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Ενότητα 1η    
 
 
 
Από την πυξίδα 
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 Πυξίδα το πρώτο σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης 

 
 Η πυξίδα (compass) (από την αρχαία ελληνική λέξη πυξίς - ίδος, που αρχικά σημαίνει 

ξύλινο κουτί) ή κοινώς μπούσουλας (από την ιταλική λέξη bussola) είναι όργανο με το οποίο 

επιτυγχάνεται ο προσανατολισμός του χρήστη, δείχνοντάς του την κατεύθυνση του Βορρά. 

Ιδιαίτερα όμως στη ναυσιπλοΐα αποτελεί το σημαντικότερο "ναυτιλιακό βοήθημα" με το 

οποίο μετρούνται και πραγματοποιούνται τόσο οι πορείες των πλοίων όσο και οι διοπτεύσεις. 

Επειδή το όργανο αυτό αναπτύχθηκε εξ ανάγκης στη ναυτιλία αλλά και εκ της 

σημαντικότητάς του σ΄ αυτή ονομάζεται συνηθέστερα ναυτική πυξίδα. Η ναυτική πυξίδα 

σήμερα διακρίνεται στην μαγνητική πυξίδα (magnetic compass) που βασίζεται στη 

λειτουργία της μαγνητικής βελόνης και είναι η πλέον διαδεδομένη, στην γυροσκοπική πυξίδα 

(gyro compass) που βασίζεται στην ταχεία περιστροφή του ελεύθερου γυροσκοπιού με 

μηδενικό σχεδόν σφάλμα και στην γυρομαγνητική πυξίδα (gyro-magnetic compass) 

περιορισμένης χρήσης.  

 

                       Μαγνητική πυξίδα                                                          Γυρομαγνητική πυξίδα 
 

 Από την εποχή που ο άνθρωπος  ασχολήθηκε με την ναυτιλία παρατήρησε πως ο 

Πολικός αστέρας παρέμενε πάντα πλησίον ενός σημείου στον ουρανό του Β. ημισφαίριου και 

αυτόν χρησιμοποιούσε για πυξίδα/οδηγό του. Όταν ο Πολικός δεν ήταν ορατός ο 

ναυτιλλόμενος χρησιμοποιούσε άλλους αστέρες. Η εφεύρεση της μαγνητικής πυξίδας, προ 

χιλιάδων ετών ίσως, και στη συνέχεια κατά τον 20ό αιώνα της γυροσκοπικής πυξίδας στα 

πλοία προσφέρουν σήμερα στον ναυτιλλόμενο μια βασική μέθοδο τήρησης πορείας με 

επιθυμητή ακρίβεια.  

 Η μαγνητική πυξίδα είναι από τα παλαιότερα όργανα στη ναυσιπλοΐα που όμως η 

καταγωγή της δεν είναι απόλυτα ακριβής. Το 203 π.Χ ο Αννίβας όταν αναχώρησε από την 

Ιταλία λέγεται ότι πλοηγός του ήταν κάποιος ονόματι "Pelorus". Ίσως η πυξίδα να ήταν ήδη 

σε χρήση τότε. Κανένας όμως δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό με βεβαιότητα. Λέγεται 

επίσης πως έλκει τη καταγωγή της από την Κίνα, κατ΄ άλλους ότι από εκεί εισήγαγε αυτήν ο 

Μάρκο Πόλο στην Ιταλία κατά τον 13ο αιώνα. Μια μαγνητική βελόνη επιπλέουσα σε δοχείο 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Kreiselkompass_Schnitt_Ansch%C3%BCtz.jpg
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ύδατος συνιστούσε την αρχαιότερη πυξίδα. Το 1269 ο Peter Peregrinus στο βιβλίο του 

"Epistola de Magnete" έγραψε για την στηριζόμενη επί αξονίσκου επιπλέουσα βελόνη με 

γραμμή πίστεως και λέγεται πως ήταν εφοδιασμένη με υποτυπώδεις διόπτρες για λήψη 

διοπτεύσεων. Η πιστότητα της σημερινής μαγνητικής πυξίδας ανάγεται όμως στο μόλις 

πρόσφατο παρελθόν. Πριν από 100 περίπου ετών ο Λόρδος Κέλβιν τελειοποίησε την 

μαγνητική πυξίδα η οποία χρησιμοποιείται σήμερα.  

 

 

GPS το πρώτο δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης 

δυτικής προέλευσης 

 
 [2], [3 ]  Το GPS είναι ένα δορυφορικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό 

της ακριβής θέσης παγκοσμίως. Τα αρχικά GPS σημαίνουν Global Positioning System, 

δηλαδή Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης.  Το πρώτο δορυφορικό σύστημα, 

ήταν ένα σύστημα που κατασκευάστηκε από τον στρατό των ΗΠΑ το 1960. Οι τεχνητοί 

δορυφόροι 1 - από τώρα και στο εξής θα τους αναφέρομαι ως δορυφόρους για λόγους 

συντομίας - εγκαταστάθηκαν στις καθορισμένες τροχιές τους και μετέδιδαν (ραδιοφωνικά) 

σήματα σε γνωστή συχνότητα. Η λαμβανόμενη συχνότητα διαφέρει ελαφρά από τη 

συχνότητα ραδιοφωνικής μετάδοσης, λόγω της μετακίνησης του δορυφόρου όσον αφορά το 

δέκτη. Με τον έλεγχο αυτής της μετατόπισης συχνότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο 

δέκτης μπορεί να καθορίσει τη θέση του στην μία ή στην άλλη πλευρά του δορυφόρου. 

Διάφορες τέτοιες μετρήσεις συνδυάζονται με ακριβή γνώση της τροχιάς του δορυφόρου και 

μπορούν να καθορίσουν μία συγκεκριμένη θέση.  

  Ο αρχικός σκοπός του GPS ήταν καθαρά στρατιωτικός. Ξεκίνησε με την 

πρωτοβουλία του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν και είχε ονομαστεί πόλεμος των 

άστρων. Καθώς όμως το σύστημα εξελισσόταν και ο κόσμος εξοικειωνόταν στην ιδέα των 

δορυφόρων, άρχισαν να εμφανίζονται ιδέες για την εκμετάλλευση του συστήματος σε μη 

στρατιωτικές εφαρμογές. Με επίσημο διάγγελμα του προέδρου Ρέιγκαν, στις αρχές του 1980 

το σύστημα GPS διατέθηκε προς χρήση στο κοινό, με μια διαφορά όμως , ότι δηλαδή η 

πλήρης λειτουργικότητα του συστήματος θα είναι διαθέσιμη μόνο στον Αμερικάνικο Στρατό. 

Ο λόγος ήταν να μην χρησιμοποιηθεί το σύστημα από τρομοκράτες και εχθρικές δυνάμεις. 

 Το GPS αποτελείται από 24 δορυφόρους οι οποίοι είναι σε τροχιά έτσι ώστε να 

μπορούν να καλύψουν όλη την επιφάνεια της Γης. Μια συσκευή GPS σε οποιοδήποτε σημείο 

του κόσμου μπορεί και επικοινωνεί με περισσότερους από έναν από αυτούς τους 
                                                 
1 Ένας τεχνητός δορυφόρος είναι οποιαδήποτε κατασκευή, που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο, τοποθετείται σε τροχιά γύρω  
από ένα ουράνιο σώμα, ενώ ειδικότερα, τεχνητός δορυφόρος της Γης λέγεται κάθε αντικείμενο που τοποθετείται από τον 
άνθρωπο σε τροχιά γύρω από αυτήν. 
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δορυφόρους, για να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες. Μικρές συσκευές GPS είναι πλέον 

αρκετά προσιτές για το ευρύ κοινό και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Η ακρίβεια του GPS, 

αν και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως την γεωμετρία της θέσης των 

δορυφόρων, μπορεί να είναι μέχρι και λίγα μέτρα. 

 Το GPS έχει πολλές χρήσιμες εφαρμογές, καθώς οποιοσδήποτε έχει μια συσκευή η 

οποία υποστηρίζει GPS, μπορεί να λαμβάνει πολλές πληροφορίες, όπως την ακριβή θέση που 

βρίσκεται. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το GPS μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

ειδικά προγράμματα τα οποία λέγονται Navigation Systems (Συστήματα Πλοήγησης), τα 

οποία είναι εξοπλισμένα με χάρτες και μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες για την πιο 

σύντομη διαδρομή προς ένα σημείο μέσω του οδικού δικτύου αλλά και πολλές άλλες 

πληροφορίες.  

  

Απεικόνιση  δορυφορικών τροχιών για τις ανάγκες του δορυφορικού GPS 
 

Εκτός από την χρήση σε αυτοκίνητα για τον προσδιορισμό θέσης αλλά και χάραξης 

διαδρομών, άλλες συνήθης χρήσεις του GPS είναι για παράδειγμα από πλοία τα οποία 

μπορούν να προσδιορίσουν την θέση τους στον ωκεανό, αλλά και για στρατιωτικούς 

σκοπούς, όπως η χρήση του GPS για την καθοδήγηση πυραύλων σε προκαθορισμένους 

στόχους.  

 Όλο το δορυφορικό σύστημα του GPS διαχειρίζεται από το αντίστοιχο Υπουργείο 

Αμύνης της Αμερικής και είναι ελεύθερο προς χρήση για όλους.  
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Ενότητα 2η  
 
 
 

Περιγραφή της τεχνολογίας GPS 
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Παρουσίαση της βασικής λειτουργίας του GPS 

 
 [8]  Το GPS είναι μία ομάδα 27 δορυφόρων που τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια 

και κινούνται γύρω από τη Γη σε σχεδόν κυκλική τροχιά σε ύψος περίπου 20000 

χιλιομέτρων. Οι τροχιές διατάσσονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 

"οπτικής επαφής" με τουλάχιστον τέσσερις από τους 24 επιχειρησιακούς δορυφόρους από 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. 3 από τους επί του παρόντος 27 δορυφόρους σε τροχιά 

είναι εφεδρικοί, έτοιμοι προς ενεργοποίηση σε περίπτωση βλάβης των άλλων. Οι δορυφόροι 

περιφέρονται διαρκώς γύρω από τη Γη, πραγματοποιώντας 2 πλήρεις κύκλους κάθε μέρα. Οι 

δορυφόροι, οι οποίοι τροφοδοτούνται από την ηλιακή ενέργεια, είναι διάσπαρτοι στον 

ουρανό με τέτοιο τρόπο, ώστε σε οποιοδήποτε σημείο της Γης να υπάρχει δυνατότητα λήψης 

από τέσσερις, τουλάχιστον.  

 
Παρουσίαση στιγμιότυπου με τις τροχιές των δορυφόρων που καλύπτουν τις ανάγκες του συστήματος 

GPS.  
 

 Κάθε δορυφόρος μεταδίδει ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα 2 - μία δέσμη 

μικροκυμάτων - που αναγγέλλει την παρουσία του σε οποιοδήποτε άτομο στη Γη που 

διαθέτει ένα δέκτη έτοιμο να λάβει το σήμα. Συνεπώς, ένας λήπτης GPS λαμβάνει ανά 

πάσα στιγμή σήματα από τέσσερις δορυφόρους. Ο ενσωματωμένος ηλεκτρονικός 

                                                 
2 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι ταλαντώσεις πού μεταδίδονται στον ελεύθερο χώρο με την ταχύτητα του φωτός . Η 
διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων έχει πολλές ομοιότητες με την διάδοση των κυμάτων που δημιουργούνται στο νερό  
όταν μια πέτρα διαταράξει την ισορροπία του, με μια σημαντική διαφορά. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι εγκάρσια ενώ τα 
κύματα στο νερό διαμήκη. Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι κάθετα μεταξύ τους. 
Αυτή είναι μια θεώρηση που πρακτικά δεν μπορεί να ελεγχθεί αφού τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι μη ορατά. Ωστόσο η 
θεώρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των κυμάτων κατά τα φαινόμενα της ανάκλασης 
της διάθλασης και της περίθλασης. 
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υπολογιστής χρησιμοποιεί αυτά τα σήματα για να υπολογίσει την ακριβή σας απόσταση 

από καθένα από τους τέσσερις δορυφόρους και στη συνέχεια να υπολογίσει την ακριβή 

σας θέση επί του πλανήτη με απόκλιση λίγων μέτρων βάσει αυτών των αποστάσεων. 

 Στην πραγματικότητα απαιτούνται σήματα από τρεις μόνο δορυφόρους για τη 

διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας τριπλευρισμού την οποία διαδικασία θα αναφέρομαι 

λίγο παρακάτω. Ο υπολογισμός της θέσης σας στη Γη βασίζεται στην απόστασή σας από 

τρεις δορυφόρους. Το σήμα του τέταρτου δορυφόρου είναι πλεονάζον και 

χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του αρχικού υπολογισμού. Εάν 

η θέση που υπολογίζεται βάσει των αποστάσεων από τους δορυφόρους A-B-Γ δεν 

ταυτίζεται με τον υπολογισμό βάσει των στοιχείων των δορυφόρων A-B-Δ, τότε 

ελέγχονται άλλοι συνδυασμοί μέχρι να προκύψει ένα συνεκτικό αποτέλεσμα. 

 Η διαδικασία της μέτρησης της απόστασης μεταξύ δορυφόρου και δέκτη GPS 

βασίζεται σε χρονισμένα σήματα. Για παράδειγμα, ακριβώς στις 16:45, οι δορυφόροι 

μπορεί να αρχίσουν να μεταδίδουν το σήμα τους. Ο δέκτη GPS θα αρχίσει επίσης να 

επεξεργάζεται την ίδια ακολουθία στις 16:45 τοπική ώρα, αλλά δεν τη μεταδίδει. Όταν ο 

δέκτη λάβει το σήμα από τους διάφορους δορυφόρους, θα προκύψει μία χρονική 

υστέρηση, επειδή τα μικροκύματα χρειάζονται ένα κλάσμα του δευτερολέπτου για να 

διανύσουν με την ταχύτητα του φωτός την απόσταση μεταξύ δορυφόρου και δέκτη. Η 

χρονική υστέρηση μετατρέπεται εύκολα στην απόσταση προς κάθε δορυφόρο. Οι μικρές 

διαφορές μεταξύ των σημάτων κάθε δορυφόρου χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον 

υπολογισμό της θέσης του δέκτη.  

 

 

Περιγραφή του τριπλευρισμού και του υπολογισμού θέσης 
 

 Ένας λήπτης GPS χρησιμοποιεί τον τριπλευρισμό προκειμένου να προσδιορίσει τη 

θέση του στην επιφάνεια της Γης χρονομετρώντας τα σήματα τριών δορυφόρων του 

παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης. Το GPS είναι ένα δίκτυο δορυφόρων που 

κινούνται σε τροχιά γύρω από τη Γη και μεταδίδουν ένα σήμα προς τους λήπτες GPS 

παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες σχετικές με τη θέση του λήπτη, την ώρα της ημέρας και 

την ταχύτητα με την οποία κινείται η συσκευή. Κάθε δορυφόρος της ομάδας GPS 

μεταδίδει περιοδικά σήματα μαζί με ένα σήμα χρόνου. Τα σήματα αυτά λαμβάνονται από 

συσκευές GPS, οι οποίες στη συνέχεια υπολογίζουν την απόσταση μεταξύ της συσκευής 

και κάθε δορυφόρου με βάση τη διαφορά χρόνου μεταξύ της ώρας αποστολής και της 

ώρας λήψης του σήματος. Τα σήματα κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, καθώς είναι 
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ένα είδος ραδιοκυμάτων, αλλά υπάρχει κάποια καθυστέρηση επειδή οι δορυφόροι 

βρίσκονται σε ύψος δεκάδων χιλιάδων χιλιομέτρων επάνω από τη Γη. 

 Μόλις η συσκευή GPS έχει προσδιορίσει τις αποστάσεις τουλάχιστον τριών 

δορυφόρων, είναι σε θέση να εκτελέσει υπολογισμούς τριπλευρισμού. Ο τριπλευρισμός 

λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με εκείνο του εντοπισμού της θέσης σας σε ένα χάρτη με 

διαβήτη όταν γνωρίζετε την ακριβή απόσταση από τρία διαφορετικά ορόσημα. Στο σημείο 

αλληλοεπικάλυψης των τριών κύκλων που έχουν κέντρο καθένα από τα ορόσημα, βρίσκεται 

η θέση σας με δεδομένο ότι η ακτίνα κάθε κύκλου ισούται με την απόστασή σας από κάθε 

ορόσημο.  

 Στην έκδοση του GPS, οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε τρεις διαστάσεις με ένα 

εικονικό τρισδιάστατο διαβήτη, έτσι ώστε η θέση σας είναι στο σημείο αλληλοεπικάλυψης τα 

τριών σφαιρών με ακτίνα που προσδιορίζεται από την απόσταση από καθένα από τους τρεις 

δορυφόρους. Εάν η συσκευή GPS μπορεί να εντοπίσει έναν τέταρτο δορυφόρο, τότε 

παρέχεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης των μετρήσεων. 

 Για να κατανοηθεί καλύτερα η διαδικασία του τριπλευρισμού , ας υποθέσουμε ότι 

μετράμε την απόσταση που έχουμε από έναν δορυφόρο και βρίσκουμε ότι αυτή είναι 17.000 

χλμ. Γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε 17.000 χλμ. μακριά από ένα συγκεκριμένο δορυφόρο, οι 

πιθανές θέσεις που θα μπορούσαμε να είμαστε στο σύμπαν περιορίζονται στην επιφάνεια 

μιας σφαίρας με κέντρο το δορυφόρο και ακτίνα την απόσταση από αυτόν. 

                                                                                               

Διαγραμματική αναπαράσταση του Τριπλευρισμού 
  

 Κατόπιν, μετράμε την απόστασή μας από ένα δεύτερο δορυφόρο και βρίσκουμε ότι 

αυτή είναι 20.000 χλμ. Αυτό μας λέει ότι εκτός από την επιφάνεια της πρώτης σφαίρας 

βρισκόμαστε επίσης και στην επιφάνεια μιας δεύτερης σφαίρας, η οποία ως κέντρο έχει το 

δεύτερο δορυφόρο και ακτίνα την απόσταση που απέχουμε από αυτόν. Δηλαδή, με άλλα 
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λόγια, βρισκόμαστε κάπου στην τομή των δύο αυτών σφαιρών. Επειδή όμως η τομή δυο 

σφαιρών σχηματίζει κύκλο, ουσιαστικά βρισκόμαστε κάπου επάνω στην περιφέρεια ενός 

κύκλου. 

 Εάν πάρουμε και μία ακόμη μέτρηση από έναν τρίτο δορυφόρο, τότε εκτός από τον 

κύκλο που σχηματίζεται από την τομή των δύο πρώτων σφαιρών, βρισκόμαστε και στην 

επιφάνεια μιας τρίτης σφαίρας, η οποία ως κέντρο έχει τον τρίτο δορυφόρο και ακτίνα την 

απόσταση που απέχουμε από αυτόν. Επειδή όμως η επιφάνεια μιας σφαίρας τέμνεται με την 

περιφέρεια ενός κύκλου σε δύο μόνο σημεία, ουσιαστικά βρισκόμαστε επάνω στα δύο αυτά 

σημεία. 

 Έτσι, με τρεις δορυφόρους μπορούμε να περιορίσουμε τη θέση μας σε ακριβώς δύο 

σημεία. Για να αποφασίσουμε ποιο από τα δύο αυτά σημεία είναι η πραγματική μας θέση, θα 

μπορούσαμε να κάνουμε και μία τέταρτη μέτρηση. Αλλά, συνήθως είναι προφανές, ότι 

αποκλείεται να βρισκόμαστε σε ένα από τα δύο σημεία (είτε γιατί αυτό βρίσκεται στο άλλο 

ημισφαίριο, είτε γιατί αυτό βρίσκεται πολύ μακριά από τη γη) και έτσι μπορούμε να το 

απορρίψουμε χωρίς να κάνουμε καμία επιπλέον μέτρηση. Εντούτοις, μία τέταρτη μέτρηση 

χρειάζεται για το συγχρονισμό του ρολογιού του δέκτη μας με τον παγκόσμιο χρόνο. 

 Η όλη διαδικασία των υπολογισμών διεξάγεται πολύ γρήγορα, παρέχοντας στη 

sυσκευή GPS τη δυνατότητα να προσδιορίζει τη θέση της, το ύψος της (εάν βρίσκεται σε 

αεροσκάφος) και την ταχύτητα και την κατεύθυνσή της 

 Όμως, υπάρχει και ακόμα ένα κρίσιμο στοιχείο καθοριστικό, για τον υπολογισμό της 

θέσης μας. Αυτό είναι ο χρόνος. Πώς γνωρίζει ο δέκτης μας πότε εκπέμπει σήμα ο 

δορυφόρος, ώστε να υπολογίσει το χρόνο που πέρασε μέχρι να παραληφθεί από τη συσκευή 

GPS; 

 Οι δορυφόροι είναι εξοπλισμένοι με πανάκριβα ατομικά ρολόγια, κόστους πολλών 

δεκάδων χιλιάδων ευρώ και υπέρ-υψηλή ακρίβεια . Όμως, για να έχει νόημα ο υπολογισμός,  

θα πρέπει και η συσκευή μας να έχει αντίστοιχο ρολόι υψηλής ακρίβειας, και μάλιστα να 

είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με το ρολόι του δορυφόρου. Ευτυχώς για τους καταναλωτές, 

οι επιστήμονες βρήκαν τρόπο να αποφύγουν την ανάγκη χρήσης ενός τέτοιου ρολογιού στις 

συσκευές GPS (φανταστείτε ποιο θα ήταν το κόστος της συσκευής)! Όμως πώς γίνεται ο 

συγχρονισμός χωρίς ατομικό ρολόι;  

 Ο δορυφόρος εκπέμπει μια σειρά ψηφιακών παλμών. Η συσκευή μας λαμβάνει 

αυτούς τους παλμούς και τους χρησιμοποιεί, ώστε να συγχρονίσει το δικό της ρολόι.  

Επειδή οι θέσεις των δορυφόρων είναι γνωστές, η συσκευή μας μετρά τις διαφορές που 

καταγράφει το συγχρονισμένο, πλέον, ρολόι και επαναλαμβάνει (κατά κάποιο τρόπο) το 

προηγούμενο παράδειγμά μας. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, οι δορυφόροι χρησιμοποιούνται 

και ως αναφορά συγχρονισμού της ώρας, εκτός από της θέσης. Η διαδικασία του 

συγχρονισμού επαναλαμβάνεται διαρκώς. Φανταστείτε ότι αν το ρολόι της συσκευής μας 
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ξεφύγει κατά 1/1000 του δευτερολέπτου, μπορεί να μας οδηγήσει 200χλμ. μακριά από την 

πραγματική μας θέση. 

 Η ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τη 

συσκευή GPS. Οι σημερινές συσκευές παρέχουν ακρίβεια μερικών μέτρων.  

 

Βασικές αρχές λειτουργίας της δορυφορικής πλοήγησης  
 

 [8]  Η συσκευή δορυφορικής 

πλοήγησης ή συσκευή Sat Nav,  

χρησιμοποιεί το παγκόσμιο σύστημα 

προσδιορισμού θέσης (GPS) για να 

εντοπίσει με ακρίβεια τη θέση σας στον 

πλανήτη. Ανιχνεύει σήματα  

τουλάχιστον   τριών   δορυφόρων   μίας   

                          Συσκευή Sat Nav                               ομάδας  περίπου   30   δορυφόρων  που 

κινούνται διαρκώς σε τροχιά γύρω από τη Γη.  

 Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που μεταδίδονται με την ταχύτητα του φωτός από 

αυτούς τους δορυφόρους, το εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής Sat Nav 

μετατρέπει τα σήματα σε αποστάσεις μεταξύ της συσκευής και καθενός από αυτούς τους 

δορυφόρους. Στη συνέχεια μπορεί να προσδιορίσει τη ακριβή της θέση με τη μέθοδο του 

τριπλευρισμού, η οποία είναι ουσιαστικά ένας μαθηματικός τύπος προγραμματισμένος 

στη συσκευή δορυφορικής πλοήγησης.  

 Οι ίδιοι υπολογισμοί δεν παρέχουν μόνο τη θέση, αλλά μπορούν επίσης να την 

εντοπίσουν στους ενσωματωμένους χάρτες της συσκευής, να υπολογίσουν τη ταχύτητα 

και την κατεύθυνση της κίνησής σας και αν τύχει να βρίσκεστε σε ένα αεροσκάφος, σας 

παρέχουν επίσης το ύψος.  

 Η συσκευή δορυφορικής πλοήγησης χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει 

από το σύστημα GPS για να τοποθετήσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεστε στο 

χάρτη της περιοχής στην οποία ταξιδεύετε. Οι χάρτες που χρησιμοποιεί η συσκευή, 

ενημερώνονται τακτικά και μπορούν να μεταφορτωθούν στη συσκευή Sat Nav από τον 

ιστότοπο της εταιρείας που κατασκεύασε τη συσκευή. 

 Το εγκαταστημένο στη συσκευή δορυφορικής πλοήγησης λογισμικό σας παρέχει 

τη δυνατότητα να ορίζετε έναν προορισμό και σας καθοδηγεί προς αυτόν κατά μήκος της 

πλέον ενδεδειγμένης διαδρομής. Η συσκευή μπορεί επίσης να λαμβάνει δεδομένα 

καναλιών μηνυμάτων κίνησης (TMC) ενημερώνοντάς σας κατ' αυτόν τον τρόπο σχετικά 
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με κυκλοφοριακά προβλήματα σε κύριες οδικές αρτηρίες και παρέχοντάς σας προαιρετικά 

μία αναθεωρημένη διαδρομή.  

 

 

Περιγραφή λειτουργίας του λογισμικού χαρτογράφησης  
 
 [8]  Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS) είναι ένα δίκτυο 

δορυφόρων που κινούνται σε τροχιά γύρω από τη Γη και μεταδίδουν ένα σήμα προς 

δέκτες GPS και συσκευές δορυφορικής πλοήγησης, παρέχοντας την ακριβή θέση, την 

ταχύτητα και το ύψος αν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή σε ορεινή περιοχή. 

 Για να είναι πράγματι χρήσιμο για πλοήγηση, το λογισμικό χαρτογράφησης του 

GPS πρέπει να διατηρείται ενημερωμένο. Κάθε χρόνο, περίπου το 5 % των οδικών μας 

αρτηριών τροποποιούνται σε κάποιο βαθμό. Νέες παρακαμπτήριες οδοί κατασκευάζονται, 

λωρίδες κυκλοφορίας προστίθενται σε υφιστάμενες οδούς, τα όρια ταχύτητας 

τροποποιούνται, εισάγονται συστήματα μονοδρόμησης και τροποποιείται η 

σηματοδότηση των οδών. Η συσκευή δορυφορικής πλοήγησης χρειάζεται λογισμικό 

χαρτογράφησης που ενημερώνεται τακτικά. 

 Αυτό είναι το πιο προφανές πλεονέκτημα μίας ψηφιακής συσκευής 

χαρτογράφησης, όπως είναι η συσκευή δορυφορικής πλοήγησης. Έχει παρέλθει 

ανεπιστρεπτί η εποχή κατά την οποία βασιζόσαστε στο παραδοσιακό έντυπο βιβλίο 

χαρτών που σε ορισμένες περιοχές είναι σχεδόν παρωχημένο προτού μπείτε στο 

αυτοκίνητό σας.  

 Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής χαρτογράφησης, 

εργάζονται διαρκώς για την ενημέρωση του λογισμικού χαρτογράφησης GPS και για τη 

διάθεσή του στους χρήστες συσκευών δορυφορικής πλοήγησης το συντομότερο δυνατό 

και με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Οι ψηφιακοί χάρτες περιλαμβάνουν 

λεπτομέρειες σε επίπεδο οδού βοηθώντας σας να προσδιορίζετε τη διαδρομή σας από το 

σημείο A προς το σημείο B όσο πιο άνετα γίνεται.  

 Οι χάρτες δεν παρέχονται από τους δορυφόρους GPS, οι οποίοι απλώς παρέχουν 

τον εντοπισμό της θέσης που στη συνέχεια τοποθετείται στους χάρτες από το δικό σας 

δέκτη GPS. Όλες οι συσκευές δορυφορικής πλοήγησης παρέχονται με 

προεγκαταστημένους χάρτες, αλλά για να εξασφαλίσετε ότι διαθέτετε τους πλέον 

πρόσφατους χάρτες για τη δική σας συσκευή δορυφορικής πλοήγησης, πρέπει να 

μεταφορτώνετε τακτικά το λογισμικό χαρτογράφησης GPS. 
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Χάρτης από το λογισμικό της εταιρείας Mio. 

 

 Για την ενημέρωση του λογισμικού χαρτογράφησης στη δική σας συσκευή GPS 

απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και το λογισμικό 

ενημέρωσης της συσκευής δορυφορικής πλοήγησης. Συνδέετε απλώς τη συσκευή 

δορυφορικής πλοήγησης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενεργοποιείτε το λογισμικό 

ενημέρωσης ενώ είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο και οι πλέον πρόσφατοι χάρτες 

εγκαθίστανται στη δική σας συσκευή GPS παρέχοντα σας αμέσως τη δυνατότητα να 

προγραμματίσετε το επόμενο ταξίδι σας. 

 

Συχνοτικό φάσμα λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος 
γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης 
 

 [8]  Επί του παρόντος υπάρχουν 27 δορυφόροι του παγκόσμιου συστήματος 

προσδιορισμού θέσης (GPS) σε τροχιά γύρω από τη Γη. Από αυτούς, οι 24 είναι ενεργοί, ενώ 

οι άλλοι τρεις λειτουργούν ως εφεδρεία. Κάθε δορυφόρος εκπέμπει ένα τακτικό σήμα GPS 

που μεταφέρεται από ραδιοκύματα στο τμήμα μικροκυμάτων του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος.  

 Κάθε δορυφόρος GPS μεταδίδει διαρκώς ένα μήνυμα πλοήγησης με 50 bit 3 ανά 

δευτερόλεπτο στη φέρουσα4 συχνότητα μικροκυμάτων της τάξης των 1600 MHz. Συγκριτικά, 

                                                 
3 Το bit είναι η στοιχειώδης μονάδα πληροφορίας στην Επιστήμη Υπολογιστών και στις Τηλεπικοινωνίες. Ένα bit είναι η 
ποσότητα της πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευτεί από μία δυαδική συσκευή, ή από άλλο φυσικό σύστημα το οποίο μπορεί 
να υπάρχει σε μία από δύο διακριτές καταστάσεις. 
 



Ερευνητική Εργασία / Α Λυκείου -  Α τετράμηνο 2011-2012 
Γυμνάσιο με Λ.Τ Ριζωμάτων  

 15 

το ραδιόφωνο FM, εκπέμπει σε συχνότητες μεταξύ 87,5 και 108,0 MHz, ενώ τα δίκτυα WiFi5 

λειτουργούν στο φάσμα συχνοτήτων μεταξύ 5000 MHz και 2400 MHz. Ειδικότερα, όλοι οι 

δορυφόροι εκπέμπουν στα 1575,42 MHz (αυτό είναι το σήμα L1 ή αλλιώς η κύρια/πρώτη 

φέρουσα συχνότητα στην L-Band 6) και στα 1227,6 MHz (το σήμα L2 ή αλλιώς η δεύτερη 

φέρουσα συχνότητα στην L-Band). 

 

Τι σήματα ανταλλάσσονται μεταξύ δορυφόρου και συσκευής 
λήψης 

  

 Το σήμα GPS παρέχει την ακριβή "ώρα της εβδομάδας" σύμφωνα με το ατομικό 

ρολόι του δορυφόρου, τον αριθμό εβδομάδας του GPS και μία αναφορά λειτουργικότητας 

του δορυφόρου ώστε να μπορεί να παραβλεφθεί εφόσον είναι ελαττωματικός. Κάθε 

μετάδοση διαρκεί 30 δευτερόλεπτα και μεταφέρει 1500 bit κρυπτογραφημένων δεδομένων. 

Αυτή η μικρή ποσότητα δεδομένων είναι κωδικοποιημένη με μία ακολουθία ψευδοτυχαίων 

αριθμών υψηλού ρυθμού που την παράγουν γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών (PRNGs 7 = 

Pseudo Random Number Generators) που είναι διαφορετική για κάθε δορυφόρο. Οι 

λήπτες GPS γνωρίζουν του κωδικούς PRN κάθε δορυφόρου και συνεπώς είναι σε θέση όχι 

μόνο να αποκωδικοποιούν τα σήματα, αλλά και να διακρίνουν τους διάφορους δορυφόρους.  

 Οι μεταδόσεις προγραμματίζονται να αρχίζουν με ακρίβεια λεπτού και μισού λεπτού 

όπως υποδεικνύει το ατομικό ρολόι του δορυφόρου. Το πρώτο τμήμα του σήματος GPS 

ενημερώνει το λήπτη σχετικά με τη σχέση του ρολογιού του δορυφόρου και του χρόνου GPS. 

Η επόμενη ομάδα δεδομένων παρέχει στο λήπτη πληροφορίες σχετικές με την ακριβή τροχιά 

του δορυφόρου.  

                                                                                                                                            
4 Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, φέρον σήμα (ή απλα φέρον) ονομάζεται η κυματομορφή εκείνη, η οποία έχει υποστεί  
ορισμένου είδους διαμόρφωση, σύμφωνα με ένα σήμα εισόδου (σήμα πληροφορίας). Το τελικό διαμορφωμένο σήμα 
χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών. Συνήθως, το φέρον σήμα έχει αρκετά υψηλότερη συχνότητα από το σήμα 
εισόδου. Ο σκοπός της χρήσης φερόντων σημάτων είναι η μετάδοση πληροφοριών στο χώρο με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης φέροντων, είναι επ ίσης η ταυτόχρονη μετάδοση πολλών 
φέροντων σημάτων (διαφορετικής συχνότητας το κάθε ένα), χρησιμοποιώντας ένα κο ινό φυσικό μέσο μετάδοσης. 
 
5 Ο όρος WiFi (W ireless Fidelity, κατά την ορολογία High Fidelity η οποία αφορά την εγγραφή ήχου) χρησιμοποιείται για να  
προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή IEEE 802.11 b/g/n και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz. Ωστόσο  
το WiFi («ασύρματη π ιστότητα» στα ελληνικά) έχει επικρατήσει και ως όρος αναφερόμενος συνολικά στα ασύρματα τοπικά 
δίκτυα. Συνήθεις εφαρμογές του είναι η παροχή ασύρματων δυνατοτήτων πρόσβασης στο Internet, τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου 
(VoIP) και διασύνδεσης μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών όπως τηλεοράσεις, ψηφιακές κάμερες, DVD Player και ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές. Σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές το 802.11 βρίσκει εφαρμογές ασύρματης μετάδοσης, όπως π.χ. στη μεταφορά 
φωτογραφιών από ψηφιακές κάμερες σε υπολογιστές για περαιτέρω επεξεργασία και εκτύπωση, αν και σε αυτόν τον τομέα έχει 
υποσκελ ιστεί από το πρωτόκολλο Bluetooth για τα πολύ μικρότερης εμβέλειας ασύρματα προσωπικά δίκτυα. 
 
6 Ως L-Band η ΙΕΕΕ ορίζει το συχνοτικό εύρος μεταξύ 1 και 2 GHz. 
 
7 Οι γεννήτριες αυτού του είδους χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο, βασισμένο σε κάποια μαθηματική έκφραση, για να παράγουν  
μια ακολουθία τυχαίων αριθμών. Προκύπτει το εξής παράδοξο: μέσω ενός αλγορίθμου, που είναι καθαρά ντετερμινιστική (και 
άρα απολύτως προβλέψιμη) διαδικασία, ζητείται να παραχθεί μια τυχαία (μη ντετερμινιστική) έξοδος. Στην πραγματικότητα οι 
αριθμοί που παράγονται από τις γεννήτριες αυτού του είδους είναι μόνο «φαινομενικά» τυχαίοι. Κάποιος που γνωρίζει τον 
αλγόριθμο που χρησιμοποιείται, μπορεί, προφανώς, να προβλέψει ποιος θα είναι ο επόμενος αριθμός που θα παραχθεί. 
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 Χάρη στο σήμα που λαμβάνουν οι συσκευές GPS από τους δορυφόρους, είναι 

δυνατός ο υπολογισμός της θέσης του. Μια συσκευή GPS δεν εκπέμπει κανένα σήμα προς τα 

έξω. Βασική προϋπόθεση για τη σωστή λήψη του δορυφορικού σήματος από μια συσκευή 

GPS είναι η χρήση του σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς σημαντική παρεμβολή εμποδίων, όπως 

ψηλά κτήρια, δέντρα κλπ. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη σωστή λήψη του 

δορυφορικού σήματος είναι: καθυστερήσεις στη μετάδοση διαμέσου της ιονόσφαιρας ή της 

τροπόσφαιρας, λανθασμένος χρονισμός ρολογιού, σφάλμα στην τροχιά του δορυφόρου, 

χαμηλός αριθμός «ορατών» δορυφόρων.  

 Καθένας από τους δορυφόρους εκπέμπει σήμα το οποίο χρησιμοποιείται για να 

δηλωθεί η θέση του. Στην πραγματικότητα η θέση του κάθε δορυφόρου είναι γνωστή στις 

συσκευές GPS εκ των προτέρων και διατηρείται με απόλυτη σταθερότητα. Βέβαια, το σήμα 

που εκπέμπει ο δορυφόρος απαιτεί ορισμένο χρόνο μέχρι να φτάσει στο δέκτη μας. Αυτό 

σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα γίνει η εκπομπή του σήματος μέχρι τη στιγμή της λήψης, ο 

δορυφόρος έχει ήδη αλλάξει θέση. Επειδή όμως η θέση του δορυφόρου είναι γνωστή και το 

σήμα έχει την αναμενόμενη καθυστέρηση, η συσκευή απλά υπολογίζει τη διαφορά στο χρόνο 

ανάμεσα στην εκπομπή και τη λήψη.  

 

 

Χαρακτηριστικά των δορυφόρων που εξυπηρετούν το σύστημα 
γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης 

 

 Όπως γράψαμε παραπάνω υπάρχουν 24 δορυφόροι που περιστρέφονται διαρκώς 

γύρω από τη Γη σε ύψος σχεδόν 20χλμ. Η ταχύτητα περιστροφής τους ξεπερνά τα 

11.000χλμ/ώρα, αρκετή για δύο πλήρεις περιστροφές σε 24 ώρες. Καθένας από τους 

δορυφόρους τροφοδοτείται από κατάλληλα διαμορφωμένες ηλιακές κυψέλες, ενώ σε 

περίπτωση απώλειας του ηλιακού φωτός (π.χ. λόγω έκλειψης) χρησιμοποιεί μπαταρίες, 

διασφαλίζοντας έτσι συνεχή λειτουργία. Ο δορυφόρος εκπέμπει στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του, η ώρα και η ημερομηνία. 

Ένας αστερισμός με GPS που μεταδίδουν ακριβή σήματα συγχρονισμού σε ραδιοφωνικούς 

ηλεκτρονικούς δέκτες GPS μας επιτρέπουν να καθορίσουμε ακριβώς μία θέση (γεωγραφικό 

μήκος, γεωγραφικό πλάτος, ύψος) ημέρα ή νύχτα, με οποιοδήποτε καιρό.  

 Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τους δορυφόρους GPS είναι: 

 Ο πρώτος δορυφόρος μπήκε σε λειτουργία το 1978 

 Για πρώτη φορά το 1994 μπήκαν σε λειτουργία και οι 24 δορυφόροι.  

 Η διάρκεια ζωής των δορυφόρων είναι 10 χρόνια. Μετά από αυτό το διάστημα 

αντικαθίστανται με νέους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
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 Το βάρος ενός δορυφόρου είναι σχεδόν 1 τόνος και το μέγεθός του είναι 5 μέτρα 

(έχοντας ανοιχτές τις ηλιακές κυψέλες του). 

 Η ισχύς της εκπομπής δεν ξεπερνάει τα 50Watt.Το σήμα του δορυφόρου εκπέμπεται 

στις συχνότητες UHF (1575.42MHz) και διαπερνά την ατμόσφαιρα, τα σύννεφα, το 

γυαλί, πλαστικά υλικά αλλά όχι κτήρια, βουνά κλπ.  

 Το σήμα που εκπέμπει ο δορυφόρος περιέχει πληροφορίες για την ακριβή θέση όλων 

των δορυφόρων του συστήματος.  

 Από τότε που το GPS έγινε πλήρως λειτουργικό το 1993, έχει γίνει εργαλείο ζωτικής 

σημασίας και σφαιρικής χρησιμότητας, αρκετά χρήσιμο στο αυτοκίνητο και ακόμα πιο 

αναγκαίο για την σύγχρονη ναυσιπλοΐα. Το GPS επίσης παρέχει και ακριβής χρονικές 

αναφορές, που απαιτούνται για κάποιες επιστημονικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένης και 

της μελέτης των σεισμών. 

 Το σύστημα αύξησης εκτενών ζωνών (WAAS), διαθέσιμο από τον Αύγουστο του 

2000, αυξάνει την ακρίβεια του GPS μέσα σε 2 μέτρα για τους συμβατούς δέκτες. Με το 

GPS η ακρίβεια μπορεί να βελτιωθεί σε 1 εκατοστόμετρο, χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές 

όπως την διαφορική εξίσωση του GPS (DGPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1993
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2000


Ερευνητική Εργασία / Α Λυκείου -  Α τετράμηνο 2011-2012 
Γυμνάσιο με Λ.Τ Ριζωμάτων  

 18 

Ενότητα 3η  
 
 
 

Tα Λειτουργικά τμήματα του GPS 
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Παρουσίαση των λειτουργικών τμημάτων του GPS 
 

 [1] Το σύστημα εντοπισμού θέσης GPS σχηματίζει ένα παγκόσμιο δίκτυο, με 

εμβέλεια που καλύπτει ξηρά, θάλασσα και αέρα. Εξαιτίας αυτής της έκτασής του, είναι 

απαραίτητος ο διαχωρισμός του σε επιμέρους τμήματα όπου πραγματοποιούνται όλες οι 

λειτουργίες του αλλά και ο συντονισμός του. Αναλυτικά, τα τμήματα αυτά είναι: 

 

 Διαστημικό τμήμα 

 Το GPS αποτελείται από το δίκτυο των 24 - 32 δορυφόρων που ήδη αναφέραμε. Οι 

δορυφόροι αυτοί «σκεπάζουν» ομοιόμορφα με το σήμα τους ολόκληρο τον πλανήτη, γεγονός 

που αποδεικνύει τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τη λειτουργία του συστήματος GPS, 

δηλαδή τη διαθεσιμότητά του σε κάθε σημείο της Γης, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να 

αποπροσανατολιστεί κανείς ποτέ και πουθενά. 

 Όλοι οι δορυφόροι βρίσκονται σε ύψος 12.552 μιλιών (20.200 χιλιομέτρων) πάνω 

από την επιφάνεια της θάλασσας και εκτελούν δύο περιστροφές γύρω από τη Γη κάθε 24ωρο. 

Η τροφοδοσία τους με ηλεκτρική ενέργεια πραγματοποιείται μέσω των ηλιακών στοιχείων 

που διαθέτουν. 

 

 Επίγειο τμήμα ελέγχου 

 Οι δορυφόροι, όπως είναι 

αναμενόμενο, είναι πολύ πιθανό να 

αντιμετωπίσουν ανά πάσα στιγμή 

προβλήματα στη σωστή λειτουργία 

τους. Οι έλεγχοι που 

πραγματοποιούνται σε αυτούς 

αφορούν στη σωστή τους ταχύτητα 

και υψόμετρο και στην κατάσταση 

της επάρκειάς τους σε ηλεκτρική 

ενέργεια.                                                    Εσωτερικό επίγειου κέντρου ελέγχου δορυφόρων 

 Παράλληλα, εφαρμόζονται όλες οι διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στο σύστημα 

χρονομέτρησης των δορυφόρων, ώστε να αποτρέπεται η παροχή λανθασμένων πληροφοριών 

στους χρήστες του συστήματος. Το τμήμα επίγειου ελέγχου αποτελείται από ένα 

επανδρωμένο και τέσσερα μη επανδρωμένα κέντρα, εγκατεστημένα σε ισάριθμες περιοχές 

του πλανήτη. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: α) Κολοράντο (ΗΠΑ) β) Χαβάη (Ανατολικός 

Ειρηνικός Ωκεανός) γ) Ascension Island (Ατλαντικός Ωκεανός) δ) Diego Garcia (Ινδικός 

Ωκεανός) ε) Kwajalein (Δυτικός Ειρηνικός Ωκεανός) . 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
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 Ο κυριότερος σταθμός βάσης είναι αυτός του Κολοράντο, ο οποίος είναι μάλιστα και 

ο μοναδικός που βρίσκεται στην ξηρά. Αναλαμβάνει τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των 

εναπομεινάντων τεσσάρων σταθμών, καθώς και τον συντονισμό τους. Σημειώνοντας τη θέση 

των σταθμών αυτών πάνω σε έναν παγκόσμιο χάρτη, παρατηρεί κανείς ότι η διάταξή τους 

δεν είναι τυχαία, αλλά ακολουθούν μια γραμμή παράλληλη με τα γεωγραφικά μήκη της Γης. 

 

 Το τμήμα τελικού χρήστη 

 

 Απαρτίζεται από τους χιλιάδες χρήστες δεκτών GPS ανά την υφήλιο. Οι δέκτες αυτοί 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο κατά τη διάρκεια μιας απλής πεζοπορίας, όσο και σε 

οχήματα ή θαλάσσια σκάφη και κατά κανόνα 

διαθέτουν αρκετά μικρές διαστάσεις. Για να 

προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες, οι δέκτες συνδυάζονται με ειδικό 

λογισμικό, που προβάλλει ένα χάρτη στην 

οθόνη της συσκευής GPS. Πρόκειται, δηλαδή, 

για λογισμικό που λαμβάνει από τους 

δορυφόρους τις πληροφορίες για το στίγμα του 

σημείου στο οποίο βρίσκεται ο δέκτης και τις 

μετατρέπει σε κατανοητή «ανθρώπινη» μορφή, 

πληροφορώντας το χρήστη για την ακριβή 

γεωγραφική του θέση.                                            Δέκτης GPS για σύνδεση σε PC μέσω USB θύρας         

                                                  

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δέκτης GPS ενσωματωμένος σε  
 
κονσόλα αυτοκινήτου 

Δέκτης GPS για χρήση σε πλοία ή 
 
 ταχύπλοα σκάφη 
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Ενότητα 4η  
 
 

Ακρίβεια μετρήσεων με το GPS 
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Ακρίβεια των μετρήσεων με GPS και από ποιους παράγοντες 
επηρεάζεται 

 [5] Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS) μπορεί να προσδιορίσει τη 

θέση, το ύψος και την ταχύτητά σας με σχεδόν απόλυτη ακρίβεια, αλλά το σύστημα έχει 

εγγενείς πηγές σφάλματος, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν ένας δέκτης 

λαμβάνει τα σήματα GPS από την ομάδα των δορυφόρων στον ουρανό. 

 Η κύρια πηγή σφαλμάτων του συστήματος GPS είναι η ανακριβής χρονομέτρηση 

από το ρολόι του δέκτη. Τα σήματα ραδιο-μικροκυμάτων που κινούνται με την ταχύτητα του 

φωτός, από τουλάχιστον τρεις δορυφόρους χρησιμοποιούνται από τον ενσωματωμένο 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του δέκτη για τον υπολογισμό της θέσης, του ύψους και της 

ταχύτητάς του. 

 Απειροελάχιστες διαφορές μεταξύ του ενσωματωμένο ρολογιού του δέκτη GPS και 

της ώρας GPS που συγχρονίζει ολόκληρο το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης, 

συνεπάγονται ότι οι υπολογιζόμενες αποστάσεις μπορεί να αποκλίνουν. Υπάρχει επίσης μία 

εγγενής πηγή σφαλμάτων στο σύστημα GPS που συνδέεται με τον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος. Οι δέκτες GPS αναλύουν τρία σήματα από δορυφόρους του συστήματος και 

υπολογίζουν το χρόνο που χρειάσθηκε κάθε σήμα για να καταλήξει σε αυτούς. Αυτό τους 

παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπολογισμούς τριπλευρισμού για να εντοπίζουν 

την ακριβή θέση του δέκτη. Τα σήματα μεταδίδονται από τους δορυφόρους με συγκεκριμένο 

ρυθμό. 

 Δυστυχώς, ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής των βασικών συσκευών GPS έχει ακρίβεια 

μόλις 1 ποσοστού του χρόνου δυφίου. Αυτό το διάστημα αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε 10 

δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου. Δεδομένου ότι τα σήματα μικροκυμάτων του GPS 

κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, αυτό συνεπάγεται ένα σφάλμα περίπου 3 μέτρων. 

Κατά συνέπεια, οι βασικές συσκευές GPS δεν μπορούν να προσδιορίζουν θέσεις με ακρίβεια 

μεγαλύτερη των 3 μέτρων.  

 Ένας παράγοντας που επηρεάζει την ακρίβεια του GPS είναι η γεωμετρία των 

δορυφόρων. Με απλά λόγια, η γεωμετρική θέση των δορυφόρων είναι το σημείο που 

βρίσκεται ο καθένας σε σχέση με τους άλλους δορυφόρους, όπως φαίνεται από το GPS. Αν 

τώρα ένα GPS έχει στην εμβέλειά του τέσσερις δορυφόρους (που είναι αρκετοί για να 

δώσουν ένα ακριβές στίγμα) αλλά και οι τέσσερις είναι π.χ. βορειοδυτικά σε σχέση με το 

GPS, η γεωμετρία των δορυφόρων είναι πολύ κακή. Στην πραγματικότητα, το GPS μπορεί να 

μην είναι σε θέση να δώσει καν στίγμα. Αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι μετρήσεις της 

απόστασης από όλους τους δορυφόρους προέρχονται από την ίδια διεύθυνση, ΒΔ. Δηλαδή, 

τα τριγωνομετρικά δεδομένα που λαμβάνει το GPS όσον αφορά την περιοχή στην οποία 

βρίσκεται το στίγμα μας είναι ασαφή, η περιοχή που ορίζεται από τις τομές των αποστάσεων 
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είναι πολύ μεγάλη, και έτσι ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του GPS είναι αδύνατος. Σε 

αυτή την περίπτωση το σφάλμα του στίγματος μπορεί να είναι της τάξης των 90 έως 150 

μέτρων (300-500 πόδια).  

 Στην αντίθετη περίπτωση, με τέσσερις δορυφόρους στην εμβέλεια του GPS 

κατανεμημένους στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, η ακρίβεια του στίγματος είναι η μέγιστη 

δυνατή. Η καλύτερη γεωμετρία των δορυφόρων είναι όταν αυτοί βρίσκονται ανά 90 μοίρες 

σε σχέση με το GPS. Το στίγμα μας βρίσκεται στην περιοχή που ορίζεται εκεί που τέμνονται 

οι διευθύνσεις της απόστασης από τους τέσσερις δορυφόρους, και η περιοχή αυτή είναι τώρα 

πάρα πολύ μικρή. Προσοχή λοιπόν, γιατί η ακρίβεια που δίνει κάθε κατασκευαστής για το 

GPS του, είναι θεωρητική και μόνο κάτω από βέλτιστες συνθήκες. 

 Η ακρίβεια του GPS επίσης είναι μικρότερη όταν κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα ή 

όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε ψηλά βουνά ή άλλα εμπόδια. Όταν το σήμα δεν φτάνει μέχρι 

το GPS λόγω των φυσικών εμποδίων, οι δορυφόροι υπολογίζουν τη θέση τους σε σχέση με 

τους υπόλοιπους και το GPS μπορεί τότε να καταλάβει εάν είναι σε θέση να δώσει ένα 

ακριβές στίγμα. Ένα καλό GPS μπορεί να δώσει ένδειξη όχι μόνο ποιοι δορυφόροι είναι 

εντός εμβέλειας και εν λειτουργία, αλλά και που ακριβώς βρίσκονται (αζιμούθιο και 

υψόμετρο), ώστε ο χρήστης του GPS να καταλάβει τι βαθμό αξιοπιστίας έχει το στίγμα που 

του δίνει το όργανο. 

 Ένα άλλο πρόβλημα που επηρεάζει την ακρίβεια του στίγματος είναι οι 

αντανακλάσεις. Με απλά λόγια, κάθε ραδιοσήμα ανακλάται πάνω στα διάφορα αντικείμενα 

του φυσικού περιβάλλοντος και το σήμα φτάνει στο GPS καθυστερημένα αφού έχει 

ταξιδέψει μεγαλύτερη απόσταση από την αναμενόμενη. Αυτός ο επιπλέον χρόνος κάνει το 

GPS να πιστεύει ότι ο δορυφόρος που το εξέπεμψε βρίσκεται μακρύτερα από ότι είναι στην 

πραγματικότητα και έτσι προσδιορίζει λανθασμένα το σχετική θέση του. Αυτό το επιπλέον 

σφάλμα επιβαρύνει την ακρίβεια του στίγματος με άλλα 4-5 μέτρα (15 πόδια).  

 Σημαντική επίδραση στις μετρήσεις παίζει και το λεγόμενο σφάλμα Ιονόσφαιρας. 

Γύρω από την Γη σε ένα στρώμα από τα 80 μέχρι τα 120 μίλια  περίπου πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας υπάρχει στρώμα αερίων συνεχώς ηλεκτρικά φορτισμένο/ιονισμένο 

(με απλά λόγια μόρια υδρογόνου που υφίστανται την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας). 

Τα μόρια του ηλεκτρισμένου αυτού στρώματος επηρεάζουν την ταχύτητα του φωτός και 

επομένως και την ταχύτητα των ραδιοσημάτων που εκπέμπουν οι δορυφόροι του συστήματος 

GPS. Tο πρόγραμμα των συσκευών GPS κάνει την ανάλογη διόρθωση στον χρόνο 

λαμβάνοντας υπόψη την ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ και ΤΗΝ ΜΕΣΗ 

ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Όπως αντιλαμβάνεσθε δεν είναι κάθε ημέρα μία 

ΜΕΣΗ ημέρα, έτσι κάποιο ελάχιστο σφάλμα παραμένει και μετά την διόρθωση.¨ 

 Ένα άλλο σφάλμα είναι το σφάλμα Τροπόσφαιρας. Αφού το ραδιοσήμα που 

εκπέμπεται από τον δορυφόρο GPS στην πορεία προς την Γη, περάσει την Ιονόσφαιρα 
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εισέρχεται στην Τροπόσφαιρα. Δηλαδή στο στρώμα της Ατμόσφαιρας από την επιφάνεια της 

Γης μέχρι την Ιονόσφαιρα εκεί συγκεκριμένα που δημιουργούνται οι διάφορες 

μετεωρολογικές μεταβολές και φαινόμενα. Δυστυχώς οι υδρατμοί (σύννεφα, ομίχλη κλπ) με 

τους οποίους είναι γεμάτη η Τροπόσφαιρα επηρεάζουν και αυτοί τα ραδιοσήματα στον ίδιο 

περίπου βαθμό που τα επηρεάζει η Ιονόσφαιρα αλλά ευτυχώς η διόρθωση αυτού του 

σφάλματος είναι κάπως ευκολότερη. Με τον τρόπο αυτό η φορητή συσκευή GPS βρίσκει με 

σχετικά μεγάλη ακρίβεια πόσο απέχει η συσκευή (δηλαδή ο χρήστης) από κάθε δορυφόρο. 

Αφού βρει την απόσταση αυτή της συσκευής από κάθε δορυφόρο, χρησιμοποιώντας τύπους 

σφαιρικής τριγωνομετρίας υπολογίζει το στίγμα σε πλάτος και μήκος , υψόμετρο και το 

δείχνει στην οθόνη και στην συνέχεια πολλά άλλα στοιχεία. 

 Τέλος όσο και αν ακούγεται περίεργο, η ίδια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 

που ξόδεψε 12 δισεκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξει το ακριβέστερο σύστημα 

πλοήγησης στον κόσμο, σκόπιμα υποβίβασε την ακρίβειά του εισάγοντας εσκεμμένα 

σφάλματα στο σύστημα. Ο βασικότερος λόγος για αυτό ήταν να εξασφαλιστεί ότι καμία 

εχθρική δύναμη ή τρομοκρατική ομάδα δε θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το GPS για την 

κατασκευή όπλων ακριβείας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, 

εισήγαγε κάποιο "θόρυβο" στα στοιχεία ρολογιών του δορυφόρου, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν ανακρίβειες στους υπολογισμούς θέσης. Επίσης, έστελνε εσκεμμένα ελαφρώς 

λανθασμένα τροχιακά στοιχεία ή αποκλίσεις θέσης στους δορυφόρους, οι οποίοι με τη σειρά 

τους τα διαβίβαζαν πίσω στους δέκτες στη γη.  

 Αυτά που είδαμε μέχρι τώρα ήταν οι βασικότερες μόνο αιτίες σφάλματος στις 

μετρήσεις. Υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια του 

GPS, όπως οι καιρικές συνθήκες, ο συγχρονισμός πομπού - δέκτη, κ.α. 
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Ενότητα 5η  
 
 
 

 
GALILEO: Η απάντηση των Ευρωπαίων. [18] 
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 Στην οικογένεια των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων έρχεται να προστεθεί 

τώρα το νέο ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Galileo, το οποίο φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα 

υπάρχοντα με καλύτερες επιδόσεις, ασφάλεια και μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών. Η ακρίβεια 

του ενός μέτρου που θα προσφέρει, σε αντίθεση με αυτή των 10 μέτρων του GPS, δεν έχει 

προηγούμενο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δορυφορική πλοήγηση αεροπλάνων, 

πλοίων, τρένων, αυτοκινήτων κ.α. 

 

 

Πως Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Galileo 
 

 Τα υπάρχοντα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS (Global Navigation 

Satellite Systems), που αποτελούνται από το αμερικάνικο GPS (Global Positioning System) 

και το ρωσικό GLONASS (GLObal Navigation Satellite System), έχουν αποδείξει την 

χρησιμότητα των GNSS για χρήστες στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Αυτά 

δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση και βρίσκονται ακόμη κάτω από 

εθνικό έλεγχο. Το GPS, που είναι και το πιο δημοφιλές, ανήκει στη δικαιοδοσία του 

αμερικανικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, γνωστό τότε 

με την ονομασία Transit System, χρησιμοποιήθηκε ευρέως από το αμερικανικό ναυτικό. 

Απαιτήθηκαν αρκετές δεκαετίες, μέχρι, δηλαδή, τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ώστε το 

σύστημα GPS να εξελιχθεί, να γίνει περισσότερο ακριβές και να αρχίσει να διατίθεται για 

ελεύθερη χρήση από το ευρύ κοινό. Παρόλο όμως που ο αριθμός των πολιτικών χρηστών 

ξεπερνά σήμερα κατά πολύ τα 100 εκ., ορισμένα προβλήματα παραμένουν και, ως εκ τούτου. 

εντείνεται η ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου συστήματος, το οποίο δεν είναι άλλο από το 

Galileo. Τα κυριότερα από τα προβλήματα που παρουσιάζει το GPS είναι τα ακόλουθα: 

 η μέτρια ακρίβεια, που μεταβάλλεται ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο. 

 η αμφίβολη αξιοπιστία, ιδίως στις περιοχές που βρίσκονται σε ακραία γεωγραφικά 

πλάτη (από όπου διέρχονται πολυάριθμοι αεροδιάδρομοι) και σε πυκνές περιοχές των 

αστικών κέντρων.  

 ο στρατιωτικός χαρακτήρας του GPS, που αφήνει συνεχώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να 

διακοπεί απροειδοποίητα το σήμα για τους πολιτικούς χρήστες σε περίπτωση κρίσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μακράς διαρκείας μειωμένη ακρίβεια στην 

ευρύτερη περιοχή της νότιας Ιταλίας, ως αποτέλεσμα της επιλεκτικής διαθεσιμότητας 

(Selective Availability) κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Βοσνία.  

 η πλήρης έλλειψη εγγύησης και ακεραιότητας (Integrity) του συστήματος (με τις 

συνέπειες που μπορεί να φανταστεί κανείς σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος 

ή ναυαγίου ενός πετρελαιοφόρου κοντά σε ακτές). 
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 Σε ό,τι αφορά το λιγότερο διαδεδομένο ρωσικό σύστημα GLONASS, αυτό 

παρουσιάζει επίσης σημαντικές αδυναμίες, παρότι ξεκίνησε με φιλόδοξους στόχους, 

αντίστοιχους αυτών του GPS. Κατάφερε να διατηρήσει ικανοποιητικά επίπεδα εξυπηρέτησης 

και διαθεσιμότητας δορυφόρων μέχρι και το 1995 περίπου, οπότε οι δορυφόροι που είχαν 

εκτοξευθεί μέχρι το1991 σταμάτησαν να λειτουργούν. Το GLONASS δεν έγινε μέχρι σήμερα 

πλήρως επιχειρησιακό, και, ως εκ τούτου, δεν έτυχε της ευρείας αποδοχής και χρήσης, όπως 

το GPS. Τα τελευταία χρόνια η Ρωσία, αυξάνοντας επιλεκτικά την κάλυψη των δορυφορικών 

σημάτων, διατηρεί βελτιστοποιημένες τις δορυφορικές τροχιές για τον εντοπισμό θέσης στην 

περιοχή της Τσετσενίας, γεγονός που υποβαθμίζει την κάλυψη του υπόλοιπου κόσμου. 

Σύμφωνα με τελευταίες ενημερώσεις, τον περασμένο Ιανουάριο το σύστημα λειτουργούσε με 

13 δορυφόρους και η διαθεσιμότητά του ήταν 66.2% για τη Ρωσία και 56% για ολόκληρη τη 

γη [11]. 

 Οι παραπάνω αδυναμίες, που εμφανίζουν τα τρέχοντα δορυφορικά συστήματα GPS 

και GLONASS, τροφοδότησαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός πολιτικού GNSS 

παγκόσμιας  κάλυψης. Δόθηκε έτσι ένα ισχυρό κίνητρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να 

προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος προσδιορισμού 

θέσης, με την ονομασία Galileo. Ονομασία που δόθηκε προς τιμήν του διάσημου Ιταλού 

επιστήμονα του 17ου  αιώνα., Γαλιλαίου (Galileo Galilei, 1564-1642) για τα επιτεύγματά του 

όχι μόνο στον τομέα της αστρονομίας αλλά και της ναυσιπλοΐας. Ύστερα από σχεδόν δυο 

δεκαετίες μονοπωλιακής κυριαρχίας του Αμερικάνικου GPS στον τομέα της δορυφορικής 

πλοήγησης, γίνεται πρώτη φορά λόγος για ένα ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οπότε και προτάθηκε ως μια πρωτοβουλία ενίσχυσης και 

αξιοποίησης των οικονομικών και όχι μόνο πλεονεκτημάτων, τα οποία είχαν ήδη αποδειχθεί 

από τη χρήση του συστήματος GPS. 

 Περίπου μια δεκαετία χρειάστηκε μέχρι να ωριμάσει η ιδέα και να δρομολογηθεί το 

πρόγραμμα Galileo, καθώς η ΕΕ δεν βρισκόταν από την αρχή σε ευνοϊκή θέση όσον αφορά 

στα τρέχοντα συστήματα GNSS, και λειτουργούσε περισσότερο ως απλός καταναλωτής παρά 

ως δυνάμει συνεργάτης. Σε ό,τι αφορούσε εφαρμογές πολιτικής χρήσης, η ακρίβεια ήταν 

πολύ περιορισμένη και ολόκληρο το σύστημα ήταν σε στρατιωτικά χέρια. Το οριστικό βήμα 

έγινε στις 26 Μαρτίου του 2002, οπότε πάρθηκε και η απόφαση από την Ευρώπη να 

δημιουργήσει το δικό της πολιτικό σύστημα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης, 

σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για αυτόν τον τομέα υψηλής τεχνολογίας (Hein et al., 2006). 
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Τι είναι το Galileo 
 

 Το σημαντικότερο ίσως γεγονός στον τομέα των δορυφορικών συστημάτων 

πλοήγησης αποτελεί η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει στη δημιουργία 

του πρώτου πολιτικού δορυφορικού συστήματος προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης, του 

Galileo, που αναμένεται περί το 2013, όταν ολοκληρωθεί, να αλλάξει σημαντικά την 

υπάρχουσα κατάσταση και να άρει τις όποιες ‘στρατιωτικές δεσμεύσεις’ των άλλων 

συστημάτων. Πρόκειται για ένα νέο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNNS) , 

που θα έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα και θα καλύπτει με μεγάλη ακρίβεια σχεδόν το 99% 

της γήινης επιφάνειας. Θα εγγυάται τη διαθεσιμότητα κάτω και από τις πιο ακραίες 

καταστάσεις παρατήρησης και θα μπορεί να στέλνει τις απαραίτητες πληροφορίες στους 

χρήστες του συστήματος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Προβλέπεται ότι στις περισσότερες 

περιοχές θα είναι πάντοτε ορατοί τουλάχιστον έξι έως οκτώ δορυφόροι. 

 Το Galileo θα επιτρέψει στους χρήστες, που διαθέτουν δέκτη, να γνωρίζουν με 

μεγάλη ακρίβεια τη θέση τους σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιώντας τον ίδιο δέκτη, ο 

χρήστης θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τη θέση του για οποιουσδήποτε από τους 

δορυφόρους σε κάθε δυνατό συνδυασμό. Παρέχοντας ως δεδομένες τις διπλές συχνότητες, το 

σύστημα Galileo, θα προσφέρει ακρίβεια προσδιορισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο κάτω 

του ενός μέτρου, ακρίβεια η οποία είναι πρωτοφανής για ένα διαθέσιμο για πολιτική χρήση 

σύστημα.  

 Το Galileo σχεδιάστηκε έχοντας ως καίριο αίτημα αυτό της συμβατότητας και 

διαλειτουργικότητας με τα δυο άλλα υπάρχοντα συστήματα GPS και GLONASS, έτσι ώστε 

οι χρήστες να μπορούν να συνδυάζουν τα ξεχωριστά σήματα και να εντοπίζουν τη θέση τους 

με μεγαλύτερη ακρίβεια. Εντούτοις, η ειδοποιός διαφορά του από τα υπόλοιπα συστήματα 

είναι πως το πολιτικό σήμα του Galileo θα εκπέμπεται αδιάλειπτα σε κάθε περίπτωση, ακόμη 

και έπειτα από ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια στο έδαφος της Ε.Ε.  

 Τα τρία φέροντα σήματα, L1=1575.42 MHz (ίδια συχνότητα με την αντίστοιχη του 

GPS για λόγους συμβατότητας), E5=1207.140 MHz και E6=1278.75 MHz που θα 

διαμορφώνονται από μερικά σήματα πλοήγησης, θα εξυπηρετούν διάφορες κατηγορίες 

χρηστών, ανάλογα με τις εφαρμογές. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός του συστήματος 

μαζί με το σύστημα GPS αναμένεται να προσφέρει κάλυψη σε αστικές περιοχές της τάξης 

του 95% βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες πλοήγησης σε περιβάλλον πόλης.  

 Το σύστημα Galileo θα έχει το δικό του σύστημα ελέγχου και το δικό του πλαίσιο 

αναφοράς GTRF (Galileo Terrestrial Reference Frame) το οποίο θα είναι μια υλοποίηση του 

συστήματος ITRS (International Terrestrial Reference System) της IERS (International Earth 

Rotation Service). Η διαφορά από το WGS84 (World Geodetic System) και τα άλλα ITRF 
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πλαίσια (International Terrestrial Reference Frame) θα είναι της τάξης των λίγων εκατοστών 

του μέτρου, πρακτικά αμελητέα για τις μαζικές εφαρμογές πλοήγησης. Για τον χρόνο, θα 

υπάρχει το σύστημα GST (Galileo System Time), με συνεχή κλίμακα χρόνου και με διαφορά 

από τον χρόνο ΤΑΙ (Temps Atomique International) μικρότερη από περίπου 50 nanoseconds.  

 Το Galileo αποτελεί, στην ουσία προϊόν της τεράστιας αύξησης που σημειώθηκε 

στην υποδομή του παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης (GNSS). Εκτιμάται ότι 

ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας είναι 25% και ότι έως το 2020 οι 

τοποθετημένοι δέκτες θα αγγίξουν τον αστρονομικό αριθμό των 3 δισεκατομμυρίων. Οι 

δορυφόροι του Galileo, που θα τεθούν σε τροχιά, θα διπλασιάσουν τον αριθμό της διαθέσιμης 

υποδομής. Το υπάρχον σύστημα EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay 

Service) αναπτύσσεται από το 1993. Πρόκειται, στην ουσία, για το πρώτο βήμα της Ευρώπης 

στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης, το οποίο χρησιμοποιεί ένα δίκτυο από 40 επίγειους 

σταθμούς εγκατεστημένους σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό την καταγραφή, την 

προσαρμογή και τη βελτίωση δεδομένων, που προέρχονται από το αμερικανικό σύστημα 

GPS. Τα τροποποιημένα σήματα αναμεταδίδονται έπειτα μέσω των γεωστατικών δορυφόρων 

στα τερματικά των χρηστών, που προσδιορίζουν την θέση με ακρίβεια καλύτερη από δύο 

μέτρα, έναντι των 15 – 20 μέτρων, που επιτυγχάνει το GPS. Το Galileo αναπτύχθηκε με τη 

χρήση και τη βελτίωση αυτής της τεχνολογίας [12]. 

 Το νέο ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, αναμένεται να ξεπεράσει σε 

αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία το αμερικανικό παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης 

GPS σύμφωνα τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2013, το Galileo θα 

παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, ραδιοπλοήγησης και χρονικού προσδιορισμού στην 

παγκόσμια αγορά, οι οποίες προβλέπεται να ανοίξουν νέες προοπτικές στους διάφορους 

εμπορικούς τομείς και να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών σε όλο τον πλανήτη. 

Ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα μεταφορών, Ζακ Μπαρό, δήλωσε σχετικά: «Η 

πραγματική αξία σε σχέση με το κόστος και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν να τεθεί σε 

τροχιά το σύστημα Galileo είναι ότι παρουσιάζει μοναδική ευκαιρία για νέες εφαρμογές, 

οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ. Τα οικονομικά αυτά 

αποτελέσματα είναι πολύ μεγαλύτερα από το κόστος του ίδιου του συστήματος». Το φάσμα 

των εφαρμογών που ανοίγεται στο σύστημα Galileo είναι εξαιρετικά ευρύ και θα εξαπλωθεί 

σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής. Από τις ασφαλείς και αποτελεσματικές 

μεταφορές (αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, ακόμη και τις 

μετακινήσεις με τα πόδια) ως τη διαχείριση των κρίσεων και των καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης και τους διάφορους εμπορικούς τομείς (γεωργία, ασφάλεια των οικονομικών 

συναλλαγών μέσω Διαδικτύου, βέλτιστη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος στις γραμμές 

ηλεκτροδότησης, τουρισμός, κτλ.)  
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Γιατί το Galileo είναι χρήσιμο για την Ευρώπη 
 

 Στις μέρες μας, οι χρήστες της δορυφορικής πλοήγησης στην Ευρώπη δεν έχουν 

καμία εναλλακτική επιλογή από το να εντοπίσουν τη θέση τους μέσω παρατηρήσεων προς 

τους δορυφόρους GPS ή GLONASS. Όμως, οι στρατιωτικοί διαχειριστές και των δυο 

συστημάτων δεν εγγυώνται την παροχή συνεχών και αξιόπιστων υπηρεσιών. Ο εντοπισμός 

θέσης μέσω δορυφόρων, ως τρόπος πλοήγησης, έχει επικρατήσει ήδη κατά κράτος. Το 

ενδεχόμενο, να μην είναι διαθέσιμα κάποια στιγμή τα σήματα ναυσιπλοΐας, θα αποτελούσε 

μεγάλο πρόβλημα για όλους τους χρήστες, οι οποίοι θα έπρεπε να καταφύγουν σε παλιότερες, 

παραδοσιακές μεθόδους πλοήγησης. Καθώς η χρήση της δορυφορικής πλοήγησης ολοένα και 

επεκτείνεται, οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αποτυχίας εκπομπής σημάτων θα είναι ακόμη 

μεγαλύτερες, διακινδυνεύοντας όχι μόνο την αποδοτική λειτουργία των συστημάτων 

μεταφοράς, αλλά, ακόμη περισσότερο, την ανθρώπινη ασφάλεια.  

 Η σημερινή εξάρτηση, ιδίως έναντι του GPS που δεσπόζει στην αγορά, εγείρει 

ζητήματα στρατηγικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι τα χρησιμοποιούμενα συστήματα δεν 

τελούν υπό ευρωπαϊκό έλεγχο. Επομένως, το ζητούμενο είναι να καλυφθούν οι ευρωπαϊκές 

στρατηγικές ανάγκες, λ.χ. όσον αφορά στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας, χωρίς κίνδυνο ούτε υπερβολικό κόστος. 

 Ήδη από τη δεκαετία του ’90, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέκρινε την ανάγκη να έχει η 

Ευρώπη το δικό της παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης. Στο ίδιο πνεύμα 

είχαν γίνει παλιότερα, στη δεκαετία του ’70, κι άλλες ευρωπαϊκές προσπάθειες, όπως το 

προωθητικό όχημα – πύραυλος Ariane και το Airbus. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ένωσαν τις δυνάμεις τους για να χτίσουν το Galileo, ένα 

ανεξάρτητο σύστημα, το οποίο θα τελεί υπό πολιτικό έλεγχο και θα εγγυάται συνεχή και 

απρόσκοπτη λειτουργία. Η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία είναι ο κύριος λόγος, για τον οποίο 

επιχειρείται αυτό το σημαντικό βήμα. Εντούτοις, μερικοί ακόμη λόγοι είναι οι εξής: 

 

 Εξασφαλίζοντας τη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα του Galileo με το GPS, το 

πρώτο θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο των παγκόσμιων δορυφορικών 

συστημάτων πλοήγησης. Το σύστημα Galileo θα τελεί υπό πολιτικό έλεγχο και θα 

επιτρέπει τον προσδιορισμό θέσης με ακρίβεια για τις περισσότερες περιοχές στη γη,  

ακόμη και για τις πυκνοκατοικημένες πόλεις, όπου τα ψηλά κτίρια αποκόπτουν τα 

σήματα που εκπέμπουν οι χαμηλοί στον ορίζοντα δορυφόροι. Αυτό θα συμβαίνει 

επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων δορυφόρων για κάθε θέση προβλέπεται να είναι ο 

διπλάσιος και παραπάνω από ό,τι συνήθως.  
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 Τοποθετώντας τους δορυφόρους Galileo σε τροχιές με μεγαλύτερη κλίση ως προς το 

ισημερινό επίπεδο απ’ ότι το GPS, το Galileo θα επιτυγχάνει καλύτερη κάλυψη στα 

μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Αυτό θα το καταστήσει ιδιαίτερα κατάλληλο για τη 

Βόρεια Ευρώπη, μια περιοχή, δηλαδή, η οποία δεν καλύπτεται καλά από το GPS. 

 

 Με το Galileo η Ευρώπη θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η δορυφορική 

πλοήγηση, βρίσκοντας ποικίλες εφαρμογές σε διάφορους τομείς και προσφέροντας 

νέες εμπορικές ευκαιρίες. Το δορυφορικό σύστημα θα καλύπτει χρήσεις τόσο 

στρατιωτικές όσο και πολιτικές. Μεταξύ άλλων, θα επιτρέψει την ενίσχυση της 

ασφάλειας, τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας, τη μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης και των οχλήσεων του περιβάλλοντος, καθώς και την ενίσχυση των 

συστημάτων μεταφοράς [13]. 

 

 

Το πρόγραμμα Galileo αποτελεί πρόκληση για την Ευρώπη. Η 
πρόκληση αυτή μετριέται τεχνολογικά, οικονομικά, στρατηγικά 
και πολιτικά. 

 
Τεχνολογικά 

 Το Galileo αναμένεται να ενισχύσει την ευρωπαϊκή επιστημονική ταυτότητα και να 

επιτρέψει την ανάπτυξη της τεχνολογικής ανεξαρτησίας, που η Ευρώπη επιζητά να 

αποκτήσει στον στρατηγικό τομέα προσδιορισμού της θέσης μέσω δορυφόρων. Είναι ζωτικής 

σημασίας να μη μείνει απούσα από έναν, όπως ήδη φαίνεται, από τους κυριότερους 

βιομηχανικούς τομείς του 21ου αιώνα. Χωρίς το πρόγραμμα Galileo, η ανάπτυξη – ακόμη και 

η επιβίωση – των ευρωπαϊκών βιομηχανιών νέων τεχνολογιών θα απειληθεί σοβαρά. Με το 

πρόγραμμα Galileo, το τεχνολογικό προβάδισμα που θα έχουν οι μετέχουσες ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες θα τους δώσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο δεδομένο τομέα, 

αλλά και σε εκείνους πολυάριθμων εφαρμογών που θα προκύψουν [14] . 

 

Οικονομικά 

 Το κόστος του προγράμματος Galileo έχει εκτιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε 3,2 δις €. Το Galileo δεν είναι ένα ακριβό πρόγραμμα. Το κόστος του είναι το ίδιο με αυτό 

της κατασκευής ενός ημιαστικού αυτοκινητόδρομου 150 χιλιομέτρων, ενώ εκτιμάται ότι θα 

δημιουργήσει περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην Ευρώπη 

Από οικονομικής άποψης, το Galileo θα απορροφήσει τεράστια ποσά από την παγκόσμια 

αγορά υπηρεσιών πλοήγησης, τον εξοπλισμό δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την εξαγωγή 
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από ευρωπαϊκές βιομηχανίες εξοπλισμών, ποσά που μέχρι το 2020 αναμένεται να 

ξεπεράσουν τα 300 δις ευρώ. Σε μια ισχυρή παγκόσμια αγορά, το ζητούμενο είναι η 

κατάκτηση ενός δίκαιου μεριδίου της αγοράς της δορυφορικής πλοήγησης και των 

αντίστοιχων θέσεων εργασίας [14]. 

 

Στρατηγικά και πολιτικά 

 Μια τεχνολογία αιχμής και μια ισχυρή οικονομία αποτελούν κατά βάση σημαντικά 

πλεονεκτήματα για την επιρροή και την ελκυστικότητα της Ευρώπης παγκοσμίως. Ως επί το 

πλείστον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτρέψει με προθυμία τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην 

έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία του προγράμματος σε βιομηχανικό επίπεδο. Γεγονός, που 

οπωσδήποτε οδηγεί σε ενίσχυση των δεσμών και των κοινών συμφερόντων με αυτές, πέρα 

από τη δυνατότητα επιλογών που παρέχεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη, το πρόγραμμα 

Galileo θα υπηρετήσει την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, που τα κράτη μέλη αποφάσισαν να 

θέσουν σε εφαρμογή. Η ανάληψη μιας δράσης για λόγους ασφαλείας, την οποία οι Ηνωμένες 

Πολιτείες δεν κρίνουν προς το συμφέρον τους, θα είναι πλέον δυνατή για την Ευρώπη, καθώς 

οι Ηνωμένες Πολιτείες δε θα ελέγχουν την τεχνολογία της ραδιοναυτιλίας μέσω δορυφόρου, 

κάτι που μέχρι σήμερα γινόταν. Μολονότι το Galileo έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για 

εφαρμογές πολιτικής χρήσης, θα προσφέρει και δυνατότητες στρατιωτικής χρήσης.  

 Τέλος, δεν είναι αμελητέα η συνεισφορά του συστήματος στην εφαρμογή της 

κοινοτικής πολιτικής. Η προσφυγή σε συστήματα πληροφοριών που στηρίζονται σε σήματα 

εντοπισμού και συγχρονισμού μπορεί να επιτρέψει την παρακολούθηση της τήρησης 

ορισμένων κοινοτικών κανονιστικών διατάξεων π.χ. σε θέματα αλιείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

 Εν κατακλείδι, το Galileo αποτελεί τον πυλώνα της αναδυόμενης ευρωπαϊκής 

διαστημικής πολιτικής και μια πραγματική, ευρωπαϊκή, εναλλακτική λύση στο σύστημα 

GPS. Οι αλλαγές που θα επιφέρει το Galileo στην καθημερινότητα θα είναι πολλές και 

σημαντικές, αφού θα δημιουργήσει πληθώρα εφαρμογών προς όφελος όλων των Ευρωπαίων 

πολιτών σε τομείς όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία, η πυροπροστασία, οι 

κοινωνικές υπηρεσίες και η αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 

 

 

Οργανωτικός Πυρήνας του Συστήματος 
 

Την ευθύνη για την ανάπτυξη του συστήματος έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Διαστήματος (ESA: European Space Agency), ενώ την πολιτική ευθύνη έχει η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και είναι 
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υπεύθυνη να κρατήσει τον πήχη των στόχων του συστήματος ψηλά. Στο θέμα του 

καθορισμού και της ανάπτυξης του συστήματος την αποκλειστική ευθύνη έχει η ESA, η 

οποία πρέπει να εγγυάται τη σωστή λειτουργία του δορυφορικού τμήματος και των σχετικών 

επίγειων σταθμών. 

 Στο τεχνικό κέντρο της ESA, ESTEC (European Space Research and Technology 

Centre), το οποίο εδώ και μερικά χρόνια εδρεύει στην Ολλανδία, γίνονται καθημερινά 

μελέτες για νέες προηγμένες τεχνολογίες που είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν στους 

δορυφόρους του συστήματος. Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως αντικείμενα που 

αφορούν την ακρίβεια τα χρονόμετρα των δορυφόρων, την εκπομπή σημάτων από τους 

δορυφόρους, την αποδοτική λειτουργία των κεραιών, των πηγών ενέργειας κ.α., ενώ ξεκίνησε 

να ασχολείται και με θέματα τεχνολογίας που αφορούν τους δέκτες για το Galileo. Επιπλέον, 

η Κοινή Επιχείρηση Galileo (Galileo Joint Undertaking – GJU) εξασφαλίζει την ανάπτυξη 

του προγράμματος και την επιλογή του εμπορικού φορέα, που θα συμβάλλει σημαντικά στην 

χρηματοδότηση της εγκατάστασης του Galileo και θα παρέχει υπηρεσίες Galileo από το 2013 

και μετά [15]. 

 

 
Το συγκρότημα κτιριακών εγκαταστάσεων ESTEC στην Ολλανδία. 
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Ενότητα 6η  
 
 
 

 
Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του GALILEO  
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 Το σύστημα Galileo αποτελείται από τρία επιμέρους τμήματα, όπως ακριβώς και το 

GPS. Αυτά είναι: 1) το δορυφορικό τμήμα, 2) το τμήμα ελέγχου και 3) το τμήμα χρηστών 

 

 

Το δορυφορικό τμήμα 
 

 Το ευρωπαϊκό σύστημα Galileo αποτελείται συνολικά από 30 δορυφόρους (27 + 3 

εφεδρικούς) τοποθετημένους σε 3 τροχιακά επίπεδα σε μέση γήινη τροχιά8 (ΜΕΟ – Medium 

Earth Orbit) με γωνία κλίσης 56ο και περίοδο περιστροφής 14 ώρες και 4 λεπτά. Κάθε 

τροχιακό επίπεδο περιλαμβάνει 9 δορυφόρους σε λειτουργία, ίσα κατανεμημένους ανά 40o, 

συν έναν εφεδρικό.  

Γραφική αναπαράσταση των τριών τροχιακών επιπέδων στα οποία κινούνται οι 27 δορυφόροι σε ύψος 

μέσης γήινης τροχιάς (ΜΕΟ). 
 

                                                 
8 Ανάλογα με το είδος τροχιάς και του ύψους, όπου θα τοποθετηθεί ένας δορυφόρος, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους  
δορυφόρους ως εξής: 

α. LEO: χαμηλής περί τη γη τροχιάς 
β. MEO: μεσαίας περί τη γη τροχιάς 
γ. GEO: γεωσύγχρονης τροχιάς 

Δορυφόροι χαμηλής περί τη γη τροχιάς (LEO) 
Aυτού του είδους οι δορυφόροι δεν είναι γεωστατικοί (δε βρίσκονται συνεχώς πάνω από το ίδιο σημείο). Έχουν επίσης την πιο  
μικρή σε ύψος τροχιά από όλους τους δορυφόρους (100-300 μίλια από την επιφάνεια της γης). Συμπληρώνουν τον κύκλο της 
τροχιάς τους σε 15 λεπτά. 
Δορυφόροι μεσαίας περί τη γη τροχιάς (MEO)  
Είναι δορυφόροι ο ι οποίοι κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα από τη γη, οπότε δεν φαίνονται στατικο ί από κάποιο σημείο. 
Βρίσκονται σε τροχιές μεταξύ των LEO και GEO, ύψους από 6.000-12.000 μίλια. Συμπληρώνουν τον κύκλο της τροχιάς τους σε 
2-4 ώρες. Έχουν ίδια τεχνολογία μετάδοσης με τους LEO. 
Γεωσύγχρονης τροχιάς δορυφόροι (GEO)  
Αυτού του είδους οι δορυφόροι είναι οι π ιο οικονομικοί για επ ικο ινωνία σε μεγάλες αποστάσεις σε σχέση με τα υπερπόντια 
καλώδια. Βρίσκονται σε τροχιά 22.300 μιλίων από την επιφάνεια της γης (35.800 km). Συμπληρώνουν μια τροχιά κάθε 24 ώρες 
(23 ώρες, 56 λεπτά και 4,09 δευτερόλεπτα, κινούνται με ταχύτητα 7.000 μίλια την ώρα από την ανατολή στη δύση) και 
βρίσκονται πάνω από τον Ισημερινό  της γης. Επειδή κινούνται με την ίδια ταχύτητα και κατεύθυνση με τη γη φαίνονται ακίνητοι 
όταν παρατηρούνται από ένα συγκεκριμένο σημείο  
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  Ο εφεδρικός δορυφόρος εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση βλάβης ο δορυφορικός 

σχηματισμός μπορεί να επισκευαστεί γρήγορα με άμεση κίνηση του εφεδρικού για την 

αντικατάσταση του προβληματικού δορυφόρου. Αυτό είναι θέμα ημερών, σε αντίθεση με μια 

νέα εκτόξευση δορυφόρου, που θα μπορούσε να χρειαστεί πολλούς μήνες. Επιπλέον, η 

διαθεσιμότητα των τριών ενεργών εφεδρικών δορυφόρων, θα εξασφαλίσει το ότι η απώλεια 

ενός δορυφόρου δεν θα έχει καμία ευδιάκριτη επίδραση στο χρήστη.  

 Το ύψος9 της τροχιάς των δορυφόρων αποτελούν το σύστημα Galileo, που θα είναι 

23222 km, συνεπάγεται την επανάληψη του δορυφορικού σχηματισμού κάθε περίπου 10 

ημέρες, κατά την διάρκεια των οποίων κάθε δορυφόρος θα ολοκληρώνει 17 περιστροφές. 

Κάθε δορυφόρος θα είναι εφοδιασμένος με δυο πολύ μεγάλης ακρίβειας ατομικά ρολόγια 

μέτρησης του χρόνου, που θα επιτρέπουν τον εντοπισμό θέσης κάθε κινούμενου ή ακίνητου 

αντικειμένου με ακρίβεια μέτρου. Η μέση διάρκεια ζωής των δορυφόρων του Galileo θα είναι 

περίπου 12 έτη. 

Ένας από τους δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του Galileo. 

Οι αρμόδιοι σχεδιαστές και μηχανικοί της ESA μελέτησαν διεξοδικά τον δορυφορικό 

σχηματισμό του Galileo με στόχο την βελτιστοποίησή του. Οι τροχιές των δορυφόρων, η 

κλίση και ο αριθμός τους είναι τέτοιος, ώστε να καλύπτεται σε μόνιμη βάση το σύνολο της 

                                                 
9 
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υδρογείου. Με 30 δορυφόρους σε ένα τέτοιο ύψος, είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα 

(περισσότερο από 90%) για οποιονδήποτε δέκτη οπουδήποτε στον κόσμο να βρίσκεται πάντα 

στη θέα τουλάχιστον τεσσάρων δορυφόρων και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να 

προσδιορίσει τη θέση του.  

 Στην πράξη, λόγω της συγκεκριμένης κλίσης οι δορυφόροι MEO θα επιτυγχάνουν 

καλύτερη κάλυψη στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη μέχρι και πέρα από τις 75ο βόρεια (Βόρειο 

Ακρωτήρι) απ’ ότι στον ισημερινό. Η κλίση των τροχιών επιλέχτηκε έτσι ώστε να 

εξασφαλίσει καλή κάλυψη των πολικών γεωγραφικών πλατών, τα οποία δεν εξυπηρετούνται 

επαρκώς από το αμερικάνικο σύστημα GPS. Από τις περισσότερες θέσεις, έξι έως οκτώ 

δορυφόροι θα είναι πάντα ορατοί, επιτρέποντας τον εντοπισμό θέσης με πολύ καλή ακρίβεια. 

Ακόμη και για τα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα με τα ψηλά κτίρια και τα πολλά εμπόδια 

ο δορυφορικός σχηματισμός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή 

διαθεσιμότητα.  

 Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του 

προγράμματος Galileo, έχει καθυστερήσει η εγκατάσταση του δορυφορικού σχηματισμού, 

που αναμένεται πλέον να ολοκληρωθεί μέχρι το 2013. 

 

 

Το τμήμα ελέγχου 
 

 Ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών, αποτελούμενο από σταθμούς 

παρακολούθησης, κέντρα ελέγχου και σταθμούς τηλεπικοινωνιών up-link θα υποστηρίζει τη 

λειτουργία του δορυφορικού τμήματος. Είκοσι επίγειοι σταθμοί παρακολούθησης θα 

ελέγχουν αδιάλειπτα τους δορυφόρους Galileo και θα διαχειρίζονται με συνέπεια τα 

εκπεμπόμενα από αυτούς μηνύματα ναυσιπλοΐας. Στη συνέχεια, οι σταθμοί αυτοί (GSSs – 

Galileo Sensor Stations) θα μεταβιβάζουν τα δεδομένα των δορυφόρων στα δυο κέντρα 

ελέγχου (GCCs – Galileo Control Centers), για περαιτέρω επεξεργασία. Εκεί, με χρήση 

προηγμένου λογισμικού θα υπολογίζονται τα στοιχεία των δορυφορικών τροχιών και άλλες 

χρήσιμες ποσότητες, όπως οι παράμετροι διόρθωσης του δορυφορικού χρόνου. Τα δεδομένα 

αυτά θα μεταβιβάζονται στους δορυφόρους κάθε 2 ώρες μέσω των κεραιών τηλεπικοινωνίας 

και θα αναμεταδίδονται στη συνέχεια από τους δορυφόρους στο τμήμα των χρηστών, δηλαδή 

στους δέκτες, οι οποίοι θα τα χρησιμοποιούν στους αλγόριθμους υπολογισμού της θέσης 

τους. Η τόσο συχνή ενημέρωση μηνύματος ναυσιπλοΐας θα συμβάλλει στην επίτευξη υψηλής 

ακρίβειας εντοπισμού θέσης, γεγονός που αποτελεί σημαντική απαίτηση του συστήματος 

Galileo. Τα κέντρα ελέγχου θα υπολογίζουν, επίσης, τα στοιχεία ακεραιότητας, τα οποία θα 

μεταβιβάζονται στους δορυφόρους ακόμη πιο συχνά από εκείνα των τροχιών και του χρόνου. 
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Σε περίπτωση συναγερμού, π.χ. λόγω δυσλειτουργίας των σημάτων, το σύστημα θα είναι σε 

θέση να ειδοποιεί τους χρήστες με καθυστέρηση μόλις 6 – 10 δευτερολέπτων. 

 
Ένας Κέντρο ελέγχου εκτοξεύσεων για δορυφόρους που αποτελούν το Galileo στην πόλη Τουλούζ της 

Γαλλίας. 

 
Επίγειος σταθμός ελέγχου που ελέγχει την καλή λειτουργία των δορυφόρων του συστήματος Galileo. Ο εν 

λόγω σταθμός βρίσκεται στοOberpfaffenhofen της Γερμανίας.  
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 Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των σταθμών παρακολούθησης και των δορυφόρων 

θα πραγματοποιείται μέσω τηλεπικοινωνιακών σταθμών up-link (ULS). Για τον σκοπό αυτό 

θα εγκατασταθούν σε όλη την έκταση της υδρογείου 15 τέτοιοι σταθμοί, εκ των οποίων οι 5 

θα μεταδίδουν στην περιοχή των κυμάτων S, και οι 10 στην C, αντίστοιχα (Enderle, 2003). 

 Τα δεδομένα για την ακεραιότητα του συστήματος, που θα προσφέρουν τα κέντρα 

ελέγχου, θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως, καθώς αυτά βασίζονται σε 

μετρήσεις του δικτύου των σταθμών παρακολούθησης, το οποίο καλύπτει σφαιρικά όλη τη 

γη. Εντούτοις, θα δίνεται η δυνατότητα στους περιφερειακούς φορείς παροχής υπηρεσιών να 

αναπτύξουν τα δίκτυά τους δίκτυα σταθμών παρακολούθησης, για να υπολογίζουν την 

ακεραιότητα των σημάτων Galileo για την περιοχή τους. Αυτά τα ‘περιφερειακά’ στοιχεία 

ακεραιότητας θα μπορούν να τεθούν στην διάθεση των χρηστών μέσω των 

εξουσιοδοτημένων καναλιών ακεραιότητας uplink, που παρέχονται στους δορυφόρους 

Galileo. Εναλλακτικά, θα μπορούν επίσης να σταλούν στα κέντρα ελέγχου για να 

ενσωματωθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία ακεραιότητας.  

 Ένα από τα εμπόδια που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή του Galileo είναι το ποια 

χώρα – μέλος θα κέρδιζε την έδρα του συστήματος. Έπειτα από διαπραγματεύσεις τριών 

περίπου μηνών συμφωνήθηκε, στο τέλος του 2005, η έδρα του Galileo να είναι στη Γαλλία 

και τα δυο κέντρα ελέγχου, που αποτελούν τον πυρήνα του τμήματος ελέγχου, να 

εγκατασταθούν στη Γερμανία και την Ιταλία [16]. 

 

 

Το τμήμα χρηστών 
 

 Το Galileo είναι ένα πρόγραμμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου και όντας 

στη φάση ανάπτυξης των δορυφόρων, δεν υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα για τα στοιχεία των 

δεκτών και των συσκευών χρήσης του συστήματος. Είναι όμως γεγονός, πως το σύστημα 

Galileo πρόκειται να υιοθετήσει πολλές νέες μεθόδους και τεχνολογίες, προκειμένου να 

προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση και αξιοπιστία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν 

ξεκινήσει και βρίσκονται υπό εξέλιξη τρεις δραστηριότητες ανάπτυξης δεκτών, που 

απευθύνονται στις διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης του συστήματος. Αυτές καλύπτουν τον τομέα των σημάτων και των υπηρεσιών 

που θα παρέχει το σύστημα αναπτύσσοντας τα εξής: 

 Δοκιμαστικό τμήμα δεκτών, για την επικύρωση του συστήματος και την 

αναμετάδοση των σημάτων 

 Δέκτες συμβατούς με τα σήματα που εκπέμπονται από τους πρώτους πειραματικούς 

 δορυφόρους GIOVE 
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 Υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας δέκτες για τον εξοπλισμό των σταθμών 

παρακολούθησης του τμήματος ελέγχου. 
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Ενότητα 7η  
 
 
 

 
Τρόπος προσδιορισμού θέσης και πηγές σφαλμάτων στο σύστημα 

GALILEO  
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Δορυφορικός Προσδιορισμός Θέσης με το Σύστημα Galileo 
 

 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός δέκτη με το σύστημα Galileo δεν διαφέρει σε τίποτε 

από εκείνον με το GPS. Οι δορυφόροι Galileo διαθέτουν ένα ατομικό χρονόμετρο, που μετρά 

το χρόνο με εξαιρετική ακρίβεια. Εκπέμποντας εξατομικευμένα σήματα δείχνουν τον ακριβή 

χρόνο που το σήμα αφήνει το δορυφόρο. Ο επίγειος δέκτης, ο οποίος μπορεί να είναι 

ενσωματωμένος π.χ. σε ένα κινητό τηλέφωνο, έχει αποτυπωμένες στη μνήμη του τις ακριβείς 

συντεταγμένες των τροχιών όλων των δορυφόρων. Διαβάζοντας το εισερχόμενο σήμα, 

αναγνωρίζει τον δορυφόρο- πομπό, προσδιορίζει το χρόνο που χρειάστηκε το σήμα για να 

φτάσει μέχρι αυτόν και, κατά συνέπεια, υπολογίζει την απόσταση που τον χωρίζει από το 

δορυφόρο. Μόλις ένας επίγειος δέκτης λάβει ταυτοχρόνως τα σήματα τουλάχιστον τεσσάρων 

δορυφόρων, είναι σε θέση να υπολογίσει την ακριβή θέση του [17] . 

 
Απόλυτος προσδιορισμός θέσης μέσω ταυτόχρονων παρατηρήσεων προς 4 δορυφόρους. Πηγή: [17]. 

 

 Η ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης εξαρτάται από την ακρίβεια της μέτρησης του 

χρόνου. Μόνο τα ατομικά χρονόμετρα παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια, της τάξης των 

νανοδευτερολέπτων. Με τέτοια χρονόμετρα ακριβείας είναι εφοδιασμένοι οι δορυφόροι του 

Galileo. Για αυτό και το σύστημα θα επιτυγχάνει απόλυτο εντοπισμό θέσης ακρίβειας της 

τάξης περίπου του 1 m, σε αντίθεση με αυτή των 10 μέτρων του GPS. 
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Σφάλματα και Πηγές Σφαλμάτων 
 

 Τα σφάλματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος Galileo είναι τα ίδια 

που υπεισέρχονται στις μετρήσεις και για τα υπόλοιπα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης 

(GPS, GLONASS). Διακρίνουμε μια σειρά σφαλμάτων, συστηματικού κυρίως χαρακτήρα 

(systematic errors, biases), που επηρεάζουν τον προσδιορισμό θέσης (και χρόνου κατά 

περίπτωση) με παρατηρήσεις Galileo. Τα τυχαία σφάλματα (random errors), που προφανώς 

είναι αναπόφευκτα κατά την εκτέλεση των μετρήσεων, αποκαλούνται συνήθως ως θόρυβος 

(noise, white noise). Τα σφάλματα Galileo μπορούν να χωρισθούν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες με τις επιμέρους κατηγορίες τους: 

 

1. Σφάλματα δορυφόρων: 

a. σφάλμα χρονομέτρου δορυφόρου,  

οφείλεται στον μη συγχρονισμό του ατομικού χρονομέτρου 10 του κάθε δορυφόρου ως 

προς το χρόνο Galileo, που αποτελεί την κλίμακα χρόνου του συστήματος. 

b. σφάλμα τροχιάς δορυφόρου, 

είναι η συστηματική παρέκκλιση της θέσης (και της ταχύτητας) του δορυφόρου από 

την πραγματική θέση, την θέση που είναι γνωστή με βάση τις παρατηρήσεις για τον 

υπολογισμό τροχιών και των μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται. 

c. σφάλμα επιλεκτικής διαθεσιμότητας, 

είναι μια μέθοδος σκόπιμης μείωσης της ακρίβειας του συστήματος, που επιβάλλεται 

με δυο διαφορετικές τεχνικές, είτε μειώνοντας την ακρίβεια των παραμέτρων της 

εκπεμπόμενης δορυφορικής εφημερίδας είτε μέσω μεταβολής της συχνότητας εξόδου 

του δορυφορικού χρονομέτρου.  

 

2. Σφάλματα δεκτών : 

a. σφάλμα χρονομέτρου δέκτη, 

οφείλεται στον μη συγχρονισμό του χρονομέτρου του δέκτη με την κλίμακα χρόνου 

Galileo. 

b. τυχαίο σφάλμα παρατήρησης ή θόρυβος, 

είναι αναπόφευκτο σε κάθε παρατήρηση Galileo. Ο όρος τυχαίο πολύ απλά 

αντανακλά το σφάλμα που κατά μέσο όρο τείνει στο μηδέν όσο αυξάνονται οι 

επαναλήψεις της μέτρησης κάτω από τις ίδιες συνθήκες.  

                                                 
10 Το Ατομικό ρολόι  είναι ένα ρολόι ακριβείας, του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε μια ηλεκτρική ταλάντωση, η οποία 
ρυθμίζεται από τις φυσικές συχνότητες ταλάντωσης ενός ατομικού συστήματος, όπως π.χ. μιας δέσμης ατόμων καισίου. Ενώ το  
Καίσιο 133  είναι ένα ισότοπο του Καισίου, που χρησιμοποιείται κυρίως στα ατομικά ρολόγια και του οποίου οι μεταπτώσεις 
μεταξύ των ενεργειακών σταθμών του χρησιμοποιείται για τον επιστημονικό ορισμό της μονάδας χρόνου. 
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3. Σφάλματα διάδοσης σήματος: 

a. τροποσφαιρικό11 σφάλμα, 

προκύπτει από την επίδραση του χαμηλότερου τμήματος (Η<50m) της ατμόσφαιρας 

στη διαδρομή του δορυφορικού τμήματος. Η τροποσφαιρική διάθλαση καθυστερεί 

χρονικά τη διάδοση του σήματος λόγω αλλαγής της κατεύθυνσης του σήματος σε 

σχέση με την ευθύγραμμη διαδρομή στο κενό.  

b. ιονοσφαιρικό12 σφάλμα, 

προκύπτει από την επίδραση του τμήματος της ατμόσφαιρας, που εκτείνεται από 

περίπου 50 έως 1000 km από τη γήινη επιφάνεια, στη διάδοση του δορυφορικού 

σήματος. Η ύπαρξη ελευθέρων φορτισμένων σωματιδίων στην ιονόσφαιρα 

μεταβάλλει την ταχύτητα, τη διεύθυνση και την πολικότητα με μεγαλύτερη την 

επίδραση στην ταχύτητα και συνεπώς στην απόσταση δορυφόρου – δέκτη. 

c. σφάλμα πολυανάκλασης,  

προκύπτει όταν το ίδιο δορυφορικό σήμα λαμβάνεται και από άλλη ή άλλες έμμεσες 

διαδρομές εκτός από την κανονική του πορεία, εξαιτίας της ανάκλασής του σε 

γειτονικές επιφάνειες, π..χ. επιφάνειες κτιρίων. Έτσι, το σήμα ακολουθώντας 

μεγαλύτερη διαδρομή από την κανονική, καθυστερεί και επηρεάζει τις παρατηρήσεις 

Galileo. 

d. σφάλμα ολίσθησης κύκλων, 

οφείλεται σε περιπτώσεις εμποδίων στην πορεία του σήματος, σε αδυναμία των 

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του δέκτη ή και υψηλής ιονοσφαιρικής δραστηριότητας,  

που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια λήψης. Μετά την απώλεια λήψης σήματος,  

από τη στιγμή επανεγκλωβισμού του σήματος από τον δέκτη όλες οι επόμενες 

μετρήσεις είναι επηρεασμένες κατά τον ίδιο ακέραιο αριθμό κύκλων, που 

μεσολάβησαν στο διάστημα της αδυναμίας λήψης.  

 

 

 

 
                                                 
11 Τροπόσφαιρα ονομάζεται το πρώτο από της επιφάνειας της γης στρώμα της ατμόσφαιρας, πάχους έως και 20 χιλιομέτρων 
στον Ισημερινό και 7-8 χλμ. στους Πόλους (την εποχή του καλοκαιριού - τον χειμώνα η τροπόσφαιρα στους πόλους είναι 
ακαθόριστη). Στην τροπόσφαιρα περιέχονται τα 3/4 της όλης μάζας του ατμοσφαιρικού αέρα και σχεδόν όλων των υδρατμών 
και ατμοσφαιρικών αιωρημάτων (aerosols). Τα περισσότερα των μετεωρολογικών φαινομένων, όπως σύννεφα, ομίχλη, βροχή, 
χιόνι, χαλάζι, κεραυνοί κλπ. εκδηλώνονται σε αυτό το στρώμα. 
 
12 Η Ιονόσφαιρα είναι στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης, που χαρακτηρίζεται απ' τη μεγάλη παρουσία ιόντων που 
προκαλούνται απ' τον ιονισμό των μορίων του αέρα λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας (υπεριώδους και σωματιδιακής). 
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Ενότητα 8η  
 
 
 

 
Υπηρεσίες που θα προσφέρει ή και ήδη προσφέρει το σύστημα 

Galileo 
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 Το 2012, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 4 αρχικών δορυφόρων της 

φάσης επικύρωσης τροχιάς (IOV phase) θα αρχίσουν σταδιακά να παρέχονται οι υπηρεσίες 

του προγράμματος Galileo. Αυτό προσφέρει πέντε επίπεδα υπηρεσιών ελεύθερης ή 

περιορισμένης πρόσβασης, με μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ακριβείας, με χρέωση ή χωρίς. 

Αυτά είναι τα εξής: 

 

1. Η Open Service (OS) ή Υπηρεσία Ανοιχτής Πρόσβασης  

 Η Υπηρεσία Ανοικτής Πρόσβασης προορίζεται κυρίως για εφαρμογές της μαζικής 

αγοράς. Πρόκειται για την υπηρεσία στην οποία μπορούν να έχουν δωρεάν και ελεύθερη 

πρόσβαση όλοι οι χρήστες, που είναι εξοπλισμένοι με έναν δέκτη μονής, διπλής ή και τριπλής 

συχνότητας. Η υπηρεσία προσφέρει πληροφορίες προσδιορισμού θέσης, πλοήγησης και 

χρόνου για όλο τον κόσμο με βάση σήματα, που διαμορφώνονται πάνω σε δυο φέρουσες 

συχνότητες. Οι ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιεί η OS είναι είτε μια εκ των τριών E2-L1-

E1 είτε, εάν απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιεί επιπρόσθετα μια εκ των Ε5a- E5b. 

Οι δέκτες χρησιμοποιώντας τις συχνότητες της OS θα επιτυγχάνουν οριζοντιογραφικά 

ακρίβεια μικρότερη των 4 m, ενώ η αντίστοιχη υψομετρική ακρίβεια θα είναι κάτι λιγότερο 

από 8 m. Η ακρίβεια που θα επιτυγχάνουν οι δέκτες χρησιμοποιώντας μόνο μια 

ραδιοσυχνότητα, θα είναι της τάξης των 15m οριζοντίως και 35m κατακορύφως.  

 Η Υπηρεσία Ανοικτής Πρόσβασης μπορεί να συνδυαστεί με το GPS για 

βελτιστοποίηση της κάλυψης. Δεν παρέχει, όμως, πληροφορίες σχετικές με την ακεραιότητα 

του συστήματος και έτσι προσδιορισμός της ποιότητας των σημάτων επαφίεται αποκλειστικά 

στους ίδιους τους χρήστες. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες ακεραιότητας μπορούν να 

παραχθούν μέσω αυτόνομων τεχνικών ελέγχου  ακεραιότητας δεκτών (RAIM – Receiver 

Autonomous Integrity Monitoring), οι οποίες βασίζονται κυρίως σε αληθοφανή κριτήρια, που 

αρκούν για τις περισσότερες εφαρμογές.  

 

2. Η Commercial Service (CS) ή Εμπορική Υπηρεσία  

 Η Εμπορική Υπηρεσία  θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη εφαρμογών 

αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, παρέχοντας υπηρεσίες καλύτερης ακρίβειας από 

την OS. Η υπηρεσία θα χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένα σήματα και θα διατίθεται έναντι 

χρέωσης. Η CS θα προσφέρει αυξημένες επιδόσεις ακριβείας, μικρότερες της τάξης του ενός 

μέτρου. Τα σήματα αυτής της υπηρεσίας θα εκπέμπονται σε τρεις ραδιοσυχνότητες, τις δύο 

συχνότητες της OS, και μια ακόμη συχνότητα, την E6, η οποία θα φέρει, εκτός από το 

μήνυμα ναυσιπλοΐας, ορισμένα εμπορικά στοιχεία με πληροφορίες προστιθέμενης αξίας 

(added- value information).  
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3. Η Safety of Life Service (SoL) ή Δημόσια Ελεγχόμενη Υπηρεσία και Υπηρεσία 

Ασφάλειας Ζωής  

 Η Δημόσια Ελεγχόμενη Υπηρεσία και Υπηρεσία Ζωής προορίζεται για κρίσιμες 

υπηρεσίες ασφαλείας, όπως οι αστυνομικές αρχές, ο στρατός, η πυροσβεστική, η αεροπλοΐα 

και άλλες υπηρεσίες που προϋποθέτουν άριστης ποιότητας σήμα στο πλαίσιο της 

εξασφάλισης της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής. Η υπηρεσία αυτή πρόκειται να προσφέρει 

ακρίβεια συγκρίσιμη με αυτήν της υπηρεσίας ανοιχτής πρόσβασης, πλην όμως με επιπλέον 

ασφάλεια από τις παρεμβολές και δυνατότητα ταχείας αναγνώρισης προβλημάτων. Βασικό 

μέλημα των χρηστών αυτής της υπηρεσίας είναι η αξιοπιστία και η αποφυγή παρεμβολών. 

Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένα σήματα. Η βελτίωση της ακρίβειας 

πραγματοποιείται μέσω της παροχής εγκαίρων προειδοποιήσεων στον χρήστη, όταν 

ξεπερνιούνται κάποια ορισμένα μέτρα ακεραιότητας. Η υπηρεσία θα εκπέμπει σήματα στις 2 

συχνότητες Ε5b και Ε5a για εφαρμογές ακριβείας, ενώ με πρόσθετη χρήση του σήματος E2-

L1-E1-SoL θα αντισταθμίζονται οι ιονοσφαιρικές διαταραχές. Για το κρίσιμο επίπεδο 

(critical level), το οποίο θα καλύπτει εφαρμογές κρίσιμου χρόνου, όπως αυτή της αεροπλοΐας, 

θα παρέχεται ακρίβεια της τάξης των 4 m οριζοντίως και 8m κατακορύφως. Ενώ για το μη 

κρίσιμο επίπεδο (non-critical level), το οποίο θα καλύπτει εφαρμογές λιγότερο κρίσιμες ως 

προς τον χρόνο, όπως αυτή της πλοήγησης σε ανοιχτή θάλασσα, η ακρίβεια θα είναι της 

τάξης των 220 m.  

 Επίσης, θα δίνονται πληροφορίες, ακεραιότητας χωρίς κόστος για τον χρήστη και 

μπορεί οριστεί περιορισμένη προσβασιμότητα για ορισμένες ομάδες χρηστών (π.χ. πολιτική 

αεροπορία). Σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός, πως στην υπηρεσία SoL θα 

ενσωματωθούν οι υπηρεσίες του ενισχυτικού ευρωπαϊκού προγράμματος EGNOS, ώστε να 

παρέχονται ανεξάρτητα και συμπληρωματικά δεδομένα ακεραιότητας για τα συστήματα GPS 

και GLONASS. 

 

4. Η Public Regulated Service (PRS) ή Δημόσια Ρυθμιζόμενη Υπηρεσία  

 Η Δημόσια Ρυθμιζόμενη Υπηρεσία  είναι μια αξιόπιστη και ελεγχόμενη υπηρεσία, 

που προορίζεται για εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές εφαρμογές. Αυτή η υπηρεσία θα 

καλύψει κυρίως τις δημόσιες εφαρμογές, που αφορούν στις ευρωπαϊκές ή/και εθνικές 

δυνάμεις ασφάλειας, όπως την πολιτική προστασία και τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Θα 

βρίσκεται πάντα και κάτω από όλες τις περιστάσεις σε λειτουργία, ακόμη και σε περίοδο 

κρίσης. Λόγω του ισχυρού κρυπτογραφημένου σήματός του θα προστατεύεται από τις 

παρεμβολές (jamming) και τις τεχνικές «αντί - εξαπάτησης» (AS – Anti- Spoofing). 

Πρόκειται για μια υπηρεσία, η οποία σκοπεύει στην διασφάλιση της συνεχούς εκπομπής 

σημάτων σε περιπτώσεις μπλοκαρίσματος των συχνοτήτων της υπηρεσίας ανοιχτής 

προσβασιμότητας. Η PRS χρησιμοποιεί σήματα των συχνοτήτων E6-PRS και E2-L1-E1-PRS. 
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Μια ακόμη εφαρμογή της είναι η διασφάλιση της συνέχειας εκπομπής των σημάτων για 

κρίσιμες εφαρμογές, που απαιτούν ασφάλεια, ακρίβεια και συγχρονισμό, όπως τα συστήματα 

ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών καθώς επίσης και οι οικονομικές και 

βιομηχανικές δραστηριότητες, που είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. Για αυτές 

τις εφαρμογές θα παρέχει οριζοντιογραφική ακρίβεια της τάξης των 6,5 m και υψομετρική 

της τάξης των 12 m. 

 Τέλος, η συγκεκριμένη υπηρεσία και η λειτουργική υποδομή της θα είναι υπό τον 

έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών – μελών της. Οι PRS δέκτες θα 

κατασκευάζονται από ειδικά εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές και θα είναι διαθέσιμοι 

μόνο σε εξουσιοδοτημένες ομάδες χρηστών. 

 

5. Η Search and Rescue (SAR) ή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης 

 Η Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης αποτελεί την συμβολή της Ευρώπης στην διεθνή 

προσπάθεια ανάπτυξης ανθρωπιστικών δράσεων έρευνας και διάσωσης. Η υπηρεσία θα 

επιτρέψει σημαντικές βελτιώσεις στο υπάρχον σύστημα SAR, που δεν είναι άλλο από το 

COSPAS-SARSAT. Μεταξύ άλλων είναι οι εξής: 1) λήψη μηνυμάτων κινδύνου από 

οπουδήποτε στη γη σε πραγματικό χρόνο (μέσος χρόνος αναμονής η μια ώρα), 2) ακριβής 

θέση των alert limits (ακρίβεια της τάξης των μερικών μέτρων, αντί για την τρέχουσα που 

είναι 5 km), 3) πολλαπλή δορυφορική ανίχνευση (multiple satellite detection) για την 

υπέρβαση εμποδίων σε δυσμενείς συνθήκες, 4) αυξημένη διαθεσιμότητα του διαστημικού 

τμήματος (30 δορυφόροι μέσης γήινης τροχιάς (MEO – Medium Earth Orbit), συν άλλοι 

τέσσερις χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO – Low Earth Orbit) και τρεις γεωστατικοί δορυφόροι 

του τρέχοντος συστήματος COSPAS-SARSAT). 
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Ενότητα 9η  
 
 
 

 
Εφαρμογές του Galileo και GPS στην οικονομία και στην 

καθημερινότητα του ανθρώπου 
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 Οι προηγμένες τεχνολογίες Galileo θα βελτιώσουν σημαντικά τα συστήματα 

καθοδήγησης, την πρόληψη ατυχημάτων, την αποδοτικότητα της πολιτικής προστασίας 

(κλήσεις εκτάκτου ανάγκης ή SOS) και την προστασία του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι οι εφαρμογές του Galileo έως το έτος 2015 αναμένεται να φτάσουν τις 400.000. Οι 

πιο συνήθεις χρήσεις του συστήματος Galileo είναι όμοιες με αυτές του συστήματος GPS. Η 

βασική τους όμως διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το Galileo παρέχει στίγμα μεγαλύτερης 

ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούν ενδεικτικά παραδείγματα και 

θα αποτυπωθούν εφαρμογές που τα έως σήμερα συστήματα πλοήγησης δεν μπορούσαν να 

αποδώσουν. Αναλυτικότερα, μερικές από τις εφαρμογές του συστήματος Galileo 

αναφέρονται παρακάτω: 

 

Μεταφορές 
 

Οι μεταφορές στο σύνολό τους, εναέριες, 

θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές, 

αναμένεται να είναι ο τομέας που θα 

επωφεληθεί περισσότερο από κάθε άλλον 

από την λειτουργία του Galileo. Κάθε ομάδα 

χρηστών έχει τις χαρακτηριστικές ανάγκες 

της, και το Galileo είναι σχεδιασμένο για να 

μπορεί να τις καλύψει όλες. Το ευρωπαϊκό 

σύστημα αποτελεί την απάντηση στα 

σημερινά προβλήματα των μεταφορών και 

αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια και         Η εφαρμογή του Galileo στις μεταφορές θα είναι  

την άνεση στις μεταφορές.                                                             μεγάλη  

 

 Οδικές μεταφορές 

 

 Στις οδικές μεταφορές άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται συστήματα πλοήγησης πριν 

από μερικά χρόνια. Είναι ένας τομέας που 

τώρα βρίσκεται στην κύρια φάση της 

ανάπτυξής του. Δέκτες GPS εγκαθίστανται 

πλέον σε κάθε όχημα κινούμενο στον δρόμο .  

Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2013 πάνω από 

900.000.000 οχήματα και 33.000.000 
Η χρήση του Galileo στα αυτοκίνητα πόλης θα 

 

βελτιώσει τους χρόνους μετακίνησης. 
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λεωφορεία και φορτηγά στην Ευρώπη, θα έχουν εγκατεστημένους δέκτες συστημάτων 

ραδιοπλοήγησης. [19]  

 Στις μέρες μας, η κυκλοφοριακή συμφόρηση δημιουργεί τεράστιους περιορισμούς 

στην καθημερινή κινητικότητα των ατόμων με πάνω από 10% των οδικών δικτύων να είναι 

κορεσμένα. Η βελτίωση των οδικών συστημάτων μεταφοράς απαιτεί τη συστηματική χρήση 

πληροφοριών σχετικών με τη θέση και την ταχύτητα των οχημάτων. Ένας οδηγός, που θα 

χρησιμοποιεί έναν δέκτη Galileo, θα λαμβάνει σταθερά τις πληροφορίες, που θα του 

επιτρέπουν να καθορίσει τη θέση του και να βρει την βέλτιστη διαδρομή για τον προορισμό 

του. Επομένως, το σύστημα θα πραγματοποιεί την καλύτερη διαχείριση κυκλοφορίας των 

οχημάτων (π.χ. taxis, φορτηγά, λεωφορεία), την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής και την 

βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας. 

 Γεγονός αποτελεί ο αριθμός των 40.000 θανάτων και των 1.300.000 τραυματισμών 

από τροχαία ατυχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Προς την κατεύθυνση μείωσης των 

παραπάνω αριθμών το Galileo προβλέπεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Από την χρήση 

των δεδομένων του Galileo αναμένεται η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. Το σύστημα θα είναι σε θέση με την δημιουργία ψηφιακών 

χαρτών και την αποθήκευση δεδομένων να παρέχει πληροφορίες χρήσιμες στον οδηγό για 

την κατάσταση του οδικού δικτύου, την κίνηση, τις κακοτεχνίες, την ολισθηρότητα, τις 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Επίσης σχετικές πληροφορίες θα μειώσουν τον χρόνο 

μετακίνησης και την κατανάλωση καυσίμου ενώ πολλά από τα κενά στην χαρτογράφηση 

(τούνελ, μικρά δρομάκια κ.α.) και την πλοήγηση θα καλυφθούν και αυτά . [20]  

 Οι εταιρίες οδικών μεταφορών θα μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα τις κινήσεις 

των φορτηγών τους και των εμπορευμάτων τους, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να 

καταπολεμούν αποτελεσματικά τις κλοπές. Τέλος, οι εταιρίες ταξί έχουν ήδη αρχίσει να 

χρησιμοποιούν συστήματα ραδιοπλοήγησης ώστε οι οδηγοί τους να μην χάνουν χρόνο και 

ταυτόχρονα να προσφέρουν ταχύτερη και πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους. Οι 

πελάτες από την πλευρά τους, έχοντας ένα κινητό τηλέφωνο με ενσωματωμένη συσκευή 

Galileo, θα μπορούν να καλούν ταξί με το πάτημα ενός πλήκτρου ενώ στην συνέχεια θα 

εντοπίζεται η κλήση από τον οδηγό του ταξί.  

 

 Εναέριες μεταφορές 

  

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάνω από 5.000 πολιτικά αεροσκάφη και περίπου 

30.000 μικρά αεροσκάφη αναψυχής. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και απόρροια αυτού είναι 

η συμφόρηση της κυκλοφορίας των αεροδιαδρόμων. Το Galileo σε αυτό το σημείο θα 

βοηθήσει στην διερεύνηση του εναέριου χώρου ενώ παράλληλα θα επιτρέπει μεγαλύτερο 

αριθμό αεροσκαφών κινούμενων στα ίδια αεροπορικά δίκτυα. 
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Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν οι καθυστερήσεις των πτήσεων, ενώ παράλληλα θα 

μειωθούν και τα ατυχήματα που οφείλονται σε λόγους ανακρίβειας στίγματος των 

αεροσκαφών. Οι προσγειώσεις – απογειώσεις θα γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και 

ακρίβεια (βλ. Εικ. 2.20). Οι πιλότοι έχοντας ακριβείς συντεταγμένες για την θέση τους ανά 

πάσα στιγμή και ώρα, θα έχουν πλήρη εικόνα του αεροσκάφους σε κάθε τους κίνηση, ενώ 

παράλληλα θα δέχονται λιγότερες καθοδηγήσεις από το έδαφος, πράγμα που σημαίνει 

λιγότερο εξοπλισμό εδαφικών υποδομών, άρα και μικρότερο κόστος.  

 

 Θαλάσσιες μεταφορές 

 

 Στις θαλάσσιες εφαρμογές το Galileo θα αποτελέσει ένα εργαλείο που θα φέρει 

πολλές καινοτομίες και προόδους στον τομέα της ναυσιπλοΐας, της ωκεανογραφίας και των 

θαλάσσιων ερευνών. Ο αριθμός των πλοίων που ανήκουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι πάνω από 10.000. Τα ποσοστά που δίνονται, διαπιστώνουν πως το 80% των 

ατυχημάτων οφείλονται σε λάθη του ανθρώπινου παράγοντα. Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν, η 

καλή απόδοση σε όλους τους τομείς και κυρίως η ασφάλεια των πλοίων αποτελούν καίριες 

απαιτήσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές. Στις αρχές αυτές δείχνει να μπορεί να ανταποκριθεί 

το Galileo με την αυξημένη ακρίβεια καθώς και αξιοπιστία των μετρήσεων του. Από τις 

βασικές εφαρμογές, που ήδη προσφέρονται από το GPS, το Galileo θα μειώσει τον αριθμό 

των ατυχημάτων που οφείλονται σε ανακριβή δεδομένα και λανθασμένες συντεταγμένες. Ο 

έλεγχος της κίνησης των σκαφών αλιείας και η παρακολούθηση των εμπορικών πλοίων θα 

συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η μείωση των συγκρούσεων των πλοίων κατά την 

είσοδο και έξοδο από τα λιμάνια αναμένεται επίσης να σημειωθεί. Το Galileo όμως δεν 

σταματά εδώ. Θα προσφέρει υπηρεσίες και σε περιπτώσεις πλοήγησης σε στενά ποτάμια, 

κανάλια, λίμνες, όπου η ακρίβεια του στίγματος αποτελεί ουσιώδη προτεραιότητα.  

 

 Σιδηροδρομικές μεταφορές 

 

 Πολλά ήταν τα οφέλη για τις σιδηροδρομικές μεταφορές από την χρήση συστημάτων 

πλοήγησης. Το GPS είναι το σύστημα που κατά πλειοψηφία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα 

από τα τρένα. Το Galileo θα μπει δυναμικά σε αυτόν τον τομέα και αυτά που θα προσφέρει 

είναι ο καλύτερος έλεγχος της κυκλοφορίας των τρένων, η αποδοτικότερη διαχείριση του 

στόλου των τρένων (θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις αποστάσεις μεταξύ των συρμών, άρα 

θα αυξήσει τα δρομολόγια) και η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των επιβατών για τους 

χρόνους άφιξης – αναχώρησης των συρμών. Επιπλέον το Galileo αναμένεται να βελτιώσει 
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την επικοινωνία μεταξύ των αμαξοστοιχιών με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των 

ατυχημάτων μεταξύ συρμών, αλλά και με οχήματα σε διασταυρώσεις με δρόμους. 

 

 

Τηλεπικοινωνίες 
 

 Το να γνωρίζεις την θέση 

κάποιου μπορεί καμιά φορά να μην 

είναι τόσο σημαντικό αν δεν μπορείς 

να επικοινωνήσεις μαζί του. Για τον 

λόγο αυτό μικρά chips του Galileo 

θα τοποθετούνται εντός των 

συσκευών της κινητής τηλεφωνίας 

(κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς), 

και ο χρήστης θα μπορεί να ξέρει 

που βρίσκεται με μεγάλη ακρίβεια 

και να σχεδιάζει τις κινήσεις του, π.χ. 

αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, Η εφαρμογή του Galileo στα κινητά τηλέφωνα θα είναι 

κάλεσμα ταξί, κάλεσμα για βοήθεια.                                           άμεση. 

 Το Galileo θα μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιείται λόγω της ακρίβειάς του σε 

πραγματικό χρόνο για διάφορες άμεσες επικοινωνιακές τεχνικές, που προκύπτουν σε 

περιπτώσεις τραπεζικών συναλλαγών, μηχανημάτων ΑΤΜ, για το internet κλπ. Με αυτό τον 

τρόπο, δεν θα υπάρχει η ανάγκη εγκατάστασης ακριβών ατομικών ρολογιών, καθώς η 

ακρίβεια πληροφορίας αλλά και η χρονική ακρίβεια των μετρήσεων του Galileo θα είναι 

πολύ υψηλού επιπέδου.  

 

 

Περιβάλλον - Γεωργία 
 

 Το Galileo αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο στα χέρια της επιστημονικής 

κοινότητας. Η δυνατότητα λήψης νέων συχνοτήτων σήματος, η καλύτερη απόδοση κάλυψης 

και τα διαφορετικά σήματα που θα εκπέμπει το νέο σύστημα, θα είναι ο λόγος που ίσως 

προτιμηθεί έναντι του GPS. Επίσης η συνεχόμενη λήψη σημάτων και δεδομένων, θα έχει 

εφαρμογές σε πολλά νέα θέματα περιβαλλοντικής έρευνας. Τα θέματα αυτά θα έχουν να 

κάνουν με έρευνες ωκεανογραφίας, παρατηρήσεις της στάθμης του νερού, μόλυνσης των 
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υδάτων και εντοπισμός της περιοχής μόλυνσης, ανάλυσης υδάτινων δειγμάτων, μετακινήσεις 

παγόβουνων και πολλές άλλες σχετικές εφαρμογές. 

 

 Επιπλέον το Galileo αναμένεται να προτιμηθεί σε θέματα που αφορούν την 

παρακολούθηση – εποπτεία της ατμόσφαιρας για την πρόβλεψη καιρού, την αλλαγή των 

κλιματολογικών συνθηκών, τις μετρήσεις διαφόρων αερίων, αλλά και την παρακολούθηση 

ηφαιστείων, την σεισμική δραστηριότητα, τις φυσικές καταστροφές, την έρευνα φυσικών 

πόρων, κ.α. Το σύστημα θα μπορεί να βρει εφαρμογή ακόμη και σε θέματα παρακολούθησης 

και εντοπισμού άγριων ζώων για την προστασία τους.  

 Στον τομέα της γεωργίας τα συστήματα ραδιοπλοήγησης κάνουν την εμφάνισή τους 

τα τελευταία χρόνια. Το υπάρχον GPS αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δίνει λύσεις κυρίως με 

την ονομαζόμενη «γεωργία ακριβείας». Οι ευρωπαίοι προσδοκούν την ανάμειξη και του 

Galileo σε παρόμοιες εφαρμογές για καλύτερη διαχείριση της γης, όπως προσαρμογή της 

δόσης των σπόρων ή των φυτοφαρμάκων ανάλογα με το έδαφος, πότισμα ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες σε νερό, που παρουσιάζει κάθε έκταση του αγροτεμαχίου. Οι λύσεις αυτές θα 

έχουν ως αποτέλεσμα μια πιο παραγωγική σοδειά με μικρότερο κόστος. Τα πλεονεκτήματα 

από την χρήση του Galileo σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να είναι μια  αυτοματοποιημένη 

διαδικασία με κέρδος τις ακριβέστερες μετρήσεις. 

 

 

Υπηρεσίες βοηθειών, έρευνας και διάσωσης – Διαχείριση κρίσεων. 
 

 Μια από τις βασικές παραμέτρους, όπου ήθελαν να δώσουν έμφαση οι ευρωπαίοι με 

την λειτουργία του Galileo, ήταν και είναι η ασφάλεια του ανθρώπου και η όσο το δυνατόν 

πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων έρευνας και διάσωσης. Οι 

λειτουργίες, λοιπόν, του Galileo, οι οποίες βασίστηκαν πάνω σε υποδομές με γνώμονα την 

ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεών του, θα είναι και ο βασικός λόγος που αυτό θα 

χρησιμοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών βοήθειας έρευνας και διάσωσης, αλλά και σε 

άλλες περιπτώσεις διαχείρισης δύσκολων περιστάσεων. 

 Το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ραδιοπλοήγησης Galileo, θα χρησιμοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό από τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής, της αστυνομίας (για τον εντοπισμό υπόπτων και 

την καταπολέμηση της εγκληματικότητας), των επειγόντων ιατρικών περιστατικών, από τα 

σωστικά συνεργεία αλλά και από υπηρεσίες φύλαξης των συνόρων. Το πλεονέκτημα του 

GPS θα είναι ότι θα μειώσει τον χρόνο παρέμβασής τους καθώς θα εντοπίζουν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια το συμβάν, άρα θα φτάνουν πιο σύντομα στο ακριβές σημείο. Χαρακτηριστικό 

στατιστικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 40% των τηλεφωνημάτων που γίνονται στην 
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Ευρώπη σήμερα για κάποια διάσωση, δεν καθίσταται δυνατόν να εντοπιστεί με ακρίβεια το 

σημείο του συμβάντος για διάφορους λόγους.  

 Τέλος, χρήση του Galileo θα μπορούν να κάνουν άτομα με κάποιες ιδιαιτερότητες – 

αναπηρίες. Αυτή την στιγμή πάνω από 37.000.000 συνάνθρωποί μας έχουν κάποια μορφή 

αναπηρίας, με άλλα λόγια ο ένας στους δέκα ανθρώπους. Το Galileo υπόσχεται να βοηθήσει 

τα άτομα αυτά με πολλούς και ποικίλους τρόπους, καθώς θα επιτυγχάνει καλύτερη κάλυψη 

και αποτύπωση του χώρου. Έως σήμερα αντίστοιχα συστήματα πλοήγησης δεν κατάφεραν να 

ανταποκριθούν στο δύσκολο αυτό έργο. Οι δέκτες σημάτων Galileo ευελπιστούν να 

αποτελέσουν τα μάτια για την καθοδήγηση τυφλών και να δώσουν μια ανακουφιστική λύση 

στα άτομα, που έχουν προσβληθεί από την νόσο Alzheimer και υποφέρουν από απώλεια 

μνήμης. Οι μετακινήσεις τους θα γίνονται με ευκολία χρησιμοποιώντας μόνο ένα δέκτη 

χειρός. 
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Ενότητα 10η  
 
 
 

 
Galileo ή GPS; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ερευνητική Εργασία / Α Λυκείου -  Α τετράμηνο 2011-2012 
Γυμνάσιο με Λ.Τ Ριζωμάτων  

 57 

Σύγκριση GPS – Galileo 
 

 Τα δυο δορυφορικά συστήματα GPS και Galileo διέπονται από τις ίδιες αρχές 

λειτουργίας και τα ίδια βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγμα, τον τρόπο 

εντοπισμού θέσης (ταυτόχρονη λήψη σήματος από τουλάχιστον 4 δορυφόρους), τα επιμέρους 

μέρη τους (δορυφορικό τμήμα, τμήμα ελέγχου, τμήμα χρηστών), κ.α. Είναι γεγονός πως το 

σύστημα Galileo βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία και τεχνογνωσία που 

αποκτήθηκε ύστερα από 30 χρόνια χρήσης του GPS και με κατάλληλες βελτιώσεις και 

σύγχρονες τεχνικές σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες.. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή τυχόν σφαλμάτων, τη μείωση του κόστους και του όγκου 

των δοκιμών-πειραματισμών σε θέματα έρευνας, όπως επίσης κι έναν γρηγορότερο ρυθμό 

ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό είναι πως το GPS ως πρωτοπόρο στον τομέα της πλοήγησης 

χρειάστηκε περίπου 16 χρόνια (1978- 1994) σε αντίθεση με το Galileo που αναμένεται να 

λειτουργήσει πλήρως από την πρώτη επιτυχή εκτόξευση δορυφόρου μέσα σε 8 χρόνια (2005-

2013). 

 Συνεπώς, πέρα από τις ομοιότητες που έχουν ως δορυφορικά συστήματα 

παρουσιάζουν και ορισμένες διαφορές ως προς τις τεχνικές τους προδιαγραφές, οι οποίες 

είναι μάλιστα και εκείνες που τα διαφοροποιούν ως προς τις αποδόσεις τους. Τα διαφορετικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν οι δορυφόροι του Galileo έναντι των δορυφόρων του GPS 

(π.χ. μικρότερο βάρος, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής), η διαφορετική γεωμετρική τους διάταξη 

(3 τροχιακά επίπεδα ανά 40ο σε γωνία κλίσης 56ο για το Galileo αντί για 6 ανά 60ο σε γωνία 

κλίσης 55ο για το GPS), καθώς και το διαφορετικό δίκτυο των επίγειων σταθμών (20 σταθμοί 

παρακολούθησης για το Galileo σε αντίθεση με τους 5 για το GPS) έχουν ως αποτέλεσμα 

σημαντικές διαφορές των δυο συστημάτων.  

 Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται στην ακρίβεια του στίγματος και του χρόνου, στην 

αξιοπιστία των μετρήσεων, καθώς και στην κάλυψη σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης. Το 

Galileo είναι κατά πολύ βελτιωμένο ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά. Η ακρίβεια στίγματος 

που προσφέρει είναι της τάξης του 1 m έναντι των 10 m που προσφέρει το GPS. Η ακρίβεια 

των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο για το Galileo είναι 10 φορές καλύτερη από αυτή για το 

GPS κυρίως λόγω του hydrogen-maser ατομικού χρονομέτρου που οι δορυφόροι του πρώτου 

διαθέτουν σε αντίθεση με τα ατομικά χρονόμετρα καισίου ή ρουβιδίου του δευτέρου. Το 

hydrogen-maser χρονόμετρο αποτελεί μια από τις προηγμένες τεχνολογίες Galileo, που του 

εξασφαλίζουν πολύ καλή χρονική ακρίβεια της τάξης του 1 nsec σε αντίθεση με αυτή των 10 

nsec των χρονομέτρων του GPS. [21]  
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 Ακόμη, η κάλυψη του GPS παγκοσμίως ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ενώ 

εξαρτάται και από την ώρα της ημέρας. Προβλήματα αξιοπιστίας στις μετρήσεις 

εμφανίζονται στο περιβάλλον των πόλεων όπως επίσης και στις περιοχές σε ακραία 

γεωγραφικά πλάτη (π.χ. σκανδιναβικές χώρες). Σημαντικό μειονέκτημα αποτελούν επίσης τα 

σφάλματα της κατάστασης ‘SA’ (επιλεκτική διαθεσιμότητα) που υπεισέρχονται στις 

πολιτικές χρήσεις του συστήματος GPS καθώς ανά πάσα στιγμή (π.χ. κάποια στιγμή κρίσης) 

το σύστημα μπορεί να επιβάλλει σκόπιμη μείωση της ακρίβειας με όλα τα επακόλουθα που 

αυτό μπορεί να έχει. Αντιθέτως, το Galileo παρουσιάζει καλύτερη παγκόσμια κάλυψη (99% 

γήινης επιφάνειας) και απόδοση ισχυρότερου σήματος στα πυκνοκατοικημένα κέντρα των 

πόλεων και στις περιοχές μεγάλου γεωγραφικού πλάτους. Επίσης, το Galileo δεν παρουσιάζει 

το μειονέκτημα της επιλεκτικής διαθεσιμότητας, αλλά εγγυάται τη συνεχή και απρόσκοπτη 

λειτουργία. Τέλος, η αξιοπιστία που παρουσιάζει το σήμα του Galileo είναι σαφώς 

μεγαλύτερη, καθώς οι δορυφόροι του έχουν τη δυνατότητα εκπομπής ενός σήματος 

ακεραιότητας (integrity message), το οποίο μεταβιβάζεται εντός 6 sec στον χρήστη. Βάσει 

αυτού μπορεί ο χρήστης στη συνέχεια να αξιολογεί την αξιοπιστία των μετρήσεων που 

λαμβάνει. 

 Το εύρος των εφαρμογών του Galileo δεν διαφέρει σε τίποτε από εκείνο του GPS. 

Και τα δυο συστήματα καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς. Όμως, το 

Galileo υπερέχει έναντι του GPS στον πραγματικό εντοπισμό θέσης με δέκτη μονής 

συχνότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως για το πλήθος των μαζικών εφαρμογών (π.χ. 

δέκτες χειρός) το ευρωπαϊκό σύστημα θα είναι καταλληλότερο. 

 Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως αν και το σύστημα Galileo από 

μόνο του αποδεικνύεται πολύ λειτουργικό και αποδοτικό, ο σχεδιασμός του να είναι συμβατό 

με το GPS είναι κεφαλαιώδους σημασίας, αφού με διπλάσιο αριθμό διαθέσιμων δορυφόρων ο 

εντοπισμός θέσης θα επιτυγχάνεται με πολύ καλή ακρίβεια και αξιοπιστία για οποιονδήποτε 

χρήστη σε οποιαδήποτε περιοχή πάνω στη γη.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός / Ειδικότητα: 
Ορφανάκης Στυλιανός / ΠΕ 12.10 

Φυσικός - Ραδιοηλεκτρολόγος 
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