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Едно от големите научно-технически постижения през 20 век е създаването,
развитието, усъвършенстването и приложението на Глобалните спътникови
навигационни системи (ГНСС, Global Navigation Satellites Systems - GNSS).
Тяхното по-нататъшно развитие, усъвършенстване и многостранно ефективно
приложение продължава интензивно и успешно и през настоящия век.
Почти няма област от целокупния стопански живот и особено в науката,
техниката и навигацията, при които в една или друга степен да не се използват
ГНСС.
Към момента (октомври, 2020) 4 GNSS са напълно работещи:
GPS, GLONASS, BeiDou (BDS) и Galileo.
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Основни GNSS сегменти
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GNSS – 1 е първо поколение система: комбинация GPS и GLONASS, заедно
със спътниково базирани системи (Satellite Based Augmentation System SBAS) или земно базираните системи (Ground Based Augmentation System GBAS).
GNSS – 2 е второ поколение от системи, които осигуряват независима
спътникова навигационна система, изцяло за граждански цели: GALILEO.
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Оперативни глобални спътникови навигационни
системи
Космически сегмент

GPS

GLONASS

GALILEO

BDS

31 – оперативни

24 – оперативни

22 – оперативни

44 – оперативни

11 - Block IIR/7,5г.
/2004
7 - Block IIRM/7,5г./2009
12 - Block
IIF/12г./2016
1 - Block
III/15г./2018
http://www.gps.gov

2 – резервни
1 – в тестова фаза
1во поколение -Uragan
2ро поколение -GlonassM/2003, Glonass-K/2011-2019
3то поколение -GlonassKM/2030
Glonass-V – 2023-2025
http://www.glonass-iac.ru/en

2 – в тестова фаза

7 – GEO / 15г.
27 – MEO/ 12г.
10 – IGSO/ 15г.

http://www.galileognss.eu

http://www.
en.beidou.gov.cn
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Предавани сигнали
GPS
BlockIIR

BlockIIR-M BlockIIF

GPS III/IIIF

C/A по L1
P(Y) по L1 &
L2

Всички
предишни
сигнали
L2C - 2ри
граждански
сигнал
M код - нов
за военни
цели

Всички
предишни
сигнали на
Block IIF ls
L1C - 4ти
граждански
сигнал
Подобрена
надеждност,
точност и
интегритет на
сигнала
IIIF: лазерни
рефлектори

Всички
предишни
сигнали на
Block IIR-M
L5 - 3ти
граждански
сигнал
Подобрени
атомни
часовници
Повишена
точност, сила
и качество на
сигнала

GLONASS

GALILEO

BDS

L1OF/L2OF сигнали свободен
достъп
L1SF/L2SF прецизни
кодирани сигнали
L3 - граждански
сигнал за GlonassK спътници
L5- за GlonassKМ спътници

E1 – за свободен
достъп (OS)
Е5a – D5a
модулиран с код
C5a
Е5b - D5b
модулиран с код
C5b
E6 – за
високоточни
услуги (HАS)

B1I - носеща
честота и
модулирани код
и навигационно
съобщение
B1C- свободен
достъп (МЕО)
B2 B3 - свободен
достъп
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Спътниците Glonass-KM ще бъдат пуснати до 2025 г.
За тези спътници се проучват допълнителни достъпни сигнали въз основа на
честоти и формати, използвани от съществуващите сигнали на GPS, Galileo и
Beidou/COMPASS:
• достъпен сигнал L1OCM, подобен на модернизирания GPS L1C, Галилео E1 и
Beidou/COMPASS B1C сигнали;
• достъпен сигнал L5OCM, подобен на GPS "Безопасност на живота" (L5),
Galileo E5a и Beidou/COMPASS B2a сигнали
• достъпен сигнал L3OCM подобен на Галилео E5b и Beidou/COMPASS B2b
сигнали.
Подобна подредба ще позволи по-лесно и по-евтино внедряване на
многостандартни GNSS приемници.
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Контролен сегмент
GPS
- главна контролна
станция (MCS),
- алтернативна
контролна станция,
- 4 наземни антени
- 6 мониторинг
станции
OCX (Operational Control
System) - система за
оперативно управление от
следващо поколение бъдещата версия на GPS
контролния сегмент, който
ще командва всички
модернизирани и наследени
GPS спътници, ще управлява
всички граждански и военни
навигационни сигнали и ще
осигури подобрена
киберсигурност и
устойчивост за следващото
поколение GPS операции.
OCX в оперативност-2022 г.

GLONASS

GALILEO

- системен контролен
център;
- 5 телеметрични,
проследяващи и
командни центъра;
- 2 станции за лазерно
измерване;
- 10 станции за
наблюдение и
измерване.

- 2 наземни центъра
за управление (GCC)
- 6 телеметрични
станции и станции за
проследяване и
контрол (TT&C)
- 10 станции за
качване на данни от
мисиите (ULS)
- Мрежа от сензорни
станции (GSS)

BDS
- главни контролни
станции,
- станции за
синхронизиране на
времето
- станции за
наблюдение
- съоръжения за
експлоатация и
управление на
междусателитната
връзка
Системният контролен
център, генерира
прецизните данни за
орбитата и часовника за
всеки спътник, които
трябва да бъдат качени на
спътниците
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Контролни сегменти

GPS

GALILEO

GLONASS

BDS
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Потребителски сегмент
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Транспортни системи, управление на флота, авиацията и др.
Селско стопанство
Водно стопанство
Метеорология
Опазване на околната среда
Пътища и магистрали
Геодезия и картографиране
Време
Геоинформационни системи (като кадастър на подземните комуникации, системи за опазване на околната среда,
състоянието на улиците и пътищата)
Обществена безопасност и помощ при бедствия
Строителството и инженерното дело (напр. изследване на деформации, контролиране на сгради и съоръжения) и др.
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Други регионални
спътникови системи

SBAS

IRNSS

QZSS
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Приложения
Изследване на движенията на земната кора
Континентални

Глобални

Регионални

Vassileva (2013)

ETRF2000 хоризонтални скорости (в ляво) и вертикални скорости (в
дясно) от EPN решението (червен цвят – издидане; син цвят – слягане)
http://www.epncb.oma.be/_densification/coordinates/posvel_map.php

Vassileva, Atanasova (2016)
Vassileva et al.(2017)
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GNSS метеорология
EUMETNET обединява 31 европейски национални метеорологични служби за
сътрудничество в различните области на основните метеорологични дейности:
 системи за наблюдение,
 обработка на данни,
 основни продукти за прогнозиране, изследвания, развитие и обучение.
E-GVAP е създаден за да предоставя на членовете на EUMETNET европейски
GNSS закъснения и оценки на водни пари за оперативна метеорология в почти
реално време (NRT).
Данните за забавяне от NRT GNSS съдържат информация за количеството водна
пара над местата на GNSS станциите, която играе ключова роля в
метеорологичните явления. Използването на GNSS данни е един от начините за
подобряване на липсата на наблюдения за влажност в системата за
метеорологични наблюдения.
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Станции на E-GVAP мрежата с възможност за визуализация на статуса
на оценените ZTD и IWV (http://egvap.dmi.dk/)
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GNSS метеорология в България
За първи път в България през 2017 стартира изграждането на инфраструктура от
GNSS станции за оперативните нужди на метеорологията в рамките на проект
„Балканско-Средиземноморско обслужване за опасни метеорологични явления в
реално време“ (BalkanMed Real Time Severe Weather Service - BeRTISS), който се
реализира в транснационалната програма „Балкани - Средиземно море 2014 2020“. Участници от българска страна са СУ „Св. Климент Охридски“ и ИА
„Борба с градушките“ .
В рамките на проект BeRTISS е сключен договор за създаване на уеб платформа за
Българския интегриран продукт за свръхкраткосрочна прогноза – БИНКА“
(Bulgarian Integrated NowCAsting tool-BINCA) - https://binca-bg.eu/.
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Генерираните на всеки час GNSS данни от 12-те станции се обработват с
Бернския софтуер, версия 5.2 (BWS52) и специализирания софтуер TropNET,
като получените пълни зенитни закъснения (ZTD) се използват в числения
модел WRF за получаване на интегрираната водна пара (IWV).
Карти, времеви ход и анимации на интегрираното водно съдържание от WRF
модела се визуализират на страницата на БИНКА.
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