezi úrovní signálu nosné vlny a šumem vztažený na 

jednotku šířky pásma. Jednotkou je dB-Hz. Standardní hodnoty tohoto parametru se pohybují 

mezi 35-45 dB-Hz a budeme se s ním dále setkávat v dalších částech práce. [5] 

Posledním parametrem signálů, který bude uveden, je parametr J/S (Jamming to Signal ratio). 

Jednotkou tohoto parametru je decibel a využívá se zejména v případech bližšího zkoumání 

samotného rušení, neboť vyjadřuje poměr mezi výkonem rušícího signálu a signálu z družic. 

Hodnoty J/S = 20 dB a vyšší již dokáží znemožnit příjem originálních signálu z družic a tím tak 

zamezit správné funkci přijímače. [6] 

1.3 Příklady GNSS rušení 

Moderní GNSS technologie poskytují bezpochyby mnoho výhod a benefitů. Naproti tomu však 

mají i jisté nevýhody, mezi které řadíme zejména jejich zranitelnost. Signály přicházející 

z družic jsou velmi slabé a mohou tak být poměrně snadno rušeny. Tím je bráněno ve správné 

funkci systému, a tudíž může docházet k nesprávnému určování polohy přijímače. V této 

kapitole budou proto popsány příklady rušení, které měly v minulosti vliv na GNSS signály, 

uvedeny příklady z vlastní bakalářské práce, hodnotící závažnost rušení vzhledem k letecké 

dopravě na základě různých podmínek, a také přiblížen jednoduchý pokus rušení 

automobilové navigace. 

1.3.1 Rušení LAAS Newark  

Jak bylo zmíněno dříve, v letecké dopravě se pro navigační účely používá různých typů 

zpřesnění družicové navigace. Mezi ty patří i systém LAAS (Local Area Augmentation 

System), což je systém totožný se systémem GBAS. Pojmenování LAAS se využívalo po jeho 

zavedení ve Spojených státech amerických, v současné době je více rozšířen název GBAS, 

který bude proto dále uváděn. Rušení tohoto pozemního systému na americkém letišti 

v Newarku (KEWR, EWR) patří mezi nejznámější případy rušení týkající se letecké dopravy.  

Letiště v Newarku odbavilo v roce 2018 necelých 50 milionů cestujících, což je ve srovnání 

s našim největším letištěm, Letištěm Václava Havla v Praze, trojnásobný počet. [7] Již v rámci 

instalace a testování systému GBAS v roce 2009, plně vyhovujícímu pro přiblížení srovnatelné 

s ILS (Instrument Landing System) přiblížením kategorie I, začalo docházet ke spouštění 

alarmu indikujícího přerušení v příjmu GNSS signálů. Jedním z nejdůležitějších parametrů 

charakterizující kvalitu přijímaného signálu je C/No, který v časech vydání alarmu vykazoval 

jisté fluktuace, což není pro stálý příjem obvyklé. Normální hodnota C/No se v případě signálu 

L1 většinou pohybuje nad 40 dB-Hz. V těchto případech hodnota klesla až na hodnoty              

30 dB-Hz, což bylo podnětem pro spuštění alarmu. Během vyšetřování důvodů chvilkových 

poklesů C/No bylo zjištěno, že signál GNSS je rušen a pozemní stanice systému GBAS tak 
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nejsou schopny přijímat signály z družic a následně tudíž vyhodnocovat a odesílat korekční 

data letadlům v okolí letiště. Původcem těchto chvilkových rušení byly osobní rušící zařízení, 

tzv. PPD (Personal Private Devices), které byly umístěny ve vozech projíždějících po nedaleké 

dálnici paralelně s dráhovým systémem na letišti. Řidiči těchto vozů používají tato osobní 

rušící zařízení zejména pro vlastní ochranu, aby nad nimi jejich zaměstnavatel neměl stálý 

dohled. Některá rušící zařízení mohou mít však takový výkon, který neruší signál jen v okolí 

vozu, ale dokáže rušit mnohem větší oblast. Schéma uspořádání pozemních stanic na letišti 

a přilehlé dálnice je vidět na obrázku 1. [8] 

 

Obrázek 1 - LAAS Newark [8] 

Přijímače GBAS stanice jsou instalovány ve vzájemné vzdálenosti 100 m. K výpadku dříve 

docházelo při poklesu C/No na pouze jednom přijímači, a tak při hustém provozu na dálnici, 

vzdálené od těchto přijímačů přibližně 170 m, docházelo k výpadkům i několikrát denně. Byla 

proto přijata určitá opatření s cílem snížit počet výskytů rušení a zmírnění dopadů. Na obrázku 

2 jsou vyneseny hodnoty poměru C/No, při kterých je systém funkční a při kterých dochází ke 

spuštění alarmu. Toto rozmezí hodnot je typické pro GNSS signály. [8] 

 

Obrázek 2 - Hodnoty C/No [8] 
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Na základě spouštěných alarmů byla přijata opatření s cílem snížit počet jejich výskytů 

a zmírnění dopadů. Můžeme uvést modifikaci algoritmu hlášení alarmu, kdy v současné době 

je systém robustnější a odolný chvilkové ztrátě i na dvou přijímačích současně. Dále 

posunutím hranice C/No, při kterém bude alarm spuštěn nebo trestáním dopadených řidičů 

vybavených rušícími zařízeními. [8] 

1.3.2 Rušení WAAS Leesburg 

Druhým příkladem, který se vztahuje k letectví, je rušení signálu GNSS v americkém 

Leesburgu z roku 2011, kde docházelo k rušení pozemní stanice WAAS (Wide Area 

Augmentation System). Tento systém je totožný se systémem SBAS, název WAAS je opět 

pouze jiné označení využívající se na území Severní Ameriky. Tento případ je téměř totožný 

s případem z letiště Newark, akorát se zde jedná o jiný systém zpřesnění. Nutno podotknout, 

že u systému WAAS nepředstavuje chvilkové rušení tak závažný problém, jako je tomu 

v případech u stanic GBAS. Stanic WAAS je na daném území rozmístěno mnoho, a tudíž je 

systém jako celek mnohem robustnější a odolnější, pokud dojde k rušení jedné pozemní 

stanice. I tak je však toto rušení nežádoucí a je zapotřebí mu předcházet. 

Průběh situace je stejný jako v předešlém případě. Pozemní stanice se skládá z několika 

přijímačů, které jsou rozmístěny ve vzájemné vzdálenosti přibližně 150 m. Všechny přijímače 

se nachází v blízkosti rušné silnice, kde opět docházelo k chvilkovému snižování poměru C/No 

ze všech geostacionárních družic a k zamezení správné funkce systému. Již fakt, že snižování 

tohoto ukazatele je pouze chvilkové a za okamžik odezní, je ukazatelem toho, že zdroj rušení 

se pohybuje a není stacionární. Jak je vidět na obrázku 3, k poklesům docházelo v rámci 

celého dne dvakrát, a to ráno (minuta 500), a odpoledne (minuta 1200). [8] 

 

Obrázek 3 - Rušení WAAS Leesburg I. [8] 
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Na obrázku 4 je vidět, že v rámci každého zmíněného rušení docházelo k poklesu C/No také 

dvakrát. Situace tedy probíhala tak, že vozidlo s rušícím zařízením se v čase T1 přiblížilo 

k pozemním přijímačům na takovou vzdálenost, že bylo schopno svým výkonem zamezit 

správné funkci systému. Následně se na malý časový okamžik vzdálilo, systém tedy fungoval 

správně, aby se opět znovu v čase T2 přiblížilo na menší vzdálenost a bylo opět schopno 

GNSS signál rušit. Na základě znalostí pravidelně se opakujících časů průjezdů tohoto vozidla 

v okolí stanice byl stanoven pevný časový plán a majitel rušícího zařízení dopaden. Jak již 

bylo zmíněno, systém WAAS je chvilkovému rušení mnohem více odolný, neboť jsou jeho 

stanice rozmístěny na velkém území a chvilkový výpadek jedné z nich nepředstavuje zásadní 

problém. [8] 

 

Obrázek 4 - Rušení WAAS Leesburg II. [8] 

1.3.3 GNSS vysílač v německém hangáru 

Jako další příklad rušení GNSS signálu můžeme uvést případ, který nastal při testování 

letadlových GNSS přijímačů v německém hangáru v roce 2012. Byl k tomu využit tzv. GNSS 

opakovač, který se využívá právě pro tyto účely a na německých letištích jich je rozmístěno 

několik. Přijímače GNSS, pokud je letadlo v hangáru a kryté hangárovou konstrukcí, nemusí 

být kvůli stínění schopny originální signály přijímat. Z tohoto důvodu se využívá GNSS 

opakovače, tedy zařízení umístěné v hangáru, které přijímá signály z antény umístěné venku 

(zároveň s dobrou viditelností družic) a tyto signály dále reprodukuje zařízením (v našem 

případě letadlovým přijímačům), které by jinak nebyly schopny signály přijmout. Tím je možné 

dosáhnout toho, že i letadlové GNSS přijímače umístěné v hangáru dokáží originální signály 

přijímat, čehož se využívá zejména během jejich testování. V rámci konkrétního testování však 
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docházelo k tomu, že výkon GNSS opakovače byl příliš velký a reprodukovaný signál nebyl 

vysílán pouze v daném hangáru, ale i za jeho hranice. Příliš velký výkon opakovače může 

zabránit příjmu signálu ostatním uživatelům, v horším případě může způsobit velké polohové 

chyby, kdy přijímače tento reprodukovaný signál zahrnou do svých výpočtů s domněnkou, že 

se jedná o signál z družice. V tomto případě několik posádek hlásilo problémy s GPS (Global 

Positioning System), což bylo způsobeno právě tímto opakovačem. [8] 

1.3.4 Finský geodetický institut 

Předcházející tři příklady se všechny týkaly rušení GNSS v souvislosti s leteckou dopravou. 

Dalších takových případů, kdy bylo zaznamenáno rušení signálu GNSS existuje několik. Aby 

se dalo takovým situacím zabraňovat a předcházet, je zapotřebí provádět testy a pokusy, které 

umožní lépe pochopit tuto problematiku. Jeden takový test byl proveden ve finském 

geodetickém institutu, kde bylo testováno několik typů GNSS přijímačů za různých podmínek. 

Tabulka 1 - Finský geodetický institut [6] 

 

V tabulce 1 jsou zobrazeny výsledky tohoto testu. Test byl prováděn v laboratorních 

podmínkách, přičemž bylo použito rušící zařízení s výkonem 20 mW, které bylo schopné rušit 

signál L1 na frekvenci 1575 MHz. Zařízení byla testována na tři různé scénáře. Prvním byl 

případ bez přítomného rušení, dále při rušení, kde poměr J/S dosahoval hodnoty 15 dB 

a v posledním případě kdy tento poměr nabýval hodnoty 25 dB. Čím vyšší tento poměr je, tím 

je síla rušícího signálu větší a tím horší výkonnost přijímače mají. To je názorně vidět i na 

  Průměrná odchylka 

(m) 

Maximální 

odchylka (m) 

Dostupnost  

(%) 

 

uBlox 5T 

Bez rušení 1,0 4,0 100 

J/S = 15 dB 1,5 6,5 100 

J/S = 25 dB 4,2 94,0 16 

 

Fastrax 

IT500 

Bez rušení 2,2 5,3 100 

J/S = 15 dB 2,3 6,5 100 

J/S = 25 dB 3,7 85,4 16 

 

Nokia N8  

Bez rušení 2,6 32,4 100 

J/S = 15 dB 3,1 34,0 100 

J/S = 25 dB 3,6 22,4 16 
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hodnotách v tabulce, kde při zvyšujícím se poměru J/S roste jak průměrná, tak maximální 

indikovaná odchylka od skutečné polohy přijímače. Zároveň také klesá dostupnost systému, 

a to až na 16%. V rámci druhé části testu byl testován přijímač schopný přijímat více frekvencí 

současně, tudíž schopný přijímat jak signál L1, tak i další signál jako L2 nebo L5. Byly 

použity dvě rušící zařízení současně, které rušily obě frekvenční pásma. Výsledky testu byly 

velmi podobné výsledkům zobrazeným v tabulce 1. Dostupnost systému však klesla až na 

11%. [6] 

1.3.5 Příklady z bakalářské práce 

Již v bakalářské práci jsem se zabýval problematikou GNSS rušení ve vztahu k letecké 

dopravě. V praktické části jsem vytvořil 8 typových příkladů rušení, ke kterým by potencionálně 

mohlo dojít a zároveň sestavit tabulku podle závažnosti daného konkrétního příkladu. Každý 

příklad byl posuzován vzhledem ke 3 kritérií, kterými byly: 

• Může letadlo spadnout?  

• Je zvýšena zátěž/pozornost posádky?  

• Dochází k narušení letového provozu v okolí letiště?  

Každý z příkladů se od sebe odlišoval v určitém parametru, mezi které byly zařazeny: 

• Typ rušení 

• Pravidla Letu 

• Typ Letadla  

• Letiště, v jehož blízkosti rušení probíhalo  

Ke každému příkladu bylo zodpovězeno na výše zmíněné otázky způsobem ANO/NE. 

Z celkového vyhodnocení byl za nejzávažnější příklad, který by mohl nastat a měl nejhorší 

dopady na uživatele, vybrán případ, kdy se malé letadlo (jednomotorové letadlo s pístovým 

motorem, které není vybaveno žádnými záložními způsoby navigace jako jsou například 

inerciální navigační systémy), pohybuje za podmínek IFR (Instrument Flight Rules) v okolí 

některého z větších letišť s IFR provozem a přítomným typem rušení je spoofing (tento typ 

rušení detailněji bude popsán v kapitole 2). Cílem tohoto rušení však je vypadat a chovat se 

stejně jako GNSS signál, kdy palubní přijímač poté sleduje tento signál namísto originálního, 

avšak s myšlenkou, že se o originální signál jedná. Díky tomu dochází k velkým polohovým 

chybám a letadlo tak může být navedeno do terénu, ve kterém nebude při špatných 

meteorologických podmínkách schopné pokračovat v bezpečném letu. Vzhledem 

k uvedenému může let skončit katastrofou a nárazem do terénu. Zátěž na posádku je také 

zvýšena, neboť při podmínkách IMC bez vizuální reference se zemí je zejména při 

jednopilotních letech zátěž na pilota vysoká. U posledního hodnoceného kritéria, a to, zda 
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může dojít k narušení letového provozu v okolí letiště, je odpověď rovněž „ANO“, neboť 

nachází-li se zdroj rušení v blízkosti letiště, může ohrozit i okolní provoz. Z výše uvedeného 

byl tento příklad zvolen za nejhorší možný scénář, který by mohl v případě GNSS rušení 

nastat. [9] 

1.3.6 Experimentální rušení automobilové navigace 

Pro účely této práce byl zároveň s praktickým experimentem, který je stěžejní částí této práce 

a bude o něm pojednáno v kapitole 4 Návrh a realizace měření rušení letadlového GNSS 

přijímače, provedeno experimentální rušení na automobilové navigaci TomTom na jihlavském 

letišti. Pro účely experimentu bylo použito rušící zařízení s výkonem 0,01 W schopné rušit 

signál L1 na frekvenci 1575 MHz, s maximálním kalibrovaným dosahem 10 m, což se během 

měření potvrdilo. Experiment byl proveden ve dvou fázích. V první fází byl přijímač testován 

na případ, kdy je rušící zařízení aktivní a navigační zařízení je zapnuto až poté. V tomto 

případě přijímač vůbec nebyl schopen určit svoji polohu a výsledek měření je vidět na obrázku 

5. Informace o počtu sledovaných družic v pravé části indikuje počet 0. 

 

Obrázek 5 - Rušení automobilové navigace [autor] 

Přijímač tudíž nebyl vůbec schopen získat C/A (Coarse/Acquisition) signál, tzn. bylo 

znemožněno určení počáteční polohy přijímače.  

Ve druhé fází byl přijímač testován na případ, kdy již určitý počet družic sleduje, je schopen 

s přesností na jednotky metru určit svoji polohu a teprve poté dojde k aktivaci rušícího signálu. 

V tomto případě přijímač zobrazuje poslední známou polohu bez ohledu na její správnost. 

Chyba určení polohy se v tomto případě může pohybovat v řádech desítek metrů a více. 
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Uživateli je však opět zobrazen počet sledovaných družic, v tomto případě taktéž 0, což může 

být důležitý faktor při detekování přítomnosti rušení. Při odeznění rušení dokázal přijímač 

znovu určit svoji správnou polohu do 5 sekund.  

Testován byl také vývoj indikace polohy a množství sledovaných družic při různých 

vzdálenostech od rušícího zařízení. Jak již bylo zmíněno, v těsné blízkosti rušícího zařízení 

a přijímače byl počet sledovaných satelitů roven 0. Ve vzájemné vzdálenosti do 5 m se počet 

sledovaných družic pohyboval v rozmezí 0-4, přičemž toto číslo se náhle měnilo. Ve 

vzdálenosti 7 m byl přijímač schopen správně určovat svoji polohu, což potvrdilo kalibrovaný 

dosah rušícího zařízení do 10 m. 

1.4 Zhodnocení závažnosti rušení 

Jelikož družice poskytující služby GNSS obíhají zemi ve výškách 20 000 km nad zemským 

povrchem, signály přicházející z těchto satelitů jsou při příchodu k přijímačům velmi slabé. 

Lehká dostupnost rušících zařízení na internetu, znalost GNSS frekvencí, to vše přispívá ke 

značnému počtu GNSS rušení, které se vyskytovalo, případně dále vyskytuje. Proto je nutné 

těmto případům co nejvíce předcházet, a to zejména v odvětvích, ve kterých by mohlo mít 

rušení signálu GNSS fatální důsledky. Takovéto rušení je vždy nežádoucí, a to ve vztahu 

k letectví zejména v kritických fázích letu, což jsou především okamžiky, kdy se letou nachází 

v malé výšce nad terénem. To může být umocněno zhoršenými meteorologickými 

podmínkami, kdy se posádka musí spoléhat pouze na přístrojové vybavení letounu.  

V předchozích podkapitolách byly uvedeny některé typové příklady GNSS rušení, ke kterým 

v minulosti již došlo, přičemž většina z nich přímo souvisela s leteckou dopravou a ovlivnila 

provoz zejména v okolí letišť. Zároveň bylo provedeno rušení automobilové navigace 

TomTom, které bylo provedeno v rámci experimentu rušení letadlového GNSS přijímače (viz 

4 Návrh a realizace měření rušení letadlového GNSS přijímače). Během tohoto měření byli 

přítomni zástupci Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ, kteří dohlíželi na hladký průběh 

celého experimentu. Nutno podotknout, že případů GNSS rušení se v minulosti vyskytovalo 

více a předešlé případy nezahrnují všechny, které se již v minulosti staly. Byly však pouze 

názorně vybrány pro představu, jak jednoduše se dají rušit sofistikované systémy a jaké 

mohou být jeho dopady. Je tudíž zapotřebí provádět praktické experimenty s cílem více 

zmapovat reálné chování GNSS přijímačů během rušení a na základě těchto experimentů 

vytvářet obrany a metody detekce takového rušení. 

Z uvedených příkladů a provedených experimentů lze vyvodit důležité informace o ukazatelích 

vyjadřující kvalitu přijímaného signálu. V případě běžného a správného fungování by se měl 

parametr C/No pohybovat nad 40 dB-Hz. Jak v rámci rušení v Newarku, tak v Leesburgu, tento 

parametr klesal k hodnotám 30 dB-Hz a signály tak již nebyly použitelné. V případě parametru 
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J/S se hodnoty vyšší než 20-25 dB považují za ty, které již výrazným způsobem dokáží snížit 

přesnost a další parametry GNSS. To je vidět i na obrázku 6, kde pro hodnoty vyšší než          

J/S = 25 dB není přijímač schopen určit svoji počáteční polohu (Acquisition). V případě, že 

přijímač již zachytil signály z družic a je schopen je sledovat, je potřebný poměr J/S pro rušení 

a zabránění příjmu signálu vyšší než v případech prvotního zachycení. Tento poměr je 

přibližně J/S = 45 dB. Na malé vzdálenosti jsou však i ty nejméně výkonné rušící zařízení 

schopné znemožnit příjem signálu, což dokonale vystihuje příklad v Newarku, kde se rušící 

zařízení nacházelo přibližně 200 m od stanic systému GBAS. [8] [10] 

 

Obrázek 6 - Výkonnostní charakteristiky rušících zařízení [10] 

Na obrázku 7 lze zároveň pozorovat vzájemný vývoj parametru C/No a J/S při různých 

hodnotách vyjadřující úroveň přijímaného signálu.  

 

Obrázek 7 - Závislost C/No na J/S [11] 
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Jak již bylo zmíněno dříve, signály přicházející na zemský povrch jsou velice slabé a průměrná 

hodnota úrovně signálu při příjmu je -125 dBm. Z obrázku je patrné, že signály s vyšší 

hodnotou úrovně signálu při příjmu, mají zároveň vyšší parametr C/No. Zároveň lze také 

pozorovat, že při hodnotách parametru J/S = 20 a výše již dochází k postupnému poklesu 

parametru C/No. Tento pokles je nejprve pozvolný, avšak při dosažení hodnot J/S = 30 a vyšší 

již dochází k rapidnímu poklesu C/No a při hodnotách J/S = 40 a výše již reálně nelze tyto 

signály využívat pro určení polohy přijímače.  
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2. Současné možnosti a techniky rušení GNSS 

V této kapitole bude cílem přiblížit současné metody a techniky rušení signálu GNSS společně 

s možným dělením a kategorizací tohoto rušení. Zároveň budou také představeny koncepty     

a systémy, které dokáží přítomnost GNSS rušení detekovat a na základě detekce dále varovat 

uživatele systému o tomto stavu.  

2.1 Kategorizace rušení 

Do kategorie rušení podle účelu se řadí rušení záměrně vysílané, náhodné a neinformované. 

Záměrně vysílané je takové rušení, která má za cíl poškodit ostatní uživatele GNSS. Do této 

kategorie řadíme sofistikovaná rušící zařízení s velkým výstupním výkonem, které mohou 

ovlivnit signály až na stovky kilometrů daleko. Jako příklad můžeme uvést rušení, které bylo 

hlášeno již v roce 2010 v Jižní Koreji. V průběhu času se zjistilo, že zdroj rušení pocházel ze 

Severní Koreji a rušení se opakovalo i v následujících letech. Problémy byly hlášeny jak 

v letecké, tak lodní a automobilové dopravě. [12] Do rušení náhodného řadíme takové případy, 

které mohou být způsobeny různými chybami vysílačů, které jsou primárně určeny k vysílání 

na jiných než GNSS frekvencích, avšak zmiňovanými chybami se mohou GNSS frekvencím 

přiblížit a příjem signálu ovlivnit. Můžeme do této kategorie zařadit také solární počasí, kdy 

dochází ke snižování rychlosti šíření signálu v ionosféře, přičemž může dojít i k úplnému 

znemožnění příjmu. Případy spadající do této kategorie nelze téměř předpovídat, a proto 

mohou být velmi nebezpečné. Do kategorie neinformovaného rušení řadíme případy, kdy se 

záměrného rušení využívá pro své vlastní potřeby, bez cíle poškodit ostatní uživatele. Často 

má však rušení mnohem větší přesah, než se očekává. Příkladem je rušení pozemní stanice 

GBAS v Newarku, kdy rušení pocházelo z nedaleké dálnice z osobních rušících zařízení. [8] 

Mezi zdroje rušení můžeme tudíž zařadit jak osobní rušící zařízení s malým výkonem 

využívané pro své osobní účely (jammery), tak mnohem více sofistikovanější zařízení s velkým 

výkonem a dosahem, schopné rušit i několik frekvencí současně (vysokovýkonné jammery, 

spoofery), mající za cíl znemožnit příjem signálu pro velké množství přijímačů nacházející se 

v okolí rušícího zařízení a tím poškodit co nejvíce GNSS uživatelů. Mezi zdroje však řadíme      

i již zmíněné solární počasí. Na slunci probíhají ve více či méně pravidelných intervalech 

erupce, během nichž je uvolněno velké množství elektricky nabitých částic, které se pak 

zastavují v ionosféře. Při velkém množství těchto usazených částic dochází ke zhoršení 

přesnosti vlivem snížení rychlosti šíření signálu při průchodu touto vrstvou. 

2.2 Způsoby rušení 

Existuje několik způsobů, jak znemožnit příjem originálních signálů z družic, případně vypadat 

stejně jako ony a tím oklamat přijímače. Mezi ty nejvýznamnější možnosti se řadí jamming, 

spoofing a meaconing.  
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Jamming je nejznámějším a zároveň nejrozšířenějším způsobem rušení signálů. 

Zjednodušeně se jedná o vysílání falešných signálů na stejných frekvencích, jako jsou GNSS 

signály. Rušící zařízení mají však o mnoho větší výkon, než jsou přicházející signály z družic 

a tímto svým výkonem přijímač zahltí. Ten pak není nadále schopen sledovat originální družice 

a vzhledem k aktuálnímu nastavení a podmínkám dochází k úplnému zneschopnění určení 

polohy, případně přijímač indikuje poslední známou polohu. Rušení však nemusí probíhat jen 

na frekvencích stejných, jako jsou GNSS frekvence, kdy v tomto případě mluvíme o tzv. In-

band jammingu. Existuje také Out-band jamming, kdy se frekvence rušícího zařízení od GNSS 

frekvencí odlišuje, avšak rušení může být způsobeno vysílači jiných systémů a technologií, 

jako jsou sítě GSM nebo LTE. Při přítomném jammingu se mění jak parametr C/No tak 

parametr J/S.  

V rámci jammingu jako typu rušení existuje několik metod provedení. Mezi ty nejčastější 

řadíme chirp jamming a pulse jamming. Všechny jsou však založeny na principu oscilace 

rušícího signálu kolem nosné frekvence GNSS ve velmi krátkém časovém intervalu. [11] 

Jamming můžeme považovat za nejméně závažný ze všech způsobů rušení, které budou 

popsány, neboť ho lze za určitých okolností detekovat a adekvátně reagovat. Jedním z těchto 

způsobů počáteční detekce může být i informace o počtu sledovaných družic, kdy hodnota 

0 může být jedním z indikátorů rušení. 

Druhou velmi známou možností rušení signálu je tzv. spoofing. Tato metoda se považuje za 

nebezpečnější, neboť nemá za cíl přijímači pouze znemožnit příjem signálu, ale snažit se 

přijímač donutit sledovat falešný signál, čímž poté dochází k velkým polohovým chybám 

a přijímač může být naveden do nežádoucích oblastí. To je zejména v letectví velmi 

nebezpečné. Mezi nejznámější případy výskytu spoofingu se řadí přesměrování soukromé 

jachty v roce 2013, kdy se skupině studentů podařilo pomocí vlastně vyrobeného zařízení 

pozměnit trasu soukromé lodi tak, aniž by o tom její posádka měla tušení. Spoofer zamezil 

dalšímu příjmu signálu z družic a pomocí svého uměle vytvořeného falešného signálu, který 

palubní přijímače zahrnuly do svých výpočtů, dokázal plavidlo téměř kompletně ovládat. Další 

případ výskytu spoofingu se odehrál v Černém moři v roce 2017, kdy bylo ovlivněno několik 

desítek lodí, hlásících polohové chyby v řádech desítek kilometrů. Jejich indikované polohy 

byly zároveň umístěny do jednoho místa. Mezi další případy spoofingu můžeme zařadit únos 

amerického přehledového dronu na území Íránu v roce 2011. Po zablokování komunikace 

mezi dronem a americkým operátorem dron přešel do módu autopilota s výlučným 

spolehnutím se na GPS. V tomto módu byl dále ovlivněn přítomným spoofingem a naveden 

do míst v Íránu. Celkově je proto důležité poskytovat záložní metody navigace, které nejsou 

založeny pouze na systémech GNSS. [12]  
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Posledním zmíněným typem je tzv. meaconing. Ten se v praxi téměř nevyskytuje, avšak pro 

účely této práce bude uveden. Jedná se o příjem, nahrávaní a poté opětovné vysílání GNSS 

signálů. Tyto znovu vyslané signály mají mnohem větší výkon a zároveň do celého procesu 

výpočtu zavádí zpoždění, které opět vede k polohovým a časovým chybám v přijímači. [12] 

2.3 Detekční systémy a reakce na rušení 

Rychlý rozvoj osobních rušících zařízení a zvyšující se počet zaznamenaných rušení signálu 

GNSS vedlo ke vzniku nových systémů a projektů, které se specializovali na detekci a odhalení 

GNSS rušení. První systémy byly plně provozuschopné kolem roku 2007. Mezi tyto systémy 

patří JLOC (Jamming Localization and Detection), Gaardian nebo Protector. Systémy se ve 

své podstatě téměř neliší, pracují na podobném principu a mají společné cíle. Stěžejní částí 

těchto systémů jsou na zemském povrchu rozmístěné různé typy přijímačů. Některé z nich 

měří úroveň signálu C/No, jiné se zaměřují na specifický úhel, pod kterým signál na přijímač 

přichází, jiné slouží pro určení časového zpoždění příchodu signálu. Všechny tyto senzory 

tudíž kontinuálně sbírají specifická data, která se dále přeposílají do řídící stanice, kde dochází 

k vyhodnocování přijatých dat. Na základě těchto dat se dále vyhodnocuje, zda se jedná 

o originální signály družic, případně zda se vyskytne anomálie, která poukazuje na přítomnost 

rušení. V takovém případě dochází k vydání výstrahy pro všechny postižené uživatele 

o přítomnosti rušení a nebezpečí v pokračování užívání daného systému. [9] 

Na obrázku 8 je znázorněno schéma detekčního systému Gaardian. 

 

Obrázek 8 - Architektura detekčního systému [13] 

Tento systém je považován za zdařilý, neboť neobsahuje přijímače pouze pro GNSS, ale i pro 

systém eLoran (Enhanced Long Range Navigation). Ten je na GNSS naprosto nezávislý a na 



27 
 

základě porovnání dat z obou systémů lze opět identifikovat významné odchylky poukazující 

na přítomnost rušení. Každá sonda tohoto systému by tak měla být schopna rušení detekovat, 

porovnat s výstupy ze systému eLoran a dále nahrávat data na server, na kterém uživatelé 

vidí výstupy z obou systémů v reálném čase. Zároveň jsou také uživatelé informováni 

o výskytu anomálií a chyb. [13] 

Další přístup zabývající se detekcí rušení je založen na spektru vyzařování každého typu 

rušícího zařízení. Jak již bylo zmíněno dříve, rušící zařízení nevysílá stále na jedné nosné 

frekvenci, ale kolem této frekvence v pravidelných časových intervalech osciluje. Každý typ 

rušícího zařízení má tak své specifické vyzařovací spektrum. Principem této možnosti je tvorba 

databáze velkého počtu těchto vyzařovacích spekter. Přijatý signál (jeho spektrum) by poté 

byl porovnáván s databází, přičemž při výrazné shodě by bylo možné rušení detekovat, 

zároveň také určit, o jaký druh rušícího zařízení se jedná. Současně by bylo žádoucí tuto 

možnost kombinovat s C/No senzory, kdy by k porovnání docházelo pouze v případech 

výrazného poklesu poměru Carrier to Noise. [9] 

Mimo detekčních systémy fungující na principu několika typu senzorů, řídícího centra 

a poplašní sítě, je třeba poskytovat i jiné metody pro účely letecké navigace. Moderní dopravní 

letouny jsou vybaveny inerciálními navigačními systémy, které obsahují gyroskopy 

a akcelerometry. Při zadání počátečních podmínek lze tak polohu letounu určovat na základě 

tohoto systému. Nevýhodou však je, že při delších letech se přesnost inerciálních navigačních 

systémů zhoršuje a bývá většinou opravována právě systémy GNSS. Mimo to jsou letadla 

vybavena konvenčními navigačními přístroji, schopná letět po určité trase za pomocí 

radionavigačních zařízení jako VOR (Very High Frequency Omnidirectional Range), NDB (Non 

Directional Beacon) a za pomocí měřiče šikmé vzdálenosti DME (Distance Measuring 

Equipment). Dalším záložním systémem může být právě systém eLoran zmíněný v systému 

Gaardian vysílající na frekvencích 90-110 kHz, tudíž naprosto odlišných a nezávislých na 

GNSS.  

Dalším benefitem je poskytovat tzv. MultiGNSS. To znamená, že přijímače jsou schopny 

přijímat signály od více různých globálních navigačních systémů současně na více 

frekvencích. Výhodou je větší množství družic v dosahu, čímž se zvyšuje přesnost určení 

polohy a zároveň fakt, že pokud by docházelo k rušení jedné GNSS frekvence, druhá 

frekvence bude z velké pravděpodobnosti stále funkční a přijímač bude nadále schopen 

pracovat bez větších potíží.  

2.4 Crowd-GPS-Sec 

Jednou z reakcí na prudký rozmach globálních družicových navigačních systémů, s nímž je 

spojen stále vyšší výskyt záměrného rušení GNSS signálů, je také koncept Crowd-GPS-Sec. 
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Protože nejsou GNSS signálu pro civilní využití šifrované, jsou lehce dostupné a mohou být 

snadno rušeny. Je tudíž zapotřebí vytvářet nové metody detekce tohoto rušení. Crowd-GPS-

Sec byl vytvořen skupinou lidí ve spolupráci s asociací OpenSky Network. [14] 

OpenSky Network organizace byla původně zamýšlena jako výzkumný projekt zabývající se 

zlepšením bezpečnosti a efektivity využívání vzdušného prostoru. V současné době OpenSky 

Network poskytuje otevřený přístup pro veřejné subjekty do velmi rozsáhlé databáze, která 

obsahuje datové zprávy vysílané z letadel. Většinou se jedná o ADS-B (Automatic Dependent 

Surveillance Broadcast) zprávy vysílané na frekvenci 1090 MHz. O ADS-B bude pojednáno 

v další kapitole. Tato data z databáze mohou být dále využívána pro vědecké účely s cílem 

zkvalitňovat a zefektivňovat organizaci vzdušného prostoru, jeho bezpečnost a zároveň 

odhalovat jeho možné nedostatky. Data jsou získávána z velkého množství pozemních 

přijímačů rozmístěných po celém světě, která jsou dále v reálném čase nahrávána do 

databáze. Nutno podotknout, že senzorů, které nyní přispívají svými daty do této databáze, je 

v současné době přibližně 2000. Jsou to senzory od soukromých subjektů, senzory využívané 

akademickými či vládními organizacemi apod. Světové pokrytí je vidět na obrázku 9. [15] 

 

Obrázek 9 - Síť pokrytí OpenSky network [14] 

Zatímco detekční systémy a metody popsané v kapitole viz 2.3 Detekční systémy a reakce na 

rušení  fungují na principu speciálních pozemních senzorů, vytvořených primárně pro detekci 

rušení GNSS, koncept Crowd-GPS-Sec volí odlišný přístup. Obecně je to také systém, který 

slouží pro detekci rušení GNSS, typu spoofing, nicméně nejsou k němu zapotřebí žádné 

speciálně vyvinuté přijímače a senzory pro tento účel. Spoléhá se zejména na ADS-B 

přijímače, které jsou rozmístěny po celém světě a které přispívají svými přijatými daty do 

společné databáze popsané výše. Odpadá zde tak nutnost budování nové pozemní 

infrastruktury pro účel detekce rušení, neboť tato infrastruktura je již vybudována. Základem 
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jsou ADS-B zprávy, které jsou periodicky, zpravidla dvakrát za jednu sekundu, vysílány 

z palubních zařízení. Obsah ADS-B zpráv je založen především na GNSS. Samotná detekce 

tak neprobíhá na základě příjmu a vyhodnocení falešného signálu, jako je tomu u předchozích 

systémů, ale na základě těchto ADS-B zpráv, ve kterých jsou uvedeny chybné polohové 

informace, pokud je GNSS rušení přítomno. To je nespornou výhodou, neboť při detekci je 

mnohem jednodušší udržovat vzájemnou viditelnost mezi ADS-B přijímači na zemi a letadly, 

než mezi speciálními detektory a rušícím zařízením. Obecně je tento systém schopen 

detekovat přítomnost rušení do 2 sekund s přesností určení polohy rušícího zařízení 150 m po 

uplynutí 15 minut monitorování. Síť senzorů je schopna přijímat i 200 000 zpráv za vteřinu. 

[14] 

Samotný princip detekce rušení a následného určení polohy rušícího zařízení je složen ze 

třech částí. Ty jsou zobrazeny na obrázku 10. 

 

Obrázek 10 - Crowd-GPS-Sec [14] 

Prvním z nich je nezávislý multilaterační systém, který je pro celý systém nezbytný. 

Multilaterační systém určuje polohu letadla nezávisle na obsahu přijatých zpráv. Je k tomu 

využívána metoda TDoA (Time Difference of Arrival), neboli metoda založená na rozdílu času 

příchodu zprávy na jednotlivé pozemní senzory. Je vycházeno z předpokladu, že síť 

pozemních senzorů je zejména v Evropě a Spojených státech amerických tak hustá, že zprávy 

vysílané z letadel jsou přijímány několika různými senzory současně. Ze znalosti polohy těchto 

senzorů, jejich vzájemné časové synchronizace (všechny nastaveny na jednotný čas) 

a rychlosti šíření rádiových vln (předpokládáme rychlost světla ve vakuu), lze pro každé dva 

senzory určit hyperbolu, která spojuje všechny body, mající konstantní rozdíl vzdáleností od 

těchto dvou senzorů. Pro tento výpočet lze formulovat rovnici, kde si, sj označují polohy 

pozemních senzorů, A označuje polohu letadla a c je rychlost šíření světla ve vakuu. [14]  

                                     𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑠𝑖 ; 𝐴) − 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑠𝑗; 𝐴) = 𝛥𝑡𝑖,𝑗 ∗ 𝑐                                                     (1.8) 
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Pokud máme k dispozici takovýchto pozemních senzorů více, lze vytvořit více jednotlivých 

dvojic těchto senzorů (více hyperbol), jejichž průnikem je aktuální poloha letadla. Princip 

multilateračních systémů je znázorněn na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 - Multilaterační systém [14] 

Druhým modulem systému Crowd-GPS-Sec je modul zabývající se detekcí GNSS rušení. 

Hlavním ukazatelem naznačujícím přítomnost rušení jsou odlišné polohy letadla ze dvou 

systémů. Jedním z nich je již zmíněný multilaterační systém, druhým jsou polohového údaje 

obsažené v ADS-B zprávách založené na GNSS. Pokud se tyto dvě polohové informace 

rozcházejí (zanedbáme-li určitou míru tolerance), existuje vysoká pravděpodobnost 

přítomnosti rušení. Zároveň dochází k porovnávání polohových informací obsažených                

v ADS-B zprávách od různých letadel. Pokud by například došlo k situaci, že podle polohových 

informací se dvě letadla nachází ve stejném místě, opět je zde riziko přítomnosti rušení, neboť 

je to prakticky nemožné. [14] 

Třetí modul se zabývá určení polohy rušícího zařízení. Tento modul je aktivován pouze v těch 

případech, kdy předchozí modul detekuje přítomnost rušení. Po aktivaci dochází k analýze 

časových rozdílů mezi polohou určenou pomocí zpráv odesílaných z letadla a polohou 

vypočítanou pomocí multilateračního systému. Na tomto principu lze poté určit polohu rušícího 

zařízení. [14] 

V této kapitole tak byly představeny základní kategorie rušení a zároveň popsány detekční 

systémy a koncepty, které slouží, případně mohou sloužit pro detekci GNSS rušení. 
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3. Možnosti využití technologie ADS-B k odhalení rušení GNSS 

přijímače na letadle – navržení možných řešení 

S nástupem a zavedením do provozu nových technologií, čímž ADS-B nepochybně je, souvisí 

také nové možnosti, jak lze tento systém využít pro detekci GNSS rušení. Cílem této kapitoly 

proto bude popsat základní principy tohoto systému a navrhnout metody, pomocí nichž lze 

odhalit přítomnost rušení signálu GNSS. 

3.1 Automatic Dependent Surveillance Broadcast ADS-B 

Automatic Dependent Surveillance Broadcast, jak již název systému napovídá, označuje 

automatický, závislý, přehledový systém. Začal být vyvíjen jako reakce na rostoucí objem 

letecké dopravy, s cílem zvýšit kapacitu vzdušného prostoru, zlepšit bezpečnost letového 

provozu, zvýšit situační povědomí o okolním provozu na palubách letadel a dále jako využití 

pro složky řízení letového provozu. Tento systém je proto jednou z nových technologií 

spadající pod evropský projekt SESAR (Single European Sky ATM Network) a paralelně s ním 

také americký projekt NextGen. Oba tyto projekty si kladou již výše zmíněné cíle a ADS-B by 

měl být jedním ze stěžejních systému těchto projektů. Mezi jeho hlavní benefity patří poskytnutí 

stejných informací jak posádkám letadel, tak řídícím letového provozu v reálném čase.        

ADS-B je vhodné zejména v oblastech, kde není k dispozici radarové pokrytí, tzn. horské 

terény, nad oceány nebo na odlehlých místech. Dále lze pomocí této technologie sledovat 

provoz nejen ve vzduchu, ale také na letištních provozních plochách. Lze tak dosáhnout větší 

efektivity a bezpečnosti v rámci letištních pohybů, a to i za podmínek nízké dohlednosti. Pro 

vyšší přesnost než u sekundárního přehledového radaru lze v budoucnu snižovat rozstupy 

mezi letadly ať už v rámci traťového letu nebo během fáze konečného přiblížení na přistání, 

což opět vede k nárustu kapacity a efektivity vzdušného prostoru. 

Systém označujeme jako automatický, neboť nepotřebuje pro svoji činnost ani vstupy od 

posádek, ani žádný dotazovač, jako je tomu v případě sekundárního přehledového radaru. 

Systém je dále označován jako závislý, protože údaje o poloze, rychlosti a další parametry 

přebírá z navigačních systémů, zejména z GNSS. Tato data mohou sloužit řídícím letového 

provozu a také ostatním letadlům v okolí pro zobrazení reálné vzdušné situace, proto je také 

systém označován jako přehledový. Slovem broadcast označujeme skutečnost, že palubní 

vybavení odesílá tyto data v pravidelných intervalech, většinou dvakrát za jednu vteřinu, 

nezávisle na tom, zda tyto data někdo skutečně přijme nebo ne. 

Pro přenos ADS-B zpráv byly navrženy tři datové spoje. Je to technologie UAT (Universal 

Access Transceiver), VDL mód 4 (Very High Frequency Data Link mode 4) a technologie   

1090 MHz Extended Squitter. V současné době se za standard a hlavní způsob přenosu zpráv 

považuje právě 1090 MHz ES, proto se jím budeme v další části práce zabývat. [16] 
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Schopností vysílat v pravidelných intervalech informace o své poloze, rychlosti a dalších 

důležitých veličinách nemusí být vybavena pouze letadla, ale jsou jimi často vybaveny také 

pozemní prostředky pohybující se po provozních letištních plochách. Důvodem je již zmíněné 

lepší situační povědomí o veškerém provozu na letišti pro řídící letového provozu zejména za 

zhoršených meteorologických podmínek. Aby bylo palubní zařízení schopno pravidelně vysílat 

ADS-B zprávy, musí být vybaveno funkcí ADS-B OUT. V opačném případě, aby bylo palubní 

zařízení schopno přijímat ADS-B data dalších zařízení v dosahu, musí být vybaveno funkcí 

ADS-B IN. Většina moderních zařízení využívaná na moderních dopravních letadlech je 

vybavena oběma zmíněnými funkcemi. Existují však také zařízení, které jsou schopny pouze 

funkce ADS-B OUT. Ta jsou využívána zejména na letadlech všeobecného letectví pro svoji 

nižší cenu. Tato letadla tak pravidelně vysílají ADS-B zprávy, ale nejsou již schopna tyto zprávy 

od okolních letadel přijímat. Nelze tak ostatní provoz zobrazit na navigačním displeji. [16] 

Na obrázku níže lze vidět celý proces tvorby, přenosu a přijmu ADS-B zprávy. Informace 

z palubních navigačních přístrojů jsou využity pro generování ADS-B zprávy, která je na 

frekvenci 1090 MHz vysílána do prostoru a následně přijata ve vhodných pozemních nebo  

leteckých přijímačích. Tato data jsou dále využívána pro mnohé účely viz obrázek 12.  

 

Obrázek 12 - ADS-B přenos [17] 

3.2 ADS-B zprávy 

Od zavedení ADS-B zpráv do leteckého provozu prošla struktura těchto zpráv jistými 

změnami. První standard ADS-B zpráv, označovaný jako ICAO verze 0, byl definovaný v roce 

2000 dokumenty EUROCAE ED-102, RTCA DO-260 a RTCA DO-242. V roce 2003 došlo 

k implementaci ICAO verze 1, která byla definována dokumenty RTCA DO-260A a RTCA DO-

242A. V současné době poslední ratifikovanou verzí je ICAO verze 2, jejíž forma je popsána 

v dokumentech EUROCAE ED-102A, RTCA DO-260B a RTCA DO-242B z roku 2009. Tyto 

verze se od sebe v zásadě odlišují pouze určitými typy parametrů, kdy parametry z verze 



33 
 

0 byly nahrazeny jinými ve verzi 2. V současné době se můžeme v leteckém provozu setkat 

se zařízeními všech verzí. V roce 2016 tvořily ještě zařízení vysílající data podle ICAO verze 

0 přibližně 75% veškerých zařízení ve sledovaném období na definované ploše. V blízké 

budoucnosti by však letadla měla být povinně vybavena zařízeními pracujícími podle 

standardu ICAO verze 2. Vzhledem k tomuto faktu bude v práci dále uvažována pouze tato 

verze. [18] 

Vlastní data blok ADS-B zprávy, jejíž přenos se uskutečňuje pomocí datové technologie      

1090 MHz Extended Squitter, má charakter jako na obrázku 13. 

 

Obrázek 13 - ADS-B data blok [17] 

Tento data blok je pulzně modulován a před samotnou ADS-B zprávou je vyslána preambule. 

Preambule se skládá ze 4 pulzů s předem definovanými vzájemnými časovými intervaly. Tato 

preambule se využívá k jedinečné identifikaci, že se jedná o ADS-B zprávu, neboť na frekvenci 

1090 MHz jsou přenášeny i jiné druhy zpráv než jen ADS-B. [17] 

Vlastní ADS-B zpráva obsahuje 112 mikrosekundových intervalů odpovídajícím 112 bitům. 

Vyslání samotné ADS-B zprávy začíná v čase 8 mikrosekund po začátku vysílání preambule. 

ADS-B zprávy jsou vysílány v binárním formátu, nabývají tak pouze hodnot 0 a 1. V závislosti 

na tom, zda je pulz vyslán v první nebo druhé polovině jednotlivého časového intervalu 

dochází k přiřazení nuly nebo jedničky pro příslušný bit. Struktura samotné ADS-B zprávy je 

rozčleněna do 5 základních kategorií jako je vidět na obrázku níže. [17] 

 

Obrázek 14 - Struktura ADS-B zprávy [17] 
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Prvních 5 bitů tvoří tzv. Downlink Format Field. Toto první pole může nabývat několika hodnot 

parametru DF. Každá hodnota DF specifikuje charakter vysílání dané zprávy. Hodnoty 

parametru DF=17 (binárně 1 0001) se využívá u vysílačů založených na odpovídači 

sekundárního přehledového radaru módu S, tzn. tento odpovídač je schopen mj. funkce     

ADS-B OUT. Řadí se mezi ně například odpovídač sekundárního přehledového radaru Garmin 

GTX 335 využívaný v letadlech všeobecného letectví. Hodnota DF=18 (binárně 1 0010) je 

nastavena, pokud se jedná o vysílač ADS-B zpráv, který není založen na odpovídači 

sekundárního přehledového radaru a také pro zprávy TIS-B (Traffic Information Service 

Broadcast). DF=19 (binárně 1 0011) je používáno na zařízeních využívaných ve vojenském 

sektoru. Existují další hodnoty parametru DF, tato práce se však bude zabývat pouze 

parametrem DF=17. [17] 

Druhou částí je pole CA (Capability Field), které se skládá ze 3 bitů a vyjadřuje momentální 

komunikační schopnost a stav odpovídače sekundárního přehledového radaru. [17] 

Důležitou částí ADS-B zprávy je ICAO adresa palubního zařízení. Tato část je tvořena 24 bity 

a každé palubní zařízení má svou jedinečnou ICAO adresu pro jednoznačné určení, o které 

zařízení se jedná. Celkem existuje 224 kombinací, což je přes 16 milionu možných jedinečných 

ICAO adres. Toto pole je velmi důležité z hlediska určení daného konkrétního letadla, ze 

kterého byla ADS-B zpráva přijata. Neexistuje tak situace, kde by měla dvě palubní zařízení 

stejnou ICAO adresu. 

Na konci ADS-B zprávy je posledních 24 bitů vyhrazeno pro pole PI (Parity/Identity). Toto pole 

slouží výhradně pro kontrolu, zda v ADS-B zprávě nevznikly při komunikaci přes datový spoj 

nežádoucí chyby. [17] 

Všechny výše zmíněné části jsou pro správný přenos a identifikaci dané zprávy nezbytné, 

avšak jádro celé zprávy tvoří pole ADS-B Message ME Field. V této zprávě, která je dlouhá 56 

bitů, jsou zakódovány všechny důležité informace z hlediska výkonnostních parametrů      

ADS-B zpráv. Některé z těchto parametrů budou důležité z hlediska detekce GNSS rušení. 

Vlastní struktura této 56-ti bitové zprávy je opět rozčleněna do několika částí. Prvních 5 bitů 

této zprávy tvoří pole Type Code. Toto pole nese informaci, o jaký typ zprávy se jedná. 

Z hlediska ADS-B rozlišujeme několik typů zpráv, které jsou uvedeny v tabulce 2. Jedná se 

o Airborne Position zprávy, Surface Position zprávy, Aircraft Operational Status zprávy apod. 

Na pozici bitů 6-8 je pole Subtype Code. Pro některé typy zpráv se toto pole nevyužívá 

a zůstává prázdné, v některých typech zpráv dochází v tomto poli k upřesnění a přesnější 

kategorizaci dané zprávy (viditelné v tabulce 2). Každý z těchto typů zpráv poté nese 

informace charakteristické pro daný typ zprávy. V případě dekódování poté 

vystačí jednoduchý převod prvních 5 (případně 8) bitů ADS-B zprávy z binární do desítkové 
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soustavy a z tabulky 2 je patrné, o jaký typ zprávy se jedná. Zbytek zprávy již poté popisuje 

konkrétní parametry typické pro daný typ zprávy, jejíchž hodnoty a vývoj v čase při 

přítomnosti/nepřítomnosti rušení jsou nezbytné pro tuto práci. Jednotlivé struktury typů zpráv 

budou popsány v dalších kapitolách. [17] 

Tabulka 2 - Typy ADS-B zpráv [17] 

 

Samotná ADS-B zpráva však není jediná, kterou vhodný pozemní přijímač ADS-B zpráv 

přijímá a zaznamenává. Na obrázku 15 jsou pro informaci zobrazena přijímaná data 

z vlastního experimentální měření v podobě, v jaké se ukládají do datového souboru.  

  

Obrázek 15 - Přijatá ADS-B data [autor] 
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V prvním sloupci je zaznamenán Unixový čas v milisekundách v desítkové soustavě. Unixový 

čas indikuje počet sekund, které uplynuly od 1. ledna 1970 UTC. V druhém sloupci je označení 

přijímače, ze kterého jsou data čerpána, v našem naměřeném datovém souboru hodnota 200. 

Toto označení je nutné zejména v případech, kdy se do jednoho souboru ukládají data z více 

přijímačů současně. Ve třetím sloupci je informace o času GPS v hexadecimálním formátu. 

Během tohoto měření však nebyla k dispozici GPS anténa pro zajištění správného GPS času, 

a proto je informace v tomto sloupci nepřesná a lze ji zanedbat. V poslední sloupci se již 

nachází samotná ADS-B zpráva v hexadecimálním formátu. Na převod z hexadecimálního do 

binárního formátu pro následné dekódování zprávy lze využít některý z online internetových 

převodníků, případně software v některém z programovacích jazyků, například Matlab. [19] 

3.3 Navržení řešení detekce GNSS rušení pomocí ADS-B zpráv 

Přijaté ADS-B zprávy nemusí sloužit pouze pro zobrazení polohy letadel a zajištění přehledu 

o reálné vzdušné situace spolu s vytvořením situačního povědomí o okolním letovém provozu. 

Myšlenkou této práce je využít tato přijatá data pro detekování přítomnosti GNSS rušení na 

základě typů zpráv a výkonnostních parametrů zakódovaných v těchto ADS-B zprávách. Tyto 

výkonnostní parametry se v čase vyvíjí, lze tak z přijatých dat v určitém časovém intervalu 

sledovat jejich progres a hodnoty, kterých nabývají. V závislosti na změnách hodnot 

sledovaných parametrů, které nastávají při přítomném a nepřítomném rušení, lze pozorovat 

jejich charakteristické chování a vývoj v obou situacích. Na základě těchto změn 

z dlouhodobého i krátkodobého hlediska lze určit závislost změny těchto parametrů na 

přítomném/nepřítomném rušení za různých podmínek. Z původních ADS-B zpráv ICAO verze 

0 se postupným vývojem přes ICAO verzi 1 a ICAO verzi 2 počítá v následujících letech 

s pouze poslední zmíněnou verzí, proto budou popsány pouze parametry vyskytující se v této 

verzi. 

3.3.1 Parametry ADS-B zpráv 

Prvním významným parametrem je parametr NAC (Navigation Accuracy Category). Ten se 

určuje jak pro rychlost (NACv), tak pro polohu (NACp). Parametr NACv tak vyjadřuje, s jakou 

přesností je v ADS-B zprávě vyjádřena hodnota rychlosti. 

Tabulka 3 - Parametr NACv [17] 
 

 



37 
 

Pro parametr NACp, který vyjadřuje, s jakou přesností je určena poloha letadla, se zavádí 

pojem EPU (Estimated Position Uncertainty). Ten udává poloměr kružnice se středem 

v předpokládané poloze letadla, v niž se letadlo skutečně nachází na hladině 

pravděpodobnosti 95%. Po dekódování přijaté zprávy lze pomocí tabulky 3 pro parametr NACv 

a tabulky 4 pro parametr NACp určit, s jakou přesností jsou údaje o rychlosti a přesnosti 

určeny. [17] 

Tabulka 4 - Parametr NACp [17] 
 

 

 

Dalším parametrem je tzv. System Design Assurance SDA. Tento parametr vyjadřuje míru 

vážnosti a její pravděpodobnost, s jakou dojde k vysílání nepřesných polohových informací, 

pokud dojde k chybě v přenosu dat, případně avionice. Kódování parametru je uvedeno 

v tabulce 5. [17] 

Tabulka 5 - Parametr SDA [17] 
 

 

Velmi významným parametrem je tzv. NIC (Navigation Integrity Category). Tento parametr je 

využíván přehledovými systémy pro zhodnocení, zda má přijatá informace o poloze letadla 
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přijatelnou úroveň integrity pro použití v dané oblasti za daných podmínek. Každé hodnotě NIC 

odpovídá příslušný parametr Radius of Containment Rc, vyjadřující poloměr kruhu se středem 

v určené poloze, v němž se letadlo nachází na hladině pravděpodobnosti 95%. Vztahuje se 

jak k horizontální, tak vertikální rovině. Pro určení parametru NIC je potřebné znát parametry 

NIC Supplement A, B a C jak je vidět z tabulky 6. Ty jsou zahrnuty ve vlastních ADS-B 

zprávách. [17] 

Tabulka 6 - Parametr NIC [17] 
 

 
 

Posledním důležitým parametrem z hlediska této práce je parametr Source Integrity Level SIL. 

Tento parametr vyjadřuje pravděpodobnost, že bude překročena hodnota Radius of 

Containment Rc definovaná parametrem NIC, aniž by došlo k vydání varování. Zjednodušeně, 

s jakou pravděpodobností se letadlo může nacházet mimo definovaný prostor parametrem 

NIC, aniž by došlo k upozornění na tuto skutečnost. [17] 

Tabulka 7 - Parametr SIL [17] 
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Sledování a vývoj parametrů zmíněných v této podkapitole s jejichž následným vyhodnocením 

při různých scénářích (s rušením, bez rušení, na zemi, během letu), lze navrhnout jako metodu 

detekce GNSS rušení pomocí ADS-B technologie. 

Jak již bylo uvedeno v tabulce 2, ADS-B zařízení schopné funkce ADS-B out vysílá několik 

typů zpráv. Z hlediska této práce a již uvedených sledovaných parametrů, se mezi 

nejpodstatnější typy zpráv, v niž jsou tyto parametry obsaženy, řadí tzv. Aircraft Operational 

Status Message, Airborne Position Message, Surface Position Message a Airborne Velocity 

Message. 

Aby bylo ale vůbec možné tyto ADS-B zprávy dekódovat a sledovat vývoj jednotlivých 

parametrů, je zapotřebí mít k takovýmto datům přístup. Proto byly navrženy dva způsoby, jak 

mít tato data, bez kterých by práce postrádala smysl, k dispozici. Oba způsoby budou popsány 

v následujících podkapitolách. 

3.3.2 OpenSky Network 

Částečně bylo o asociaci OpenSky Network pojednáno již v kapitole viz 2.4 Crowd-GPS-Sec. 

Jedná se o rozsáhlou síť, která sbírá přehledová data z přijímačů rozmístěných po celém 

světě. Všechna tato přijatá data jsou ukládána do databáze. Data z této databáze by vyřešila 

problém, jak mít ADS-B zprávy k dispozici. Přístup do databáze však není veřejný. OpenSky 

Network však pro výzkumné účely tento přístup do databáze poskytuje, a tak jsem po vyplnění 

nezbytných dokumentů a krátké komunikaci s pracovníkem OpenSky Network tento přístup 

získal. Data z databáze OpenSky Network tak jsou jednou z navrhovaných možností, jak 

získat přístup k ADS-B zprávám pro jejich následné využití.  

Pro přístup do databáze Impala Shell je nutné získat od OpenSky Network asociace přístupové 

údaje a mít k dispozici vhodný program. Jedním z těchto programů může program PuTTY, což 

je klient protokolů SSH a pomocí nějž se lze k databázi připojit. Po zadání adresy serveru          

a portu, na kterém databáze běží (v tomto případě je to port 2230), v konfiguračním okně 

programu PuTTY, se objeví rozhraní pro přihlášení. Po úspěšném zadání vlastních 

přihlašovacích údajů, jak je vidět v horní části obrázku 16, je uživatel uvnitř databáze a může 

v ní vyhledávat potřebná data. Přijatá data jsou členěna pod jednotlivé druhy zpráv. Po zadání 

příkazů „show tables“ jsou vypsány druhy zpráv, kdy každý druh obsahuje pro něj specifické 

parametry. Z pohledu sledovaných parametrů jsou nejdůležitějšími druhy zpráv:  [15] 

• operational_status_data 

• position_data 

• velocity_data 

Seznam druhů zpráv po vypsání příkazu je uveden na obrázku 16. 
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Obrázek 16 - PuTTy Opensky Network [autor] 

V jednotlivých zprávách se poté dá pomocí příkazů vyhledávat a zjišťovat tak potřebné 

parametry. Pro názornost budou uvedemy dva typy příkazů. Prvním z nich je vyhledávání 

v určitém druhu zprávy podle času. Pomocí příkazu „select * from operational_status_data4 

where hour=1480759200 order by rand() limit 2;“ lze z databáze vypsat data, která spadají do 

zprávy typu operational status a byly přijaty v unixovém čase 1480759200, tudíž 3.prosince 

2016 v 10:00 UTC. Seřazeny jsou náhodně a vypsány jsou právě 2 tyto zprávy. Druhým 

typickým příkladem je hledání podle 24 bitové ICAO adresy letadla, která je jedinečná pro 

každé konkrétní letadlo. Příkaz může vypadat „select * from state_vectors_data4 where 

icao24=‘49c1e2‘ and time>=1480760100 and time<=1480760200;“. Tento příkaz vypíše 

všechny zprávy typu state vectors pro letadlo s 24 bitovou ICAO adresou 49c1e2 od času 

1480760100 do času 1480760200, což je od 10:15:00 do 10:16:40 UTC 3.prosince 2016. [15] 

Původní myšlenkou, jak detekovat GNSS rušení pomocí ADS-B technologie tak byl tento 

přístup. Pomocí databáze OpenSky Network vyhledat vhodné ADS-B zprávy v časech, kdy 

bylo zaznamenáno rušení GNSS signálu a tyto zprávy dále zkoumat. Jako příklad můžeme 

uvést poslední známý případ rušení na Korejském poloostrově z 31.března 2016, které trvalo 

několik následujících dnů. V databázi by se tak pomocí vhodných příkazů dal vyfiltrovat časový 

úsek z tohoto data a tyto zprávy dále zpracovat. Nedostatkem je však fakt, že nelze přesně 
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zjistit ICAO adresy letadel, které byly tímto rušením ovlivněny, a tak přesně určit ADS-B zprávy, 

kterých se rušení mohlo týkat. Rušení signálu bylo hlášeno z řádově desítek až stovek letadel, 

nicméně nelze přesně určit z jakých, a tak získat jejich ICAO adresu pro následné hledání. 

Zároveň vyvstala otázka, zda je palubní ADS-B vysílač schopen tyto zprávy vůbec odesílat, 

pokud je signál GNSS rušen. Pomocí experimentu popsaném dále se však zjistilo, že i přes 

přítomnost rušení GNSS jsou ADS-B data stále vysílána. Za určitých okolností by se dalo 

v databázi vyhledávat podle pozemního přijímače umístěného v dané oblasti. Celý tento 

způsob detekce by byl však velice zdlouhavý, a proto může sloužit pouze jako záložní metoda. 

 

Obrázek 17 - PuTTy přijatá data [autor] 

Na obrázku výše lze vidět výpis parametrů po spuštění uvedeného příkazu. V první části se 

nachází vlastní ADS-B zpráva v hexadecimálním formátu, následována ICAO adresou letadla. 

Dále stojí za povšimnutí důležité parametry jako jsou NACv, SIL nebo NIC Supplement – A 

vhodné pro detekci GNSS rušení. Jak již však bylo uvedeno, tato metoda je příliš zdlouhavá 

a ve finále by pro tuto práci nemusela být vhodná. Proto byla pro sběr dat zvolena druhá 

metoda, nastíněna v další podkapitole. 
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3.3.3 Vlastní měření dat 

Druhou navrženou metodou, která by se dala využít pro sběr ADS-B dat, je vlastní měření. 

Tato metoda odstraňuje nedostatek první metody, kdy nedochází ke dlouhému hledání 

konkrétních zpráv a parametrů v rozsáhlé databázi. V databázi jsou uloženy data od všech 

přijímačů sloužících OpenSky Network asociaci, kterých je v současné dobře přes 2000. Proto 

je množství dat v databázi opravdu veliké. Vlastním měřením se získávají data pouze 

z jednoho konkrétního přijímače, a tak je objem přijatých dat několikanásobně menší. 

Nevýhodou metody vlastního sběru dat je fakt, že pro jeho realizaci je nutné takový ADS-B 

přijímač vlastnit. Pro účely diplomové práce mi byl jeden takový zapůjčen Ústavem letecké 

dopravy, Fakulty dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze, za což patří velké 

poděkování. Přijaté zprávy z přijímače se ukládají do datových souborů v předem 

definovaných časových intervalech a samotná ADS-B zpráva je ukládána v hexadecimálním 

formátu. Časové intervaly ukládání jsou libovolně zvolitelné a záleží na potřebách uživatele. 

Pro představu obsahuje jeden desetiminutový interval přijatých dat z jednoho ADS-B přijímače 

přibližně 15 000 zpráv a velikost souboru se pohybuje kolem 1 MB. Množství přijatých zpráv 

závisí na hustotě současného provozu v oblasti umístění přijímače a na vhodném umístění 

antény přijímače. Snahou je umisťovat tuto anténu na pevné, statické místo a co nejvýše, aby 

nebyla ničím stíněna a kryta. Vhodnými místy jsou tak střechy domů, výškové budovy a další 

podobná místa s přímou viditelností vzhůru. Během doby zapůjčení bylo testováno i umístění 

antény. V případě umístění uvnitř hangáru, případně domu, se množství sledovaných letadel 

pohybovalo v rozmezí mezi 10-20 letadly. Při umístění antény na volné prostranství, kde 

nebyla ničím kryta, počet sledovaných letadel skokově vzrostl na 50-60. I proto je umístění 

antény významným faktorem, který ovlivňuje počet přijatých zpráv.  

Metoda vlastního sběru dat je pro práci nepochybně vhodnější metodou, a proto byla využita 

pro praktický experiment rušení GNSS signálu, který je popsán v následující kapitole. 
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4. Návrh a realizace měření rušení letadlového GNSS přijímače 

Stěžejní částí této diplomové práce je navržení a provedení praktického experimentu rušení 

letadlového GNSS přijímače s následným vyhodnocením přijatých dat. Provádění záměrného 

rušení GNSS frekvenčního pásma je však v České republice ilegální. Tento experiment byl 

proto prováděn s předchozím souhlasem Ministerstva dopravy ČR, Úřadu pro civilní letectví 

a také Českého telekomunikačního úřadu, který se stará o správu rádiového spektra a jehož 

zástupci byli během provedení experimentu osobně přítomni. V této kapitole budou nejprve 

zmíněny všechny nezbytné komponenty pro provedení experimentu, navrženy scénáře 

a jednotlivé průběhy měření a popsán samotný reálný průběh experimentu. 

4.1 Zařízení pro experiment 

Pro celkové provedení měření a jeho následné vyhodnocení je nutné mít k dispozici několik 

zařízení. Patří mezi ně ADS-B přijímač s anténou sloužící ke sběru ADS-B zpráv, vhodné 

letadlo vybavené GNSS přijímačem a odpovídačem sekundárního přehledového radaru 

s funkcí ADS-B out a v neposlední řadě také rušícím zařízením schopném záměrně vysílat 

rušící signál na stejných frekvencích, jako jsou GNSS frekvence a tím ovlivňovat originální 

signály z družic. Pro ukládání a následné zpracování dat je zapotřebí mít k dispozici vhodný 

softwarový nástroj. 

4.1.1 Odpovídač sekundárního radaru GTX 35R 

Aby bylo letadlo schopné v pravidelných časových intervalech vysílat ADS-B zprávy, musí být 

vybaveno odpovídačem sekundárního přehledového radaru s funkcí ADS-B out. Pokud je 

vybaven i funkcí ADS-B in, lze také ADS-B zprávy od ostatních letadel přijímat a zobrazovat 

jejich polohu na navigačním displeji. Pro měření však postačuje první zmíněna funkce. 

Letadlo, na kterém bude měření prováděno, je vybaveno odpovídačem typu Garmin GTX 35R. 

Tento odpovídač, vybaven schopností ADS-B out, plně vyhovuje požadavkům a standardům 

zahrnutých v konceptu NextGen. Poskytuje 1090 MHz ES výstup kdekoliv po světě a využívá 

se zejména v letadlech všeobecného letectví. Mezi jeho hlavní výhody patří zejména vyšší 

spolehlivost, nižší spotřeba energie a větší úspora místa na palubní desce, neboť je tento 

odpovídač integrován do Garmin G3X Touch displeje a není tak instalován přímo na palubní 

desce. Odpovídač je zároveň propojen s vnitřním GPS přijímačem systému, ze kterého čerpá 

letové informace a ty dále vysílá ve formě ADS-B zpráv. Volba módu odpovídače a přiděleného 

squawku se provádí na dotykové obrazovce. [20] 

4.1.2 G3X Touch a GDU 460/450 

Letadlo, s jehož pomocí se experiment uskuteční, je vybaveno displeji Garmin G3X Touch. 

Těchto displejů existuje větší množství a je na uživateli, jaké uspořádání a jaké typové displeje 
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zvolí. V našem případě je letadlo vybaveno jedním displejem Garmin GDU 460 s úhlopříčkou 

10,6 palce a jedním displejem Garmin GDU 450 o úhlopříčce 7 palců. [21] Mimo základní údaje 

jako jsou letové údaje, údaje o motoru apod., se na těchto obrazovkách nachází také informace 

o nastavení odpovídače sekundárního radaru, údaje o počtu sledovaných satelitů a jiné 

důležité informace. G3X Touch jsou vybaveny vlastním GPS přijímačem s rozšířením WAAS. 

Anténa přijímače je umístěna na horní straně palubní desky letadla a přijímá signál L1. Na 

obrázku 18 v horní části v červeném kroužku je vidět okno pro nastavení módu odpovídače 

a přiděleného squawku a okno pro funkci squawk ident, která může být vyžádána řídícím 

letového provozu pro rychlejší a snadnější identifikaci letadla. 

 

Obrázek 18 - Garmin GDU 460 [21] 

4.1.3 GNSS rušící zařízení 

Dalším důležitým zařízením, bez kterého by se experiment neobešel, je rušící zařízení signálu 

GNSS. Toto zařízení dokáže vysílat rušící signál na frekvencích stejných, případně velmi 

blízkých GNSS frekvencím (zejména signálu L1=1575 MHz). Přesnost GNSS přijímačů se 

poté rapidně zhoršuje, neboť je do signálů vnášena chyba. V určitých případech nejsou 

schopny fungovat vůbec. Pro experiment byly opatřeny dvě různá rušící zařízení.  

Prvním z nich je mini rušící zařízení o výkonu přibližně 10 mW a s kalibrovaným dosahem      

10 m. Toto zařízení je schopné rušit GNSS signál L1. Je využíváno zejména pro vlastní účely 

majitelů, kdy je využíváno hlavně v osobních a nákladních vozidlech. Řidiči těchto vozidel se 

tak chrání před dohledem zaměstnavatelů. Není tudíž využíváno s cílem poškodit ostatní 
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uživatele. Napájena může být jednoduše z automobilové sítě. Příkladem, kdy byla tato zařízení 

využita, je rušení GNSS signálu v okolí letiště Newark, o kterém je pojednáno v kapitole 1.3.1 

Rušení LAAS Newark. 

Druhým rušícím zařízením je TG 5 CA. Toto zařízení bylo zapůjčeno Řízením letového 

provozu České republiky. Řadí se mezi mnohem více sofistikovanější zařízení, které mimo 

frekvenční pásmo GNSS signálu (opět signál L1) dokáže rušit i frekvenční pásma WIFI sítí, 

3G sítí apod. Dokáže rušit i několik těchto pásem současně, skládá se z 5 různých vysílačů 

pro jednotlivá pásma. Celkový výkon je 12 W, přičemž výstupní výkon v pásmu signálu L1 jsou 

2 W. Výstupní výkon je regulovatelný. Rušící zařízení je napájeno střídavým napětím              

220 V pomocí napájecího kabelu a kalibrovaný dosah je 40 m. Napájeno může být také pomocí 

externího zdroje a měniče napětí. Během dřívějších testů, kdy bylo toto rušící zařízení 

testováno, se však skutečný dosah pohyboval v řádech stovek metrů. Rušené frekvence 

oscilovali od 1567 MHz po 1586 MHz. Vzhledem k vyššímu dosahu může být toto zařízení 

využíváno nejen pro osobní účely, ale zejména s cílem poškodit uživatele GNSS. [22] [23] 

Na obrázku 19 je zobrazen průběh rušícího signálu z rušícího zařízení TG 5 CA během 

předešlých testů Řízení letového provozu ČR. Jak lze vidět z obrázku a jak již bylo uvedeno 

dříve, rušící signál kolem nosné frekvence signálu L1 1577 MHz osciluje, což vystihuje princip 

rušících zařízení. Výchylky od nosné frekvence jsou přibližně 10 MHz na každou stranu, proto 

rušící zařízení neruší pouze tuto nosnou frekvenci, ale ruší celé pásmo v rozsahu přibližně 

1567-1586 MHz.  

 

Obrázek 19 - Průběh rušícího signálu [22] 
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Na obrázku 20 je poté zobrazeno spektrum rušícího signálu, které bylo zaznamenáno 

analyzátorem spektra. Hodnota 0 dBm na ose y označuje referenční hodnotu výkonu rušícího 

signálu 20 dBm, odpovídající přibližně 0,1 W. Jak lze ale vidět, rušící signál dosahu je hodnot 

od 10 dB m vyšší, které již odpovídají hodnotám 1 W. Hodnota 33 dBm již poté odpovídá 

výkonu 2 W. 

 

Obrázek 20 - Spektrum rušícího signálu [22] 

Na obrázku 21 jsou zobrazeny obě výše popsaná rušící zařízení. 

 

Obrázek 21 - Rušící zařízení [24] [25] 

4.1.4 ADS-B přijímač Radarcape 

Nezbytnou součástí pro praktický experiment je také zařízení sloužící pro sběr ADS-B dat. 

Mimo samotný ADS-B přijímač Radarcape, je pro příjem dat nutná anténa, která je 

s přijímačem propojena pomocí kabelu. Ten se připojuje pomocí konektoru na zadní straně 

přijímače. Pro přístup k datům a pro další nastavení přijímače je nutné, aby byl připojen k síti 
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internet nebo k lokální síti. K tomu slouží Ethernet port umístění opět na zadní straně přijímače. 

Dále se na zde nachází také konektor pro napájení a konektor pro připojení GPS antény. GPS 

anténa se dá využít pro určení polohy ADS-B přijímače a pro zajištění reálného času.                   

V ADS-B zprávě je však kromě GPS času také čas unixový a přesná poloha přijímače není 

pro provedení experimentu zásadní. GPS anténa tak nebyla během měření využita. Na 

obrázku 22 je v levé části zobrazena zadní strana přijímače se všemi připojitelnými vstupy, 

v pravé části stabilně umístěná anténa pro zachytávání ADS-B zpráv z letadel. 

 

Obrázek 22 - ADS-B přijímač + anténa [26] [27] 

4.2 Navržení rušení letadlového GNSS přijímače 

4.2.1 Instalace zařízení a nahrávání dat 

Během instalace ADS-B přijímače bylo nejprve nutné zjistit jeho IP adresu, aby bylo možné se 

k tomuto přijímači připojit přes internetový protokol, kde lze zobrazit sledovaná letadla 

(obrázek 23), nastavit výstupní typ a formát zpráv, zjistit dosah přijímače apod. 

 

Obrázek 23 - Radarcape internetové rozhraní [autor] 
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Po prvních pokusech připojení však nebylo možné IP adresu zjistit, neboť byla nastavená jako 

statická a nebyla tak přidělována DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serverem. Bylo 

zapotřebí provést tzv. factory reset přijímače, kdy bylo nutné přijímač rozdělat a vložit do něj 

novou SD kartu s aktuálním firmware. Po této proceduře již byla přidělována dynamická IP 

adresa a bylo možné toto zařízení v síti detekovat. Pomocí některého z programů (Axence net 

Tools 5) lze poté zjistit přímo IP adresu přijímače a po zadání této adresy do internetového 

prohlížeče dojde k načtení sledovaných letadel. Druhým problémem při uvedení přijímače do 

provozu bylo následné ukládání ADS-B zpráv. Přes internetový protokol, jak je vidět na 

obrázku 23, lze zjistit pouze polohu letadel, rychlost a další podobné parametry. Není však 

k dispozici vlastní ADS-B zpráva, kde jsou zakódovány parametry jako NIC, NACp apod. Pro 

ukládání vlastních ADS-B zpráv z přijímače s těmito důležitými parametry existují tři, 

respektive čtyři způsoby.  

Prvním z nich je ukládání na flash disk, vložený přímo do USB portu na přední straně přijímače. 

Jelikož ale ADS-B přijímač funguje na operačním systému Linux, je nutné flash disk k tomuto 

systému připojit a poté pomocí vhodného programu na sběr dat ukládat ADS-B zprávy. Metoda 

byla testována, avšak neúspěšně.  

Druhou metodou je sběr dat přes USB kabel přímo do PC. Tuto možnost je nutné nastavit 

v internetovém rozhraní přijímače a poté pomocí nainstalovaných ovladačů FTDI (Future 

Technology Devices Intetnational) ukládat data v nějakém sériovém terminálu. Tato metoda 

ukládání dat však nikdy nebyla zprovozněna, na vině je nejspíše vadný USB port přijímače. 

Třetí možností je ukládání dat přímo na server. Tato metoda však nebyla testována.  

Po mnoha neúspěšných pokusech s prvními dvěma zmíněnými metodami bylo k ukládání dat 

využito speciálního programu vytvořeného pro tyto účely, kde bylo po úpravách konfiguračních 

souborů zajištěno ukládání dat přímo do počítače.  

4.2.2 Scénáře a průběh měření 

Principem experimentu je zejména testování vývoje ADS-B zpráv v závislosti na různých 

scénářích rušení. Pro praktický experiment byly navrženy 4 hlavní scénáře společně 

s průběhem měření jednotlivých scénářů.  

1. 

• Scénář: Testování rychlosti zarušení letadlového GNSS přijímače a vývoj ADS-B zpráv 

na zemi. 

• Průběh měření: Nejprve instalovat a připravit všechny potřebné komponenty (ADS-B 

přijímač, letadlo, rušící zařízení). Zapnout palubní vybavení (letadlový GNSS systém a 

odpovídač sekundárního přehledového radaru) a po dobu 3 minut přijímat ADS-B data 
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bez přítomnosti rušení -> po třech minutách dojde k zapojení rušícího zařízení, jehož 

anténa bude od GNSS letadlové antény vzdálena max. 3 metry -> 3 minuty budou 

snímána rušená ADS-B data -> dojde k odpojení rušícího zařízení -> 3 následující 

minuty budou snímána ADS-B data bez přítomnosti rušení -> tento scénář opakovat 

3x. Mezi jednotlivými opakování zachovat časovou prodlevu 3 minut. 

2. 

• Scénář: Testování vývoje ADS-B zpráv a schopnosti letadlového GNSS přijímače určit 

svoji polohu i přes přítomné rušení na zemi. 

• Průběh měření: Po dobu 2 minut při vypnutém palubním vybavení nechat zapojeno 

rušící zařízení -> po této době zapnout palubní GNSS a odpovídač SSR -> 3-5 minut 

sledovat vývoj zpráv při tomto nastavení -> vypnout palubní GNSS a odpovídač SSR -

> odpojit rušící zařízení -> tento scénář 3x opakovat. Možnost zachovat 3 minuty pauzu 

mezi jednotlivými opakováními, případně nechat rušící zařízení stále zapojené a pouze 

v časových intervalech zapínat/vypínat palubní vybavení.  

3. 

• Scénář: Testování vývoje a změn v ADS-B zprávách při vzájemné změně vzdálenosti 

mezi rušícím zařízením a palubním vybavením na zemi. 

• Průběh měření: Po dobu 3 minut přijímat ADS-B data bez přítomnosti rušení -> po této 

době zapojit rušící zařízení ve vzájemné vzdálenosti rušící zařízení/letadlo                           

3 m a 2 minuty setrvat v této vzdálenosti -> poté zvyšovat vzájemnou vzdálenost až do 

míst, kde bude příjem signálu plně obnoven -> v tomto místě 2 minuty setrvat -> 

snižovat vzájemnou vzdálenost až na 3 m -> 2 minuty setrvat -> tento scénář 3x 

opakovat. 

V tomto scénáři je nejprve zapotřebí upravit výstupní výkon rušícího zařízení a zjistit 

vzájemnou vzdálenost, ve které dojde k plnému obnovení příjmu signálu GNSS přijímačem (z 

předchozích testů ŘLP (Řízení letového provozu ČR) vyplývá, že do vzájemné vzdálenosti 70 

m dochází k úplné ztrátě signálu, do 140 m ke zhoršení přesnosti).  

4. 

• Scénář: Testování vývoje ADS-B zpráv při průletech nad rušícím zařízením ve výšce 

200 m. 

• Průběh měření: Spustit motor letadla, začít zahřívat a zapnout palubní vybavení -> po 

startu letadla stoupat do výšky cca 200 m nad terénem -> 5-10 min létat v ATZ 

(Aerodrome Traffic Zone) zóně pro sběr validních ADS-B dat za letu -> po tomto 

intervalu zapnout rušící zařízení -> provést 5 průletu nad staticky umístěním rušícím 
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zařízením ze vzdálenosti (ze vzdálenosti cca 3 km, přes rušící zařízení, do vzdálenosti 

3 km) -> po přistání zajet na stojánku před hangár -> odpojit rušící zařízení -> 2 minuty 

sbírat validní data -> vypnutí palubního zařízení. 

4.3 Realizace praktického experimentu 

Provedení praktického experimentu vyžadovalo zajištění mnoha technických zařízení                  

a zároveň také povolení pro provedení experimentu od Českého telekomunikačního úřadu. 

Dva zástupci tohoto úřadu byli zároveň při provedení experimentu osobně přítomni a pomocí 

svých vlastních měřících zařízení dohlíželi, zda výkony rušících zařízení nepřekračují 

stanovené meze a dosahy rušení. Ze scénářů zmíněných v předchozí podkapitole byly 

uskutečněny první tři. Letová část experimentu nemohla být uskutečněna, neboť silný vítr 

v den provedení experimentu znemožnil letovou činnost. 

Před začátkem samotného provedení experimentu bylo nutné instalovat na letišti ADS-B 

přijímač. Po připojení všech nutných částí byla přes internetový protokol a program na sběr 

dat ověřena funkčnost přijímače a z hangáru vytaženo letadlo, na kterém bude experiment 

probíhat. Pokud by bylo měření prováděno v hangáru, nemusel by být GNSS přijímač v letadle 

schopen zachytit signály GNSS satelitů z důvodu stínění hangárem. Na letadle byl sundán 

horní kryt motoru a baterie letadla připojena na nabíjecí zařízení. Poté mohla být zapnuta 

avionika letadla bez obav o vybití baterie. Po zapnutí avioniky bylo přes internetový protokol 

ADS-B přijímače ověřeno, zda tento přijímač přijímá data z našeho letadla a zároveň je ukládá 

do počítače v desetiminutových intervalech. Po tomto ověření došlo k instalaci rušícího 

zařízení a k samotnému provedení experimentu.  Na obrázku 24 je vidět setup plochy pro 

provedení experimentu. 

 

Obrázek 24 - Setup plochy pro praktický experiment [autor] 
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Letadlo nemá přímý vstup pro připojení externího zdroje, a proto je jeho baterie připojena 

k externímu zdroji. Dále je zde na mobilních schodech vidět rušící zařízení spolu s externím 

zdrojem (pro toto rušící zařízení) a měničem napětí. Toto rušící zařízení lze připojit i přímo do 

prodlužovací cívky elektrické sítě pod letadlem bez nutnosti externího zdroje. Tento zdroj byl 

však nutný při sběru ADS-B zpráv při větších vzájemných vzdálenostech letadla a tohoto 

rušícího zařízení. Přijímač ADS-B zpráv spolu s anténou byl umístěn v briefingové místnosti 

firmy Air Jihlava Service, která je zároveň provozovatelem letadla, na kterém byl experiment 

prováděn. Kompletní připojení ADS-B přijímače je viditelné na obrázku 25. K ADS-B přijímači 

je připojena anténa, napájecí kabel a ethernet kabel pro přístup k síti internet.  

 

Obrázek 25 - Setup ADS-B přijímače [autor] 

4.3.1 Scénář měření 1 

Prvním provedeným scénářem rušení bylo testování rychlosti zarušení letadlového GNSS 

přijímače a vývoj ADS-B zpráv při tomto rušení. Pro tento scénář byly jednotlivě využity obě 

rušící zařízení. Časový průběh scénáře je zaznamenám v tabulce 8. Zaznamenané hodnoty 

jsou uvedeny v čase UTC, neboť v tomto formátu byly zprávy nahrávány a ukládány. Pokud 

v okně není uvedena hodnota, zapnutí nebo vypnutí palubního vybavení nebylo nutné 

z důvodu navazujícího pokračování dalšího scénáře měření. Opakování 4 bylo provedeno mini 

rušícím zařízením, připojeném do palubní sítě letadla a vzdáleném od antény GNSS přijímače 
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letadla přibližně 30 cm. Pro ostatní případy bylo využito rušící zařízení TG 5 CA s vyšším 

výkonem, vzdálené od antény GNSS přijímače letadla přibližně 2 m.  

Tabulka 8 - Časy měření scénáře 1 [vlastní zpracování] 

 

Během sběru validních dat, tudíž vždy v prvních třech minutách tohoto scénáře, byl na 

palubním vybavení monitorován počet satelitů a jejich síla signálu. Při normálním přijmu 

signálů byl přijímán dostatečně silný signál ze 7-9 satelitů. Pilotovi je zároveň nad úrovní příjmu 

signálu ze satelitů zobrazeno hlášení „3D GPS Location“. Na obrázku 26 je zeleně vidět 

množství sledovaných satelitů. Tmavě zelenou jsou vyobrazeny satelity, které sice jsou 

v dohledu přijímače, ale nejsou využívány pro určení polohy přijímače. 

 

Obrázek 26 - Palubní displej GDU během standardního příjmu signálů [autor] 

 Zapnutí palubního 

vybavení 

Zapnutí rušícího 

zařízení 

Vypnutí rušícího 

zařízení 

Vypnutí palubního 

vybavení 

Opak. 1 09:30:00 09:33:00 09:36:00 09:39:00 

Opak. 2 09:42:00 09:45:00 09:48:00 09:51:00 

Opak. 3 09:55:00 09:58:00 10:01:00 - 

Opak. 4 - 11:24:15 11:27:13 - 
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Po zapnutí rušícího zařízení došlo ke ztrátě signálu do jedné vteřiny a indikovaný počet 

sledovaných satelitů klesnul na 0. Po dobu rušení se tento stav neměnil. Po odpojení rušícího 

zařízení došlo k plnému obnovení přijmu signálu z minimálně 7 satelitů za dobu 5 vteřin. 

Všechna opakování měla totožný průběh. Žádné rozdíly na tak malé vzájemné vzdálenosti 

nevznikaly ani pří přemístění rušícího zařízení z výšky přibližně 1,5 m, na zem. Na obrázku 27 

je zobrazen palubní displej v průběhu aktivního rušení signálu GNSS. Není přijímán žádný 

signál ze satelitů a pilotovi je v tomto případě zobrazeno varovné hlášení                                      

„Lost GPS Reception“. 

 

Obrázek 27 - Palubní displej GDU během přítomného rušení [autor] 

Z prvního scénáře lze tak vyvodit závěr, že v případech rušení dojde ke ztrátě GNSS signálu 

a výpadku systému téměř okamžitě, řádově za 1 vteřinu. V případě odeznění rušení dojde 

k obnovení přijmu signálu a zajištění správné funkce systému za 5 vteřin. V případech rušení 

je uživatel informován o ztrátě signálu varovnou hláškou o ztrátě příjmu signálu, případně 

přeškrtnutým symbolem GPS na mapě. Na malé vzdálenosti mezi rušícím zařízením                     

a letadlovým GNSS přijímačem v našem případě nehrála roli poloha rušícího zařízení (na 

zemi/ve výšce 1,5 m) vůči tomuto palubnímu přijímači. V 5. kapitole bude následně 

vyhodnocen vývoj ADS-B zpráv a změny výkonnostních parametrů v čase.  
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4.3.2 Scénář měření 2 

Druhým scénářem měření bylo testování vývoje ADS-B zpráv a schopnosti letadlového 

přijímače zachytit signály z GNSS satelitů, a tak schopnost určit svoji polohu i přes přítomné 

rušení. Testována tak byla skutečnost, kdy nejprve dojde k zapnutí rušícího zařízení a až poté 

dojde k zapnutí palubního vybavení. Vzájemná vzdálenost byla opět přibližně 2 metry a rušící 

bylo umístěno do výšky 1,5 m nad zemí. Oproti prvnímu scénáři zde dochází ke změně, kdy 

v prvním případě letadlový přijímač standardně přijímal veřejně dostupný C/A kód z družic a až 

poté došlo k rušení signálu. V druhém případě byl letadlový přijímač zapnut až poté, co bylo 

zapnuto rušící zařízení. Neměl tedy možnost signály z družic prvotně zachytit. Tento scénář 

byl opakován pouze dvakrát, přičemž obě opakování vykazovaly stejné výsledky. Dvě 

opakování byla v tomto případě dostatečná, neboť po předchozím testování bylo zřejmé, že 

letadlový přijímač nebude mít šanci správně pracovat. Po dostatečném časovém intervalu pro 

sběr dat, kdy byla současně zapnuta palubní avionika a rušící zařízení, došlo k odpojení 

rušícího zařízení a druhá část tohoto scénáře je již totožná se scénářem prvním. K obnově 

příjmu signálu po vypnutí rušícího zařízení došlo opět za 5 vteřin. Podstatná však byla první 

část, kdy bylo nutné zjistit, jak se chová GNSS přijímač po zapnutí s již přítomným rušením. 

V tabulce 9 je zachycen časový průběh tohoto scénáře. 

Tabulka 9 - Časy měření scénáře 2 [vlastní zpracování] 
 

 

Vizuálním rozdílem mezi prvním a druhým scénářem bylo varovné hlášení zobrazené uživateli 

na displeji. Zatímco v prvním scénáři došlo k vydání varovného hlášení „Lost GPS Reception“, 

ve druhém scénáři to byla hláška „Acquiring Satellites“, která byla zobrazena po celou dobu 

rušení. Tato skutečnost potvrzuje výše uvedené, že zatímco v prvním scénáři letadlový 

přijímač signály ze satelitů přijímal a po zahájení rušení tyto signály ihned ztratil, ve druhém 

scénáři vůbec nebyl schopen satelity zachytit a signály přijímat. Varovné hlášení tak indikovalo 

stav vyhledávání satelitů.  

Z druhého provedeného scénáře tak vyplývá, že pokud dojde k zapnutí rušícího zařízení            

a poté teprve k zapnutí palubního vybavení v dosahu rušení, palubní GNSS vůbec není 

schopen satelity zachytit a systém je tak nepoužitelný. Indikací o přítomnosti rušení tak může 

 Zapnutí rušícího 

zařízení 

Zapnutí palubního 

vybavení 

Vypnutí rušícího 

zařízení 

Vypnutí palubního 

vybavení 

Opak. 1 10:59:30 11:00:25 11:02:35 11:05:10 

Opak. 2 11:05:30 11:06:20 11:10:20 11:12:00 
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pro piloty být neměnná informace o vyhledávání satelitů a neschopnost systému určit svoji 

počáteční polohu během určitého časového intervalu po spuštění avioniky letadla.   

4.3.3 Scénář měření 3 

Velmi důležitou součástí experimentu bylo zjistit vývoj ADS-B zpráv v čase při změně 

vzájemné vzdálenosti mezi rušícím zařízením a letadlovým GNSS přijímačem. V tomto scénáři 

bylo rušící zařízení připojeno přes měnič napětí k externímu zdroji, neboť bylo nutné s tímto 

zařízením manipulovat a přenášet ho. Po zapnutí palubního vybavení bylo zapnuto také rušící 

zařízení a konstantní rychlostí vzdalování od letadlového přijímače bylo umístěno do 

vzdálenosti, ve které byl v letadlovém přijímači obnoven příjem signálů ze satelitů a ten tak 

indikoval správnou polohu. Pro tento scénář byly provedeny 3 opakování. Časové průběhy 

těchto měření jsou zaznamenány v tabulce 10. Jednotlivá opakování budou popsána dále. 

Tabulka 10 - Časy měření scénáře 3 [vlastní zpracování] 

 

4.3.3.1 Opakování 1 

První měření bylo provedeno do jižního směru, jak je vidět na obrázku 28. Vzdálenost, ve které 

byl plně obnoven příjem signálu letadlovým GNSS přijímačem, umístěným v letadle před 

hangárem, byla přibližně 275 m. V tomto prvním měřením však nebyla přímá viditelnost mezi 

rušícím zařízením a letadlovou GNSS anténou, neboť mezi nimi stál letoun Zlín Z-37 Čmelák, 

umístěný v blízkosti našeho letadla. Tím mohlo dojít k částečnému stínění, a tudíž menšímu 

dosahu rušícího zařízení, neboť jak bude uvedeno v závěrečném opakování tohoto scénáře, 

při přímé viditelnosti byl dosah rušícího zařízení větší.  

Za povšimnutí také stojí fakt, že do vzájemné vzdálenosti přibližně 50-60 m palubní displej 

vydával varovné hlášení „Lost GPS Reception“. Při větších vzdálenost bylo varovné hlášení 

změněno na „3D GPS-Degraded“. To lze vysvětlit tak, že při malé vzájemné vzdálenosti 

dochází k úplnému zarušení letadlového GNSS přijímače, který není schopen sledovat žádný 

satelit. Při větších vzájemných vzdálenostech přijímač dokáže určité satelity sledovat, nicméně 

úroveň signálu je tak slabá, že dochází ke zhoršení přesnosti určení polohy přijímače. 

 Zapojení rušícího 

zařízení + začátek 

oddalování 

Dosažení 

maximální 

vzdálenosti 

Začátek 

přibližování 

Dosažení vzdálenosti 

2 m + odpojení 

rušícího zařízení 

Opak. 1 10:04:05 10:11:30 10:13:30 10:17:30 

Opak. 2 10:24:20 10:28:30 10:30:00 10:33:40 

Opak. 3 10:39:30 10:43:50 10:47:30 10:52:21 
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To lze názorně vidět na obrázku 29, kde je zobrazeno 8 sledovaných satelitů, ale s nízkou 

úrovní síly signálu a zhoršenou přesností. Obnovení plného přijmu signálu opět proběhlo do 

5 vteřin po vypnutí rušícího zařízení. Na obrázku 28 tedy znázorněn směr měření a na obrázku 

29 indikace palubního displeje o snížené přesnosti určení polohy. 

 

Obrázek 28 - Měření do jižního směru stíněno [autor] 

 

Obrázek 29 - Degradace přesnosti určení polohy [autor] 
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4.3.3.2 Opakování 2 

Druhé opakování v rámci tohoto scénáře bylo provedeno východním směrem, jak je 

znázorněno na obrázku 30. Vzdálenost, ve které byl plně obnoven příjem signálu letadlovým 

GNSS přijímačem, se v tomto opakování pohybovala kolem 340 m. Mezi rušícím zařízením 

a letadlovým přijímačem bylo umístěno křídlo letounu Diamond DA62, opět v blízkosti našeho 

letadla. Tím bylo opět dosaženo částečného stínění a snížení dosahu rušícího zařízení. Ten 

byl i přesto vyšší než v předešlém případě, neboť ke stínění došlo pouze křídlem, a nikoliv 

celým trupem letadla. Ostatní části tohoto opakování byly totožné jako v prvním opakování, 

kdy v malé vzájemné vzdálenosti obou zařízení došlo k úplně ztrátě příjmu signálu, zatímco 

ve větší vzdálenosti k degradaci přesnosti.  

 

Obrázek 30 - Měření východní směr [autor] 

4.3.3.3 Opakování 3  

Poslední opakování tohoto scénáře bylo provedeno opět jižním směrem, nicméně u tohoto 

měření byla zajištěna přímá viditelnost mezi rušícím zařízením a letadlovým přijímačem GNSS 

po celou dobu měření. Nedošlo tedy k žádnému stínění a snížení dosahu rušícího zařízení 

jako tomu bylo u předešlých opakování. Bylo dosaženo maximální vzájemné vzdálenosti       

475 m, přičemž i v této vzdálenosti dokázalo rušící zařízení degradovat přesnost letadlového 

přijímače a ten tak nemohl spolehlivě fungovat. Větší vzájemná vzdálenost nemohla být 

testována z důvodu nevhodného pokračujícího terénu. Zároveň by došlo ke ztrátě vzájemné 

viditelnosti mezi rušícím zařízením a letadlovým přijímačem, neboť rušicí zařízení by se již 
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nacházelo za horizontem. Plné obnovení příjmu signálu ze satelitů tak nebylo během tohoto 

měření dosaženo. Nutno podotknout, že rušící zařízení bylo po celou dobu tohoto testu neseno 

ve výšce 1,5 m nad zemských povrchem. Ve vzdálenosti 475 m bylo ze zkušebních důvodů 

položeno na zem a na letadlovém přijímači byl ihned obnoven příjem signálu. Po vyzvednutí 

zpět do výšk 1,5 m opět došlo k zarušení a degradaci přesnosti. Na obrázku 31 je znázorněna 

vzájemná poloha rušícího zařízení a letadlového přijímače. Měřítko na mapě ve všech 

zmíněných testech odpovídá skutečným hodnotám a reálným vzdálenostem. Červená čára tak 

v tomto případě indikuje vzdálenost 475 m, polohu letadlového přijímače před hangárem           

a rušícího zařízení za dráhou 10/28 jihlavského letiště.   

 

Obrázek 31 - Měření jižní směr přímá viditelnost [autor] 

Ze scénáře 3 lze tak vyvodit závěr, že dosah rušícího zařízení a tím neschopnost letadlového 

GNSS přijímače správně určovat svoji polohu, závisí na přímé viditelnosti těchto dvou zařízení 

a také na výšce umístění rušícího zařízení. Během tří opakování tohoto scénáře byly testovány 

možnosti úplného a částečného stínění a dále možnost přímé viditelnosti po celou dobu 

měření. S nižší úrovní stínění se zvyšoval dosah rušícího zařízení, přičemž maximální 

testovaná vzdálenost dosahu byla 475 m. Vyšší vzdálenost nemohla být testována, nicméně 

lze předpokládat, že dosah rušícího zařízení je při přímé viditelnosti větší než tato hodnota. 

Zároveň lze pozorovat rozdíly v dosahu při umístění antény rušícího zařízení do určitě výšky 
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nad zemský povrch, kdy je dosah větší a s jejím umístěním na zem se snižuje. Dosah mini 

rušícího zařízení nepřesáhl 3 metry, což odpovídá charakteru jeho použití.  

4.3.4 Monitorování úrovně signálů GNSS během praktického experimentu 

Během experimentu bylo využito také speciální zařízení pro sledování spektra přijatých signálů 

na frekvenci L1 pomocí vlastní GNSS antény. Toto zařízení bylo zároveň ze strany Českého 

telekomunikačního úřadu využito pro monitorování výkonu rušícího zařízení, aby nepřesáhlo 

určité meze a nemohlo tak způsobit komplikace pro ostatní uživatele. Na obrázku 32 a 33 lze 

vidět výstupy z tohoto zařízení. Na prvním obrázku je znázorněno spektrum přijatých signálů 

bez přítomnosti rušení. Výkon přijatého signálu L1 na frekvenci 1,57542 GHz je přibližně              

-100 dBm. To je zároveň standardní hodnota pro GNSS signály. Jejich výkon může být nižší. 

Zároveň lze na tomto obrázku vidět i šum zesilovače a rušící signál pocházející z letadla, 

případně z nedaleko umístěné budovy. Na druhém obrázku je zobrazeno spektrum během 

aktivního rušení, kdy byla vzájemná vzdálenost mezi rušícím zařízením a GNSS přijímačem 

přibližně 15 m. Jak je vidět, úroveň rušícího signálu na frekvenci L1 v místě letadlové GNSS 

antény se pohybuje okolo hodnoty -60 dBm. Tento výkon je větší, než výkon přijatých GNSS 

signálů -100 dBm a tento fakt vystihuje podstatu a způsob záměrného rušení, kdy rušící 

zařízení svým vyšším výkonem zamezí přijímači přijímat originální signály ze satelitů. 

Přijímače poté nejsou schopny tyto signály sledovat a správně vyhodnocovat svoji polohu. 

 

Obrázek 32 - Spektrum přijatých signálu bez přítomnosti rušícího signálu [28] 
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Obrázek 33 - Spektrum přijatých signálu s rušením [28] 

Na dalších třech obrázcích jsou zaznamenány informace o počtu sledovaných signálů a jejich 

síle při různých vzdálenostech rušícího zařízení. Na prvním obrázku je zobrazen stav bez 

rušení, následně s rušením ve vzdálenosti 100 m a na posledním obrázku s rušením ve 

vzdálenosti 20 m. Uvedena je také informace Pseudo Random Noise (PRN) Code pro 

identifikaci konkrétního satelitu a parametr SNR (Signal to Noise ratio). Tento parametr 

vyjadřuje poměr mezi úrovní signálu a šumu. Čím vyšší tento parametr je, tím je příjem signálů 

ze satelitů kvalitnější.  

 

Obrázek 34 - Stav signálů bez rušení [28] 
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Obrázek 35 - Rušení ze vzdálenosti 100 m [28] 

 

Obrázek 36 - Rušení ze vzdálenosti 20 m [28] 

Po celou dobu provádění experimentu byl stav GNSS signálů také zaznamenáván pomocí 

aplikace na chytrý telefon. S využitím funkce nahrávání obrazovky lze tak zpětně sledovat 

vývoj signálů a množství sledovaných satelitů. Na obrázku 37 vlevo lze vidět kvalitu příjmu 

signálů za normálních podmínek, tudíž bez přítomnosti rušení. Přijímač využívá jak satelity 

amerického systému GPS, tak ruského systému GLONASS. Využívá pouze ty, u kterých je 

v položce stav zobrazeno písmeno „U“. Důležitým parametrem je zde parametr C/No (Carrier 

to Noise), poukazující na kvalitu signálu. Čím vyšší je tento parametr, tím je signál silnější. Na 

obrázku vpravo je zobrazen stav během aktivního rušení signálu GNSS. Parametr C/No je 

v těchto případech neznámý a počet využívaných satelitů klesá na 0. Dále dochází k zamrznutí 

všech informací, které jsou obnoveny až po odeznění rušení.  
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Obrázek 37 - Monitorování signálů pomocí mobilní aplikace [aplikace GPS Test, autor] 

Ve 4. kapitole této práce byl popsán návrh měření rušení letadlového GNSS včetně všech 

nezbytných komponent, bez kterých by bylo provedení nemožné. Dále byl přiblížen průběh 

samotného měření s jednotlivými scénáři a reálné chování letadlového GNSS přijímače za 

různých okolností. V další kapitole budou přijaté ADS-B zprávy z tohoto měření vyhodnoceny 

a bude a popsán vývoj důležitých parametrů v čase.  
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5. Analýza přijatých ADS-B zpráv z praktického experimentu 

V přecházející kapitole byl popsán návrh a poté samotný průběh praktického experimentu 

v několika různých scénářích měření. Provedení tohoto experimentu je tak nedílnou součástí 

této práce a lze ji považovat za stěžejní. V této kapitole budou popsány typy ADS-B zpráv, 

které byly v průběhu měření přijímány, a následně vyhodnocen průběh význačných parametrů 

v čase během různých scénářů měření.  

Jak již bylo zmíněno dříve, z důvodu silného větru v den provedení experimentu nebylo možné 

provést čtvrtý scénář pro sběr dat za letu. Testována tak byla pouze změna parametrů při 

rušení na zemi. Lze se nicméně domnívat, že změna parametrů by byla při testování na zemi 

i za letu velmi podobná, neboť i na zemi byl během jednoho ze scénářů testován vývoj 

parametrů při měnící se vzájemné vzdálenosti rušícího zařízení a palubního GNSS přijímače. 

Stejně tak by tomu bylo i u přeletů letadla nad přijímačem, kdy by jediným rozdílem byla 

rychlost vzdalování a přibližování se. 

Celková doba měření byla přibližně 2 hodiny a bylo zaznamenáno 13 desetiminutových 

intervalů. V každém tomto intervalu bylo přijato přibližně 4000 ADS-B zpráv, přičemž průměrně 

600 - 700 zpráv bylo z našeho letadla.  

5.1 Typy ADS-B přijatých zpráv 

V kapitole 3.2 v tabulce 2 viz Tabulka 2 - Typy ADS-B zpráv [17]jsou uvedeny všechny typy       

ADS-B zpráv, které může odpovídač sekundárního radaru s funkcí ADS-B out instalovaný na 

palubách letadel vysílat. Během našeho experimentální měření byly vysílány zejména 4 typy 

ADS-B zpráv. Jednotlivé struktury těchto zpráv a jejich využití pro detekci GNSS rušení budou 

popsány dále. 

5.1.1 Aircraft Identification and Category Message 

První kategorií byly zprávy Aircraft Identification and Category Message, v tabulce                          

2 označené pod číslem 4. Samotná přijatá ADS-B zpráva tohoto typu vypadá takto: 

„8C49C1E2213CB5C16B6D203C8E0C“. V takovémto hexadecimálním tvaru zpráva nemá 

žádnou vypovídající hodnotu a je nutné ji pro následné dekódování převést do formátu 

binárního.  Lze pouze uvést, že první dvě písmena „8C“ označují tzv. Downlink format, 

v našem případě DF=17. Následujících 6 písmen „49C1E2“ je 24 bitová ICAO adresa 

konkrétního letadla, písmena „213CB5C16B6D20“ vyjadřují informace obsažené v samotné 

ADS-B zprávě a posledních 6 písmen slouží pro kontrolu parity. Struktura a parametry 

s příslušnými čísly bitů vyjádřené v tomto typu zpráv jsou zobrazeny na obrázku 38. Jak lze 

vidět, z pohledu této práce se ve zprávách tohoto typu nevyskytují žádné parametry popsané 

v dřívější kapitole (viz 3.3.1 Parametry ADS-B zpráv), jejichž změny v čase by měly 
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vypovídající hodnotu pro detekci GNSS rušení. Tímto typem zpráv se tak již práce dále zabývat 

nebude. Za povšimnutí stojí pouze fakt, že zatímco za normálních podmínek dochází k vyslání 

tohoto typu zprávy jednou za 10 sekund, pří přítomném rušení se interval mezi jednotlivými 

zprávami zkracuje na 5 sekund.  

 

Obrázek 38 - Aircraft Identification and Category Message [17] 

5.1.2 Extended Squitter Aircraft Status Message  

Druhým typem přijímaných zpráv byly zprávy typu Extended Squitter Aircraft Status Message, 

v tabulce 2 označené pod číslem 28. Přijímán byl subtyp Subtype = 1, což znamená 

Emergency/Priority Status & Mode A Code. Přijaté zprávy vypadají například takto: 

„8C49C1E2E10A8000000000ED4499“. Struktura zprávy je totožná jako v předešlém případě, 

jiná je pouze část za 24 bitovou ICAO adresou letadla, tedy vlastní obsah ADS-B zprávy. 

Struktura těchto zpráv je uvedena na obrázku 39. Jak lze vidět, v těchto zprávách se opět 

nevyskytuje žádný ze sledovaných parametrů. Jedinou možnou vhodnou informací je pole 

Emergency/Priority Status na pozici bitů 41-43, kde je uvedena povaha tísňového stavu, pokud 

k některému dojde (např. ztráta komunikačního spojení squawk 7600, nezákonný zásah na 

palubě squawk 7500, obecná nouze squawk 7700 apod.). Během měření však tento parametr 

po celou dobu nepoukazoval na žádnou nouzi jak v případech rušení, tak v případech bez 

aktivního zapojení rušícího zařízení. Stejný je i interval mezi vysláním jednotlivých zpráv tohoto 

typu a to 5 sekund. Tento typ zpráv tak dále také nebude využíván, neboť neobsahuje žádné 

relevantní informace a parametry z pohledu této práce.  

  

Obrázek 39 - Extended Squitter Aircraft Status Message [17] 
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5.1.3 Surface Position Message 

Třetí kategorií přijatých zpráv byly ADS-B zprávy Surface Position Message, v tabulce 

2 označené pod číslem 8. Opět jsou zde odlišnosti oproti předchozím zprávám na pozicích za 

24 bitovou ICAO adresou letadla. Přijaté ADS-B zprávy vypadají například takto: 

„8C49C1E2401EF3CB218C92B22102“. Na obrázku níže je uvedena struktura těchto zpráv. 

Jak lze vidět z tohoto obrázku, v ADS-B zprávách tohoto typu se nevyskytují žádné parametry, 

které by mohly být využity pro detekci GNSS rušení. Z výše uvedeného tak ani tento typ zpráv 

není pro práci dále podstatný. Za povšimnutí stojí pouze fakt, že interval mezi jednotlivými 

zprávami tohoto typu byl 5 sekund během normálního fungování bez přítomnosti rušení a při 

aktivním rušení se zprávy této kategorie vůbec nevysílali.  

 

Obrázek 40 - Surface Position Message [17] 

5.1.4 Aircraft Operational Status Message 

Poslední kategorií zpráv, které byly během experimentu přijímány, jsou tzv. Aircraft 

Operational Status Message. Ty jsou v tabulce 2 uvedeny pod číslem 31, přičemž byl přijímán 

subtyp 1. Přijaté zprávy vypadají např. následovně: „8C49C1E2F9100104824A0CEF4A32“. 

Jejich struktura je zobrazena na obrázku 41, přičemž pro větší přehlednost byly vynechány 

poslední 4 bity, které stejně nehrají pro účely detekce GNSS rušení žádnou roli. Interval mezi 

jednotlivými zprávami tohoto typu je v normálním případě 5 sekund, v případě přítomného 

rušení se snižuje na 2,5 sekundy. 

 

Obrázek 41 - Aircraft Operational Status Message [17] 
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V této kategorii se již nachází parametry, jejichž změna v čase může indikovat přítomné 

rušení. Jak již bylo zmíněno, v těchto zprávách byl přijímán subtyp 1, tzn. v dělených polích 

na obrázku 41 se jedná o zprávy Surface uvedené v dolním řádku. Mezi nejvýznamnější 

parametry se řadí parametr NACp zaujímající bity 77-80, dále parametr SIL na pozici 83-84, 

parametr NIC Supplement – A na pozici bitu 76 a poté také parametr SDA na pozici 63-64                                                  

a NIC Supplement – C na pozici bitu 52. Poslední dva parametry nejsou přímo viditelné 

z obrázku 41, nicméně jsou schovány v příslušných oknech odpovídajícím jejich 

pořadovému/pořadovým bitům.  

V kapitole 5.1 byly popsány typy zpráv, které byly přijímaný v průběhu provedení praktického 

experimentu na jihlavském letišti a podstatné parametry zejména ve zprávách typu Aircraft 

Operational Status Message, nutné pro detekci GNSS rušení. V té následující bude 

vyhodnocen průběh těchto parametrů v čase. V tabulce 11 jsou ještě přehledně shrnuty 

časové intervaly mezi vysláním jednotlivých typů ADS-B zpráv v závislosti na podmínkách 

rušení. 

Tabulka 11 - Intervaly vysílání ADS-B zpráv [vlastní zpracování] 

 

5.2 Vyhodnocení parametrů ADS-B zpráv v čase 

Podstatnou a stěžejní částí této práce je zhodnotit a analyzovat průběh důležitých parametrů 

a jejich vývoj a změny v čase v závislosti na aktuální podmínkách rušení. V této kapitole tak 

budou graficky znázorněny průběhy parametrů v čase během jednotlivých scénářů měření, 

které jsou uvedeny v kapitole 4.3 Realizace praktického experimentu.  

5.2.1 Vyhodnocení parametrů scénáře 1 

V prvním scénáři praktického experimentu, který byl proveden 4x (první 3 opakování s rušícím 

zařízením TG 5 CA, poslední s mini rušícím zařízením o malém výkonu), byla testována 

rychlost zarušení letadlového GNSS přijímače a vývoj ADS-B zpráv na zemi. Nejprve došlo 

k zapnutí palubního GNSS přijímače spolu s odpovídačem sekundárního radaru a následně 

k zapojení rušícího zařízení v předem stanovených časových intervalech. Po určité době sběru 

dat bylo rušící zařízení vypnuto a pokračoval sběr validních dat za normálních podmínek. 

 

- 

Aircraft Identification 

and Category 

Message 

ES Aircraft 

Status 

Message 

Surface 

Position 

Message 

Aircraft 

Operational 

Status Message 

Bez rušení 10 sekund 5 sekund 5 sekund 5 sekund 

Během rušení 5 sekund 5 sekund Žádné zprávy 2,5 sekundy 
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Testována byla jak rychlost zarušení, tak rychlost obnovy správného příjmu signálu po 

ukončení rušení.  

5.2.1.1 Parametr SDA scénář 1 

Prvním parametrem, který se při GNSS rušení měnil, byl parametr SDA (System Design 

Assurance) viz 3.3.1 Parametry ADS-B zpráv. Na obrázku 42 (1. a 2. opakování scénáře 1)                   

a obrázku 43 (3. a 4. opakování scénáře 1) lze pozorovat totožné chování tohoto parametru 

při zapnutí/vypnutí rušícího zařízení. Jedinou výjimkou je opakování číslo 4, které bylo 

prováděno mini rušícím zařízením s malým výkonem. Toto zařízení bylo schopné kompletně 

znemožnit příjem signálu jen po krátký časový interval. Poté byla pouze zhoršena přesnost, 

nikoliv však parametr SDA. Jak již bylo zmíněno dříve, po zapnutí rušícího zařízení došlo 

vizuální kontrolou palubního displeje v letadle (viz Obrázek 27) k okamžitému výpadku signálu. 

V ADS-B zprávách se tento stav projevil po přibližně 10 sekundách. To je zapříčiněno mj. 

faktem, že ADS-B zprávy typu Aircraft Operational Status Message se vysílají za standardních 

podmínek jednou za 5 sekund. I tak je zde ale určitá časová prodleva, kdy se rušení neprojeví 

ihned, ale s určitým zpožděním. Za normálních podmínek bez přítomnosti rušení je hodnota 

parametru SDA v desítkovém formátu rovna 0, znamenající pravděpodobnost nedetekování 

chyby způsobující vysílání mylných informací vyšší než 1x10-3 za hodinu letu, přičemž 

závažnost této chyby nemá žádný vliv na bezpečnost. Po zapnutí rušícího zařízení dochází ke 

skokové změně na hodnotu parametru SDA = 2, znamenající pravděpodobnost nedetekování 

chyby nižší než 1x10-5 za hodinu letu, přičemž závažnost této chyby je označována jako vážná 

(viz Tabulka 5). Po odeznění rušení dochází opět k návratu na hodnotu 0. Pro přehlednost 

jsou pod obrázkem 43 znovu uvedeny časy zapnutí/vypnutí rušícího zařízení. 

 
Obrázek 42 - Vývoj parametru SDA 1.1 [vlastní zpracování] 
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Obrázek 43 - Vývoj parametru SDA 1.2 [vlastní zpracování] 

Opakování 1: Zapnutí 09:33:00, vypnutí 09:36:00 

Opakování 2: Zapnutí 09:45:00, vypnutí 09:48:00 

Opakování 3: Zapnutí 09:58:00, vypnutí 10:01:00 

Opakování 4: Zapnutí 11:24:15, vypnutí 11:27:13 

5.2.1.2 Parametr NACp scénář 1 

Druhým významným parametrem, u nějž docházelo během experimentu ke změnám, byl 

parametr přesnosti NACp. Průběh tohoto parametru scénáře 1 je zobrazen na obrázku 44 

a 45. Za standardních podmínek bez přítomnosti rušení je hodnota parametru NACp pro 

konkrétní palubní GNSS přijímač našeho letounu v desítkové soustavě rovna 10, což odpovídá 

parametru EPU < 10 m (viz Tabulka 4). Indikovaná poloha letounu by se od té aktuální 

skutečné neměla odchýlit o více než 10 m na hladině pravděpodobnosti 95 %. Zároveň je 

v rámci této standardní hodnoty využíváno zpřesnění typu WAAS (název pro SBAS využívající 

se v USA). Po zapnutí rušícího zařízení parametr NACp skokově klesá na hodnotu 0, což 

označuje dle tabulky kódování EPU ≥ 18,52 km a neznámou přesnost. Po odeznění rušení 

dochází k postupného obnovování správného příjmu. Toto obnovení však neprobíhá v rámci 

jednoho skoku, jako je tomu při ztrátě signálů, ale postupuje přes vzrůstající hodnoty 

parametru NACp až na konečnou původní hodnotu NACp = 10. Čím vyšší je číslo tohoto 

parametru, tím je zaručena vyšší přesnost určení polohy. Časy rušení jsou totožné jako 

u předchozího parametru a dále proto nebudou uváděny. 
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Obrázek 44 - Vývoj parametru NACp 1.1 [vlastní zpracování] 

Za povšimnutí opět stojí poslední opakování tohoto scénáře na obrázku 45, které bylo 

provedeno mini rušícím zařízením. Z obrázku je patrné, že k celkovému zarušení signálu 

GNSS došlo pouze v krátkém časovém intervalu. Po tomto intervalu došlo k postupnému 

obnovení signálu až na hodnotu NACp = 8, která odpovídá přesnosti EPU < 92,6 m. Na této 

hodnotě parametr setrval až do konce rušení, po kterém se opět vrátil na standardní hodnotu 

NACp = 10. To je dáno zejména malým výkonem použitého rušícího zařízení v tomto případě.  

 

 

Obrázek 45 - Vývoj parametru NACp 1.2 [vlastní zpracování] 
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5.2.1.2 Ostatní parametry scénáře 1 

Dalšími parametry, které by mohly poukazovat na přítomnost rušení, je parametr NIC, spolu 

s NIC Supplement – A a NIC Supplement - C. NIC parametr je přímo závislý na ostatních (viz 

Tabulka 6). Z této tabulky je patrné, že po dekódování zprávy lze na základě znalosti obou 

typů Supplementů a zároveň přesného typu zprávy určit příslušnou hodnotu parametru NIC 

a jí odpovídající parametr Radius of Containment Rc. Existují dva způsoby, jak probíhá určení 

parametru NIC. Pokud je ze zdroje navigačních dat znám parametr Rc, systém vysílající     

ADS-B zprávy poté využije tento parametr pro určení hodnoty NIC. Pokud není parametr 

Radius of Containment znám ze zdroje navigačních dat, systém vysílající ADS-B zprávy přidělí 

parametru NIC hodnotu 0, tudíž NIC = 0. Poté dochází k rozhodnutí o konkrétním typu zpráv, 

neboť pro NIC = 0 existují dvě možnosti zprávy typu Surface Position Message. Pokud je tedy 

parametr NIC = 0 a zároveň není dostupná horizontální polohová informace, do ADS-B zprávy 

se zakóduje informace o typu zprávy TYPE = 0. Pokud je hodnota parametru NIC = 0 

a zároveň je známa horizontální polohová informace, do ADS-B zprávy se zakomponuje 

informace o typu zprávy TYPE = 8 (případ tohoto měření). [17] Letoun, na kterém byl praktický 

experiment prováděn, se řadí do kategorii ultralehkých letadel a je využíván zejména pro 

rekreační účely. Jeho palubní GNSS vybavení proto není tak sofistikované, jako je tomu 

u moderních dopravních letounů, aby mohlo samo určovat parametr Radius of Containment. 

Ten je tudíž neznámý. Z toho plyne hodnota parametru NIC = 0, NIC Supplement - A = 0 a NIC 

Supplement - C = 0. Jelikož je dostupná horizontální polohová informace, typem zprávy je 

TYPE = 8. Tyto hodnoty jednotlivých parametrů byly stejné po celou dobu měření jak za 

podmínek normálního příjmu ADS-B zpráv, tak za podmínek rušení. Průběh parametru NIC je 

zobrazen na obrázku 46.  

 

Obrázek 46 - Vývoj parametru NIC [vlastní zpracování] 
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Dalším vhodným parametrem je parametr vyjadřující pravděpodobnost překročení udávané 

hodnoty Radius of Containment bez vydání příslušného varovaní, přičemž se nepředpokládá 

chyba v avionice letadla. Je to parametr Source Integrity Level SIL. Již z definice je vidět, že 

tento parametr je přímo závislý na udávané hodnotě parametru Radius of Containment, která 

byla zmíněna v předchozích odstavcích. Jelikož ale naše palubní vybavení není tak 

sofistikované, jako je tomu u dopravních letounů, tento parametr nebyl palubním vybavením 

nikdy určen, a jeho hodnota byla po celou dobu měření neznámá. Z toho důvodu tak i parametr 

SIL zůstával po celou dobu provádění experimentu stejný a jeho hodnota byla v decimálním 

formátu rovna nule. Dle kódování viz Tabulka 7 je tak pravděpodobnost překročení parametru 

Radius of Containment opět neznámá. Na obrázku 47 lze pro ilustraci vidět průběh parametru 

SIL v čase. Tento parametr tak nemá pro další zpracování velkou vypovídací hodnotu.  

 

 

Obrázek 47 - Vývoj parametru SIL [vlastní zpracování] 

Posledním parametrem, který byl vybrán jako vhodný pro detekci rušení GNSS, je parametr 

NACv viz Tabulka 3. Tento parametr je zahrnut ve zprávách typu Airborne Velocity Message 

na pozici bitů 43-45 a ve zprávách typu Aircraft Operational Status Message na pozici bitů 49-

51. Jelikož nemohla být provedena letová část experimentu z důvodu nepříznivého počasí, 

zprávy typu Airborne Velocity Message nebyly vůbec přijímány. V druhém typu zpráv, které 

přijímány byly, však hodnoty parametru NACv zůstávaly po celou dobu měření opět stejné, 

vyjádřené v desítkovém tvaru hodnotu NACv = 0. To poukazuje na neznámou přesnost určení 

rychlosti letounu. Opět to může být způsobeno tím, že letoun není vybaven tak kvalitním 

vybavením, které by tuto tento parametr dokázalo určit. Průběh parametru NACv je ilustrativně 

znázorněn na obrázku 48. 
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Obrázek 48 - Vývoj parametru NACv [vlastní zpracování] 

Z předcházejících odstavců je patrné, že vývoj parametrů NIC, SIL a NACv není pro tuto práci 

dále podstatný, jelikož se jejich hodnota po celou dobu měření neměnila ani při přechodech 

mezi normálním stavem a zapnutím rušícího zařízení. Tyto parametry tak v dalších scénářích 

nebudou dále zmiňovány a popsány budou pouze parametry NACp a SDA, které se během 

měření v závislosti na podmínkách rušení měnily, mají vypovídající charakter a jsou důležité 

pro detekci GNSS rušení pomocí ADS-B technologie. 

5.2.2 Vyhodnocení parametrů scénáře 2 

Ve druhém scénáři byla testována schopnost letadlového GNSS přijímače určit svoji polohu 

i přes již probíhající rušení GNSS signálu. Nejprve tak bylo zapnuto rušící zařízení a až poté 

došlo k zapnutí palubního GNSS přijímače spolu s odpovídačem sekundárního radaru. Pro 

tento scénář bylo použito pouze rušící zařízení typu TG 5 CA. Pomocí přijatých ADS-B dat lze 

opět znázornit průběh význačných parametrů a jejich změn v závislosti na aktuálních 

podmínkách rušení.  

5.2.2.1 Parametr SDA scénář 2 

Parametr System Design Assurance SDA má ve druhém scénáři velmi podobný průběh, jako 

tomu bylo v případě scénáře 1. Na obrázku 49 lze vidět průběh tohoto parametru v čase a je 

z něho patrné, že v případech aktivního rušení byla hodnota parametru v desítkovém formátu 

rovna opět hodnotě SDA = 2 poukazující na závažnou chybu v systému. Po odeznění rušení 

došlo ke skokové změně parametru na SDA = 0, indikující žádné nebezpečí. Přijímač tedy po 

svém zapnutí, během již probíhající rušení, nebyl schopen určit svoji polohu a přijímat 

originální signály ze satelitů. To bylo doplněno varovným hlášením „Acquiring Satellites“ po 
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celou dobu rušení v tomto scénáři, indikující vyhledávání satelitů. V přiloženém grafu jsou 

uvedeny obě opakování tohoto scénáře. Pod obrázkem jsou opět pro přehlednost uvedeny 

časy, v kterých docházelo k rušení signálu GNSS.   

 

Obrázek 49 - Vývoj parametru SDA 2 [vlastní zpracování] 

Opakování 1: Zapnutí 10:59:30, vypnutí 11:02:35 

Opakování 2: Zapnutí 11:05:30, vypnutí 11:10:15 

 5.2.2.2 Parametr NACp scénář 2 

Stejné chování jako ve scénáři 1 vykazoval i v tomto scénáři parametr NACp. Po zapnutí 

palubního vybavení s již zapnutým rušícím zařízením se hodnota parametru NACp držela na 

hodnotě NACp = 0, indikující přesnost EPU ≥ 18,52 km nebo přesnost neznámou. Po vypnutí 

rušícího zařízení nedošlo k obnovení příjmu signálu ihned, ale s malým zpožděním a obnovení 

opět neprobíhalo skokově, ale v postupných krocích. Přes postupné zlepšování přesnosti se 

po odeznění rušení dostala hodnota parametru NACp na NACp = 10. To indikuje přesnost 

lepší než 10 m. V grafu 9 je tento vývoj parametru zaznamenán, přičemž jsou opět v jednom 

grafu uvedeny obě opakování tohoto scénáře. Jak lze opět vidět z časů v grafu a časů, kdy 

rušení probíhalo, palubnímu přijímači nejprve trvá přibližně 10 sekund, než dojde alespoň 

k částečnému obnovení příjmu signálu a zlepšení přesnosti na hodnoty parametru NACp = 7, 

případně NACp = 8, což odpovídá přesnosti 100-200 m. Poté dalších 5-7 sekund trvá, než 

dojde z těchto hodnot k plnému obnovení na hodnotu NACp = 10, indikující standardní 

přesnost našeho palubního vybavení. Vyšší přesnosti než této, by se dalo dle tabulky viz 

Tabulka 4 dosáhnout pouze v případě vylepšení LAAS (americké označení pro systém 
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zpřesnění GBAS). Ten je využíván především v blízkosti letišť, které jsou jím vybaveny, 

v končené fázi přiblížení letadla na přistání. Níže uveden obrázek s vývojem parametru NACp. 

 

Obrázek 50 - Vývoj parametru NACp 2 [vlastní zpracování] 

Obecně lze tak říci, že průběh parametrů byl podobný, jako tomu bylo v případě prvního 

scénáře. Parametry NIC, SIL a NACv nebudou dále rozebíraný, neboť nemají pro další 

zpracování práce větší význam. 

5.2.3 Vyhodnocení parametrů scénáře 3 

V posledním provedeném scénáři byl testován vývoj a změny v ADS-B zprávách při měnící se 

vzájemné vzdálenosti mezi palubním přijímačem v letadle a rušícím zařízením. Byly 

provedeny 3 opakování tohoto scénáře do různých směrů s lišícím se stupněm krytí a stínění 

překážkami. Pro rušení byla opět použito výkonnější rušící zařízení TG 5 CA. Jednotlivá 

opakování a jejich parametry jsou uvedeny v dalších podkapitolách.  

5.2.3.1.1 Parametr SDA scénář 3 opakování 1 

První opakování bylo provedeno do jižního směru, jak je uvedeno na obrázku 28 (viz Obrázek 

28 ). Ve vzdálenosti přibližně 10 m od našeho letadla se ve směru vzdalování rušícího zařízení 

nacházelo další letadlo, které částečně bránilo přímé viditelnosti mezi oběma zařízeními. 

Maximální vzdálenost, ve které tak byl obnoven správný příjem signálů, byla 275 m. Průběh 

parametru SDA je znázorněn graficky na obrázku 51, přičemž pod ním uvedeny důležité časy 

a vzdálenosti během měření.  

Z grafického znázornění je patrné, že po zapnutí rušícího zařízení a začátku oddalování od 

palubního přijímače, je po dobu necelé minuty hodnota SDA = 2, značící závažný 
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bezpečnostní efekt stejně jako u předcházejících scénářů. Poté následuje interval, kdy je 

hodnota SDA = 0, ačkoliv se letoun stále nachází v dosahu rušícího zařízení při vzájemné 

vzdálenosti přibližně 20 m. To je způsobeno tím, že v tomto místě bylo rušící zařízení úplně 

skryto za stínícím letadlem. Nebylo tak schopno v tomto místě vzhledem ke své vyzařovací 

charakteristice znemožnit příjem signálu palubním vybavením. Po dalším průběhu vzdalovaní 

byla částečně obnovena vzájemná viditelnost a až do vzdálenosti přibližně 50-60 m byl opět 

úplně znemožněn správný příjem signálů. Při větších vzdálenostech již byla hodnota SDA 

rovna 0. K dalšímu zhoršení parametru SDA došlo až při vzájemném přibližovaní obou 

zařízení, a to ve vzájemné vzdálenosti 30 m. Z výše uvedeného plyne, že horší scénář 

(myšlena větší vzájemná vzdálenost) nastane v případě vzájemného oddalování, než když 

dochází k vzájemnému přibližování. 

 

Obrázek 51 - Vývoj parametru SDA 3.1 [vlastní zpracování] 

Čas: 10:04:05 – zapnutí rušícího zařízení + počátek oddalování, vzájemná vzdálenost 3 m 

Čas: 10:05:02 – vzájemná vzdálenost přibližně 20 m, stíněno letadlem Z 37 Čmelák 

Čas: 10:05:20 – vzájemná vzdálenost 30 m, částečně obnovena přímá viditelnost 

Čas: 10:08:03 – vzájemná vzdálenost 50-60 m, obnoven příjem signálu 

Čas: 10:11:30 – dosažena maximální vzájemná vzdálenost 275 m 

Čas: 10:17:11 – vzájemná vzdálenost 30 m, znemožněn příjem signálů 

Čas: 10:17:30 – vypnutí rušícího zařízení 

5.2.3.1.2 Parametr NACp scénář 3 opakování 1 

Velmi zajímavý vývoj parametru NACp lze během tohoto opakování scénáře 3 pozorovat na 

obrázku 52. Po zapnutí palubního vybavení měl tento parametr standardní hodnotu NACp = 

10, tudíž byla přesnost určení polohy lepší než 10 m. Po zapnutí rušícího zařízení v těsné 
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blízkosti palubního přijímače došlo ke skokové změně na hodnotu 0. Jak lze dále vidět a jak 

je uvedeno již u parametru SDA tohoto scénáře, ve vzájemné vzdálenosti přibližně 20 m nebyla 

přímá viditelnost mezi oběma zařízeními, neboť se mezi nimi nacházelo jiné letadlo. To mělo 

za důsledek to, že hodnota NACp byla v tuto dobu rovna NACp = 7, tudíž byla přesnost 

snížena, nicméně signály nebyly zcela rušeny. V dalším průběhu oddalování po částečném 

obnovení přímé viditelnosti došlo opět k úplnému znemožnění příjmu signálu palubním 

přijímačem až do vzájemné vzdálenosti 50-60 m. S další stoupající vzdáleností došlo 

postupnými kroky v časových intervalech k obnovení plného příjmu až na původní hodnotu 

NACp = 10, nicméně v průběhu oddalování hodnota tohoto parametru stále oscilovala a nebyla 

ustálená. To bylo způsobeno tím, že se palubní přijímač v letadle stále nacházel v dosahu 

rušícího zařízení, avšak vzájemná vzdálenost již byla poměrně velká, a proto lze pozorovat 

tyto krátkodobé změny hodnot NACp. Až v místě označeném v červeném kroužku, v bodě 

maximálního dosahu (tj. 275 m), došlo k ustálení parametru na hodnotě 10. Po určitém 

časovém intervalu setrvání v tomto bodě došlo k postupnému přibližování s viditelnou 

degradací polohové přesnosti. Kompletní výpadek palubního přijímače byla zaznamenán při 

přibližování ve vzájemné vzdálenosti přibližně 30 m. Jak již bylo zmíněno, horší scénář nastává 

v případě vzájemného oddalování, kdy bylo rušící zařízení schopné znemožnit příjem signálu 

až do vzdálenosti 50-60 m. Po vypnutí rušícího zařízení došlo k postupnému obnovení 

správného příjmu signálu přes jednotlivé hodnoty parametru NACp. 

 

Obrázek 52 - Vývoj parametru NACp 3.1 [vlastní zpracování] 
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5.2.3.2.1 Parametr SDA scénář 3 opakování 2 

Druhé opakování bylo provedeno východním směrem, jak je znázorněno na obrázku 30 (viz 

Obrázek 30). Vzájemná vzdálenost našeho letadla s letadlem, jehož křídlo částečně 

ovlivňovalo přímou viditelnost mezi rušícím zařízením a palubním vybavením, byla přibližně 

5 m. Vzdálenost, ve které byl plně obnoven příjem signálu, byla 340 m. Průběh parametru SDA 

v tomto opakování je uveden na obrázku 53. Pod obrázkem jsou uvedeny významné časy 

v rámci tohoto opakování.  

 

Obrázek 53 - Vývoj parametru SDA 3.2 [vlastní zpracování] 

Čas: 10:24:20 – zapnutí rušícího zařízení, postupné oddalování 

Čas: 10:25:28 – vzájemná vzdálenost 50-60 m, částečně obnoven správný příjem signálu 

Čas: 10:28:30 – dosažení maximální vzájemné vzdálenosti 340 m 

Čas: 10:30:00 – začátek přibližování 

Čas: 10:33:40 – dosažení minimální vzájemné vzdálenosti  

Jak je vidět, první interval popisuje standardní příjem zpráv, kdy nedocházelo k rušení. Po 

zapnutí rušícího zařízení v blízkosti palubního přijímače došlo ke změně parametru SDA, a to 

na hodnotu SDA = 2, indikující závažný bezpečnostní limit. Tento vývoj je obdobný jako 

u předchozích případů. Během postupného zvyšování vzájemné vzdálenost došlo opět ve 

vzdálenost 50-60 m k návratu parametru SDA na hodnotu 0, indikující nulový bezpečnostní 

efekt. U tohoto opakování stojí za povšimnutí fakt, že hodnota parametru SDA zůstala až do 

konce měření rovna 0. I během vzájemného přibližování se tato hodnota nezměnila, a to ani 

po dosažení minimální vzdálenosti 3 m. To lze vysvětlil pomocí dvou přístupů. Jeden z nich 
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byl zmíněn již v předchozích případech, tj. horší scénář nastává v případech oddalování 

a v případech přibližování nemá rušení takové dopady. Tento závěr je logický, neboť při 

oddalování dojde k prvotnímu rušení ve velmi malé vzájemné vzdálenosti (3 m), kdy je rušící 

zařízení schopno rušit signály ihned a úplně. Během postupného oddalování až na hranici 

dosahu rušícího zařízení je tak pro palubní přijímač složitější originální signály zachytit 

a přijímat. V případě přibližování je palubní přijímač již „zalockován“ na určité množství satelitů 

a standardně již přijímá C/A kód. Po vstupu do dosahu rušícího zařízení má tak větší odolnost, 

neboť prvotní zarušení probíhá na mnohem větší vzdálenost, v řádech desítek metrů, kde 

rušící zařízení nemusí mít takovou účinnost a nemusí k zarušení dojít. To byl i případ tohoto 

opakování, kdy během přibližování ze vzájemné vzdálenosti 340 m až na vzdálenost 3 m 

nedošlo k zarušení palubního přijímače a hodnota SDA byla rovna 0. Druhým přístupem, který 

se částečně také podílel na tomto faktu, je křídlo letounu DA 62, které bylo po celou dobu 

opakování mezi rušícím zařízením a palubním přijímačem. Toho stínění se z velké 

pravděpodobnosti také podílelo na tom, že hodnota SDA zůstala na hodnotě 0. Křídlo letounu 

totiž bylo v přibližně stejné výšce, v jaké se nacházelo a v jaké bylo neseno rušící zařízení 

během tohoto opakování. Po celou dobu tak docházelo k částečnému stínění, a to i přesto, že 

je křídlo velmi štíhlé. K přímé viditelnosti došlo až na úplném konci opakování, kdy byla 

vzájemná vzdálenost minimální. Jak již ale bylo zmíněno dříve, vývoj hodnot v ADS-B 

zprávách má určité zpoždění. Toto zpoždění se dle naměřených dat a zaznamenaných časů 

pohybuje okolo 10 sekund. To může vysvětlovat skutečnost, že k úplnému zarušení nedošlo 

ani na tak malou vzdálenost, neboť po minutí letadla DA 62 a po obnovení přímé viditelnosti 

došlo ve velmi krátkém časovém intervalu k vypnutí rušícího zařízení. Časový interval mezi 

obnovením přímé viditelnosti a vypnutím rušícího zařízení byl menší, než 10 sekund, a proto 

se změny v ADS-B zprávách nemohly projevit. 

V rámci druhého opakování tak bylo pozorováno neobvyklé chování a vývoj v ADS-B 

zprávách, kdy parametr SDA neindikoval rušení ani na malé vzájemné vzdálenosti při jejím 

snižování. Důvodů bylo více a jsou jimi zejména jiné důsledky přítomnosti rušení při 

přibližování/oddalování, zpoždění ve vývoji ADS-B zpráv, částečné zhoršena přímá viditelnost 

mezi rušícím zařízením a palubním přijímačem a pravděpodobně také vyzařovací 

charakteristika antény rušícího zařízení a její aktuální umístění v prostoru. 

5.2.3.2.2 Parametr NACp scénář 3 opakování 2 

Parametr NACp měl z důvodů uvedených u parametru SDA v tomto opakování opět neobvyklý 

vývoj v části přibližování. Tento průběh je graficky zachycen na obrázku 54. V části oddalování 

je průběh standardní. Po zapnutí rušícího zařízení dochází ke skokové změně parametru 

NACp a to na hodnotu 0. Ve vzdálenosti, opět 50-60 m a vyšší, dochází k postupnému 

obnovování správného příjmu a ke zlepšení polohové přesnosti až na hodnotu NACp = 10, 
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dosažené na hranici dosahu rušícího zařízení v rámci tohoto opakování, tedy 340 m. Během 

přibližování se však hodnota NACp dostane nejhůře na hodnotu NACp = 8, indikující přesnost 

určení polohy lepší, než 92,6 m, a to i v takových vzájemných vzdálenostech, ve kterých za 

normálních okolností dochází zcela jistě k úplnému zarušení (<50 m). Po dosažení minimální 

vzájemné vzdálenosti a vypnutí rušícího zařízení opět dochází k postupnému zlepšování 

určení přesnosti až na hodnotu NACp = 10. Jednotlivými důvody a jejich kombinací uvedenými 

u parametru SDA tak v tomto opakování nedošlo k úplnému znemožnění příjmu signálu ani na 

velmi malé vzdálenosti, avšak pouze k částečnému zhoršení polohové přesnosti.  

 

Obrázek 54 - Vývoj parametru NACp 3.2 [vlastní zpracování] 

5.2.3.3.1 Parametr SDA scénář 3 opakování 3 

Poslední opakování v rámci scénáře 3 bylo provedeno opět do jižního směru, jak je 

znázorněno na obrázku 31 (viz Obrázek 31), avšak směr byl o několik stupňů jiný, než tomu 

bylo v opakování 1, tudíž se mezi palubním přijímačem a rušícím zařízením nenacházel jiný 

letoun. Průběh parametru SDA je znázorněn graficky na obrázku 55, pod nímž jsou zároveň 

uvedeny podstatné časy. Maximální testovaná vzdálenost během 3. opakování byla 475 m.  

Jak lze vidět na přiloženém grafu, parametr SDA měl téměř celý interval měření hodnotu            

0, poukazující na nulový bezpečnostní efekt v případě chyby v přenosovém datovém řetězci. 

Tato hodnota byla nulová i v případech malé vzájemné vzdálenosti (na počátku měření, 

v průběhu vzdalovaní), což je vzhledem k předcházejícím scénářům neobvyklé. Za vysvětlení 

lze považovat fakt, že daná konfigurace a směr umístění antény rušícího zařízení spolu s její 

vyzařovací charakteristikou nebyly v průběhu vzdalování schopné rušit příjem signálu 
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palubním přijímačem. To bylo zároveň umocněno tím, že v průběhu vzdalování bylo 

rušící zařízení neseno a přímá viditelnost byla zhoršena osobou, která rušící zařízení nesla. 

Změna parametru na hodnotu SDA = 2 nastala až při dosažení minimální vzájemné 

vzdálenosti. 

 

Obrázek 55 - Vývoj parametru SDA 3.3 [vlastní zpracování] 

Čas: 10:39:30 – zapnutí rušícího zařízení a počátek oddalování 

Čas: 10:43:50 – dosažení maximální vzájemné vzdálenosti 475 m 

Čas: 10:43:55 – umístění rušícího zařízení na zem 

Čas: 10:45:10 – umístění rušícího zařízení do výšky 

Čas: 10:46:30 – umístění rušícího zařízení na zem 

Čas: 10:47:30 – umístění rušícího zařízení do výšky + počátek přibližování 

Čas: 10:52:21 – dosažení minimální vzájemné vzdálenosti + vypnutí rušícího zařízení 

5.2.3.3.2 Parametr NACp scénář 3 opakování 3 

Průběh parametru NACp v posledním opakování je zachycen na obrázku 56. Opět zde 

nedochází k úplnému zarušení při oddalování ani na velmi malé vzdálenosti, kdy pouze 

dochází k zhoršení polohové přesnosti na hodnotu NACp = 9, označující přesnost lepší než 

30 m. Důvody byly popsány u parametru SDA v rámci 3. opakování. Za povšimnutí zde stojí 

rozdíly v hodnotách parametru při maximální vzájemné vzdálenosti (475 m) při umístění 

rušícího zařízení na zem a pří standardním umístěním 1,5 m nad zemským povrchem. V grafu 

jsou červeně vyznačeny intervaly, ve kterých je rušící zařízení položeno na zem a zeleně 

intervaly, kdy se nachází v příslušné výšce. Lze vidět, že při vyzvednutí rušícího zařízení do 
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určité výšky opět dochází ke zhoršení polohové přesnosti. To je opět spojeno se vzájemnou 

přímou viditelností mezi rušícím zařízením a palubním přijímačem, kdy na vzdálenost 475 m 

a při umístění rušícího zařízení na zem nebyla přímá viditelnost možná a palubní přijímač 

fungoval správně. V další části grafu je již standardní průběh, kdy se při postupném 

přibližování zhoršuje polohová přesnost a při velmi malé vzájemné vzdálenosti dochází 

k úplnému zarušení. Po vypnutí rušícího zařízení dochází v krocích k plnému obnovení signálu 

až na hodnotu parametru NACp = 10. 

Během tohoto měření bylo zároveň vizuální kontrolou palubního displeje zjištěno, že palubní 

přijímač indikuje hlášku „3D GPS LOCATION“ pouze v případech, kdy je hodnota parametru 

NACp = 10, tudíž přesnost vyšší než 10 m a k určení polohy je zároveň využito systému WAAS 

(viz Tabulka 4). Při poklesu hodnoty parametru na NACp = 9 a nižší, tj. přesnost 30 m a nižší, 

již dochází k vydání hlášky „3D GPS-DEGRADED“ viz Obrázek 29.  

 

Obrázek 56 - Vývoj parametru NACp 3.3 [vlastní zpracování] 

V této kapitole tedy došlo k vyhodnocení ADS-B zpráv, které byly přijaty během realizace 

praktického experimentu. Byly vytvořeny grafy časových průběhů a vývoje jednotlivých 

parametrů, které mají pro detekci GNSS rušení vypovídající hodnotu. V následující kapitole 

budou shrnuty všechny důležité poznatky, které lze z praktického experimentu a příslušných 

dat vyvodit a navržena možná metoda detekce GNSS rušení pomocí ADS-B zpráv. 
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6. Navržení a zhodnocení metody detekce GNSS rušení pomocí ADS-B 

technologie 

V závěrečné kapitole této práce bude shrnut praktický experiment, který představoval zásadní 

součást při zpracování diplomové práce. Budou tedy shrnuty všechny důležité poznatky, které 

byly během provedení praktického experimentu získány a které se týkají vývoje ADS-B zpráv, 

případně reálného chování GNSS přijímačů při různých scénářích GNSS rušení. Na základě 

těchto poznatků bude poté navržena metoda detekce GNSS rušení, při které by mohly být 

ADS-B zprávy využity.  

6.1 Poznatky z praktického experimentu 

V této kapitole budou shrnuty všechny důležité poznatky, které byly načerpány během 

provedení praktického experimentu a z následného vyhodnocení přijatých ADS-B zpráv. 

1. Během provedení praktického experimentu bylo vizuální kontrolou palubního displeje 

zjištěno, že při zapnutí rušícího zařízení dojde ke ztrátě signálu okamžitě, řádově za 

1 sekundu. Po vypnutí rušícího zařízení dojde k plnému obnovení příjmu signálů za 

5 sekund. S tím souvisí i vývoj přijatých ADS-B zpráv, kdy lze z vytvořených grafů 

parametru NACp, popsaných v předešlé kapitole, vidět, že při zapnutí rušícího zařízení 

dojde ke skokové změně tohoto parametru z hodnoty NACp = 10 na hodnotu           

NACp = 0. Při odeznění rušení však nedochází k takovéto skokové změně, nicméně 

obnovování správného příjmu signálů probíhá v dílčích krocích „schodovitě“.  

Zároveň je nutné zmínit časovou prodlevu, po jaké se přítomnost/odeznění rušení 

v ADS-B zprávách projeví. Tato prodleva trvá přibližně 10 sekund, tzn. po zapnutí 

rušícího zařízení např. hodnota parametru NACp klesne na hodnotu 0 až po těchto 10 

sekundách. Jedním z důvodů této časové prodlevy jsou časové intervaly vysílání           

ADS-B zpráv, kdy jsou tyto zprávy vysílány v intervalech uvedených v tabulce 11 (viz 

Tabulka 11 - Intervaly vysílání ADS-B zpráv [vlastní zpracování]Dalším důvodem 

zpoždění by mohl být samotný charakter         ADS-B systému jako celku, kdy se změny 

ve zprávách projeví až po získání většího množství relevantních informací, s cílem 

větší odolnosti systému vůči náhodným anomáliím.  

2. Během provedení praktického experimentu byla zároveň sledována schopnost daného 

palubního vybavení informovat uživatele pomocí varovných hlášek o dané konfiguraci 

a přesnosti GNSS. Během standardního příjmu signálů bylo průměrně sledování 7-10 

družic a uživateli byla zobrazena fráze „3D GPS POSITION“. Během rušení, kdy byla 

vzájemná vzdálenost palubního přijímače a rušícího zařízení malá (do 60 m), byla 

uživateli poskytnuta informace „LOST GPS RECEPTION“. Při větších vzájemných 

vzdálenostech bylo zobrazeno varovné hlášení „3D GPS-Degraded“. Pokud byl scénář 
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takový, že nejprve bylo zapnuto rušící zařízení a až poté palubní vybavení, palubní 

přijímač vůbec nebyl schopen družice vyhledat a po celou dobu bylo zobrazeno hlášení 

„Acquiring Satellites. Z výše uvedeného tak plyne, že toto konkrétní palubní vybavení 

bylo schopno uživateli předávat informace v reálném čase a informovat ho o aktuální 

přesnosti. Lze předpokládat, že tuto schopnost má většina letounů ať už dopravních, 

jejichž palubní vybavení jsou na vysoké úrovni, tak zároveň i v letounech všeobecného 

letectví případně kategorie Ultralehkých letadel, jako byl nás testovaný letoun.  

3. V rámci měření bylo také zjištěno, že na malé vzdálenosti nehraje poloha rušícího 

zařízení vůči palubnímu zařízení roli. Ať už se rušící zařízení nacházelo na zemi nebo 

bylo umístěno do výšky přibližně 1,5 m, ani v jednom případě přijímač nebyl schopen 

správně fungovat. Na větší vzdálenosti již však tato skutečnost roli hrála, kdy při 

umístění rušícího zařízení na zem přijímač fungoval správně, při umístění do již 

zmiňované výšky však byly opět zhoršeny parametry přesnosti. Zde je nutné 

podotknout, že důvodem zhoršení přesnosti nebylo umístění antény na zem/do výšky, 

avšak zhoršená vzájemná viditelnost mezi rušícím zařízením a přijímačem, kdy se 

jedno ze zařízeních nacházelo téměř za horizontem. Zároveň byla ověřena možnost 

stínění a to tak, že i při malých vzájemných vzdálenostech bylo možno rušení částečně 

omezit jiným předmětem umístěným mezi rušící zařízení a palubní přijímač. V rušení 

tak jistě hraje roli přímá viditelnost obou zařízení, případně také vyzařovací 

charakteristika rušícího zařízení. 

4. Důležitým parametrem indikujícím sílu a kvalitu přijatých signálů je parametr SNR, 

který již byl zmíněn v kapitole 1.2 Parametry signálů. Během standardních podmínek 

bez přítomnosti rušení byla hodnota tohoto parametru v průměru ze všech družic 

přibližně 45. Během rušení na vzdálenost do 20 m byla hodnota parametru 0 a signály 

byly kompletně rušeny. Na vzdálenost 100 m byla průměrná hodnota parametru 20. 

Tento parametr tak může být také jedním z možných ukazatelů na přítomnost rušení. 

5. Dalším poznatkem jsou intervaly vysílání jednotlivých typů zpráv. Tyto intervaly jsou 

pro každý přijatý typ zprávy uvedeny v tabulce 11 (viz Tabulka 11). Z této tabulky je 

zřejmé, že v případech přítomného rušení se u některých typů zpráv interval vysílání 

snižuje na polovinu, u některých zůstává stejný a u některých dochází k přerušení 

vysílání tohoto typu. Tento fakt může být způsoben domněnkou odpovídače, že se při 

přítomném rušení a změnám polohy přijímač pohybuje, a tak se zvyšuje frekvence 

vysílaných zpráv. I tento poznatek opět může napomáhat k detekci rušení kdy 

nenadálé změny časových intervalů mezi vysláním dvou zpráv stejného typu mohou 

poukazovat na možné rušení signálu GNSS, nicméně je omezen na stav, kdy se letadlo 

nachází na zemi. 
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6. Dalším důležitým ověřením poznatku jsou rozdílné dopady použití rušícího zařízení 

v případě zvyšování/snižování vzájemné vzdálenosti od palubního přijímače. Pokud 

dojde k počátku rušení v malých vzájemných vzdálenostech (např. 5 m) a dochází 

k nárustu této vzájemné vzdálenosti, tak je dosah rušícího zařízení, a tím nemožnost 

palubního přijímače správně určovat svoji polohu, větší, tudíž tento scénář přináší horší 

následky. V opačném případě, pokud se palubní zařízení nachází mimo dosah rušícího 

zařízení, sleduje určité množství družic a až poté se dostane do dosahu rušícího 

zařízení, je tomuto rušení více odolné, a i na menší vzájemné vzdálenosti dokáže 

částečně fungovat. Je to dáno skutečností, že potřebný poměr J/S nutný pro zarušení 

GNSS přijímače již sledujícího určité množství satelitů je vyšší (přibližně J/S = 45 dB), 

než v případech počátečního zachycení (přibližně J/S = 25 dB). Proto v případech, kdy 

dochází k oddalování rušícího zařízení a GNSS přijímač nesleduje žádné družice, 

postačí i nižší poměr J/S pro jeho zarušení, čímž se zvyšuje dosah rušícího zařízení. 

V případech přibližování je nutný poměr J/S pro zarušení vyšší a tohoto poměru je 

dosaženo až v menších vzájemných vzdálenostech. 

7. Během měření se potvrdily předpokládané dosahy jednotlivých rušících zařízení, 

použitých během měření. Mini rušící zařízení bylo schopné částečně rušit signály 

GNSS pouze při velmi malých vzájemných vzdálenostech (1 m). Rušící zařízení           

TG 5 CA dokázalo kompletně rušit signály GNSS na vzdálenosti 50-60 m, na větší 

vzdálenosti, až do testovaných 475 m bylo schopno částečně zhoršovat přesnost a tím 

polohové informace. 

8. Během praktického experimentu byla zároveň využita automobilová navigace 

TomTom, na které byl monitorován počet sledovaných družic a aktuální poloha 

přijímače. Tato navigace fungovala totožně, jako palubní vybavení v letadle. Při 

aktivním rušení byla indikována poslední známá poloha nezávisle na té aktuální, 

skutečné.  

6.2 Návrh a zhodnocení možnosti detekce GNSS rušení pomocí ADS-B zpráv 

Již v jedné z dřívějších kapitol (viz 2.3 Detekční systémy a reakce na rušení) byl popsán princip 

systémů vytvořených za účelem detekce rušení signálu GNSS. Tyto systémy záměrně 

vytvořené pro tento účel pracují na principu sítě pozemních senzorů různých typů. Mezi ně se 

řadí senzory pro měření poměru C/No, některé měří časové zpoždění příchodu signálu apod. 

V řídící stanici konkrétního systému poté dochází k vyhodnocení přijatých dat, přičemž při 

výskytu anomálií indikující přítomnost GNSS rušení dochází k vydání varování. Tato metoda 

detekce však může být velice nákladná, neboť jsou nutné již zmíněné speciální pozemní 

senzory. Navíc lze tento detekční systém využít pouze v omezeném prostoru s určitým 

pokrytím. Může tak být velice nákladný. 
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Dalším představeným konceptem (viz 2.4 Crowd-GPS-Sec) byl tzv. Crowd-GPS-Sec, který byl 

vytvořen v rámci organizace OpenSky Network. Tento koncept již odbourává nutnost zavedení 

nové infrastruktury pro detekci, jako tomu je u systémů zmíněných v předcházejícím odstavci, 

neboť pro detekci využívá již instalovanou pozemní síť ADS-B přijímačů. Data z těchto 

přijímačů se poté porovnávají s daty z nezávislého multilateračního systému a případná 

vzájemná neslučitelnost polohových informací z obou systémů může opět poukazovat na 

přítomnost GNSS rušení. Tato metoda je tak mnohem méně nákladná než zavedení 

a instalace nové pozemní infrastruktury dříve zmíněných systémů. Síť rozmístění ADS-B 

přijímačů je uvedena na obrázku viz Obrázek 9 - Síť pokrytí OpenSky network [14]. Tato síť je 

velmi hustá a tyto přijímače lze tak pro detekci rušení efektivně využít. I tak však tato metoda 

nevyužívá pro detekci rušení konkrétní parametry ADS-B zpráv (NACp, SDA apod.), jejichž 

průběh z praktického experimentu byl vyhodnocován v rámci kapitoly 5, ale využívá pouze 

polohové údaje jako jsou souřadnice, výška apod., které porovnává s výstupy 

z multilateračního systému. Tyto základní údaje jsou zobrazeny na obrázku viz Obrázek 23 - 

Radarcape internetové rozhraní [autor]). Myšlenkou této práce nebylo využít pro detekci rušení 

základní data jako souřadnice, jako tomu bylo u konceptu Crowd-GPS-Sec, nicméně pomocí 

praktického experimentu zhodnotit průběh a vývoj konkrétních parametrů jednotlivých zpráv 

v závislosti na podmínkách rušení. Na základě tohoto vývoje lze poté navrhnout metodu 

detekce GNSS rušení pomocí ADS-B zpráv. 

Jako velmi výhodnou metodu detekce GNSS rušení pomocí ADS-B zpráv by se jevilo 

sestavení vhodného algoritmu a zároveň programu, který by neustále monitoroval časový 

vývoj jednotlivých konkrétních parametrů (NAcp, NACv, SDA apod.) Pokud by se hodnota 

některého z těchto parametrů dostala pod určitou mez, která je pro daný parametr typická, 

došlo by k porovnání hodnot více parametrů současně a při vzájemném zhoršení hodnot více 

parametrů současně by byla vysoká pravděpodobnost přítomnosti rušení. Zjednodušeně, 

pokud by se ve stejném čase u jednoho letounu zhoršily charakteristiky více významných 

parametrů současně (např. z praktického experimentu, v případech rušení na velmi malé 

vzdálenosti byla hodnota NACp = 0 a zároveň hodnota SDA = 2, během standardních 

podmínek NACp = 10 a SDA = 0), bylo by to velmi pravděpodobně indikací přítomnosti rušení. 

Samozřejmě, v ADS-B zprávách může docházet k chvilkovému náhodnému zhoršení 

přesnosti, například u parametru přesnosti NACp může dojít ke zhoršení z NAcp = 10                 

na NACp = 9. To může být zapříčiněno konstelací družic nebo jinými náhodnými vlivy, nicméně 

zhoršení přesnosti je velmi malé a chvilkové. V rámci tohoto chvilkové rušení je velká 

pravděpodobnost, že ostatní parametry ADS-B zpráv zůstanou beze změny. Pokud by však 

došlo k opravdovému rušení, dojde ke změně více parametrů současně a zároveň budou 

parametry zhoršeny podstatně, na rozdíl od mírného zhoršení během chvilkových anomálií. 
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Principem algoritmu by tak bylo neustálé monitorování těchto parametrů v ADS-B zprávách 

v reálném čase a v případech jejich náhlého a rapidního zhoršení k indikaci rušení. 

Nadstavbou pro tento algoritmus by poté mohlo být určení přibližné polohy, odkud k vysílání 

rušících signálů dochází. To by mohlo být zajištěno zjištěním ICAO adresy letounu, v jehož 

ADS-B zprávách ke zhoršení parametrů dochází a následně ke zjištění jeho reálné polohy 

pomocí jiných metod lokace, např. pomocí primárního a sekundárního radaru nebo 

multilateračního systému. Vztaženo na příklad rušení signálu GNSS na některém velkém letišti 

s IFR provozem a trvale umístěním rušícím zařízením v okolí tohoto letiště, přilétávající i 

odlétávající letadla na/z tohoto letiště by byla tímto rušením ovlivněna. V ADS-B zprávách by 

se rušení projevilo zhoršením jednotlivých dříve zmíněných parametrů a pomocí ICAO adres 

(které tvoří součást ADS-B zprávy) by se zjistilo, že se jedná o letadla v okolí daného letiště. 

Posádky by byly poté o tomto stavu informováni a bylo by jim doporučeno využití jiných druhů 

přiblížení a metod navigace v okolí tohoto letiště. Nedošlo by tak ke konkrétnímu určení 

souřadnic rušícího zařízení, ale přibližné polohy a zejména dopadů tohoto rušení v dané 

oblasti. Tato metoda detekce by byla zejména velice úsporná, neboť již existuje rozsáhlá síť 

rozmístění těchto přijímačů a zároveň součástí této metody není žádný další modul jako je 

například multilaterační systém u konceptu Crowd-GPS-SEC. Ve své podstatě by byla také 

jednoduchá, neboť by program pracoval autonomně a pouze v případech detekce rušení by 

docházelo k dalšímu přenosu informací na dílčí stanoviště. 

V rámci zhodnocení navržení metody detekce je zřejmé, že pro bližší pochopení vývoje           

ADS-B zpráv za podmínek rušení je nutné provádět experimenty, jako ten, který byl proveden 

v rámci této práce. Jako doporučení pro další potenciálně navazující práce na tuto, je provést 

praktický experiment podobného principu na velkém dopravním letadle a nejlépe i s ADS-B 

zprávami přijatými za letu. Tento experiment by po popsaném experimentu na jihlavském letišti 

nemusel být tak náročný po technické stránce, nicméně by vyžadoval velkou náročnost v rámci 

zajištění povolení k provedení tohoto experimentu, zajištění konkrétního letadla a dalších 

příprav při instalaci jednotlivých komponent. Z mého pohledu je za určitých okolností 

proveditelná možnost s tímto scénářem. Bylo by nutné vybrat některé z letišť, kde daný provoz 

není až tak velký, vhodné se jeví například Brno-Tuřany. Po koordinaci s letištěm v Brně zjistit 

časový plán jednotlivých příletů a odletů letadel, přičemž si vybrat konkrétní let ve vhodnou 

časovou dobu. Jako nejvhodnější se jeví časy během noci, kdy již neprobíhají na letišti 

výcvikové lety a nebyli by tak ovlivněni další uživatelé vzdušného prostoru, ale zároveň na 

letišti přistávají charterové lety zejména během letní sezóny. Zároveň je brněnská vzletová 

a přistávací dráha 27 vybavena ILS přiblížením (neboť RNAV přiblížení by během rušení 

mohlo ohrozit bezpečnost jeho provedení), tudíž by nebyly nijak zhoršeny minimální 

požadované meteorologické požadavky. Data z letounu by tak byla sbírána jak během příletu 
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a přiblížení letounu, tak by mohla být dále sbírána po připojení letounu na pozemní zdroj 

zajišťující dodávku elektrické energie. Nutno podotknout, že provedení takového experimentu 

by bylo velmi složité, avšak ne nereálné. Po vzájemné domluvě by muselo spolupracovat 

několik jednotlivých stran, ať už Český telekomunikační úřad, posádka konkrétního letadla, 

složky řízení letového provozu na daném letišti apod. Provedení takového experimentu by 

však přineslo další důležité informace a poznatky o vývoji ADS-B zpráv za podmínek rušení. 

Lze se domnívat, že palubní vybavení Boeingu 737 je na jiné úrovni, než je tomu na 

ultralehkém letadle pro rekreační účely a lze tak předpokládat, že by se v ADS-B zprávách od 

daného dopravního letounu v závislosti na rušení měnily nejen parametry NACp a SDA jako 

u našeho praktického experimentu, ale zároveň i parametry o integritě, o přesnosti rychlosti 

apod.  

Z pohledu posádky letounu lze také jako metodu detekce využít vizuální kontrolu o počtu 

sledovaných družic a zároveň sílu přijímaných signálů spolu s hlášením o přesnosti. Pokud 

palubní displej zobrazuje hlášení ve smyslu „3D GPS Position“ (na jiných palubních zařízeních 

může být struktura hlášení jiná) a indikuje dostatečné množství družic a příslušných úrovní 

signálů, jedná se o standardní situaci. Pokud dojde k vydání hlášení ve smyslu „3D Position 

Degraded“, může to být částečná indikace o rušení, ale může to být zároveň i některá 

z anomálií samotného GNSS jako celku, ať už aktuální konstelace družic, zhoršena vzájemná 

viditelnost apod. Pokud však dojde ke ztrátě signálů ze všech družic a je vydáno hlášení „Lost 

GPS Reception“ případně „Acquiring Satellites“ po dlouhý časový interval, velmi 

pravděpodobně se bude jednat o přítomnost GNSS rušení. Obsah varovných hlášení 

pravděpodobně nebude totožný pro malé ultralehké letadlo a velké dopravní letadlo s vysoce 

sofistikovaným palubním vybavením. Výše zmíněná varovná hlášení se vyskytovala na 

avionice Garmin G3X, lze se však domnívat, že na každém navigačním zařízení existuje 

soubor takovýchto hlášení, která jsou posádce předávána.   

Pro shrnutí, metoda, pomocí které by bylo možné detekovat GNSS rušení na základě ADS-B 

zpráv, by obsahovala program, jež by v reálném čase monitoroval přijaté ADS-B zprávy 

z určitých přijímačů a v rámci těchto zpráv se zaměřoval na určitě charakteristické parametry, 

které jsou v ADS-B zprávách na různých pozicích, zaujímající předem přidělené bity. Pokud 

by došlo ke značnému zhoršení charakteristik u některých ze sledovaných parametrů, velmi 

pravděpodobně by se mohlo jednat o rušení GNSS signálu, neboť vzájemné zhoršení u více 

parametrů současně z praktického experimentu ukazuje, že se o rušení GNSS signálu jedná. 

Při zjištění tohoto stavu by poté došlo k předání informací příslušným stanovištím. Lze si 

představit funkci tohoto programu nejprve v určité konkrétní oblasti, po ověření 

provozuschopnosti i v rámci větších oblastí. Metoda určení polohy rušícího zařízení byla 

popsána na předchozí straně. Z pohledu zhodnocení této metody mezi hlavní výhody patří 
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zejména nízké náklady, neboť zde není nutnost budovat novou infrastrukturu a pozemní 

senzory a zároveň jednoduchost po vytvoření příslušného programu pro monitorování 

význačných parametrů. Mezi nevýhody patří zejména málo praktických informací 

a experimentů uskutečněných pro ověření metody a chování avionických systémů. Je tak 

nutné provádět více podobných experimentů jako v této práci a využívat tak potenciál systému 

ADS-B nejen pro účely sběru přehledových informací o letounech, ale i pro účely jako je 

detekce GNSS rušení. Jak již bylo zmíněno, GNSS systémy jsou v letecké dopravě stále více 

využívané, a proto je nutné chránit jeho uživatele před možnými nedostatky jako je velmi malá 

síla signálů při příchodu z družic, a tedy poměrně velká zranitelnost z pohledu možného 

rušení. 

Je nutné zároveň podotknout, že cílem práce nebylo vytvořit konkrétní program. Cílem bylo 

představit a realizovat praktický experiment, na který se dá v dalších pracích navázat a pomocí 

dat vyhodnocených z tohoto experimentu metodu navrhnout. Provedený experiment však 

potvrdil potenciál této metody detekce GSS rušení, nicméně by bylo zapotřebí provést další 

měření, a to zejména pro sběr dat za letu. Důležitým zjištěním bylo zároveň potvrzení, kdy se 

některé parametry nemění skokové, ale postupně, což zároveň otevírá možnosti monitorování 

rušení, které nezpůsobí kompletní zarušení GNSS přijímače. Tak lze potencionálně odhalovat 

nízko výkonová rušící zařízení a zároveň detekovat rušení na větší vzdálenosti. Rušení by 

tedy bylo možné monitorovat větším počtem letadel, čímž získat přesnější informace a zároveň 

přesnější možnosti, jak rozsah rušení v reálném čase popsat. 

V závěrečné kapitole této práce tak byly shrnuty všechny důležité poznatky, které se týkaly 

a které vyplývají z provedení praktického experimentu. Dále byla navržena a zhodnocena 

metoda detekce GNSS rušení pomocí ADS-B technologie a navržen postup s doporučeným 

scénářem, pokud by chtěl někdo v budoucnu na tuto práci navázat a tímto tématem se dále 

zabývat. Cíle diplomové práce tak lze považovat za splněné. 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá detekcí GNSS rušení pomocí technologie ADS-B, tzn. jak lze 

pomocí této technologie, která by do budoucna měla hrát zásadní roli v přehledových 

systémech, detekovat přítomnost rušení.  

Práce je rozdělena do šesti základních kapitol, přičemž na úvod je v teoretické části 

zhodnocena závažnost samotného rušení vzhledem k letecké dopravě a přiblíženy některé 

případy rušení, které se již v minulosti vyskytly a měly dopad na uživatele systémů GNSS. 

Zároveň jsou také představeny typy rušení a zdroje, které mohou rušení ať už záměrně, nebo 

náhodně, vyvolávat. V další části práce je poté popsán systém ADS-B jako takový a navržena 

možnost, jak lze pomocí vývoje parametrů jednotlivých ADS-B zpráv v čase tuto technologii 

využít i pro detekci GNSS rušení, a ne pouze pro účel získání přehledových informací. Stěžejní 

částí celé práce je navržení a samotná realizace praktického experimentu GNSS rušení, které 

se uskutečnilo na letišti v Jihlavě. Ze získaných dat v průběhu měření byly vytvořeny grafy 

vývoje jednotlivých parametrů ADS-B zpráv v čase, a to hlavně parametru NACp a parametru 

SDA. Přínosem je také ověření faktu, že se zejména parametr NACp mění spojitě a ne 

skokově, což umožňuje další rozvoj této myšlenky a její případné využití pro detekci GNSS 

rušení do budoucna. Z jednotlivých průběhů parametrů v závislosti na vnějších podmínkách 

(rušení/bez rušení, vzdálenost rušícího zařízení a palubního vybavení apod.), byla navržena 

metoda detekce GNSS rušení pomocí ADS-B technologie a zároveň také nastíněny její výhody 

a nevýhody. Jednalo by se o sestavení vhodného algoritmu, který by neustále v reálném čase 

monitoroval průběh vybraných parametrů ADS-B zpráv a při jejich poklesu pod určitou mez 

vydal varování. Algoritmus by musel být navržen tak, aby rušení GNSS neindikoval 

v případech, kdy dochází k poklesům z důvodu jiných anomálií. Vstupů by tak muselo být více 

a muselo by se měnit více podstatných parametrů ADS-B zpráv současně. Jako další by mohl 

být algoritmus doplněn o zjišťování přibližné polohy rušícího zařízení na základě ICAO adres 

letadel, která byla rušením ovlivněna. Dále bylo navrženo doporučení pro případné zájemce, 

kteří by mohli na tuto práci navázat ve smyslu provedení podobného experimentu, avšak na 

některém z dopravních letounů, které disponují více sofistikovanými palubními zařízeními 

a pravděpodobně by v případech rušení docházelo ke změnám u více významných parametrů 

ADS-B zpráv.  

Téma GNSS rušení a jeho detekce je v poslední době v letecké dopravě stále více aktuální, 

neboť se odvětví letecké navigace stále více zaměřuje na využití GNSS systémů. Ztráta 

signálu GNSS a údajů o aktuální poloze za letu je nežádoucí situace, která může vést 

k nebezpečným situacím. Je tak nutné provádět podobné praktické experimenty, jako byl 

proveden v rámci této práce, s cílem vytvářet obranné mechanismy, jak samotnému rušení 

zabraňovat a zároveň mu předcházet. 
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