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Увод
GNSS - Глобални спътникови навигационни системи:

•
•
•
•

Разработката и въвеждането в експлоатация на американската
спътникова система NAVSTAR, по-известна като GPS, е найзначимото навигационно постижение на 20-ти век. GPS е
единствената напълно оперативна глобална
навигационна спътникова система (GNSS), която
позволява определяне на положението, скоростта и
времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на
земното кълбо и околоземна орбита в реално време.
В края на 2010 г. за глобално функционираща е обявена и
руската GLONASS, чието развитие продължава.
Китай разширява своята регионална система Beidou в глобална
такава, наречена Compass.
В първоначална фаза на разгръщане е европейската GNSS –
Galileo.
В процес на разработка са и индийска (IRNSS) и японска
(QZSS) регионални навигационни спътникови системи.
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Увод
SBAS - Спътниково-базирани функционално-допълнени
системи:
Понастоящем оперативни са три SBAS, а именно:
• американската WAAS,
• европейската EGNOS
• японската MSAS.
Разработват се индийска (GAGAN),
(CWAAS) и руска (SDCM) SBAS.

китайска

(SNAS),

канадска

Всички тези системи ще бъдат съгласувани и оперативно съвместими.

Най-очакваната услуга на SBAS е предоставянето на надеждна
вертикална и хоризонтална информация за местоположението
на самолета при изпълнение на прецизен подход за казане на
летища, които не са оборудвани с инструментална система за
(ILS).
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Увод
Услуги предоставяни от EGNOS:
•

Отворена услуга: Тази услуга е безплатна за потребителя и
предоставяща информация за определяне на местоположението и за
синхронизация, предназначена за масови приложения за спътникова
навигация в зоната на покритие на системата.

•

Услуга за безопасност на човешкия живот: Тя е предназначена за
потребители, за които безопасността е от съществено значение. Поспециално тази услуга отговаря на изискванията на гражданската
авиация и други сектори за непрекъснатост, достъпност и точност и
включва функция за цялост на системата, която прави възможно
предупреждаването на потребителя за неизправности в системата в
зоната на покритие.

•

Услуга за разпространяване на търговски данни: Тя позволява
разработването на приложения с професионално или търговско
предназначение, благодарение на подобрени резултати и данни с повисока добавена стойност от тези, получени чрез отворената услуга.
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Архитектура и функциониране EGNOS

•Наземен сегмент, отговарящ за изработката на сигнала на EGNOS и
управлението на системата;
•Космически сегмент (геостационарни спътници), отговарящ за
разпространение на сигнала на EGNOS;
•Потребителски сегмент (приемник) разположен на обекта,
използващ EGNOS услугата.
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Архитектура и функциониране EGNOS
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Архитектура и функциониране EGNOS
EGNOS има четири основни функционални параметри: точност,
интегритет, достъпност и непрекъснатост. Те гарантират, че потребителят
ще бъде информиран за своето местоположение с достатъчна точност и ще
бъде своевременно уведомен, ако системата надвишава допустимите
граници за безопастност.

За целта в приемника се изчисляват нива на защита (PL), които предпазват
потребителя от потенциално деградиране на системата, изразяващо се в
превишаване на грешката на позициониране (PE) над зададено ниво за
аларма (AL). Ситуация при която PE превишава AL без известяване означава
нарушен интегритет на системата. Ако PL превишава AL, системата се
декларира като недостъпна, тъй като в този случай вероятността за нарушен
интегритет е голяма.
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КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ EGNOS
Съгласно изследване на Eurocontrol, парка на световните
търговски авиокомпании ще се удвои през следващите 20
години.
Важна цел на разработч
етовните
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КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ EGNOS
Прецизен подход за кацане там, където няма необходимата
инфраструктура за това или пък съществуващата инструментална
система за кацане е излязла от строя;
Подход за кацане по различни траектории в зависимост от
динамиката на летателния апарат;

Прецизен подход за кацане за всички полоси, без да е
необходимо развитието на инфраструктура за всяка полоса;
Отсъствие на фалшиви глисади, както е при ILS;

11

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ EGNOS
По нисък “минимум” на
височината за взимане
на решение (DH)

• по-малко откази от
кацане;
• повишена надеждност
на полета;
• нарастнал капацитет на
летището;
(особено на малките
летища)

Интегрирането на ILS и SBAS от типа на EGNOS дава възможности
за изпълнението на подход за кацане по курсов радиомаяк с
управление по вертикала (LPV), при което височината за вземане на
решение може да бъде 250-300 ft.
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КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ EGNOS
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА
Системата EGNOS се характеризира с четири основни параметри:
Точност на системата. Това е разликата между изчислените
координати и действителните такива в Световната геодезична система
(World Geodetic System -WGS-84); HPE<16m, VPE<20m;
Интегритет на системата. Представлява вероятностна оценка на
достоверността на навигационната информация.
Потенциалната възможност за нарушение на интегритета:
SI=PE/PL>75;
Достъпност на системата. Характеризира възможностите на
системата да осигури необходимите данни за конкретна навигационна
ситуация и етап на работа на потребителя. За услугата безопастност
на човешкия живот се изискват не по-малко от 99% достъпност на
системата;
Непрекъснатост на системата. Това е възможността на системата
(тук се включват всички нейни елементи, необходими да подържат
зададената навигационна точност в зададен район) да изпълнява
нейните функции без прекъсване за дадения етап от работа на
потребителя.
Pdisk<0.0001
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА

Достъпност на системата EGNOS за м. Февруари 2012 г.
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА
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Достъпност за APV-I на системата EGNOS за периода
10-31 март 2012 г.,
снета в ТУ - София
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА

PE, PL и брой на използваните спътници NSV по хоризонтала и
вертикала за 9 март 2012 г. снети в ТУ - София
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всички данни показват висока стабилност на сигнала
на системата EGNOS с високо качество и интегритет.
Интегритетът на системата не е нарушаван от 2007 г.
Независимо че определяне защитното ниво е на база
възможно най-лошата геометрия от комбинация четири
спътника от всички използвани в момента навигационни
такива, качеството на работа на системата вече
позволява използването й за SoL и на територията на
България.
Потенциалът на системата ще нарастне значително
след навлизането на GLONASS, Galileo и Beidou в
експлоатация.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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