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ABSTRAKT 

Predmetom tejto bakalárskej práce je vytvorenie systematizovaného prístupu k technológiám 

detekcie GNSS rušenia prostredníctvom ich výstupných informácií. Prvá časť práce je 

zameraná na zmapovanie súčasných dostupných možností k detekcii GNSS rušenia. 

Následne sú opísané výstupné informácie týchto technológií. Z výstupných informácií je 

vytvorený systém kategorizácie, na základe ktorého sú ďalej navrhnuté možnosti zlučovania 

dát z rôznych technológií k získaniu nového, komplexnejšieho a detailnejšieho opisu GNSS 

rušenia. 

 

ABSTRACT 

The subject of this bachelor thesis is to create a systemized approach to technologies used 

for detection of GNSS interference through their output information. The first part of this work 

is aimed at the research of currently available options for GNSS interference detection. 

Subsequently, the output information from these technologies is described. A categorization 

system is created by means of the output information, on the basis of which there are further 

proposed possible combinations of data from different technologies in order to obtain a new, 

more comprehensive and detailed description of a GNSS interference event.  
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Zoznam použitých skratiek 

AAIM 
Aircraft Autonomous Integrity 
Monitoring 

Metóda autonómneho monitorovania 
integrity GNSS 

ABAS 
Aircraft-Based Augmentation 
System 

Augmentačný system GNSS 

ADC Analog-to-Digital Conversion Analógovo digitálny prevodník 

ADS-B 
Automatic Dependant Surveillance 
- Broadcast 

Automatický závislý prehľadový 
systém 

AGC Automatic Gain Control Automatické riadenie citlivosti 

AoA Angle of Arrival 
Metóda určenia polohy na základe 
uhlu príchodu 

API Application Programming Interface Programovacie prostredie aplikácií 

C/No Carrier to Noise Ratio Pomer intenzity nosnej vlny a šumu 

CDMA Code Division Multiple Access Kódový multiplex 

CORS 
Continuously Operating Receiver 
Station 

Kontinuálne pracujúca prijímacia 
stanica 

CW Continuous Wave Typ GNSS rušenia 

DOP Dilution of Precision Zoslabenie presnosti 

DRCC Dual-Receiver Cross-Correlator Kros-korelácia dvoch prijímačov 

EDAS EGNOS Data Access Service EGNOS služba prístupu k dátam 

EGNOS 
European Geostationary 
Navigation Overlay Service 

Európska podporná geostacionárna 
navigačná služba 

EIRP 
Equivalent Isotropically Radiated 
Power 

Ekvivalentný izotropne vyžiarený 
výkon 

EPU Estimated Position Uncertainty Očakávaná polohová nepresnosť 

ESA European Space Agency Európska vesmírna agentúra 

EUPOS 
European Position Determination 
System 

Európsky systém pre určovanie 
polohy 

EUSPA 
European Union Agency for the 
Space Programme 

Európska agentúra pre vesmírny 
program 

EVAIR 
EUROCONTROL Voluntary ATM 
Incident Reporting 

Dobrovoľné hlásenie ATM incidentov 
od EUROCONTROLu 

FDMA Frequency Division Multiple Access Frekvenčný multiplex 

FM Frequency Modulated Frekvenčne modulovaný 

FSPL Free Space Path Loss Útlm signálu vo voľnom priestore 

GAGAN 
GPS Aided Geo Augmented 
Navigation 

Indický regionálny SBAS systém 

GBAS 
Ground-Based Augmentation 
System 

Augmentačný system GNSS 

GCE GNSS Centre of Excellence  
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GDOP Geometric Dilution of Precision Geometrické oslabenie presnosti 

GEO Geostationary orbit Geostacionárna obežná dráha 

GIS Geographic Information System Geografický informačný systém 

GLONASS 
Globalnaja navigacionnaja 
sputnikovaja systema 

 

GNSS Global Navigation Satellite System 
Globálne družicové navigačné 
systémy 

GPS Global Positioning System Globálny polohový systém 

GSA European GNSS Agency Európska agentúra pre GNSS 

GUI Graphical User Interface Užívateľské grafické zobrazenie 

HDOP Horizontal Dilution of Precision Horizontálne oslabenie presnosti 

HIL Horizontal Integrity Limit Horizontálny limit integrity 

HPE Horizontal Position Error Horizontálna chyba polohy 

HPL Horizontal Protection Level Horizontálna úroveň ochrany 

ICAO 
International Civil Aviation 
Organization 

Medzinárodná organizácia pre civilné 
letectvo 

ILS Instrument Landing System Prístrojový pristávací systém 

ISS International Space Station Medzinárodná vesmírna stanica 

LEO Low Earth Orbit Nízka obežná dráha Zeme 

MCC Mission Control Centre 
Súčasť EGNOS pozemného 
segmentu 

MEO Medium Earth Orbit Stredná obežná dráha Zeme 

NAC Navigation Accuracy Category Kategória navigačnej presnosti 

NACp 
Navigation Accuracy Category for 
Position 

Kategória navigačnej presnosti pre 
polohu 

NACv 
Navigation Accuracy Category for 
Velocity 

Kategória navigačnej presnosti pre 
rýchlosť 

NAVISP 
Navigation Innovation and Support 
Programme 

 

NB Narrow Band Úzkopásmové 

NIC Navigation Integrity Category Kategórie navigačnej integrity 

NLES Navigation Land Earth Stations 
Súčasť EGNOS pozemného 
segmentu 

NSV Number of Satellite Vehicles Počet viditeľných satelitov 

PDOP Position Dilution of Precision Polohové oslabenie presnosti 

PNT Position Navigation Time Poloha Navigácia Čas 

PPD Personal Privacy Device Osobné rušiace zariadenie 
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PSD Power Spectral Density  

PVT Position Velocity Time Poloha Rýchlosť Čas 

QZSS Quasi-Zenith Satellite System Japonský regionálny GNSS systém 

RAIM 
Receiver Autonomous Integrity 
Monitoring 

Metóda autonómneho monitorovania 
integrity GNSS 

Rc Radius of Containment  

RFI Radio Frequency Interference Vysokofrekvenčné rušenie 

RIMS 
Ranging and Integrity Monitoring 
Stations 

Pozemné monitorovacie stanice 
systému EGNOS 

RINEX 
Receiver Independent Exchange 
Format 

 

SBAS 
Satellite-Based Augmentation 
System 

Augmentačný system GNSS 

SCW Swept Continuous Wave Typ GNSS rušenia 

SDA System Design Assurance Parameter ADS-B správy 

SIL Source Integrity Level Parameter ADS-B správy 

SiS Signal in Space  

SNR Signal to Noise Ratio Pomer úrovne signálu a šumu 

SoL Safety of Life Služba EGNOS 

TDoA Time Difference of Arrival 
Metóda určenia polohy na základe 
rozdielu času 

TDOP Time Dilution of Precision Časové oslabenie presnosti 

UAT Universal Access Transceiver  Metóda prenosu ADS-B správ 

UTC Universal Time Coordinated Koordinovaný svetový čas 

VDL VHF Data Link Metóda prenosu ADS-B správ 

VDOP Vertical Dilution of Precision Vertikálne oslabenie presnosti 

VHF Very High Frequency Veľmi krátke vlny 

VNB Very Narrow Band Typ GNSS rušenia 

VOR VHF Omnidirectional Radio Range Všesmerový rádiomaják 

VPE Vertical Position Error Vertikálna chyba polohy 

VPL Vertical Protection Level Vertikálna úroveň ochrany 

WAAS Wide Area Augmentation System Americký augmentačný systém 

WB Wide Band Typ GNSS rušenia 
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Úvod 

Zraniteľnosť globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS, Global Navigation Satellite 

System) je v súčasnej dobe z dôvodu obrovského rozvoja a využitia týchto systémov v kritickej 

infraštruktúre čoraz častejšie predmetom výskumu. V leteckej doprave sú GNSS systémy 

využívané ako zdroj polohovej informácie hlavne kvôli vysokej presnosti a dostupnosti, s čím 

súvisí mnoho požiadaviek na ich zabezpečenie pre zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky. 

Na GNSS signál pôsobí od jeho vyslania satelitom až do jeho prijatia prijímačom mnoho 

faktorov, ktoré signál degradujú. Prvým faktorom je samozrejme vzdialenosť samotných 

satelitov od zemského povrchu, kvôli ktorej sa stane signál pri príchode na zem slabším, a tým 

náchylnejším na akékoľvek negatívne vplyvy či zdroje rušenia. Hlavne s veľkým množstvom 

voľne dostupných rušiacich zariadení na trhu a vzrastajúcim počtom zaznamenaných prípadov 

nelegálneho rušenia GNSS vo svete, je dôležité týmto javom venovať zvýšenú pozornosť. 

Obzvlášť v leteckej doprave, v ktorej je bezpečnosť najväčšou prioritou, je nutné vyvarovať sa 

a predchádzať takýmto situáciám. 

Táto práca je zameraná na výstupné informácie súčasných dostupných technológií 

umožňujúcich detegovať GNSS rušenie. Výstupné informácie z týchto technológií nám GNSS 

rušenie charakterizujú a utvárajú nám o celej udalosti prehľad. Cieľom tejto práce je vytvoriť 

systém, pomocou ktorého bude možné detekčné technológie kategorizovať podľa ich 

ohodnotených výstupných informácií. Na základe tohto vytvoreného systému je ďalej cieľom 

overenie hypotézy, že spojením výstupných informácií z rôznych technológií, ktoré rušenie 

detegujú buď priamo, prostredníctvom priameho analyzovania prijatého signálu, alebo 

nepriamo, pomocou analýzy nameraných dát, prípadne parametrov vypovedajúcich o integrite 

a presnosti, dokážeme získať komplexnejšiu informáciu o rušení, ako je napríklad rušená 

oblasť alebo spresnenie polohy zdroja rušenia. 
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1. GNSS a rušenie signálu 

Cieľom tejto kapitoly je priblížiť významné globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) spolu 

s augmentačnými systémami, ktoré do veľkej miery zlepšujú charakteristiky samotných GNSS 

systémov. Druhá časť tejto kapitoly je zameraná na rušenie GNSS signálu. Popisuje 

významnosť tohto rušenia a jeho negatívne dopady na leteckú dopravu, spolu s uvedením 

niekoľkých nedávnych zaznamenaných prípadov zo sveta, ktoré zdôrazňujú potrebu zaoberať 

sa touto problematikou. 

1.1. Globálne navigačné satelitné systémy 

Signál z konštelácií globálneho navigačného satelitného systému je v súčasnosti využívaný 

rôznymi odvetviami hospodárstva a tiež bežného života, či už sú to všetky spôsoby dopravy 

vrátane letectva, sektora financií, geodézie alebo aplikácií pre smartfóny. Tieto použitia sú 

závislé na kvalitnej a spoľahlivej informácii polohy, navigácie a času (PNT), a teda so sebou 

prinášajú vysoké požiadavky na výkonnosť, ktorá je hodnotená z hľadiska: 

• Presnosti (rozdiel medzi nameranou a skutočnou polohou alebo časom prijímača), 

• Dostupnosti (percento času, za ktorý je systém schopný poskytovať použiteľné služby 

a spĺňa všetky požiadavky), 

• Integrity (schopnosť systému nahlásiť prítomnosť chyby v prípade prekročenia 

definovanej hraničnej hodnoty) a 

• Kontinuity (schopnosť systému fungovať na určitom úseku a po určitý čas kontinuálne, 

bez prerušenia). 

GNSS systémy sú rozdelené do troch systémových segmentov: kozmický, riadiaci 

a užívateľský segment. Kozmický segment pozostáva zo satelitov obiehajúcich okolo Zeme 

po známych obežných dráhach. Polohu každej družice je možné zistiť na základe tzv. 

efemeríd, v ktorých sú popísané parametre jednotlivých obežných dráh. Riadiaci segment 

zaisťuje správne celkové fungovanie GNSS systému. Skladá sa z pozemných staníc, ktoré sa 

ďalej delia podľa toho, akú funkciu vykonávajú. Hlavnými úlohami tohto segmentu je 

monitorovanie správnej funkčnosti satelitov a signálov z nich vysielaných, udržiavanie 

systémového času GNSS, zaisťovanie komunikácie s družicami a taktiež monitorovanie 

správnej funkčnosti satelitov. Užívateľský segment je tvorený samotnými zariadeniami, ktoré 

prijímajú a spracovávajú signál zo satelitov. [1] 
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1.1.1. Významné GNSS systémy a ich frekvencie 

V súčasnosti je v prevádzke niekoľko globálnych navigačných satelitných systémov: americký 

GPS (Global Positioning System), ruský GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja 

systema), európsky Galileo a čínsky BeiDou. Tieto systémy sa od seba líšia v počte satelitov, 

počte orbít a výškou orbity nad zemským povrchom. Satelity týchto systémov sa nachádzajú 

na medium Earth orbit (MEO, stredná obežná dráha Zeme), čo odpovedá výškam približne 

20 000 km nad zemským povrchom. Dôležitý rozdiel medzi nimi je aj vo vysielaných signáloch, 

ktoré sú odlišné vo svojom kódovaní, aby bolo možné určiť, z ktorého satelitu signál prichádza. 

Rozlišovať signály z jednotlivých konštelácií a družíc nám umožňuje multiplexovanie signálu. 

GPS, Galileo a BeiDou používajú kódový multiplex (CDMA), čo znamená, že satelity týchto 

systémov vysielajú svoj signál na rovnakej frekvencii, ale každý s rozdielnymi kódmi. 

GLONASS používa frekvenčný multiplex (FDMA), u ktorého každý satelit vysiela na vlastnej 

frekvencii, ktorá sa nachádza v určitom definovanom rozmedzí [2]. V budúcnosti bude 

z dôvodu väčšej kompatibility systémov v systéme GLONASS existovať tiež kódový multiplex 

na frekvencii L1 a L5. Prvý satelit, ktorý súčasne vysiela signály aj s frekvenčným aj kódovým 

multiplexom bol vynesený na obežnú dráhu v novembri roku 2020, zatiaľ však len pre 

testovanie [3]. Podľa najnovších správ by mali satelity tohto typu začať na obežnej dráhe 

pribúdať koncom roka 2021, čím sa začne ďalšia fáza modernizácie tohto systému. [4]  

 

Obrázok 1 - frekvenčné pásma najvýznamnejších GNSS systémov [5] 
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1.1.2. Augmentačné systémy 

Augmentačné systémy GNSS slúžia pre vylepšenie výkonnostných parametrov samotných 

GNSS systémov. V leteckej doprave sa môžeme stretnúť s augmentačnými systémami ABAS 

(Aircraft-Based Augmentation System), GBAS (Ground-Based Augmentation System) a SBAS 

(Space-Based Augmentation System). 

ABAS je systém, ktorý monitoruje integritu GNSS za letu na palube. Je možné ho 

implementovať pomocou 2 metód: RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring), ktorý 

k monitorovaniu používa palubný GNSS prijímač alebo AAIM (Aircraft Autonomous Integrity 

Monitoring), ktorý porovnáva GNSS dáta s informáciou z iných palubných systémov. 

GBAS sa skladá iba z pozemných staníc. Korekčné dáta umožňujúce dosiahnuť 

polohovú chybu do 1 metra sú z týchto staníc vysielané prostredníctvom VHF (Very High 

Frequency) signálov priamo do lietadiel. Tento systém sa v letectve používa pri približovaní na 

pristátie a v podmienkach so zníženou viditeľnosťou v nepriaznivom počasí, čo výrazne 

zvyšuje bezpečnosť konečného priblíženia. 

SBAS je takisto tvorený pozemnými monitorovacími stanicami, ktoré v reálnom čase analyzujú 

a vyhodnocujú signály z GNSS konštelácií a následne sa vypočítavajú korekčné dáta. Tieto 

dáta sa vysielajú do ďalšej súčasti SBAS - geostacionárnych satelitov, z ktorých sú potom 

vysielané ďalej do zariadení užívateľov. Tento systém má rôzne označenia v rôznych častiach 

sveta, no princíp zostáva stále rovnaký. V Európe má názov EGNOS (European 

Geostacionary Navigation Overlay Service), v severnej Amerike je to WAAS (Wide Area 

Augmentation System), v Indii GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation). [6] 

 

Obrázok 2 - SBAS vo svete [7] 
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1.2. Rušenie GNSS signálu 

Kvôli veľmi slabej intenzite signálu GNSS systémov, ktorý sa k zemskému povrchu dostane 

(typicky -125 dBm), je tento signál zraniteľný a je pomerne ľahké ho rušiť inými 

elektromagnetickými signálmi. Rušenie GNSS signálu (známe aj pod skratkou RFI, Radio 

Frequency Interference) je v súčasnosti čím ďalej tým viac vyskytujúci sa jav. Výsledkom 

rušenia GNSS signálu môže byť zhoršená presnosť navigácie alebo úplná strata príjmu 

signálu. Existuje mnoho možných rozdelení typov rušenia. Pre potreby tejto práce a lepšiu 

orientáciu v jednotlivých typoch bude rušenie rozdelené z pohľadu šírky pásma, frekvencie 

a zdroja rušenia. 

Na základe šírky pásma sa rušenie rozdeľuje na wideband (WB, širokopásmové) 

a narrowband (NB, úzkopásmové) rušenie. Toto delenie vo svojej podstate opisuje šírku rádio-

frekvenčného pásma, ktorú rušenie zaberá. Za úzkopásmové rušenie sa všeobecne považuje 

také rušenie, ktorého šírka pásma je menej ako 1 MHz. Bežne sa vyskytuje v podobe 

kontinuálnej vlny (CW, Continuous Wave). Širokopásmové rušenie funguje technologicky 

zložitejšie, rušičky tohto typu sú väčšinou drahšie, no majú väčší dosah. [8] 

Z pohľadu frekvencie alebo stopy rušenia vo frekvenčnom spektre sa rušenie rozdeľuje na tzv. 

in-band a out-band rušenie. In-band rušenie sa vyskytuje priamo na rovnakej frekvencii ako 

signál GNSS alebo signál prekrýva naprieč touto frekvenciou. Out-band rušenie sa vo 

frekvenčnom spektre vyskytuje blízko alebo neďaleko frekvencii GNSS signálu. Môže byť 

spôsobené viacerými zariadeniami, ako sú napríklad radarové systémy, televízne vysielače 

a zosilňovače alebo rôzne komunikačné systémy. [8] 

Podľa zdroja rušenia je možné rušenie rozdeliť na prirodzené a neprirodzené. Zdrojom 

prirodzeného rušenia je napríklad vesmírne počasie, atmosféra Zeme (ionosféra, troposféra) 

alebo rôzne odrazy signálu od objektov na zemi (multipath). Pri prechode signálu ionosférou, 

v ktorej sa nachádzajú nabité častice, dochádza k jeho interakcii s týmito nabitými časticami, 

čo zapríčiňuje lámanie a zmeny v rýchlosti prenosu signálu. Nižšia vrstva atmosféry, 

troposféra, je elektricky neutrálna, no signál je tu ovplyvnený tlakom, teplotou, vlhkosťou 

prostredia a tiež dochádza k ďalšiemu lámaniu a odrazom signálu, napríklad od budov alebo 

terénu, tzv. viaccestnému šíreniu alebo multipath. V konečnom dôsledku to znamená, že kvôli 

lámaniu a odrazom sa signál šíri dlhšie, čím môžu vznikať chyby v určení správnej polohy. [9] 

Neprirodzené rušenie sa dá ďalej rozdeliť na zámerné a nezámerné. Nezámerné rušenie je 

spôsobené systémami vysielajúcimi signály, ktoré sa nachádzajú v rovnakom frekvenčnom 

pásme ako GNSS, medzi čo môžeme zaradiť napríklad signály z vysielačov rozhlasového 

a komunikačného vysielania, alebo rôzne chybné zariadenia. Vplyv na GNSS signál môžu mať 
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však aj systémy bežne využívané v letectve, ako napríklad rádiové systémy VOR (VHF 

Omnidirectional Radio Range), ILS (Instrument Landing System) alebo služby riadenia letovej 

prevádzky, kedy môže dochádzať k potenciálnemu vzájomnému prekrývaniu harmonických 

zložiek signálov týchto systémov. [8], [10] 

Zámerné rušenie obyčajne pochádza z človekom vyrobených rušičiek. Tento typ predstavuje 

pre aplikácie v leteckej doprave pravdepodobne najvýznamnejšiu hrozbu, hlavne kvôli veľkej 

a ľahkej dostupnosti nelegálnych rušiacich zariadení na trhu. V prítomnosti takéhoto rušenia 

je signál narušený natoľko, že v konečnom dôsledku môže dôjsť k úplnému znemožneniu 

využitia systémov. Do tejto kategórie rušenia sa radí jamming, spoofing a meaconing. 

1.2.1. Jamming 

Najčastejším a najjednoduchším spôsobom rušenia GNSS signálu je jamming, ktorý funguje 

na princípe zámerného vysielania rušivých signálov s frekvenciou blízkou GNSS signálu, 

s cieľom zahltiť prijímač šumom a tým spôsobiť to, že prijímač prestane signál sledovať. Na 

internete sú rušičky tohto typu dostupné v podstate každému a sú označované ako zariadenia 

na ochranu súkromia pod skratkou PPD (Personal Privacy Device). Je možné si ich zakúpiť 

za pomerne nízku cenu, ktorá závisí od dosahu a technologickej zložitosti danej rušičky. 

Niektoré z nich vysielajú signál v podobe spojitej vlny, väčšina z nich však vysiela tzv. chirp 

signál, ktorý v priebehu času rýchlo mení svoju frekvenciu. Šírka pásma sa pohybuje obyčajne 

od 1kHz až do 50 MHz. Úzkopásmové rušenie typu jamming je využívané najčastejšie, a to vo 

frekvenčnom pásme L1 a L2. [8] 

  

Obrázok 3 – rušička všetkých GPS pásiem s uvádzaným dosahom 15 m [11] 
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Obrázok 4 – širokopásmová rušička s uvádzaným dosahom 40 m [12] 

Detekcia jammingu je technologicky najľahšia, a väčšinou sa jedná o detekciu pomocou 

pomeru C/No (Carrier to Noise) alebo monitorovania odozvy AGC (Automatic Gain Control). 

[13] 

1.2.2. Spoofing 

Ďalším, zložitejším a komplexnejším spôsobom rušenia GNSS signálu je spoofing, ktorého 

princíp spočíva v zámernom vysielaní falošných signálov, ktoré majú identickú povahu 

autentických GNSS signálov. Kvôli väčšej intenzite falošného signálu tak prijímač bez 

akéhokoľvek narušenia prevádzky sleduje tento falošný signál, ktorého následkom je 

nesprávne určenie polohy a času, čo je nebezpečné obzvlášť v leteckej doprave. 

Tento spôsob rušenia je oveľa ťažšie detegovať, pretože zariadenia využívané k spoofingu sú 

oveľa sofistikovanejšie. Prijímač GNSS v tomto prípade stále prijíma signál a nedochádza 

k žiadnym výpadkom alebo poklesu intenzity signálu. Falošný signál je však o niečo silnejší 

ako ten autentický, preto detegovať spoofing je možné prostredníctvom náhlych odchýlok 

alebo zvýšenia výkonu signálu alebo pomocou sledovania odchýlok v polohe a čase prijímača. 

[13] 

1.2.3. Meaconing 

Meaconing je najmenej vyskytujúci sa spôsob zámerného rušenia. Jedná sa o príjem 

a následné opätovné vysielanie výkonnejších GNSS signálov s časovým omeškaním, čo vedie 

k nesprávnemu určeniu času a polohy. Takéto zariadenia fungujú ako prijímač a vysielač 

súčasne. Detegovať tento typ rušenia je možné prostredníctvom porovnania vnútorného času 

v GNSS prijímači a času GNSS. [14] 
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1.2.4. Reálne príklady GNSS rušenia 

Komplexný systém, ako je letecká doprava, ktorá v súčasnosti využíva GNSS systémy ako 

jeden z primárnych zdrojov spoľahlivej informácie o polohe, je nutné zabezpečiť do čo 

najväčšej možnej miery. Práve kvôli veľkej a ľahkej dostupnosti a rozsiahlemu spektru rušičiek 

na trhu je dôležité toto rušenie nepodceňovať. Svedčí o tom rada prípadov rušenia GNSS 

signálu, ktoré boli za posledné roky zaznamenané. 

V Holandsku, konkrétne na letisku v Rotterdame a Amsterdame, bolo v priebehu roku 2020 

vykonané monitorovanie spektra GNSS k overeniu, či je okolité spektrum dostatočne „čisté“ 

pre využitie SBAS ako sekundárneho približovacieho navigačného systému. Boli 

zaznamenané prevažne krátkodobé a pravdepodobne neúmyselné prípady rušenia typu 

jamming [15]. O niečo vážnejšie rušenie tohto typu bolo zaznamenané v roku 2019 v Číne 

blízko medzinárodného letiska v meste Harbin, kde toto neoprávnene inštalované zariadenie 

nepriaznivo ovplyvnilo pristávacie systémy využívané lietadlami. Poloha rušičky bola 

vypátraná do neďalekej farmy, kde bola používaná za účelom ochrany farmy pred dronmi 

prevádzkovanými zločineckými skupinami [16]. Ten istý rok bola tiež ohlásená nehoda 

britského prehľadového dronu, ktorý spadol do obývanej oblasti v dôsledku straty GPS signálu 

[17] a rušenie z vojenského dronu, ktorý výrazne narušil fungovanie primárneho letového 

displeja (PFD) na lietadle typu Piper P-46, ktoré bez správnej činnosti tohto palubného prístroja 

nebolo schopné vykonať bezpečné prístrojové priblíženie k pristátiu [18]. Eurocontrol taktiež 

v neposlednom rade od roku 2019 zaznamenáva prostredníctvom systému EVAIR 

(EUROCONTROL Voluntary ATM Incident Reporting) čoraz častejšie hlásenia výpadku GPS 

v oblasti východného Stredomoria a Stredného Východu. Zdroje týchto prípadov môžeme 

s najväčšou pravdepodobnosťou pripisovať vojenským zložkám a krajinám, ktoré sa 

nachádzajú v konfliktných zónach [19]. 
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2. Dostupné technológie k detekcii GNSS rušenia 

K získaniu výstupných informácií, ktoré budú použité k vytvoreniu výsledného systému 

kategorizácie, čo je cieľom tejto práce, je dôležité najskôr zmapovať dostupné technológie 

a prístupy k detekcii GNSS rušenia. Technológie sú podľa spôsobu detekcie GNSS rušenia 

rozdelené na priame a nepriame. Sú popísané ich základné charakteristiky a stručne popísané 

aj niektoré princípy fungovania. 

2.1. Priame technológie 

Priame technológie sú definované tak, že GNSS signál je prostredníctvom nich spracovaný 

priamo za účelom detekcie GNSS rušenia. Do tejto kategórie zaraďujeme technológie a ďalšie 

zariadenia priamo merajúce kvalitu signálu Signal in Space (SiS). Patria sem napríklad 

detektory GNSS rušenia alebo projekt COLOSSUS. V rámci priamych možností detekcie 

GNSS rušenia sú zmienené aj satelity HawkEye, ktoré predstavujú technológiu vo vývoji 

s potenciálom budúcej detekcie GNSS rušenia priamo z obežnej dráhy Zeme. 

2.1.1. Detektory GNSS rušenia 

Najpriamejším prístupom k detekcii GNSS rušenia sú detektory, ktoré priamo analyzujú prijatý 

GNSS signál. Väčšina z nich je charakteristická tým, že poskytuje vlastné užívateľské 

rozhranie, v ktorom sa nachádza celá história meraní a je v ňom možné pozorovať rôzne 

štatistiky alebo grafy zobrazujúce priebehy veličín v čase. Prijímaný signál je hodnotený 

pomocou rôznych algoritmov, založených napríklad na kontrole integrity RAIM, vyhodnocovaní 

hodnôt C/No a AGC, vzájomnej kros-korelácie dvoch prijímačov DRCC (Dual-Receiver Cross-

Correlator), a iných [13]. Vďaka tomuto zariadenie rozpozná prítomnosť rušenia v okolí. 

Pravdepodobnosť detekcie GNSS rušenia závisí na type rušenia a jeho intenzite. Detektory 

sú určené hlavne pre detekciu nezákonného rušenia, konkrétne jammingu a spoofingu v 

kritických infraštruktúrach, prípadne pre výskumné účely. Užívateľom takéhoto zariadenia sa 

rozumie osoba, ktorej cieľom je detegovať nezákonné GNSS rušenie a vedieť o rušení 

základné charakteristiky pre bližšie skúmanie a vyhodnocovanie. 

V nasledujúcich odstavcoch sú uvedené detektory, ku ktorým sa podarilo dohľadať potrebné 

informácie, a ktoré boli v dobe vyhľadávania týchto informácií (december 2020) vyvinuté alebo 

vyvíjané. 

2.1.1.1. CTL3510, CTL3520 

Od spoločnosti Chronos Technology sú dostupné detektory CTL3510 a CTL3520. Model 

CTL3510 je schopný detegovať RFI v pásmach GPS L1 a Galileo E1. Priamo na obrazovke 
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detektora je zobrazená sila prijatého rušivého signálu, indikovaná 8 LED indikátormi 

rozdelenými po približne 5 dB. Udalosti sú zaznamenávané s časovou značkou [20]. Druhý 

model, CTL3520, deteguje rušenie v tých istých frekvenčných pásmach, no je tiež schopný 

lokalizovať zdroj rušenia pomocou označenia smeru k rušičke vizuálnou indikáciou na 

obrazovke. S detektormi je dostupná počítačová aplikácia pre ďalšie spracovanie dát [21]. 

Obidve verzie sa radia medzi skupinu tzv. „hand-held“ zariadení, ktorých použitie je v praxi 

menej náročné na inštaláciu. 

 

Obrázok 5 - detektory CTL3510 A CTL3520 [20], [21] 

2.1.1.2. Srx-10i 

Spoločnosť GMV NSL ponúka na trhu detektor Srx-10i, ktorý bol implementovaný na 

niekoľkých španielskych letiskách [22]. Je schopný detekcie RFI vo viacerých pásmach: GPS 

L1, L2, L5, Galileo E1, E5a a E5b a GLONASS G1 a takisto monitorovania dvoch 

frekvenčných pásiem súčasne. Frekvenčné pásma monitoruje v reálnom čase nepretržite. 

Dáta z merania sú ukladané pre prípadné neskoršie spracovanie a generáciu pravidelných 

správ v PDF formáte. Na výstupe detektor poskytuje charakteristiky rušenia ako sú napríklad 

čas, sila rušivého signálu, rušená frekvencia, šírka pásma a PSD (Power Spectral Density) 

diagram. [23] 

 

Obrázok 6 - detektor Srx-10i [22] 

2.1.1.3. GSS100D 

Tá istá spoločnosť tiež ponúka detektor GSS100D, ktorý je schopný monitorovať pásma GPS 

L1 a Galileo E1. Na výstupe je okrem spektrálnych charakteristík signálu a sily rušenia aj 
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klasifikácia udalostí, ktorá vyplýva z charakteru zaznamenaného rušenia („automatic 

detection“ alebo „detection alert“) a spektrálnych vlastností signálu (CHIRP signál, NB, VNB, 

WHITE_OR_WB, a podobne). Tento detektor je spolu s ďalším variantom GSS200D, ktorý 

poskytuje možnosť monitorovania viacerých GNSS pásiem súčasne, komerčne dostupný 

v rámci patentovaného systému DETECTOR. [24], [25] 

 

Obrázok 7 - detektor GSS100D [26] 

2.1.1.4. GP-Probe TGE2 

Detektor GP-Probe TGE2 od spoločnosti GPS Patron vie detegovať a určiť typ rušenia v 

pásmach GPS/QZSS L1, GLONASS G1, Galileo E5, BeiDou B1 a SBAS systémy na frekvencii 

L1. Dáta sú z detektoru nahrávané do centrálnej platformy GP-Cloud pre spracovanie 

v reálnom čase. V kvalitne vytvorenom užívateľskom prostredí má užívateľ prehľad o rade 

parametrov popisujúcich prijatý signál, ako chyby v určenej polohe, počet viditeľných satelitov, 

C/No a ďalšie, ktoré sú zobrazené prehľadne v rôznych grafoch. Medzi ďalšie výstupné 

informácie z tohto detektora patrí ďalej napríklad rušená frekvencia a DOP (Dilution of 

Precision). [27] 

 

Obrázok 8 - detektor GP-Probe TGE2 [27] 
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Obrázok 9 - užívateľské rozhranie detektora GP-Probe TGE2, zdroj: GPS Patron 

2.1.1.5. GRIFFIN 1000, GRIFFIN 2000 

Od austrálskej spoločnosti GPSAT Systems Australia sú dostupné detektory GRIFFIN 1000 

a 2000. Obidva detektory majú na výstupe podľa dostupných zdrojov tie isté hodnoty, líšia sa 

však v tom, že prvý zmienený variant monitoruje iba jednu frekvenciu, zatiaľ čo druhý je 

schopný monitorovať viacero frekvencií súčasne. Sú tiež schopné kategorizovať typy 

jednotlivých udalostí a v prípade využitia siete minimálne troch detektorov aj lokalizovať zdroj 

rušenia s presnosťou niekoľkých pár metrov pre menšie oblasti pokrytia. Presnosť 

lokalizovania zdroja sa znižuje s väčšou vzdialenosťou medzi jednotlivými detekčnými 

stanicami naprieč veľkou oblasťou pokrytia. Výstupné informácie z týchto detektorov zahŕňajú 

aj silu rušivého signálu, PSD, spektrogram a hodnoty C/No. [28], [29] 

 

 Obrázok 10 - detektor GRIFFIN 1000 [29] 
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2.1.1.6. GIDAS 

Detektor GIDAS od rakúskej spoločnosti OHB Digital Solutions deteguje RFI naprieč všetkými 

GNSS frekvenciami na základe niekoľkých detekčných metód, ako je napríklad detekcia na 

základe monitorovania hodnoty C/No, PSD, celkovej nameranej intenzity prijatého signálu a 

podobne. Podporované GNSS signály sú všetky signály GPS systému, Galileo E1, E5a a E5b, 

GLONASS G1 a G2, a takisto BeiDou B1 a SBAS systémy na frekvencii L1. Na výstupe 

detektor poskytuje v prehľadnom užívateľskom prostredí komplexnú analýzu a charakteristiky 

udalostí (sila rušivého signálu, PSD, C/No, Dopplerov posun) spolu s klasifikáciou rušenia. 

Disponuje tiež schopnosťou lokalizovať zdroj rušenia, ak sú použité minimálne tri 

monitorovacie stanice. [30] 

 

 Obrázok 11 - detektor GIDAS [30] 

 

Obrázok 12 - užívateľské prostredie detektora GIDAS, zdroj: GCE (GNSS Centre of Excellence) 

2.1.1.7. ARFIDAAS 

Detektor ARFIDAAS, vyvinutý nórskou spoločnosťou SINTEF, poskytuje široké spektrálne 

pokrytie so všetkými súčasnými signálmi systémov GPS, Galileo a GLONASS – všetky L 

pásma GNSS. Rôzne spektrálne grafy a generované správy sú užívateľom poskytnuté 

prostredníctvom e-mailu. Dáta sa automaticky zhromažďujú v centrálnej platforme, ktorá 

predstavuje databázu výskytov rušenia a môže predstavovať prínos pre prípadný budúci 
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výskum alebo testovanie nových technológií. Na výstupe sú rovnako ako pri predchádzajúcich 

detektoroch informácie ako PSD, spektrogram, typ zaznamenaného rušenia, a na rozdiel od 

ostatných nám tiež poskytuje hodnoty AGC. [31], [32] 

Detektor bol vyvinutý v rovnako pomenovanom projekte v rámci programu NAVISP 

(Navigation Innovation and Support Programme) od organizácie ESA (European Space 

Agency), v ktorom sa v súčasnosti tento detektor nasadzuje. Cieľmi tohto projektu bolo 

zlepšenie detekčných schopností, následné vysielanie varovania užívateľom pred 

potenciálnou hrozbou GNSS rušenia a zároveň vytvorenie databázy známych hrozieb. Od 

marca 2021 plynie projekt ARFIDAAS II, ktorý priamo nadväzuje na ten predošlý. [33] 

 

Obrázok 13 - detektor ARFIDAAS [32] 

V Tabuľke 1 sú pre lepší prehľad uvedené frekvenčné pásma, v ktorých sú jednotlivé zmienené 

detektory schopné detegovať rušenie. 

Tabuľka 1 - frekvenčné pásma monitorované detektormi 
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CTL3510 ✔           ✔           

CTL3520 ✔                       

Srx-10i ✔ ✔ ✔ ✔     ✔   ✔ ✔     

GSS100D ✔           ✔           

GSS200D ✔     ✔                 

GP-Probe TGE2 ✔     ✔     ✔       ✔ ✔ 

GRIFFIN 1000 ✔           ✔         ✔ 

GRIFFIN 2000 ✔ ✔ ✔       ✔   ✔     ✔ 

GIDAS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

ARFIDAAS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     
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2.1.2. HawkEye 

Na low Earth orbit (LEO, nízka obežná dráha Zeme) sa od roku 2019 nachádzajú satelity od 

americkej firmy HawkEye 360. Táto konštelácia sa skladá z menších skupín satelitov 

obiehajúcich Zem v trojuholníkovej formácii. Satelity dokážu detegovať a analyzovať rádiové 

vysielanie na zemskom povrchu a tým, že pracujú ako koordinované zoskupenie, dokážu tiež 

určiť zdroj tohto vysielania. Pre detekciu rádiového vysielača z vesmíru musí mať zdroj 

vysielania výkon minimálne 1W. [34] 

Zameranie sa na GNSS rušenie je súčasťou ich vývojového plánu. S nástupom nových 

satelitov, ktoré sa na obežnú dráhu Zeme dostali začiatkom roka 2021, sa zvyšuje presnosť 

a spoľahlivosť tejto technológie a postupne sa začína rozvíjať detekcia a lokalizácia zdrojov 

GNSS rušenia na zemi prostredníctvom týchto satelitov. [35] 

Systém je však stále vo vývoji, a preto sa momentálne nedá s jednoznačnosťou povedať aké 

výstupy bude mať v budúcnosti. Podľa riaditeľa spoločnosti by však mal byť systém schopný 

vytvoriť mapu zobrazujúcu silu signálu na rôznych geografických miestach, z ktorej by sa dali 

vyčítať oblasti s potenciálnym výskytom GNSS rušenia. Podobná služba, ktorej súčasťou je 

zobrazenie spektrálnej energie na rôznych geografických miestach, je už dostupná na ich 

stránke pod názvom RFMosaic. Obsahuje tiež funkcie, ktoré pomáhajú identifikovať zmeny 

v rádio-frekvenčnej aktivite v priebehu času a tým ďalej identifikovať potenciálne zdroje 

rušenia. [34] 

2.1.3. COLOSSUS 

Vývoj produktu COLOSSUS bol financovaný z programu NAVISP od organizácie ESA. Vo 

svojom princípe je COLOSSUS cloudová platforma využívajúca potenciál kontinuálne 

fungujúcich sietí GNSS prijímačov, známych pod skratkou CORS (Continuously Operating 

Receiver Stations), ktoré prijímajú a nahrávajú GNSS dáta v štandardnom RINEX (Receiver 

Independent Exchange Format) formáte. Príkladom CORS siete je napríklad International 

GNSS Station (IGS) Network, ktorá je primárne využívaná ako štandardná geografická 

referenčná sieť a taktiež na meranie tektonických posunov zeme [36]. Takto získané dáta 

z viacerých GNSS konštelácií a frekvencií sú následne spracované. Celkovo bude systém 

schopný autonómne identifikovať chyby a zlyhania GNSS do definovaných skupín. Výsledkom 

tohto celého bude databáza pravdepodobností výskytov anomálií, roztriedených podľa 

konkrétneho GNSS systému, geografickej zóny a typu GNSS prijímača. Poskytnutá bude teda 

detekcia a vysielanie varovaní pred možnými chybami, ktoré majú negatívny vplyv na výkon, 

v takmer reálnom čase. Systém je tiež na základe prijatých dát schopný rozoznať a určiť typ 

rušenia, či sa jedná o prirodzené alebo neprirodzené rušenie, prípadne či sa jedná o chybu 
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v satelite alebo viacerých satelitoch. V reálnom čase sa sledujú parametre ako polohové 

chyby, viditeľné satelity, DOP a ďalšie. [37] 

Hlavným lídrom a riešiteľom tohto projektu je už zmienená spoločnosť GMV NSL. Spoločnosť 

zabezpečuje vývoj a testovanie algoritmov použitých na spracovanie dát prijatých 

z monitorovacích staníc a taktiež do projektu zapojila svoju vlastnú sieť CORS prijímačov, 

ktoré poskytujú dodatočný zdroj dát. [38] 

Takto vytvorená platforma, respektíve centrálne úložisko dát predstavuje ideálny spôsob na 

implementáciu tzv. crowdsourcingu k detekcii rušenia v oblasti GNSS. Tok veľkého objemu 

dát je totižto k následnej analýze potreba zhromažďovať na jednom spoločnom mieste, ktoré 

by do budúcna mohlo byť štandardné pre viacero zdrojových poskytovateľov. 

2.2. Nepriame technológie 

Nepriame technológie nie sú primárne určené pre detekciu GNSS rušenia, no z ich výstupov 

sme potenciálne schopní rušenie odhaliť. Prítomnosť rušenia sa zisťuje zo získaných dát, 

v ktorých sa pozorujú určité charakteristické vzory, alebo analyzovaním parametrov, ktoré 

vypovedajú o integrite a presnosti. V praxi sa tieto technológie k detekcii nevyužívajú, no 

v súčasnosti sú predmetom bližšieho výskumu. Stále je u nich potreba zistiť s akou mierou 

presnosti a citlivosti možno pomocou nepriamych technológií detegovať GNSS rušenie. Do 

tejto kategórie radíme napríklad Android aplikácie, systém ADS-B (Automatic Dependent 

Surveillance Broadcast), pozemný segment európskeho SBAS systému EGNOS a referenčné 

stanice CZEPOS a SKPOS. 

2.2.1. Android aplikácie 

S príchodom verzie operačného systému Android 7.0 Nougat, ktorý bol uvedený na trh 

spoločnosťou Google v roku 2016, majú v súčasnosti takmer všetci prístup k nespracovaným, 

tzv. raw GNSS dátam. Nové možnosti využitia GNSS dát priviedlo vývojárov k vytvoreniu 

mnohých aplikácií, voľne dostupných v Google Play obchode, pre zlepšovanie určenia polohy, 

nahrávanie a ukladanie raw GNSS dát pre ďalšie spracovanie. Medzi aplikácie pracujúce 

s raw GNSS dátami patria napríklad aplikácie PPP Wizlite, RTCM Converter, Geo++ Rinex 

Logger, rinex ON alebo GNSS Logger. 

Aplikácia PPP Wizlite poskytuje na základe získaných raw GNSS dát presnú geolokáciu pre 

zariadenia. Dokáže spracovať dáta získané zo systémov GPS, GLONASS a Galileo 

v pásmach L1 a L5 [39]. Jej komplementárnou aplikáciou je RTCM Converter, ktorý dáta 

konvertuje do bežne používaného formátu RTCM a odosiela ich ďalej subjektom, ktorí môžu 

dáta ďalej spracovať. [40] 
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Aplikácie Geo++ Rinex Logger, rinex ON alebo GNSS Logger slúžia pre nahrávanie dát 

v štandardných formátoch pre účely ďalšieho spracovania. Geo++ Rinex Logger umožňuje 

ukladať GNSS dáta vo formáte RINEX, ktorý je určený pre prenos raw dát zo satelitných 

systémov. Doposiaľ boli zavedené tri verzie tohto formátu, ktoré sa postupom času 

prispôsobovali novým typom meraní a novým satelitným systémom: RINEX Version 1, RINEX 

Version 2 (pridané ďalšie satelitné systémy, napr. GLONASS a SBAS) a najnovšia RINEX 

Version 3 [41]. Aplikáciou sú podporované všetky globálne GNSS systémy a taktiež japonský 

regionálny QZSS systém pre frekvenčné pásma L1, L5, E1 a E5a [42]. Podobne fungujú tiež 

aplikácie rinex ON alebo GNSS Logger, ktoré sú ale okrem RINEX formátu schopné ukladať 

dáta aj vo formáte NMEA. [43], [44] 

 

Obrázok 14 - aplikácia rinex ON, zdroj: rinex ON 

Dostupné frekvenčné pásma a informácie na výstupe závisia od regiónu, do ktorého je 

zariadenie dodávané, pretože do rôznych regiónov sa dovážajú rôzne čipsety smartfónov. 

V novších modeloch zariadení sú tieto čipy ešte naviac prepojené s mobilnými dátami, Wi-Fi 

a Bluetooth k vylepšeniu presnosti určenia konečnej polohy. Podľa typu čipsetu v zariadení 

môžu priame výstupné informácie zahŕňať pseudovzdialenosť, navigačnú správu, hodnotu 

AGC a nosnú fázu. Android API (Application Programming Interface) neposkytuje priamo na 

výstupe typické GNSS parametre (napríklad Dopplerov posun, pomer C/No, ID satelitu 

a konštelácie), je však možné ich na základe poskytnutých hodnôt vypočítať [45]. Princíp 

získavania týchto parametrov z GNSS je detailne popísaný v publikácii Using GNSS Raw 
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Measurements on Android Devices od Európskej agentúry pre GNSS (GSA, v máji 2021 bola 

premenovaná na EUSPA – European Agency for the Space Programme) vydanej v roku 2017. 

Android aplikácie spolu s projektom COLOSSUS predstavujú príklad crowdsourcingu, ktorý 

v oblasti GNSS znamená centralizovaný zber dát z veľkého počtu zdrojov. Pre efektívnejší 

a globálnejší prínos Android aplikácií do oblasti výskumu detekcie GNSS rušenia je však nutné 

vytvoriť centrálnu platformu, do ktorej by boli dáta zo všetkých zariadení po odsúhlasení 

všetkých užívateľov odosielané, aby sa s nimi dalo ďalej pracovať a boli z výskumného 

hľadiska prínosné. 

2.2.2. ADS-B 

ADS-B je v súčasnom letectve jedna z hlavných prehľadových technológií. Využívaním GNSS 

signálov zvyšuje bezpečnosť a efektivitu vzdušného priestoru a takisto zlepšuje celkové 

priestorové povedomie pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Lietadlá s funkciou ADS-B OUT 

automaticky vysielajú správy ADS-B prostredníctvom troch dátových spojov: VDL mód 4 (Very 

High Frequency Data Link Mode 4), UAT (Universal Access Transceiver) a 1090 MHz 

Extended Squitter (skrátene 1090 ES), ktorý sa pre prenos správ používa najčastejšie. Funkcia 

ADS-B IN, ktorá je komplementárnou k funkcii ADS-B OUT, zase umožňuje lietadlu alebo 

pozemnému prostriedku prijímať a spracovávať správy ADS-B OUT, a tak zobrazovať 

prehľadovú situáciu z iných lietadiel na obrazovke kompatibilnej s touto technológiou v pilotnej 

kabíne. 

Samotná správa ADS-B poskytuje informáciu o polohe lietadla (horizontálna a vertikálna 

poloha), jeho horizontálnej aj vertikálnej rýchlosti, identifikáciu lietadla (ICAO identifikátor) 

a ďalšie údaje súvisiace s riadením letovej prevádzky, ktoré sú následne vyhodnotené 

pozemnými stanicami. Polohová správa je vysielaná každú pol sekundu a celkovo obsahuje 

112 bitov. Dôležité je 56 bitové pole, v ktorom sú spolu s navigačnými informáciami  

zakódované aj informácie o výkonnostných parametroch ADS-B, pomocou ktorých je 

potenciálne možné detegovať rušenie v GNSS oblasti. Konkrétne sa sledujú parametre NAC 

(Navigation Accuracy Category), NIC (Navigation Integrity Category), SDA (System Design 

Assurance) a SIL (Source Integrity Level), a sú bližšie popísané v ďalšej kapitole. [46] 

Ďalším prístupom k detekcii a lokalizácii GNSS rušenia pomocou ADS-B je sledovanie 

trajektórií lietadiel, teda kombinácia sledovania polôh lietadiel v čase. Ak v určitej oblasti 

prestanú viaceré lietadlá vysielať svoju polohu cez ADS-B a sú vylúčené možné potenciálne 

príčiny tohto výpadku, ako napríklad vesmírne počasie alebo zlyhanie správnej funkčnosti 

satelitu, príčinou môže byť s veľkou pravdepodobnosťou potenciálny výskyt nelegálneho 

rušenia GNSS. Tým, že lietadlá prestanú vysielať svoje polohy, pozemné ADS-B prijímače 
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pozorujú určité medzery v trajektóriách lietadiel, čím je možné vytvoriť si predstavu o dosahu 

rušenia, respektíve postihnutej oblasti. Pre presnú lokalizáciu zdroja rušenia je však potrebný 

veľký počet lietadiel v danej oblasti a takisto musí rušička úplne znefunkčniť palubný GNSS 

prijímač, čo je vo veľkých výškach nepravdepodobné. [47], [48] 

2.2.3. EGNOS 

EGNOS je európsky SBAS systém, poskytujúci zvyšovanie výkonu GNSS systémov a 

bezpečnosti navigačných služieb v rôznych odvetviach. Poskytuje tri služby: Open Service, 

ktorý je voľne dostupný každému, Safety of Life (SoL), ktorá poskytuje najvyššiu úroveň 

presnosti a výkonu (vyžívané v letectve) a EGNOS Data Access Service (EDAS) používaný 

užívateľmi vyžadujúcimi vyšší výkon pre komerčné a profesionálne činnosti. Pre použitie 

v civilnom letectve bol certifikovaný v roku 2011 a od tej doby je používaný v súčinnosti so 

systémami GPS a Galileo na niektorých letiskách ako alternatíva k približovaciemu 

systému ILS. Celý systém je rozdelený do štyroch segmentov: pozemný segment, vesmírny 

segment, užívateľský segment a segment podpory. 

Pre potenciálnu detekciu GNSS rušenia je dôležitý práve pozemný segment, ktorý sa 

v súčasnosti skladá zo siete 39 staníc RIMS (Ranging and Integrity Monitoring Stations) 

rozmiestnených naprieč európskym kontinentom s pevne stanovenou polohou, 2 MCC 

(Mission Control Centre) a 2 NLES (Navigation Land Earth Stations) pre každý satelit. [49] 

Hlavnou funkciou RIMS staníc je zbieranie dát z GPS a Galileo satelitov a ich následné 

zasielanie do MCC, kde sú vypočítavané diferenciálne korekcie a generované správy 

o integrite GNSS systémov. Tieto korekčné dáta sú potom vysielané prostredníctvom NLES 

do troch EGNOS satelitov nachádzajúcich sa na geostacionárnej orbite Zeme (GEO) pre 

následnú distribúciu opravených dát užívateľom na zemi. Ďalšou funkciou RIMS staníc na 

subsystémovej úrovni je tiež lokálna detekcia rušenia a multipath alebo detekcia zlyhaní 

satelitu. [50] 

Priamo na stránkach EGNOSu v sekcii EGNOS Real Time sú voľne dostupné údaje o výkone 

každej pozemnej stanice RIMS, ktoré sa generujú automaticky bez ďalšej filtrácie alebo 

analýzy zo strany monitorovacieho tímu. Je možné získať informácie o aktuálnych hodnotách 

parametrov úrovne bezpečnosti HPL (Horizontal Protection Level), VPL (Vertical Protection 

Level) spolu s ich chybami HPE (Horizontal Position Error) a VPE (Vertical Position Error). 

Takisto sú zobrazené počty viditeľných a sledovaných satelitov a zobrazená je tiež 

horizontálna odchýlka polohy. [51] 
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Obrázok 15 - pozemné stanice EGNOS [49] 

Dáta z EGNOS sú poskytované prevažne v dvoch štandardných formátoch: RINEX a RTCM. 

Formát RTCM je používaný celosvetovo pre prenos diferenciálnych GNSS korekcií. 

Observačné dáta zo systémov GPS a GLONASS z RIMS staníc sú vo formáte RINEX 2.11. 

Diferenciálne korekcie sú väčšinou vo formáte RTCM 3.1, ktorý podporuje veľmi veľkú 

presnosť navigácie a určenia polohy (presnosť na úrovni cm). [52] 

2.2.4. Stanice CZEPOS a SKPOS 

V rámci Európskej siete pozemných staníc GNSS (EUPOS, European Position Determination 

System) existujú naprieč územím Českej a Slovenskej republiky siete staníc s názvami 

CZEPOS a SKPOS. Cieľom EUPOS je vytvoriť v štátoch strednej a východnej Európy systém 

pre určovanie presnej polohy pomocou GNSS systémov. Do tohto systému patria tiež siete 

poľských, maďarských, lotyšských a litovských pozemných referenčných staníc [53]. Obidve 

služby ponúkajú široké portfólio služieb a sú spoplatnené podľa toho, aké presné riešenia 

poskytujú. 

CZEPOS sa skladá z 28 pozemných staníc rozmiestnených naprieč územím Českej republiky 

vo vzdialenostiach približne 60 km od seba. Korekčné polohové dáta poskytované stanicami 

sú využívané hlavne užívateľmi presných geodetických GNSS prijímačov, pre dosiahnutie až 
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centimetrovej presnosti alebo pre zber dát GIS (Geografický informačný systém), kde je možné 

dosiahnuť presnosti s chybou menšou ako jeden meter. Všeobecne je toto možné využiť vo 

všetkých aplikáciách GNSS, ktoré umožňujú spracovanie korekčných dát. Korekčné dáta sú 

poskytované vo formátoch RTCM alebo RINEX. [54] 

 

Obrázok 16 – sieť CZEPOS [55] 

Sieť SKPOS sa skladá z 34 staníc na území Slovenskej republiky. Priemerná vzdialenosť 

medzi stanicami je približne 45 km. V podstate sa jedná o ekvivalent CZEPOS, SKPOS takisto 

vo svojom portfóliu služieb ponúka korekčné polohové dáta v RINEX a RTCM formáte, 

dostupný je však tiež formát CMR. [56] 

 

Obrázok 17 - sieť SKPOS [56] 

Obidve siete sú schopné prijímať signál z GNSS systémov GPS, GLONASS, Galileo 

a BeiDou. Na stránkach týchto sietí je tiež dostupný online monitoring kvality sieťového 

riešenia, kde sú dostupné grafy zobrazujúce horizontálne a vertikálne odchýlky polohy pre 

každú stanicu. 
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Na Obrázku 18 je grafické zobrazenie odchýlok pre určený deň a stanicu. Odchýlky sú 

zobrazené v cm po každej hodine dňa. Horizontálna odchýlka polohy je značená oranžovým 

stĺpcom (u), vertikálna zeleným stĺpcom (ne). Vodorovné čiary znázorňujú denné kvadratické 

priemery RMS (Root Mean Square) pre horizontálnu aj vertikálnu zložku. 

 

Obrázok 18 - odchýlky polohy, stanica ZVOLEN [57] 

SKPOS tiež nepretržite monitoruje stav ionosféry a troposféry, kontroluje kvalitu observačných 

dát a tiež disponuje schopnosťou predikcie geometrických chýb. Každý deň sa taktiež 

automaticky vyhodnocujú RINEX dáta, ktoré obsahujú observačné údaje zo staníc, ako 

napríklad hodnoty multipath, SNR (Signal to Noise Ratio), dráhy jednotlivých satelitov, počet 

observácií pre všetky GNSS systémy a podobne. [57] 

 

 

 Obrázok 19 – SKPOS vizuálne spracovanie RINEX dát [57]  
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2.3. Súhrn výstupných parametrov 

Konkrétne výstupy zo všetkých zmienených technológií a prístupov k detekcii GNSS rušenia 

sú pre väčší prehľad zhrnuté v Tabuľke 2. Informácie sú čerpané z dostupných online 

datasheetov a citovaných materiálov. 

Tabuľka 2 – výstupné informácie z technológií 
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CTL3510 ✔   ✔               

CTL3520 ✔   ✔      ✔         

SRX-10i ✔ ✔ ✔ ✔ ✔              

GSS100D ✔ ✔  ✔  ✔ ✔            

GSS200D ✔ ✔  ✔  ✔ ✔            

GP-Probe TGE2 ✔ ✔     ✔ ✔ ✔   ✔   ✔ ✔   

GRIFFIN (1000, 
2000) 

✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔    ✔ ✔       

GIDAS ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔     

ARFIDAAS ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔      ✔      

HawkEye ✔   ✔  ✔     ✔        

COLOSSUS ✔      ✔  ✔      ✔ ✔ ✔  

N
e

p
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a

m
e
 

RTCM Converter ✔       ✔      ✔     

Geo++ Rinex Logger ✔       ✔      ✔     

GNSS Logger ✔       ✔    ✔ ✔ ✔  ✔   

rinex ON ✔       ✔    ✔  ✔  ✔   

ADS-B ✔                 ✔ 

EGNOS ✔        ✔       ✔ ✔  

Stanice CZEPOS ✔       ✔ ✔   ✔  ✔  ✔   

Stanice SKPOS ✔       ✔ ✔   ✔  ✔  ✔   
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3. Výstupné informácie 

Cieľom tejto kapitoly je popísať jednotlivé výstupné parametre z technológií, ktoré boli 

zmienené v predchádzajúcej kapitole. Sú popísané ich základné charakteristiky a spôsoby 

reprezentácie jednotlivých parametrov. Niektoré výstupné parametre sú taktiež zhodnotené 

z hľadiska ich dôveryhodnosti, ktorú je dôležité zobrať v úvahu pre ďalšie prípadné zlučovanie 

dát k získaniu komplexnejšej informácie o rušení. 

3.1. Údaj o čase 

Čas je základným a jedným z najdôležitejších parametrov. Vieme pomocou neho určiť 

začiatok, koniec a teda aj trvanie prítomného rušenia. Prítomnosť GNSS rušenia (napr. 

spoofing, meaconing) dokáže zapríčiniť odchýlky a stratu GNSS času. Na výstupe 

z uvedených technológií je čas súčasťou reprezentácie niektorých parametrov, ktorých 

priebeh je v čase zobrazený. To znamená, že parametre a celá zaznamenaná udalosť so 

sebou nesú časovú značku. 

Z pohľadu zdroja poskytnutia časovej informácie je dôležité vedieť, či je braná priamo z GNSS 

systémov alebo či je napríklad pri kompletnom vyrušení GNSS signálu časová informácia vo 

výstupných dátach braná z iných, nezávislých hodín. 

Určenie času v uvedených technológiách môže mať rôzne technické riešenia. Detekčná 

technológia môže zaznamenaným dátam priradiť časovú značku napríklad buď priamo 

z GNSS času, pomocou vlastného vnútorného oscilátora, vlastného systémového času 

(napríklad EGNOS, ktorý využíva svoj vlastný čas, známy pod skratkou ENT, EGNOS Network 

Time) alebo pomocou rôznych internetových serverov. Každá z uvedených technológií môže 

mať tiež svoju vlastnú kombináciu týchto vymenovaných riešení určenia správneho času, 

pomocou ktorej je aj v prípade kompletného výpadku GNSS z dôvodu prítomného rušenia 

stále schopná uchovávať informáciu o presnom čase. Systém sa tak nemusí vždy spoliehať 

iba na časovú značku z GNSS, ale aj na svoj vnútorne určený čas, ktorý následne priradí 

k zaznamenanej udalosti. Čas je vo výstupných dátach väčšinou zapisovaný vo formáte 

hh:mm:ss a zo samotných dát na výstupe nie je možné odlíšiť zdroj poskytnutia časovej 

informácie, preto je nutné si zdroj údaju o čase zistiť z používanej technológie. 

3.2. Rušená frekvencia 

Ďalším významným parametrom je rušená frekvencia, inými slovami frekvencia, na ktorej 

prebieha rušenie, podľa čoho je prijatý signál priamo charakterizovaný. Pomocou 

monitorovania určitej nosnej frekvencie je možné určiť, aké konkrétne GNSS pásma sú rušené 
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(napr. L1, L2 alebo viacero pásiem naraz), a takisto pomocou tejto hodnoty vieme rozlíšiť 

rušenia rôznych pásiem na rovnakom mieste v danom čase. Je uvádzaná v jednotkách MHz. 

3.3. Šírka pásma 

Šírka pásma vyjadruje rozdiel medzi dolnými a hornými hodnotami frekvencie v určitom 

spojitom pásme frekvencií, na ktorej je signál monitorovaný. Ako už bolo zmienené v prvej 

kapitole, na základe znalosti šírky pásma sa dá poznať širokopásmové alebo úzkopásmové 

rušenie. Je zvyčajne vyjadrená v jednotkách Hz. Detektory najčastejšie monitorujú signál na 

šírke pásma 20 MHz. 

3.4. Sila rušivého signálu 

Pri tomto parametre, ako výstupe z niektorých detektorov, sa sleduje priebeh sily signálu 

v čase a vyhodnocujú sa výchylky od referenčných hodnôt. Na výstupe jednotlivých 

technológií však môže byť nameraná sila rušivého signálu určovaná v rôznych jednotkách, 

prípadne ako bezrozmerná veličina, kedy je uvádzaná podľa vlastnej, predom definovanej 

stupnice. Napríklad na výstupe z detektorov od Chronos Technology je sila rušivého signálu 

zobrazená priamo na obrazovke podľa predom určenej stupnice [20], v detektore GSS100D je 

vyjadrená ako bezrozmerná veličina nadobúdajúca hodnotu od 1 do 9, ktorá je určená na 

základe referenčnej úrovni výkonu nameraného počas kalibrácie detektora (Obrázok 20) [25]. 

Detektor Srx-10i, ako je vidieť na Obrázku 21, zase udáva nameranú silu rušivého signálu 

v jednotkách dBm. 

 

Obrázok 20 - GSS100D: maximálna nameraná sila signálu, zdroj: GCE 
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 Obrázok 21 - Srx-10i: maximálna nameraná sila signálu [58] 

3.5. PSD 

PSD vyjadruje distribúciu intenzity signálu naprieč frekvenčným pásmom. Vo svojej podstate 

je to grafická reprezentácia sily a frekvenčného rozdelenia signálu. Z tohto vyobrazenia je 

možné vyčítať, či je intenzita každej frekvencie GNSS signálu správne distribuovaná a či nie 

je prekročená hranica stanovenej referenčnej hodnoty, po ktorej prekročení je detegované 

rušenie. Na horizontálnej osi je zobrazená frekvencia, respektíve šírka frekvenčného pásma 

monitorovaná detektorom, uvádzaná štandardne v MHz a na vertikálnej osi sa nachádza 

stupnica výkonu signálu uvádzaná väčšinou v jednotkách dBW/Hz. Na Obrázku 22 je typické 

zobrazenie PSD na výstupe z detektora GIDAS. Pre porovnanie je na Obrázku 23 zobrazené 

PSD na výstupe z detektora GSS100D, kde je vertikálna stupnica v jednotkách dB, čo však 

znamená len to, že intenzita je vyjadrená pomocou všeobecnejšej jednotky pre meranie 

intenzity. 

 

Obrázok 22 - GIDAS: PSD, zdroj: GCE 
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Obrázok 23 - GSS100D: PSD diagram, zdroj: GCE 

3.6. Spektrogram 

Spektrogram je reprezentácia intenzity signálu naprieč meraným frekvenčným pásmom 

v čase. Podľa toho, či je v 2D alebo 3D podobe sa nazýva sa aj „waterfall chart“ (2D) alebo 

„waterfall diagram“ (3D). V tomto grafe sa na horizontálnej osi nachádza čas a na vertikálnej 

osi pozorované frekvenčné pásmo v MHz. Farebná škála označuje hodnotu energie signálu 

tak, ako je rozložená v sledovanom frekvenčnom pásme. Analýzou spektra prijatého signálu 

v ňom dokážeme určiť chyby a prípadne tiež zistiť typ rušenia. 

 

Obrázok 24 - GIDAS: waterfall chart, zdroj: GCE 



37 
 

 

Obrázok 25 - GSS100D: waterfall chart, zdroj: GCE 

3.7. Typ udalosti 

Niektoré technológie nám priamo na výstupe dokážu určiť, o aký typ rušenia sa jedná. Problém 

však nastáva v tom, že tento parameter je rozdielne prezentovaný. Rozdielne technológie 

majú vlastné, predom definované rozdelenia a klasifikácie typov udalostí a zatiaľ neexistuje 

štandardizovaný systém, podľa ktorého by sa udalosti dali jednoznačne klasifikovať. 

Základnou klasifikáciou je klasifikácia nelegálneho rušenia typu jamming/spoofing, niektoré 

technológie dokážu na základe spektrálnych analýz bližšie špecifikovať konkrétny typ, 

napríklad či sa jedná o úzkopásmové alebo širokopásmové rušenie a tým ešte bližšie 

charakterizovať sofistikovanosť rušenia. Platí však, že čím je rušivý signál slabší a kratší, tým 

ťažšie je určiť o aký typ rušenia sa jedná. 
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Obrázok 26 - GSS100D: tabuľka s klasifikáciou jednotlivých detegovaných udalostí, zdroj: GCE 

3.8. Pseudovzdialenosť 

Pseudovzdialenosť, je vzdialenosť, ktorú prijímač vypočíta na základe časového rozdielu doby 

vyslania signálu zo satelitu a doby prijatia signálu prijímačom, do ktorej výpočtu sú započítané 

niektoré chyby, ako napríklad ionosférická, troposférická, efemeridická chyba alebo chyba 

hodín satelitu. Je vyjadrená v metroch. 

3.9. Presnosť polohy 

Presnosť polohy je vo väčšine technológií vyjadrená ako odchýlka od skutočnej polohy objektu 

uvedená v metroch. Väčšinou je zobrazená pre horizontálnu a vertikálnu zložku. Rôzne 

technológie majú pre tento parameter rôzne pomenovania, no v konečnom dôsledku sa jedná 

o to isté. Pre uvedenie príkladu je na Obrázku 27 výstup z detektora GIDAS, kde je chyba 

polohy zobrazená v čase, v troch rôznych grafoch, zobrazená pre zemepisnú šírku, zemepisnú 

dĺžku a výšku. Detektor sa nachádza v určitej referenčnej polohe a pomocou porovnávania 

súradníc referenčnej polohy s vypočítanou polohou z prijímača sa dajú v grafoch pozorovať 

možné odchýlky od referenčnej polohy. 
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Obrázok 27 - GIDAS: odchýlky polohy, zdroj: GCE 

Detektor GPSPatron (Obrázok 28) na svojom výstupe zobrazuje iba chybu v určení 

horizontálnej polohy spolu s celkovou presnosťou jej určenia v metroch. 

 

Obrázok 28 – GP-Probe TGE2: zobrazenie presnosti polohy spolu s jej odchýlkami, zdroj: GPS Patron 

3.10.  Poloha a smer k zdroju rušenia 

Niektoré z dostupných detekčných technológií sú schopné na základe určitých vnútorných 

výpočtov, ako je napríklad AoA (Angle of Arrival) alebo TDoA (Time Difference of Arrival), určiť 

polohu zdroja rušenia. Detektory sú schopné túto polohu vypočítať iba ak pracujú ako sieť 

detektorov, v konfigurácii s minimálnym počtom troch jednotiek. Detektory GRIFFIN 1000 

a 2000 odhadujú polohu zdroja rušenia na základe vypočítania ekvivalentného izotropne 

vyžiareného výkonu (EIRP, Equivalent Isotropically Radiated Power) pre každý zdroj rušenia, 
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ktoré sú následne zakreslené do mapy a reprezentované ako určité oblasti záujmu (Obrázok 

29). [29] 

 

Obrázok 29 - určenie smeru pomocou detektorov GRIFFIN 1000 a 2000 [29] 

Smer k zdroju rušenia, respektíve smer, od ktorého prichádza rušivý signál, nám z uvedených 

technológií v predchádzajúcej kapitole poskytuje iba detektor CTL3520 od Chronos 

Technology. Keďže sa jedná o pomerne starší model detektora a v súčasnosti už existujú také, 

ktoré sú schopné priamo určiť polohu zdroja rušenia, jedná sa o výstup, o ktorom sa 

nepredpokladá, že sa bude nachádzať na výstupe novo vyvinutých technológií. 

3.11. C/No 

Pomer C/No vyjadruje pomer sily prijatého signálu k šumu na jednotku šírky pásma. Určuje, či 

sa prijímač dokáže zachytiť na nosnú frekvenciu autentického signálu a či je možné dekódovať 

informáciu v signáli vzhľadom na množstvo šumu, ktorý sa v prijatom signáli nachádza. Tento 

parameter ovplyvňuje výkon celého systému – získavanie, sledovanie a demoduláciu údajov 

z prijímačov, takisto ako ovplyvňuje aj presnosť určenia polohy. V súčasnosti sú schopné 

zaznamenávať túto hodnotu všetky GNSS prijímače. Je uvádzaný väčšinou v jednotke dB-Hz 

a jeho hodnota typicky dosahuje 35-45 dB-Hz. [59] 

V prítomnosti rušenia hodnota C/No klesne, pretože šum je väčší ako prijatý signál. Ak je 

rušenie príliš silné, jeho hodnota klesne pod určitú stanovenú hodnotu (tracking threshold), 

pod ktorou už nie je možné prijímať signál zo satelitov. Práve pre tento fakt je pomer C/No 

jeden z najvhodnejších a najčastejších parametrov pre detekciu rušenia. 
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Veľmi podobným parametrom k C/No je parameter SNR, ktorý je však definovaný ako pomer 

intenzity signálu a šumu v danej šírke pásma a je vyjadrovaný v dB. Vzťah medzi SNR a C/No 

je: 

𝑆𝑁𝑅 = 𝐶/𝑁𝑜 − ší𝑟𝑘𝑎 𝑝á𝑠𝑚𝑎   (1) 

 

 

Obrázok 30 - GIDAS: priebeh C/No v čase, zdroj: GCE 

3.12. AGC hodnoty 

GNSS prijímač sa skladá z analógovej a digitálnej časti. AGC je jeho kľúčový element. 

Nachádza sa v prijímači pred vstupom do ADC (analógovo digitálny prevodník, ktorý 

transformuje analógové signály na diskrétne hodnoty), kde upravuje výkon tak, že buď zosilní 

alebo oslabí prichádzajúci signál, aby výsledný signál odpovedal vstupnému rozsahu ADC. Je 

veľmi citlivý na akékoľvek výchylky a anomálie v šume a taktiež na rušenie kontinuálnou vlnou. 

V prítomnosti rušenia hodnoty tohto parametra poklesnú v dôsledku zvýšeného výkonu 

v GNSS pásme, preto je tento parameter tiež vhodný a využívaný pre detekciu GNSS rušenia 

[8]. Na výstupe zo zmienených technológií je uvádzaný iba ako číselná hodnota v jednotkách 

dB. 

AGC hodnoty klesajú s narastajúcou intenzitou prijatého signálu – teda ak je prítomné rušenie, 

detektor založený na AGC monitorovaní deteguje rušenie v prípade, keď AGC hodnota klesne 

pod určitú definovanú hodnotu. [60] 

Zo zmienených technológií nám presnú hodnotu tohto parametra na výstupe poskytuje 

detektor ARFIDAAS a taktiež niektoré Android aplikácie. Dostupnosť hodnoty AGC na výstupe 

zo smartfónov však závisí na type čipsetu použitom v danom type zariadenia. [45] 
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3.13. Dopplerov posun 

Dopplerov posun značí v oblasti GNSS zmenu frekvencie prijatého signálu prijímačom, ktorá 

je určená na základe vzájomného pohybu medzi satelitom a prijímačom. To nám umožňuje 

určiť rýchlosť pohybujúceho sa prijímača na zemi. Platí, že Dopplerov posun daného signálu 

je časovou deriváciou jeho nosnej fázy, teda zmenou nosnej fázy v čase. Táto hodnota je 

uvádzaná v jednotkách Hz. [60] 

Hodnotu tohto parametra vieme získať z niektorých detektorov rušenia, dát zo staníc CZEPOS 

a SKPOS a taktiež zo smartfónov. Smartfóny nám však túto hodnotu neposkytujú priamo na 

výstupe vo forme raw dát. Priamo na výstupe je tzv. pseudorange rate, ktorá je uvádzaná 

v jednotkách m/s a je definovaná ako Dopplerov posun násobený zápornou hodnotou vlnovej 

dĺžky nosnej. Hodnotu Dopplerovho posunu teda dopočítame podľa vzťahu (2), teda spätným 

vydelením pseudorange rate vlnovou dĺžkou λ, ktorá je konštantou závislou od nosnej 

frekvencie signálu. Tento algoritmus v sebe nesú existujúce aplikácie pre smartfóny. [61] 

𝐷𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟𝑜𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑛 =  −
𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒

𝜆
      (2) 

Pomocou tohto parametra je možné za pomoci satelitov z Low Earth Orbit (LEO) určiť polohu 

stacionárneho GNSS zdroja rušenia na povrchu Zeme. Tým, že sa tieto satelity nachádzajú 

ďaleko od zdroja pozemského rušenia, umožňuje im to sledovať autentické GNSS signály aj 

napriek rušeniu, čo ešte viac podporuje výpočet polohy zdroja rušenia. Štúdia tohto prístupu 

k detekcii a geolokácii zdroja rušenia začala v roku 2017 na Medzinárodnej vesmírnej stanici 

(ISS, International Space Station) a trvala tri roky [62]. Na rovnakom princípe pracujú tiež 

družice HawkEye, ktoré boli zmienené v predchádzajúcej kapitole. 

3.14. DOP 

DOP je hodnota popisujúca aktuálnu efektívnosť vzájomnej konfigurácie satelitov, z ktorých 

signálov je vypočítavaná poloha v prijímači. Hodnoty tohto parametra sa určujú pre určenú 3D 

polohu všeobecne (PDOP – Position DOP), alebo pre horizontálnu (HDOP, Horizontal DOP) 

a vertikálnu (VDOP, Vertical DOP) zložku oddelene. Taktiež je možné ho vyjadriť aj ako GDOP 

(Geometric DOP) a TDOP (Time DOP). [60] 

Tento parameter je nezávislý od meraní alebo sledovania signálu, ale hrá veľkú rolu 

v presnosti určenia polohy, keďže závisí na geometrii viditeľných satelitov. Je to bezrozmerná 

veličina, pre ktorej výpočet je potrebné vedieť iba polohu prijímača a satelitov. Čím lepšie je 

ich vzájomné usporiadanie, tým menšia bude hodnota DOP, teda tým lepšie bude určená 
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poloha. Používa sa tiež pre výber vhodných satelitov, ktoré by mali byť použité pri výpočte 

polohy. [60] 

 

Obrázok 31 - DOP [63] 

3.15. NSV 

Hodnota NSV (Number of Satellite Vehicles) označuje počet viditeľných satelitov. Pri väčšej 

hodnote tohto parametra si prijímač môže vybrať k výpočtu pseudovzdialenosti satelity 

s dobrou vzájomnou konfiguráciou, čo vedie k nízkej hodnote DOP. Presnosť určenia polohy 

je teda väčšia. Ak je navyše prijímač vybavený funkciou monitorovania integrity, pri 

dostatočnom počte satelitov je schopný odhaliť družicu vysielajúcu chybový signál. Naopak, 

keď sa GNSS prijímač nachádza v oblasti, kde je hodnota NSV menšia ako 4, alebo nie je 

schopný v dôsledku prítomnosti rušenia satelity sledovať, nie je schopný vypočítať polohu 

a zvyšuje sa chyba v určení pseudovzdialenosti. 

 

Obrázok 32 – GP-Probe TGE2: NSV, zdroj: GPS Patron 

Ako už bolo naznačené, parametre NSV a DOP môžu mať negatívny vplyv na ostatné 

parametre. Pri nízkej hodnote NSV alebo vysokej hodnote DOP môže byť výsledná presnosť 

určenia polohy značne znížená. Takisto môžu mať hodnoty týchto dvoch parametrov dopad 

na niektoré výstupné parametre nepriamych technológií, konkrétne HPE a VPE, ktoré môžu 

v tomto prípade nadobúdať väčšie hodnoty alebo parametre kvality z technológie ADS-B. 
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3.16. HPL, VPL, HPE, VPE 

HPL a VPL sú parametre vyjadrujúce integritu GNSS systému. Reprezentujú úroveň ochrany 

systému a jeho spoľahlivosť spojenú s daným navigačným riešením. Tieto dva parametre 

vymedzujú priestor, o ktorom sa predpokladá, že obsahuje skutočnú polohu objektu. HPL je 

definovaný ako polomer kružnice v horizontálnej rovine so stredom v polohe vypočítanej 

prijímačom, o ktorej sa vie, že obsahuje skutočnú horizontálnu polohu objektu. Spolu s HPL je 

definované HPE, ktoré značí horizontálnu polohovú chybu. VPL a VPE je definované 

analogicky, len vo vertikálnej rovine. HPL je štatisticky naviazané na HPE a to tak, že HPL 

vymedzuje voči HPE určitú úroveň spoľahlivosti, ktorá je odvodená z požiadaviek na riziká 

integrity. Analogicky platí to isté aj pre VPL a VPE. HPL a VPL sú určené na základe 

predpokladaného správania chybových zdrojov, ktoré sa v systémoch GNSS často vyskytujú 

a sú kontinuálne vypočítavané prijímačom pre každú novú určenú polohu objektu. [49] 

Systém je vyhlásený za nedostupný vtedy, keď je určitá prahová výstražná hodnota (Alert 

Limit) prekročená buď parametrom HPL alebo VPL, a nie samotnou polohou chybou 

(Protection Level je vždy väčší ako Position Error). Všeobecne platí, že ak je Protection Level 

nižší ako výstražná hodnota systému, jedná sa o normálnu prevádzku. Ak Position Error 

prekročí hodnoty Protection Level, jedná sa o situáciu mimo tolerancie a súvisí to so znížením 

bezpečnosti prevádzky. [49] 

 

Obrázok 33 - HPL a VPL [64] 
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Obrázok 34 - EGNOS: priebeh HPL, HPE a NSV v čase za jeden deň [51] 

3.17. Parametre kvality ADS-B 

V priebehu času sa parametre kvality ADS-B s nástupom nových ICAO verzií menili, takisto 

ako sa vylepšovala ich schopnosť lepšie a presnejšie určiť kvalitu ADS-B správy. Doposiaľ boli 

zavedené štyri verzie ADS-B štandardov: 

• ICAO verzia certifikácie 0 (Version 0) vydaná v roku 2000, 

• ICAO verzia certifikácie 1 (Version 1) vydaná v roku 2003, 

• ICAO verzia certifikácie 2 (Version 2) vydaná v roku 2009, 

• ICAO verzia certifikácie 3 (Version 3) vydaná v roku 2020. 

Požiadavky podľa ICAO Version 2 sú v súčasnosti v Európe platné pre všetky IFR lety, lietadlá 

s presahujúcou maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOW) 5700 kg alebo maximálnou 

cestovnou pravou vzdušnou rýchlosťou (TAS) väčšou ako 250 kts. [65] 

Pre možnú detekciu GNSS rušenia sa v ICAO Version 2 a 3 sledujú tzv. parametre kvality, 

konkrétne parametre NAC, NIC, SDA a SIL. Tieto parametre sú premenné v čase a je teda 

možné sledovať ich vývoj a hodnoty, ktoré budú nadobúdať v určitom časovom intervale. 

Parameter NAC sa určuje pre polohu (NACp - position) a rýchlosť (NACv - velocity). Určuje 

presnosť hlásenej polohy, respektíve rýchlosti. Hodnota NAC sa určuje na základe hodnoty 
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EPU (Estimated Position Uncertainty), ktorá vymedzuje kružnicu so stredom vo vypočítanej 

polohe lietadla, v ktorej sa s 95% pravdepodobnosťou nachádza skutočná poloha lietadla. 

Presnosť hlásenej informácie sa určuje podľa škálovanej stupnice. V Tabuľkách 3 a 4 sú 

uvedené hodnoty pre tieto parametre. Pre polohu (NACp) je to od 0 do 11, pre rýchlosť (NACv) 

od 0 do 4. Platí, že čím vyššie číslo, tým väčšia presnosť. [66] 

Tabuľka 3 - hodnoty NACp [66] 

 

Tabuľka 4 - hodnoty NACv [66] 

 

Ďalším parametrom je NIC, pomocou ktorého prehľadový systém určuje, či má správa s 

vypočítanou polohou za daných podmienok a v danej oblasti prijateľnú úroveň integrity. 

Hodnota NIC je určovaná na základe hodnoty parametra Rc (Radius of Containment), ktorý 

bližšie špecifikuje integritu pomocou kružnice, v ktorej strede sa dané lietadlo nachádza s 95% 

pravdepodobnosťou, alebo môže byť odvodená z HPL (resp. HIL, Horizontal Integrity Limit), 

ktorého hodnota je pre GNSS zdroje polohy poskytovaná s pravdepodobnosťou 1.10-7 za 

hodinu. Tento parameter dosahuje hodnôt od 0 do 11, ako je uvedené v Tabuľke 5. Hodnota 

0 hovorí o neznámej hodnote parametra Rc, teda vykazuje príliš veľkú neistotu, ktorá je príliš 

významná na to, aby bola informácia o polohe využitá v prevádzke. [66] 
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Tabuľka 5 - hodnoty NIC určené na základe hodnôt Rc [66] 

 

Parameter SDA charakterizuje pravdepodobnosť, s akou dôjde k vysielaniu nepravdivých 

polohových informácií o lietadle, napríklad ak dôjde ku chybe v prenose dát alebo k zlyhaniu 

systémov na lietadle. Hodnoty tohto parametra sú uvedené v Tabuľke 6. [66] 

Tabuľka 6 - hodnoty SDA [66] 

 

Posledný parameter kvality SIL vyjadruje pravdepodobnosť, že sa bez vydaného varovania 

lietadlo nebude nachádzať v oblasti definovanej parametrom NIC. Jeho hodnoty sú zhrnuté 

v Tabuľke 7. [66] 
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Tabuľka 7 - hodnoty SIL [66] 

 

Z ADS-B správ na základe týchto parametrov vieme vyčítať integritu a presnosť. 

V publikovaných štúdiách boli navrhnuté postupy pre nájdenie určitého vzorového správania 

hodnôt parametrov kvality v prítomnosti rušenia [67], [47]. V štúdii publikovanej v roku 2020 

boli tieto parametre analyzované zo získaných správ ADS-B, konkrétne zo správ Aircraft 

Operational Status Message. Bolo potvrdené, že v prítomnosti jammingu klesá hodnota 

parametra NACp a zvyšuje sa hodnota SDA. Z nazbieraných dát bol taktiež konštatovaný 

prirodzený výskyt fluktuácií v hodnotách NACp. V závislosti od intenzity prítomného rušenia 

sa tiež mení frekvencia vysielania správ. Parametre NIC a SIL boli nulové z dôvodu ich 

závislosti na Rc, ktorého hodnotu použité ultralight lietadlo nie je schopné určiť. Parameter 

NACv bol takisto nulový kvôli jeho závislosti na kvalite a úrovni palubných zariadení. [47] 
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4. Systém kategorizácie 

Cieľom tejto kapitoly je opísať proces vytvárania výsledného systému kategorizácie, ktorý je 

vytvorený na základe výstupných parametrov z predchádzajúcej kapitoly. Sú popísané kritériá, 

na základe ktorých prebiehal výber jednotlivých parametrov spolu s dôvodmi a krokmi, ktoré 

doviedli systém kategorizácie do jeho výslednej podoby. 

Na začiatku tvorby systému kategorizácie sa systém skladal zo všetkých výstupných 

parametrov, ku ktorým sa dopracovalo v rešeršnej časti tejto práce, teda konkrétne 

k parametrom opísaných v 3. kapitole. Na Obrázku 35 je zobrazená podoba systému 

kategorizácie v tomto bode jeho vytvárania. 

 

Obrázok 35 – prvotná podoba systému kategorizácie 

Na začiatok je dôležité pozrieť sa na všetky výstupné parametre z rôznych pohľadov, ktoré 

môžu ovplyvniť ich zaradenie do systému, prípadne si určiť možné kritériá a požiadavky pre 

ich zaradenie, respektíve vyradenie zo systému. 

Ako prvé bolo na parametre nahliadnuté z hľadiska ich početnosti, ktorá nám umožní vytvoriť 

si o jednotlivých výstupoch lepší prehľad. Početnosť je dôležité brať do úvahy aj kvôli 

následnému vytváraniu kombinácií a zlučovaniu dát (popísané v nasledujúcej kapitole), čo 

z praktického hľadiska môže znamenať to, že ak sa daná výstupná informácia na výstupe 

nevyskytuje často, praktické spracovanie danej kombinácie môže byť obťažné alebo nemusí 
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dávať zmysel, pretože nemáme dostatočný počet vstupov. V tomto prípade nám početnosť 

neurčuje konkrétnu požadovanú hodnotu pre zaradenie daného parametra do systému 

kategorizácie, ale bude slúžiť ako informácia potenciálne ovplyvňujúca ďalšie kroky 

formovania systému. Konkrétna početnosť výstupných parametrov, vychádzajúca z Tabuľky 

2, je zobrazená v histograme (Obrázok 36). 

 

Obrázok 36 - početnosť výstupných parametrov 

Taktiež bolo prihliadnuté na veľkú rôznorodosť foriem prezentácie jednotlivých parametrov 

v rôznych technológiách. Daný parameter môže jedna technológia určiť iba ako číselnú 

hodnotu, zatiaľ čo výstup inej technológie môže byť vyobrazený v grafickej podobe. Pre 

uvedenie príkladu môžu slúžiť parametre C/No alebo NSV, ktoré sú na výstupe niektorých 

technológií uvedené ako číselná hodnota, a niekde v grafickej podobe. Taktiež môže byť ten 

istý parameter vyjadrený v štandardných jednotkách, alebo podľa vlastnej, bezrozmernej 

stupnice (napríklad parameter sila signálu). 

Niektoré výstupné parametre vyjadrujú a popisujú podobné, respektíve tie isté vlastnosti 

rušenia ako ostatné. Existujú medzi nimi súvislosti a vzájomné prepojenia, čo viedlo 

k rozhodnutiu vyradiť niektoré z nich, alebo zahrnúť niekoľko parametrov pod všeobecnejší 

názov. Dôvodom tohto rozhodnutia je aj fakt, že systém kategorizácie bude vo výsledku 

prehľadnejší a bude sa s ním lepšie ďalej pracovať. Pre potreby ďalšieho uvažovania je teda 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



51 
 

nutné zaviesť a vymedziť nový pojem „atribút“, ktorý bude v nasledujúcich odstavcoch 

znamenať všeobecnejší pojem zahŕňajúci niekoľko parametrov. Predstavuje univerzálnejší 

zastrešujúci názov, ktorý spojí dohromady viacero výstupných parametrov uvedených 

v kapitole 3. Vo výsledku sa tak bude systém kategorizácie skladať z novo vytvorených 

atribútov a parametrov, ktoré zostanú nepozmenené. 

V nasledujúcich podkapitolách sú popísané a odôvodnené vyradenia niektorých parametrov 

zo systému kategorizácie. Taktiež sú opísané novo vytvorené atribúty a pridanie nového 

parametra – poloha detekčnej technológie. 

4.1. Vyradené parametre 

Parameter šírka pásma je z finálneho systému kategorizácie vyradená z toho dôvodu, že túto 

informáciu je možné vyčítať z PSD a spektrogramu, a teda nie je dôvod ju uvádzať v systéme 

kategorizácie osobitne. PSD a spektrogram na rozdiel od šírky pásma jasne vypovedajú 

o spektrálnych vlastnostiach rušenia, ktorých znalosť je pre potreby tejto práce dôležitá 

z hľadiska ďalšieho pracovania s parametrami, a preto sú v systéme ponechané osobitne. 

Zároveň sa tieto dva parametre nachádzajú na výstupe omnoho častejšie ako samotný 

parameter šírka pásma. 

Parameter pseudovzdialenosť je hodnota, pomocou ktorej sa určujú ďalšie informácie, ako 

napríklad výsledná poloha vypočítaná prijímačom, ktorá je určená práve na základe výpočtu 

pseudovzdialenosti, pomocou ktorej je technológia ďalej schopná určiť presnosť stanovenej 

polohy, ak má k dispozícii svoju referenčnú polohu. Celkovo so pseudovzdialenosťou ako 

takou nie je dôvod ďalej pracovať samostatne. Je to hlavne z toho dôvodu, že nám ako 

hodnota sama o sebe, a taktiež v kombinácii s inými parametrami, o danom rušení 

nevypovedá viac informácií. 

Smer k zdroju rušenia bol ako parameter zo systému kategorizácie vyradený z dôvodu jeho 

nízkej početnosti (1x) a taktiež kvôli nepravdepodobnosti budúceho výskytu tohto parametra 

na výstupe z novo vyvinutých technológií, ako už bolo zmienené v 3. kapitole. 

Posledným nezahrnutým parametrom vo výslednom systéme kategorizácie je parameter 

Dopplerov posun. Podľa Tabuľky 2 tento parameter môžeme získať z detektora GIDAS 

a pomocou algoritmov z technológií, ktoré nám na výstupe poskytujú observačné dáta vo 

formáte RINEX. Ako už bolo uvedené v 3. kapitole, pomocou tohto parametra je možné 

z obežnej dráhy Zeme lokalizovať zdroj rušenia na povrchu Zeme. Na podobnom princípe 

pracuje aj technológia HawkEye spomenutá v 2. kapitole. Parameter je teda využívaný pre 

samotnú detekciu a lokalizáciu zdroja rušenia niektorými technológiami, ktoré sú v súčasnosti 

stále predmetom výskumu a vývoja. Dostávame sa tu k rovnakému záveru ako pri parametri 
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pseudovzdialenosť. Dopplerov posun nám sám o sebe, rovnako ako v spojení s inými 

parametrami o rušení nevypovedá nič viac než to, čo vieme z ostatných parametrov. 

4.2. Zaradenie parametrov pod spoločné atribúty 

Vyradením niektorých výstupných parametrov zo systému kategorizácie v ňom zostali iba tie, 

ktoré majú väčší prínos k lepšiemu opisu a charakteristike GNSS rušenia. Na Obrázku 37 je 

zobrazený systém kategorizácie so zahrnutými predchádzajúcimi úpravami v podobe, v akej 

s ním odteraz pracujeme. 

 

Obrázok 37 - systém kategorizácie po prvých úpravách 

Ďalším krokom v procese vytvárania systému kategorizácie bolo zhodnotiť zostávajúce 

parametre z hľadiska ich vzájomných spoločných vlastností. Práve tu začneme využívať pojem 

„atribút“, ktorý bol definovaný na začiatku tejto kapitoly, pre označenie univerzálnejšieho 

pomenovania viacerých parametrov, čo povedie k výslednému zovšeobecneniu 

a sprehľadneniu celého systému. 

Hodnota AGC odráža intenzitu signálu na anténe prijímača. Je to veľmi citlivý parameter na 

akékoľvek rušivé elementy v okolí prijímača a v prítomnosti rušenia vo svojej podstate 

vypovedá o sile prijatého rušivého signálu. To viedlo k zaradeniu tohto parametra pod 

spoločný atribút sily rušivého signálu, ktorý má pre zachovanie jednoduchosti ten istý názov 

ako parameter sila rušivého signálu. Pri zaradení AGC pod tento atribút hrala svoju úlohu tiež 
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jeho početnosť na výstupe z technológií (Obrázok 36), kde sa AGC vyskytuje veľmi zriedkavo 

(2x). 

Výstupné parametre HPL a VPL sú spolu s parametrami kvality ADS-B charakteristické podľa 

svojho spôsobu vyjadrenia integrity a presnosti GNSS systému. Z tohto dôvodu sú tieto 

parametre zahrnuté pod spoločné pomenovanie, pod atribút výkonnostných parametrov 

GNSS systému. V tomto kroku tiež existuje možnosť rozdeliť tento atribút ďalej na 

výkonnostné parametre vypovedajúce o presnosti a výkonnostné parametre vypovedajúce 

o integrite systému. Pre zachovanie všeobecnosti a jednoduchosti systému je však 

ponechané spoločné pomenovanie pre výkonnostné parametre GNSS systému ako také. 

Obidva parametre HPE a VPE opisujú chybu v určenej polohe objektu, inak povedané 

odchýlky od polohy skutočnej. Takto opísaný je aj výstupný parameter presnosť polohy. Tento 

fakt viedol k iniciatíve vytvoriť z parametra presnosť polohy atribút s rovnakým názvom, pod 

ktorým sa naďalej budú rozumieť parametre presnosť polohy, HPE a VPE. 

4.3. Nový zaradený parameter 

Parameter, ktorý bol do systému kategorizácie pridaný, je poloha detekčnej technológie. Je to 

informácia, ktorú sme už pred a počas detekcie rušenia schopní priradiť jednotlivým 

detekčným technológiám. Jej znalosť je veľmi dôležitá, a to z toho dôvodu, že nám pomáha 

rozlíšiť jednotlivé zaznamenané udalosti o rušení medzi sebou, a taktiež kvôli potrebe spojenia 

informácie z danej technológie, prípadne viacerých technológií s určitým miestom alebo 

oblasťou. 

Parameter poloha detekčnej technológie bol pridaný tiež z dôvodu nutnosti jeho zahrnutia do 

následného zlučovania parametrov a dát z viacerých technológií, čo je taktiež jedným z cieľov 

tejto práce, a je bližšie popísané v nasledujúcej kapitole. Bez znalosti polohy detekčnej 

technológie by mohlo dochádzať k spájaniu informácií o rôznych zaznamenaných rušeniach 

na rôznych miestach. 

4.4. Finálna podoba systému kategorizácie 

Finálny systém kategorizácie je zobrazený na Obrázku 38. Systém je tvorený z nevyradených 

výstupných parametrov z 3. kapitoly, novo priradeného parametra polohy detekčnej 

technológie a z novo vytvorených atribútov (vyznačených modrou farbou), ktoré zahŕňajú 

viacero parametrov dohromady. 
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Obrázok 38 – finálny systém kategorizácie 

Výstupné parametre v systéme kategorizácie, ktoré boli ponechané tak, ako na začiatku 

kapitoly, charakterizujú dané GNSS rušenie samy o sebe pre potreby tejto práce dostatočne 

jasne a prínosne. Vo výslednom systéme kategorizácie sú zaradené bez úprav tak, ako sú 

popísané v 3. kapitole, a nie je potreba ich zoskupovať pod jeden spoločný atribút s inými 

parametrami. 

Na začiatku kapitoly bola zobrazená početnosť jednotlivých výstupných parametrov. Pre 

porovnanie početností výstupných parametrov na začiatku tejto kapitoly s jednotlivými 

zložkami výsledného systému kategorizácie je vytvorený nový histogram (Obrázok 39), 

v ktorom sa dá pozorovať zvýšená početnosť, konkrétne u sily rušivého signálu, presnosti 

polohy a výkonnostných parametrov GNSS systému. 

Pri sile rušivého signálu je to z dôvodu zaradenia parametra AGC pod tento atribút. 

Z technológií, ktoré majú  AGC na výstupe (a zároveň nemajú na výstupe parameter sila 

rušivého signálu) sa teda sila rušivého signálu dá vyčítať. U presnosti polohy a výkonnostných 

parametrov GNSS systému je to taktiež logicky kvôli tomu, že sú to atribúty zahŕňajúce viacero 

výstupných parametrov. 

Presnosť polohy je podľa systému kategorizácie priradená ako atribút aj k Android aplikáciám, 

ktoré podľa Tabuľky 2 na výstupe poskytujú pseudovzdialenosť. Ako už bolo uvedené, 

presnosť polohy sa dokáže určiť z pseudovzdialenosti. Je potreba tiež dodať, že uvedené 

Android aplikácie sú určené aj pre zlepšovanie určovania presnej polohy a zo získaných dát 

v štandardných formátoch (napr. RINEX) sme presnosť polohy schopní zistiť. 
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Obrázok 39 - početnosť zložiek systému kategorizácie 

Ostatné parametre, ako napríklad PSD, spektrogram alebo poloha zdroja rušenia, je aj napriek 

ich nízkej početnosti nutné v systéme kategorizácie ponechať z toho dôvodu, že sú z hľadiska 

opisu GNSS rušenia samy o sebe veľmi prínosné. NSV a DOP boli v systéme kategorizácie 

ponechané z dôvodu ich možného vplyvu na hodnoty ostatných parametrov, prípadne 

atribútov. 

Vytvorený systém kategorizácie predstavuje model so systematizovaným prístupom 

k jednotlivým výstupným informáciám z rôznych technológií, rovnako ako prípravu na 

následné zlučovanie dát, ktorého účelom bude generovanie nových, komplexnejších a 

detailnejších informácií popisujúcich dané rušenie. Charakter tohto systému kategorizácie tiež 

môže byť chápaný aj ako určitá forma databázy, slúžiaca pre vstup dát z viacerých technológií 

pre následnú generáciu nových informácií a ako podklad pre ďalšie analýzy. Snahou bolo 

taktiež dosiahnutie čo najväčšej všeobecnosti popisu výstupných informácií, aby bol daný 

vytvorený systém využiteľný pre akéhokoľvek užívateľa, v odvetviach aj mimo leteckej 

dopravy, a taktiež aby sa do neho dali v budúcnosti zaradiť nové technológie. 

4.5. Kategorizovanie technológií podľa vytvoreného systému 

Technológie, ktoré boli predmetom rešerše, boli následne kategorizované podľa vytvoreného 

systému v Tabuľke 8. Pre kategorizovanie jednotlivých technológií bol zvolený rovnaký prístup 
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a podoba, ako súhrn výstupných parametrov v 2. kapitole (Tabuľka 2). Stĺpce s jednotlivými 

výstupnými informáciami sú však v tomto prípade nahradené atribútmi a výstupnými 

parametrami tak, ako boli popísané v predchádzajúcej časti tejto kapitoly. 

Tabuľka 8 - kategorizovanie technológií podľa systému kategorizácie 

  Zložky systému kategorizácie 
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CTL3510 ✔ ✔          ✔ 

CTL3520 ✔ ✔          ✔ 

SRX-10i ✔ ✔ ✔         ✔ 

GSS100D ✔ ✔  ✔ ✔       ✔ 

GSS200D ✔ ✔  ✔ ✔       ✔ 

GP-Probe TGE2 ✔    ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ 

GRIFFIN (1000, 2000) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔    ✔ 

GIDAS ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔    ✔ 

ARFIDAAS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔       ✔ 

HawkEye ✔ ✔  ✔   ✔     ✔ 

COLOSSUS ✔    ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

N
e

p
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m
e
 

RTCM Converter ✔     ✔      ✔ 

Geo++ Rinex Logger ✔     ✔      ✔ 

GNSS Logger ✔ ✔    ✔  ✔   ✔ ✔ 

rinex ON ✔     ✔  ✔   ✔ ✔ 

ADS-B ✔        ✔   ✔ 

EGNOS ✔     ✔   ✔  ✔ ✔ 

Stanice CZEPOS ✔     ✔  ✔   ✔ ✔ 

Stanice SKPOS ✔     ✔  ✔   ✔ ✔ 
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5. Možnosti zlučovania dát z viacerých technológií 

Cieľom poslednej kapitoly je navrhnúť možnosti zlučovania dát z viacerých technológií 

(priamych a nepriamych) podľa vytvoreného systému kategorizácie takým spôsobom, aby sa 

dosiahlo získanie komplexnejšej a detailnejšej informácie o danom GNSS rušení. Tieto 

komplexnejšie informácie by následne mali efektívnejšie rušenie odhaliť, lokalizovať, 

charakterizovať ho a dozvedieť sa o ňom viac informácií. Zlučovanie dát je vo svojej podstate 

už realizované zmienenými sieťami detektorov GNSS rušenia, ktoré za účelom lokalizovania 

zdroja rušenia zlučujú svoje namerané dáta pre finálny výpočet polohy zdroja. 

Pre začiatok je potreba vymedziť si rôzne možnosti spôsobu vytvárania kombinácií. Je možné 

kombinovať rovnaké, alebo rôzne parametre (prípadne atribúty), a taktiež je možné 

kombinovať ich na rovnakom mieste (v rámci jednej technológie), alebo v rôznych miestach. 

Uvažujeme teda s piatimi rôznymi možnosťami kombinácií: 

1) Kombinácia rôznych parametrov meraných v rôznych polohách 

2) Kombinácia rôznych parametrov meraných v rovnakých polohách 

3) Kombinácia rovnakých parametrov meraných v rôznych polohách 

4) Kombinácia rovnakých parametrov meraných v rovnakých polohách 

5) Kombinácia viacerých vyššie uvedených možností 

Pri vytváraní kombinácií výstupných parametrov sa teda logicky musí vždy brať do úvahy 

poloha detekčnej technológie (konkrétne poloha jej merajúcej časti – antény). Jej znalosť je 

dôležitá, pretože spolu s parametrami nám určuje jednu z definovaných možností vytvárania 

kombinácií, a bez nej by mohlo dochádzať k spájaniu informácií o rôznych rušeniach z rôznych 

miest alebo oblastí. 

Podľa možnosti 4) by bolo možné vytvárať kombinácie tých istých parametrov meraných 

v rovnakom mieste, čo by teoreticky viedlo k upresneniu danej meranej hodnoty. Táto možnosť 

však nesúvisí s dosiahnutím novej informácie o rušení, preto ďalej nie je rozoberaná. 

Ďalej je dôležité stanoviť si určité predpoklady, o ktorých budeme počas vytvárania kombinácií 

predpokladať, že platia. Predpokladá sa, že v danej oblasti sa nachádza iba jeden zdroj 

rušenia. Predpokladmi ďalej bude, že s určitou mierou aproximácie rušiace zariadenie emituje 

rušiaci signál rovnomerne do všetkých smerov a zanedbávame vplyv tienenia od okolitých 

objektov. Získané výstupné informácie z technológie, ktorá rušenie deteguje, máme označené 

správnym a presným časovým údajom. 

Na začiatku sa zobrali do úvahy všetky potenciálne kombinácie parametrov, prípadne atribútov 

zo systému kategorizácie. Bola vytvorená tabuľka (Tabuľka 9), pomocou ktorej bola 
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zhodnotená každá možná kombinácia. Poloha detekčnej technológie a údaj o čase sa 

v tabuľke nenachádzajú, pretože s nimi počas vytvárania kombinácií pracujeme vždy. 

Potenciálne prínosné kombinácie jednotlivých zložiek systému kategorizácie sú v tabuľke 

vyznačené. V nasledujúcich podkapitolách budú tieto kombinácie priblížené z hľadiska nových 

informácií, ktorú nám môžu poskytovať o rušení, spolu s možným procesom ich generovania. 

Tabuľka 9 - kombinácie výstupných informácií 
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Rušená frekvencia ✕           

Sila rušivého signálu  ✕    ● ● ● ●   

PSD   ✕ ● ●       

Spektrogram    ✕ ●       

Typ udalosti     ✕       

Presnosť polohy      ✕  ●  ● ● 

Poloha k zdroju rušenia       ✕ ●    

C/No        ✕ ●   

Výkonnostné parametre 
GNSS systému 

        ✕ ● ● 

DOP          ✕  

NSV           ✕ 

5.1. Informácia o rušenej oblasti a polohe zdroja rušenia 

Rušená oblasť predstavuje jednu z informácií, o ktorej môžeme pomocou kombinovania 

výstupných parametrov (alebo atribútov) získať viac informácií. V tejto oblasti sú parametre 

popisujúce signál ovplyvnené rušením, nezávisle od zariadení, na ktoré môže mať rušenie 

v tejto oblasti vplyv. Zámerom je teda vyjadrenie parametrov signálu z hľadiska danej oblasti. 

Pomocou hodnôt výstupných parametrov z rôznych technológií, ktoré odrážajú intenzitu 

a rozsah rušenia je možné túto oblasť spresniť. V nasledujúcich odstavcoch je opísaných 

niekoľko možných kombinácií, ktoré majú potenciál vygenerovania, prípadne odvodenia tejto 

novej informácie o rušení. 
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Podľa kombinácie rôznych parametrov meraných na rôznych miestach (možnosť 1)), 

dokážeme potenciálne spresniť alebo vymedziť oblasť, ktorá je rušená. Z uvedených 

parametrov sa podľa Tabuľky 9 jedná o vzájomné kombinácie sily rušivého signálu a C/No 

spolu s presnosťou polohy a výkonnostnými parametrami GNSS systému. 

Pre upresnenie, predstavme si určitú oblasť, ktorou v rôznych výškach prelietavajú lietadlá a je 

v nej prítomné rušenie. Z týchto lietadiel získavame správy s parametrami kvality ADS-B, 

určujúce integritu a presnosť GNSS systému. Ďalej máme na zemi sieť detektorov GNSS 

rušenia, ktoré merajú silu rušivého signálu na rôznych miestach. Majme bod 1, ktorý sa 

nachádza ďalej od rušičky. V tomto bode bude hodnota nameranej sily rušivého signálu nižšia. 

Parametre kvality ADS-B budú rušením ovplyvnené minimálne a budú nadobúdať bežné 

hodnoty. Ďalej v bode 2, ktorý sa nachádza oveľa bližšie k zdroju rušenia, budú namerané 

hodnoty týchto parametrov logicky značne odlišné. Sila rušivého signálu bude z dôvodu blízkej 

pozície k zdroju rušenia vyššia ako v bode 1 a parametre kvality ADS-B budú vykazovať 

hodnoty nevyhovujúce pre normálnu prevádzku. Táto kombinácia je pre ilustráciu zobrazená 

na Obrázku 40, kde sú v bodoch 1 a 2 uvedené názorné namerané hodnoty vybraných 

parametrov. 

 

Obrázok 40 – ilustrácia kombinácie sily rušivého signálu a parametrov kvality ADS-B 

Týmto spôsobom si ďalej môžeme predstaviť niekoľko ďalších bodov, z ktorých získame rôzne 

namerané hodnoty. Ak si následne dané namerané hodnoty na rôznych miestach uvedieme 

do určitej vizuálnej podoby, má táto kombinácia potenciál spresnenia oblasti, ktorá je rušená. 

Na Obrázku 41 sú vyobrazené body, v ktorých boli namerané rôzne hodnoty daných 

parametrov. Čím tmavšia farba, tým sú namerané hodnoty parametrov viac negatívne 

ovplyvnené rušivým signálom. Z tejto spresnenej oblasti a na základe rôznych nameraných 

hodnôt z rôznych miest je takisto následne možné vyčítať pomyselný stred, v ktorom sa 

nachádza aproximovaná poloha rušiaceho zariadenia. Rovnakého potenciálu prostredníctvom 
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rovnakého princípu uvažovania by sa dosiahlo aj kombináciou C/No s parametrami kvality 

ADS-B. 

 

Obrázok 41 – ilustrácia aproximácie polohy rušiaceho zariadenia 

Pri spojení sily rušivého signálu alebo C/No s atribútom presnosť polohy, rovnako ako 

v predchádzajúcom prípade podľa možnosti 1), je teoreticky možné dopracovať sa 

k rovnakému záveru. Presnosť polohy dokážeme získať ako výstup z Android aplikácií.  

Princíp je tu rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. Máme určitú husto obývanú oblasť, kde 

je pravdepodobný vysoký počet užívateľov jednej (alebo viacerých) z uvedených aplikácií. 

V tejto oblasti je v danom čase prítomné rušenie. Pomocou dát z týchto aplikácií, ktoré by boli 

zhromažďované a vyhodnocované prostredníctvom istého centrálneho úložiska, by bolo 

možné určiť dosiahnutú presnosť polohy na danom mieste. Rovnako ako v predošlom prípade 

by sme v tejto rušenej oblasti mali určitú sieť detektorov, ktoré by monitorovali silu rušivého 

signálu. Pomocou kombinácie nameraných hodnôt sily rušiaceho signálu a dosiahnutej 

presnosti polohy, teda znalosťou chyby alebo odchýlky od skutočnej polohy, určenej cez 

analyzovanie dát z používaných Android aplikácií, by sa potenciálne dosiahlo spresnenie 

rozmerov rušenej oblasti, rovnako ako v predchádzajúcej myšlienke. 

V prípade siete detektorov umiestnených na zemi, ktoré nám na výstupe už priamo poskytujú 

polohu zdroja rušenia, by mohlo spojenie s vyššie uvedenými možnosťami kombinácií 

znamenať spoľahlivejšie určenie polohy rušičky. Pre všetky tieto kombinácie a ich realizáciu 

je však nutné mať v danej rušenej oblasti dostatok zdrojov dát. Čím viac zdrojov sa v danej 

oblasti bude nachádzať, tým lepšie pôjde rušenie lokalizovať. 

Podobne by sa k informácii o rušenej oblasti dalo dopracovať aj pomocou možnosti 

kombinovania 3). Ak by sme napríklad kombinovali hodnoty sily rušivého signálu nameraných 

na rôznych miestach, zo získaných hodnôt by sa dala odvodiť určitá zasiahnutá oblasť, 
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rovnako ako pri už zmienených kombináciách. Toto odvodenie by ale za pomoci iba jedného 

parametra nebolo tak presné ako v prípade viacerých rôznych parametrov, pretože vstupy 

z viacerých zdrojov, takisto ako vstupy viacerých parametrov do konečného odvodenia rušenej 

oblasti alebo polohy rušiaceho zariadenia, poskytujú dôveryhodnejší finálny výstup. Rovnako 

je dôležité uvažovať aj nad kvalitou nameraných výstupných parametrov. Bezrozmerné 

stupnice (napríklad pre určenie intenzity rušivého signálu) nemusia mať nutne niektoré 

technológie jasne definované. Pre presnejšie a spoľahlivejšie určenie oblasti rušenia (alebo 

polohy zdroja rušenia) pomocou kombinácie výstupných parametrov a atribútov je tak 

výhodnejšie, ak sa do výpočtu budú počítať výstupné parametre uvádzané v štandardných 

jednotkách, aby sa zabránilo vzniku nezrovnalostiam.  

5.2. Informácia o druhu a závažnosti rušenia 

PSD, spektrogram a typ udalosti nám poskytujú obraz o spektrálnych vlastnostiach rušenia. 

Ich kombináciou podľa uvedenej možnosti 2) je možné dosiahnuť lepšieho spektrálneho opisu 

rušenia v danom mieste a čase. Zo spojenia týchto parametrov je potenciálne možné odvodiť, 

či sa jedná o rušičku profesionálneho charakteru, alebo či sa len v okolí vyskytuje nejaké 

chybné zariadenie. K tomuto záveru je možné dôjsť vďaka faktu, že charakter rušivého signálu 

zariadenia určeného k rušeniu GNSS sa líši od charakteru rušivého signálu zariadenia 

určeného k iným účelom, ktoré z dôvodu určitej vnútornej chyby vysiela signály na frekvencii 

rezervovanej pre GNSS. Potenciálne sa teda týmto spôsobom dá dopracovať k informácii, či 

sa jedná o úmyselné alebo neúmyselné rušenie. 

Taktiež by mohlo byť toto spojenie parametrov prínosné z hľadiska ich kombinácie 

s predchádzajúcimi uvedenými návrhmi (teda kombinovania podľa možnosti 5)), k upresneniu 

polohy zdroja rušenia. Povedzme, že by sme mali k dispozícii určitú databázu rušičiek, a podľa 

kombinácie vyššie zmienených parametrov a následným porovnaním s databázou by bolo 

možné určiť konkrétny typ rušičky spolu s jej výkonom. Ďalej, napríklad za pomoci sily rušivého 

signálu sa môžeme pokúsiť odvodiť vzdialenosť, na akú by táto rušička mala vplyv. Využiť tu 

môžeme vzťah pre útlm signálu vo voľnom priestore (FSPL, Free Space Path Loss): 

𝐹𝑆𝑃𝐿 [𝑑𝐵] = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑡

𝑃𝑟
) = 10𝑙𝑜𝑔10 (

4𝜋𝑑𝑓

𝑐
)

2

       (3) 

Pt značí silu vyslaného signálu, Pr značí silu prijatého signálu a f značí frekvenciu signálu. 

Hodnoty Pt a Pr poznáme. Pt, je v podstate sila signálu vyslaného rušiacim zariadením 

v mieste rušičky, teda dá sa povedať, že je to výkon danej použitej rušičky, ktorý potenciálne 

zistíme pomocou spomenutej databázy rušiacich zariadení. Pr je hodnota nameranej sily 

prijatého rušivého signálu v mieste meracej antény zariadenia, ktoré GNSS rušenie deteguje. 

Pomocou tohto vzťahu teda vieme vypočítať neznámu d, čo je vzdialenosť medzi detekčným 
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a rušiacim zariadením. Tieto vzdialenosti si môžeme vypočítať pre rôzne miesta, v ktorých boli 

namerané rôzne hodnoty rušivého signálu. Okolo detekčnej technológie je tak následne 

možné spraviť kružnicu s polomerom d. Rovnaký proces s výpočtom vzdialenosti d môžeme 

opakovať pre viacero miest, v ktorých sú umiestnené ďalšie detekčné technológie merajúce 

silu rušivého signálu. Týmto spôsobom si tak môžeme vytvoriť niekoľko ďalších kružníc, ktoré 

sa pretnú v určitom bode, čím dokážeme spresniť polohu rušiaceho zariadenia (Obrázok 42). 

 

Obrázok 42 - ilustrácia spresnenia polohy zdroja rušenia 

5.3. Informácia s väčšou dôveryhodnosťou 

K získaniu dôveryhodnejšej a spoľahlivejšej informácie o rušení kombinujeme výstupné 

informácie podľa možnosti 2). Podľa Tabuľky 2 nám informáciu s väčšou dôveryhodnosťou 

prináša kombinácia parametra C/No a atribútu sily rušivého signálu, konkrétne hodnôt AGC. 

Je však dôležité ujasniť, že táto kombinácia je prínosná iba z hľadiska samotnej detekcie 

GNSS rušenia, a nie k získaniu lepšieho opisu rušenia. Možno povedať, že táto kombinácia 

nám dáva spoľahlivejšiu informáciu o existencii GNSS rušenia. Jedná sa o určitú formu 

overenia prítomnosti rušenia a vylúčenie chybnej detekcie (false alert). 

V súčasnosti nám výstupné informácie C/No a AGC poskytujú niektoré novšie modely 

smartfónov cez Android aplikácie. Ich kombinácia (podľa systému kategorizácie kombinácia 

C/No a sily rušivého signálu) nám potenciálne dáva možnosť dôveryhodnejšej detekcie GNSS 

rušenia. Samotné hodnoty AGC môžu v niektorých prípadoch vyvolať falošné hlásenia 

o prítomnosti RFI v okolí, a preto spojením s parametrom C/No vzniká možnosť zvýšenej 

účinnosti detekčného algoritmu [68]. Z tohto vyplýva, že táto kombinácia dáva do budúcna 

potenciál vzniku spoľahlivejších aplikácií určených pre detekciu GNSS rušenia pomocou 

mobilných zariadení. 
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Kombinácie rôznych parametrov (alebo atribútov) s DOP a NSV taktiež prispievajú k zvýšenej 

spoľahlivosti získanej informácie. Ako už bolo zmienené v 3. kapitole, tieto dva parametre 

môžu ovplyvňovať ostatné. V kombinácii napríklad s presnosťou polohy alebo výkonnostnými 

parametrami GNSS systému môžeme povedať, či došlo k ovplyvneniu ich hodnôt z dôvodu 

GNSS rušenia, alebo z dôvodu zlej konfigurácie satelitov, prípadne nízkeho počtu viditeľných 

satelitov. 

5.4. Zhrnutie zmienených kombinácií 

V Tabuľke 10 sú pre lepší prehľad zhrnuté opísané kombinácie zložiek systému kategorizácie. 

Sú vyznačené a farebne rozlíšené podľa toho, akú novú informáciu sú nám schopné 

vygenerovať. Zelenou farbou sú vyznačené kombinácie, ktoré nám môžu spresniť rušenú 

oblasť a polohu zdroja rušenia. Kombinácie upresňujúce druh a závažnosť rušenia sú 

vyznačené červenou farbou, a kombinácie generujúce spoľahlivejšiu a dôveryhodnejšiu 

informáciu o rušení sú vyznačené žltou farbou. 

Tabuľka 10 - zhrnutie zmienených kombinácií 
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Rušená frekvencia ✕           

Sila rušivého signálu  ✕          

PSD   ✕         

Spektrogram    ✕        

Typ udalosti     ✕       

Presnosť polohy      ✕      

Poloha k zdroju rušenia       ✕     

C/No        ✕    

Výkonnostné parametre 
GNSS systému 

        ✕   

DOP          ✕  

NSV           ✕ 
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Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť systematizovaný prístup k dostupným technológiám 

pre detekciu GNSS rušenia pomocou ktorého bude následne možné dáta z týchto technológií 

zlučovať za účelom generovania novej informácie o danom rušení. 

V úvode práce bola vykonaná rešerš dostupných technológií využiteľných k detekcii GNSS 

rušenia spolu s analýzou ich výstupných informácií, čím bol vytvorený základ pre následnú 

tvorbu systému kategorizácie. Na základe kritérií pre výber parametrov, ako je ich početnosť, 

rôzne formy prezentácie a existencia súvislostí medzi parametrami, je opísané a zdôvodnené 

vyradenie niektorých výstupných parametrov, pridanie nového parametra a vytvorenie nových 

atribútov zastrešujúcich niekoľko výstupných parametrov dohromady pre zjednodušenie 

a sprehľadnenie finálneho systému. Výsledný systém kategorizácie slúži ako podklad pre 

následné spájanie výstupných informácií a generáciu nových informácií o GNSS rušení. 

Technológie, ktoré boli predmetom rešerše, sú na konci kapitoly kategorizované podľa 

vytvoreného systému. Posledná kapitola sa venuje návrhom možností zlučovania dát 

z viacerých technológií pre dosiahnutie podrobnejšej a obsiahlejšej informácie o danom 

rušení. Najskôr sú pomocou vytvorenej tabuľky zhodnotené všetky možné kombinácie 

jednotlivých parametrov a atribútov. Následne bolo navrhnutých a opísaných niekoľko 

kombinácií z hľadiska novej informácie, ktoré nám môžu generovať. Konkrétne sa jedná 

o informáciu o rušenej oblasti, prípadne polohe zdroja rušenia a informáciu o druhu 

a závažnosti rušenia. Spomenuté sú tiež kombinácie parametrov, ktoré prispievajú k väčšej 

dôveryhodnosti dosiahnutej novej informácie. Popísané kombinácie predstavujú teoretické 

návrhy. Z praktického hľadiska je v súčasnosti spracovanie niektorých z nich zložité a 

obmedzené z dôvodu nedostupnosti potrebných systémov, akými sú napríklad spomínaná 

databáza rušiacich zariadení alebo určitá centrálna platforma pre ukladanie a analyzovanie 

dát z viacerých zdrojov. 

Systém kategorizácie bol vytvorený tak, aby popisoval výstupné informácie z technológií v čo 

najvšeobecnejšej rovine. Týmto je systém využiteľný pre akéhokoľvek potenciálneho 

užívateľa. Rovnako to systému umožňuje prispôsobiť sa vývoju nových technológií, ktoré do 

neho môžu byť v budúcnosti dodatočne zaradené. Následné dosiahnutie rozširujúcich 

informácií o rušení pomocou výstupných informácií z rôznych technológií predstavuje prínos 

k efektívnejšej detekcii, lokalizácii a bližšej charakteristike rušenia. 
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