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1. Bevezetés  

A 80-as évek elejét l m köd amerikai NAVSTAR GPS és orosz GLONASS 
rendszer katonai felügyelet alatt áll. Ez több okból kifolyólag is hátrányt 
jelentett (és jelent) a helymeghatározó rendszereket használók számára. Az 
európai fejlesztés Galileo kizárólag polgári irányítás alatt áll. 
Az orosz GLONASS kezdeti stádiumától megengedi a civil felhasználók számára 
is az Y kód használatát, de a vev k nem terjedtek el, els sorban magas áruk és 
korlátozott el állításuk miatt.

 

Ezzel szemben a GPS esetében bármikor 
visszavonhatják a hozzáférést a civil szféra számára. 
A Galileo-nál, mivel kizárólag polgári felügyelet alatt áll, nem kell tartani az 
esetleges zavaró jelekt l, és a készülékek is nagyobb számban elérhet ek 
lesznek. A hagyományos, Nyílt Szolgáltatásokra használatos GPS/Galileo vev k 
ára valószín leg alacsonyabb lesz, mint a jelenleg kapható GPS vev ké, és ne 
feledjük, hogy feltehet en ez a készülék már mindhárom rendszer m holdjainak 
vételére is alkalmas lesz, vagy legalább is ilyenek egészen biztosan megjelennek 
a piacon. A továbbiakban tájékoztatást adunk a három rendszer közötti 
különbségr l, ill. azonosságról.    

2. Szegmensbeli különbségek  

       2.1. rszegmens

  

Az alábbi táblázatban a GLONASS, GPS és Galileo rszegmens f bb paramétereit 
szemléltetjük.   

1. táblázat. GLONASS, GPS és Galileo rszegmensének paraméterei

 

* - tervezett adatok (2008-tól) 
** - 2005 utáni állapot 1598,06 MHz - 1605,38 MHz  

Az aktív m holdak számát tekintve a

 

GPS és a GLONASS rendszer rszegmense 
megegyezik, ezzel szemben a Galileo 30 m holdat használ. Nyilvánvaló, hogy 
több m hold használatával nagyobb az esély arra, hogy a Földr l legalább 4 
vagy több m holdat lehessen látni. Mindhárom rendszer pályamagassága MEO  

GLONASS GPS Galileo* 
Aktív m holdak száma

 

24 24 30 
Pályamagasság 19 130 km 20 180 km 23 616 km 

Pályasíkok száma 3 6 3 
Pályainklináció 64,8o 55o 56o 
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pályán helyezkedik el, amit a rendszerek kés bbi együttm ködéséhez terveztek. 
Ha közelebb állnak egymáshoz a különböz rendszerek m holdjai, gyorsabb és 
pontosabb kommunikáció jöhet köztük létre. Jelenleg is 

 
európai - fejlesztés 

alatt áll a SILEX elnevezés lézer-kommunikációs rendszer. Ezt a tényt 
támasztja alá a Galileo-nál megválasztott pályainklináció, amely nagyon közel 
áll a meglév két rendszer pályainklinációjához. Ebben a tekintetben a 
legjobbnak a GLONASS rendszere mondható, mert pályainklinációja jobb 
lefedettséget biztosít sarki szélességi fokoknál is. A három rendszer 
együttm ködve azonban szinte 100%-os lefedettséget biztosíthat ezen 
inklinációk használatával. 
Míg a GLONASS FDMA (Frequency Division Multiplex Access Többszörös 
Hozzáférés

 

Frekvenciaosztásos) eljárást használ a frekvenciajelek 
továbbítására, a GPS és a Galileo a CDMA-t (Code Division Multiplex Access - 
Többszörös Hozzáférés

 

Kódosztásos) alkalmazza.  
Az FDMA a frekvenciatartományt osztja több részre annak érdekében, hogy a 
frekvenciasávot több összeköttetés együttes átvitelére is használni tudjuk. A 
CDMA sokkal el nyösebb rendszer, ahol a jeleket egy

 

ún. álvéletlen 
számsorozat felhasználásával kódolják, mely egy eltér kommunikációs 
csatornának felel meg, amit a vev is ismer és fel tudja használni a vett jel 
dekódolására. A CDMA a több szórt spektrumú módszer (Spread Spectrum 
Technique - SST) egyike.  
Az alábbi táblázat a három rendszerben a m holdakat pályájukra állító 
hordozórakéták adatait tartalmazza.  

GLONASS GPS Galileo 
Súly (kg) 1415 1066 625 

Szélesség (cm)

 

101 152 120 
Magasság (cm)

 

327 191 270 
Teljesítmény 

(W) 
1600 1136 1500 

           

2. táblázat. Hordozórakéták paramétereinek összehasonlítása 
Az orosz GLONASS rendszerben sokkal nagyobb, robosztusabb 
hordozórakétákat alkalmaztak, természetesen ennek jóval alacsonyabb 
költségvonzata volt. A GPS-nél, és különösen a Galileo-nál már sokkal 
korszer bb anyagokkal dolgoznak az rhajók (Proton, Ariane, új Szojuz) 
megépítésénél. Leadott teljesítményük is változó: a legnagyobb teljesítménnyel a 
GLONASS Szojuz rakétája rendelkezett, azonban a Galileo új Szojuz és Ariane 
rakétája kis méretük ellenére megközelítik a GLONASS rakéták 
teljesít képességét. 

 

Az orosz rendszerben korszakalkotónak mondható a Galileo m holdakon is 
használt síkbeli lézer-fényvisszaver k. Mind a GPS, mind pedig a Galileo

 

rendszerében használt lézer-fényvisszaver k a GLONASS fejlesztésére épülnek. 
Méretük 120x120 cm.       

2.2. Földi szegmens  

A GPS és a GLONASS rendszernél megfigyelhettük, hogy a rendszer irányítása 
egyetlen MCC (NAVSTAR: Colorado Springs, GLONASS: Moszkva) irányítása 
alatt áll. Ezzel szemben a Galileo két MCC-t (Központi Irányító Köpont) 
használ, amely bizonyos redundanciát biztosít. Vagyis ha az egyik MCC-ben 
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valamilyen meghibásodás történik, vagy valamely funkciója nem üzemel 
megfelel képpen, a másik MCC átveszi az adott funkciók irányítását. 

 
A földi monitorállomások számában is jelent s változásokat figyelhetünk meg: 
A GPS jelenleg 10, a GLONASS 4 követ állomást használ. A GNSS I 

 
EGNOS 

rendszerében ezzel szemben már 34 monitorállomást telepítettek, melyek 2008-
tól részét képezik a GNSS II 

 
Galileo rendszernek. Ezen felül az EGNOS-ban 

telepített monitorállomások további mérési- és integritási funkciók ellátására is 
alkalmasak (pl. kód- és fázismérés), melyeket az eddigi GPS rendszereknél az 
irányító központnak (MCC) kellett ellátni.       

2.3. Frekvenciakijelölések, tartományok  

A GPS és a GLONASS fejlesztéseinél arra törekednek, hogy a jöv ben a Galileo 
bevezetésével a többi rendszer frekvenciatartományaiban bizonyos átfedés 
legyen. Ez több kommunikációs csatorna elérhet ségét jelentené a 
helymeghatározó vev készülékek számára, illetve a rendszerek közötti 
kommunikáció megkönnyítését is eredményezné. Az alábbi ábrán az alsó L-
sávon használt NAVSTAR GPS tervezett L5 sávjának (civil jelek átvitelére) és a 
Galileo E5a Nyílt Szolgáltatásokra használt sávjának átfedését mutatjuk be. 

 

1. ábra.  NAVSTAR GPS L5 és Galileo E5a frekvenciasávjának átfedése  

Hasonló átfedést figyelhetünk a fels L-sávban is, ahol a GPS 1575.42 MHz-en 
sugároz, a Galileo E2-L1-E1 frekvenciasávja pedig 1559-1591 MHz-ig terjed.  
A frekvenciatartományok átfedései eredményezhetik, hogy kés bbiekben a 
Galileo jeleket el reláthatólag a GPS sávokon is továbbítani lehet és fordítva. 
(például GPS L5 sávon Galileo E5a jeleket). 
Hasonló figyelhet meg az orosz GLONASS rendszer fejl désénél is. A jelenlegi 
L1 frekvenciatartományt (1602 MHz - 1609 MHz) 2005 után lecsökkentették 
1598.06 MHz - 1605.94 MHz közé. A kés bbi frekvenciakijelölések tervei még 
nem ismertek, de valószín , hogy a GLONASS tervez i is bizonyos átfedésre 
törekednek a GPS és Galileo frekvenciatartományaival.       

2.4. Pontosság  

2000. május 2-ig a GLONASS volt az egyedüli pontos helymeghatározó 
rendszer. A civil felhasználók számára elérhet pontosság akkor 20 méter körüli 
értéket ért el, szemben a GPS 100 méteres pontosságával. Ett l az id ponttól 
kezdve azonban az amerikai kormány határozata értelmében eltörölték az addig 
használt SA-t, amely jelent sen megnövelte a GPS pontosságát, ami 100 
méterr l 10-20 méter körüli értékre csökkent. F bb hiba volt (és még ma is az) 
azonban mindkét rendszernél annak katonai mivolta és ennek hátrányai. Az 
orosz GLONASS pontos koordinátáinak vételéhez olyan vev re volna szükség, 
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amely nagyon drága és jelenleg még nehéz is hozzájutni. Az amerikai GPS 
legf bb hátránya pedig, hogy az amerikai hadügy nem garantálja GPS rendszer 
folyamatosságát, és állandó elérhet ségét a civil szféra számára.

 
A Galileo európai fejlesztés , kizárólag civil felhasználóknak tervezett rendszer, 
mely az EGNOS szolgáltatás integrálásával sokkal nagyobb pontosságot ér el. A 
Galileo horizontális

 
ingyenes szolgáltatás keretében elérhet 

 
pontossága 4 

méter, vertikális pontossága 7 méter. Ezeket a követelményeket a Föld 
területének legalább 95%-án képes lesz teljesíteni. Természetesen lehet ség van 
pontosabb szolgáltatások igénybevételére is költségtérítés ellenében. Ezek a 
szolgáltatások elérhetik majd a centiméter alatti pontosságot, ám ilyen pontosság 
eléréséhez természetesen szükség van kiépített aktív GPS hálózatra is 
(korrekciós számítások elvégzéséhez).       

2.5. Lefedettség  

A m holdas helymeghatározó rendszerek globális lefedettségnél els számú 
szempontként a m holdpályák inklinációit szokásmegadni. A GPS 55o-os, a 
Galileo 56o-os, míg a GLONASS rszegmense 64,8o-os pályainklinációval 
dolgozik. A GLONASS inklinációja magasabb szélességi fokoknál is jó 
lefedettséget biztosít, a Galileo több, és korszer bb m hold segítségségével 
oldja meg ezt a problémát. 
Jelenleg a GPS elérhet ségében sok hiányosság mutatkozik, a GLONASS is csak 
néhány százalékkal nagyobb terület lefedésére képes. A Galileo jóval nagyobb 
területen lesz elérhet , a Föld 99 

 

99,9%-án. Ez két fontos körzet bevonását 
jelenti a precíziós m holdas helymeghatározás területére. Az egyik, a még ma is 
gyéren lefedett magasabb szélességi fokoknál él k (pl. Skandinávia) számára, 
illetve a nagy hegyek oldalain, völgyekben él k (pl. Ausztria, Svájc az Alpok 
területén) számára nyújt jó megoldást. A másik terület a magas épületekkel 
zsúfolt nagyvárosok, ahol igen nagy a kitakarás, pedig jól és legf képpen 
pontosan m köd járm navigációs (és egyéb helymeghatározó) rendszereket 
csak pontos 

 

és természetesen meglév 

 

koordinátákkal lehet fejleszteni. 
Az alábbi ábrák és táblázatok a GPS városi lefedettségét mutatják be. 
Megfigyelhet , hogy a helymeghatározáshoz szükséges 4 látható m hold az 
épületek takarása miatt mindössze 63.5 %-ban lehetséges. A többi területen 
ennek hiányában nem érhet el a szolgáltatás. A Galileo rendszernél kib vített 
funkciókkal és több rendszerrel való együttm ködéssel (pl. EGNOS támogatása) 
valósítják meg urbanizált területeken a minél kisebb kitakarást, mely a 
szolgáltatás nagyobb elérhet ségét fogja eredményezni.  
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2. ábra. Látható NAVSTAR GPS m holdak száma  

  

3. táblázat. GPS láthatóságának aránya  

  

3. ábra. GPS szolgáltatási területek  

  

4. táblázat. GPS elérhet ségének arányai
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      2.6. Fejlesztési lehet ségek

  
A jöv beni fejlesztési lehet ségek legfontosabb tényez je a meglév rendszerek 
(GPS, GLONASS és SBAS rendszerek) együttm ködése a Galileo-val. Néhány 
éve kerültek forgalomba olyan vev készülékek, melyek képesek mind a

 
GPS, 

mind a GLONASS m holdak jeleinek vételére. Egy közös GPS/GLONASS 
vev készülék által látott m holdak statisztikáját mutatjuk be a következ ábrán.

   

4. ábra. Látható m holdak száma GPS/GLONASS vev készülék

 

használata 
esetén  

Megfigyelhet , hogy a

 

GPS, vagy a GLONASS rendszer m holdakból nem 
mindig látható a helymeghatározáshoz minimálisan szükséges 4 m hold, míg a 
két rendszer közös használata esetén legrosszabb esetben is 5 m hold kerül 
látótérbe.  
A jöv ben megvalósításra kerülhet a Galileo, GLONASS és GPS rendszerek 
közös használata, amely még nagyobb lefedettséget, pontosságot és 
elérhet séget eredményezhet, illetve regionálisan ezeket az adatokat kiegészítik 
majd a m köd SBAS rendszerek (EGNOS, MSAS, WAAS). Természetesen a 
rendszerek együttm ködésének sok szabott feltétele van.  Szükség lesz közös 
frekvenciasávok használatára, vagy legalább egymás frekvenciasávjainak 
átfedésére. A közös használat sokkal nagyobb pontosságot fog adni, mint a 
jelenlegi két rendszer együttes használata.  
A következ ábrákon megfigyelhet a horizontális pontosság nagymérték 
növekedése Európa felett a GNSS I 

 

EGNOS bevezetésével, és globális szinten 
a GNSS II 

 

Galileo bevezetésével.   
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5. ábra. Horizontális pontosság csak GPS használata esetén  
(méterbe, 2001-es adatok alapján)  

  

6. ábra.  Horizontális pontosság GPS és GNSS I közös használata esetén 
(méterben)  
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7. ábra. Horizontális pontosság GPS, GNSS I és GNSS II együttes használata 
esetén (méterben)  

Az ábrákból kit nik, hogy a rendszerek közös használata esetén drasztikusan 
növekszik a pontosság a Föld egész területén.     
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