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De opbouw van het Galileo 
navigatiesysteem

aLain muLs

Alain Muls behaalde het diploma polytechnisch ingenieur in de telecommunicatie en de bouw-

kunde in 1984. Hij behaalde het diploma van master in de toegepaste computerwetenschappen 

(1989) en werd doctor in de toegepaste wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven 

(1994). Zijn wetenschappelijke activiteiten zijn geodesie en globale satellietnavigatiesystemen. 

Galileo est le système européen de navigation par satellite et 
permet un positionnement très précis sous contrôle civil. Galileo 
est interopérable avec le système de positionnement améri-
cain GPS ou Global Positioning System. Lors de sa fi nalisation 
en 2020, Galileo se composera de vingt-sept satellites circulant 
sur une orbite moyenne de 23.222 km et répartis dans trois 
plans orbitaux inclinés à 56° par rapport au plan équatorial. 
La constellation se répète tous les dix jours. Le cœur de Galileo 
comprend le segment spatial, de contrôle et des utilisateurs. Des 
organismes spécifi ques, fonctionnant en périphérie, assureront 
le bon fonctionnement et garantiront sa précision et son inté-
grité. Le service de navigation Public Regulated Service (PRS) 
est réservé à l’utilisation gouvernementale.

Galileo is het Europese globale satellietnavigatiesysteem (in het Engels Global 
navigation satellite system of GNSS) waardoor een hoog nauwkeurige en 
gegarandeerde globale positiebepaling mogelijk is. Het Galileo-systeem staat 
onder controle van civiele instanties en wordt in opdracht van de Europese 
Commissie uitgebouwd in nauwe samenwerking met de Europese Ruimtevaar-
torganisatie (ESA). Galileo is volledig compatibel met het Amerikaanse Global 
Positioning System (GPS) en het Russische GLONASS-systeem. Zodra in 
2020 Galileo volledig operationeel is, bestaat de kerninfrastructuur uit zeve-
nentwintig satellieten, verspreid over drie cirkelvormige banen op een hoogte 
van 23.222 km. Deze middelhoge banen sluiten een hoek in van 56 graden ten 
opzichte van de evenaar. 
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De satellieten zenden verschillende signalen in meerdere frequenties uit. De 
gebruikte signalen zijn zodanig opgebouwd dat ze geen interferentie veroorza-
ken met de huidige alsook toekomstige signalen van andere GNSS-systemen.

Het Galileo Ground Control Segment (GCS) bestaat uit twee volledig re-
dundante en operationele Galileo-controlecentra (Galileo Control Centre of 
GCC) te Fucino (Italië) en Oberpfaffenhofen (Duitsland). Het Galileo-grond-
stationsegment (ground mission segment of GMS) ondersteunt de generatie 
van navigatieberichten en diverse informatie alsook de communicatie met het 
ruimtesegment. Wereldwijd verspreide Galileo-sensorstations (Galileo sensor 
stations of GSSs) monitoren constant de door de satellieten uitgezonden signalen 
en sturen die via een netwerk door naar de GCCs en het GMS. De gebruikers 
van Galileo vormen een derde segment binnen de kernstructuur.

Naast deze kernstructuur worden bijkomende faciliteiten voorzien. Deze onder-
steunen de kernopdrachten of breiden deze verder uit. Zo wordt bijvoorbeeld 
een synchronisatie tussen de Galileo-systeemtijd en deze van GPS gerealiseerd, 
wat de integratie van beide systemen in één ontvanger bevordert. Verder wordt 
een commerciële navigatiedienst uitgewerkt en ondersteunt Galileo reddingsac-
ties over het Europese grondgebied. Verder zal Galileo ook een navigatiedienst 
aanbieden die zich specifiek richt tot de veiligheidsdiensten die, eenmaal ge-
integreerd in operationele veiligheidsprocedures, de inzet van middelen door 
veiligheidstroepen sterk zal veranderen.

het stappenpLan voor gaLiLeo tot 2020

De eerste fase in de ontwikkeling van het Galileo-systeem werd succesvol vol-
tooid bij het afronden van de campagne voor de validering in de omloopbaan 
(in-orbit validation of IOV) in 2013. Tijdens deze fase werden vier satellieten 
gelanceerd, het minimum aantal satellieten om een 3D-positiebepaling uit te 
voeren. De door de IOV-satellieten verstuurde signalen werden voor de lancering 
getest waarbij ze gekoppeld werden aan een experimentele ontvanger gebouwd 
door de Belgische firma Septentrio. Tijdens deze pretests werden incompatibele 
uitgezonden signalen gecorrigeerd. De eerste positiebepaling op basis van de 
vier IOV-satellieten werd uitgevoerd in het European Space Research and 
Technology Centre (ESTEC) te Noordwijk op 12 maart 2013 en had een nauw-
keurigheid van 10 tot 15 meter, een veelbelovend resultaat gezien de beperkte 
beschikbare infrastructuur. (zie figuur 1) Tijdens de IOV-fase waren de satel-
lieten slechts beperkt beschikbaar gedurende maximaal enkele uren per dag.
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Fig§1:§IOV-eerste-fi§x-ESA.jpg,§©§ESA

Het uitroepen van de Initial Services (IS), gepland voor medio december 2016, 
vormt een tweede belangrijke mijlpaal voor Galileo. Dit impliceert dat Europa 
een gegarandeerde en geëngageerde levering van een capaciteit verstrekt vol-
gens publiek beschikbare kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Dit opent de 
weg naar de eerste gebruikers van Galileo-navigatiediensten. Op dit ogenblik 
zijn dertien van de veertien gelanceerde satellieten beschikbaar. De twee laatste 
gelanceerde satellieten zijn momenteel in oplevering en ondergaan uitgebreide 
In-Orbit Tests (IOT) waarbij een grote rol weggelegd is voor het ESA-station 
te Redu. Deze satellieten zullen eind oktober operationeel verklaard worden en 
de constellatie uitbreiden tot dertien bruikbare satellieten. 

Fig§2:§RMA§Galileo§groundtrack
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Het volledig operationeel vermogen (Full Operational Capability of FOC) is 
voorzien voor 2020, waarbij alle segmenten volledig uitgebouwd en functioneel 
zullen zijn. Zevenentwintig satellieten in drie loopbaanvlakken verzekeren een 
continue positiebepaling wereldwijd 24 uur per dag. Naast de twee reeds func-
tionele GCC’s zullen een twintigtal wereldwijd verspreide sensorstations, vijf 
grondstations en vijf telemetrie-, tracking en controlestations een permanent 
gegarandeerde navigatie mogelijk maken. (zie figuur 3)

Fig§3:§Galileo§FOC,§©§ESA

de navigatiediensten van het gaLiLeo-systeem

Galileo zal vier navigatiediensten aanbieden: de open service (OS), de Cospas/
Sarsat-service (SAR), de publiek gereguleerde dienst (Public Regulated Service 
of PRS) en een commerciële dienst (commercial Service of (CS)). De volgende 
alinea’s behandelen kort de OS en de Cospas/Sarsat-dienst. Momenteel is nog 
maar weinig informatie over de CS-navigatiedienst beschikbaar en dus zal ik 
deze niet behandelen. De PRS-navigatiedienst wordt meer in detail behandeld 
in een volgende paragraaf.

De OS is een navigatiedienst die beschikbaar is voor iedereen, net zoals de 
standaardplaatsbepalingsdienst (service of SPS) aangeboden door het Ame-
rikaanse GPS-systeem. De haalbare nauwkeurigheid zal echter verbeteren 
door gebruik te maken van meerdere frequenties, een evolutie die ook de open 
navigatiedienst van GPS zal ondergaan tegen 2020. Er wordt verwacht dat door 
de integratie van de open navigatiesignalen van Galileo en GPS de nauwkeurig-
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heid en beschikbaarheid van positiebepaling voor locatiegebaseerde diensten 
(Location-Based Services of LBS), veelvuldig aanwezig in smartphones, in 
een stedelijke omgeving drastisch zal verbeteren.

Het internationale Cospas/Sarsat-systeem stuurt een nauwkeurig, tijdig en be-
trouwbaar noodsignaal en locatiegegevens door naar de hulpdiensten en helpt de 
autoriteiten mensen in nood te redden. Galileo is de Europese bijdrage aan deze 
internationale alarmdienst door de satellieten te voorzien van een MEOSAR-
transponder (acroniem van Medium Earth Orbiting Search and Rescue). De 
operaties worden vanuit het Centre National de d’Études Spatiales (CNES) 
in Frankrijk geleid. De zone waarin Europa noodsignalen kan opvangen is de 
grootste geografische bijdrage aan deze internationale reddingsdienst. (zie 
figuur 4))

Fig§4:§Galileo§SARSAT,§©ESA

de pubLic reguLated service (prs)

De PRS is een versleutelde navigatiedienst voor door de overheid gemachtigde 
gebruikers en gericht op gevoelige toepassingen die een hoge continuïteit ver-
eisen. PRS is vergelijkbaar met de OS-navigatiedienst van Galileo, maar met 
enkele belangrijke verschillen:

 § PRS zal zorgen voor een betere continuïteit of beschikbaarheid van de 
navigatiedienst voor bevoegde gebruikers wanneer de toegang tot andere 
open navigatiediensten worden afgebroken of ontzegd. In geval van een 
terroristische dreiging, zoals een aanval met GNSS-gestuurde drones, zou 
de federale overheid kunnen beslissen om lokaal de open GNSS-signalen 
te storen.
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 § In gevallen van kwaadaardige interferentie verhoogt de PRS de kans op de 
continue beschikbaarheid van het PRS-gestuurde Signal-In-Space (SIS), 
waardoor deze dienst veel robuuster is dan andere navigatiesignalen.
Als gevolg van het PRS-signaal en systeemontwerp is het veel moeilijker en 
duurder om de specifieke versleutelde PRS-signalen te storen. Specifiek is 
de PRS-service beter bestand tegen:

 § Spoofing of het versturen van valse GNSS-signalen waardoor een ontvan-
ger een verkeerde positie berekent. Hierdoor gelooft de gebruiker dat hij 
zich op een andere locatie bevindt dan waar hij effectief is. PRS zorgt ook 
in die gevallen ervoor dat bevoegde gebruikers, zoals politie en Defensie, 
de mogelijkheid behouden om met behulp van PRS-positionering hun 
opdrachten te blijven vervullen;

 § Jamming of de opzettelijke transmissie van radiosignalen die interfereren 
met GNSS-signalen, wat leidt tot een degradatie of het blokkeren van de 
GNSS-navigatiediensten. PRS vermindert dit risico en maakt het gemak-
kelijker om potentiële stoorzenders te identificeren.

PRS is vooral bedoeld voor gebruik door de overheid van een EU-lidstaat, zoals 
hulpdiensten, politie, defensie en bescherming van de kritieke infrastructuur. De 
toegang tot PRS wordt gecontroleerd door middel van operationele en technische 
middelen, met inbegrip van versleutelingstechnieken toegepast op zowel de 
navigatiesignalen als de verzonden boodschappen. Naast de kerninfrastructuur 
omvat de PRS-navigatiedienst een Galileo Security Facility (GSF), waaronder 
het Galileo Security Monitoring Centre (GSMC) ressorteert. Het versleutelde 
PRS-signaal en navigatiebericht wordt over twee frequentiebanden via een 
BOC-modulatie (Binary Offset Carrier) doorgestuurd.

Het GSMC controleert en neemt actie in geval van bedreigingen van de veiligheid, 
waarschuwingen over mogelijke interferenties of waargenomen anomalieën en 
met betrekking tot de operationele status van systeemcomponenten. Het GSMC 
zorgt ervoor dat gevoelige informatie over het gebruik van de PRS passend wordt 
beheerd en beschermd, en niet blootgesteld wordt aan andere componenten 
van de Galileo-infrastructuur. Aldus fungeert het als interface met overheids-
instanties van de EU-lidstaten voor het aanvragen van cryptografische sleutels 
en diverse PRS-opdrachten enerzijds en met de kernonderdelen van Galileo voor 
het beheer van signaalberichten afkomstig van satellietsystemen anderzijds. 
Actueel verlopen deze processen nog gedeeltelijk manueel, een automatisering 
is echter gepland vooraleer het FOC wordt gefinaliseerd.
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roL van het departement ciss van de kms

De Europese voorschriften met betrekking tot de PRS-navigatiedienst houden 
in dat iedere lidstaat een competent PRS Authority (CPA) aanstelt. Momen-
teel vervult Bruno Vermeire, verbonden aan Buitenlandse Zaken, met name de 
Nationale Veiligheidsorganisatie (NVO), deze functie zodat deze aspecten voor 
PRS-gebruik in België verzekerd zijn. In zijn vroegere loopbaan binnen Defensie 
was commandant Vermeire als crypto- en veiligheidsspecialist werkzaam bij de 
huidige Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV). 

Om onderzoeksactiviteiten en operationele PRS-tests uit te voeren, werd contact 
gelegd met het departement Communication, Information, Systems and 
Sensors (CISS) van de Koninklijke Militaire School (KMS). Een studie gefinan-
cierd door de Belgische bijdrage aan de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA 
werd gestart. Tijdens deze studie nam België deel aan de eerste tests tijdens de 
IOV-fase. Een experimentele ontvanger TUR-P van Septentrio werd aangekocht 
en een eerste PRS-positiebepaling werd succesvol gerealiseerd op 8 juli 2013. 
Tijdens een volgende testperiode werd de TUR-P-ontvanger aan boord van het 
Belgische fregat Leopold I gemonteerd voor een tiendaagse trip via Stavanger 
(Noorwegen) tot bijna aan de noordpoolcirkel en terug naar Zeebrugge. Deze 
test is een primeur zowel wat betreft het platform als de bereikte breedtegraad 
voor een PRS-waarneming. Tijdens deze studie neemt de ontvanger permanent 
de PRS-signalen waar. Hierdoor heeft België thans als enige Europese lidstaat 
een archief aan PRS-waarnemingen sinds juli 2013. 

Tijdens de maand augustus 2016 heeft België, als enige lidstaat behoudens 
Frankrijk, deelgenomen aan de validatie van de PRS-commandoketen in het 
kader van de declaratie van de Initial Service (IS) voor de PRS-navigatie-
dienst. Hiervoor werden statische tests uitgevoerd op de site van de KMS en 
kinematische tests in de kazerne Majoor Housiau te Peutie (zie figuur 5). Deze 
metingen werden uitgevoerd en diverse specifieke PRS-taken aangevraagd door 
België via het GSMC aan het Galileo-systeem zijn een primeur, aangezien België 
als eerste EU-lidstaat deze tests uitvoerde. De geclassificeerde resultaten en 
bemerkingen over de kwaliteit van de interactie tussen een operationele CPA 
en het Galileo-systeem via het GSMC werden door professor Muls in een ver-
trouwelijke vergadering voorgesteld aan de Europese Commissie, het Europees 
GNSS-Agentschap (GSA) en de ESA. Zij vormen een belangrijk instrument om 
de goede werking van de PRS-navigatiedienst te beoordelen vooraleer de initiële 
service in werking treedt.
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Fig§5:§PRS§test§2016§Kwartier§Maj§HOUSIAU

De PRS-navigatiedienst is uitermate geschikt om ingezet te worden voor vei-
ligheidsaspecten, zoals interventies door politie en brandweer, bescherming 
van kritieke infrastructuur of synchronisatie van communicatielijnen. Ook 
voor Defensie is hij uitermate geschikt door zijn cryptografi sche onderbouw 
en authentifi catiemechanisme, waardoor PRS resistent is voor meaconing en 
spoofi ng door een agressor.

de roL van de competent prs authority (cpa)

Iedere lidstaat die gebruik wil maken van de PRS-navigatiedienst of waar een 
PRS-constructeur werkzaam is (de TUR-P ontvanger van Septentrio is tegen-
woordig het werkpaard voor de evaluatie van PRS) moet verplicht een Com-
petent PRS Authority (CPA) aanstellen. De CPA is verantwoordelijk voor alles 
wat op zijn grondgebied met betrekking tot de PRS-navigatiedienst gebeurt. Hij 
voert audits uit van de veiligheidsvoorschriften, kent licenties voor gebruik en 
vervaardiging van PRS-uitrusting toe en is de interface voor deze gebruikers in 
het Galileo-systeem. Hij heeft het recht de licenties in geval van slecht beheer 
in te trekken zodat de gebruiker de toegang tot de navigatiedienst ontzegd 
wordt. Zelf zal de werking van de CPA tweejaarlijks een audit door de Europese 
Commissie ondergaan.

De regeringsverklaring Michel I voorziet in de oprichting van een Belgische 
ruimtevaartorganisatie die alle activiteiten met betrekking tot de ruimte bun-
delt. De onderhandelingen hierover zijn gestart en binnen dit agentschap zal 
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de toekomstige CPA ondergebracht worden. De aanstelling van de NVO als 
Belgische CPA zou aflopen eind 2016 en een overgangsfase dient uitgewerkt te 
worden. Een logische volgende stap is dat de operationele CPA-aspecten binnen 
de KMS (departement CISS) door professor Muls worden uitgevoerd. Dit biedt 
het voordeel dat de kennis en het beheer van de PRS-navigatiedienst direct 
ter beschikking van Defensie staat. De uiteindelijke fase is de integratie in het 
ruimtevaartagentschap. Door de tussenfase zal echter de link met Defensie 
behouden blijven, zodat Defensie een bevoorrechte PRS gebruiker blijft.

het nut voor de beLgische defensie

Op dit ogenblik steunen de navigatiebehoeften van de Belgische (of Europese) 
Defensie exclusief op het Amerikaanse GPS-systeem, een logisch gevolg van 
het Belgische lidmaatschap van de NAVO enerzijds en het feit dat GPS het enige 
beschikbare volledig wereldwijd operationele navigatiesysteem is anderzijds. 
Onze piloten stelden tijdens operationele zendingen in Afghanistan echter vast 
dat ze niet steeds over de GPS-navigatie konden beschikken. Ook voert de Belgi-
sche Defensie opdrachten uit binnen het EU-kader of voor de VN. Tegenwoordig 
steunt Defensie voor deze opdrachten ook op GPS, waardoor we de Amerikaanse 
steun nodig hebben. Het gebruik van het Europese Galileo, en meer bepaald 
de PRS-navigatiedienst voor Defensie, zal de lidstaten van de Europese Unie, 
waaronder België, meer autonomie en autoriteit verlenen. Bovendien beschikt 
PRS over specifieke instrumenten die een effectieve controle en beheer van 
onder meer hoogwaardige militaire capaciteiten mogelijk maken. 

In de praktijk, aangezien Defensie ingezet wordt zowel binnen een EU- als 
binnen een NAVO-kader, zullen de toekomstige generaties van militaire GNSS-
ontvangers gelijktijdig Galileo en GPS gebruiken. Hierdoor zal niet enkel de 
nauwkeurigheid van de navigatie toenemen, maar ook de weerbaarheid van de 
navigatie bij verstoring en cyberaanvallen.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q

Trefwoorden: navigatie, GPS, Galileo, PRS, CPA, spoofing, jamming, 

cryptografische algoritmes, authentificatie
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