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USA: SYGNAŁY Z GALILEO OFICJALNIE
DOPUSZCZONE DO WYKORZYSTANIA?
Eksperci są zdania, że w trakcie najbliższego posiedzenia Federalnej Komisji Łączności
(FCC) w dniu 15 listopada w skutek głosowania amerykańskie przedsiębiorstwa dostaną
pozwolenie by oﬁcjalnie wykorzystywać sygnały pochodzące z europejskiego systemu
nawigacji satelitarnej Galileo.
Przewodniczący FCC, Ajit Pai w opublikowanym na swoim blogu poście wskazał, że członkowie Komisji
w listopadzie zajmą się dziewięcioma zagadnieniami związanymi z kosmosem - w tym głosowaniem
nad zezwoleniem na wykorzystanie sygnałów Galileo przez amerykańskie podmioty, które ma odbyć
się na następnym otwartym posiedzeniu komisji w dniu 15 listopada.
„Zaczynamy ulepszać technologię nawigacji satelitarnej, z której miliony Amerykanów korzystają
codziennie, nawet o tym nie wiedząc, tj. znaną większości Amerykanów jako system GPS. Konsumenci
regularnie korzystają z nawigacji GPS podczas jazdy, aby zlokalizować sklep, a nawet odnaleźć swoje
telefony. Tymczasem ﬁrmy używają GPS do precyzyjnych pomiarów w rolnictwie, śledzenia pojazdów i
monitorowania dronów. Biorąc pod uwagę wszystkie te zastosowania, ważne jest, aby podjąć kroki w
celu poprawy systemu GPS, kiedy to tylko możliwe. Dlatego w listopadzie Komisja będzie głosować
nad umożliwieniem amerykańskim urządzeniom dostępu do europejskiego globalnego systemu
nawigacji satelitarnej, znanego jako Galileo. Umożliwienie współpracy systemu Galileo z amerykańską
konstelacją satelitów GPS powinno uczynić system GPS bardziej precyzyjnym, niezawodnym i
odpornym – z korzyścią dla konsumentów i ﬁrm.” – można przeczytać na blogu przewodniczącego
FCC.
Dopuszczenie do oﬁcjalnego wykorzystania nawigacji Galileo będzie decyzją o doniosłych
praktycznych konsekwencjach. Już w 2015 r. Narodowa Agencja ds. Telekomunikacji i Informacji
(NTIA) przedłożyła do FCC wniosek Komisji Europejskiej o uchylenie niektórych zasad licencjonowania
w celu zezwolenia nie-federalnym amerykańskim stacjom naziemnym na korzystanie z sygnału
Galileo. Chociaż sygnały te były transmitowane do Stanów Zjednoczonych już od jakiegoś czasu i za
ich wykorzystanie nie były nakładane kary, to w skutek braku rozstrzygnięcia FCC sygnały Galileo nie
mogły być wykorzystywane oﬁcjalnie.
Tim Farrar, konsultant technologiczny branży satelitarnej i założyciel TMF Associates uważa, że
używanie sygnałów Galileo zostanie oﬁcjalnie dopuszczone dla amerykańskich podmiotów.
"Zazwyczaj nie poddaje się pod głosowanie kwestii, co do których nie wiesz, jakie zapadnie
rozstrzygnięcie” - powiedział Farrar. „[W składzie Komisji] masz jeszcze trzech republikanów i jednego
demokratę i byłoby bardzo dziwnym, gdyby przewodniczący FCC wprowadził do porządku dziennego
kwestię, co do której nie miałby wsparcia ze strony swoich republikańskich kolegów" – komentuje.

