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Honeywell  
has a long history of successfully managing and executing 
complex space and aerospace programs, from design, 
development and testing to manufacturing and product 
support. The company provides high quality products that 
contribute to the mission success of many space platforms 
worldwide. Our Research and development capabilities 
within the EU are concentrated in our Advanced 
Technologies Europe (ATE) organization located in Brno, 
Prague (both CZ) and Toulouse (F) where our scientists 
and engineers are focused on advancing aerospace and 
space technologies. Working closely with engineers from 
across Honeywell, new technologies created by our ATE 
organisation are developed for productionization and 
ultimately rolled out to the aerospace industry.

Iris is a multi-year program funded by the European Space Agency 
(ESA - ARTES 10). The objective of the Iris program is to design and 
develop new satellite communication systems for safety critical air/
ground data and voice communication, enabling the future ATM 
(Air Traffic Management) concepts being defined by SESAR and 
NextGen. ANTARES is the main project currently running under the 
Iris program. Its objective is to design a new, purpose built satcom 
system. Alternative solutions based on the adaptation of existing 
Inmarsat systems have been analyzed in THAUMAS project and 
is planned to continue in the near future with the Iris precursor 
program. Iris shall be an open standard allowing worldwide 
deployment of compatible systems (although the primary deploy-
ment target is EU). 

Within phase B2 of the ANTARES, Honeywell has developed the first 
laboratory prototype of the airborne User Terminal (UT) based on a 
commercial of the shelf Software Defined Radio (SDR) platform. This 
prototype will be used for the initial ANTARES system performance 
validation in the laboratory test bed. Besides the UT prototype 
developed by Honeywell the test bed will include number of other 
elements developed by other members of the ANTARES consortium 
(ground station prototypes, satellite channel emulators, emulators 
of the higher protocol layers etc.). In the future phases of the 
project the software will be further developed to higher technology 
readiness levels and ported either to the custom built prototype of 
the future SDR avionics or to the existing avionics satcom radio. The 
new satcom radio product should provide latency, data rate and 
reliability required for future ATM applications.

What would you name as main benefits of the project to you 
and your company?

“The ANTARES project has helped Honeywell to evolve its satcom offerings 
for the requirements of the project, building on our core skills, expertise and 
knowledge in this area. Honeywell, as a world leading company in satcom 
avionics, aims to extend its broad satcom portfolio by developing technolo-
gies for future requirements in this field.a Participation in the Iris program is 
therefore a logical step in new avionics product development. In addition, 
integration of the Iris User Terminal in early stage of development with other 
airborne radios may help to incorporate Iris systems onboard the aircraft with 
minimal negative impact on equipment size, weight and power parameters.”
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Program Iris (ARTES 10) Evropské kosmické agentury (ESA) se 
zaměřuje na výzkum a vývoj nového družicového komunikač-
ního systému, který bude splňovat nejpřísnější požadavky na 
bezpečnost budoucích aplikací pro komunikaci mezi letadlem 
a příslušným centrem řízení letového provozu i mezi letadly 
navzájem. Specifikace požadavků je vytvářena ve spolupráci 
s nosnými evropskými (SESAR) i americkými (NextGEN) programy 
řešícími budoucnost leteckého provozu. V rámci programu Iris běží 
několik projektů souběžně  jedním z hlavních je projekt ANTARES, 
který předpokládá vytvoření kompletně nového systému, včetně 
vypuštění nových družic. Alternativní, překlenovací řešení je roz-
pracováváno v projektu THAUMAS, který předpokládá postupnou 
evoluci existujícího systému Inmarsat a bývá označován názvem 
Iris Precursor nebo Iris 2017. Hlavní náplní projektu ANTARES je 
vytvoření a ověření otevřeného komunikačního standardu, který by 
umožnil celosvětovou kompatibilitu, i když je primárně koncipován 
pro pokrytí evropského regionu.

V rámci fáze B2 tohoto projektu je Honeywell odpovědný za 
vývoj laboratorního prototypu družicového terminálu do letadla, 
postaveném na komerční hardwarové prototypové platformě. 
Vytvořený prototyp bude použit pro laboratorní ověřování fyzické 
a linkové vrstvy nového komunikačního protokolu. Testování 
zahrnuje i komponenty vyvinuté ostatními partnery, například 
prototyp pozemní stanice, emulátor družicového komunikačního 
kanálu či emulátor vyšších vrtev komunikačního protokolu. 
V následujících fázích projektu bude systém dále zdokonalován 
a posléze implementován do hardwaru splňujícího požadavky na 
letecké komunikační přístroje.

co vám účast v projektu přinesla?

„Projekt ANTARES přispěl k vytvoření a posílení vývojové skupiny se 
zaměřením na Satcom technologii v České Republice. Po úspěšném 
završení prototypové fáze se předpokládá vývoj nového produktu. Tento 
projekt navazuje na širší strategii společnosti Honeywell předpokládající 
rozšíření produktového portfolia o nezbytné družicové komunikační systémy 
pro budoucí systémy řízení letového provozu. Účast na programu Iris je tedy 
logickým krokem na této cestě. Společnost Honeywell jakožto přední světový 
výrobce širokého spektra leteckých systémů se snaží skloubit vývoj nového 
družicového terminálu se snahou o výraznou integraci letadlových systémů 
pro dosažení úspory rozměrů, hmotnosti i spotřeby avionických systémů.“

nový SyStém družicové komunikace pro řízení letovéHo provozu

Iris communication scheme. Source: ESA–P. Carril

Společnost Honeywell  
si vybudovala za dobu své dlouhé existence významnou 
pozici v oblasti leteckých a vesmírných programů. Její čin-
nost pokrývá celý proces - od výzkumu a vývoje až k výrobě 
technologicky i kvalitativně špičkových produktů, které jsou 
nezbytnou součástí mnoha kosmických projektů. Těžiště 
evropských výzkumných a vývojových aktivit společnosti 
Honeywell pro letectví a kosmonautiku se nachází v České 
Republice, konkrétně divize v Brně a v Praze, které společně 
se skupinou z francouzského Toulouse tvoří oddělení 
pokročilých technologií - Advanced Technologies Europe 
(ATE). Aplikaci nových technologií do produktů realizuje 
z velké části česká vývojová a výrobní divize Honeywellu,  
se kterou je ATE úzce provázáno.
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