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БЪЛГАРИЯ 
 
 
Резюме: В представената работа са разгледани основните видове електромагнитни 
смущения, които могат да влияят върху нормалната работа на GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) и GNSS навигацията. Разгледани са основните източници 
на пасивни (случайно възникнали) и активни (целенасочено създадени) смущаващи 
електромагнитни излъчвания. В работата е направена експериментална проверка на 
влиянието на маломощно синусоидално електромагнитно излъчване върху нормалната 
работа на граждански C/A GPS приемници. Разгледани са методите за повишаване на 
надеждноста на GNSS навигацията и на GNSS системите.  
Ключови думи: GNSS системи, електромагнитни смущения в GNSS навигацията, 
надеждност на GPS навигацията 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
1.1. Съвременно състояние на проблема 

GNSS (Global Navigation Satellite Systems) системите започват да играят водеща роля в най-
важните области от съвременната деятелност на обществото, като всички видове транспорт, 
военно дело, наука и технологии, геодезия, строителство, навигация, информационни системи 
и много други [1]. Така например, в различните видове транспорт вече не съществува модерна 
транспортна система, която да не използва повече или по-малко GNSS навигация. Нещо повече, 
GNSS системите вече са основата за успешното провеждане на повечето военни операции и 
деятелност [2]. В последно време, най-добрите GNSS приемници могат да обезпечат 
определяне на положение в пространството с точност от порядъка на няколко милиметра [3].  
Важни икономически анализи показват, че  спътниковите навигационни системи използвани в 
съвремените технологии и технологични системи, водят до огромна икономия на необходимите 
разходи за обезпечаването на дадена дейност в обществото и така стават един от елементите за 
просперитета на всяка нация.  
 
1.2. Основни функции на спътниковите навигационни системи 

 Основните физически функции, които съвременните спътникови навигационни системи могат 
да обезпечат са: (i). определяне на положение в пространството (точност няколко милиметра); 
(ii). навигация (определяне на движение в пространството) (точност около 20 cm/s); (iii). като 
прецизен часовник (точност около 1 ns).  
При определяне на положение или при навигация, един GPS приемник определя разликата във 
времето между момента на излъчване на сигнала от спътника и момента когато този сигнал се 
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приема от GPS приемника. Измерения интервал от време зависи от точността, с която се 
определя времето в часовника на спътника, състоянието на атмосферата, точността, с която е 
определена положението на спътника в пространството и разбира се, от разстоянието между 
спътника и приемника. За да се определи положението на един GPS приемник, със 
стандартната за спътниковата навигация точност от няколко метра, е необходима информация 
от поне 4 спътника. За определяне на точното време се изисква GPS приемника да установи 
връзка само с един спътник.  
 
1.3. Носещи честоти на сигналите на GNSS функциониращи системи 

Понастоящем има четири спътникови системи за глобална навигация и това са GPS (Global 
Positioning System) (USA), GLONASS (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) 
(Russia), GALILEO (EU) и COMPASS (China) [1, 4], които са в различни етапи на своето 
развитие и съществуване. Носещите честоти на тези навигационни системи в мегахерци са 
дадени в таблица 1.  
 
         Таблица 1 

GPS GLONASS GALILEO COMPASS 
L1 1575,42  L1 1602,00 E1 1575,42 E1 1589,74 
L2 1227,6 L2 1246,00 E5A 1176,45 E2 1561,10 
L5 1176,45 L3 1202,025 E5 1191,795 E6 1268,52 
  E5B 1207,14 E5b 1207,14 
  E6 1278,75  

 
1.4. Структура и мощност на сигнала от спътниците 

 При GPS, сигналите се излъчват от спътници намиращи се на разстояние 20000-25000 km от 
повърхността на Земята, а спътниковите излъчватели са с мощност 30-100 W. Поради голямото 
разстояние, достигналите до повърхността на Земята сигнали са с много малка мощност, от 
порядъка на -160 dBW или около 1.10-16 W и практически са по-слаби от шумовия 
електромагнитен фон. Всеки спътников сигнал се състои от носеща честота (таблица 1), която е 
промодулирана с 180o фазови скокове (Фиг.1). Фазовите скокове са носителите на 
информационата компонента на спътниковия сигнал. Трябва да се отбележи, че сигналите на 
системата COMPASS са по-силни от аналогичните такива на GPS и GALILEO GIOVE-B.  
 
1.5. Информационно съдържание на сигнала от спътниците 

Спътниковият сигнал излъчван от спътниците към GPS приемниците съдържа следните 
информационни компоненти [3, 5]: (i). НАВИГАЦИОННИ ДАННИ: В навигационния сигнал 
има информация за орбитата на сателита, за състоянието на часовника на сателита, за 
състоянието на самия сателлит, различни коригиращи дани и преставлява съобщение с 
дължина от 1500 bit, излъчвано за 30 s със скорост 50 bit/s. Навигационният сигнал има ширина 
на честотната лента 100 Hz; (ii). C/A-КОД, P-КОД И M-КОД: GPS спътниците излъчват три 
независими кода, C/A-код (coarse/acquisition code), P-код (precision code) и M-код (military 
code). C/A-кода се промодулира само върху носещата честота L1, докато P-кода и M-кода се 
промодулират върху двете носещи честоти L1 и L2 на GPS системата.  
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Фиг.1. Формиране на GPS сигнала с C/A-код 
 
C/A-кода представлява едно псевдослучайно 1023 битово число, което се излъчва със скорост 
1,023 Mbit/s, като кода се повтаря всяка милисекунда. Всеки спътник има свое характерно само 
за него псевдослучайно 1023 битово число и така GPS приемника разпознава номера на 
спътника. Ширината на честотната лента на сигнала на C/A-кода е 2,046 MHz. P-кода също е 
едно псевдослучайно число различно за всеки спътник, има големина 2,3547.1014 bit,  излъчва 
се за време от 266,41 дни със скорост 10,23 Mbit/s. P-кода се състои от 37 едноседмични 
сегмента и има ширина на честотната лента 20,46 MHz. Всеки спътник излъчва части от P-кода, 
които се променят всяка седмица. M-кода е с честота 5,115 MHz, ширина на честотната лента 
30,69 MHz, има неоповестен брой битове и е най-надеждния до момента военен GPS код [5]. 
GPS кодовете съдържат информация за номера на сателита, от който са излъчeни, за текущото 
време на часовника на спътника и неговата грешка, за точността на орбитата, за състоянието на 
атмосферата и други данни. Всеки GPS приемник изчислява разстоянието до спътника, по 
интервала от време между момента на излъчване на сигнала от спътника и момента на 
текущото време в GPS приемника.  
 
1.6. Релативистки ефекти при GNSS системите 

 Релативиските ефекти при GNSS системите са свързани основно със скороста на движение на 
спътниците по орбитата им. Като следствие от трансформациите на Лоренц, високата скорост 
на движение на спътниците предизвиква забавяне на скоростта на протичане на времето, а това 
променя реалната честота на високоточните спътникови часовници. Така например, вместо 
установената честота 10,23 MHz на цезиевите часовници, реалната им честота е 10,22999999543 
Mhz [5].  
 
1.7. Области на приложение на GNSS системите 

 Най-голямо приложение GNSS системите имат в следните области: (i). морски и въздушен 
транспорт; (ii). автомобилен и железопътен транспорт; (iii). спасителни операции; (iv). военно 
дело; (v). геодезия и картография; (vi). строителство; (vii). селско стопанство; (viii). 
синхронизация по време на информациони мрежи и системи, и други.  
 
1.8. Проблеми при спътниковите навигационни системи 

 Основен проблем при спътниковите навигационни системи е качеството на приемания сигнал. 
Все по-широкото и повсеместното им използване води до появата на голям брой различни 
системи и устройства, чиято надеждна работа пряко зависи от качеството на приемания сигнал 
от спътниците. В този смисъл, един срив на приемания GPS сигнал, предизвиква срив в 
огромен брой взаимосвързани информационно системи и устройства, доколкото всички те 
зависят от данните закодирани в него.  
 
1.9. Методи за повишаване надеждността и устойчивостта спрямо смущения на GNSS 
системите 
 Паралелно с развитието на GNSS системите, се развиват методите за повишаване на 



VIIІ-60 

20th INTERNATIONAL  SCIENTIFIC CONFERENCE  “TRANSPORT 2011” 

надеждноста и устойчивоста им спрямо въздействието на различни фактори. В това отношение 
могат да се посочат следните основни аспекти:  
(i). В САЩ е изградена мрежа от специализирани центрове (JLOC network) [1], за непрекъснат 
контрол и наблюдение на всички случайни и умишленни случаи на подтискане и загуба на GPS 
сигнала от спътниците.  
(ii). В Европейския съюз е финансиран проектът PROTECTOR, с основна цел да определи 
влиянието на различни смущения предизвикани от източници на електромагнитни сигнали в 
честотните диапазони L, S, Ku и C.  
(iii). Въвеждане на M-код в сигналите на спътниците на GNSS, за който код се счита, че ще 
бъде по-устойчив на смущаващи и заглушаващи въздействия.  
(iv). Използване на дублиращи навигационни системи в устройствата с GNSS навигация, които 
да обезпечават надежното определяне на положението и времето, в период на срив на GNSS 
сигнала [6].  
(v). Непрекъснато се увеличава броят на научните изследвания имащи за цел да се подобри 
ефективността на антените и цялостната надеждност на GNSS приемниците [1, 7, 8].  
(vi). Създаване на GNSS системи от ново поколение. В това отношение вече се работи по 
създаването на GPS III (сега действа GPS II), при която ще се излъчват много по-мощни и 
устойчиви на смущения сигнали [9].  
 
2. МЕХАНИЗМИ ВОДЕЩИ ДО ЗАГУБА И ГРЕШКИ В СПЪТНИКОВИЯ СИГНАЛ. 
2.1. Повишена слънчева активност 
GNSS спътниците са разположени на разстояние 20000-25000 km над повърхността на Земята, в 
зоната на радиационните пояси на планетата. При повишена слънчева активност или слънчеви 
изригвания, спътниците се оказват облъчени от поток от високоенергетични частици. Това 
облъчване води до съкращаване на експлоатационния срок на спътниците, а често и до 
временно изключване на някои от системите им.  
 
2.2. Атмосферни смущения 
 Атмосферните смущения на спътниковия сигнал биват: (i). Смущения в долния, най-плътен 
слой на атмосферата наречен тропосфера (0-50 km). В този слой се формира метереологичното 
време и неговите промени най-често са причина за възникването на грешки в предаваната 
информация; (ii). По-високия слой на атмосферата е йонизиран и се нарича йоносфера (50-1000 
km). Състоянието на йоносферата силно зависи от влияния които идват от космическото 
пространство. В този слой, смущения в спътниковия сигнал възникват главно вследствие на 
промяната на концентрацията на свободни електрони и йони в атмосферата. Атмосферните 
смущения на спътниковия сигнал са често променяща се величина, както във времето, така и в 
пространството.  
 
2.3. Преустановяване излъчването на някои от спътниците 
Понякога възниква срив в правилната модулация на сигнала и дори преустановяване на самия 
процес на генериране на основната честота. Тези проблеми в даден спътник предизвикват 
непредсказуеми, често голями грешки в показанията на GPS приемниците [1].  
 
2.4. Шумово заглушаване на спътниковия сигнал (Noise Jamming) 
Този вид заглушаване на спътниковия сигнал се наблюдава, когато в антената на GNSS 
приемника, попада  шумов сигнал от електромагнитно устройство. В този случай, загубата на 
полезния сигнал е резултат на голямото ниво на шумовете попадащи в антената на GNSS 
приемника. Този вид смущения могат да се намалят при по-добро филтриране на входния 
сигнал и чрез използване на специални антени, както е в по-скъпите приемници. Шумовото 
заглушаване може да бъде непрекъснато или импулсно.  
 
2.5. Заглушаване на спътниковия сигнал с монохроматично електромагнитно излъчване 
(CW Jamming) 
 Хармоничните честоти излъчвани от мощни или маломощни електромагнитни устройства като 
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радари, генератори, телевизионни приемници, персонални електронни устройства и други, 
често са с тесен честотен спектър и могат да предизвикат информационни грешки, дори пълна 
невъзможност GNSS приемника да регистрира  сигнала от спътниците. Ширината на спектъра 
на тези хармонични честоти не надхвърля няколко стотин килохерца и затова може да се считат 
за монохроматични излъчвания. Такова излъчване  блокира работата на GPS приемници дори 
когато се излъчва на импулси, като честотата на излъчване на импулсите трябва да е над 10 Hz, 
а коефициента на запълване може да е диапазона 0,1-0,9 [10,11].  
 
2.6. Преизлъчване на спътниковия сигнал от предходен момент от време  
В този случай, GNSS сигнала от предходен момент от време, се преизлъчва от специално 
електронно устройство и предизвиква неверни показания в GNSS приемника.  
 
2.7. Излъчване на фалшив спътников сигнал с невярна информация (GNSS Spoofing) 
 За военни нужди и в други случаи, от специално електронно устройство се излъчва фалшив 
GNSS сигнал, който съдържа грешна информация за местоположението и/или времето. Този 
метод изисква сложно техническо оборудване.  
 
3. ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ВЛИЯНИЕТО НА МАЛОМОЩНО 
МОНОХРОМАТИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ ВЪРХУ GPS ПРИЕМНИЦИ С C/A КОД 
 
     Ако в антената на GPS приемника, постъпят едновременно GPS спътниковия сигнал и 
близко разположен по честота монохроматичен  маломощен електромагнитен сигнал от 
някакъв източник, те се смесват и това води до появата на биене между двата сигнала. От 
смесването на сигналите ще имаме:  
 

(1)   
],)2/sin[(].)2/cos[(.2

])sin[(.)sin(.)sin(.)sin(.
ttA

tAtAtAtA

GEN

GENGENGPSGEN

ωωω
ωωωωω

Δ+Δ=
=Δ++=+

 

 
където: A - е максималната амплитуда на GPS сигнала и на сигнала от смущаващото 
електронно устройство, които се формират в приемната част на GPS приемника (прието е, че 
двата сигнала имат еднакви амплитуди); ω GEN rad/s - е кръговата честота на смущаващия 
сигнал; ω GPS

 

rad/s - е кръговата честота на GPS сигнала; ωΔ =ω GEN-ω GPS rad/s - е разликата в 
честотите между смущаващия сигнал и GPS сигнала. Резултата от компютърното моделиране 
на процеса на биене между две близки честоти е показан на Фиг.2.  
 

 
 

Фиг.2. Биене между два сигнала с близки честоти 
 
 
 

Честотата на биене между двата сигнала може да се определи от съотношението [12]:  
 

(2) ..
2
1 ω
π
Δ=−= GPSGENB fff  
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4. ЕКСПЕРИМЕНТ 
 
     Експерименталното изследване беше проведено като върху няколко различни GPS 
приемници (Etrex Vista C на фирмата Garmin, GSM HTC Touch Diamond модел Xda Ignito) се 
въздействаше с маломощно електромагнитно излъчване с тесен честотен спектър. Всички 
изследвани приемници работят с C/A-код и са предназначени за граждански цели.  
Цел на това експериментално изследване е проверка на устойчивостта на граждански GPS 
приемници спрямо тесноспектърно маломощно електромагнитно излъчване. Източници на 
такова излъчване често са редица маломощни електронни устройства, научна и измервателна 
апаратура, радио и телевизионни приемници и други. Ако такова устройство повлияе работата 
на GPS приемниците, може да се окаже невъзможно точното и надеждно определяне на 
координатите.  
В проведените експерименти, като източници на маломощно излъчване, бяха използвани два 
генератора от паралелен тип, построени на основата на GaAs тунелен диод АИ201. Основните 
честоти на генераторите са съответно в диапазоните около 225 MHz и 525 MHz. Ако основните 
честоти на тези генератори се настроят близко до честотите 225,36 MHz и 525,83 MHz 
съответно, хармоничните им честоти (седма и трета) се оказват точно в диапазона 1576-1579 
MHz.  
Според изследвания проведени в [13], това е диапазона на уязвимост на GPS приемниците. 
Според други автори обаче [14], GPS системите са трудно уязвими на въздействието на 
маломощно електромагнитно излъчване и на електромагнитен шум.  
В проведените експерименти, когато върху GPS приемници се въздейства с тесноспектърно 
(ширина на спектъра 400 kHz) маломощно електромагнитно излъчване в диапазона 1576-1579 
MHz, се наблюдават следните закономерностти:  
(i). При настройване на хармоничните честоти на генераторите (седма и трета съответно) в  
диапазона 1576-1579 MHz, GPS приемниците напълно губят способността да приемат 
сигналите от всички налични спътници и тяхното нормално функциониране се преустановява, 
като не е възможно каквото и да е определяне на координатите.  
(ii). Интересна особенност представлява факта, че централната честота на диапазона от честоти 
на биене които блокират работата на GPS приемниците, точно съвпада с удвоената честота с 
която се излъчва C/A-кода (честота на C/A кода 1,023 MHz). Действително:  
 
(3) .)58,358,0(42,1575)15791576( MHzfff GPSGENB ÷=−÷=−=  
 
Централна честота на горния диапазон е честотата 2,08 MHz и практически съвпада с удвоената 
честота 1,023 x 2=2,046 MHz с която се излъчва C/A-кода.  
(iii). Ако хармоничните честоти на генераторите са настроени извън диапазона 1576-1579 MHz 
или генераторите са изключени, то GPS приемниците възстановяват напълно нормалната си 
работа.   
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В заключение може да се каже, че изследванията посветени на надеждността на работата на 
GNSS приемниците стават все по-актуални, във връзка с огромния брой научни и приложни 
задачи които те решават. Във случаите, когато GPS приемници се оказват в полето на 
тесноспектърно маломощно електромагнитно излъчване в диапазона 1576-1579 MHz, най-
вероятната причина за нарушаването на нормалната им работа, е появата на честота на биене 
близка до честотата, с която се излъчва C/A-кода.  
В частност, въпросите свързани със различните видове смущения на GNSS приемниците, има 
пряко отношение към повишаването на безопасността и на съвременните транспортни системи, 
които стават все по-зависими от GNSS технологиите.   
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Abstract: In the presened work has been considered the main types of electromagnetic interference, 
which can affect the normal operation of the GNSS (Global Navigation Satellite Systems) and GNSS 
navigation. The basic sources of passive (random radiated) and active (intentionally created) 
disturbing electromagnetic radiation have been presented. The influence of low-power sinusoidal 
electromagnetic radiation, on the normal operation of the civil GPS receivers with C/A code has been 
experimentally verificated. The methods for improving the reliability of  GNSS  and GNSS navigation 
have been discussed. 
 
 


