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СИСТЕМА „ГАЛИЛЕО” (GALILEO) – 2020 

I. Въведение 

Корабоплаване и управление на корабния трафик, пристанищни дейности и 

пристанищни информационни системи, разнообразни морски системи с изкуствен 

интелект, търсене и спасяване,  въздухоплаване, сигурност, отбрана, банково и финансово 

дело, търговия с акции, рибарство, геодезия, разпределителни системи за електроенергия, 

компютърни  мрежи, интернет, наземна автомобилна и влакова навигация и много други 

човешки активности в съвременността зависят от Глобалните навигационни сателитни 

системи – Global Navigation Satellite System (ГНСС – GNSS). На пръв поглед това може да 

е малко учудващо. Какво общо има например банковия сектор с GNSS. Това, че е 

необходима синхронизация на процесите в различните модули на програмите, използвани 

в сектора. За да е успешна такава задача, е нужно много точно време. А такова може без 

проблем да се осигури от всяка GNSS. Услугите по предоставяне на точно време за 

определени активности вече дори започват да доминират над тези по определяне на 

мястото. Но за дейности като корабоплаване и други морски дейности (които са наш 

приоритет в тази статия), въздухоплаване, автомобилна навигация все пак определящите 

услуги са тези по определяне на мястото в динамичен режим. Без да е изобщо 

преувеличено, може да се твърди, че нашият съвременен живот се крепи на стълбове като 

производството и разпределение на електроенергия, по начина, по който ги дефинира и 

практически прилага Н. Тесла още в края на19-ти век, интернет и GNSS. При това 

последните две се развиха едва в последните 30 години. Но представете си животът в 

момента, без която и да е от тях. Той вече е просто невъзможен при липсата им. Най-

последната GNSS система е Европейската  GALILEO. Това, че се разви след другите 

помогна, щото тя да е много модерна и точна. Нещо повече, в момента, октомври 2020 г., 

се залагат основите на GALILEO 2 – която ще бъде още по-модерна. Няколко 

характеристики правят GALILEO уникална: Тя е по-точна от другите, особено в области 

като Арктика. Използва най-много честоти, които са и повече, и с по-широки бандове от 

другите, но поради крайно модерните начини на модулации и начини на достъп, може да 

споделя с тях честотите. Т.е. ефективна е от гледна точка на използване на честотния 

ресурс. Тя е единствената GNSS засега, която пряко работи в областта на търсенето и 

спасяването, заедно с COSPAS SARSAT. Използва много точни атомни часовници на 

борда на сателитите и още по-точни в наземния си сегмент. Това позволява поддържане и 

доставяне на много точно време на потребителите си. От една страна това е важно за 

потребители, които са фиксирани на земята, но се нуждаят от точно време, а от друга 

страна високата точност на часовниците, определя и високата точност  на позицията на 

движещите се обекти. Още много други интересни характеристики и ползи за потребителя 

предоставя GALILEO, но те ще бъдат разгледани подред в следващите части на статията. 
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GALILEO SYSTEM - 2020 

I. Introduction 

Shipping and ship traffic management, port activities and port information systems, various 

marine artificial intelligence systems, search and rescue, aviation, security, defense, banking and 

finance, stock trading, fisheries, surveying, electricity distribution systems, computer networks, 

internet, land road and train navigation and many other human activities in the modern 

dependence on Global Navigation Satellite Systems (GNSS). At first glance, this may be a little 

more surprising. What does the banking sector have to do with GNSS, for example. That it is 

necessary to synchronize the processes in the different modules of the programs used in the 

sector. For such a task to be successful, very precise time is required. And this can be easily 

provided by any GNSS. Time-based services for certain activities are even beginning to 

dominate over location-based services. But for activities such as shipping and other maritime 

activities (which are our priority in this article), aviation, car navigation, the determining services 

are still those for determining the place in a dynamic mode. Without exaggeration at all, it can be 

argued that our modern life is based on pillars such as the production and distribution of 

electricity, in the way N. Tesla defined and practically applied them in the late 19th century, the 

Internet and GNSS. Moreover, the last two have developed only in the last 30 years. But imagine 

life in the moment without any of them. It is now simply impossible in their absence. The latest 

GNSS system is the European GALILEO. The fact that it developed after the others helped to 

make it very modern and accurate. Moreover, at the moment, in October 2020, the foundations 

of GALILEO 2 are being laid - which will be even more modern. Several features make 

GALILEO unique: t is more accurate than others, especially in areas such as the Arctic. It uses 

the most frequencies, which are more and with wider bands than the others, but due to the 
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extremely modern ways of modulations and ways of access, it can share the frequencies with 

them. I.e. it is efficient in terms of frequency resource use. It is the only GNSS so far that works 

directly in the field of search and rescue, together with COSPAS SARSAT. It uses very accurate 

atomic clocks on board satellites and even more accurate in its ground segment. This allows you 

to maintain and deliver very accurate time to your users. On the one hand, this is important for 

users who are fixed on the ground, but need accurate time, and on the other hand, the high 

accuracy of the clocks determines the high accuracy of the position of moving objects. 

GALILEO provides many other interesting features and benefits for the user, but they will be 

discussed in the following parts of the article. 
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Настоящата статия е предназначена за подготвената публика, която е нормалната  

публика на „Морски вестник”, а именно цивилни и военни морски брегови и корабни  

специалисти като морски радиоелектронни и електронни инженери, навигационни 

инженери-капитани, VTS оператори  и пилоти,  висококвалифицирани радиооператори в 

брегови станции или работили в такива станции, брегови експерти по търсене  и спасяване 

на море, студенти, курсанти и кадети по морски специалности от всички учебни 

заведения, ученици от горните класове на морските и математически гимназии (и не 

само), широката аудитория на „Морски вестник” и особено читателите с малко по-

засилена математическа подготовка, любители на интересните технически решения и 

всички, които се интересуват от глобалните навигационни сателитни системи. Статията би 

могла да се ползва и от преподаватели, ако някой от тях има желание за това. С няколко 

думи – макар и да е ползван малко по-специфичен апарат на места – тази статия е за 

всички читатели на  вестника, които имат желание да я прочетат. Този широк обхват, 
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заедно с решението за ползване на някои по-трудни концепции, беше любезно разрешен 

от главния редактор на „Морски вестник”, д-р Атанас Панайотов с цел предоставяне на 

повече информация на читателите, както и за продължаване на поредицата за глобалните 

сателитни навигационни системи и по-специално GALILEO, започната от вестника и 

автора преди 14 години.  Стремежът беше, без да се излиза от научните рамки, да се 

представи по възможно популярен, но точен начин системата. Дали авторът е успял или 

не, може да каже само аудиторията на „Морски вестник”. Разбира се, че са възможни 

грешки или неточности, особено предвид дължината на статията. Бележки в това 

отношение ще бъдат приети с благодарност, ако се посочат. 

„Морски вестник” и авторът на настоящата статия подготвиха и публикуваха през 

годините няколко статии по въпросите на Европейската  глобална навигационна сателитна 

система GALILEO. Подробности могат да се намерят в библиографията (публикациите), 

отбелязани в края на статията. В първата статия, публикувана през 2006 г. (тя е налична 

само в хартиен вариант, в съответния брой на „Морски вестник” и е по-труднодостъпна) 

системата бе разгледана съвсем подробно както в технологичен аспект, така и като услуги, 

които ще предлага тогава все още съвсем ново-разработваната система и тогава  само с 

два сателита, имащи все още изследователска цел. Именно поради трудността да се открие 

тази статия, но и поради много големия технологичен напредък и  крайната фаза на 

въвеждане на GALILEO, планирано за 2020 г., ще си позволим да опишем отново в някои 

подробности системата. 

II. Общи принципи на действие 
Принципът на трилатерацията (математичен метод за определяне мястото на обект, 

като се използва геометрията на окръжности (които в пространството може да са сечения 

на сфери) е един от основните принципи, който се прилага при определяне на дадено 

място в пространството, а също и при ограничаване на това място само върху повърхнина 

при определена координатна система. Това важи с пълна сила за радионавигационните 

сателитни системи, включително GALILEO. Съображенията, които се ползват са 

следните: Ако се предаде радиосигнал от сателит на дадена орбита и той се движи по прав 

път (дистанция), и ако даден обект (например кораб)  се намира на дадена повърхност 

(например някъде в океана), тогава разстоянието от сателита до кораба може да се намери 

като се умножи времето за пристигане на сигнала от сателита до кораба по скоростта на 

светлината (на електромагнитната вълна): Нека R
r
s  e дистанцията (range) от сателита до 

наземния GALILEO приемник, t
r
s е времето, за което сигналът от сателита пристига в 

приемника и c е скоростта на светлината (на електромагнитната вълна), тогава  

дистанцията е:  

R
r
s =  c.t

r
s (1).  

Дистанцията R
r
s определя радиус на сфера с център фазовия център на антената, 

излъчваща сигнал от дадения сателит.  В тази ситуация е известно само, че приемникът е 
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някъде по повърхността на тази сфера (представена със сечението S1 на фигура 1). Ако се 

излъчи сигнал и от втори сателит в същия момент, може да се дефинира втора сфера S2. 

Двете сфери S1 и S2 имат сечение М с контур крива линия ABECFDA. В този случай 

приемникът може да се намира само някъде по тази пресечна линия (контур на сечение 

М). Ако сега се излъчи сигнал по подобен начин от трети сателит, се дефинира трета 

сфера S3. Пресечната линия ABECFDA ще прободе повърхността на сферата S3 в точки E 

и F. Едната точка е точното място на приемника, а другата е огледален образ. За решаване 

на двузначността е нужен четвърти сателит – на дефинираната от него сфера S4 (не е 

показана на фигура 1) ще бъде разположена само едната точка – E или F и това е точното 

място на приемника в пространството. Но най-често двузначността може да се определи 

от географски съображения – ако приемникът се използва само за определяне на място 

върху повърхност (например кораб върху океанска повърхност), тогава, ако едната точка е 

разположена на суша (видно от нейните координати), очевидно другата точка е мястото на 

кораба. Много често втората точка се намира в извънземното пространство – ясно е, че и в 

този случай двузначността е решена. Четвърти сателит, обаче, е крайно нужен в общия 

случай и по други важни причини: Необходимо е да се изчислят следните параметри на 

обекта, чието място се определя: географска ширина (φ), географска дължина (λ), 

височина (h) и време на грешката (отклонение) (Δt) в сравнение с точното време t
r
s, за 

което сигналът пристига от сателита до приемника, а това са четири неизвестни, които 

могат да се определят от решаване на система с четири уравнения, а за това са нужни поне 

четири сателита. Освен това, по показания начин не може да се реализира съвсем голяма 

(нужната) точност поради грешки, дължащи се на различни причини, които ще бъдат  

анализирани по-надолу в статията.  Това е най-общият принцип, но той не може да бъде 

приложен пряко и по толкова прост като описания начин. Една очевидна причина е, че за 

да се изчисли дистанцията трябва да се знае точното място на даден сателит, когато той в 

точно определено време излъчва данни за мястото си и времето на излъчване  в т.н. 

„навигационно съобщение”. Ясно е, че за да се определи някакво място в пространството 

трябва да има привързаност спрямо някаква известна координатна система. В случая се 

ползва такава, привързана към геоцентричния център на Земята, съгласно фигура 2:  

 Пространственият вектор Rgs на всеки сателит относно центъра на земята може да бъде 

изчислен по специален алгоритъм от ефемеридите (и корекциите към тях), излъчвани от всеки 
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сателит.  Приемникът има 

 

геоцентричен вектор на позицията Rgr. Ако този приемник използва часовник, който измерва 

точно времето t в системата, изисквано, за да достигне сигналът от сателита до приемника, ще се 

достигне до принципа, обяснен по-горе. В действителност сферите S1, S2, S3 са мислени и 

всъщност разстоянията (дистанциите от приемника до сателита, които ни интересуват) Rrs =  R
r
s 

от уравнение (1) се определят от три векторни уравнения (по едно за всяка от трите 

сфери), дадени на фиг. 2, а именно: 
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Rrs, или R
r
s, което е идентично = Rgs – Rgr, t.e. 

R
r
s = Rgs – Rgr (2) 

 

Този начин на определяне на разстоянието не променя нищо по отношение на 

обяснения принцип, а само дава малко повече подробности, как на практика се прави.  

Няколко уточнения са нужни тук, за да не се получава неяснота при четенето на 

статията и също при сравнението с подобни материали в източниците. 

На първо място за референтен модел на земята в GNSS се използва елипсоид с ос 

на въртене малката ос на сечението на елипсоида (съответната елипса). Този модел 

апроксимира геоида с достатъчна точност. Този елипсоид обикновено е познат като 

“datum”.  

Референтните системи (координатни системи) се реализират с наземна 

координатна система (terrestrial reference frame – TRF) и небесна координатна система 

(celestial reference frame – CRF). И двете имат място в работата на GNSS. За да не се 

усложнява и увеличава по обем излишно статията, кратко ще бъде описана TRF. Тя е 

декартова система (от нея с трансформация се преминава в привичната LLA (latitide, 
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longitude, altitude – φ, λ, h) система). Център на подобна координатна система е масовият 

център на земята. Тази система се движи синхронно със земята. Такива системи носят 

наименованието „Earth-Centered, Earth-Fixed system” (ECEF), т.е. фиксирана към земята с 

център (начало) центъра на земята. Оста X е от центъра към точката на пресичане на 

екватора и Гринуичкия меридиан, оста Z съвпада с оста на въртене на земята, като сочи 

към конвенционалния северен полюс, а оста Y е нормална на равнината XZ и е дясно 

ориентирана спрямо равнината и центъра на земята. Разбира се тези координати са по 

отношение (свързани с) на повърхността или над елипсоида, апроксимиращ земята. 

Пример е даден на следващата фигура: 

 
 

В различните системи GNSS се използват различни координатни системи. 

Например GPS ползва WGS84, съответна ревизия според годините, докато GALILEO 

ползва GTRF (Galileo Terrestrial Reference Frame), съответна ревизия. Има и още една 

подробност – съществува и постоянно се поддържа международна наземна референтна 

координатна система ITRF (International Terrestrial Referent Frame – международна наземна 

координатна система). Тя се поддържа от научен консорциум и служи като обща 

референция за останалите – както GPS WGS84, така и GTRF имат съвсем малки 

отклонения от ITRF от няколко cm. GPS WGS84 и GTRF също имат няколко cm 

отклонения една от друга, което се счита, че може да се пренебрегне в огромното 

мнозинство от практическите задачи. И много улеснява съвместимостта на различните 

системи. При проектирането и реализацията на GTRF се достига до разлика от 3 cm 

спрямо ITRF. И това е заложено в дефиниращите GALILEO документи. Всъщност при 

GALILEO се достига до най-висока точност в сравнение с останалите системи (но този 



9 
 

въпрос е по-сложен и изисква съвсем отделно разглеждане, което трябва да бъде 

математизирано в голяма степен и очевидно не е подходящо за подобна статия, още 

повече, че не е от основните въпроси). 

GTRF се реализира (подобно на другите референтни координатни системи) въз 

основа на оценките на точните координати на GSS (Galileo Sensor Stations), разположени 

по цялата земя. И измерените координати са спрямо описания модел на апроксимация на 

земята чрез елипсоид. Измерванията са проведени първоначално чрез GPS, а също и чрез 

точни геодезически методи, неизползващи сателити (местни измервания с много голяма 

точност) 

Изводът тук е, че всъщност принципът на трилатерацията се използва като се 

достига до математически модел, реализиран чрез съставяне и решаване в приемника на 

няколко уравнения по определен алгоритъм, като се взема предвид гореописаното за 

координатните системи. Всичко това би било точно, ако часовниците на приемниците за 

GALILEO (и всяка друга система за GNSS) бяха много точни (с точността на тези на 

сателитите, с които те трябва да се синхронизират, за което си има определени технически 

похвати). Но това е невъзможно. Затова приемниците използват много по неточни и 

евтини кварцови часовници. Това въвежда сериозна грешка.  

Да предположим, че получената (изчислената) дистанция при работа на системата в 

даден приемник на GALILEO e R. Тогава  

 R = R
r
s + c.Δt = c. t

r
s + c.Δt = c (t

r
s + Δt) (3), 

където Δt (clock bias) е грешката, отклонението от истинското време t
r
s за пристигане на 

сигнала от сателита до приемника. Това означава, че получената дистанция е с грешка и 

именно поради това се нарича псевдодистанция (pseudorange R). Нужно е да се измерят 

четири псевдодистанции, за да се намерят (чрез решаване на система от четири 

навигационни уравнения – те се решават и по матричен метод, и по метода на най-малките 

квадрати чрез итерации, за получаване на необходимата точност) четирите неизвестни, а 

именно трите координати на позицията (x, y, z и респ. φ, λ, h)  и грешката на часовника на 

приемника Δt (clock bias). За да е ясно това, което се разглежда, е необоходимо да се 

разбере и как се определя времето t
r
s, т.е. времето за пристигане на сигнала от сателита до 

GALILEO приемника, което е ключово за всяка радионавигационна система. Сателитът 

излъчва кодова поредица. Тази поредица се нарича „псевдослучаен код” (Pseudo random 

code). В нея е закодирана информация за това, кога е започнало излъчването. Приемникът 

генерира същата поредица, същия псевдослучаен код. Приемникът въвежда 

последователни закъснения в своя генериран код и сравнява времето, докато се получи 

синхронност на времето, изпратено в кода от сателита и това, в кода на приемника. При 

синхронност, закъснението, което е въвел приемникът за получаване на тази 

синхронизация е именно времето, за което сигналът пристига от сателита до приемника, 

т.е. търсеното време t
r
s. Ако часовникът на приемника имаше точността на часовника на 

сателита, това би било напълно достатъчно за определяне на дистанцията с голяма 

точност. Това е невъзможно, защото един часовник, какъвто се ползва на сателитите (а те 
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ползват повече от един – в GALILEO са 4 – от различни системи) е от порядъка на 50000 – 

100000 USD, че и повече. И освен това са много обемни. Ясно е, че практически този 

подход е невъзможен. Затова именно се ползват кварцовите часовници в приемниците, 

както вече бе споменато. В действителност, в уравнения (3) (по едно уравнение за всеки 

сателит, който е наблюдаван  от приемника) вече бе въведена грешката Δt, обяснена по-

горе. В такъв случай, обаче, следва да се покаже, че вместо една определена точка Е или F 

(Фиг. 1), която определя точното място на приемника, се получава една област, 

определена от c.Δt, където може да е приемникът и което е показано на фигура 3 (за 

опростяване на обяснението и за изясняване на принципа е използвана равнина – 

двудименсионен модел (2D), т.е. сигналите от два сателита):   

 

Означенията на фиг. 3 се различават малко от приетите означения в този текст. 

Затова отначало ще се покаже съответствието. Това се отнася основно до означенията в 

уравненията (3) и на фиг. 3: 

Rsri  (фиг. 3) = R
r
s + c.Δt (уравнение 3) 

rsri (фиг. 3) = R
r
s (уравнение 3)  

i =1, 2, 3, 4 – според броя на използваните сателити 

c.delta t (фиг. 3) = c.Δt (уравнение 3) 

И така, грешката на часовника на GALILEO приемника, спрямо показанието на 

часовника на сателита, Δt, определя едно разстояние (грешка на определяне на мястото), 

което е c.Δt. Това разстояние се намира между синия и червения кръг (сечение на сферата) 

за всеки сателит. На фигурата са показани два сателита. Грешката във времето за всеки 
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сателит по отношение на даден приемник е една и съща – Δt. Това е така, защото 

часовниците на сателитите са синхронизирани с много голяма точност, а в приемника 

времето се измерва с един и същи часовник в почти един и същи момент – малката 

разлика не въвежда практическа грешка, която трябва да се отчита и това се дължи на 

факта, че кратковременната стабилност на кварцовите часовници е голяма за разлика от 

тяхната дълговременна стабилност. Това означава, че ако се използват навигационните 

данни, излъчени от всеки сателит и се решат съответните уравнения, грешката Δt може да 

се елиминира и да не оказва влияние върху точността на измерването. Освен това тя може 

да бъде намерена по стойност чрез решаване на четири уравнения, като Δt е едното от 

четирите неизвестни (другите са x, y, z, респ. φ, λ, h)  и съответно да се предвиди много 

точно нейното влияние върху точността на измерването. Трябва да се отбележи, че по 

начина, обяснен на фиг. 3 (при два сателита) приемникът може да се намира само на 

хиперболата AB, в случая е показано, че се намира на клон А – на кой от двата се решава 

по други признаци (координатите). При това приемникът се намира само в участъка 

между зелената и червената точка (жълтия участък от клон А на хиперболата). Ясно е, че 

този принцип може да се приложи и при трети, и при повече сателити, като това 

увеличава точността. Трябва да се има предвид, че това обяснение засяга само частния 

случай, относно грешката на часовника на даден GALILEO приемник, но не и принципа 

на трилатерацията. 

За да  се даде повече информация на читатели, които искат да се задълбочат, 

накратко ще се посочи как се създават и как изглеждат навигационните уравнения за 

намиране на място и грешката, дължаща се на неточността на часовника на приемника: 

R=√(xs−xr)
2
+ (ys−yr)

2 
(4), ако се използва GTRF (декартова), мястото може да се 

намери по това уравнение, където R e дистанцията между сателита и приемника, 

индексите „s” и „r” означават сателит и приемник съответно, а “x” и “y”са съответните 

координати. Това обаче е валидно за двудименсионен модел, т.е. когато говорим за 

окръжност с център, фазовия център на антената на съответния сателит. За общия случай 

на сфера уравнението е : 

R=√(xs−xr)
2
+ (ys−yr)

2
+ (zs−zr)

2 
(5), в по-общ вид уравнението се записва като 

R =||Xs−Xr|| (6), където Xs и Xr са обобщените декартови координати на 

сателита и приемника респективно. 

Очевидно е, че за да се приложи принципа на трилатерацията са необходими 

минимум три сателита, респективно три уравнения от вида (5), или което е същото - (6). 

Но вече бе разгледана грешката Δt (clock bias), която е също неизвестна величина в 

началото. Следователно трябва още едно уравнение, за да може в система от четири 

уравнения да се въведат четирите неизвестни. По тази причина е необходим четвърти 

сателит и уравненията придобиват вида: 

 R
m

 =||X
m

s−Xr||+c·Δt (7), където индексът „m” е номер на конкретния сателит, 

респ. индексира дистанцията R от този сателит до приемника и декартовите координати на 

същия сателит, „c” е скоростта на светлината, Δt е грешката на часовника на приемника, 
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спрямо часовника на сателита. Всъщност (7) е нелинейна система от четири (най-малко) 

уравнения с четири неизвестни. Вече бе споменато, че тя се решава по метода на най-

малките квадрати, като в крайна сметка процедурата се преобразува за решаване по 

матричен метод. Още подробности могат да се прочетат в цитираната библиoграфия, 

например в [2].  

Уравнения (7) не са пълни. Нeoбходимо е да се разгледат и останалите грешки, 

които снижават точността, ако не се  компенсират по подходящ начин. Тези грешки се 

намират по други начини, не чрез решаване на уравненията (7), но резултатите от 

последните трябва да се коригират с изчислените грешки или предварително да се 

коригират грешките, за които ще стане въпрос по-долу. В тази статия няма да се 

разглеждат всички възможни грешки, а само тези, които оказват най-голямо влияние на 

точността. От този вид са атмосферните грешки. От своя страна те са два вида: грешки 

поради преминаване на сигнала през тропосферата и грешки поради преминаване през 

йоносферата. Грешките при преминаване през йоносферата са много по-големи и затова 

на тях ще бъде посветена малко по-голяма част. Тропосферните грешки са два вида: Те се 

свеждат до закъснение на сигнала, поради рефракция. Последната се дължи на водните 

изпарения във влажната зона на тропосферата и на влиянието на сухите газове в сухата 

зона. Тези грешки се борят чрез определен модел, предвиждащ закъснението. В 

приемниците се използват излъчените от сателитите съответни коригиращи коефициенти, 

получени въз основа на модела на закъснението. Тези данни са част от навигационните 

съобщения на всеки сателит. Очевидно е,  че тъй като моделът реализира прогноза, 

точността не е съвсем голяма, но на практика тя е напълно достатъчна, за да работи 

системата с грешки, които не намаляват точността на определяне на мястото спрямо 

дефинитивните данни на GALILEO. Накратко може да се каже, че поради индекса на 

пречупване (рефракция) N сигналите от сателита до приемника (и то точно по този път) 

закъсняват. Тези закъснения има хидростатичен (сух) компонент и втори компонент, 

дължащ се на водните пари. Рефрактивният индекс N зависи от общото налягане на 

въздуха, температурата и налягането на водните пари. Повече подробности могат да се 

намерят в [8].  

Следващата част на статията е написана на малко по-популярен език, отколкото 

използвания общо в статията, поради  специфичността на материята. Това е направено, за 

да не е адресирана тази част само към морските радиоинженери, а към много по-широката 

публика, както е обявено във въведението. Грешките, дължащи се на йоносферата, са с 

няколко порядъка по-големи от тези, дължащи се на тропосферата.  В основата си те се 

предизвикват от закъснението (не само), което се получава при разпространението на 

радиовълната (на съответната честота на GALILEO). От своя страна закъснението зависи 

от рефрактивния индекс, който тук се определя изцяло от концентрацията на електрони и 

нейната промяна, основно в слоеве Е, F1 и F2 на йоносферата. Индексът на рефракция 

(рефрактивният индекс) е отношението на скоростта на разпространение на 

електромагнитната вълна в дадена среда (в случая – слоевете на йоносферата) към 
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скоростта на същата вълна във вакуум. Освен рефракция има и други явления, които 

допринасят за закъснението и промяната на пътя на вълната, като те също зависят от 

концентрацията на електрони в слоевете на йоносферата. За оценяване на грешките 

математически, най-общо казано, се използва обобщеният физически параметър, наречен 

общо електронно съдържание или количество (Total Electron Content – TEC) по пътя на 

вълната от сателита до приемника. Това е вид параметър, твърдо свързан с електронната 

концентрация. В резултат на тази концентрация, т.е. като функция от TEC, се наблюдават 

следните явления, внасящи грешки, както от закъснения, така и от промяна на пътя на 

движение на вълната: Фарадеево въртене (промяна на поляризацията на вълната в 

магнитно поле); описаното по-горе закъснение; промяна на посоката на движение на 

вълната, дължащо се на рефракцията и оттук промяна на пътя на вълната, респ. 

псевдодистанцията; поради случайни неравномерности в разпределението на 

електронната концентрация се получават други ефекти, тук по-сложни за описване, но и 

те допринасят за грешки; следващо явление са т.н. сцинтилации, които се дължат отново 

на неравномерностите в концентрацията – последните се държат като лещи по отношение 

на радиовълната и могат да я фокусират или дефокусират, а това се изразява в промяна на 

амплитудата, фазата и ъгъла на падане на лъча (това именно се нарича сцинтилации), а 

всичко това допринася сериозно за грешките. Подробното математическо описание на 

тези явления може да се намери например в [9], [10], но в тази статия по-долу ще бъде  

показано съвсем накратко и то само основни неща, тъй като както се казва „от дърветата 

може да не видим гората”. Във всеки случай трябва ясно да се посочи, че, за разлика от 

тропосферните ефекти, всички тези йоносферни ефекти зависят от честотата (за такива 

ефекти се казва, че са дисперсивни, за разлика от тези в тропосферата, например). Т.е. 

поне количествено, те са различни при различните честоти. Този факт е много полезен – 

ако сателитите излъчват и приемниците приемат на поне две честоти своята информация, 

съществуват надеждни методи за компенсация на посочените грешки. Методът с двете 

честоти се нарича точно така – DF method (DUAL FREQUENCY METHOD). Но масата от 

битови приемници (както и при останалите GNSS системи) са основно едночестотни (SF – 

single frequency). За отстраняване и компенсиране на посочените грешки при тях може да 

се разчита единствено на модел, който предвижда промяната на пътя и закъсненията, 

дължащи се на йоносферата. Това е също, както при тропoсферата, но тук е доста по-

сложно. Освен това, както при всеки модел, той е по-неточен в сравнение с DF метода. В 

едно изречение – този модел предвижда електронната концентрация по пътя на сигнала. 

След това в приемника, чрез съответни математически процедури – задача на софтуера на 

приемника – се изчисляват грешките и се правят съответните корекции. За да е възможно 

това, в навигационното съобщение на съответните сателити (чийто сигнал се приема от 

приемника) се включват необходимите коефициенти, изчислени по модела, за който стана 

дума и приемникът ги ползва, за да изчисли нужните корекции. Грешките без прилагане 

на подобен модел при едночестотното излъчване и приемане могат да достигнат до 

няколко десетки и повече метра, което очевидно е неприемливо. Вж. например [11]. 
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Моделът, въз основа на който се прави предвиждането за електронната 

концентрация в йоносферата по пътя на сигнала, се нарича NeQuick. Той е създаден 

основно за климатологични предвиждания. За целите на GALILEO е модифициран и често 

в литературата се използва съкратеното наименование NeQuick G (от GALILEO). При 

GPS се използва доста различен модел и подход. Идеята и изчисленията при GALILEO 

най-общо и без излишни подробности са следните: 

Ако се знае електронната концентрация Ne по пътя от сателита до приемника и се 

интегрира тя по този път, ще се получи общото електронно съдържание (количество) TEC 

(виж по-горе). Има два вида TEC – VTEC (вертикален) и STEC (наклонен). Сложно е за 

обяснение, но се използват и двата при предвиждането. Най-общо казано може да се 

предвиди и изчисли VTEC, а в приемника се коригира с коригиращ фактор, зависещ от 

елевацията и се полу чават нужните данни за  STEC. Така основният е STEC. Тогава 

груповото закъснение на сигнала, което е преобразувано в метри, е: 

D = ∆s = 40.3xSTEC/f
2
 [m] (8), където  

D = ∆s е дистанцията (корекцията на грешката), определена от закъснението на сигнала, 

дължащo се на електронната концентрация;  

f е честотата и STEC e обяснен по-горе. 

Проблемът е, че определянето на STEC  е много трудна задача, която не винаги е 

възможно да се реши с много голяма точност, въз основа на модела NeQuick G. По този 

начин  обикновено се коригират до 68 % [13] от грешките, което се счита за 

удовлетворително за едночестотен приемник. Точността в общото определяне на мястото, 

с използване на NeQuick G,  в хоризонтална равнина е 2 m, a във вертикална 3 m – а това 

за едночестотен приемник, без никакви други системи (като диференциални поправки и 

подобни), е много висока точност. В действителност тя обикновено е по-висока. Тъй като 

STEC зависи от такива фактори като слънчевата активност (11-годишен цикъл), частта от 

денонощието, географското местоположение, сезона, магнитното поле на земята, то 

точността, с която се определя STEC, се променя с промяната на всички тези фактори. 

Например ако максималната слънчева активност е по-ниска в даден период, в сравнение с 

друг, то тогава точността на определянето в по-висока [13].  

 За предикцията описваният алгоритъм разчита на основен параметър, а именно 

„Ефективно йонизационно ниво” Az (Effective Ionisation Level, Az): 

Az = a0 + a1 (modip) + a2 (modip)
2 

(9), където 

 a0, a1, a2 са коефициенти, предавани от сателита към приемниците. 

 modip e модифицираната географска ширина на дипа (инклинацията) на мястото на 

приемник в градуси, често modip се означава с μ.  Това означава, че освен трите 

коефициента, приемникът трябва да получава и съответната  modip. Земята е разделена на 

5 района. Сателитът излъчва флаг на района. Това е с цел софтуерът на приемника да 

провери дали съответнaтa modip показва географска ширина, отговаряща на съответния 

флаг (намираща се в зоната определена от флага) – необходимо е при изчисленията по 

представения алгоритъм. Тези райони са: 
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Region 1 60deg < MODIP ≤ 90deg 

Region 2 30deg < MODIP ≤ 60deg 

Region 3 -30deg ≤ MODIP ≤ 30deg 

Region 4 -60deg ≤ MODIP < -30deg 

Region 5 -90deg ≤ MODIP < -60deg 

 Изчисленията са в следната последователност (как в действителност работи целият модел 

при корекция на грешката): 

1. Оценява се Az като се използват коефциентите a0, a1, a2, излъчени от сателита и се 

ползват изчислените modip от матрицата DIPLATS в NeQuickG модела (последното 

зависи от оценената позиция на приемника преди корекцията на грешката) 

2. Изчислява се електронната плътност за точка по пътя от сателита до приемника, 

като се ползва получената Az 

3. Стъпки 1 и 2 се повтарят многократно за различни точки по пътя, като броят на 

точките и разстоянията между тях зависи от височината, като тук се прави 

компромис между точността на интеграцията и времето, необходимо за това 

4. Интегрира се електронната плътност по пътя (лъча), за да се получи STEC 

5. Използва се формулата от уравнение (8) с коефициент във вида: ∆s = (40.3 x 10
16

)x 

TEC/f
2 

(m), където ∆s e изчислената корекция на псевдодистанцията, дължаща се на 

закъснението в йоносферата, която се ползва в приемника, за да се получи 

истинската дистанция. Коефициентът 10
16 

е за да се получи резултатът в метри за 

определената честота, на която излъчва сателитът и на която приема приемникът на 

GALILEO. 

Има много изчисления и подробности в този модел, които не са засегнати  тук. Целта на 

неговото кратко описание в тази статия бе да се добие представа за сложността на 

откриване и коригиране на една от грешките, която влияе в много голяма степен на 

точността на определяне на мястото, а именно грешката, предизвикана от йоносферните 

явления и как се води борбата с нея при едночестотните приемници. 

III. Измерване на времето в GALILEO 

От предходното разглеждане е ясно, че определянето на мястото на обект всъщност се 

основава на измерване на времето и корекция на разнообразни грешки. Едната от 

грешките при измерване на времето от часовника на приемника вече бе разгледана. Тук 

ще се разгледат часовниците на сателитите (при които неточностите, макар и много по-

малки, също могат да въведат грешки при измерване).  За да стане по-ясно колко е важна 

точността, ще се разгледа пример:  

23222000 m/ 299792458 m/s = 0.07746 s, където: 

23222000 e височината на орбитата на сателита над повърхността на земята в метри, 

299792458 е скоростта на светлината (на радиовълната) в m/s, и 0.07746 е времето в s, 

необходимо на сигнала да пристигне от орбита до повърхността на земята, ако пътят и 

дистанцията съвпадат (т.е. пътят е права линия) 
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Ако е нужно да се получи мястото с точност до 1 m, нека да изчислим времето, 

което изминава радиовълната.  Необходимо да се пресметне времето за изминаване на  1 

m. Това е 1 m = 1/299792458 = 3.33564E-09 = 3.34 nanoseconds. T.e. при грешка на 

часовника само от около 3.34 наносекунди (наносекунда – милиардна част от секундата) 

грешката в определяне на мястото вече е 1 метър. С други думи при нужда от точност 

около метър на определяне на мястото, времето, изчислено по-горе от 0.07746 s (ако 

приемникът е на повърхността на земята и лъчът от сателита пристига по права линия) не 

трябва да е по-неточно от изчисленото с повече от 3,34 наносекунди. Да видим какво 

прави това в проценти от изчисленото време за пристигане: (3,34/ 0,07746.10Е+9).100 = 

4.3119E-07% =0,00000043119% - невъобразима точност, но практически необходима. 

За да се постигнат такива точности, се използват два вида атомни часовници на 

всеки сателит. Единият от тях е рубидиев атомен честотен стандарт, а вторият е пасивен 

водороден мазер. Рубидиевият има точност от порядька 3 секунди на един милион години, 

а водородният даже е по-точен – около 1 секунда на милион години [14].  И двата работят 

на еднакъв принцип. Специално в рубидиевия стандарт има две ясно отделени части – 

атомна, наричана и физическа част и радиоелектронна част [15, 16]. Атомите в даден 

материал (рубидий) се активират чрез външен импулс. Вследствие на това те преминават в 

по-високо енергетично състояние. След това, при спиране на активиращия импулс,  те 

отново преминават в по-ниското стабилно енергетично състояние. При тези преходи 

атомите отдават енергия с много висока честотна стабилност. Тази стабилност на 

получената осцилация е свойство на даден атом (т.е. на дадено вещество). Това 

генериране на честота с изключителна стабилност е задача на физикалната част на 

системата. За да се направи много стабилен часовник, е необходимо да се детектира по 

определен начин тази получена стабилна честота и след това да се използва тя като база за 

времето в един прецизен елекронен брояч. Тази детекция се изпълнява от електронната 

част на стандарта (в случая рубидиевия стандарт). Но в действителност има много 

подробности в техническото решение, като специална рубидиева лампа, стабилизации на 

токове, напрежения, използване на стабилизиращи обратни връзки, специални топлинни 

изолации, филтри и усилватели с твърде високи показатели, използване на 

високопрецизен детектиращ фотодиод, на честотни умножители с изключително високо 

ниво на умножение и т.н. Всичко това не е необходимо да се разглежда в подробности и  е 

споменато само, за да се получи представа колко са сложни часовниковите системи, 

използвани в сателитите на GNSS (във всички системи, не само в GALILEO). Трябва да се 

отбележи, че рубидиевият часовник (честотен стандарт) е вторичен часовник в Галилео. 

Съгласно документите на ESA (European Space Agency) точността на такъв  часовник е 

1,8 наносекунди за 12 часа. Ако се следва вече даденият пример по-горе, това означава, че 

при максималното отклонение в 12-я час, ще се получи грешка от около 0,5 m при 

определяне на мястото на приемника. А това вече е много голяма точност, като се има 

предвид, че няма други поправки, освен сверяването на часовника на определено време 
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със стандарт (референтна поправка) от земята – това ще се разгледа малко по-подробно 

при разглеждане на наземния сегмент на системата. 

Първичният часовник е конструиран въз основа на пасивен водороден мазер. 

“MASER” е акроним от “Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. 

Този израз описва накратко действието на мазера („Laser” е същото, като вместо 

„microwave” е „light”). За целите на GNSS е най-важно, че въз основа на такъв мазер може 

да се конструира часовник с много голяма точност и стабилност. За часовниците, 

използвани в GALILEO тази точност от порядъка на 0,45 наносекунди за 12 часа. 

Накратко принципът на действие е следният: Атомният водород има един протон и един 

електрон. Всяка от тези частици има спин ½ . Като спинът на двете може да е паралелен 

(еднакъв по посока) и антипарален. При паралелния спин енергията на състоянието на 

водородния атом е по-голяма и това енергетично ниво на атома може условно да се означи 

като състояние F1, а при антипаралелния енергията е по-ниска и това състояние се 

означава като F0. При преминаване от състояние F1 към състояние F0 се получава 

електромагнитно излъчване с честота 1420 MHz (1,42 GHz) – по-точно 1420.40575177 

MHz [20]. И това електромагнитно трептение е с изключително голяма стабилност. 

Именно този факт се използва за направа на точни и стабилни във времето атомни 

часовници с водородни мазери.  

Ако електромагнитна енергия с честота 1420 MHz от  външен  източник облъчи 

водородните атоми, те ще преминат от едното в другото от тези състояния. Ако атомът е в 

състояние F0 с по-малката енергия, той ще премине в състояние F1 с по-голямата енергия. 

В този случай атомът ще абсорбира енергия от външното облъчване. Ако атомът е в 

състоянието с по-голяма енергия F1, той ще премине към състоянието с по-малка енергия 

F0, като отдаде кванти енергия във вид на излъчване на честотата 1420 MHz, каквото е 

характерното излъчване на водородния атом, както вече стана въпрос. Тъй като това се 

предизвиква от подаване на външна енергия, процесът се нарича „стимулирана емисия на 

радиация” (stimulated emission of radiation), откъдето идва името на устройството. 

Излъчената енергия на атома с изключително точна и стабилна честота ще повиши 

енергията на външния източник, който е стимулирал преминаване към състояние с по-

ниска енергия. Следователно радиацията ще бъде усилена (при това ще бъде с точността и 

стабилността на радиацията на водородния атом – оттук е основанието тези часовници да 

се наричат атомни). Ако се подберат водородни атоми, повечето от които са в енергетично 

състояние F1 (така е на практика) ще се получи това, към което се стремим. По-долу ще се 

обяснят още някои подробности. Това е направено, тъй като в много статии и книги по 

въпроса правилно е обърнато особено внимание на точността и стабилността на 

сателитните часовници, но не и как те са построени. А това е нужно за цялост и 

хомогенност на статии като тази, която разчита и е насочена към една много любопитна (в 

най-добрия смисъл) публика. Избирането на водородни атоми, които са само в по-високо 

енергетично състояние става много лесно, тъй като в постоянно магнитно поле тези атоми,  

когато се формирани като лъч, се отклоняват по един начин, а тези на по-ниска 
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енергетична орбитa – по друг. Следователно формирането на подходящо постоянно 

магнитно поле с високо качество е много важен аспект от работата на атомния водороден 

мазер, респективно часовник. Принципът на действие на водородниия пасивен (H-maser) 

мазер е показан на фиг. 4: 

 

 

 
 

Един обемен резонатор е настроен на честота 1420 MHz, колкото е честотата на 

излъчване на водородния атом (резонансната честота на водородния атом). В обемния 

резонатор са подава висока честота 1420 MHz, генерирана от основен кварцов осцилатор. 

Едновременно с това се подава и поток водородни атоми, избрани само такива, които са 

възбудени до високото (F1) енергетично ниво. Този избор (отделяне на атоми с високо от 

такива с ниско (F0) енергетично ниво) става с магнитния селектор – страничните стрелки 

под селектора показват отделянето на атоми с ниско енергетично ниво, които не 

постъпват в обемния резонатор. Когато честотата 1420 MHz, генерирана от кварцовия 

резонатор, взаимодейства с потока на водородни атоми, последните преминават от високо 



19 
 

към ниско енергетично ниво и едновременно с това излъчват с изключително 

високостабилна и точна честота (това се нарича водороден атомен резонанс). Честотата на 

резонанса може да се отличава малко от честотата на кварцовия генератор. Нещо повече – 

честотата на кварцовия генератор не е толкова стабилна, но последващата електроника 

обработва именно нея, за да се конструира атомния часовник. За да се получи тази честота 

стабилна като честотата на атомния резонанс на водорода, се постъпва по следния начин: 

входящата честота  1420 MHz от кварцовия генератор се модулира фазово със сигнали 

12.3 Hz и 12.3 KHz. Модулираният сигнал с 12.3 Hz взаимодейства с фазово отместената 

честота, получена вследствие атомния резонанс. При това взаимодействие се получава 

резултантна амплитудна модулация, която е пропорционална на грешката между двете 

честоти. Един амплитуден детектор изработва сигнал с постоянно напрежение, което 

също е пропорционално на грешката. Този сигнал се използва от електрониката, за да 

донастрои кварцовия генератор на честота, точно  равна на много стабилната честота на 

атомния водороден резонанс. Тази коригирана честота на кварцовия генератор възбужда 

обемния резонатор вече на точната честота на атомния резонанс. Сигналът  с тази честота 

се извежда от обемния резонатор през сонда „изход – стабилна честота 1420 MHz”.  За да 

е валидно това обаче, е необходимо и обемният резонатор да е  точно настроен. За целта 

се ползва сигналът с фазова модулация на основната честота, но този път с модулационна 

честота 12.3 KHz. Подробности за този процес няма да се показват, тъй като са сложни и 

не са особено необходими за разбиране на принципа. Точната и стабилна изходна честота 

(сигналът с тази честота) се обработва от специалните електронни схеми, за да се получи 

атомен часовник с изключително голяма точност и стабилност. Още един път –  атомният 

водороден часовник, на основата на пасивен водороден мазер е основният часовник на 

сателитите на GALILEO. 

Корекция и синхронизация и на тези точни и прецизни атомни часовници (както 

водородните, така и рубидиевите) е нужна, тъй като с времето тяхната точност се 

намалява. За тази цел съществува т.н. GST (Galileo System Time). Това е изключително 

сложна наземна служба/лаборатория/функция в състава на системата. Тъй като е част от 

наземния сегмент, ще бъде малко по-подробно разгледана в описанието на наземния 

сегмент, по-долу в статията. 

IV. Грешки в GNSS GALILEO, дължащи се на релативистки ефекти 

Основните релативистки ефекти, които се вземат предвид и се коригират грешките, 

дължащи се на тези ефекти във всяка GNSS, включително GALILEO, са: 

 Разлика във времената на две системи, едната от които  се движи, а другата е 

неподвижна, или поне се движи с много по-ниска скорост 

 Разлики във времената на системи, които има съществено различаващи се 

гравитационни потенциали 

 Гравитационни релативистки ефекти (промяна) на честотата 

 Гравитационни релативистки ефекти върху пътя на електромагнитната вълна 
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 Релативистки ефекти, дължащи се на въртенето на Земята 

 Релативистки ефекти, дължащи се на ексцентрицитета на сателитните орбити 

 Релативистки ефекти, дължащи се на ускорението на сателитите 

 От тези по-долу ще се разгледат само първите две. Тъй като иначе статията ще стане 

прекалено голяма, а с разглеждането на първите се дава ясна представа за същността на 

релативистките ефекти, които се вземат предвид от алгоритмите на GALILEO. 

Тези грешки отново са свързани с времето. Те се дължат на ефекти, предвидени и 

гениално обяснени както от Специалната теория, така и от Общата теория на 

относителността. Има няколко релативистки ефекта, които имат влияние върху точността 

на определяне на мястото. Тези ефекти са описани по-горе, а най-подробно в [21]. Тук ще 

се спрем само на тези, които са пряко свързани с времето. В Специалната теория на 

относителността е показано и доказано, че времето в един бързо движещ се обектът върви 

по-бавно (изостава), спрямо времето в друг обект, който е по-бавен или неподвижен 

(спрямо собствената си координатна система). С други думи часовниците на сателитите 

ще изостават спрямо часовниците на повърхността или близо до земята, които се движат с 

много ниска скорост спрямо тази на сателитните часовници (Ефект “Time Dilation”, 

поради относителната скорост). Ако този ефект не се коригира, разликата във времената 

между двата часовника вече няма да се дължи само на времето за разпространение на 

сигнала от сателита до наземния приемник, но и от добавената грешка от този 

релативистки ефект. Това, разбира се, ще въведе грешка в определяне на мястото. Ефектът 

“Time Dilation” може да се дължи и на гравитационни ефекти, обект на и обяснени от 

Общата теория на относителността. Там изрично се доказва, че часовник до голяма 

гравитационна маса (с малък гравитационен потенциал) изостава спрямо такъв, който е 

далеч от такава маса (там, където гравитационният потенциал е по-голям). Т.е. 

часовниците на Земята ще изостават, спрямо тези на сателитна орбита. Но това е точно 

противоположно на ефекта от скоростите. Следователно може да има някаква 

компенсация. За съжаление гравитационните ефекти са много по-съществени. И те също 

трябва да се коригират, за да е точно определяне на разстоянието. Както тези ефекти се 

вземат предвид в алгоритмите на GALILEO (и всички други GNSS), така се постъпва и с 

останалите релативистки ефекти. Още един добър източник на информация за 

релативистките ефекти в GNSS, за тези, които се интересуват е [22]. 

 

V. Космически  сегмент 

 След разглеждане на принципите на GALILEO, ще се разгледат последователно 

космическият и наземният сегмент и услугите, реализирани в системата. Макар че 

честотите, на които се работи се отнасят и за наземната, и за космическата част, поради 

важността на този въпрос и използването на честотите в по-следващите разглеждания, тук 

първо ще се дискутира този въпрос. По-горе вече бе казано, че приемниците могат да 

работят в едночестотен или двучестотен режим. Даже от това следва, че системата  трябва 

да работи поне на две честоти. На фигура 5. е илюстрирана работата на две честоти. 
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Фиг. 5. GALILEO, Space Segment. Точността е много по-голяма при двучестотна работа DF - 

дясно, отколкото при едночестотна SF – ляво. Сините лъчи представят втората честота. Графиката 

е намалена по размер. 

Copyright: ©GSA. Публикува се съгласно условията за публикуване на Европейската GNSS 

АГЕНЦИЯ: https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use 

 Всеки сателит излъчва десет навигационни сигнала. За тях естествено са нужни 

различни честоти. Използването на честотите в GALILEO е ясно класифицирано в два 

типа: Излъчване на сигнали с навигационни данни и излъчване на пилот-сигнали. 

Последните са нужни за правилната техническа работа на системата. Двата типа сигнали 

(с данни и пилот-сигнали) са ортогонални, т.е. отместени са по фаза на точно 90⁰, като 

това дава възможност да се отличават, макар и на една и съща честота. По този начин и 

честотният спектър се ползва по-рационално (виж [23]).  

 На фиг. 6 може да се види честотното разпределение. Трябва да се каже, че не само 

GALILEO използва тези честоти. Някои от тях например са общи за GALILEO и GPS, и 

това разрешава въпроса за съвместимостта. Освен това в същите диапазони (но не с точно 

същото разпределение и ширина на диапазоните) работят и GLONASS, и BeiDOU. Фиг. 6. 

не представя цялата сложност на честотното разпределение, но дава много добра обща 

представа за точните използвани честоти. По принцип GALILEO използва повече честоти 

(зависи и от услугите) от другите системи. Това именно е едната характеристика на тази 

система, даваща възможност за по-голяма точност в сравнение с другите системи. Тук 

само накратко ще се посочат коя от услугите на GALILEO в кой диапазон работи. Самите 

услуги се разглеждат по-подробно в края на статията. Услугите OS (Open Services - 

безплатни), CS (Commercial Services – платени, сега вече се наричат HAS, вж. при услуги, 

по-долу), SOL (Safety of Life – безплатни, вече означавани стандартно, т.е. SAR) използват 

E5a и E5b, а също и L1. Oсвен това услугата CS (HAS) използва и E6. Услугата PRS 

(Public Regulated Services – ограничена, например до държавни органи) използва Е6, Е2, 

Е1. Въпросите за видовете модулации, както и мултиплексинга могат да се намерят в 

посочените по-долу многобройни публикации, например [24], и тук няма да се се 

разглеждат, за да не стане статията огромна.  

https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use
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 След това необходимо разглеждане на честотите, ще бъде разгледан космическият 

сегмент на системата по-задълбочено. 

 „Галилео” (GALILEO) се състои от 30 сателита (това е първоначалната идея, в 

момента – септември 2020 те са 26, а се очаква изстрелване и на 27-я, като не всички са 

оперативни (виж.по-долу). От тях 24 са оперативни и 6 са резервни (това е също като 

първоначална идея). Европейската система GALILEO (GALILEO) е съвместима до голяма 

степен с останалите действащи глобални навигационни сателитни системи GPS (САЩ), 

Glonass (Русия), BeiDou (Китай). Характерно за нея е, че е с най-висока точност в 

сравнение с всички останали при равни други условия. Друга много характерна черта е, че 

има изключително добро покритие с радиосигнал и работи с голяма точност в полярните 

географски ширини и специално в Арктика. „ГАЛИЛЕО” е чисто гражданска и с това 

съществено се отличава от останалите три. Разбира се, както останалите могат да се 

ползват за граждански цели, така и GALILEO може да се ползва за военни и специални 

цели. И още една отлика от останалите системи – тя е единствената, която работи актив  но 

с COSPAS SARSAT със специално проектирани и поддържани услуги при търсене и 

спасяване (SOL). Оперативна е (за основните услуги) от 2016 г.  

По-нататък ще се разгледат основни важни характеристики на космическия 

сегмент. Разбира се, той се състои от сателитите на орбита. В различни източници могат 

да се намерят различен брой описани сателити, както бе коментирано и малко по-горе. 

Това не е грешка, а различно третиране – някои описания включват резервните сателити 

на орбита, други – не. Освен това някои включват и изстреляните, но неоперативни по 

различни причини сателити, както и по-стари идеи в системата, които са се променили 

през годините, вследствие на опита. Затова могат да се срещнат цифри от 30 до 24 броя 

сателити на орбита в GALILEO. За да стане по-ясно тук се публикува таблица, която е 

валидна към 20 август, 2020 г.  
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  До август, 2020 г. са изстреляни и са оперативни на орбита следните сателити на 

GALILEO (източник: https://www.gsc-europa.eu/system-service-status/constellation-

information) 

  Номер 

по ред 

Номер на сателит 

на орбита 

Име на сателит  

на орбита 

1 GSAT0101 Thijs 

2 GSAT0102 Natalia 

3 GSAT0103 David 

4 GSAT0104 Sif (неизползваем) 

5 GSAT0201 Doresa (в тестова фаза) 

6 GSAT0202 Milena (в тестова фаза) 

7 GSAT0203 Adam 

8 GSAT0204 Anastasia (неизползваем) 

9 GSAT0205 Alba (неизползваем) 

10 GSAT0206 Oriana 

11 GSAT0208 Andriana 

12 GSAT0209 Liene 

13 GSAT0210 Danielė 

14 GSAT0211 Alizée 

15 GSAT0207 Antonianna 

16 GSAT0212 Lisa 

17 GSAT0213 Kimberley 

18 GSAT0214 Tijmen 

19 GSAT0215 Nicole 

20 GSAT0216 Zofia 

21 GSAT0217 Alexandre 

22 GSAT0218 Irina 

23 GSAT0219 Tara 

24 GSAT0220 Samuel 

25 GSAT0221 Anna 

26 GSAT0222 Ellen 

27* GSAT0223 Patrick 

 Не е изстрелян, очаквана дата 15 декември, 2020 

От показаните в таблицата 27 сателита  през юни, 2020 г. 21 са оперативни, 2 са в 

тестов период, 3 не са в готовност за работа (не могат да се ползват засега) и 1 не е 

изстрелян. С този брой сателити GALILEO е напълно работоспособна, но за да се 

декларира официално това (което се очаква до края на 2020 г.) е необходимо да се 

изстреля и намести на орбита 27-мия сателит (GSAT0223, Patrick). (GSAT – значи 

GALILEO Satellite). 

Сателитите се движат по кръгови орбити. Орбитите са три, с инклинация 56⁰ една 

спрямо друга. За ефикасна работа на системата е необходимо да има 8 сателита на орбита, 

на еднакво разстояние един от друг. За резервираност е нужен поне един резервен сателит 

https://www.gsc-europa.eu/system-service-status/constellation-information
https://www.gsc-europa.eu/system-service-status/constellation-information
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за всяка орбита. Така за пълна система са нужни 27 сателита. Разбира се, те може да са и 

повече – например да има повече резервни сателити. Тук обаче е необходимо да са 

отбележи, че и с по-малко сателити също е възможна пълноценна работа на системата 

Сателитите са разположени на разстояние 23222 km от повърхността на Земята. 

Това че орбитите са  кръгови е много важно, тъй като всеки ексцентрицитет на орбитите 

(елипсовидност на орбитите) води до съществени, трудни или невъзможни за корекция 

грешки – точно поради тази причина, поради неправилно действие на извеждащия модул 

и поставяне в грешни елиптични орбити през 2014 г., два от сателитите не са използваеми 

за навигационни цели.   

За яснота е необходимо да се разгледа как е оборудван всеки сателит – от типа и 

задачите на оборудването стават ясни и повечето начини на функциониране. Най-лесно 

това става, като се разгледат външните части на сателита, като антени (излъчващи и 

приемащи информация), сензори за насочване на спътника, пропулсивен комплекс за 

маневриране на орбита (за корекции) и др. п. Всеки сателит има лазерен рефлектор 

(понякога наричан „ретро-рефлектор”), който служи за много точно лазерно определяне 

на мястото на орбита  спрямо определени точки на Земята – по този начин може да се знае 

мястото на сателита на орбита с много голяма точност. Това измерване не се прави 

постоянно, а с периодичност според техническата дефиниция на GALILEO. Сателитът са 

захранва чрез слънчеви панели. За да са насочени те винаги към Слънцето, се използват 

слънчеви сензори, които подават нужната информация за обработка от вътрешния 

компютърен комплекс и подаване на нужните команди към задвижващите устройства. За 

маневри на орбита се използват 4x4 (1+1 на всеки ъгъл на модула) пропулсивни 

(задвижващи) устройства. Целият пропулсивен комплекс е модулно монтиран и е от 

едната страна на сателита (за разлика от други системи, където пропулсивните устройства 

са разпределени по целия сателит). Четирите (двойни) пропулсивни устройства са 

монтирани по четирите ъгъла на пропулсивния модул. За задвижващ пропелант се ползва 

химически агент, който започва да отдава нужната енергия след активиране от 

катализатор – такива устройства се наричат монопропелантни пропулсивни устройства. 

Енергията за работа на устройствата се доставя чрез соларна енергетична установка, като 

соларните панели заемат една сравнително голяма площ и са разположени от две страни 

на сателита, подобно на крила, затова често ги наричат “solar wings”. Сателитът е 

съоръжен с антена за преизлъчване на получените SAR (Search and Rescue) сигнали в 

посоката към Земята, към Спасително-координационните центрове. Тази антена (и 

приемо-предавателната апаратура, разбира се) работи в L-band. Това е честотният банд от 

1-2 GHz.Следващата антена е тази на 406 MHz. Тя приема дистрес (и локейтинг) 

сигналите от активираните буйове на 406 MHz от система COSPAS SARSAT (GALILEO е 

единствената GNSS система, специално прoектирана да работи съвместно с COSPAS 

SARSAT). Следва втора (главна) L-band антена. Нейната задача (заедно със съответните 

предаватели) е да излъчва навигационните съобщения към ползвателите – както към 

приемниците на ползвателите (кораби, самолети, индивидуални приемници, например 
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вградени в смартфони и т.н.), така и за контрол към наземния сегмент на системата. Всеки 

сателит има вградени два земни сензора. Тяхната задача е да подават информация, за да 

може съответната част на сателита да се държи винаги обърната към Земята, така че 

антените да са правилно насочени. Има и една C-band антена. Това е бандът (честотната 

лента) от 4 – 8 GHz, като често се разширява надолу до 3.7 GHz. Задачата на тази антена 

(заедно със съответните приемници – приемниците са може би най-сложните устройства 

след часовниците) да приема навигационните съобщения от наземните станции на система 

GALILEO. Такива връзки от Земята към сателитите се наричат „връзки нагоре” (uplink), а 

от сателитите към земята – „връзки надолу” (downlink). Разбира се сателитът има  и още 

доста други системи. Тук влизат 4 атомни часовника – по два действащи от всяка система 

– водороден мазер (по-точен и основен) и атомен рубидиев часовник (по-неточен) и още 

по един от същите видове, които са резервни, но винаги могат да заемат мястото на 

основните при евентуални дефекти. Всеки сателит разполага с бордова компютърна 

система, на която е поверено цялостното управление на процесите. Не бива да се забравят 

и акумулаторните батерии, които осигуряват цялостното функциониране на всеки сателит, 

както и системата за съхранение на химическите агенти за пропулсивния комплекс. 

Бордовата електрическа захранваща мрежа, основана на акумулаторно захранване, е 

петдесет волтова (50 V). За сателитите от окончателната система се използват батерии на 

основата на 64 реда (свързани в паралел), като всеки ред се състои от 11 клетки, свързани 

последователно. Очаква се тези батерии да деградират до степен на неизползваемост след 

14 години на орбита (акумулаторите са едни от основните елементи, определящи 

жизнения цикъл на сателита), като има възможност (според симулациите) и за по-дълъг 

живот [25]. При условие, че е предвидена активност на сателита 12 години, това е много 

добър показател за батериите. Клетките, от които са съставени те, са производство на 

SONY. Всеки сателит в система GALILEO се изгражда на модулен принцип, което го 

прави както ефективен за производство и предварителни тестове на Земята, така и по-

надежден. Общото тегло на сегашните сателити е около 720 kg. (Подробности могат да се 

намерят на https://gssc.esa.int/navipedia/images/d/d2/ExternalPartsGalileoSatellite.png). 

В статията „GALILEO –  Европейска система за глобална сателитна навигация”- 

Димитров, Стефан и “Морски вестник”, 2006 г,  Варна, ИК “Морски свят” - могат да се 

намерят още подробности за пропулсивния комплекс на първите изстреляни сателити от 

системата.  

Космическият сегмент е една от най-важните части на системата, но поради 

голямата дължина на статията другите подробности ще бъдат оставени на любопитството 

на читателите. В мрежата, и особено в сайтовете на ESA и GSA, могат да бъдат намерени 

огромно количество факти и обяснения. На фиг. 7 е показан модел на сателит от 

GALILEO, върху който ясно се виждат главната антена (жълто-оранжевите сектори), SAR 

антената (под главната) и начинът на закрепване на соларните панели. 

https://gssc.esa.int/navipedia/images/d/d2/ExternalPartsGalileoSatellite.png
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Фиг.7 Моделът се намира в Galileo Control Centre, Oberpfaffhofen, Germany. Снимката е намалена 

по размер. 

Copyright: ©GSA. Публикува се съгласно условията за публикуване на Европейската GNSS 

АГЕНЦИЯ: https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use 

 

VI. Наземен сегмент 

 В разработените и публикувани досега три статии за GNSS GALILEIO от автора и 

„Морски вестник” има бележки, които сочат, че в следваща статия ще се разгледа 

наземният сегмент на система GALILEO. В настоящата статия се изпълнява това 

обещание. На фиг. 8 е показана опростена блокова схема на наземния сегмент и връзката 

му  както с космическия сегмент, така и с външните интерфейси  и множеството от 

потребители на услугите на система GALILEO. Абревиатурите и акронимите са 

разшифровани в обяснителния текст. 

https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use
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Фиг. 8. Наземен сегмент на система GALILEO 

  В сърцето на наземния сегмент са два контролни центъра  (GALILEO Control 

Centres – GCC) – единият в Oberpfaffenhofen, Германия (илюстрация на  фиг. 9) и другият 

във FUCINO, Италия – илюстрации на фиг. 10 и фиг. 11). Те не са резервиращи един за 

друг, т.е. задачите им не са еднакви. Но обменят взаимно информация. Това може да се 

види от фиг. 8. Например центърът във Фучино е свързан с множеството сензорни 

наземни станции (GALILEO Sensor Stations – GSS), както и с предавателни станции 

„нагоре” (Up link Stations – ULS). Центърът във Оберпфафенхофен от своя страна е 

свързан със станциите за телеметрия, проследяване и управление  на сателитите 

(Telemetry, Tracking & Control stations – TT&C). Не е пресилено да се каже, че центровете 

са най-критичната инфраструктура на GALILEO. Всеки от центровете контролира 

функции, които се поддържат от наземен контролен сегмент (Ground Control Segment – 

GCS) и наземен сегмент на мисиите (Ground Mission Segment – GMS).  GCS  има за 

основна цел да поддържа сателитите на техните места чрез редица операции, подпомагани 

от системата за телеметрия, проследяване и управление (TT&C). Също така в задачите са 

включени наблюдение на сатeлитите, управление и наблюдение на полезния товар 

(електронните системи), различните функции за автоматизация на процесите, коригиращи 

операции, както и свързаните с полезния товар операции (настройки, корекции и т.н.). От 
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горната схема и връзката с TT&C се вижда, че тези дейности са основна задача на GCC в 

Oberpfaffenhofen. С една дума този център поддържа техническото състояние на 

сателитите и техния полезен товар. 

 

Фиг. 9. GALILEO Control Centre (part), Oberpfaffenhofen, Germany. Снимката е намалена 

по размер. 

Copyright: ©GSA. Публикува се съгласно условията за публикуване на Европейската 

GNSS АГЕНЦИЯ: https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use 

 

  

Фиг.10.  GALILEO Control Centre, Fucino, Italy. Снимката е намалена по размер. 

https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use
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Copyright: ©GSA. Публикува се съгласно условията за публикуване на Европейската 

GNSS АГЕНЦИЯ: https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use 

 

 

 

Фиг. 11. GALILEO Control Centre, Fucino, Italy (part). Снимката е намалена по размер. 

Copyright: ©GSA. Публикува се съгласно условията за публикуване на Европейската 

GNSS АГЕНЦИЯ: https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use 

 

Ground Mission Segment – GMS определя навигационната и временната (по-стара 

терминология, която вече трябва да се избягва, „времевата”) част на навигационните 

съобщения (това са различни мисии и оттам „Mission Segment”). Това става с помощта на 

сензеорните станции (GSS), които са многобройни и са разположени по цялата Земя. Във 

втора част на тази статия вече стана въпрос, че чрез точно определяне на мястото им, те 

служат и за определяне на GTRF (Galileo Terrestrial Reference Frame). Ясно е, че частта за 

мисиите е също изключително критична – тя всъщност определя и поддържа на 

необходимото техническо ниво, това което е важно за потребителите на услугите на 

GALILEO, а именно много точно време и определяне на съответните позиции. Тази част 

от системата комуникира със сателитите (предава им нужната информация и команди) 

чрез системата от наземни станции „нагоре” – ULS (Up Link Stations). Всъщност това е 

основна техническа задача на центъра във Фучино. 

GSS, ULS и TT&C представляват де-факто интерфейси между основните функции 

на наземния сегмент и сателитите. 

GSS – GALILEO Sensor Stations са основно приемници (но не само) от системите 

GALILEO и GPS. Те събират резултатите от измерванията и изпращаните данни чрез т.н. 

„SIS – Signal in Space (сигналите от сателитите) и ги предават в реално време към GCC 

(контролните центрове) за последваща обработка и вземане на решения за контрол от 

страна на GCC, например за корекция на часовниците. SIS могат да се намерят подробно 

описани в [26]. За яснота в статията ще се покажат само три от тях, но с голямо влияние в 

реализиране на система GALILEO и в точността на получаваната от крайните потребители 

https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use
https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use
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информация. Такива сигнали са тези за корекция на сателитните часовници – Clock 

Correction, за йоносферни корекции – Ionospheric Correction, за системното време в 

системата – GST. Поради голямото значение на GST, тази функция ще бъде описана по-

подробно малко по-долу. Необходимостите от корекция на часовниците и йоносферни 

корекции вече бяха описани в по-предни части на статията. 

ULS – GALILEO Uplink Stations разпределят и изпращат към сателитите сигналите 

от мисиите (за корекции, данни необходими на сателитите за изпълняване на техните 

задачи и т.н.).  

 За да се изпълнят сложните задачи на GNSS, те се нуждаят от допълнителни и 

важни услуги (Service Facilities, могат да се срещнат и като External Interfaces, виж. фиг. 

8), много често доставяни от отделни доставчици на услуги (Service Providers). Някои от 

тях са част от GNSS системите, но има и такива, които са независими. GALILEO също 

работи по този начин. Разбира се, във всяка система има специфики и големи разлики в 

осъществяването на тези дейности. Съвсем накратко те ще бъдат описани по-долу, 

специално за GALILEO и в терминологията на системата.  На фиг. 8 те са условно 

означени в най-долната част.  

GSC – The European GNSS Service Centre – Европейският GNSS център за услуги– 

GSC) е с основна задача да е интерфейс между първоначалнитe услуги на GALILEO за 

потребители, а именно свободната услуга OS (Open Service) и комерсиалната услуга CS 

(Commercial Service). Услугите ще бъдат описани в следващата част на статията. 

Всъщност основните функции на този център или интерфейс са да е център на експертни 

знания и споделяне на знания, както и разпространение на информация и подкрепа за 

предоставянето на услуги с добавена стойност, разрешени от основните услуги на ОС и 

CS. Т.е. той трябва да направи потребителите по-близки до услугите на GALILEO. Намира 

се в Torrejon (Торехон), Испания. 

GRSP – Geodetic Reference Service Provider – Доставчик на услуга за определяне и 

поддържане на наземната референтна координатна система на GALILEO (GTRF – Galileo 

Terrestrial Reference Frame). Основна задача на този доставчик е да поддържа 

хомогенността и точността на GTRF в границите на 3 cm, спрямо новата международна 

наземна референтна координатна система, с която GTRF е напълно съвместима. 

Международната система има означение  ITRF – International Terrestrial Reference Frame. В 

част II и на фиг. 2а в настоящата статия има малко по-подробна информация в това 

отношение. Консорциум от организации [27] изпълняват задачата на GRSP. В този 

консорциум влизат: GFZ – Германският изследователски център за земни науки, център 

„Хелмхолц”, Потсдам (Той е част от GNSS и осигурява безплатни услуги за всички GNSS 

системи, не само за GALILEO), Университета на Берн (University of Bern), Европейският 

център за космически операции (Тhe European Space Operations Center (ESOC) – намира се 

в Дармщат, Германия (подробно може да се прочете тук: 

https://www.esa.int/About_Us/ESOC), Федералната агенция по картография и геодезия (Тhe 

Federal Agency for Cartography and Geodesy (BKG) и Института за информационни 

технологии и горско стопанство в Париж (Тhe Institute for Information Technology and 

Forestry (IGN, Paris). Една друга задача на този изключително авторитетен научен 

https://www.esa.int/About_Us/ESOC
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консорциум е точното изчисляване на орбитите на сателитите във всеки момент, с което 

консорциумът (доставчикът на услуга) съществено допринася за привързването на 

позициите на потребителите към референтните координатни системи и оттук до 

получаване на много точно място на обекта (потребителския приемник), както и много 

точно време. Изчислените данни се предават до контролните центрове за последваща 

обработка, изпращане до сателитите (някои обработени данни служат за включване в 

навигационните съобщения от сателитите до потребителските приемници), коригиращи 

действия и мн. др. задачи.  

TSP – Time Service Provider – Доставчик на услуга за реализиране на системното 

време на GALILEO – Galileo System Time – GST [28]. Във въвеждащата II част на статията 

и в III част бе подробно обяснено изключителното, жизнено важното значение на точното 

време в GNSS, в частност и в GALILEO. За осигуряване на това време и точност се грижи 

точно този TSP. Тук е много важно да се припомни, че атомните часовници на борда 

работят с много голяма точност, но с течение на времето има дрейф на сигналите, 

респективно на точността им. Следователно те също трябва да бъдат коригирани и 

синхронизирани спрямо еднакво, много точно референтно време. И така, важна задача на 

TSP е да осигури синхронизирането на GST с универсалното координирано време (UTC). 

От своя страна последното е свързано със световното атомно време. Това време се 

означава TAI (френската абревиатура за „International Atomic Time”). То се получава от 

много атомни цезиеви временни стандарти (часовници), разположени по целия свят. Те са 

оптимизирани и коригирани за релативистките ефекти, дължащи се на гравитацията (виж 

IV част на настоящата статия). Тези ефекти (забавянето на времето в различни 

гравитационни потенциали е различно ) се дължат на това, че часовниците са разположени 

на височини, различни от нулевото ниво (морското равнище) на референтния модел 

(геоида) и при това всеки часовник на различна височина. Следователно за всеки часовник 

релативисткият гравитационен ефект ще бъде различен. TAI всъщност е средното 

претеглено време, получено от всички тези атомни часовници, разположени в 

лаборатории по цялата Земя. Има твърда връзка между световното координирано време 

UTC и TAI. Тя се дава от простото уравнение  UTC = TAI – 37 s (10). Но това уравнение 

се променя с годините, във връзка с добавянето на т.н. „Leap Second”, за да се отчетат 

ефектите от въртенето на Земята. Във всекидневния живот и в много практически 

приложения се използва UTC, тъй като TAI не отчита въртенето на Земята (точно от там 

идва разликата). От друга страна TAI е много точно време, основано на дефиницията за 

секунда в система SI. Тя е: 1 секунда е времето (продължителността), необходимо на 

цезиевия атом Cesium-133, за да осцилира точно 9,192,631,770 периода, което точно 

кореспондира с преминаването между две суперфини енергетични нива на атома при 

негово основно енергетично ниво  (последното означава, че не може чрез преместване на 

електрон да се понижи още  тоталната енергия на електроните, тъй като те всичките са в 

най-ниско енергетично ниво – в изходно състояние, ако се изрази това малко по 

картинно). Поради твърдата връзка (уравнение 10),  UTC е със същата точност, както TAI. 
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И сега трябва вече да се каже, че една от задачите на TSP е да осигури синхронизиране на 

системното време на GALILEO, GST с TAI (респ. UTC) с разлика не по-голяма от 50 ns 

[29]. Стартовата епоха на GST е 0h UTC, 22 август 1999 г.  Физическата реализация на 

GST и изпълнение на част от ролята на доставчика на услуга се реализира с доста сложен 

механизъм. Но в основата e т.н. „оборудване за прецизно време” („precise time facilities” – 

PTF). PTF, респективно GST, са отговорност на GMS – Ground Mission Segment от страна 

на системата GALILEO, докато TSP – Time Service Provider (или GTSP – Galileo Time 

Service Provider) реализира много задачи извън системата, но я осигурява с нужната 

информация, например разликата между TAI и   UTC, сравняване на UTC времената от 

различните часовници по света, разликата GST-UTCk, където индексът к се отнася за 

часовници, инсталирани на различни места и много други задачи. Сравняването на 

времената се извършва чрез комуникация чрез „двустранен сателитен временен и честотен 

обмен” (Тwo-way satellite time and frequency transfer – TWSTFT ). Това е сателитна система 

за сравняване на времената на атомни часовници (всъщност тя, TWTFT, се използвала и 

преди сателитната епоха, реализирана чрез измерване на фазите, изразени във време, на 

честоти в обхвата на свръхдългите вълни –  СДВ (VLF). В съвременността се използват и 

оптични връзки. Разликата не трябва да е повече от 1 наносекунда (1 ns), като в много 

случаи може да достигне дори до 100 пикосекунди (100 ps) [30]. В края накратко ще се 

разгледа PTF за пълнота на изложението. В основата на PTF  са два атомни часовника на 

основата на активен водороден мазер. За разлика от пасивните мазери, използвани по 

сателитите, активните имат още по-голяма точност и стабилност. Но сa неподходящи за 

сателити, поради маса, обем, размери и цена. От друга страна, поради чувствително по-

голямата си точност и стабилност, са много подходящи за наземния сегмент. Единият от 

тях работи като основен (master), а другият – като подчинен (slave). Тези системи освен 

атомни часовници с активен водороден мазер, съдържат GNSS приемници, а  също и 

TWSTFT станции (задължение на GTSP). За съвместимост с GPS е нужна точна оценка и 

сравняване на времето в GALILEO (GST) и GPS (GPSST). Тези функции се реализират 

както в PTF, като се използва вътрешна предикция на разликата и външна такава, 

получена от USNO (US Naval Observatory). Двете се сравняват чрез GALILEO - GPS Time 

Offest (GGTO) функция и се получава верифициран GGTO параметър и GGTO флаг за 

качество, които се подават на контролните центрове за използване в съответните корекции 

и изравняване на времената. Изложението тук е много кратко и информативно. За 

описаните функции GST, PTF и доставчик на услуги Galileo TSP (GALILEO Time Service 

Provider), при желание и нужда за по-задълбочено изучaване, може да се ползват 

източници с номера [28], [29], [30], [31], [32], показани в библиографията. 

GSMC – Galileo Security Monitoring Centre – Център за наблюдение (и контрол) на 

системната сигурност и защита от умишлени (а понякога и от непредвидени неумишлени) 

атаки на сигурността на системите, съставящи системата. Изключително важна служба, 

която гарантира устойчивостта и сигурността. Има два центъра, разположени в St. 
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Germain-en-Laue (Франция) и Madrid (Испания). Макар и много важни, в тази статия те не 

се разглеждат. 

SGDSP – SAR/Galileo Data Service Provider  – Доставчик на услуга за данни за 

работа при търсене и спасяване (тази структура отговаря за координацията на операциите 

по търсене и спасяване). SAR функциите в GALILEO се реализират съвместно с COSPAS 

SARSAT и GALILEO е единствената GNSS система, която има подобни възможности. 

Другите системи осигуряват координати и време на бедствието (или поне време на 

излъчване на сигнала или повикването за бедствие, но не работят пряко с COSPAS 

SARSAT). Поради фундаменталното значение на тези услуги на GALILEO, те ще бъдат 

подробно разгледани в следваща статия, която ще бъде посветена изключително на тях. 

Мястото на тази служба е в Toulouse, Франция. 

GRC – Galileo Reference Centre – Референтен център на GALILEO. Най-накрая към 

външните интерфейси (или услуги) принадлежи и GRC. Той е напълно независима 

структура от основните структури на GALILEO, но има изключително важна роля в 

системата – задачата на този център е да наблюдава непрекъснато и да оценява качеството 

на услугите на GALILEO. Намира се в град Noordwijk, Нидерландия. С това разглеждане е 

приключено описанието на основната структура на наземния сегмент, както е 

приблизително и опростено (но точно) показан на фиг. 8.  

Единственият въпрос, който остана да се разгледа, е въпросът за корекцията на 

сателитните часовници от данните, които са налични в наземния сегмент. Тук съвсем 

накратко ще бъде засегнат принципът. За тези, които искат подробно да се запознаят 

авторът препоръчва един по-стар документ, показан в източник  [34, page 2/5, point d.]. В 

този документ е даден полином на грешките на атомните часовници на сателитите, който 

математически моделира грешките, подлежащи на корекция. Там са включени 

коефициенти, които представят временното отклонение (Δt), както беше дефинирано във 

втора част на настоящата статия, дрейфа на това отклонение и скоростта на дрейфа. В 

полинома влизат и референтното време, доставено от GTSP, времето в система GALILEО 

– GST, релативистката гравитационна грешка. По-големи подробности по този въпрос 

(стр. 46) могат да се намерят в официалния документ, показан като източник [26], както и 

в по-новата ревизия на същия документ в чернова форма, източник [35]. Например за 

корекцията в OS (Open Service) – за услугите виж. следващата част – се използват данните 

от навигационното съобщение F/NAV, за тези по търсене и спасявaне – от навигационното 

съобщение I/NAVи за тези за CS (Commercial Service) – от навигационното съобщение 

C/NAV. Вече бе посочено, че всеки сателит съдържа четири атомни часовника – два 

рубидиеви и два на основата на пасивен водороден мазер. Въз основа на двата активни 

(другите два са back-up) се генерира местно време LGST – Local Galileo System Time. Чрез 

навигационните съобщения то се предоставя на наземния сегмент. В последния бе 

изяснено подробно как се получава референтно време GST, твърдо привързано към TAI, 

респ. UTC. Съответна структура изчислява разликата GST-LGST. Тази разлика по 

конкретна процедура се използва от оператор в наземния сегмент, за да коригира 
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съответния сателитен часовник. Важно е, че най-отговорната част се извършва под 

контрола и от оператор, а не е оставена на автоматични системи и програми. Процесът е 

засегнат в източник [21].  

VII. Услуги в  система GALILEO 

От гледна точка на потребителя, това е най-важната част. Но тъй като по въпроса има 

много информация в мрежата, включително и в споменатите в края на списъка с  

източниците три предхождащи статии на автора и „Морски вестник”, изложението ще 

бъде много сбито и кратко. 

Услугите са четири (4). Възможно е в  близко бъдеще да се допълнят, но това по-скоро 

ще са допълнения към основните услуги, а не съвсем нови такива. 

 Свободна услуга (Open Service (OS). Тя се използва и за определяне на мястото, и за 

доставка на много точно време. Услугата е напълно безплатна за потребителите. Тъй като 

системата не e военна, не се очаква нейното изключване при различни ситуации, освен в 

гранични случаи. В  процеса на развитие на услугата се очаква и доставка на 

навигационно съобщение за автентикация, което ще позволи изчисляването на позицията 

на потребителя, като се използват автентикираните данни. Това допринася ползи, които 

ще се обсъдят в следваща статия, когато това допълнение е налично. OS услугата е 

налична и се предоставя от 2016 г. [39]. Много от по-класните смартфони имат 

възможност да се възползват от тази отлична услуга на GALILEO. 

Услуга с висока точност (High Accuracy Service (HAS). Това е по-новото 

наименование на комерсиалната услуга. Най-важната характеристика на тази услуга е, че 

може да поддържа точност от порядъка на сантиметри, дори сантиметър. Тази услуга има 

безплатни и платени под-услуги. При услугата се прилагат допълнителни навигационни 

съобщения, както и услуги с добавена стойност на различни честотни бандове. Сигналът 

може да бъде криптиран, за да се защитят и системата, и потребителите, и да се 

контролира достъпът до този вид услуги на GALILEO. Тази услуга е от съществено 

значение за бизнеса, за геодезията и на много други места и дейности, изискващи много 

висока точност на определяне на мястото, или много точно време, или и двете. Много 

подробности могат да бъдат намерени в [36].  

Публична регулирана услуга (Public Regulated Service (PRS). Тази услуга е строго 

ограничена до потребители с оторизация от правителствата. Тук, разбира се, се отнасят 

ведомствата, имащи задачи по националната сигурност и отбраната. Услугата се прилага, 

поради крайната чувствителност на такива служби, изискващи висш приоритет и 

непрекъснатост на работата. Разбира се, че става въпрос за полиция, армия, служби за 

разузнаване, брегова охрана или гранична полиция, митници и т.н. Един добър пример 

може да бъде Фронтекс. Изводът, който може да се направи тук е, че макар и чисто 

цивилна, GALILEO може да се прилага и за военни, и за други специални цели, при това с 

много високо ниво на конфиденциалност, което е съществено важно за такива служби, за 

да могат да са ефективни при изпълнение на своите важни задачи. Една от най-важните 

характеристики на тази услуга е, че се използва много устойчив сигнал SIS (Signal-in-
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Space), вече обсъден по-горе в статията. Това, разбира се, е с цел устойчивост на на цялата 

системата на атаки. Много интересни подробности могат да бъдат намери в  

„ https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Galileo_Public_Regulated_Service_(PRS) ”. 

Услуга по търсене и спасяване (Search and Rescue Service (SAR). GALILEO е 

единствената от радионавигационните системи, независимо дали наземни (в близкото 

минало), или сателитни (в момента), която предлага пряко взаимодействие и услуга по 

търсене и спасяване, съвместно и в помощ на COSPAS SARSAT. В това отношение и 

услугата, и системата са уникални. Поради фундаменталното значение на тази услуга за 

морската общност, корабоплаването, пристанищните дейности, морския бизнес и при 

опазване на човешкия живот на море, съвсем отделна статия ще бъде създадена и 

публикувана в последващите месеци. Авторът имаше намерение да напише тази статия 

вместо настоящата. Но в тази си част (SAR) GALILEO е много сложна. И се налагаше 

една въвеждаща статия изобщо по въпросите на GALILEO, за да има първоначална 

информация и терминология, която ще бъде употребена впоследствие. Ето обяснението 

защо настоящата статия е толкова дълга и подробна, и защо изобщо е написана. За 

морската общественост е напълно ясно как действа COSPAS SARSAT.  Затова тук няма да 

се спирам на този въпрос. Само ще спомена, че GALILEO, в частта си SAR, е в действие 

от 15 декември, 2016 г. А от 21 януари, 2020 г. има обратен канал. Това е уникално 

решение. За запознатите (а всички читатели на „Морски вестник” са такива) е ясно, че 

COSPAS SARSAT e “one-way communication and locating system”. Пътят на сигнала е 

кораб/буй (EPIRB) – сателит – Local Use Terminal (LUT) – Mission Control Centre (MCC) – 

Спасително-координационен център. Без обратен канал за връзка (или поне индикативна 

информация до бедстващите, че са открити и започва операция по спасяване). Това e 

особено важен психологически момент, който може да допринесе съществено за успешна 

операция по търсене и спасяване, но не съществува в COSPAS SARSAT. Сега, с помощта 

на тази услуга на GALILEO, това е факт. И с това GALILEO допринася изключително 

много в посочената крайно важно област на подобряване на безопасността на море (и  не 

само на море, разбира се, но тук основният акцент са морските дейности). В заключение 

трябва да се отбележи известният факт, че всички GNSS могат, и се използват, в 

различните апаратури и програми, които подпомагат SAR активностите. Но само 

GALILEO е специално проектирана да поддържа такава функционалност, съвместно с 

COSPAS SARSAT. 

На фиг. 12 е показан реален спасителен плот, снабден с такава апаратура (авариен буй 

с възможностите на услугата на GALILEO) по време на експерименти за установяване на 

валидността и надеждността на услугата. 

   

  

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Galileo_Public_Regulated_Service_(PRS)
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Фиг. 12. EPIRB, активиран от спасителен плот. EPIRB работи със специалната система на 

GALILIEО за SAR, съвместно с COSPAS SARSAT – Уникална функция на GALILEO. Снимката е 

намалена по размер. 

Copyright: ©GSA. Публикува се съгласно условията за публикуване на Европейската GNSS 

АГЕНЦИЯ: https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use 

 

VIII.  Заключителни думи  за система GALILEO 

В статията бяха представени последните данни, както са известни през август 2020. Системата 

GALILLEO е много модерна, сложна и точна система за определяне на място с висока точност, за 

предоставяне на точно време и за навигация. Тя може да бъде интегрална част от системите PNT 

(Position, Navigation, Timing). В края на 2020 се очаква окончателното въвеждане в експлоатация с 

всички услуги, описани по-горе. За първи е създадена система с по-висока точност от останалите 

(без използване на допълнителни диференциални подсистеми), с висока точност в Арктика и с 

възможности за рязко подобряване на работата на система COSPAS SARSAT. GALILEO дава 

възможност за разработка на огромен брой приложения, които сега дори не можем да си 

представим. Но известни такива, като приложения в корабоплаването, въздухоплаването, 

географските информационни системи и др., могат да бъдат рязко подпомогнати от тази модерна и 

актуална сателитна навигационна система. 
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Заб. 1: Тази статия е написана само с популяризаторски, образователни и 

информационни цели и за никакви други цели. Нейното съдържание не може да се 

използва за индустриални, рекламни и каквито и да са комерсиални активности. 

Използването на статията е на пълна отговорност на използващия, но не на автора и 

редакцията! 

Заб. 2: Всички чертежи са изработени от автора, като са инспирирани от 

съществуващи такива, или са чисто авторски. Снимките са публикувани според 

условията на GSA: https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use 

 

 

Инж. Стефан ДИМИТРОВ, 

Варна, октомври, 2020 г. 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/icg/activities/2009/icg4/45d.pdf
https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Atomic_Time
https://tf.nist.gov/time/twoway.htm
https://www.usno.navy.mil/USNO/time/gps/usno-gps-time-transfer
https://www.researchgate.net/publication/224779523_Architectural_Design_of_the_Precise_Time_Facility_PTF_for_Galileo
https://www.researchgate.net/publication/224779523_Architectural_Design_of_the_Precise_Time_Facility_PTF_for_Galileo
https://www.timeanddate.com/time/international-atomic-time.html
https://www.unoosa.org/pdf/icg/2012/Timescale-GALILEO.pdf
https://galileognss.eu/wp-content/uploads/docs/galileo-os-sis-icd-issue1-revision2.pdf
https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Galileo_High_Accuracy_Service_(HAS)
https://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/08012014galileo.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2016/122016/122016_46.html
https://www.gsa.europa.eu/copyright-notice-and-terms-use

