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VDES - Системата, предизвикваща интереса на морските експерти 

VDES – The system that arouses the maritime experts’ interest  

Тази статия от поредицата „16 канал” на автора е написана 

специално за „Морски вестник”, тъй като изданието е с постоянен 

интерес към новите морски технологии, иновации и усъвършенствания, и 

дава място на много такива материали. 

Abstract 

New technologies are key components of nowadays maritime and inland 

river transportation and related business. The communications and information 

are indispensable part of maritime and inland shipping, and undoubtedly belong 

to the family of front end technologies. VDES, as a part of this family, will 

explosively give a start of digital communications in an old, and analogous till 

now, excluding AIS and DSC, important part of radio-frequency spectrum, 

allocated to the maritime mobile service. New and substantial final decisions of 

WRC 15, as well as decisions of other organizations, concerning the following: 

Channelizing in Appendix 18 of the Radio Regulations, technical characteristics 

like modulation and coding schemes and advantages of VDES, the benefits from 

terrestrial and satellite parts of VDES, its usage in VTS, GMDSS, e-navigation, 

inland shipping, and its potential in search and rescue activities are described. A 

special attention is given to the benefits of ASM and VDE as new powerful 

instruments for e-navigation and especially for GMDSS. The manifested 

advantages of VDES in improving communications for e-navigation are 

addressed. Briefly, the needs for popularizing VDES amongst maritime societies 

and communities are also underlined.   

Въведение   

Причините за този интерес са няколко. В кратко изброяване изглеждат 

така: Сериозна промяна на Приложение 18 на Радиорегламента; широкият 

и чакан път, който се отваря за навлизане на цифровите технологии в тази 

честотна област; използване на доказалата ефективността си технология 

AIS, при запазване на каналите AIS 1 и AIS 2 само за навигационни цели за 

безопасност; въвеждане на сателитни технологии в тази част на спектъра 

за морски комуникации и то с AIS или AIS-подобна технолoгия. Има 

няколко предпоставки, които направиха изброените промени възможни. На 

първо място, разбира се, техническите характеристики и потребителските 

функции на технологията AIS, откроила се като полезна в ежедневната 

работа, както на корабите, така и на брега в последните 12 години. 
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Същевременно реализацията на тези характеристики доказа, че те се 

постигат с надеждна технология и апаратури. Важни са големият обем 

работи, свършени в и от Международната морска организация (IMO), по 

регламентиране на техническите, регулативните и административните 

аспекти за ефективно използване на отделения за морски цели 

радиоспектър за подобряване на морската безопасност, но и за други цели 

(например за експерименти с нови морски цифрови комуникационни и 

радионавигационни технологии) и с основен поглед към стандартите за 

изпълнение.  

 

Фиг. 1. WRC 15 – 

„Комитет 6” на 

Световната 

радиокомуникационна 

конференция. 

Заместник-

председателите на 

комитета. Най-вляво – д-

р Аурелиан Соринел 

Калинчук. Снимката е 

собственост, 

предоставена е от и се 

публикува с любезното 

разрешение на г-н 

Калинчук.  

Fig.1. World 

Radiocommunication 

Conference WRC 15. 

Vice-Chairmen of 

Committee 6. D-r Aurelian 

Sorinel Calinciuc – Vice 

Chairman (left). 

Publicized with kind 

permission from M-r 

Calinciuc.  

                                                                  

По отношение на чистата регулация на природния ресурс 

„радиочестотен спектър”, Международният съюз по телекомуникации 

(ITU), заедно с експерти  от IMO, също реши своите задачи и на 

Световната радиокомуникационна конференция WRC 15 (състояла се от 2 

до 27 ноември, 2015 г. в Женева – фиг. 1) се получи крайният положителен 

резултат – приета промяна на Приложение 18 на Радиорегламента. Освен 

това VDES се третира и в няколко други Приложения или Допълнения и 
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Резолюции в приетите документи на WRC 15, които стават неотменна част 

от Радиорегламента. Съществува и още една важна предпоставка за 

започване на въвеждане на VDES – това е сериозната работа по 

инициирането и техническата обосновка на системата, извършена от 

Международната асоциация на фаровите служби и средствата за навигация 

(IALA) в близко и пряко сътрудничество с IMO.  

 Промените и използването на честотите и каналите в 

Приложение 18 на Радиорегламента.  

За яснота и ред ще разгледаме каналите в приложението по тяхната 

номерация. Тук е важно да се припомни, че таблицата е базирана на 

отстояние между каналите (spacing) и ширина на каналите (bandwidth), 

равни на 25 kHz. А това означава, че например между канали  от 1 до 5 са 

разположени съседните от 60 до 65 или между канали от 21 до 23 са 

разположени съседните от 81 до 83. Така и ще бъде разглеждана цялата 

честотна таблица в Приложение 18. В някои случаи е допустимо и 

използване на отстояние и ширина, равни на 12,5 kHZ, при специални 

споразумения на засегнатите администрации. 

Каналите от 01 до 05 и от 60 до 65 остават както и досега – те са 

дуплексни, но могат да работят и на една честота, т.е. за всеки такъв канал 

е разрешено да бъде разделен на два едночестотни. Правилото е, че 

долната част на канала може да бъде използвана като единична 

(симплексна) честота от корабите и бреговите станции. Горната част може 

да бъде използвана само от бреговите станции за предаване. За илюстрация 

може да послужи например 60 канал. Той е дуплексен и за излъчване от 

корабна станция се използва честота 156,025 MHz (долната), а за излъчване 

от брегова радиостанция – честота 160,025 MHz (горната). Разрешено е 

честота 156,025 MHz (долната от канала) да се използва като единична 

(симплексна) за предаване и приемане от кораби и брегови станции. Но на 

горната честота от канала 160,025 MHz, ако се използва като единична 

честота, излъчването е разрешено само за брегови станции, т.е. за корабни 

станции тя може да бъде само приемна. Има обаче едно изключение за по-

високите честоти на такива канали – ако е разрешено от Администрацията 

и специфицирано в националните регулации, е възможно тези единични 

честоти (горните на такива канали) да бъдат използвани за предавателни и 

от корабни станции. Всичко това е описано в забележка под линия “m” в 

Приложението. Тази международна регулация е предвидена, за да се 

създаде гъвкавост и особено в натоварени пристанища и корабни пътища, 

където наличните честоти може и да не достигат в дадени моменти. Тук 



 4 

обаче стои въпросът с производителите, които не бяха много щастливи с 

доста неясните регулации (по-скоро пожелания) досега, като се има 

предвид, че този начин е разрешен от доста години.  

Канал 6 остава непромен – за междукорабна и вътрешно-корабна 

връзка и може да бъде използван за връзка със самолетни и хеликоптерни 

станции, участващи в операции по търсене и спасяване или други 

комуникации, отнасящи до безопасността, съгласно забележка под линия 

„f”. 

Канал 2006 (чете се 20 06) – нов симплексен резервиран канал, 

създаден на WRC 12 (симплексен), т.е. съществуващ вече повече от три 

години,  с предавателна и приемна честота, равна на 160,900 MHz. 

Предназначението му е за експериментално използване за нови 

приложения или системи, като нови AIS приложения, системи „Човек зад 

борда” и др.    

Канали 07 и 66 са както досега са дуплексни, като и за тях важи 

забележка под линия „m”, както за канали 01 до 05 и другите посочени по-

горе. 

Канал 67 е симплексен, за връзка между кораби, за портови операции и 

маневри, както и досега, и в Европейските морски пространства и в 

Канада, от конкретни администрации, може да бъде използван от корабни 

станции, авиационни станции (самолетни, хеликоптерни) и наземни 

станции (брегови или други), ангажирани в координирано търсене и 

спасяване, както и в операции по отстраняване на последствия от 

замърсявания на локална основа, съгласно забележка под линия „h”. 

Канал 08 е без промяна, симплексен за корабни връзки. Понякога се 

използва и от брегови служби, но това не е регламентирано в Приложение 

18 и зависи от националните регулации. 

Канал 68  e симплексен, без промяна, за портови операции и маневри на 

корабите. 

Канал 09 е симплексен, непроменен. Този канал, съгласно забележки 

под линия „a” и „i”, e първият от предпочитаните (останалите са 72 и 73), 

които администрациите могат да определят за вътрешно-корабна и корабна 

връзка, портови операции и маневри на корабите при комуникации с леки 

самолети и хеликоптери или с участващи в операциите брегови 

радиостанции и то преимуществено при операции по поддръжка, под което 

понятие в Радиорегламента се разбират малко по-общи комуникации, а не 

само съвсем директно свързани с морска безопасност, например такива 

след завършване на инцидента.   
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Канал 69 е симплексен канал, без промяна от досегашното използване 

за корабни комуникации и при портови операции, и маневри. 

Канал 10, симплексен, непроменен. За него се отнася написаното за 67 

канал. При използването на този канал трябва да се вземат мерки да не се 

смущава съседният 70 канал и работата на DSC. 

Канал 70 – канал за DSC за бедствие, срочност, безопасност и за 

повикване, т.е. непроменено предназначение и начин на работа. Може да 

бъде използван и от авиационни станции (самолети, хеликоптери) при 

операции по търсене и спасяване и при други, свързани с безопасността, 

съгласно забележки под линия „f” и „j”. 

Канал 11 – симплексен канал, непроменен, за него също важи 

забележката за мерки, които трябва да се съблюдават,  за да не се смущава 

работата на DSC на 70 канал, тъй като както 10, така и този канал е съседен 

на 70 канал. В България се използва от службите по управление на 

корабния трафик (VTS). За последната цел този канал се ползва и в много 

други страни. 

Канали 12 и 71 – симплексни, без промени, за корабни връзки, портови 

операции и маневри. На много места по света 12 канал се използва и от 

VTS.  

Канал 72 – симплексен, без промяна – за корабни връзки, като тук важи 

забележката, описана при канал 09, съгласно забележки под линия „a” и 

„i”. 

Канал 13 – Симплексен, с непроменено предназначение. Основното му 

предназначение, и то на световна основа, е като комуникационен канал за 

навигационна безопасност. Като основно това се отнася за междукорабни 

комуникации. Този канал, ако съответната администрация разрешава това, 

може да се използва на локална основа и за портови операции и маневри. 

Посоченото е съгласно забележка под линия „k”. Някои администрации, в 

своите териториални води, налагат и задължителни вахти на този канал. 

Например в териториалните води на САЩ всички кораби по-дълги от 20 

метра водят задължителна вахта на 13 канал. При това за неправилно 

използване на този канал в САЩ може да бъде наложена глоба. 

Канал 73 – симплексен, без промяна за междукорабна връзка и като 

симплексен при портови операции и маневри. Този канал може да се 

използва по същия начин, както е отбелязано по-горе за 10 и 67 канал, 

съгласно забележка под линия „h”. Каналът може да се ползва и както е 

отбелязано по-горе за канали 09 и 72, съгласно забележки под линия „i” и 

„a”. 
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Канал 14 – симплексен, без промяна. Предназначен да  се ползва при 

портови операции и маневри. В много страни се ползва и като основен 

VTS канал.  

Канал 74 – Симплексен, без изменения, за портови операции и маневри 

Канал 15 – Симплексен, за междукорабна връзка, портови операции и 

маневри. Съгласно бележка под линия „g” може да бъде използван за 

вътрешно-корабна връзка („on-board”), но ако мощността му не надвишава 

1 W и в териториални води това трябва да е в съгласие с правилата, 

установени от съответната администрация (в някои части от 

териториалните води на някои страни e възможно това да не се разрешава 

и трябва да се ползва друг, определен от съответната администрация канал, 

при това тази администрация най-често дава по-подробни указания).  

Канал 75 – Симплексен, за портови операции и маневри, при това 

свързани само с навигационни задачи (не и за разтоварване/товарене или 

други задачи, различни от навигационни). С изключение на случаите, 

когато се използва в сателитната AIS, на този канал трябва да се работи с 

ограничаване на мощността до 1 W, за да не се смущава съседния 16 канал. 

Това е съгласно забележка под линия „n”. Каналът, съгласно забележка под 

линия „s”,  e отделен за ползване в сателитнатa AIS, като канал „нагоре”, 

т.е. в посоката „Земя – сателит”, или т.н. „uplink”, в по-старата литература 

се употребява и термина „uplink feeder”, но предназначението на  този 

канал не отговаря точно на последното понятие. Това означава, че в посока 

само от кораба към сателита може да се излъчва на този канал и то без 

ограничaване на мощността на 1 W. В посока „надолу” (от сателита към 

кораба), обаче, такова излъчване не е разрешено. Последното 

предназначение за работа в сателитната AIS е решение на Световната 

радиокомуникационна конференция от 2012 г. (WRC 12), инициирано от 

страните-членки на ITU по предложение на IMO. 

Канал 16 – симплексен, без изменение на целта, откакто е създаден през 

1959 г. – за бедствия, срочност, безопасност и повикване. Освен това, със 

създаването на GMDSS и частичното ѝ въвеждане от 1 февруари 1992 г., и 

пълното ѝ въвеждане от 1 февруари 1999 г., той е асоцииран канал за 

телефония към основния канал за бедствие – канал 70 на DSC. Това 

разрешава след потвърждение, например на повикване за бедствие, 

апаратурите автоматично да преминават на този канал за последващата 

комуникация. По решение на Световната радиокомуникационна 

конференция от 2007 г. (WRC 07) този канал запазва и функцията на канал 

за слухова телефонна вахта на борда. По този начин единствената функция 

от старата система, която се запази и в GMDSS, e именно последната.  
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Канал 76 – за този канал се отнася всичко, отбелязано по-горе за 75 

канал. 

Канал 17 – отнася се казаното за 15 канал. 

Канал 77 – без изменения, за междукорабни връзки. В много страни от 

света се използва и от яхтсмени, съгласно конкретните местни регулации. 

Често, но това не е регламентирано, се използва и от инсталационни и 

сервизни инженери при проверка на новоинсталирана или ремонтирана 

УКВ апаратура и антени. Понякога и то не много рядко, за съжаление 

също не е регламентирано, се използва и от учебни заведения за 

тренировъчни учебни комуникации. И в двата горни случая е възможно 

това да става без нарушения, ако каналът се използва за междукорабни 

връзки, тъй като няма изискване и особени рестрикции  за вида на тези 

връзки – Приложение 18 казва само „inter-ship”. Посочените по-горе 

„Правила” за България също не дават никакви указания, допълващи 

използването съгласно Приложение 18.  

Канал 18 – за него важи забележка под линия „m”, т.е. всичко казано 

по-горе за канали от 1 до 5 и от 60 до 65.  

Канал 78 – от този канал до канал 88 са по-големите промени в 

честотната таблица към Приложение 18. Първото приложение на канала е 

без изменение от досега действащите (до преди WRC 15) и е същото както 

за канал 18 (заб. под линия „m”). Освен горното приложение, този канал се 

разделя на два едночестотни симплексни канала.  

Канал 1078 (чете се 10 78) симплексен – долната  честота 156,925 MHz 

на дуплексния канал 78 и може да се ползва за портови операции и 

маневри.  

Канал 2078 (чете се 20 78) симплексен  – горната честота 161,525 MHz 

на дуплексния канал 78. Предаването на последния канал, по принцип, е 

ограничено само до предаване от Брегови радиостанции, освен ако 

конкретната администрация не разреши и излъчване на канала от кораби. 

При тези излъчвания стриктно трябва да се спазват мерките за защита на 

канали AIS 1, AIS 2, 2027 и 2028, съгласно решение на WRC 15 и 

забележка под линия „mm” в Приложение 18. 

Канал 19 – без промяна, дуплексен и както канали 01 до 05 и др., за 

които важи забележка под линия „m”. 

Канал 1019 (както канал 1078) симплексен – долната честота 156,950 

MHz на дуплексния канал 19 и може да се ползва при портови операции и 

маневри. 

Канал 2019 – също както канал 2078, но със съответните честоти/а по 

таблицата. 
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Канал 79 – също както канал 78, но със съответните честоти/а по 

таблицата. 

Канал 1079 – също както канали 1078 и 1019, но със съответните 

честоти/а по таблицата 

Канал 2079 – също както канал 2078 и 2019, но със съответните 

честоти/а по таблицата. 

Канал 20 – без промяна, дуплексен и както канали 01 до 05, 19 и др., за 

които важи забележка под линия „m”. 

Канал 1020 – също както канали 1078 и 1019, но със съответните 

честоти/а по таблицата 

Канал 2020 – също както канал 2078 и 2019, но със съответните 

честоти/а по таблицата, т.е. за него и за споменатите други канали важи 

забележка под линия „mm” (виж обяснението за канал 2078). 

Канал 80 – За този канал има сериозни промени. След решенията на 

WRC 12 (през 2012 г.) той може да бъде използван и като два симплексни 

(съответно на горната и долната честоти на оригиналния дуплексен канал), 

и като дуплексен такъв. След решенията на WRC 15, до 1 януари, 2017 г., 

освен като стандартен аналогов канал, както досега, може да бъде 

използван и  с цифрови модулации след координация със засегнати 

администрации, но без защита от интерференции, причинени от 

аналоговите модулации и без да пречи на работата на последните. След 1 

януари 2017 г. този канал се отделя за използване в цифрово модулирани 

системи. Това обаче не е на световна база, а само за райони 1 и 3 (общо 

районите за предназначението на честотите са 3 на световна база).  

Подробно обяснение, подобно на горното, има в забележка под линия „wl”.  

Канали 21, 81, 22, 82, 23, 83  се използват по същия начин и от същите 

дати, както и канал 80 (забележка под линия „wl”). За някои от тези канали 

има специални записи под линия за някoи африкански страни и за Китай 

(при навигация там следва внимателно да се провери за какво и как се 

ползват тези канали – забележка под линия „x”). 

Канали 24 – в този и следващите канали също има големи промени. 

Дуплексен канал, може да се използва както досега, но трябва да се има 

предвид следното: В райони 1 и 2 до 1 януари 2017 г. може да се използва 

и за цифрови модулации, но без защита и без да смущава аналоговите 

такива, след 1 януари 2017 г. ще се използва за цифрова модулация в 

системата VDES, като може да се използва и за аналогова модулация, но 

без да е защитен и без да смущава VDES  (заб. под линия „w”, решение на 

WRC 15). В район 2 е определен изключително за цифрова модулация (заб. 

под линия „ww”, WRC 15). Същото се отнася за Канада и Барбадос, но 
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след 1 януари, 2019 г. За някои африкански страни и Китай (заб. под линия 

„x”), при навигация там, следва да се проверява в последното ITU издание 

на „Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite 

Services” (Maritime Manual) (RRs - App. 18), задължително на борда на 

кораби под SOLAS (GMDSS).  

За този канал (24) плюс канали 84, 25 и 85 от 1 януари, 2019 г. се 

предвижда възможност използване и като един общ дуплексен канал с 

ширина на лентата 100 kHz в наземната част (не сателитната) на системата 

VDES (заб. под линия „ААА”, WRC 15).  

Канал 1024 – също както канал 24, но едночестотен (долната честота 

157,200 MHz). 

 Канал 2024 – както канал 24, но само за междукорабна връзка и само за 

цифрови комуникации (забележки под линия „x”, „AAA”, „w”, „ww” – 

WRC 15). 

Канали 84, 1084, 2084, 25, 1025, 2025, 85, 1085, 2085 – точно както 

канали 24, 1024, 2024 (т.е. това са основни канали за VDES). 

Канали 26 – Заб. „w”, т.е. до 1 януари 2017, използва се за аналогови 

модулации, както досега, като може да бъде ползван и за цифрови 

комуникации, но без защита и без да смущава аналоговите, а след 1 януари 

2017 г. става обратно – използва се за цифрови модулации, като може да 

бъде използван и за аналогови модулации, но  без защита и без да смущава 

цифровите. След 1 януари 2017 г. каналът е основен във VDES. Тук важат 

и забележки под линия „ww” и „x”  и всичко отбелязано при канал 24 важи 

и за този канал по отношение на тези забележки. По-особеното в случая на 

България е, че в момента той е основният дуплексен работен канал на 

Варна радио (аналогов). От написаното дотук, се вижда, че този канал ще 

може да се използва за такава цел и след 1 януари 2017 г., но не трябва да 

смущава работата на цифров канал и не може да претендира за защита от 

смущения на цифров канал, ако се използва такъв. 

Канали 1026 и 2026 – както канал 26, но при уговoрката, че са 

едночестотни  – 1026 с честота 157, 300 MHz (долната от дуплексния 26 

канал) и 2026 –161,900 MHz (горната). 

Канали 86, 1086, 2086 – както канали 26, 1026, 2026 при съответните 

честоти. 

Канали 27 – дуплексен, за публична кореспонденция. До 1 януари, 2019 

г. може да се използва  за тестове на възможни бъдещи приложения на AIS 

без да причинява  смущения на и без да бъде защитен  от смущения от 

съществуващите приложения на канала. След 1 януари 2019 г. се разделя 

на два симплексни канала и те се използват като канали единият като 
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аналогов, а другият като ASM. В САЩ този канал се използва за публична 

кореспонденция (заб. под линия „zz”, WRC 15). 

Канал  1027 – от 1 януари 2019 г. едночестотен канал за аналогова 

модулация  и канал 2027– от 1 януари 2019 г. – канал ASM 1  - за  VDES 

(WRC 15). 

Канал 87 – както канал 27 дуплексен, за публична кореспонденция. До 

1 януари, 2019 г. може да се използва  за тестове на възможни бъдещи 

приложения на AIS без да причинява  смущения на и без да бъде защитен  

от смущения от съществуващите приложения на канала. След тази дата, 

заедно с канали 1027, 1028 и 88, може да се ползва за симплексни 

аналогови връзки за портови операции, маневри, при движение на 

корабите (заб. под линия „z” и „zz”).  (WRC15). 

Канал 28 – Дуплексен, както досега. В САЩ остава за такава връзка 

(заб. под линия „zx”). До 1 януари, 2019 г. може да се използва  за тестове 

на възможни бъдещи приложения на AIS без да причинява  смущения на и 

без да бъде защитен  от смущения от съществуващите приложения на 

канала. (заб. под линия „z”).  

Канал  1028 – както канал 87, но симплексен. 

Канал  2028 – До 1 януари, 2019 г. може да се използва  за тестове на 

възможни бъдещи приложения на AIS без да причинява  смущения на и без 

да бъде защитен  от смущения от съществуващите приложения на канала 

(заб. под линия „z”). Oт 1 януари 2019 г. този канал става канал ASM 2 (за 

VDES) (WRC 15). 

Канал  88 – както канали 87 и 1028, симплексен. 

Канал  AIS 1 – без промяна, както досега, за навигационни цели и 

безопасност. Според забележка под  линия „f” може да се ползва  и от 

авиация при търсене и спасяване и при други ситуации, свързани с 

безопасност. Допълнително може да се ползва и при морската сателитна 

служба в посока „Земя-Космос” за приемане на съобщения, излъчени от 

корабите, съгласно решение нa WRC 07 и заб. под линия „p”. 

Канал  AIS 2 – без промяна, както досега, за навигационни цели и 

безопасност. Според забележка под  линия „f” може да се ползва  и от 

авиация при търсене и спасяване и при други ситуации, свързани с 

безопасност. Допълнително може да се ползва и при морската сателитна 

служба в посока „Земя-Космос” за приемане на съобщения, излъчени от 

корабите, съгласно решение нa WRC 07 и заб. под линия „p”. 

Заб.: Подобно е и използването на река, но там има други особености. 

Те са подробно регламентирани в Регионалното споразумение (за Европа) 

RAINWAT и за точно информиране и използване трябва винаги то да се 
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ползва, когато става въпрос за УКВ услуги във вътрешно-водния 

транспорт. 

 VDES – характеристики, предимства, особености   

Чрез използване на тази система на практика ще започне много широко 

въвеждане на цифровите  технологии, и то в съвременния им вид, в 

морския УКВ диапазон. Досега цифровите комуникации в този диапазон се 

ограничаваха до DSC (цифрово избирателно повикване) и AIS. 

VDES  e система, която интегрира в едно хармонично цяло функциите 

обмен на данни на УКВ (VDE - VHF Data Exchange), съобщения със 

специфично приложение (ASM – application specific messages) и 

автоматичната идентификационна система (AIS) в морския УКВ диапазон 

(морската УКВ честотна лента) от 156.025 до 162.025 MHz. 

Системата технически беше предложена от IALA. Съвместно с IMO и 

ITU бяха идентифицирани проблемите и задачите и след това разработени 

основните документи за нейното приложение. 

Основавайки се на технологията AIS (както ще се види по-нататък с 

надграждане) VDES е разработена да покрие част от нуждите на 

инициативата e-Navigation. В GAP анализа на последната инициатива е 

показано, че една от най-важните задачи е осигуряване на адекватни 

комуникации, които досега се оценяват като дефицит, особено от типовете 

„кораб-бряг” и „бряг-кораб”. Същевременно VDES има капацитета да 

поддържа e-Navigation, както е дефинирана последната, а именно като 

„хармонизирано събиране, интеграция, обмен, представяне и анализ на 

морската информация на борда чрез електронни средства, за  

подобряване на навигацията от пристанище до пристанище и свързаните 

с това услуги по безопасността, сигурността и опазване на морската 

среда”. За посочените цели VDES има и подходящо подбрани технически 

характеристики.  

Същевременно при въвеждане и използване на системата трябва да се 

осигури пълна защита от интерференции на съществуващите услуги по 

цифрово избирателно повикване (DSC), AIS и гласови (радиотелефонни) 

комуникации за бедствие, срочност, безопасност и повикване на 16 канал, 

тъй като те са с приоритет пред VDES услугите. Ще бъде показан вариант 

на една илюстрация на използването на каналите във VDES. Тази 

илюстрация концентрира информацията и улеснява разбирането на 

описаното по-горе използване на каналите на УКВ за целите на VDES.  

Вижда се от Фиг. 2., че VDES е разработена като комбинирана наземна 

(terrestrial) и сателитна система. Разделените дуплексни канали осигуряват 
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едночестотни канали в долната част на спектъра (157,200 – 157,325 MHz) 

за излъчване от корабите и също така – едночестотни канали в горната част 

на спектъра (161,800 - 162,025) за  приемане от корабите. (Разбира се, щом 

се говори 
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Фиг. 2. Разпределение на каналите за VDES в обхвата 156,025 – 162,025 

MHz. Честотното отстояние (spacing) между каналите от долната част на 

таблицата (канали,означени с 10..) и нейната горна част (канали, означени с 

20..) е 4,6 MHz.   

Fig.2 VHF Channels assignment in band 156,025 – 162,025 MHz. Spacing 

between low part of spectrum (channels denoted with 10..) and the upper part 

(channels denoted with 20..) is 4,6 MHz. 

 

за приемане и предаване трябва да се имат предвид и изключенията, които 

бяха подробно обяснени при коментара на всеки канал поотделно по-горе). 

Макар и да е ясно, все пак да подчертаем, че там където са използвани 

думите „Up”, респ. „Down (Downlink)” има съответно предаване от земята 

(кораба) към спътника или от спътника към земята (кораба). Още две 

особености и възможности на VDES са от голяма важност. Сателитната 

част допълва наземната, като я разширява много от стандартните граници, 

които нормално са близо до сушата и освен това се осигуряват двустранни 

комуникации в полярните области, нещо, което сега е проблематично – 

използват се комуникации само на КВ или само от една сателитна система, 

което във всеки случай е сериозно ограничение. VDES, чрез сателитната си 
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компонента, намалява дефицита на комуникации, предизвикан от тези 

ограничения.  

Има шест канала за сателитна връзка надолу (към кораба), които в 

определени случаи могат да се обединяват в един широколентов канал, 

равен на 150 kHz. Тези канали са от 2024 до 2086. Това веднага води до 

увеличаване на скоростта, с която се предават данните. По този начин 

може да се предаде много по-сложна информация (съдържаща много 

повече символи, респ., включително такава за корекция на карти и др.п.), 

или по-проста информация (с по-малко символи), но предавана много по-

бързо в сравнение със случая, когато се ползват единични канали.   

Стремежът при написването на тази статия бе тя да е с приложен 

характер, но за да се разберат повече подробности следва една малко по-

задълбочена техническа част. Това, може би, ще е полезно за инженери в 

областта, но затруднително за останалите читатели. От друга страна 

всички останали страници на статията могат да се ползват и от навигатори, 

вкл. за справочни цели, пък и от всички, които се интересуват от 

модерните цифрови морски комуникации.  

Схемите за модулации, които се употребяват са различни за AIS от една 

страна и за VDE – наземна част и VDE – сателитна част, от друга страна. 

При AIS стандaртно се използва GMSK. При VDE се използват Pi/4 QPSK, 

8PSK, а е възможно и 16 QAM. Има възможност да се обединяват 

каналите, предназначени за VDE от показаните на Фиг. 2. По този начин 

могат да се ползват канали с ширина на лентата на новообразувания канал, 

равна на 25 kHz (един канал, както в съществуващата досега система), 50 

kHz, 100 kHz и 150 kHz, чрез обединяване на 2, 4 или 6 едночестотни 

канала. Така, заедно с различните схеми на модулации и различните 

възможни  канали, могат да се постигнат различни скорости на предаване 

на информацията. Трябва да се има предвид, че долният пример се отнася 

за един тайм-слот: 

 

Описание Bit/Symbol Channel Bandwidth 

25 kHz 50 kHz 100 kHz 

Брои символи 

(знаци) 

 432 symbols 896 symbols 1792 symbols 

GMSK (AIS) 1 216 bit - - 

Pi/4 QPSK 2 864 bit 1792 bit 3584 bit 

8 PSK 3 1296 bit 2688 bit 5376 bit  

 



 14 

Фиг. 3. Пример за различни скорости (брой на предадени битове в един 

тайм-слот) при различни схеми на модулация и при канали с показаната 

ширина на канала.  

Fig.3. An example with different velocities (number of sent bits in a time-slot) at 

different schemes of modulation (and coding) and with channels with shown 

channel bandwidth.  

 

Вижда се, че например при канал 100 kHz и модулация 8 PSK може да 

се предадат 5376 бита в един тайм-слот. Това са много по-големи скорости 

от съществуващите и използвани при AIS (9,6 kb/s). Ако използваме 

привичните мерки, то при ширина на канала 25 kHz може да се постигне 

до 76,8 kb/s, а при  обединяване на четири едночестотни канали за 

получаване на канал, равен на 100 kHz, може да се постигне до 307,2 kb/s. 

За морския  УКВ диапазон  това са огромни скорости за предаване на 

данни. И означава само едно – могат да се осигурят немислими досега в 

този банд комуникационни услуги за мореплавателите и свързаните с 

корабоплаването служби на брега. Тези услуги ще бъдат дискутирани в 

края на статията.  

Правени са различни изследвания, които показват, че за близки 

разстояния модулация с по-високa кратност (8 PSK) дава по-добри 

резултати, изразяващи се в по-висока достижима скорост на предаване на 

данните при дадено ниво на грешките, отколкото такава с по-ниска 

кратност (pi/4QPSK). Точно обратното е вярно при комуникации на големи 

дистанции.  

Трябва да се отбележи, че съгласно дефинициите в Препоръка ITU-R 

M.2092-0 схемите за модулация и кодиране се означават като MCS – 

modulation and coding scheme. Te са 13, но в момента са дефинирани за 

използване три: MCS-1 - π/4 QPSK при code rate (CR) =1/2; MCS-3 - 8PSK 

при CR =3/4; MCS-5 - 16 QAM при CR =3/4. Останалите са за бъдещи 

разширения. Целта на използването на такива усложнени схеми на 

модулации, както и възможността за използване на няколко канала за 

получаване на канал с по-широка лента е една: Повишена скорост и в 

крайна сметка – повече като количество и по-сложна по естеството си 

информация, предадена/приета за единица време при запазване на нейното 

качество и в крайна сметка по-добри и разнообразни морски 

комуникационни услуги за мореплавателите и бреговите служби, свързани 

с корабоплаването и морски бизнес като цяло.  

Обменът на информацията е организиран точно както при AIS. 

Информацията се предава в кадри (фреймове). Продължителността на 
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кадъра е точно 1 минута. Той се дели на 2250 временни интервала (time 

slots). Всеки слот се идентифицира със своя номер, като се започва с 0 

(нула). По този начин номерата са до 2249. Слот 0 (нула) е начало на 

фрейма (кадъра, рамката).  

Схемите за достъп при новите видове комуникации (VDE, ASM) са 

същите, както при AIS, т.е. както са дефинирани в Препоръка ITU-R 

M.1371. При сателитните комуникации  има модификация и тя е 

дефинирана в Препоръка ITU-R M.2092-0.  

Тук е важно следното: При вече създадената регулативна възможност за 

сателитна комуникация във VDES е ясно, че при излъчване от спътник, 

даже и да е нискоорбитален, с полярна орбита (LEO), за каквито се 

предполага, че ще се използват във VDES (това не ограничава използване 

на друг вид спътници), то прагът на шум очевидно ще се повиши. Тъй като 

за разлика от наземните инсталации, които имат много по-малък 

пространствен обхват, при сателитните ще се облъчи голям сектор, респ. 

ще се смущават много канали (връзки) едновременно, е необходимо да се 

вземат мерки, щото сателитният сигнал на VDES да не компрометира 

сигнала от наземната част на VDES. Точно затова при сателитния VDES се 

прилагат повече схеми за достъп до каналите. На канали 86 и 26 е 

възможен достъп чрез честотно разделение на каналите   – FDMA – 

Frequency Division Multiple Access. Това означава, че за различни потоци 

от данни се осигуряват различни честотни канали. В този случай е ясно, че 

не се използва една честота на различните канали, както е при временното 

деление и достъп и че се осигурява надеждна защита на неизползвания за 

сателитна връзка в момента канал.  Недостатък е намалената скорост (до 

три пъти!) в сравнение с другите схеми за достъп и може би още по-голям 

недостатък – неефективното използване на ограничения природен ресурс - 

радиочестотния спектър.  

При схемите за достъп е съобразено и следното: За да се намалят 

възможните интерференции при едновременна работа на кораби или 

кораб/бряг на един и същи УКВ радиоканал, в едно и също време, при 

използване на ASM във VDES, първоначално схемата за достъп е 

CSTDMA – carrier sense time division multiple access. Така предаващият 

следи дали има комуникация на даден канал в момента и го заема само, ако 

няма такава.  С други думи казано, предаващият източник се уверява дали 

в общата среда за предаване (УКВ канали) няма друг предаващ и ако няма 

чак тогава започва да предава той. В следващите по ред предавания, след 

заемане на канала, вече се използва достъп ITDMA (incremental time 

division multiple access). В този случай отново имаме мерки за избягване на 



 16 

интерференции. С прости думи, това означава, че предаващият 

предварително обявява (анонсира) кои тайм-слотове ще заеме за 

следващото си предаване, но след като се е убедил, че те са свободни от 

предаването на друг предаващ.  Така другите ще знаят, че този тайм-слот 

(тайм-слотове) е/са зает/и и в дадените канали за анонсираното време няма 

да се опитват да го/ги ползват. Така ще осигурят по-чист спектър. Ако 

трябва да се изрази всичко това с приблизителни аналогии от аналоговите 

радиотелефонни процедури, би могло да се каже, че CSTDMA отговаря на 

принципа „Слушай известно време на канала (за VDES – тайм-слота) и 

след като се увериш, че няма предаване, ти започни да предаваш”, а 

ITDMA отговаря на принципа „Съобщи на даден канал например на 16, че 

след малко ще започнеш предаване на 86 канал (например)”. Но това след 

като си се уверил, че няма предаване на канал 86 (т.е. приложил си най-

напред схема за достъп „CSTDMA”). Подробности за всички схеми за 

достъп могат да се намерят в [2.].Препоръка ITU-R-M.1371-5. 

Много е важно да се отбележи, че всичко от гореописанoто по 

отношение на модулации и достъп вече е прието от WRC 15 и 

следователно тези Препоръки, но в актуализирания им вариант за 

съществуващите и досега препоръки (ITU-R M.1371 – AIS, ITU-R M.1842 – 

VDES), както и новата препоръка за VDES - ITU-R M.2092-0, ще бъдат 

публикувани в частта „Рекомендации” на Радиорегламента през 

настоящата година, тъй като са част от финалните документи на WRC 15. 

Това е от значение за производителите на апаратура и софтуер – те вече ще 

се основават на действащи, а не на предполагаеми норми; важно е за IMO – 

за разработване на по-нататъшните нормативни документи за въвеждане в 

реално действие на системата – например стандартите за изпълнение 

(Performance Standards) също ще се разработват на основата на приетите от 

WRC 15 документи; важно е за IALA – както за IMO, но по отношение на 

техническата разработка и въвеждане в действие.  

За завършване на детайлната техническа част на статията ще допълним, 

че цитираните препоръки използват в дефинирането референтния седем-

слоен OSI модел, при това конкретно по отношение на разглежданата 

VDES система. Подробности всеки, който се интересува може да намери в 

цитираните [2], [3], [4] препоръки, които са свободно достъпни.  
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Фиг. 4. WRC 15 – Пленарно 

заседание по време на  Световната 

радиокомуникационна конференция.   

Снимката е собственост, 

предоставена е от и се публикува с 

любезното разрешение на г-жа 

Теодора Пасарелска от МТИТС, 

делагат на WRC 15,  отговарящ и за 

морските въпроси. 

Fig. 4. Plenary at World 

Radiocommunication Conference WRC 

15.  

Publicized with kind permssion from 

Ms Teodora Pasarelska – delegate and 

responsible for the maritime matter on 

behalf of Bulgaria. 

  

 VDES – практически комуникационен инструмент в световното 

корабоплаване в ерата на e-navigation 

Създаването на VDES бе наложено от все по-голямото разнообразие на 

услуги, апаратури и приложения, които се появиха в последно време. Те 

използваха технологията AIS и поради липса на други канали, работеха на 

каналите, определени за AIS още на Световната радиокомуникационна 

конференция през 1997 г. (WRC 97) – AIS 1 и AIS 2. Но това заплаши 

основите и надеждността на AIS като цяло в нейната същност на система 

за навигационна безопасност. Поради все по-голямото количество 

разнообразни услуги и апаратури, предлагани от производителите в много 

случаи нерегламентирано, както и кораби и други плавателни средства, 

които ги ползват, интерференциите започнаха да стават недопустимо 

големи, до невъзможност AIS да изпълнява своята функция. Както 

картинно се изразява една администрация, „AIS стана жертва на своя 

собствен успех”. Именно успехът на технологията AIS, както бе посочено 

в началото, както и последствията, до които би могло да се стигне, ако 

продължава инвазията на посочените нови услуги и апаратури, респ. 

интерференции, на каналите за AIS – AIS1 и AIS2, както и необходимостта 

от адекватен комуникационен инструмент за e-navigation и още услуги за 

модернизираната GMDSS, доведоха до създаване на представяната тук 

система VDES. Всъщност много отдавна бе ясно, че има дефицит на 

морски комуникационни услуги в честотните области, които бяха 

нормално разглеждани като такива, предназначени за класическите 

аналогови радиокомуникации. Причините за този дефицит, при наличие на 
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цифрови технологии, са много, но това би било тема за цяла отделна 

статия. Затова ще се ограничим до представяне на полезните свойства и 

функции на VDES за мореплавателите, корабоводителите по вътрешните 

водни пътища и съответните брегови служби.  

И така, ще посочим ползите за морския и речния транспорт, респ най-

важните качества и услуги на общата система VDES: 

 AIS остава непроменена и както досега ще служи за идентификация 

на корабите, докладване на актуална позиция по маршрута, следене на 

движението на кораба, докладване на собствените и получаване на 

навигационни данни от другите кораби (статични, динамични, свързани с 

рейса), помощ при търсене и спасяване. Каналите са AIS1 и AIS2 и са с 

приоритет пред останалите канали за VDES и със защита от 

интерференции от тях (същата защита се отнася и за DSC, и за 16 канал). 

 ASM съобщенията (каквито и досега имаше в частта за AIS) се 

преместват в нови, специални канали (виж по-горе) и се допълват с нови 

ASM съобщения. Тези съобщения могат да бъдат дефинираните от IMO в 

SN.1/Circ.289; регионални ASM съобщения (тези освен за морски цели, ще 

бъдат особено полезни във вътрешно-водния транспорт); появява се 

сериозна възможност за потвърждение на предадено/прието съобщение – 

предположението на автора, основано на неговия опит е, че точно това ще 

се превърне в една от най-използваните функции. Тези съобщения, освен 

че ще са с по-голяма скорост от стандартните AIS съобщения, ще бъдат 

приемани с подобрена „надеждност” на приемането,  колкото и този 

термин да не е съвсем подходящ, но интуитивно се разбира, че ще се 

приемат съобщения с много по-малко грешки при равни други условия. 

Това основно ще се дължи на голямото количество канали, модулации, 

схеми за достъп и използване на наземни и сателитни услуги в системата – 

елементи на комуникациите, които ще въздействат едновременно и то в 

благоприятна посока. Каналите са ASM 1 и ASM 2 (виж първата част на 

статията). 

 VDE услуги. Тази част на VDES е всъщност новото, което се появява 

и ще се развива оттук-нататък. Има две компоненти: 

3.3.1.Наземна част на VDE 

Също, както при ASM, но с различна структура и най-важното с много 

голяма скорост на предаване/приемане на данни, което прави услуги като 

автоматични корекции на карти например (при необходимия интерфейс с 

навигационните устройства) съвсем практически приложими, ефикасни и 

надеждни. И тук приемането с потвърждение е приоритет на разработената 
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система. Особеност е, че са определени 6 канала за такава работа. Освен 

това могат да се сливат (обединяват, „merged channels”) каналите за по-

бързо предаване на данни или за по-голям обем предадени данни. Има 

възможност да се ползват някои канали като регионални (речни 

комуникации, например) и да се преизползват в близки, но не съседни 

зони, подобно на клетъчните канали в мобилните телефони, разбира се при 

съвсем друга организация на връзката.  

3.3.2.Сателитна част на VDE  

И тук важи казаното по-горе за наземната част нa VDE (каналите се 

ползват по друг начин). Освен това най-важното и съществено предимство 

– морското УКВ излиза извън рамките на близкото разпространение (в 

зоната на пряка видимост, определена от кривината на Земята, когато е за 

морски комуникации). Вече има глобално или поне много далечно 

разпространение, благодарение на сателитите. И УКВ комуникация за 

полярните области – един сериозен дефицит до момента. Създадена е 

възможност за обмен на данни „кораб-сателит-бряг” – нещо, което 

съществува от 1982 г. (ИНМАРСАТ, а по-късно и ИРИДИУМ, и ТУРАЯ, и 

др.), но не и на УКВ до създаването на VDES  с едно малко изключение – 

сателитната AIS. Създадена е възможност за връзки „нагоре” – към 

сателита (uplink) и „надолу” – от сателита (downlink).  

Ако систематизираме в един кратък абзац казаното досега, ще 

забележим, че VDES разрешава или създава възможности за: поддържане 

на сегашната много успешна система AIS; за много широк обмен на данни, 

включващи съобщения със специфичен (важен за корабоплаването – 

морско и речно) характер – ASM, но при запазване на каналите за AIS само 

за задачите на навигационната безопасност; ще служи като конструктивна 

комуникационна платформа за e-navigation, където съществено ще намали 

очертаващия  се дефицит на комуникации; ще разшири съществено 

морските (и речните) комуникационни услуги; ще служи в голяма степен 

за решаване на някои от задачите на модернизираната система GMDSS, 

включително технологии като AIS MOB и др. п. 

По отношение на модернизираната GMDSS основните предимства, 

които VDES ще предоставя са данни за позиция на кораби пряко чрез AIS; 

по-голям избор на телекомуникационни услуги от досегашния при 

повишено качество при разпространяване на информация за безопасност (и 

на море и, извън GMDSS - на река) – такава информация като 

навигационните и метеопредупреждения, известия до мореплавателите, 

ледова обстановка, а също и рутинни съобщения като прогнози ще могат 
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да се излъчват бързо, без забавяне и автоматично чрез новите комуникации 

във VDES; поради същността на връзката е възможно и предоставяне на 

много по-голям обхват на потвърждения на получените от кораба 

съобщения в сравнение с досегашните възможности, т.е. намаляване на 

несигурността за това дали дадено важно съобщение е получено на кораба, 

например при търсене и спасяване; много по-разширен пространствен 

обхват на услугите, включително в полярните области, поради включване 

на сателитен сегмент, същевременно запазване на добрите страни на 

близката териториална/акваториална връзка като по-проста, евтина и 

достъпна апаратура, която могат да си позволят и малки плавателни 

средства или малки компании; развитие на по-голям брой важни услуги и 

апаратури за тях, основно при операции по търсене и спасяване като AIS 

SART, AIS MOB, EPIRB AIS, някои от които (напр. AIS MOB), без да са 

официално регламентирани, започнаха да използват каналите AIS 1 и AIS 

2 и да заплашват работата на AIS поради интерференции и фалшиви 

излъчвания. Във VDES те си намират коректно място на други канали. За 

да конкретизираме някои услуги, ще се отбележи, че например в [7] се 

разглежда ползата от специфичното съобщение ASM “Area notice”. 

Наистина възможността да се четат (и изпращат, след като са създадени в 

източника на информация) машинно (автоматично) съобщения, които са от 

вида „Информация за морска безопасност”, например навигационни 

предупреждения или обявления до мореплавателите, е от голяма полза. 

Тук може да отбележим по-бързо обработване (не се намесва човек, освен 

за да създаде съобщението на брега и накрая да го прочете на борда), респ. 

доставяне на информацията на кораба без забавяне и без грешки, лесно и 

акуратно изобразяване на дисплеи, възможност да се изпрати само в 

районите, които засяга (намаляване на интерференциите), като тези райони 

могат да се дефинират и като неправилни фигури, включително отворени 

такива или да очертаят границите на област, за която се отнася дадено 

съобщение на тази много чувствителна и важна за безопасното 

корабоплаване информация. Както и за всички ASM, и за това ASM има 

разработени от IMO подробни форми и стандарти[5]. Това изключително 

много облекчава въвеждането на тези съобщения в практиката, например 

от гледна точка на производителите на апаратура, които вече ще знаят 

точно какво трябва да произведат или на тези, които ще създават 

съобщението. В областите близки до полярните части на Земята така се 

създава възможност да се съобщават границите на площта, обхваната от 

айсберг/и. Тази възможност (ASM) на VDES ще е от голяма полза в 

модернизираната GMDSS. Новата въвеждаща се в SOLAS функция 7. 
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„transmitting and receiving safety related information”, в глава IV, би 

могла да се изпълнява (от страна на кораба) и с помощта на разглежданото 

ASM – това дава възможност информацията да се разпространява само в 

областта, за която това е важно,  но тук има допълнителни условия. При 

разглеждане на някои от другите дефинирани от IMO ASМ, се установява, 

че има ASM “Weather observation report from ships”. Много е полезно за 

събиране на данни за времето в океаните и предаване до съответните 

брегови служби, но само ако се прави от повече кораби. Отново в [7] е 

отбелязано, пък и практиката и логиката го доказват, че това е възможно 

само, ако апаратурите за VDES и AIS имат съответен интерфейс и 

програмно осигуряване за включване на сензори, обработка и предаване на 

информацията и то автоматично. Наличието на такива интерфейси и 

подходящ софтуер, разбира се, би могло да се разшири и също така да се 

създаде реална възможност за по-добро и практическо реализиране на 

разглежданата функция 7. за GMDSS в обновената SOLAS. Подобна 

функция, специално в частта за наблюдения на времето, (OBS), 

съществуваше и в старата система преди GMDSS. Но досега, с изключение 

на корабите на някои големи страни, нито в GMDSS, нито в системата 

преди нея такива функции са били и са ефективно изпълнявани, що се 

отнася до наблюдение за времето в океаните и своевременно докладване на 

брега по регулярен начин, без това да натоварва екипажите с 

допълнителни задължения. VDES създава прекрасна възможност това да се 

случи. За да се използват възможностите, обаче, трябва да се пише повече 

по въпросите, да се предлагат и защищават идеите на съответни форуми и 

да се участва в различни, включително неформални, обсъждания на 

международно ниво. Добър пример в това отношение са посочените 

източници [6] и [7].   

По отношение на обезпечаването чрез GMDSS на дейностите по 

търсене и спасяване (SAR) също има големи възможности. Тук ще се спра 

само на едно, според мен от най-важните ASM – „Extended ship static and 

voyage-related data” на VDES, което би могло да бъде полезно за GMDSS в 

случаите на SAR. Това е така, защото чрез това специфично съобщение 

има възможност да се узнаят точно кои и какви радионавигационни и 

радикокомуникационни апаратури има на бедстващия кораб (и на 

корабите, които участват в операцията), което в някои случаи е особено 

важно, например за да се използва от страна на координиращия и друга 

апаратура, която бедстващите в напрегнатата ситуация са пренебрегнали 

или са ползвали само един канал за връзка, при положение, че друг канал, 

с друга апаратура, която имат, би бил по-бърз, с повече информация или 
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по-подходящ по мнението на координиращите или на хората, които 

реализират търсенето и спасяването. Узнаването на вида на апаратурата 

осигурява на спасяващите повече възможности за действие. В 

съобщението има и друга много ценна информация като например ледовия 

клас на кораба или следващо пристанище. От същото това съобщение има 

възможност да се узнае и точният брой на хората на борда (не само на 

екипажа, но ако има на борда и други хора). А това е жизнено важна 

информация при оказване на помощ при бедствия. Разбира се, има и 

специално ASM „Number of persons on board”, което също дава последната 

информация. Тук още един път трябва да подчертая, че това не са нови 

съобщения, създадени специално заради VDES. Te всъщност са създадени 

за AIS (ASM, дефинирани през 2010 г.) но просто сега ще се излъчват на 

канали с по-големи възможности и различни от каналите за AIS, както вече 

бе неколкократно дискутирано в статията. И още един път се поставя 

акцентът върху това, че веднъж създадена, тази информация се излъчва и 

приема с автоматични средства. Не са необходими оператори, т.е. избягва 

се намеса на човешки фактор като посредник. И изобщо означава, че много 

по-качествена, с подобрено съдържание и по-голямо количество 

незаменима за корабоплаването информация ще се доставя на кораба и ще 

се получава от него, но без натоварване на екипажа. С други думи GMDSS, 

с много съществената помощ на VDES, все повече ще се приближава до 

една от своите основни дефиниции, а именно, че е автоматизирана 

система, което в много случаи сега е само пожелание. А повишаването на 

нивото на автоматизираност е крайно желателно, не само за да се изключат 

човешките грешки и закъснения, но най-вече за да се намали 

натоварването на екипажите при едновременно повишаване на качеството, 

надеждността и асортимента на тези специализирани телекомуникационни 

услуги за корабите. Като заключителна фраза на разглеждането на 

възможностите пред GMDSS може да се каже, че VDES би могла да бъде и 

в много голяма степен на вероятност ще е един от най-важните пътища в  

бъдещото  развитие на системата.  

По отношение на e-navigation също се създават много възможности. На 

първо място трябва да се подчертае вече отбелязаното по-горе за създаване 

на благоприятна комуникационна среда за обмен на информация. Нещо, 

което е особено важно при контакта на корабите с брега. И нещо, с което 

чрез VDES може поне малко да се отстрани един съществен дефицит в 

момента, отчитан от всички – при наличие на огромни технологични 

възможности корабите изпитват недостиг на специализирани 
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телекомуникационни услуги, специално създадени за техни нужди, дори и 

особено в близост до брега. А с развитието и започване на използване на 

всички възможности, предлагани от инциативата e-navigation този дефицит 

би могъл да се задълбочи. Но всичко това е на път да започне да се решава 

– нещо много обнадеждаващо. Един от ключовите елементи при 

реализиране на e-navigation е „Core element: Communications and 

Information”. Освен, че е пряко свързан с GMDSS, този елемент е основа на 

едно от потенциалните решения при реализиране на „e-navigation” – 

“Improved communication of VTS Service Portfolio (S9)”. В потенциалното 

решение изрично е посочено, че то не се ограничава само до VTS. 

Очевидно е, че отново с голяма ценност е ASM „Extended ship static and 

voyage-related data” на VDES. Освен данните, които са дискутирани при 

разглеждане на приложението в GMDSS, в това специфично съобщение се 

съдържа и друга жизнено-важна информация. Накратко: Последно  

пристанище, следващо пристанище, наличност на различен вид горива, 

общо количество на горивото и други важни данни. За повече подробности 

и за да не става статията прекалено голяма – подробна информация може 

да се намери в посочените референтни източници.  

 По отношение на VTS могат да се разгледат и други VDES 

съобщения, но преди това е нужно да се направи една уговорка. Понякога 

се счита, че VDES ще има основно влияние най-вече във VTS частта и e-

navigation, евентуално GMDSS. Но от горното разглеждане се вижда, че 

всъщност  VDES е комуникационна система с много по-голям обхват и 

възможности, бих добавил една универсална (доколкото нещо може да е 

универсално) система за морски комуникации. 

Очевидно е, че за VTS специфичното съобщение „Extended ship static 

and voyage-related data” ще бъде от изключителна важност. Но и 

съобщения като „VTS-generated/Synthetic targets", „Meteorological and 

Hydrographic data” са също с ежедневно приложение.  

Практически почти всички ASM, както са дефинирани от IMO, са с 

приложение при VTS и e-navigation. За GMDSS  трябва изрично да се 

подчертае, че ценността на VDES, и по-специално на ASM, е също 

жизнено важна. Но това се отнася за новия вариант, след модернизирането, 

което е предстоящо. В сегашния си вариант GMDSS е прекалено остаряла 

технологично, регулативно и дори дефинитивно (например по отношение 

на зоните и използваните комуникационни подсистеми). По този начин не 

се съгласува и не може да се съгласува с много от новите тенденции, но от 

друга страна VDES е една от технологиите, които имат потенциала да 

направят GMDSS наистина много по-добра система, с повече 
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автоматизация. Това означава, че една голяма част от задачите, които сега 

натоварват хора на корабите и брега ще се поеме от системата. Ще има 

възможност за използване на по-разнообразни видове съобщения, 

насочени към осигуряване на морската безопасност. Ще се  подобрят рязко 

възможностите за  наблюдението на сигнали, повиквания и съобщения за 

бедствия. Трафикът по време на бедствия, при търсене и спасяване ще бъде 

по-добре осигурен, като части от сегашните процедури вероятно ще 

отпаднат за сметка на по-ефективни автоматични такива (и това се отнася 

не само за приложението на VDES, но темата е много голяма и е за отделна 

статия).  

Обикновено вътрешно-водният транспорт (Inland) и свързаните 

дейности по-рядко се засягат, когато се разглеждат въпроси, свързани с 

морския (Maritime) такъв. Но комуникациите, особено в разглежданата 

честотна лента, са един отличен пример за общите дейности по 

осигуряването и на двата вида воден транспорт, и свързаните с тях 

дейности. И при двата вида в регулативно отношение основен документ е, 

разбира се, Радиорегламента. Но допълнителното регулиране за Европа 

(поне за голяма част от нея) чрез Регионалното споразумение RAINWAT, 

отразява специфичните особености на вътрешно-водния транспорт. По-

горе бе казано, че използването на каналите от Приложение 18 на 

Радиорегламента трябва да се съобразява с постановките на RAINWAT. По 

подобен начин стои и въпросът с VDES: Освен IMO дефинираните ASM, 

системата дава възможност за дефиниране и използване на регионални 

ASM. Тук може да се класифицират и тези, по които се работи в момента и 

са от вида Inland ASM. В [7] са посочени „Bridge clearance message”, 

„Standardized Safety-Related Message (SSRM)” и „Convoy message”. За 

подробно запознаване на заинтересованите този източник е отлична 

възможност, тъй като е написан от Стефан  Бобер - председателстващ 

European Vessel Tracking and Tracing Expert Group, която работи точно по 

горните съобщения. 

 Системата VDES е нова, сега се разработва и тестват нейни отделни 

компоненти. Тя ще влезе много бързо в действие и при това има огромен 

потенциал. Нужно e да е позната на бъдещите ползватели. От съществена 

важност за нейния успех е да се  информират адекватно и навреме 

възможно повече експерти, екипажи, корабни и пристанищни оператори и 

пристанищни власти, брегови специалисти, както и преподаватели и 

студенти. Освен това е необходимо и засилено представяне на 

международни форуми. В последния аспект IMO, IALA и някои морски 

администрации имат сериозна активност. Би било добре и експертите, 
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които са работили по дадени части, също да споделят опит и резултати. 

Особено интересни са резултатите от тестовете на бреговите и корабни 

части на системата. Някои неща могат да се намерят в [6], [7], [8]. И още 

нещо – необходима е работа от националните власти за събиране на 

информация за съществуващи услуги в посочената част на спектъра, 

предоставянето им на международните организации (например за 

включване в базата „MARS” на ITU), за планиране на използването на 

VDES в бъдеще и за поддържане на политика за участие на експерти с 

необходимото ниво в съответните международни форуми, но резултатите 

от тяхната работа наистина да се прилагат. Внимателната преценка на 

използваните канали, тяхното бъдещо използване и необходимите 

координации и съгласувания също трябва да бъдат неотменна част от 

дейността по адекватно обезпечаване на всички дейности, за да се 

предотврати известно хаотично и моментно решение. Тук обаче има един 

съществен въпрос – практиката на много места по света, не само у нас, 

показва, че посочените дейности не трябва да се оставят в ръцете на пряко 

използващите ги, ако се желае решение в обща полза – иначе всеки от тях 

ще иска решение по собствено  разбиране и интерес, което на практика ще 

блокира или изкриви процеса. Много по-добре и логично е това да се 

направи от регулиращи и контролиращи организации, чиято задача е 

именно подобна и с използване на експерти от заинтересованите, но още 

по-важно – от независими експерти, най-добре с международен опит с 

участия и работа в различни форуми по посочената тематика. Не трябва да 

забравяме, че в следващите години ще има обемна работа по значителна 

промяна на предназначението на каналите и в националните планове. Това 

ще засегне в голяма степен брегови и специални станции и служби от 

различен характер, което означава сериозна и трудна работа по 

координация и планиране, включително със засегнатите съседни страни.  

Заключение  

VDES ще въведе цифровите технологии в честотната лента 156 -162 

MHz. Чрез използване на събрания опит от AIS, използван като фундамент 

в разработването, се реализира система с голям потенциал за морски и 

речни комуникации от съвременен тип. Възможността за наземни и 

сателитни комуникации ще доведе до глобално покритие. Системата ще 

помогне за адекватно осигуряване на e-navigation – една област, в която се 

очертаваше дефицит на комуникации. Възможностите за подобряване на 

работата на GMDSS и RIS са от съществено значение за тези  системи. 

Ясното дефиниране на видове съобщения (услуги) – AIS, ASM, VDE и 
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разпределението им по различни УКВ канали ще намали потенциалните 

интерференции между тях. Създават се възможности за голямо 

разнообразие от нови и важни морски и речни комуникационни услуги при 

едновременно намаляване на натоварването и на екипажите, и на 

експертите на брега чрез повишаване на степента на автоматизация на 

процесите. Ще е необходима интензивна работа за популяризация на 

системата, за да не останем неподготвени. Обемна дейност ще се наложи в 

координацията и планирането при използването на новото (WRC 15) 

канално разпределение в Приложение 18 на Радиорегламента. 
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