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1. Bevezetés  

 

Az információtechnológia, a kommunikáció hihetetlen fejlődése egy új, virtuális világot 

teremtett. Ebben a világban eltűnt a távolság, az internet és a mobiltelefon felgyorsította azt a 

folyamatot, melyben a technikai ismeretek az általános műveltség megkerülhetetlen részévé 

váltak. Ebben a közegben a műholdas helymeghatározás is kilépett a katonai, tudományos 

világból és napjaink egyre fontosabb, életvitelükre is kiható eljárásává vált.  

Az Európai Unió (EU – European Union) ereje, szerepe a világban megnőtt. Világpolitikai, 

gazdaságossági szempontok miatt hosszas elemzések után úgy döntött, az amerikai katonai 

rendszer mellé kifejleszt egy korszerűbb, jobb, önálló európai műholdas helymeghatározó, 

irányító és távközlő rendszert, a Galileo-t. Ez továbbfejleszti eddigi közlekedési 

jelzőrendszerünket, segíti a repülőgépek le- és felszállásának biztonságosságát, korszerűbbé 

teszi a hajózás irányítását, átfogó közúti irányítás alapjává válik, s hosszú távon 

forradalmasíthatja az egész közlekedési rendszert, amely így gazdaságosabb és 

környezetkímélőbb lesz, csökkenti a baleseteket, hatékonnyá teszi a mentéseket és a 

bűnüldözők munkáját, hozzájárul az életminőség általános javulásához. 

Felhasználhatóságának ma csak a képzelet szab határt. A Galileo Galilei itáliai csillagászról 

elkeresztelt program a tervek szerint 2008-re lesz teljesen készen. Azonban addig is, az ESA 

(European Space Agency - Európai Űrkutatási Ügynökség) a GPS-t (Global Positioning 

System – Globális Helymeghatározó Rendszer) és GLONASS-t (GLObal NAvigation 

Satellite System – Globális Navigációs Műholdas Rendszer) kiegészítendő, javítandó 

műholdakat állít pályára. Ez az EGNOS (European Geostationari Navigation Overlay Service 

– Európai Geostacionárius Navigációs Lefedési Szolgálat). 

2. Műholdak szerepe a közlekedésirányításban 

A műhold bázisú telekommunikáció egyre nagyobb szerepet játszik a közlekedésben. A 

közeljövőben forradalmi változások várhatók ezen a területen. Előnyük, hogy gyorsan lehet 

nagy területeket lefedő rendszereket kiépíteni, és ezek a közlekedés minden alágazatában 



használhatóak. Megszűnnek az egyes területi rendszereknél tapasztalt időbeli és területi 

kiszolgálási hiányok. A telekommunikációs rendszerek tetszés szerint bővíthetők, 

fejleszthetők és átalakíthatók. A már meglevő és a tervezés alatt álló telekommunikációs 

technikák segítségével lehetőség nyílik a közlekedési folyamatok optimális irányítására, a 

kapacitástartalékok mobilizálására, biztonsági, gazdaságossági, megbízhatósági és 

környezetvédelmi szempontoknak megfelelően.  

A racionális közlekedésben nélkülözhetetlen az átfogó, intelligens irányítás, aminek 

megoldásához a műholdas helymeghatározás döntő módon járulhat hozzá.  

Emellett ezzel jelentősen csökkennek a költségek földi infrastrukturális beruházásoknál.  

A következő területeken fontos a rendszerek integrálása minden alágazatban:  

• közlekedési információs rendszerek 

• közlekedésirányítás  

• közlekedésszervezés és vezetés  

• közlekedésfelügyelet és ellenőrzés  

• flottamenedzselés 

• mérési és egyéb adatok átvitele 

A feladatok megoldásában a műholdas telekommunikációra a következők várnak:  

• Olyan rendszerek és koncepciók kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a műholdas 

távközlés teljes körű alkalmazását a közlekedésben.  

• Műszaki technikák és alkalmazási feltételeik nemzetközi szabványosítása.  

• Föld és műholdbázisú távközlési rendszerek integrációja.  

3. Európai tervek 

Európa a műholdas navigációban jelenleg rá van utalva az amerikai rendszerre, amely 

ingyenes ugyan, de mivel a hadsereg ellenőrzése alatt áll, megbízhatatlan, nemzetbiztonsági 

okokra hivatkozva bármikor kikapcsolhatják. Másrészt az a tény, hogy a GPS most ingyenes, 

nem garancia arra, hogy 8-10 év múlva is az lesz, akkor pedig joggal merülhet majd fel a 

kérdés, hogy miért nem láttak neki időben egy saját tulajdonban lévő hasonló hálózat 

kifejlesztésének. Mindamellett ezek a tervek tökéletes összhangban vannak az Európai Unió 

stratégiájával, mely egyre inkább szeretne előretörni minden létező iparágban, az űriparban is, 

növelve globális befolyását. A készített elemzések kimutatták, gazdasági szempontból 

semmilyen érv nem szól a Galileo ellen, sőt, hosszabb távon jelentős bevételt hozhatna az 

európai gazdaságnak. Így politikai-stratégiai, függetlenségi, védelmi szempontok után 

jelentős gazdasági érdeke is az EU-nak a fejlesztése.  
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„Európa nem függhet az amerikai rendszertől, amelyet nem irányíthat, és amit bármikor 

megváltoztathatnak. Ha az Egyesült Államok be akart volna vonni miket a GPS 

ellenőrzésébe, más lenne a helyzet, de ez nem történt meg” - jelentette ki Romano Prodi, az 

Európai Bizottság elnöke.  

Épp ezért merült fel az utóbbi években, hogy ki kellene fejleszteni a műholdas navigációs 

rendszerek új, még a korábbiaknál is komplexebb változatait. Ezeket a rendszereket ma 

összefoglaló néven GNSS (Global Navigtion Satellite Systems - Globális Navigációs 

Műholdrendszerek) rövidítéssel illetik, amely az összes navigációs műholdas rendszert 

magában foglalja. A GNSS több szolgáltatást nyújtana a mai GPS-nél.  

A brüsszeli döntéshozók az Európai Bizottság szintjén dilemma előtt álltak azzal, vajon egy 

európai regionális rendszer kidolgozása lenne célravezető, vagy egy harmadik, polgári, 

európai de globális rendszer kiépítése volna hatékony, vagy talán a két működő globális 

rendszerre építő megoldást válasszák? Bármelyik rendszer egyedüli használatával nem 

biztosítható az integritás, pontosság, hozzáférhetőség és folyamatos szolgáltatás, amelyet a 

légi közlekedési navigáció megkövetel. Mindkét rendszer együttes használata ugyan jobb, de 

még mindig nem ad kielégítő eredményt.  

Az európai ipar már biztosítani képes az igényeknek megfelelő megoldást.  

Alapkövetelményként a következő célkitűzéseket tették:  

• a rendszer felett európai polgári ellenőrzést kell gyakorolni 

• jobb műszaki paraméterek (integritás, pontosság stb.) biztosítása érdekében olyan új 

rendszert kell bevezetni, amely a 2005-ös év technológiai szintjére épül 

• a fejlesztési folyamatot a léginavigáció követelményei kell, hogy vezessék. 

Már 1996-ban az Európai Bizottság és a rádiónavigációs szektor gyakorlatilag egyességre 

jutott a következőkben:  

• létrehoznak egy háromoldalú csoportot az EC (European Comission  - Európai Bizottság), 

az ESA (European Space Agency - Európai Űrkutatási Ügynökség) és az 

EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation - Légi 

Navigáció Biztonságának Európai Szervezete) bevonásával 

• megtervezik és végrehajtják a GNSS (Global Navigation Satellite System) projekt első 

szakaszát, az EGNOS - t, amely átmeneti megoldást nyújthat, segíti a GPS és GLONASS 

rendszerek egyidejű alkalmazását is a GNSS projekt következő szakaszának 

tanulmányozása  

 3 



Az EU (European Union - Európai Unió) 1999-ben határozta el, hogy a legújabb technológiai 

eredmények felhasználásával kiépíti a legkorszerűbb, önálló műholdas irányítási és távközlési 

rendszert, majd felgyorsultak a munkálatok azt követően, hogy 2000-ben Brüsszelben közös 

irodát nyitott az Európai Bizottság és az Európai Űrkutatási Ügynökség. Ez, a GNSS 2 

projekt keretében készülő rendszer lesz a Galileo.  

 

Fázis/Év 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

GNSS1 (EGNOS)           

Definíció           

Tervezés, fejlesztés  

    és tesztelés 

          

Üzembehelyezés           

EGNOS működés           

 

4. Amerikai fenntartások 

Mindezt az USA ellenzi. Állításuk szerint főként biztonsági és műszaki okokból. Az amerikai 

külügyminisztérium közzétett egy rövid állásfoglalást arról, hogy a washingtoni kormányzat 

nem látja feltétlenül szükségesnek a Galileo kiépítését. Véleményük szerint ugyanis a GPS 

most és a belátható jövőben világszerte kielégíti az ezzel kapcsolatos szükségleteket.  

Brüsszel szerint a rendszer békében és háborúban egyaránt működne, Washington azonban ez 

utóbbit szeretné mindenáron elkerülni.  

Az USA kétli, megfelelően tudja-e majd az EU ellenőrizni, kik és mire használják a Galileo-t. 

A tengerentúliak a Földet körülfonó, új műholdrendszer harmadik országbeli, katonai 

felhasználásától, vagy terroristáktól tartanak.  

Az amerikaiakat az is aggasztja, hogy a Galileo nevű program keretében megvalósítandó 

rendszer ugyanazt a frekvenciatartományt használnák, amelyet az Egyesült Államok katonai 

célokra szeretett volna fenntartani már működő, de kibővítendő GPS hálózatában. Az USA 

igényt tart az együttműködésre a két rendszer illeszthetőségének érdekében. Az EU nem ért 

egyet az Egyesült Államoknak azzal az álláspontjával, amely szerint nem lenne feltétlenül 

szükség önálló európai műholdnavigációs rendszer kiépítésére.  

Nem áll Európa érdekében, és úgy vélik, általában sem érdeke senkinek, hogy csak egyetlen 

rendszer létezzen. Az USA valószínűleg félti monopóliumát az űriparban, és a jövő 

kereskedelmi helymeghatározásában.  
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Washington és Brüsszel végül abban állapodott meg, hogy együtt dolgoznak azon, hogy a 

Galileo és a GPS rendszert kompatibilissé, összekapcsolhatóvá tegyék.  

A teljes rendszert két lépésben hozzák létre. 

5. EGNOS rendszer (1 lépcső) 
Az EGNOS valójában Európa első hozzájárulása a GNSS-hez. Az EC (European 

Commission - Európai Bizottság ) a korábbi Európai Közösség (European Community's) 

végrehajtó testülete már korábban felismerte egy olyan rendszer kidolgozásának 

szükségességét, amely elsősorban az Európai Unió tagállamaira vonatkozó és a közlekedés 

minden területére kiterjedő műholdas navigációs és telekommunikációs feladataira terjed ki.  

Az EC egy elnökkel és 20 biztossal rendelkezik. Tagjainak száma 15 és az Európai 

Parlamentnek (European Parlament), illetve a Miniszterek Tanácsának (Countil of Ministers) 

van alárendelve. Az EC a GNSS megvalósításának egyik fő reprezentánsa.  

A GNSS kialakításának megvalósításába még másik két európai szervezet is bekapcsolódott.  

Első az Európai Űrkutatási Ügynökség, amely 14 tagállammal rendelkezik. Feladata: 

kizárólag békés célokra együttműködést biztosítani az európai államok között az űrkutatás, 

űrtechnológia területén.  

Második a Légi Navigáció Biztonságának Európai Szervezete, amely 27 tagállammal 

rendelkezik. E szervezet 1960-ban alakult meg azzal a céllal, hogy irányítsa a légi közlekedés 

ellenőrzését a tagállamok légterében.  

Legfőbb céljai a következők:  

a) Európai Légiközlekedési Ellenőrzés Harmonizációs és Integrációs Programjának 

(EATCHIP = European Air Traffic Control Harmonisation and Implementation 

Programme) betartása azon államok részéről, amelyek az Európai Polgári Repülési 

Konferenciához (ECAC = European Civil Aviation Conference) tartoznak.  

b) Központi Áramlásirányítási Egység (CFMU / Central Flowe Managment Unit) 

működtetése annak érdekében, hogy az európai légteret optimálisan használják és 

elkerüljék a légi közlekedés zsúfoltságát.  

c) Kutatás és fejlesztés a légi közlekedés kapacitásának növelésére az európai légtérben.  

A tárgyalt három szervezet tagállamainak rendszerét az 1.sz. ábra mutatja. 

Jelmagyarázat:  

• Kör: ESA tagállamai: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország 

Írország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Svájc és Egyesült Királyság 
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• Négyzet: Eurocotrol tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh 

Köztársaság, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, 

Olaszország, Luxemburg, Málta, Monaco, Hollandia, Norvégia, Portugália, Románia,  

 

 
1. sz. ábra 

 

Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország és Egyesült 

Királyság. 

• Háromszög: Európai Közösség (EU elődje) Tagállamai: Ausztria, Belgium, Dánia, 

Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Portugália, 

Spanyolország, Svédország és Norvégia. 

A leírtak alapján az EGNOS-ról elmondható, hogy valójában a GPS  és a GLONASS európai 

kiegészítése.  

A GNS első generációja a következő rendszerek kombinációja:  

–  az amerikai GPS 

–  az orosz GLONASS 

− három együttműködtethető műhold alapú rendszer, amely az USA Szélestartományú 

Kibővített Rendszer - e (WAAS = Wide Area Augmentation System), a Japán Multi-
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functional Műholdalapú Kibővített Rendszer-e (MSAS = Multifunctional transzport 

Satellite Space -  based Augmentation System) és az Európa (EGNOS) közös fejlesztése.  

Mindhárom rendszer az SBAS (Space Based Augmentation System – Műholdalapú 

Regionális Kiterjesztési Rendszer) csoportjába tartozik. 

Az EGNOS navigációs adatai geostacionárius pályán lévő műholdakon keresztül áramlanak. 

Szerepe, hogy növelje a GPS és GLONASS rendszerek teljesítményét azáltal, hogy méréseik 

integritását, pontosságát növelik.  

Az EGNOS által biztosított pontosság 7,7 m-nél jobb, ha a jármű csak GPS-el van felszerelve 

és 4 m-nél jobb ott, ahol a GPS és GLONASS együttesen felhasználható.  

Az EGNOS-t arra tervezték, hogy a légi, tengeri és a szárazföldi közlekedést biztonságosabbá 

tegye.  

Az EGNOS többféle szolgáltatást fog biztosítani a felhasználók számára:  

− Az EGNOS a GPS-hez hasonlóan pozíció információt ad.  

− Ha anomáliák lépnek fel a GPS, vagy a GLONASS által szolgáltatott adatokban, akkor az 

EGNOS egy vészjelet fog küldeni kevesebb, mint 6 másodpercen belül. Korábban az volt a 

jellemző, hogy ezek a műholdak a helytelen információkat közvetítették mindaddig, amíg a 

hibákat helyre nem hozták, vagy újra nem konfigurálták (integritási gondok). 

− Növeli azoknak a méréseknek pontosságát, amelyeket a GPS, ill. GLONASS szolgáltat 

azáltal, hogy egy javított átmeneti információt ad ki az ellenőrzése alatt álló műholdaknak 

így csökkentik az ionszférikus hibákat.  

− Bár az EGNOS rendszer műholdjai geostacionárius pályán keringenek, mégis az európai 

régióban 24 órás folyamatos szolgáltatást biztosít azáltal, hogy mind a GPS, mind a 

GLONASS konstellációnál magasabb pályán mozog, így nagyobbá válik a lefedettség is.  

− Eddig soha nem tapasztalt pontossággal fogja az Univerzális Idő Koordináták-ra (UTC = 

Universal Time Coordinates) szinkronizált idő információkat szolgáltatni.  

Az EGNOS felhasználhatóságának alapját olyan speciális jel képezi, amely lehetővé teszi, 

hogy ugyanazok a funkciók legyenek alkalmasak mind a repülők, mind a hajók és szárazföldi 

járművek számára. Hasonló rendszerek vannak fejlesztés alatt a világ különböző részein, de 

ezeket egyenlőre csak légi navigációkban alkalmazzák. Ilyenek a már említett WAAS és 

MSAS rendszerek.  

Az EGNOS előnye e másik két rendszerrel szemben, hogy elérhető általa mind a GPS, mind a 

GLONASS műholdakból származó információ-kombináció, míg a WAAS és az MSAS csak a 

GPS-ből származó információkat dolgozza fel.  
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Az európai régióhoz tartozó összes ország lefedésére két, harmadik generációs Inmarsat, 

(INternational MARitime SATellite Organisation) műholdat használnak az EGNOS 

rendszerben. Az egyik az Atlanti Óceán (AOR-E = Atlantic Ocean Region-East), a másik az 

Indiai Óceán (IOR= Indiai Oceán Region) felett helyezkedik el geostacionárius pályán.  

Az EGNOS rendszer egy harmadik műholdat is tartalmaz, amelyet az ESA tervezett be. 

Ennek neve Artemis (Advanced Relay and TEchnology MIssion Satellite – Fejlett 

Információ Továbbító Műholdas Technológia) és a két Inmarsat műhold között helyezkedik el 

szintén geostacionárius pályán (2. ábra). 

 
2. sz. ábra 

 Az Artemis pályára állítása 2000-ben megtörtént. A teljes EGNOS-t 2005-ben állították 

szolgálatba. Az Artemis-szel kiegészített rendszer által szolgáltatott lefedési területek 

biztosításával az európai országokon kívül számos más régió is élvezni fogja az EGNOS 

előnyeit. Így pl.: Afrika, Közép-Kelet, Észak és Közép-Ázsia illetve Dél-Amerika egy része.  

Az EGNOS rendszernek - amely össze fog kapcsolódnia az Artemis az Inmarsat és más 

kommunikációs műholddal - a következő földi alkalmazási lehetőségei léteznek (3. ábra) 
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3. ábra 

− Kb. 30 Hatókör és Integritás Monitarozó Állomás (RIMS = Ranging and Integrity 

Monitoring Station) a GPS és GLONASS műholdakból jövő adatok fogadására és az 

irányító központba történő átvitelére.  

− Négy Irányító Központ (MCC = Misson Control Centre), amely Spanyolországban, 

Egyesült Királyságban, Németországban és Olaszországban helyezkedik el és a korrekciók 

meghatározására, illetve a teljes rendszer ellenőrzésére szolgál.  

− Hat db. Navigációs Földi Állomás (NLES = Navigation Land Earth Station), amelyek 

Franciaországban, Olaszországban, Egyesült Királyságban, Németországban és 

Spanyolországban helyezkednek el és az Inmarsat illetve az Artemis műholdak 

korrekcióinak összehangolására szolgálnak. Az EGNOS rendszeren belül mindegyik 

geostacionárius műhold esetében két NLES-t fognak használni, ahol egyik a másiknak a 

segítségére szolgál. Egy hetediket is elhelyeztek Portugáliában, amely tesztelési és 

érvényesítési célokat végzi.  
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− Egy Teljesítmény-Értékelő és Ellenőrző Lehetőség-et biztosító állomás (PACF = 

Performance-Assessment and Check out Facility) Franciaországban.  

− Egy Alkalmazás-Specifikus Minőségi Lehetőség-et (ASQF = Applications- Spedific 

Qalification Facility) biztosító állomás Spanyolországban.  

A tervek szerint egyeztetés folyik olyan intézményekkel, amelyek véglegesen megadnák a 

műszaki feltételeket és azok teljesítése után az engedélyt arra, hogy az EGNOS biztonsági 

szempontból kritikus alkalmazások, pl.: a Globális Tengeri Vészjelző és Biztonsági Rendszer 

(GMDSS = Global Maritime Distress and Safety System) céljait is szolgálhassák.  

Az EGNOS a légi navigáció és irányítás területén további érdekes felhasználása, hogy általa 

lehetővé fog válni a légi forgalom ellenőrzési folyamatának nagy hányadában, hogy az 

ellenőrzést közvetlenül a légi jármű fedélzetéről hajtsák végre, ezáltal szabályozva azok 

sebességét, a köztük lévő távolságot stb. ezzel is növelve a légi közlekedés biztonságát.  

Az EGNOS képes lesz arra is, hogy a repülőgép vezetőjének megadja a pontos helyzetet, 

lehetővé tegye a nem precíziós megközelítést, amikor a navigátornak vizuális segítségre kell 

bíznia magát és az 1 kategóriás megközelítést, amikor rosszak a látási viszonyok.  

Bár a repülésben kiemelten jó szolgálatot tesz az EGNOS, mégis az élet egyéb területein 

számos alkalmazást fog nyerni.  

Ilyenek például a szárazföldi közlekedés, szállítmányozás, rendőrség, mentők, taxi stb. De az 

alkalmazás kiterjed majd a szabadidő tevékenységekre is: vitorlázás, hegymászás, kirándulás, 

mezőgazdaság, halászgazdaságok, földmérés, stb.  

Az EGNOS rendszer tesztelése párhuzamosan folyik a működtetéssel és felhasználással. Az 

ún. ESTB (EGNOS System Test Bed – Egnos Rendszer Ellenőrző Jelek) ellenőrző és 

tesztelést szolgáló jelek már 1999 óta hozzáférhetőek.  

A tesztelés jelenleg nem csak Európában lehetséges, hanem Európán kívülre is kiterjeszthető.  

Az ESTB jel segítségével, amelynek szerepe:  

− a rendszer fejlesztése  

− az EGNOS  üzemi előnyeinek demonstrálása a felhasználói kör számára 

− a teljesítmény demonstrálása, az EGNOS szolgáltatásainak kiterjesztése Európán kívülre.  

Az ESTB olyan referencia állomások hálózatán alapul, amelyek Európa és Európán kívüli 

területek fölött találhatók. Valós idejű adatokat gyűjt a GPS-től, GLONASS-tól és az 

Immarsat műholdaktól. Ezeket az adatokat Hönefossban és Tolulouse-ban dolgozzák fel. Az 

ESTB jeleket az Immarsat AOR-E-n és az IOR-on keresztül közvetítik az Aussaguelben és 

Fucinoban található állomásokon keresztül.  
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A GNSS rendszer két fő szakaszban valósul meg. Az első szakaszt e részben tárgyaltuk. A 

második generáció a GNSS-2 rendszerben még egy újabb navigációs rendszer is fog 

szerepelni az ún. Galileo, amely 30 db műholdból fog állni és 2008-ban kell teljes 

spektrumában üzembe helyezni.  

Az EGNOS teljes rendszerét a 4. sz. ábra mutatja.  

5.1. ARTEMIS műhold és kapcsolatai 
5.1.1. Általános ismertetés  

Az ARTEMIS az ESA legújabb fejlesztésű telekommunikációs műholdja, amelyet arra 

terveztek, hogy segítse a földi mobil kommunikációt és navigációt, mint az EGNOS egyik 

eleme. Az ARTEMIS kétirányú kommunikációt tesz lehetővé földi fix és mozgó állomások 

között (pl.: személy- és teherjárművek, vonatok, hajók, repülők) bárhol Európában és észak 

Afrikában. 

 
4. sz. ábra 

 

Az ARTEMIST 2001. július 12-én indították az Arian 5-ről Európa űrkikötőjéből Kouronból 

(Francia Guiana). Pályára állításának elsődleges célja az EGNOS lefedettségi területének 
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bővítése, ill. Európa feletti többszörös lefedettség biztosítása. Jelenleg is fejlesztés alatt áll a 

műholdak közötti kommunikációt biztosító SILEX (Semikonductor Intersatellite Link 

Experiment – Műholdak Közötti Egyirányú Kapcsolat) kommunikációs rendszer, amely 

rálátás esetén nagysebességű valós idejű adatcserét tesz lehetővé.  

5. 1. 2. Az ARTEMIS különlegessége  

Egy új és rendkívül korszerű technológiával rendelkező kommunikációs és navigációs eszköz, 

amely nem csak a műhold-föld közötti kapcsolatokat bővíti, hanem a műhold-műhold közötti 

kapcsolatokat is lehetővé teszi.  

Az ARTEMIS-nek három fő feladata van:  

a) Biztosítsa a hang és adat kommunikációt a mobil terminálok között, főleg hajók, 

kamionok, vonatok és repülők számára Európában, Észak-Afrikában és az Atlanti Óceán 

jelentős részén.  

b) Megnövelt pontosságú navigációs adatok küldése felhasználva a GPS és Glonass 

rendszerek adatait. (Ellentétben az SBAS rendszer másik két alrendszerével az EGNOS 

mindkét műholdas navigációs rendszer adatait együttesen használja fel). A műholdak 

közötti kapcsolatot az S és Ka sávokban biztosítja, sőt lézertechnológiát is használ.  

c) Nagy kapacitású átvitelt biztosít az alacsony, földközeli pályán lévő műholdak és a Föld 

között (pl.: SAR – Suport to Search and Rescue Services – Kereső és Menő Szolgálat).  

Az ARTEMIS ionhajtású hajtűművel is rendelkezik, amellyel biztosítható a precíz pályán 

tartás. A tervezett időtartam 10 év és a keringési magasság 31853 km-es geostorionárius pálya 

a keleti hosszúság 21,5o-án. Az alkalmazott frekvenciák: 1,5 GHz (S-sáv) mobilállomások 

esetén és 12/14 GHz (Ka sáv) földi fix állomásokkal történő kapcsolatkor, de Ka hullámsávot 

használ az Envisat-tal történő kapcsolattartáshoz is.  

5. 1. 3. Földi állomások 

 Az Altel (Alenia Spazio – Telespazio) konzorcium végzi az ARTEMIS földi egységeinek 

felszerelését és működtetését. A földi berendezések Telespazio űrközpontja körül 

helyezkednek el az olasz Fucino-ban. Ezek képezik a fő ellenőrző központot az ESA Redu 

bázisú hálózat állomásával egyetemben, amely közvetlen kapcsolatot tart az ARTEMIS 

felhasználóival. Más, négy kisebb földi állomás van Kouron-ban, Preth-ben, Maliudiban 
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 és Goldstone-ban. Ezeket még teszt és monitoring állomások egészítik ki. (5. sz. ábra.) 

 

  

 

 

 

5. ábra 

 

5. 1. 4. Kapcsolatok más műholdakkal 

5. 1. 4. 1. ARTEMIS és a SPOT 4 közötti kapcsolat 

A SPOT 4-nek nevezik a francia nemzeti megfigyelő és klímakutató műholdat. A SPOT 4 

francia, svéd és belga együttműködéssel jött létre, amelyet 1998. március 24-én lőttek fel. A 

SPOT rendszer ma három műholdból áll (SPOT 1, 2, 4), továbbá egy világméretű hálózat 

átviteli állomásaiból. Az adatok közvetlenül Toulouse-ba jutnak. Ez a műhold hajtott végre 

először adatkapcsolatot az ARTEMIS-szel. Korábban több órát is igénybe vett, amíg az 

adatok a SPOT 4-ről eljutottak a földi állomáshoz. Ez attól függött, hogy a műhold és a földi 

állomás hogy helyezkedett el egymáshoz képest. További időt vett igénybe, hogy az adatok 

Toulouse-i központba kerüljenek. A SILEX nevű műhold lézert használva a SPOT 4 adatait 

az ARTEMIS-re sugározza, ahonnan real-time módon közvetítik közvetlenül Toulouse-ba a 

CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) földi irányító központba.  

Az ARTEMIS 32.000 km, míg az ESA által készített SPOT 4 kb. 4.832 km magasságban 

kering, ami lényeges különbség. Ezért van az, hogy egy-egy SPOT 4 által készített felvétel az 

ARTEMIS-en keresztül sokkal gyorsabban érkezik meg a CNES-be. Az ok a Föld görbülete. 
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Ha Franciaországban nem vehetőek a SPOT 4 jelei, akkor ez idő alatt azokat az ARTEMIS-re 

sugározza, ahonnan viszont a nagy magasság miatt „látható” Franciaország. Hátrány viszont, 

hogy a két műhold közötti információátadás sem folyamatos, arra csak akkor kerülhet sor, ha 

rálátás van közöttük. Az átvitel 50 Mbps adatátviteli sebességgel történik. Az átadási 

frekvencia hullámhossza 800-860 nanométer.  

5. 1. 4. 2. SILEX rendszer  

Az ARTEMIS műhold adatközvetítő rendszere a SILEX (Semi-conductor laser Inter-satellite 

Link EXperiment – Műholdak Közötti Egyirányú Lézeres Kommunikációs Kapcsolat) 

lehetővé teszi, hogy az adatokat a SPOT 4, vagy az Envisat műholdról nagyon gyorsan a 

megfelelő földi állomásra juttassa. A SILEX a világ első polgári adatközvetítő rendszere, 

amely lézert használ, ezzel Európa az optikai űrkommunikációs tudomány élére került.  

5. 1. 4. 3. ARTEMIS és az Envisat  

Az Envisat a különböző információkat a Rómához közeli ESA Adatközvetítő Központba 

(ESRIN) továbbítja az ARTEMIS-en keresztül (6. sz. ábra). A különböző adatokat az Envisat 

földi állomásán töltik le Svédországban Kiruna adatközvetítő központjában.  

A Kiruna földi állomás csak 10 percig „látja” az Envisat műholdat, ami nagyon kevés. Az 

ARTEMIS  a jóval magasabb pályája miatt az Envisat-tal kb. 5 napig maradhat kapcsolatban.  

Az Envisat-ot 2002. 02. 28-án lőtték fel Francia Guiana-ból. Ez a legkorszerűbb 

földmegfigyelő műhold, amit valaha építettek. 10 db szenzora összehasonlító képet nyújt a 

Föld óceánjairól, földrészeiről, atmoszférájáról és a jégsapkákról. 

5. 1. 4. 4. ARTEMIS és az Adeos II.  

Az Adeos II japán műhold, amelyet a NASDA (Japán Űrügynökség) üzemeltet. Az ESA és 

NASDA között együttműködési megállapodás jött létre az adatközvetítési szolgáltatás 

területén. Az összeköttetés a két műholdon keresztül Tsukuba (Japán) és Redu (Belgium) 

között jött létre. Az átvitt információk formája: képi és telemetrikus adatok. Átvitel során 

mind az S, mind a Ka hullámsávot felhasználták. A kísérletek során bebizonyosodott, hogy a 

két műhold kompatíbilis egymással és a bit-hiba arány 10-9-nél jobb. 

5.1.4. 5. ARTEMIS alkalmazása a közlekedésben 

A telekommunikációs műhold technikai újításai, mind informatika, mind közlekedés 

szempontjából úttörő fejlődést jelent. Az ARTEMIS közvetve az EGNOS részeként vesz részt 

a közlekedés segítésében.  

EGNOS a közlekedés minden ágazatát segíti:  
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6. ábra 

  

a) Repülőgépek irányítási, landolási műveleteinek elősegítése.  

A GNSS első generációját a GNSS - I - et úgy tervezték, hogy az alap (GPS és 

GLONASS) konstellációt kibővítsék annyira, hogy elérjék azt a szintet, amelyet a civil légi 

közlekedés is használni tud. Az EGNOS légi navigáció és irányítás további felhasználása, 

hogy általa lehetővé válik a légi forgalom folyamatainak ellenőrzése.  

Az ellenőrzést közvetlenül légi jármű fedélzetéről lehet végrehajtani, ezzel is növelve a 

légi közlekedés biztonságát.  

b) Szárazföldi járművek segítése 

A rendszer képes szárazföldi járművek navigációs jeleinek nagymértékű javítására. Az 

ARTEMIS sugározza az EGNOS pontosított navigációs jeleit. Azonban számos 

alkalmazás van még fejlesztés alatt a műholdas navigáció használatára. Ezek a 

következők: járművek helymeghatározása, helyrögzítés, elsősegély, lopás elleni védelem, 

utasinformáció, közúti ellenőrzések stb.  

c) Vízi járművek segítése 

Jelentős szerepet kap az ARTEMIS az óceáni, parti, belvízi és kikötői irányítás segítésében 

az európai régióban (pl. ECDIS, Folyami ECDIS stb.).  
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Az SBAS rendszerek lefedettsége a 7. sz. ábrán látható. 

 

7. sz. ábra 

6. Galileo rendszer (2. lépcső) 

6.1. Galileo program átfogó ismertetése 

Még az Európai Közösség vezető szerve, az Európai Bizottság hosszas elemzések után úgy 

határozott, létrehozza a legkorszerűbb, saját európai műholdas helymeghatározó rendszerét, a 

Galileo-t. A jelenleg egyetlen jól működő globális helymeghatározó rendszer, a GPS főbb 

hátránya: 30 éves technológia, nem elég pontos, katonai ellenőrzés alatt áll, nemzetbiztonsági 

okokra hivatkozva az amerikai kormányzat bármikor beszüntetheti kereskedelmi célú 

működését.  

Az elképzelések szerint a Galileo rendszer 30 mesterséges holdat, valamint jelentős számú 

földi állomást tartalmazna, melyeket teljes egészében az európai űripar fejlesztene, 2008-ra 

lesz kész. Tervezett pontossága 1 m-en belül lesz 3 dimenzióban, a föld bármely pontján. Ez 

forradalmasíthatja teljes közlekedési rendszerünket, a műholdas helymeghatározást 

mindennapi életünk természetes részévé teszi, felhasználhatósága sokrétű, jelentős gazdasági 

növekedést is elindíthat.  

Már 2005-től működik a GPS-t és az orosz GLONASS-t segítő javító, pontosító, közös 

használatukat elősegítő, az ESA által kifejlesztett geostacionárius műholdakból és jelentős 

számú földi szegmensből álló EGNOS rendszer. Ezek 2008-tól integrálódnak a Glileo-ba.  

A Galileo a legjelentősebb technológiai újításokat testesíti meg, amelyeket az Európai 

Unióban az elmúlt években munkáltak ki. A 3,65 milliárd eurós összköltséggel 

megvalósítandó programmal az európai űrkutatásban új szakasz kezdődik.  
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A fejlesztések után 2005-2008 között következne az üzembe helyezés, majd 2008-tól a 

működtetés szakasza. Végleges állapotában a rendszer 30 műhold hálózatából állna, amelyek 

24 000 km magasságban keringenének a Föld körül.  

Elvei a GPS-hez hasonlóak, sőt a rendszerek kompatibilisek lesznek és a távlati terv az, hogy 

az orosz, az amerikai és az európai rendszer tulajdonképpen együtt és egymást kiegészítve 

működjön.  

6.2. Galileo rendeltetése  

Történelmi jelentőségű rendszer, az Európai Unió első nagy űrprogramja. A 

helymeghatározás jövője, a navigációs széles skáláját nyújtja, felhasználása az élet minden 

területére kiterjed, bejön mindennapjainkba, lefedi a teljes Földet, kisebb gazdasági 

forradalmat indíthat el. 

Fejlettebb, pontosabb, hatékonyabb és megbízhatóbb a GPS-nél, emellett az egész világ 

érdeke a monopólium megszűnése a globális pozícionálásban. Minden időben működnie kell, 

zavarhatatlanul.  

A Galileo kiépítésének befejezését 2008-ra tervezik, garantált pontossága 1 m-en belül lesz 

bárhol a Földön. Néhány alapszolgáltatás, bármilyen engedély nélkül (de természetesen 

ellenőrzötten), bárki számára ingyen hozzáférhető lesz.  

6.3.  Galileo finanszírozása  

Teljes költségét 3,4 - 3,6 milliárd euróra becsülik, mely elsőre óriási összegnek tűnhet, de ez 

néhány száz km színvonalas autópálya ára.  

Teljesen polgári tervezés és irányítás alatt áll majd, tulajdonképpen egy nagy vállalkozás. 

2006-ig tartó fejlesztési szakaszban választották ki a legmegfelelőbb műszaki megoldásokat, 

illetve teremttették meg a rendszer kiépítésének infrastrukturális feltételeit (ide értve az első 

kísérleti műholdak felbocsátását). Ezt a szakaszt az EU és az ESA közösen finanszírozza, 

egyenként 550 millió euróval. Ugyancsak ez a két szervezet szerepel az egész program 

irányításáért felelős közös vállalat alapítójaként is.  

A projekt közpénzek felhasználásával indul, de az ESA és az EU vezetése azt reméli, hogy az 

európai nagy távközlési cégek is részt vesznek benne, így költségei egy részét a kereskedelmi 

szolgáltatásaiból hasznot remélő nagybefektetők fizetik. A Galileo-t egyébként 2015-től 

kizárólag privát alapon, vagyis részvényesekkel finanszíroznák a tervek szerint.  

Bár ma az már nyilvánvaló, hogy a rendszer központja Brüsszelben lesz, a különféle földi 

állomások elhelyezésén, illetve ezek építésén, valamint az ESA által építendő műholdakba 

történő beszállítói jogokért, óriási harc folyik kontinensünk repülő- és űriparán belül. Az 
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orosz állam ingyen jutna a rendszerhez, ám ezért cserébe a műholdak pályára állításához 

hordozórakétákat adnának. A szervezet felépítése az 8. sz. ábrán látható. 

6.4. A Galileo gazdasági hatásai 

Gazdasági szempontból minden érv a Galileo megvalósítása mellett szól. Az Európai 

Bizottság felkérésére a Price Water House Coopers pénzügyi tanácsadó cég által készített 

egyik közelmúltbeli tanulmány szerint a Galileo igen jelentős, 18 milliárd euróra becsült 

hasznot jelentene az európai gazdaságnak, közvetlen pénzügyi értelemben vett hozama 

azonban csak 1,4 százalékos lenne, s ez is csak hosszabb távon, 2011-től jelentkezne. A 

program kereskedelmi hasznosítása az első 12 évben mintegy 15 milliárd eurót biztosít majd a 

tagállamoknak. Az európai cégek 15 év alatt 80 milliárd eurós forgalomhoz juthatnak a 

Galileo révén. Nem mellékes az sem, hogy kb. 140 ezer új munkahely jön létre. A hasznos a 

szolgáltatások értéknöveléséből adódik és magából a műszaki építésből is, tehát fejlesztenek 

berendezéseket, építenek, ezeket lecserélik, ez egy folyamatos tevékenység. A járulékos 

haszon lesz majd olyan nagy, hogy megéri elkészíteni. 

A hasznos a szolgáltatások értéknöveléséből adódik és magából a műszaki építésből is, tehát 

fejlesztenek berendezéseket, a régieket lecserélik, ami egy folyamatos tevékenység. A 

járulékos haszon lesz majd olyan nagy, hogy megéri elkészíteni.  

Olyan merész előrejelzések is vannak, hogy 20 évi működés alatt kb. 90 milliárd eurót, tehát 

harmincszoros hasznot hoz. A vevőkészülékek kereskedelme óriási üzletet jelent majd. A 

közúti és vízi közlekedésben, a polgári repülésben egyre fontosabb szerephez jut. Különösen 

a személygépkocsik navigálása lesz kifizetődő a jövőben, becslések szerint 2013-ra műholdas 

navigációval tájékozódik szinte minden jármű (93 százalék). Az adatátviteli szolgáltatások is 

hasonló profitot termelhetnek. Loyola de Palacio, a brüsszeli bizottság közlekedési 

kérdésekért is felelős tagja szerint a rendszer kiépítése mintegy 150 ezer magasan képzett 

szakember számára teremthet új munkahelyet, és évente összesen 10 milliárd eurós bevételt 

hozhat a programban részt vevő vállalkozások számára.  

Összefoglalva tehát, jelentős GDP növekedést eredményez, segíti a fejlődő országokat, akár 

kisebb gazdasági forradalmat is elindíthat.  

6.5. Galileo felépítése és működésének alapja 
Működésének alapja a GPS-el megegyező. A Galileo pontosságát elsősorban az újabb 

technológiáknak, a GPS műholdakon használtnál fejlettebb és még pontosabb atomóráinak 

köszönheti, valamint a jobb konstellációban, a mérők számára jobb pozíciókban levő 

műholdaknak. Ehhez még hozzájárul a jóval kiépítettebb földi szegmensek segítsége. A 2005 
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8. sz. ábra 

 

-ig tartó fejlesztési szakaszban választották ki a legmegfelelőbb, végleges műszaki 

megoldásokat. A rendszer magját már megtervezték, kisebb módosítások még várhatók. A 

részletes technikai megoldások többsége a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. A 

Galileo-holdak a 9. ábra szerint 3 földkörüli pályán helyezkednek majd el, ezek 56o-os szöget 

zárnak be egymással. 

Pályánként 10-10 műhold, melyből egy minden pályán tartalék, amely az esetleges 

meghibásodott holdat fogja helyettesíteni, de természetesen minden elhasználódott műhold 

helyett azonnal fellőnek egy újat. A műholdak távolsága a földfelszíntől 24000 km. Jelenlegi 

ismereteink szerint ez a leghatékonyabb és leggazdaságosabb konstelláció a Föld lefedésére.  

A Galileo holdak a legkorszerűbb technológiával épülnek, napelemekkel felszerelve, ezek 
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9. sz. ábra 

maximális teljesítménye 1500 W. Nagy figyelmet fordítanak az érzékeny elemek (pl.: 

atomóra) védelmére, így élettartamuk megnövelhető. Egy műhold súlya kb. 700 kg. A tervek 

szerint orosz rakétákkal lesznek pályára állítva, egy rakétán több műholdat visznek fel.  

 

6.6. A Galileo rendszer felépítése, összetevők 

A Galileo helymeghatározó rendszer felépítését a 10.sz. ábra mutatja. 

6.6.1. Globális komponensek  

• TTC – Telemetry, Tracking and Command – Telemetria, Követés, Vezérlés 

• NSCC – Navigation Satellite Control Centre – Műholdnavigációs Ellenőrző Központ  
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• OSS – Orbithographí and Sínchronisation Station – Pályavizsgáló és Szinkronizáló 

Állomás 

• IMS – Integrití Monitor Station – Integritás Ellenőrző Állomás  

• IULS – Integrití Up-Link Station – Felviteli Állomás  

• S & R – Search and Rescue – Keresés és Mentés  

A TTC és OSS központokból irányítják majd a pályára állítást, és innen történik majd az órák 

központi szinkronizációja, a jelfeldolgozás és az adatkezelés központja lesz, a műholdakat is 

innen ellenőrzik. Az integritással kapcsolatos esetleges problémákat innen kapják majd a 

felhasználók. Ezeknek külön kapcsolata lesz a kereskedelmi, mentési szolgáltatásokkal és 

COSPAS-SARSAT rendszerrel. Adatátvitel a műholdakra a Felviteli Állomások hálózatán 

keresztül történik.  

6.6.2. Regionális  komponensek 

Ide tartoznak az EGNOS, valamint további, nem európai ellenőrző állomások Integritás 

Vezérlő Központ-ok és Felviteli Állomás-ok.  

6.6.3. Helyi komponensek 

• Local MS - Local Monitoring Station - Helyi Ellenőrző Állomás  

Az egész földön érzékelő állomások fogják figyelni a navigációs jelek minőségét. Egy 

globális kommunikációs rendszer fogja összekapcsolni az összes földi állomást és a 

központokat. Helyi összetevők növelik az integritást és az adatszolgáltatást, további helyi 

adatszórással földi rádióadók segítségével.  

Kiemelt felhasználói helyeknél (repülőtér, kikötő, vasútállomás stb.) néhol saját kibővített 

földi szegmens lesz, mely segíti, bővíti az adat összeköttetéseket és a navigációt, tovább 

növelve a biztonságot.  

6.6.4. Szolgáltató Központ  

A Galileo rendszer rendelkezik egy interfésszel a felhasználók számára, melyeken 

információkat tud közvetíteni az erre alkalmas vevőkészülékek felé.  

6.6.4 COSPAS-SARSAT földi szegmens 

A Galileo együttműködik a COSPAS-SARSAT nemzetközi hajómentő rendszerrel.  

6.6.6. UMTS 

• UMTS - Universal Mobile Telecommunication System - Általános Mobil Telekommuni-

kációs Rendszer 

A Galileo adatsávjaival kiegészítheti bármelyik mobilhálózatot a földön.  

6.6,7. Külső kiegészítő rendszerek (GPS, GLONASS) 
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A Galileo természetesen rendelkezik a kombinált használathoz szükséges interfésszel 

6.6.8. Felhasználói szegmens  

Bármelyik vevőkészülék, mely a Galileo-jelek vételére alkalmas 

 

 

10. sz. ábra 

. 

. 6.7. A Galileo-jelek 
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A Galileo 10 jelet fog sugározni, 7 szolgálja a nyílt és életmentő szolgáltatásokat, bár ennek 

egy részét valószínűleg kereskedelmi szolgáltatások is használják majd, kettőt kifejezetten 

kereskedelmi, kettőt pedig kormányzati célokra terveznek.  

6.8. Frekvenciasávok  

• ARNS - Aeronautical Radio Navigation System  

                  Légügyi Rádió Navigációs Rendszer  

 

Jel jelzés közép- 

frekvencia 

moduláció chip seb. titkosítás adat seb. adat 

titkosítá

s 

1 adat jel az E5A-n 1176 MHz BPSK(10) 10 Mcps nincs 50sps/25bps nincs 

2 vezérlő jel az E5A-n 1176 MHz BPSK(10) 10 Mcps nincs nincs adat Nincs 
 adat 

3 adat jel az E5B-n 1207 MHz BPSK(10) 10 Mcps nincs 250sps/125bp
s 

nincs 

4 vezérlő jel az E5B-n 1207 MHz BPSK(10) 10 Mcps nincs nincs adat Nincs 
 adat  

5 szórt-spektrumú jel az 
             E6-on 

1278 MHz BPSK(10,
5) 

  5 Mcps kormányzati 250sps/125bp
s 

van 

6 kereskedelmi adat jel 
          az E6-on 

1278 MHz BPSK(5)   5 Mcps kereskedelmi 1000sps/ 
500bps 

van 

7 kereskedelmi vezérlő 
      jel az E6-on 

1278 MHz BPSK(5)   5 Mcps kereskedelmi nincs adat Nincs 
 adat 

8 szórt-spektrumú jel 
        az L1-en 

1575 MHz BOC 
(n,m) 

 m Mcps kormányzati 250sps/125bp
s 

igen 

9 adat jel az L1-en 1575 MHz BOC (2,2)   2 Mcps nincs 200sps/100bp
s 

nincs 

10 vezérlő jel az L1-en 1575 MHz BOC (2,2)   2 Mcps nincs nincs adat Nincs 
 adat  

 

• RNSS - Radio Navigation Satellite Service 

                  Rádiónavigációs Műholdas Szolgáltatás  

A C-sáv használata még nem eldöntött tény, egyeztetések folynak az USA-val, illetve 

tesztelik, elemzik, valóban szükség van-e rá. A 11. sz. ábra a Galileo jelek felépítését mutatja, 

a frekvenciasávokat pedig az 12. sz. ábra. 

A Galileo jelek az adatüzenetek mellett területi rendező kódokat is tartalmaznak. A területei 

besoroló kódokat különálló órák állítják elő. Az adatüzeneteket fellövik a műholdakra, ott 

tárolódnak és csomagkapcsolt formában folyamatosan sugározzák vissza a földre. Minden 

közvetítő egység úgy van megoldva, hogy a sürgős üzeneteknek prioritást biztosít.  
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6.9. A Galileo atomórái 

Általában az atomórák atomi szintű oszcilláción alapulnak. Átlagosan néhány százmilliomod 

másodpercet tévednek naponta. A Galileo atomórái még pontosabbak, 1 milliárdomod 

másodpercet sem tévednek, így nagyságrendekkel pontosabb egy pozíció bárhol a földön. 

Minden műholdon kettő óra lesz, egyik rubídium, másik passzív hidrogén mézer alapú. 

Mindkét óra különböző technológiát használ, de ugyanazt a fizikai alapelvet hasznosítják. Ha  

 

11. sz. ábra 

 

12. sz. ábra 
 
az atomokat arra ösztönzik, hogy egyik energiaszintről a másikra ugorjanak, akkor rendkívül 

stabil frekvencián sugároznak mikrohullámú jeleket. Ez kb. 1,4 GHz a hidrogén mézeróránál, 

és 6 GHz a rubídium alapúnál.  

Ezeket a frekvenciákat használják egy rendkívül stabil referenciának, amivel más egységek 

elő tudják állítani a rendkívül pontos jeleket, amiket a Galileo-holdak sugároznak. A sugárzott 

jelek egy referenciát biztosítanak, amikkel a kevésbé stabil felhasználói órák is folyamatosan 

állítják idejüket. Amellett, hogy ez a két technológia nagyon stabil, könnyen műholdakra 

szerelhető. Ha határozatlanul működnének, szinkronizálásukhoz rendelkezésre áll a földön 
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egy céziumalapú atomóra, mely még nagyságrendekkel pontosabb, de az nem szerelhető 

műholdra.  

7. Együttműködés más rendszerekkel 

A GLONASS jövője bizonytalan, bár a közelmúltban kiegészítették a rendszert és 

folyamatosan bővíteni kívánják így azt végleg leírni még nem szabad. Washington és 

Brüsszel kisebb nehézségek után, de végül megállapodott, együtt dolgoznak, hogy a Galileo 

és a GPS rendszert kompatíbilissé, összekapcsolhatóvá tegyék.  

A terv az, hogy az amerikai és az európai rendszer tulajdonképpen együtt és egymást 

kiegészítve működjön.  

Így két, egymástól teljesen független rendszer áll majd a felhasználók rendelkezésére, ezért 

helymeghatározásnál háromféle felhasználási mód közül választhatnak:  

• Csak egyik rendszert használják.  

• Mindkét rendszerrel külön-külön meghatározzák pozíciót, majd ezt átlagolják.  

• Mindkét rendszer műholdjait egyidejűleg használják fel a mérésekhez.  

Az első módszer sem tűnik el, hisz nem valószínű, hogy a két nagyhatalom (USA és EU) 

katonai és kormányzati célokra használja egymás rendszereit.  

A második akkor jöhet szóba, ha nem annyira a pontosság, mind inkább a megbízhatóság a 

fontos, mert így bármelyik rendszerben hiba keletkezik, azt azonnal lehet észlelni, és áttérni a 

másikra.  

A harmadik módszerrel érhető el a legnagyobb pontosság, hiszen így valószínűleg a föld 

minden pontján legalább 4 nagyon jó pozícióban levő műhold állhatna a vevőkészülék 

rendelkezésére.  

Több GNSS rendszer együttes használatának előnyei:  

• Fejlettebb használhatóság. ha egy vevőkészülék mindkét rendszer holdjait látja, nagyobb a 

választék a neki leginkább megfelelő 3 kiválasztásához. Ez különösen nagyvárosok szűk 

utcáiban nagyon fontos. Ez nagymértékben tovább növeli a pontosságot vízszintes 

helymeghatározás esetén.  

• 2 teljesen független rendszer együttes használata óriási megbízhatóságot eredményez, ez 

biztonság-kritikus rendszereknél elengedhetetlen.  

• A nagy megbízhatóság a kereskedelmi elterjedést is segíti, így a szolgáltatók garanciát is 

vállalhatnak a rendszerek állandó hozzáférhetőségére.  

8. Felhasználási területek  
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Néhány ingyenes alapszolgáltatás mellett a bővebb, pontosabb és biztonságosabb 

szolgáltatások természetesen kereskedelmi alapon működnek majd, jelszavas védelemmel stb. 

A Galileo-val, amely bárhol, bármikor nagy megbízhatósággal és pontossággal lesz képes 

pozíciót behatárolni, a műholdas navigáció sok új felhasználási területet fog nyerni. 

Felhasználtsága állandóan növekedni fog. A Galileo garantálni tudja a néhány alkalmazás 

számára elengedhetetlen, magas szintű megbízhatóságot és folyamatosságot. ezekre a tervek 

szerint akár szerződéssel garanciát is vállal a kereskedelmi felhasználóknak.  

A szakértők jelenleg 30-40 lehetséges felhasználási területet tartanak számon, amelyek a 

személygépkocsikba épített rádiónavigációs készülékektől és a mobiltelefóniától kezdve a 

tengerhajózás, a közúti és a légi közlekedés irányításán keresztül olaj- és gázlelőhelyek 

feltárásáig, mezőgazdasági és földmérési alkalmazásokig terjednek.  

Természetesen elsődleges felhasználó a közlekedés. A Galileo az egész világot átfogó, 

minden alágazatra kiterjedő közlekedésirányító rendszer alapja lehet. A hálózat révén a 

brüsszeli remények szerint javul a közlekedés biztonsága és hatékonysága, csökken a városok 

légszennyezettsége, csökken az üzemanyag-felhasználás, és ami még fontosabb, csökkenti a 

balesetek számát. Jelentősen egyszerűsítheti a mentők, tűzoltók és a rendőrség összehangolt 

munkáját katasztrófák esetén, segít az elterelésben, csökkenti a dugókat. Ez különösen 

fejletlen országokban, infrastruktúra nélküli terepeken kiemelten hasznos. Mint említettük, 

elemzések szerint 2013-ra a járművek kb. 93 %-a műholdas navigációs eszközzel lesz 

felszerelve. Taxivállalkozások jóval gyorsabb és olcsóbb szolgáltatást tudnak nyújtani, nem 

kell költséges földi követő rendszereket kiépíteni a tömegközlekedésben sem. Elemzések 

szerint csak a repülés és hajózásirányításban 15 év alatt mintegy 15 milliárd euró 

megtakarítást eredményez. (Kevesebb késés, kevesebb baleset, nem kell újabb földi 

radarrendszereket kiépíteni stb.) Segíthet baleseteknél, a felelős megállapításában, 

hozzájárulhat a közlekedési morál javulásához, kis sebességű manőverezés, flottakövetés, 

előrelátás, járműazonosítás stb.  

Valószínűleg egy évtized múlva már a személynavigáció is legalább ennyire elterjedt lesz, 

például a vakoknak is nagy segítségére lehet, vagy turistáknak, barlangban, bányákban, 

búvároknak, túrázóknak, vadászoknak egymás figyelmeztetésére stb.  

A Galileo gyors adatátvitelre is képes, ez szintén sok területen nyerhet alkalmazást, 

felhasználható mobil összeköttetésre, internet stb.  
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A Galileo műholdak segítségével az egész világon könnyedén lehet majd rendkívül pontos 

időt mérni, ennek felhasználása szintén sokrétű lehet. Sok rendszernél fontos az állandó 

szinkronizálás.  

A gyárak könnyedén követhetik nyomon beszállítóikat, további gazdasági hasznot 

eredményez az állásidő csökkenése, a jobb tervezhetőség.  

További felhasználók a városfejlesztés, földrajz, geodézia, mezőgazdaság. Felhasználása, a 

számítógépéhez hasonló növekedésre számíthat.  

A konkrét felhasználásokat, illetve a GPS, GLONASS és a Galileo összehasonlítását egy 

másik cikkben részletezzük. 
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