
Ranging-Mode (R-Mode) – концепции и възможности 

PNT
1
 (Position, navigation, time) е концепция за създаване и използване 

на жизнено важна информация за корабоплаването, както и за надеждността 

и непрекъснатостта на тази информация. Може да се погледне и под друг 

ъгъл – всъщност PNT е самата нужна информация и често се определя като 

PNT данни. Нейното осигуряване в момента става с GNSS (Global Navigation 

Satellite System(s) и с други сензори на борда. В GNSS такива системи са 

GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Има, разбира се, и регионални системи. 

Съществува документ, който регламентира мултисистемните приемници за 

GNSS. Този документ е „MSC.401(95) – Perfomance Standard for multi-system 

shipborne radio navigation receivers”
2
. Но както се посочва в сериозни 

източници
3
, независимо от това, че много кораби и други плавателни 

средства са оборудвани с най-съвременните GNSS приемници, включително 

дублирани, постоянно се наблюдават инциденти като сблъсквания и 

засядания, дължащи се понякога на липса на нужната и надеждна 

информация за позиция и време. Нещо повече, сателитните системи в даден 

момент (който може да е критичен) е възможно да не са надеждни и да имат 

инцидентни спирания. Освен това е известно, че при тях съществуват 

проблеми с интерференциите, които също може да са причина за липса на 

информация в даден момент. Разбирането, че GNSS са изключително 

надеждни системи не бива да се абсолютизира. А от техническа гледна точка 

това разбиране е некоректно (в реалния свят „изключителна надеждност”, на 

която и да е техническа система просто няма как да се реализира). Точно тези 

аргументи са в основата на това да се търсят и резервиращи системи-

източници на информация PNT. В документа, цитиран в забележка под линия 

[1], изрично е указана необходимостта, дори задължението, от прилагане на 

мултисистемен подход, т.е. еднаква жизнено-важна информация  да се 

осигурява едновременно от различни системи. 

                                                           
1 https://www.transportstyrelsen.se/contentassets/546eb2d62cb848309a7749cc85ce6362/1575.pdf  

(Guidelines for shipborne Position, Navigation and Timing (PNT) Data Processing (DP) (30.05.2019) 
2
 http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-

(MSC)/Documents/MSC.401(95).pdf (30.05.2019) 
3
 www.r-mode-baltic.eu (30.05.2019) 

 

https://www.transportstyrelsen.se/contentassets/546eb2d62cb848309a7749cc85ce6362/1575.pdf
https://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-(MSC)/Documents/MSC.401(95).pdf
https://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-(MSC)/Documents/MSC.401(95).pdf
https://www.r-mode-baltic.eu/


 
Фиг. 1. Последното заседание на подкомитета по навигация NAV. 

След това той се обедини с подкомитета по комуникации, търсене и 

спасяване COMSAR и заедно образуваха подкомитета NCSR (Навигация, 

комуникации, търсене и спасяване). Снимка – авторът. 

Една от перспективните възможности за това е Ranging-Mode (R-

Mode), особено във вида VDES R-Mode. В изложението по-долу ще бъде 

описан този начин на работа, с цел малко повече информация за него за 

заинтересовани експерти. За яснота ще се припомни, че VDES означава VHF 

Data Exchange System – цифрова система за обмен и разпространяване на 

информация, основана на технологията AIS, но с цифрови УКВ канали, 

различни от използваните от стандартната навигационна AIS. R-Modе e 

всъщност инициатива, насочена към създаване на резервираща (back-up) 

наземна система на съществуващите GNSS. Тук основната концепция е 

създаване на наземно-базирана система. В тази концепция влиза и 

използването на съществуваща инфраструктура на брега, за да се улесни 

създаването на резервиращи  източници на информация в R-Mode. Под 

съществуваща инфраструктура се разбират основно вече създадени AIS 

базови станции. Но не бива да се схваща, че те могат да се ползват направо за 

R-Mode. Това би могло да стане с модификации, които в момента се 

експериментират. Всъщност използването на съществуващи сгради, антени, 



мачти и антенни кули е далеч по-важно в случая, тъй като нови за целта биха 

отложили далеч във времето създаването на възможности за работа в R-

Mode. От изложеното дотук е съвсем видно, че кандидати за надграждане на 

съществуваща инфраструктура за целите на R-Mode са очевидно 

съществуващите VTS, VTMS, VTMIS и MCTS (Maritime Communications and 

Traffic Services) центрове в света. Подобно надграждане би обновило и 

модернизирало и тяхната апаратура и софтуер, и разширило обхвата на 

предоставените от тях услуги и би било допълнителен ефект от въвеждането 

на R-Mode. Дотук се говори за този режим (или дори за съвсем нов комплекс 

от услуги за корабоплаването, насочени към повишаване на безопасността 

чрез максимално използване на възможностите на съвременните технологии), 

но без строго дефиниране на понятието R-Mode. Кратка и строга дефиниция е 

трудно да се намери, но трябва да се ползват посочените в забележките под 

линия източници, които са официални. Все пак неформално и за целите на 

тази статия може да се каже, че R-Mode е дублираща възможност за работа, 

осигуряваща наземни, алтернативни на GNSS, източници на информация 

PNT чрез наземни предаватели (източници на информация) и съответни 

приемници на борда. Авторът е на мнение, че приетата от IMO концепция за 

мултисистемен подход при изграждане на GNSS приемниците, трябва да се 

доразвие и те да включват и приемници в R-Mode, за да не се увеличават 

чисто физически сензорите на борда и да не се нарушава приетият в  e-

navigation принцип за интегритет. Всъщност вече има нормативен документ 

за подобно действие и това е посоченият в източниците „MSC.401(95) – 

Perfomance Standard for multi-system shipborne radio navigation receivers”, но 

там се използват думите, че R-Mode би могъл да е кандидат за включване в 

един нов по същността си радионавигационен приемник, а именно „multi-

system shipborne radio navigation receiver” – MSR), заедно с приемниците на 

различните GNSS. Нещо повече, вече има такъв разработен приемник
4
.  

Всъщност Ranging Mode (R-Mode) е нова концепция (в момента в 

експериментален стадий), а VDES R-Mode e нова наземна радио 

навигационна система (бъдеща), използваща информация за точното време от 

вече съществуващи морски радиосистеми, за да обезпечи независими от 

GNSS PNT данни. Възможни източници на информация за времето са СВ, 
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използващи съществуващи диференциални GNSS честоти и УКВ, 

използващи съществуващи AIS и VDES честоти. Тук припомням, че 

честотите за диференциални поправки на съществуващи GNSS системи са 

освен сателитни и наземни в средновълновия диапазон – именно за тези 

честоти на СВ става дума по-горе, а не за използване на информация за 

времето от GNSS, което очевидно при изискването за независимост на R-

Mode от GNSS, би било некоректно. А как ще се получава точното време за 

разпространение на горните честоти, е технически въпрос, който може да се 

реши по много начини. Използването на данни за времето и излъчването им е 

само едната страна на въпроса. Естествено (както и при GNSS) e най-важно 

определяне на позицията в точно определено време с предварително зададена 

точност. За определяне на тази позиция се изисква едновременно използване 

на данните от три или повече R-Mode VDES радиопредавателя – точно както 

и в GNSS, където се изисква излъчването на съответните честоти на 

предавателите от три или повече сателита. Трябва изрично да се отбележи, че 

VDES R-Mode е насочен изключително към обслужване на корабоплаването 

в зоните на УКВ радиопокритие, т.е. в крайбрежните зони, където се 

наблюдават и най-много инциденти с кораби, свързани със сблъсквания и 

засядания. И при СВ (особено много), но и при УКВ определянето на 

позицията (ranging), въз основа на времето за разпространение, среща много 

технически затруднения, също както и при GNSS. И тук се изискват мерки за 

смекчаване на грешките от промяната на времето за разпространение в 

зависимост от много фактори, и тук се изискват мерки за справяне с 

интерференции, а на СВ и за справяне с променливото време за 

разпространение в зависимост от пътя на радиовълната над терена, който 

може да има и променлива геометрия във времето, и променлива 

проводимост на почвата, също в зависимост от времето и от атмосферните 

явления през деня, а през нощта се добавя и сложността от допълнителните 

сигнали на рефрактиралите от йоносферата честоти. Тъй като настоящата 

статия няма за цел да разглежда в дълбочина тези технически особености, 

такива няма да се коментират по-нататък в изложението. Виж фигурата за 

обобщение. 



 

 

 

Фиг. 2. Информация за времето се получaва на честоти на УКВ VDES, 

СВ DGPS, e-LORAN (Черт. – авторът) 

Необходимо е още веднъж да се подчертае, че работата по VDES R-

Mode е в експериментален стадий. Резултатите от него ще послужат за база 

за предложения за промяна на Препоръка ITU-R M.2092 до вида ITU-R 

M.2092-1. Тази препоръка се отнася до VDES и вече е подробно коментирана 

на страниците на „Морски вестник”
5
.  

Ако експериментите са успешни (а досега всичко говори, че това е 

така) ще се реализират следните ползи като резултат от тях: 

1. Изходни устойчиви данни, както за техниката и технологиите, които 

са използвани, така и най-важно – за качеството и надеждността на 

изпращаните и получавани PNT данни. Това ще разреши 

изработване на модели на технически норми и съответните 

нормативни документи за създаването и въвеждането на R-Mode в 

практиката. 

2. Данни за конкретните насоки за разработване на R-Mode 

предавателите и приемниците, като се ползва натрупания опит при 

работа с прототипите на такава апаратура и софтуер в 

експериментите. Това от своя страна ще създаде нужната 

информация и база за модифициране на съществуващи AIS базови 
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станция (разбира се, използваните в момента апаратури едва ли ще 

могат да се модифицират, но в бъдещите такива R-Mode ще може да 

бъде включван). 

От единия от посочените източници става ясно, че в единия 

експеримент (европейски) са включени и компании като KONGSBERG и 

SAAB, Морски администрации и други морски институти. А това говори за 

неговата важност.  

Техническите възможности, съответните решения и предложения за 

създаване на необходимите нормативни документи ще бъдат разгледани и 

дискутирани на предстоящата през юли годишна сесия на Обединената 

работна група на ИМО и МСД (Международен съюз по телекомуникации) – 

IMO/ITU JEG 
6
. След тази сесия и при наличие на документите на сесията 

може да се направи по-техническо разглеждане на повдигнатите в статията 

въпроси, което да се ползва от, макар и по-ограничен, но подготвен в 

областта кръг от технически експерти. Все пак би трябвало да се спомене 

нещо за точността на предоставените PNT данни чрез тази система, особено 

по отношение определянето на мястото. Точността може да се доведе до 10 m 

и това е напълно сравнимо с GNSS. Как става това и какви са точните 

възможности ще бъде обект на друга статия.  

 Фиг. 3. Заседателна зала в централата 

на ITU, Женева, където се решават въпросите за честотите, но след 

конкретни резултати от експерименти. За R-Mode ще се дискутира на 

Световната радиокомуникационна конференция 2019 г. (и 2023 г.). Снимка – 

авторът. 
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От по-горното разглеждане за източниците на точно време става ясно, 

че освен УКВ AIS  може и трябва да се ползват и средни вълни. Това 

означава, че освен самостоятелен VDES R-Mode, съществува (и се ползва) и 

комбиниран със СВ или дори самостоятелен на СВ
7
. 

 В заключение ще се обобщи казаното дотук. Създава се възможност за 

независимо резервиране на PNT данни, която досега не съществуваше и се 

разчиташе само на данни от GNSS. В крайбрежните зони може да се ползва с 

голям успех VDES R-Mode. Развитието на тази възможност може се 

реализира чрез използване на съществуваща инфраструктура, която ще 

повиши своята стойност и същевременно рязко ще се понижат разходите за 

въвеждане на R-Mode по отношение на най-скъпата част, а именно бреговата 

инфраструктура. Дава се нов и много ефективен начин за използване на 

честоти от областта на средните вълни и УКВ. Още по-добър вариант е 

въвеждане на R-Mode чрез комбинирано използване на УКВ VDES, СВ 

(честотите за диференциален GPS, но само честотите, не и информация от 

GPS) и дори e-LORAN (Enhanced LORAN)
8
, където съществува (Франция, 

Норвегия и др.)
9
. Въвеждането на R-Mode е сериозна и важна стъпка към 

подобряване на условията за морска безопасност, при прилагането на 

съвременни върхови технологии. 

 

Инж. Стефан ДИМИТРОВ,  

Варна, 2019 г. 
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