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 GIS И GPS

Военна употреба на GPS
Въпреки, че GPS е завършена 

през 1994 г., вече е успяла да докаже 
значението си за военните сили 
в САЩ. Използвана е за заснемане 
на пустините, чиито терени изг-
леждат почти еднакво навсякъде. 
Без такава система американците 
нямаше на имат успех в операцията 
Пустинна буря. Чрез GPS войници-
те са могли да извършват маневри в 
пясъчните бури или нощем, където 
тамошните иракски войски не са 
можели да направят почти нищо. 
Повече от 1000 преносими ръчни 
приемника са били купени за опера-
цията. Търсенето е било толкова 
силно преди края на конфликта, че 
повече от 9000 ръчни приемника са 
били в употреба в Персийския залив. 
Те са били носени от войниците и са 
били прилагани към превозни сред-
ства, хеликоптери и авиационни 
инструменти и табла. GPS прием-
ници са били използвани в няколко 
самолета, включително бойните 
F-16, въздушните танкери KC-135 
и бомбардоровачите B-52. Военните 
кораби са ги използвали за въздушни 
операции, обезвреждане на мини, 
уреждане на срещи и т.н. GPS се е 
превърнал в много значима система 
за армейските операции, отбрани-
телни и оръжейни системи. 

GPS във всекидневието
Системата на GPS е била от-

крита за да посрещне военните 

нужди, но постоянно се откриват 
все нови и нови приложения на сис-
темите във всекидневието. Както 
вече стана ясно, системите се из-
ползват при самолетите и кораби-
те, но има много други ползи от GPS. 
GPS например помага да се спасят 
животи и имущество. Известни 
са случаи, когато системите са 
помогнали да се открият миньори, 
попаднали в шахта, от която не са 
могли да се измъкнат. Голяма част 
от полицията, пожарната и бърза 
помощ използват GPS приемници, 
за да установят най-близкото до 

съответното поделение местопо-
ложение на полицейска, пожарна кола 
или линейка. 

Строителните, топографски-

те и изследователските компании 
също използват GPS постоянно. По 
време на строежа на тунела под ан-
глийския канал, британски и френски 
екипи започнали да копаят от двете 
противоположни страни – едните 
от Доувър, Англия, а другите от 
Кали, Франция. Те разчитали на GPS 
приемници, за да проверяват позици-
ите си и да се уверят, че ще се срещ-
нат точно по средата на изкопа. 
Ако не беше така, тунелът щеше да 
има завой, твърдят запознати. GPS 
позволява също на собствениците 
на мини да управляват минните съ-

оръжения внимателно, дори и когато 
видимостта не е ясна.  

Проследяването на коли е една 
от най-бързо нарастващите упот-

реби на GPS. С GPS се снабдяват 
автомобилни паркове, системите 
за градски транспорт и камионите 
с доставки. Куриерските услуги 
използват GPS приемници, за да 
наблюдават местонахождението 
на куриерите през цялото време, 
поради две причини – ефективност 
и сигурност при шофирането.  

Автомобилните производите-
ли предлагат като опция за новите 
коли дисплеи с карти, базирани на 
GPS приемници. Редица големи ком-
пании за наем на автомобили нап-
ример снабдяват с такава система 
колите си, като чрез тях се дават 
насоки на шофьорите чрез дисплея 
или чрез синтезирани гласови инс-
трукции.  

В областта на метеорологията 
балони, снабдени с GPS, „наглеждат” 
дупките в озоновия слой над поляр-
ните кръгове. Шамандурите пък мо-
гат да проследят петролни разливи 
и да предават данни, използвайки 
GPS, за да насочват почистващите 
операции. Археолозите, биолозите 
и изследователите използват сис-
темите, за да локализират древни 
останки, миграцията на животните 
и изложените на опасност живо-
тински видове като морската крава, 
снежните леопарди и гигантските 
панди. 

Бъдещето на GPS е безкрайно 
като въображението. Според за-
познати, предстои откриването 
на нови приложения на системите, 
докато технологията се развива. 
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Ежедневието на съвремен-

ния градски жител е изключи-

телно напрегнато и динамич-

но.То е свързано с постоянно 

пътуване от място на място, 

бързане, задръствания и нерви. 

А времето и без друго никога не 

стига. Как тогава успявате да 

се справите с тази ситуация?

сяко пътуване има нуж-
да от добър навига-
тор. В повечето случаи 
това е хартиената 
карта, която е захвър-

лена някъде в колата ви или дори 
няколкото карти, които трябва 
да ползвате при едно по-дълго пъ-
туване. 

За да улесните пътуването си 
обаче и за да го направите много по-
приятно и дори забавно, можете да 
се възползвате от вече популярната 
технология – GPS навигация. Стар-
тирате устройството, картата на 
съответното място се визуализира 
на екрана, правите маршрут до 
избрана точка и потегляте. Звучи 
добре, но какво се случва, когато 

картата във вашия навигатор не е 
достатъчно точна и вместо да ви 
навигира до Дружба ви отвежда в 
Младост например или пък ви казва 
да завиете в дясно на път, където 
няма десен завой?

Бързото разрастване на 
градовете, 
появата на нови адреси, смя-

ната на имената на улици прави 
работата на разработчиците на 
навигационни карти изключително 
трудна. Те имат нужда от актуални 
данни за населеното място, които 
да отразяват настъпилите промени 
и които да въведат в картата, за да 
може GPS навигаторът ви да ви от-
веде точно там, където искате.

Компанията, която дава 
най-доброто решение на този 
проблем е NAVITEQ. 
NAVITEQ имплементира съв-

ременните GPS методи и техно-
логии в бизнеса, като предлага GPS 
услуги, GPS продукти, разработва 
собствен софтуер за навигация и 
поддръжка на географски данни и 
създава най-детайлната цифрова 
карта на България. Цифровата кар-
та са именно онези данни, които 
бивайки често неточни объркват 
вашето пътуване.

NAVITEQ картата на България 
съдържа пътища, жп. мрежа, 

общини, населени места, речна 
мрежа, водоеми и релеф за тери-
торията на България. Картата 
дава подробна информация за 49 
български града - улици, квартали, 
адреси, сгради, Pоints Of Interest, 
зелени площи и др.

Благодарение на екип Мобилна 
лаборатория 

адресната база и POI-тата 
постоянно се допълват и 
актуализират. 
Мобилната лаборатория на 

NAVITEQ е оборудвана с най-съв-
ременната техника за тази цел 
(панорамна камера), същата, как-
вато ползват и специалистите 
на Google. Мобилните екипи са 
в непрекъснато движение, с цел 
предоставяне на най-актуалните 
данни, необходими за цифровата 
карта. По този начин NAVITEQ 
осигурява на своите клиенти регу-
лярни ъпдейти.

Ц и ф р о в а т а  к а р т а  н а 
NAVITEQ отговаря на 

световно-установените 
стандарти по качество. 
Форматът на данните е 

съвместим с водещи софтуери за 

навигация. Географските данни на-
мират приложение в областта на 
комуникациите, Internet, ютили-
ти, контрол на превозни средства, 
реагиране при бедствия и аварии и 
много други.

Данните се предлагат с 
различни права, 
периоди и възможности на 
ползване - 
според индивидуалните изис-

квания на клиента. Освен данни в 
суров вид, NAVITEQ предлага услу-
ги по конвертиране и интегриране 
на данни и консултации.

З аедно  с  к лиентите  си 
NAVITEQ изгражда цялостни 
решения, които улесняват ежед-
невната работа, спестяват време 
и средства и ви помагат да „отк-
раднете” повече време от напрег-
натото ежедневие за себе си.

АКТУАЛНАТА КАРТА ЗА НАВИГАЦИЯ 
СПЕСТЯВА ЦЕННО ВРЕМЕ

В

Контра
Аналогът на американския GPS и руския 
ГЛОНАСС е създадената система за нави-
гация от Европейската комисия “Галилео”. 
Идеята при нея е, не да се обслужва 
армията, а да е под граждански контрол. 
Тя ще предоставя повече услуги и ще има 
по-голяма точност. От системата се очаква 
също така да има подобрено покритие над 
75 градуса северна географска ширина. 
Ще може да се разчита на нея, дори и по 
време на война. Проектът стратира през 
2003 г. и е съвместно начинание на Евро-
пейския съюз и Европейската космическа 

агенция. Освен страните от ЕС в проекта 
имат участие и Китай, Израел, Мароко, 
Саудитска Арабия, Южна Корея. Освен 
това се водят преговори с представители 
на Аржентина, Австралия, Бразилия, Чили, 
Индия, Малайзия, Русия и Украйна. Към 
момента само един от 30-те сателита, 
от които се състои системата, е пуснат в 
орбита. “Галилео” трябваше да заработи 
през 2013 г., но заради проблемите около 
това в кои страни-членски да се намират 
контролните му станции стартът е отложен 
за неопределено време.


