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IRIDIUM, GMDSS и SOLAS 

На 13 януари 2020 г. е връчено официално Писмо за съответствие на 

системата IRIDIUM с изискванията на GMDSS от Генералния директор на 

IMSO
1
 в Главната квартира на IRIDIUM. То е подписано на 19 декември, 

2019 г. Писмото съдържа изрично изявление, че са изпълнени всички 

оперативни и технически изисквания на Комитета по морска  безопасност 

(MSC) на Международната морска организация (IMO) от IRIDIUM за 

призната сателитна система за услуги в GMDSS. Това означава, че IRIDIUM 

е вече формално и юридически признато лице, което може да обезпечава и 

предоставя на корабоплавателната индустрия, и по-точно на корабите, 

сателитни GMDSS услуги, а също и да одобрява производители, 

произведените от тях апаратури и конкретни доставчици на своите услуги за 

GMDSS. В своята реч Генералният директор на IMSO отбелязва, че 

одобряването на IRIDIUM като „призната мобилна сателитна система”
2
 

маркира нова ера в развитието на морските сателитни услуги за безопасност. 

Това е така, защото за първи път от изминалите 21 години от въвеждането в 

пълно действие на GMDSS на 1 февруари 1999 г. се одобрява втора сателитна 

система за подобни услуги след INMARSAT.  

Преди да се разгледа малко по-подробно системата IRIDIUM като 

призната система и начините на осигуряване на услуги, е задължително да се 

направи кратък преглед на това, което се посочва в SOLAS. В сегашната 

редакция на Глава IV на Конвенцията SOLAS 1974 г., както е допълнена, и на 

Приложението към Анекса към същата Конвенция SOLAS 1974 г., на 99-та 

сесия на MSC,  бе одобрено премахване на думата „INMARSAT” от всички 

текстове и замяна със словосъчетанието „recognized mobile satellite service”. 

Независимо, че по всяка вероятност пълните промени на SOLAS по 

отношение на GMDSS ще влязат в действие от 1 януари, 2024 г., то горната 

формулировка дава пълно основание IRIDIUM да е част от GMDSS още през 

2020 г. Но тук трябва да се отчете точната формулировка на изпълнителния 

                                                           
1
 International Maritime Satellite Organization – международен (междуправителствен) регулативен орган за 

морски сателитни комуникационни активности по отношение на услугите за безопасност и сигурност на 
море 
2
 „Recognized Mobile Satellute Service”  е нова формулировка (вместо досегашната „INMARSAT”) във 

формалните документи и правила на SOLAS  и дава право на такива системи да участват в осигуряване на 
GMDSS 
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вицепрезидент на IRIDIUM, Браян Хартин: „However, SOLAS Convention 

(Safety of Life at Sea) class vessels will need to wait until 2020 for that Iridium 

terminal to meet its mandated  GMDSS carriage  requirement, which is when the 

needed amendments made to the SOLAS Convention take effect.” Това наистина 

означава, че трябва още малко време, за да се изпълнят всички условия 

IRIDIUM да стане втората сателитна комуникационна система в GMDSS. 

Напълно възможно е това да се случи още през първата половина на 2020 г.  

Преди разглеждането на морските сателитни комуникационни услуги 

за безопасност, които предоставя IRIDIUM, ще се припомни как досега се 

осъществят те и до момента (февруари, 2020). Единствена призната 

сателитна система досега бе тази на INMARSAT. Има три вида услуги за 

безопасност от гледна точка на доставянето им от системи като INMARSAT 

и IRIDIUM. Това са „distress alerts”, “distress voice”  и “MSI (Maritime Safety 

Information)”. Това, разбира се, е съкратено, защото има възможност за 

предаване и на съобщения с други приоритети, но тук ще се спрем само на 

тези, които са всъщност важните. В по-свободен превод (има много и 

различни опити за българска терминология в тази област, но те някак не са 

формализирани, например чрез официален речник на упълномощена 

държавна институция – авторът в своите многобройни статии и 

инструкторска дейност по темата многократно се е сблъсквал с този 

терминологичен проблем) „distress alerts” e „повикване за бедствие”, но 

понякога се изразява и като „тревога за бедствие”, а „distress voice” като 

термин дори не е бил формулиран формално. Разбира се, това е валидно, ако 

изключим Радиорегламента, но там пък терминът „гласово” не съществува. 

Това е така защото се подразбира, че става въпрос за телефонна 

комуникация, която в наземните системи (MF, HF, VHF) се асоциира с 

термините „радиотелефония” и „радиотелефонни съобщения”, а в 

сателитните системи (всъщност в единствената досега такава за двустранна 

комуникация – INMARSAT) – с „телефонни съобщения”. От това малко 

дълго обяснение, но за да сме коректни, то беше задължително, е ясно, че 

„distress voice” са всички телефонни съобщения, свързани с информация за 

бедствие, независимо от комуникационната система, която се ползва. Искам 

още веднъж да подчертая – това словосъчетание се ползва за яснота, но 

такава формална терминология „distress voice” в официалните документи 
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(освен в названията на IRIDIUM и INMARSAT) не съществува. „Maritime 

Safety Information” е стандартизирано и ясно дефинирано функционално 

изискване в SOLAS. Преводът (пак липсва официална терминология – не 

считам, че ако се употребява някаква терминология, даже от организации, 

които се регулативни, тя е официална терминология, освен ако това не е 

изрично посочено от тези организации, с което те се ангажират) е 

„Информация за морска безопасност”, но в много статии, учебници и други 

материали може да се срещне и като „Морска информация за безопасност”. 

В INMARSAT услугите „distress alert” и „MSI” се реализират чрез 

станцията „Inmarsat C”, наричана още „Standard C” или чрез еквивалентната и 

по-нова „Inmarsat Mini-C”, но те задължително следва да са в морско 

изпълнения, с бутон “Distress”. Има три начина за реализиране на “distress 

alert”: 1/ само с натискане на бутон „Distress” за определено време, след което 

автоматично се излъчва идентификацията на кораба в бедствие (MMSI на 

кораба), координатите и времето в UTC (Universal Time Coordinated = GMT) 

и думата „undesignated” за вида на бедствието, 2/ Чрез меню, подобно на  

“Distress alert”, чрез което е възможно освен горните данни да се избере и вид 

на бедствието, например „fire, explosion”, „colision” и др. от падащо меню, 

3/Чрез създаване на файл с подробно описание на бедствието и необходимата 

помощ  и изпращането му с приоритет „distress”. В последните два случая 

има повече информация за тези, които търсят и спасяват и те може да се по-

ефективни в SAR дейностите, но това става само ако на бедствашия кораб се 

разполага с повече време. По отношение на услугата „MSI” станциите 

„INMARSAT – C” или “Mini-C” разполагат със специален приемник, наречен 

“EGC
3
”, вграден в станцията и чрез системата на INMARSAT, наречена 

SafetyNet, се разпространява и приема нужната MSI информация. 

Идентификацията на кораба в бедствие е напълно идентична с 

идентификацията при наземните услуги, а именно чрез MMSI при наземните 

и чрез IMN (INMARSAT MOBILE NUMBER) при IINMARSAT. И двата 

селективни номера  (MMSI и IMN) включват MID (Maritime Identification 
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EGC не е защитено наименование или марка на „INMARSAT”, въпреки че години наред се употребяваше за 
приемниците от системата SafetyNet на „INMARSAT”. По новите дефиниции и регулации на IMO (вкл. SOLAS) 
EGC вече означава система, чрез която се  разпространява  и приема  информация за морска безопасност от 
призната мобилна сателитна система. В момента това става чрез приемниците в система „INMARSAT”, 
вградени в INMARSAT-C (Mini-C), a вече и чрез терминали на „IRIDIUM”.  
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Digit – в свободен превод „Морски комуникационен номер” на държавата на 

знамето). Услугата „diistress voice” при INMARSAT се реализира чрез 

отделна станция, респ. апаратура. Това е така, защото INMRSAT C (Mini-C) 

няма телефонен режим на работа, а само текстов (предаване на данни). В 

последните години “distress voice” се реализира чрез INMARSAT Fleet-77. 

Tази система ще бъде с прекратено обслужване от 1 декември, 2020 г. За 

такава услуга в GMDSS ще се разчита на адаптиране на технологията „Fleet 

Broad Band”, но това следва да се разгледа в съвсем отделна статия. 

Характерното за Flеет-77 e, че селективният номер не включва MID и започва 

винаги с цифрите 76. Като систематизация на казаното дотук – INMARSAT 

изисква две станции – една за „distress alert” и MSI (INMARSAT-C или Mini-

C) и втора за „distress voice” (FLEET – 77 или вариант на Fleet Broad Band). 

Системата  IRIDIUM се различава от системата  INMARSAT основно 

по това, че използва нискоорбитални спътници (на т.н. LEO – Low Earth 

Orbit) на около 777 km от повърхността на Земята. Те са 66 на брой и са 

разположени в различни орбитални равнини. Използването на тази 

технология разрешава да се покрият с радиосигнал
4
 от система IRIDIUM  

всички части на планетата, включително полярните области над/под 70 

градуса северна и южна географска ширина. В полярните географски ширини 

система INMARSAT не работи, поради факта, че използва спътници на 

геосинхронна (геостационарна) орбита и антените на кораби, намиращи се в 

тези ширини имат елевации спрямо спътниковите антени равни или по-малки 

от 5 градуса
5
,
6
. Друга основна разлика е предаването на сигнали и насочване 

на трафика направо между спътниците (крос-трафик). В IRIDIUM всеки 

спътник пренасочва трафика (свързва се) с четири други спътника – по 

дефиниция на системата даденият спътник има връзка с два други спътника в 

същата орбитална равнина и с по един спътник от две други (и различни една 
                                                           
4
 Строго технически трябва да се говори за електромагнитно поле или поне радиовълни, а за сигнали само в 

устройствата, но статията е популярна и затова авторът не се придържа съвсем строго към техническата 
терминология 
5
 За ъгли, под които се вижда даден излъчващ обект на орбита (ъгъл на елевация) от приемащ обект на 

Земята  (и обратно), които са равни или по-малки от 5 градуса за използваните честотни бандове, пътят на 
разпространение на вълната става много дълъг и започва  сериозно да влие затихването на 
електромагнитното поле.  
6
 http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Engineering,%20Shoubra/Electrical%20Engineering/2460/crs-

13718/Files/Adv.Com.Sys_Lect_05%20Satellite%20Coordinates%20and%20Look%20Angles.pdf (за по-
любопитните технически) 

https://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Engineering,%20Shoubra/Electrical%20Engineering/2460/crs-13718/Files/Adv.Com.Sys_Lect_05%20Satellite%20Coordinates%20and%20Look%20Angles.pdf
https://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Engineering,%20Shoubra/Electrical%20Engineering/2460/crs-13718/Files/Adv.Com.Sys_Lect_05%20Satellite%20Coordinates%20and%20Look%20Angles.pdf
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от друга) орбитални равнини. Тези две обстоятелства – много спътници и 

насочването на трафика направо през спътниците – правят системата много 

сложна. Но вече има богат опит, натрупан в работата с тази система за услуги 

извън GMDSS. Считам, че това ще помогне много за осигуряване на 

надеждни услуги и в GMDSS. Но това предстои да разберем от реалната 

работа, която вече е възможна.  

В идеологията и прилаганата технология на IRIDIUM е да използва 

един комбиниран корабен комуникационен терминал (корабна сателитна 

станция) за трите вида услуги в GMDSS, а именно „Distress alert”, „Distress 

voice” (наричан в някои от документите на IRIDIUM „Safety voice”) и 

„Maritime Safety Information” (MSI). Първият такъв корабен терминал е 

официално обявен, съществува и вероятно ще е готов за инсталация по 

кораби до средата на 2020 г. Подробности за него могат да се видят и 

прочетат тук [
7
], а външен вид –  на следната графика: 

 
Най-важните характеристики на това устройство са следните: 

 100 % глобално покритие със сигнал за системата GMDSS  

 Distress alert, Safety voice (Distress voice), MSI (В IRIDIUM услугата MSI се 

предлагa с фирменото название „Iridium SafetyCast
SM

 Reception”) 

 Отделен специален бутон за иницииране на Distress Alert и Distress Voice 

(Distress button) 

 BAM
8
 и ECDIS интерфейси 

 Възможност да осигури SSAS и LRIT 

                                                           
7
 https://www.iridium.com/download/?dlm-dp-dl=251452  

8
 BAM – Bridge Allert Management, виж например https://shipinsight.com/articles/what-is-bnwas-and-bams  

https://www.iridium.com/download/?dlm-dp-dl=251452
https://shipinsight.com/articles/what-is-bnwas-and-bams
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 Гласови комуникации (телефон), SMS и предаване/приемане на данни 

(различни от тези за бедствия, например за общи комуникации) 

 Възможност за свързване на терминала  с антената с много дълъг кабел – до 

500 m, което може да е много важно за някои големи кораби
9
.  

Интересна и важна е следната особеност на този тип станции: След 

като се инициира Distress Alert с бутона, и този Distress Alert е потвърден, то 

системата инициира Distress Voice. Това е изискване на IRIDIUM и 

производителите на терминали трябва да го включат във възможностите на 

своята апаратура. 

За избора на Спасително-координационен център (RCC), с който да се 

свърже незабавно корабът в бедствие, има две възможности: автоматично от 

системата, което се базира на глобална база данни с тези центрове и мястото, 

на което се намира сателитния терминал (кораба) или ръчно, чрез избор на 

предпочитан RCC от оператора на корабната станция. 

Задължително изискване към производителите е да включат в своите 

GMDSS сателитни терминали функционалност, която разрешава 

автоматично да се разпознава приоритета на съобщенията, в съгласие с 

дефиницията на чл. 53 от Радиорегламента на Международния съюз по 

далекосъобщения (Article 53 of the ITU Radio Regulations), a именно: Distress, 

Urgency, Safety, Other Communications. 

За да не става статията прекалено голяма, няма да се разглеждат други 

функционалности, тъй като те са много подобни или еднакви с тези на 

INMARSAT, а последната система, като съставна част на GMDSS, e много 

добре позната на заинтересованите. Едно изключение ще бъде направено за 

съобщенията (alerts, warnings, caution) в BAM, тъй като този начин на 

показване на интегрирана информация на борда все още трябва да се 

коментира по-подробно. Съобщенията (чрез необходимия интерфейс, който е 

интегриран в разглеждания сателитен терминал на IRIDIUM) и могат да се 

показват на съответните дисплеи на BAM, относно терминала са: „No 

contacts with satellites” (caution), „Received distress communications” (warning), 

                                                           
9
 Това е възможно, защото поради близостта на спътниците, сигналите до/от спътниците са много по-

големи, отколкото при геосинхронните спътници, освен това латентността (закъсненията на сигналите, 
поради времето за разпространение на радиовълните и в кабелите) е много по-малка и наличие на такъв 
дълъг антенен кабел не повлиява съществено на качеството на връзката. 
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„Received urgency message” (warning), „Received safety message” (caution), 

„Paper low” (caution), „Loss of position” (caution), „Manual position older than 

4h” (caution).  Двата сигнала, означени с „warning” са от категория А за BAM, 

което означава, че те могат да се потвърдят само при източника (сателитния 

терминал) и само там има звукова сигнализация
10

. 

Освен апаратура, някой или някои доставчици на услуги трябва да 

предлагат на корабите и „airtime”, т.е. платен трафик. Засега в списъка на 

IRIDIUM са седем такива оторизирани компании, в бъдеще вероятно ще 

станат повече.  

За да се завърши това представяне на IRIDIUM като нова, но вече 

съставна подсистема от GMDSS, следва да се разгледа накратко и IRIDIUM  

EGC (Enhanced Group Call, накъде – Calling) във връзка с разпространяване 

на MSI. Във все още черновия вид (възможно е до публикуване на статията 

да има и окончателен вид) на IRIDIUM GLOBAL SATELLITE EGC SYSTEM 

MANUAL са дефинирани всички необходими понятия и са показани нужните 

процедури. Естествено те са много подобни на съществуващите в 

SafdetyNet
TM

 на INMARSAT, но има и сериозни отлики, поради различията в 

двете системи. Всички процедури на IRIDIUM отговарят на тези изисквани 

във WWNWS (World Wide Navigational Warning System), както и на другите 

правила на IMO, IHO (International Hydrographic Organization) и WMO (World 

Meteorological Organization). Тук ще се ползва дефиницията на цитираното 

Ръководство за EGC на IRIDIUM: 

Сателитнатa глобална EGC система на IRIDIUM обезпечава 

корабоплаването с навигационни и метеорологични предупреждения, 

метеорологични прогнози, препредаванe на повиквания за бедствия (distres 

alerts) в посоката „бряг – кораб”, информация за търсене и спасяване и друга 

срочна информация в съответствие с изискванията на Международната 

конвенция за опазване на човешкия живот на море (SOLAS), 1974, както е 

допълнена. Системата обезпечава автоматичен метод за разпространяване 

(предаване) на съобщения както до предварителни дефинирани (фиксирани) 

зони (например NAVAREA/METAREA — б.м., С.Д.), така и до променливи 

                                                           
10

 https://thrane.eu/wp-
content/uploads/2020/01/DEV_Iridium_GMDSS_Design_and_Installation_Guidelines_010620.pdf 
 

https://thrane.eu/wp-content/uploads/2020/01/DEV_Iridium_GMDSS_Design_and_Installation_Guidelines_010620.pdf
https://thrane.eu/wp-content/uploads/2020/01/DEV_Iridium_GMDSS_Design_and_Installation_Guidelines_010620.pdf
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такива (които се дефинират от потребителя например — б.м., С.Д.)и във 

всички морски райони, включвайки средства за разпространяване на  MSI до 

брегови зони за предупреждения, които не са покрити от международната 

NAVTEX служба. Тази услуга (IRIDIUM EGC) е подходяща за използване от  

кораби  с всякакви  големини и от  всякакви типове.    

На следващата графика е показана схематично (чернови вид) EGC 

системата на IRIDIUM: 

 
Вижда се, че е подобна на използваните в NAVTEX и SafetyNET (EGC на 

INMARSAT), което е естествено. В тази схема може би само „Ocean region” 

трябва да се обясни. Всъщност в IRIDIUM няма океански райони, защото 

цялата Земя представлява един океански район. Поради гъвкавостта  на 

дефинициите и процедурите, прилагани в IRIDIUM EGC, e възможно да се 

дефинира какъвто и да е район, в който се разпространява информация за 

морска безопасност, включително тези океански райони, които са 

дефинирани в INMARSAT (AOR-E, AOR-W, POR, IOR), ако това е нужно. 

Това е смисълът на „Ocean region”. 

Тази статия не е учебна, нито следва да се използва като такава, а е 

само информационна. Въпреки това, за да е по-ясно, ще се даде кратък 
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алгоритъм  на работа при телефонните повиквания в IRIDUM, отново с 

илюстративен характер. За използване на услугите на IRIDIUM е 

необходимо да се следва процедурата, описана от производителя на 

съответния сателитен терминал, защото може да има някои разлики при 

различните производители. Всеки телефонен терминал в IRIDIUM има 

деветцифрен идентификационен номер. За връзка между два телефонни 

терминала на IRIDIUM се ползва номеронабиране, започващо с „00”, което 

означава международен изход от системата, тъй като всички комуникации в 

системата, също както в INMARSAT, са международни и след това се избира 

направо деветцифрения идентификационен номер на викания терминал и с 

това се завършва номеронабирането.                            

Ако се вика телефонен сателитен номер в система IRIDIUM, но от друга 

система, например от наземен телефон, тогава след „00” се избира кода на 

„страната” (country code) – а за IRIDIUM това е 881 (както например за 

INMARSAT е 870) – и след това се избира деветцифрения код на сателитния 

(например корабен) телефонен терминал. Цените обаче могат да варират в 

много големи граници за една и съща услуга, в зависимост от доставчика на 

услугата. 

 Тази статия не би била пълна, ако не се представи базовата концепция 

на GMDSS, но вече с включена подсистемата на IRIDIUM.  
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Горната графика е създадена от автора на настоящата статия за целите 

на илюстрацията на тази основна (базова) концепция. Всъщност GMDSS 

установи фундаменталния принцип, че корабът в бедствие може и трябва да 

изпрати повикването за бедствие към брегови отговорни служби 

(Спасително-координационни центрове), които от своя страна поемат 

отговорността по координация на нужните работи по търсене и спасяване. 

Същевременно същата информация се изпраща  и до корабите в околността 

на бедстващия, тъй като те могат да са в състояние да окажат адекватна 

помощ. От графиката ясно се вижда, че с включването на IRIDIUM този 

принцип (тази базова концепция) по нищо не се променя, а всъщност се 

подобрява, тъй като има още повече възможността за избор на апаратура, 

която да се инсталира на борда. Тук веднага трябва да се каже, че не е 

задължително инсталирането и на IRIDIUM, и на INMARSAT за целите на 

GMDSS, но това не е невъзможно и вероятно ще бъде една от опциите в 

бъдеще. И още нещо ще се добави тук – от години наред авторът е на мнение, 

че така формулирана базовата концепция не изразява пълните възможности 

на GMDSS и че в тази базова концепция (като формулировка) следва да се 

включи и основна функция с превантивен характер – именно 

разпространяване на информация за морска безопасност (MSI). Т.е. ако се 

основаваме само на показаната по-горе базова концепция, която по същество 

е принос към отстраняване на последствията на вече случили се 

неблагоприятни събития,  ние изпускаме във формулировката именно тази 

превантивна роля на GMDSS, която е не по-малко важна. Тя, естествено, се 

извършва от определените морски комуникационни системи в GMDSS – 

Брегови радиостанции на VHF/HF/MF – декларирани в GMDSS Master plan, 

разбира се с използването на най-важното – NAVTEX на средни вълни, но не 

само; INMARSAT със SafetyNET; и разглежданата тук нова за GMDSS 

система – IRIDIUM, с Iridium SafetyCast.      

В заключение ще се спрем на някои последствия, които има и ще има 

включването на IRIDIUM като част на GMDSS: 

1. Промяна на SOLAS Конвенцията, така че да се отрази тази сериозна промяна 

(усъвършенстване) в GMDSS 

2. Създаване на възможност корабособствениците да избират от повече опции, 

за да оборудват корабите си по изискванията на GMDSS 
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3. Ще е нужна промяна на модел-курса на IMO за оператори с общ сертификат 

4. Допълване на националните стандарти и програми за обучение на оператори 

по GMDSS 

5. Допълване на съществуващите симулатори за обучение с опцията IRIDIUM 

6. Допълване на документацията на обучаващите организации 

7. Допълване на въпросите за изпит на изпитващите организации 

8. Включване на проверки и инспекции на тази апаратура от страна на 

инспекторите на Държавния пристанищен контрол и в чек листите на 

регистрите и признатите организации, както и осигуряване на оторизирани  

сервизни специалисти за техническите проверки и ремонт на апаратурата 

9. Включване на тази апаратура, ако е инсталирана на борда, в разрешителното 

за използване на честотен ресурс за корабна GMDSS станция, а също и в 

съответните корабни документи (сертификати и форми-приложения към тях), 

а също и в споразуменията (договорите за брегово-базирано поддържане - 

SBM). 

 

Инж. Стефан ДИМИТРОВ,  

Варна, 27.02.2020 г.  

 


