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RADIONAVIGERINGSSYSTEM
Allmänt om radiovågor
Alla radionavigeringssystem använder sig av radiovågor.
Radiovågorna består av elektriska och magnetiska svängningar som utsänds från en antenn
och som sedan tas emot av en annan antenn.
Alla radiovågor har en konstant hastighet, som är 300 000 km/s i vakuum men något lägre i
luften (ca 299 900 km/s).
I stället för 1 sekund används oftast 1 milliondels sekund i radiotekniken.
1 milliondels sekund kallas mikrosekund och skrivs 1 µs.
På 1 µs hinner radiovågen 1 milliondel av 300000 km som är 300 m. Detta värde är värt att
komma ihåg eftersom måttet ofta används.
Några begrepp:
L = våglängd= längd mellan två vågtoppar ( meter)

+ -

f = frekvens = antal våglängder per sekund (Hz)
( 1 Hz = 1 våglängd per sekund)

L

v v = hastighet = vågens förflyttning per sekund=
= 300 000 km/s = 300 m/µs

Mellan dessa finns följande samband:
v = f ⋅L

-

+

dvs

hastigheten = frekvensen x våglängden.

Några våglängder och motsvarande frekvenser:
Våglängd
Långvågsradio LF
Kortvågsradio HF
FM-radio
VHF-radio
Mobiltelefon (GSM)
GPS
Radar
Radar

1000 m
10 m
3m
2m
33 cm
20 cm
10 cm
3 cm

Frekvens
300 000 Hz = 300 kHz
30 000 000 Hz = 30 MHz
100 MHz
150 MHz
900 MHz
1 500 MHz
3 000 MHz
10 000 MHz
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Radiovågor i atmosfären
Radiovågor från sändare på jordytan påverkas av atmosfären runt jorden på olika sätt
beroende på om det är korta eller långa vågor.
Satellit
c

d

a Korta vågor som i radar eller VHF
går rakt fram men bromsas också
av luften. De når därför inte så långt
Jonosfären

a

Sändare

Jorden

b

Radiostrålning från sändare på jorden och i rymden

b Långvåg bromsas mindre av luften
men kan reflekteras av elektriskt
laddade lager (jonosfären) uppe i
atmosfären och träffa jorden igen på
stort avstånd
c Korta vågor passerar jonosfären utan
reflektion och kan fortsätta ut i
rymden
d Korta vågor från satelliter kan
passera jonosfären men fördröjs
något och ändrar riktning

Radiovågor i olika radionavigeringssystem
Navigeringssystem

Våglängd

Sändare

GPS
GLONASS
Loran-C
DGPS - IALA
- RDS
Eurofix

korta vågor (20 cm)
korta vågor (20 cm)
långvåg (3000 m)
långvåg (1000 m)
FM ( 3 m)
korta vågor + långvåg
(20 cm)
(3000 m)
korta vågor (20 cm)
korta vågor (20 cm)

satelliter
satelliter
på jordytan
på jordytan
på jordytan
satelliter + sändare på jordytan

WADGPS
GALILEO

satelliter
satelliter
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GPS – amerikanskt satellitnavigeringssystem
GPS är en förkortning av Global Positioning System.
Som framgår av namnet är syftet att man skall kunna bestämma sin position var som helst på
jorden.
Systemet kallas också (speciellt i USA) för NAVSTAR som är en förkortning av Navigation System
with Timing and Ranging och beskriver egentligen hur systemet fungerar.
GPS är från början ett amerikanskt militärt projekt som påbörjades redan 1973. År 1995 var
systemet helt färdigt. Nu pågår fas II då man ersätter gamla satelliter med nyare konstruktioner.

Satelliterna
Systemet består av 24 satelliter, som rör sig i 6
olika banor runt jorden. I varje bana finns
alltså 4 satelliter.
Satellitbanorna lutar 55° mot ekvatorn. Det
betyder att satelliterna passerar ekvatorn från
södra halvklotet med kursen 035° åt norr.
Det betyder också att satelliterna vänder på
55° nordlig och sydlig latitud.

Satelliternas banor runt jorden

Satelliterna rör sig på en höjd över jordytan
som är 20 200 km. På den höjden blir
omloppstiden runt jorden 12 timmar.
Varje satellit passerar alltså runt jorden 2
gånger på 1 dygn.

Satelliternas banor runt jorden

GPS block II, är en produktionssatellit som
först sköts upp 1989. Av typen block II finns
det idag 24 st.
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Signalerna
Från satelliterna sänds radiovågor på 2 frekvenser : 1575,42 MHz (L1) och 1227,60 MHz (L2).
Alla GPS-satelliter sänder på samma frekvenser. Dessa radiovågor sänds hela tiden och kallas
satelliternas bärvågor.

L1 (19 cm)
L2 (24 cm)

Genom att öka och minska frekvensen på bärvågorna kan man sända en kod på bärvågen.
Koden består alltså av en lång rad mycket små frekvensändringar och kan tolkas som en följd
av ettor och nollor.

1

0

1

1

I diagramform brukar själva koden ritas så här:
1

1

1

0

Det finns två sådana här koder som överförs med bärvågorna: C/A-kod och P-kod.
C/A står för Coarse Acquisition (=grovavläsning). Den är olika för varje satellit och används
för att identifiera satelliterna samt för avståndsmätning i civila mottagare.
C/A-koden skiftar mellan ettor och nollor 1 miljon gånger per sekund.
Längden hos varje tecken är 1 µs eller 300 m.
C/A-koden sänds bara på L1.
P står för Precise (=noggrann) och kan bara användas av militära mottagare inom NATO.
P-koden skiftar mellan ettor och nollor 10 miljoner gånger per sekund och sänds på både L1 och L2
Längden hos varje tecken är bara 0,1 µs eller 30 m.
Dessutom skickar satelliterna ut uppgifter om alla satelliternas rörelser i navigeringsmeddelandet
som sänds mycket långsammare med bara 50 ettor och nollor per sekund. Meddelandet används
av mottagaren för att hålla reda på satelliternas positioner i rymden.
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Positionsbestämning med satelliter
Positionen bestäms genom att mottagaren beräknar avståndet till minst 3 satelliter.
Principen är att mottagaren mäter tiden för radiovågen att röra sig från satelliten till mottagaren.
Eftersom radiovågens hastighet är känd (300000 km/sek) kan mottagaren räkna ut avståndet.
Avståndet = radiovågens hastighet * tiden
I satelliterna finns mycket noggranna klockor (atomklockor). I mottagarna finns också klockor
som ställs in med signaler från satelliterna.
Tidmätningen görs i civila mottagare med hjälp av C/A-koden.
Satellitens C/A-kod jämförs med en kopia av koden i mottagaren. Koderna blir förskjutna i
förhållande till varandra på grund av den tid det tar för satellitens kod att nå mottagaren.
Mottagarens kod

Satellitens kod
Tidsförskjutning

Satellit

Satelliterna sänder ut sin egen position i
rymden i navigeringsmeddelandet.
Samma avstånd

Samma avstånd

När mottagaren läst av tidsförskjutningen
hos kodsignalen beräknar den avståndet
till satelliten.
Cirkel med konstant avstånd
till satelliten

Avståndets skärning med jordytan ger
en cirkel som ortlinje.
Någonstans på denna cirkel måste
mottagaren befinna sig.
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Med signaler från två satelliter får man två
positionscirklar på jordytan.
Två satelliter

De skär varandra i 2 punkter. Mottagaren kan
alltså befinna sig i någon av dessa, men vet
inte vilken.
Med bara 2 satelliter kan mottagaren inte ange
någon bestämd position.

Med avståndsbestämning till 3 satelliter blir
det 3 positionscirklar på jordytan.
Tre satelliter

Alla 3 skär varandra i den punkt som måste
vara mottagarens position. (Ringad i figuren)
Med ännu fler satelliter blir noggrannheten
större. Dessutom kan nu också höjden över havsytan bestämmas.

I verkligheten ritar inte mottagaren ut några cirklar på jordytan för att bestämma skärningen
mellan dem.
Bestämningen sker i stället matematiskt med hjälp av avstånden och satelliternas koordinater i
rymden. Beräkningarna görs i GPS-mottagaren med inbyggt dataprogram och resultatet visas på
skärmen.
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Satellitmottagare och navigatorer
Alla radiomottagare består av en antenn, som är anpassad till de radiovågor den skall ta emot,
samt elektronik som förstärker och omvandlar signalerna till ljud eller något på en skärm.
GPS-mottagarens antenn är ganska liten eftersom frekvensen hos radiovågen är hög.
I GPS-mottagaren är en noggrann klocka en viktig del. Dessutom skall mottagaren kunna göra
kopior av satelliternas C/A-koder och mäta upp tidsförskjutningen.
Allt detta görs med små integrerade kretsar placerade på ett kretskort.
Kretskortet kan placeras i en särskild apparat med skärm, som också kan beräkna kurser
och distanser mellan olika punkter. En GPS-navigator.

GPS-mottagaren kan också vara inbyggd som en del i ett navigeringssystem och ha till
uppgift att leverera positioner som presenteras på en plotter eller ett elektroniskt sjökort.
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Positioners noggrannhet
Noggrannheten hos positioner från GPS påverkas av en del faktorer. De viktigaste är:
- DOP-värden
Beroende på hur satelliterna befinner sig i förhållande till varandra blir skärningarna
mellan cirklarna på jorden olika. Bäst noggrannhet fås vid 90° vinkel mellan cirklarna.
Ju mindre vinkeln är mellan cirklarna desto sämre blir noggrannheten.
Satelliterna skall helst vara utspridda över himlen. Är de hopklumpade inom ett mindre
område blir noggrannheten sämre.

Dåligt
- värde
DåligtDOP
DOP-värde

Bra DOP- värde

För att få ett mått på noggrannheten har man infört begreppet DOP-värde.
DOP står för Dilution of Position och anger hur stor inverkan satelliternas lägen har på
positionsnogrannheten.
Det finns flera olika DOP-värden. För navigering till sjöss är det bara HDOP som är av
intresse och brukar anges på navigatorer. HDOP är horisontell DOP.
Bästa värdet är 1. Vid värden mellan 1 och 5 är positionerna användbara. Om DOP-värdet
blir större än10 bör inte positionerna användas.
- Jonosfärens inverkan
När radiovågen från satelliten passerar jonosfären ändras dess riktning något och går en
längre väg än den rakaste vägen. Den uppmätta tiden blir något för lång och därmed avståndet.
Felet korrigeras av mottagaren med en beräkningsformel. Modellen stämmer dock inte alltid
eftersom jonosfären kan variera under dygnet.
Jonosfärfelet i avståndet kan bli ca 6 meter.
- Reflektioner från omgivningen (Multipath)
Radiovågen från satelliten kan reflekteras från överbyggnader på fartyget, från vattenytan
eller från föremål i närheten. Detta stör den direkta signalen från satelliten och kan ge fel i
positionen. Felet kan bli ca 1-2 meter i avstånd.
- Övriga fel
Dessa är klockfel hos satelliter och mottagare samt fel i uppgifterna om satelliternas banor.
Tillsammans kan dessa uppskattas till ca 1 meter i avståndet.
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Horisontellt gör dessa avståndsfel tillsammans att positionen kan röra sig inom en radie på ca 7 m.
Detta gäller om HDOP-värdet är 1.
Om HDOP är större måste man multiplicera dessa 7 m med HDOP för att få en uppskattning av
osäkerhetsradien.
Exempel: Om HDOP= 4 blir osäkerhetsradien ca 4*7 m = 28 m.

Uppmätta noggrannheter i Göteborg

År 1999 gjorde vi en statistisk underökning av den horisontella noggrannheten hos GPS vid
Chalmers Lindholmen. Då blev spridningen av värdena 58 m i radie från medelvärdet (95%)
När samma undersökning gjordes i september 2000 fick vi en spridning på bara 6,5 m
Det som hänt mellan dessa två tillfällen är att ett s.k ”selektivt” fel (SA-fel) hos GPS-signalerna
hade tagits bort av USA i maj år 2000.
Om inte SA-felet införs igen kan vi alltså räkna med att noggrannheten hos GPS-positionerna
normalt är ca 5 - 10 meter med vanlig GPS-mottagare utan differentiell tillsats.
Hur man kan förbättra noggrannheten ytterligare behandlas i nästa avsnitt.
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Differentiell GPS (DGPS)
Noggrannheten i positionerna kan förbättras en hel del om mottagaren förutom signalerna
från satelliterna även får in korrektionssignaler från stationer på jorden.
Satellit

Referensstationens position är
noggrant uppmätt.

Avstånd+fel

Den kan därför se hur stort felet
är i GPS-signalen.

Avstånd+fel
1500 MHz
1500 MHz
Felkorrektion

300 kHz
Referensstation

Felet i varje satellits tidsuppgifter skickas ut så att fartyg i närheten kan korrigera sina GPSsignaler. Systemet kallas differentiell GPS eftersom det är skillnaden (differensen) som sänds ut.
För att ta emot korrektionssignalerna behövs en särskild mottagare kopplad till GPS-mottagaren.
Mottagaren är oftast inbyggd i samma apparat men kräver en särskild antenn.
Det finns två system i bruk i Sverige: IALA-systemet och RDS-systemet.
IALA-systemet är internationellt och drivs i Sverige av Sjöfartsverket. Referensstationerna finns
runt kusterna och är placerade på fd radiofyrar. Utsändningen sker på långvåg.
Räckvidden är ca 100 M över havet.

GPS-mottagaren måste alltså ha en långvågsmottagare som komplement för att kunna ta emot
korrektionerna. Att utnyttja systemet är gratis.
Några DGPS-stationer
Station

Frekvens (kHz)

Kapellskär
Nynäshamn
Hoburg
Hammer Odde
Kullen
Skagen
Hjortens udde
Faerder
Blåvand

307,5
298,0
297,5
289,0?
293,0
298,5
302,0
?
296,5?
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RDS-systemet är inte internationellt men finns i bland annat Sverige, Finland och Danmark.
Systemet är i första hand avsett för landbruk
Utsändningen sker på FM-bandet (ca 100 MHz) via P3 och P4-sändarna och kan alltså användas
där det går att höra P3 och P4. Räckvidden är ca 10 M ut från kusten.

I skärgårdstrafik ger detta system ofta bättre mottagning än IALA-systemet.
Systemet drivs i Sverige av TERACOM och är avgiftsbelagt. Abonnemangskostnaden är ca
8000 kronor per år.
Noggrannhet med DGPS

Genom att använda korrektioner från en landstation kan en del av felen i GPS-signalen tas bort.
Klockfelen, bandatafel och jonosfärfel försvinner nästan helt men multipath finns kvar.
Dålig skärning mellan ortlinjerna (dvs HDOP) påverkar fortfarande noggrannheten.
Avståndet från referenstationen har också betydelse. Korrektionerna gäller egentligen för
platsen där referensstationen står och ju längre bort man befinner sig desto sämre blir noggrannheten.
Normalt kan man räkna med att noggrannheten i båda systemen blir ca 2 meter när HDOP=1.
Andra system för DGPS
Det går också att sända ut korrektionssignaler via satelliter t.ex INMARSAT.
Täckningsområdet blir då över hela jorden utom polarområdena men noggrannheten minskar
med avståndet till närmaste referensstation på jorden.

Ett sådant system drivs av Racal-Decca. Noggrannheten uppges till ca 5 meter inom 1000 M
från närmaste referensstation.
För att minska beroendet av avståndet till referensstationerna håller man på att utveckla ett
system som kallas WADGPS (Wide Area Differential System). Här sammanför man korrektioner
från ett antal referensstationer och skickar ut korrektioner via satellit som gäller över stora områden.
Det europeiska systemet kallas EGNOS och drivs av EU.

Mer information på internet
www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps
www.trimble.com/gps/index.htm
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GLONASS – rysk GPS
GLONASS är en förkortning av GLObal Navigation Satellite System och är ett ryskt system
som liknar det amerikanska GPS-systemet.
Stora likheter finns men också skillnader.
Båda systemen består av 24 satelliter. I GLONASS rör sig satelliterna i 3 banor med 8 satelliter
i varje. GPS har 6 banor med 4 satelliter i varje.

Jorden

GLONASS-satelliterna rör sig på avståndet 19000 km över jordytan och har en omloppstid
på 11,25 timmar. Motsvarande för GPS är 20000 km och 12 timmar.
Lutningen mot ekvatorn är något större för GLONASS än för GPS och därmed får systemet
bättre täckning på stora nordliga latituder.
GLONASS sänder också på frekvenser inom L1 och L2 frekvensbandet. Avståndsbestämningen
sker på samma sätt som i GPS genom att jämföra kodsignalen från satelliten med den som
produceras i mottagaren.
Den stora skillnaden mellan systemen är att i GLONASS har varje satellit sin egen frekvens
men alla satelliterna har samma kod. Mottagaren måste alltså ha kanaler för alla frekvenserna.
I GPS har varje satellit sin egen kod men alla sänder på samma frekvens.
Detta gör att en GPS-mottagare inte utan vidare kan användas i GLONASS-systemet. Det finns
dock kombinerade apparater för GLONASS och GPS, där satelliter från båda systemen används.
Noggrannheten i GLONASS-systemet uppges till ca 20 meter med den civila koden.
För närvarande är antalet aktiva satelliter i systemet ca10 stycken i stället för 24, som är tänkt.
Därmed får systemet sämre täckning men uppsändning av nya satelliter pågår.
Mer information på internet
www.rssi.ru/SFCSIC
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Loran-C
Princip

Loran-C är ett radionavigeringssystem med radiosändarna placerade på jordytan.
Sändningen sker på långvåg, 100 kHz, och med korta pulser.
Mottagaren mäter tidsskillnaden mellan pulserna från två eller flera sändare.
Loran är en förkortning av Long Range Navigation. Det är avsett att kunna användas på stora
avstånd från sändarna och sänder därför på långvåg. Långa vågor följer jordytans krökning.

5000 µ s

Om fartyget i figuren mäter en tidsskillnad
på 5000 µs mellan pulserna från station M
och X kan fartyget befinna sig var som
helst på kurvan i figuren eftersom det är
samma tidsskillnad överallt.

5000 µ s

5000 µ s

M

En sådan kurva kallas hyperbel och
Loran-C kallas för hyperbelsystem.

X

Ortlinjerna betecknas med tidsskillnaden
som förkortas TD (=Time Difference).
5000 µ s

I figuren är alltså ortlinjens TD = 5000 µs.
TD=5000 µ s

Y

TD=3000 µ s

M

Med en huvudstation (M)och minst 2 slavstationer (X och Y) blir positionen bestämd
i skärningen mellan hyperblerna.

X

TD=5000 µ s
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Sändningen

Sändningen från Loran-C stationerna är inte sammanhängande som i GPS.
Loran-C sänder i korta pulser med uppehåll mellan pulserna. Varje puls består av 20 svängningar
på frekvensen 100 kHz och ser ut som i figuren nedan.

Slavstationerna sänder 8 stycken sådana pulserna i snabb följd efter varandra och gör sedan
ett längre uppehåll.
Huvudstationen sänder 9 stycken pulser och sedan uppehåll.
För en mottagare kan det se ut så här när pulserna kommer från en huvudstation och 3 slavar.
Varje streck i figuren motsvarar en puls. Tiderna är angivna i mikrosekunder (µs).
M

X

Y

Z

M

X
Tid

0

35000

50000

60000

75000

110000

µs

Ur figuren kan man avläsa att när huvudstation sänt tar det 75000 µs till nästa sändning.
Under tiden tar mottagaren emot pulser från slavarna vid 35000 µs, 50000 µs och 60000 µs.
Tidsskillnaderna (TD) för ortlinjerna är alltså 35000 , 50000 och 60000 µs.
Med dessa värden kan Loran-C mottagaren nu beräkna mottagarens position i latitud och longitud
och presentera den på skärmen eller på ett elektroniskt sjökort.

GRI-värden

Eftersom alla Loran-C sändare har samma frekvens måste mottagaren kunna skilja mellan
de olika sändarkedjorna.
Detta görs med hjälp av sändarnas period, dvs hur lång tid det tar mellan varje utsändning
av pulserna.
Tiden kallas för grupprepetitionsintervall, som förkortas GRI. (Group Repetition Interval).
För att slippa alltför stora tal delas tiden med 10 för att ange GRI-värdet.
I figuren ovan är alltså GRI = 75000/10 = 7500
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Loran-C kedjor i norra Europa

Tabellen visar de kedjor som finns i nordvästra Europa:
Kedjans namn
Huvudstation

GRI

Slavar

Code delay för
slavarna

SYLT

7499

Lessay ( Frankrike)
Vaerlandet ( Norge)

EJDE

9007

Bø (Norge)
Vaerlandet
Jan Mayen
Loop Head ( Irland)

Bø

7001

Jan Mayen
Berlevåg ( Norge)

LESSAY

6731

Soustons ( Frankrike)
Loop Head
Sylt ( Tyskland)

Täckningsområdet för dessa kedjor
framgår av kartan.
Kedjorna är sammankopplade
så att de bildar ett gemensamt
täckningsområde.
Inom det markerade området är
noggrannheten överallt bättre än
0,25 M ( =450 meter)
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Noggrannhet hos positioner

Största noggrannhet fås på sammanbindningslinjen mellan huvudstation och slav och i området
tvärs sammanbindningslinjen.
Sämsta noggrannheten finns på förlängningen av sammanbindningslinjen.
Inom Nordsjöområdet, Engelska kanalen och Norska havet till Island uppges noggrannheten
till bättre än 50 meter.
I Skagerack är noggrannheten mellan 50 m och 100 m.
I täckningsområdets yttre delar är noggrannheten ca 0,25 M ( =450 m).
I Göteborg som ligger nära förlängningslinjen Lessay-Sylt är spridningen ca 300 meter.
Loran-C kedjor i andra delar av världen

Inom andra områden av världen finns Loran-C kedjor i Nordamerika, Japan , Ryssland,
Medelhavet och Röda Havet. Täckningen framgår av den här kartan:

Grönland

Sverige

Syd
Amerika

Mer information på internet
www.nels.org/main.htm

Afrika
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EUROFIX – kombination av GPS och Loran-C
Eurofix är ett nytt DGPS-system som håller på att byggas upp i Europa.
I detta system använder man Loran-C stationerna som referensstationer i GPS-systemet.

GPS
Satellit

Figuren illustrerar hur systemet fungerar.
Samma GPS-signaler går både till
fartyget och till referensstationen

Loran-C pulser +
Eurofix korrektion

Från Loran-C stationen skickas diffkorrektionerna ut med hjälp av Loran-C
pulserna.

Räckvidd
Med Eurofix kan man få DGPS-korrektioner på minst 500 M avstånd från kusten medan vanlig
DGPS klarar högst 100 M.

Eftersom Loran-C har stor räckvidd behövs inte så många referensstationer som i IALA-systemet.
För att täcka hela Nordsjön, England, södra Skandinavien och nordvästra Europa räcker det med
utsändningen från Loran-C stationen på Sylt.
Noggrannhet
Noggrannheten i systemet varierar mellan 1
meter nära stationerna och ca 4 meter på
längre avstånd.

Inom hela Nordsjö-området och en stor del av
Nordatlanten kan man räkna med 3 meters
noggrannhet.

Siffrorna på kartan visar beräknad noggrannhet
inom västra Europa och östra delarna av
Nordatlanten.
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Bilden visar spridningen av ett stort antal
positioner plottade med Eurofix-mottagare
(GPS + Loran-C) i Holland.
Axlarna är graderade i meter.
Noggrannheten anges här till 2,3 m (95 %),
vilket betyder att 95 % av alla positionerna
ligger inom 2,3 meter från medelpunkten.

Utvecklingsplaner för Eurofix

Eurofix är för närvarande under uppbyggnad och finns på Loran-C stationen på Sylt i norra
Tyskland.
Meningen är att flera stationer inom nordeuropeiska området skall utrustas med Eurofix.

Mottagare
För att använda systemet behövs en Loran-C mottagare med DGPS-tillsats som kopplas till GPSmottagaren.

Eurofix-systemet har också fördelen att vid bortfall av t.ex GPS-signaler fungerar apparaturen
som Loran-C mottagare.
Mer information på internet
www.eurofix.tudelft.nl
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GALILEO – nytt europeiskt satellitnavigeringssystem

GALILEO är ett globalt satellitnavigeringssystem under civil kontroll. Det är ett stort projekt
inom EU och är tänkt att finansieras gemensamt av medlemsstaterna och europeisk industri.
Satelliterna
Systemet kommer att bestå av 24 satelliter i 3 banor på ca 24000 km höjd över jordytan.
Satellitbanornas lutning blir 50 - 55° mot ekvatorn.
Även geostationära satelliter på 36000 km höjd kommer att komplettera systemet.
Frekvenser
GALILEO kommer att använda samma frekvensband som GPS och GLONASS , dvs L1
och L2-banden. Fyra olika frekvenser är preliminärt bokade inom dessa frekvensband.
Tidsplan
Planen för projektet är att första satelliten skjuts upp år 2003 och att systemet skall kunna
börja användas från år 2005. År 2008 skall systemet vara fullt utbyggt enligt planerna
Samarbete
GALILEO och GPS skall inte ses som konkurrenter utan som samarbetande system. Även
GLONASS skall kunna komplettera systemet.
Mer information på internet
www.galileo-pgm.org
www.genesis-office.org

