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SAMMANFATTNING  
 
Navigering med UAV:er kräver att farkostens och eventuellt ett måls position går att mäta ut under 
flygtillfället. I det allra flesta fall önskas en så hög noggrannhet som möjligt på positionen. DECCA är 
ett pensionerat system som var konstruerat för att läsa av fasförändringar mellan multiplar av en 
grundfrekvens. Systemet hade analoga mätare som gav utslag på förändringen av fasen och 
positionen kunde mätas ut på speciella kartor med inteferenslinjer som motsvarade en viss 
fasskillnad. GPS ger idag en precision ner på ett par meter, men med optimeringstekniker DGPS går 
det att komma ner i centimeternoggrannhet. Förutsättningen är att UAV:en befinner sig i ett 
geografiskt område med en minimal propagering på GPS-signalen. GPS är ett system som används 
idag och som fortfarande utvecklas. Fokus har lagts på att beskriva hur GPS går till väga för att få en 
hög precision på positioneringen och med de svårigheter som uppkommer med de långa avstånden 
mellan mottagaren och satelliten. En kort beskrivning över DECCA-systemets svagheter och styrkor 
ges, samt en kort sammanställning över hur DECCA och GPS skulle prestera i ett system med 
sändande antenner utplacerade över ett mindre geografisk område.  
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ABSTRACT 
 
UAV navigation requires that the position of the vehicle and perhaps the destination to be measured, 
in flight. The reliability of close accuracy are in most case crucial for a positioning system. DECCA was 
constructed to measure the phase differences between several broadcasting frequencies, where all 
origin from one same fundamental frequency and broadcast as multiples of the source frequency. 
The system had analog meters which indicated the phase differences and with different interference 
lines corresponding to a certain phase different printed on a map, one could denote a rough position 
for the receiver. Today’s GPS grants accuracy within a few meter, but with technology as DGPS the 
precision can extend to a few centimetres. The condition for the precise position is where the GPS-
signal are exposed for minimal propagation effects. Thus, the crucial is the receiver’s geographic 
location. Today GPS is active and used by numerous user around the world, but it is constant under 
development and improvement. The focal point has been to describe how GPS gets a good accuracy 
and the difficulties with the long distances between receiver and satellite. A short description over 
the weakness and strengths in DECCA has been made. And one short compilation over how well 
DECCA and GPS would perform in a system with multiple broadcast antennas, placed over a limited 
geographic area.    
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TACK 
 
Vi vill ge ett tack till ISY:s avdelning för informationskodning. Ett stort tack till vår examinator Robert 
Forchheimer som ställt upp med hjälp under resans gång. Vi vill också rikta ett tack till familj och 
vänner som ställt upp och hjälpt till. Ett sista tack till Jerry Proc som gav oss tillstånd att använda 
bilden på DECCA-kartan i rapporten. 
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NOTATION 

Symbol Betydelse 

  
c Ljusets hastighet 
R Avstånd mätt i tid 
∆𝑡 Överföringstid 
𝑇𝑏 Tidsoffset 
𝑃𝑅𝑛 Förmodade avståndet (nominal pseudo range ) 
Δ𝜙 Fasskillnad 
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Förkortning Betydelse 

  
Bärvåg Radiosignal bärande på information. 
Radionavigering Positioneringsteknik där radiosignaler används för positionering. 
Hyperbolisk 
navigeringssystem 

En positioneringsteknik med fasmätning. 

DECCA Ett brittiskt hyperbolisk radionavigationssystem som användes fram till 
början av 2000-talet. 

Satellit Avser satelliter dedikerade till GPS. 
GNSS Global navigation satellite system, är ett samlingsnamn för 

satellitbaserad positioneringsteknik som GPS, GLONASS och Galileo. 
GPS 
 
DGPS 
 

Ett GNSS system utvecklat och drivs av den amerikanska försvarsmakten. 
Finns tillgängligt i både militärt och kommersiellt bruk. 
Metod för att ta fram information om atmosfäriska fördröjningar på 
signalen. Tekniken använder sig av jämförelser mellan flera sändare.  

  
C/A-kod Fasmodulerad 1023-bitars kodsekvens på GPS-signalen av PNR-karaktär. 
P-kod Krypterat kodsekvens av PNR-karaktär 
PRN Pseudo random noise. En deterministisk sekvens på signalen. Har en 

slumpmässig karaktär. 
Flerpulsmetod Engelskt namn: Multipulse method. Metod för att identifera 

inteferenslinjer mellan hyperboler, så kallade lane, i DECCA. 
ECEF Earth-Center,Earth-fixed är ett jordfixerat kartesisk koordinatsystem.   
UAV Obemannad flygande farkost. 
  
CDMA Code division multiple access. Teknik för att läsa av kod sekvenser.   
  
TOA Time of arrival. Avståndsbestämning som sker med tidmätning av en 

genom luften propagerande radiovåg. 
TDOA Time differntial of arrival. Beskriver framtagandet av position med hjälp 

av differenser i tid. 
LP 
PSK 

Lågpassfilter. 
Phase-shift keying. Metod för att modulera data på bärvåg med hjälp av 
fasändring. 

NCO Numerically controlled oscillator. En oscillator som arbetar med 
tidsdiskreta och diskreta värden.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
 
I takt med den tekniska utvecklingen av obemannade farkoster ställs allt högre krav på farkostens 
arbetsuppgifter och noggrannheten på utförandet av uppgiften. Det kan handla om en önskad hög 
precision på manövreringen av farkosten där det kritiska momentet då blir att kunna fastställa en så 
exakt position som möjligt. 
 
Idag är GNSS den vanligaste tekniken för positionsbestämning där en god precision ges med en 
ganska enkel utrustning i mottagaren. I GPS finns det flera faktorer som avgör noggrannheten på 
positioneringen bl.a. kan atmosfäriska störningar ge fördröjningar i signalen vilket ger utan några 
korrigerar på den uppkomna tidsförlusten en försämrad precision. Signalen kan även drabbas av så 
stora propageringar att en position inte går att utläsas. En del av felen kan lösas med ganska enkla 
metoder. En fördröjning orsakad av jonosfären kan lösas med att jämföra två olika satellitsignaler 
med varandra. Medan andra fel såsom skymd sikt måste åtgärdas genom att flytta på farkosten tills 
kontakt kan upprättas eller använda sig av en annan navigationsteknik för stunden. Med det 
geografiska problemet som utgångspunkt är det en intressant frågeställning ifall teknik från DECCA 
skulle kunna implementeras för att åtgärda nuvarande svagheter i GPS. 
 
Fokusen i detta arbete blir att se om positionering med radiomaster är möjlig med samma precision 
som GPS eller som en kombination av teknik mellan systemen DECCA och GPS. Det hypotetiska 
systemet skulle kunna agera över ett begränsat område och eventuellt bestå av mobila antenner som 
skulle enkelt kunna flyttas runt. Men för att kunna vidareutveckla idén om radiomaster behövs först 
en större kunskap i hur nuvarande GPS fungerar. Hur systemet får sin höga precision och vilka 
faktorer som inverkar i framtagande av positionen. Detsamma gäller hur ett hyperboliskt system 
fungerar och om det är möjligt att höja noggrannheten på ett sådant system med inspiration från 
DECCA.  
 

1.2 SYFTE 
 
Analysera om det är teoretiskt realiserbart att positionera UAV:er i ett system med egna uppsatta 
radiomaster och använda sig av samma metoder som GPS för att nå tillförlitlighet och precision. 
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1.3 METOD OCH KÄLLOR 
 

1.3.1 Avgränsning 
 
Med hänsyn till rapportens längd har en del avgränsningar gjorts för att ge en mer övergripande bild. 
I GPS avsnitten har den största vikten lagts på att sammanställa de viktigaste delarna i systemet så 
att en tydlig bild framställs i hur positionering går till, samt vilka och hur de faktorerna inverkar i 
noggrannheten i systemet. Några delar som rapporten inte förklarar är hur referenstiden tas fram i 
detalj och hur material på utrustningen och komponenter påverkar precisionen. Det är bara några 
exempel som kan vara intressant för en fortsatt granskning. För utförligare beskrivningar av delarna 
som nämns i rapporten hänvisas läsare till referenslitteraturen. 
 
DECCA har beskrivits efter en mer överskådlig bild där förklaring ges hur positionsbestämning gick till 
med systemet.  
 

1.3.2 Källor 
 
Inlärning av de system som behandlas i rapporten har hämtats från litterära källor samt en del 
hemsidor. Informationen om de hyperboliska systemen är för det mesta från 90-talet, under dess 
storhetstid, men grundprincipen i tekniken har varit samma sen start. Det som har förändrats med 
åren är digitaliseringen av utrustningen vilket ökat noggrannheten hos mottagare och givare. Utifrån 
analysen av informationen har en del slutsatser tagits som redovisas i rapporten. 
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2 POSITIONERING MED KOORDINATSYSTEM 
 
Positionen på en farkost kan vara till hjälp att utföra olika typer av uppgifter. De huvudsakliga 
typerna av positioner rapporten tar upp är farkostens nuvarande position och en önskad position att 
förflytta sig till. Den önskade positionen ges som uppgift åt farkostens reglersystem att uppnå genom 
att med passande styrutslag justera sin position. 
 
Position kan anges på olika former för att tala om var punkten befinner sig i förhållande till någon 
referenspunkt. Själva avståndet mellan referenspunkten och den positionerade punkten kan 
beskrivas med hjälp av olika typer av koordinatsystem som lämpar sig bäst för situationen. De olika 
koordinatsystemen kan bestå av bland annat det kartesiska koordinatsystemet, det sfäriska 
koordinatsystemet och det hyperboliska koordinatsystemet. 
 

2.1 KARTESISKT KOORDINATSYSTEM 
 
Det kartesiska koordinatsystemet beskriver en position i förhållande till en x- och y-axel vilka är 
belägna ortogonalt mot varandra (se Figur 1). I 2 dimensioner uttrycks en position med 2 st 
koordinater, ena koordinaten för positionen längs x-axeln och andra koordinaten för positionen längs 
y-axeln.  
(𝑥, 𝑦) 
 
För att uttrycka en punkt i ett tredimensionellt rum används ytterligare en koordinat z som ger 
positionen längs en axel belägen ortogonalt mot x- och y-axlarna.  
(𝑥, 𝑦, 𝑧) 
 
Lämpligt användningsområde för ett kartesiskt koordinatsystem är när positionering ska ske inom ett 
lokalt område där ingen hänsyn behöver tas till krökningen av en yta. Genom att tolka ytan som helt 
plan går det att bestämma en tvådimensionell position och lägga till höjdinformation separat. Det 
kan vara förenklande att med hjälp av radionavigering bara behöva bestämma hur farkosten befinner 
sig områdesmässigt utan information om höjd. Med en luftburen farkost är höjden ofta en nödvändig 
parameter, vilken i sig brukar räcka med att farkosten själv mäter utan hjälp av övriga 
navigationssystemet [1]. 
 

 
Figur 1 Kartesiskt koordinatsystem med X- och Y-axlar med punkten (1,1). 
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2.2 SFÄRISKT KOORDINATSYSTEM 
 
Det sfäriska koordinatsystemet är ett smidigt sätt att beskriva en position i tre dimensioner och 
lämpar sig väl för navigering på jordens yta. Positionen uttrycks i huvudsak av två vinklar mellan en 
referenslinje och ett absolutavstånd mellan mittpunkten och den positionerade punkten. I Figur 2 
visas en illustration på hur en position i tre dimensioner kan uttryckas med 2 vinklar och där punkten 
befinner sig med en radie till origo. 
 

 
Figur 2 Illustration av ett sfäriskt koordinatsystem med positionen P. 

För global positionering används speciella referenslinjer där origo är vid jordens mittpunkt.  

Referenslinjerna består av ekvatorn belägen mitt emellan nord- och syd-polen och nollmeridianen 

belägen i Greenwich i London. Vinklarna uttrycks i grader, minuter och sekunder representerande 

olika grader av noggrannheter. Den vinkel visande höjdförhållandet till ekvatorn kallas för latitud och 

visar positiv vinkel norrut till +90° och negativ vinkel ner till sydpolen -90°. I stället för plus- och 

minustecken skrivs ofta N som i north och S som i south. Den vinkel visande breddförhållandet till 

Greenwich kallas för longitud och visar negativt 180° åt väster och positivt 180° åt öster. Plus och 

minustecknen brukar här ersättas med E som i east och W som i west. Något som skiljer longitud från 

latitud är att koordinaternas precision beror på hur högt positioneringspunkten befinner sig i latitud. 

Ekvatorn har längst omkrets och närmare nordpolen alt. sydpolen minskar omkretsen mot noll vilket 

ger större noggrannhet från det angivna gradantalet [2]. I Figur 3 ges en bild över hur longitud och 

latitud illustreras på Jorden. Greenwich representerar nollmeridianen. 
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Figur 3 En sfär illustrerar jorden där den vänstra sfären visar Latituden och den högra Longituden 
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3 MÄTMETODER FAS OCH TID 
 
Hur avståndet från den sändande källan till mottagaren räknas fram skiljer sig både inom som mellan 
systemen DECCA och GPS. De huvudsakliga metoden i GPS är TOA medan i DECCA är fasmätningen 
den centrala.  

3.1 TOA -TIME OF ARRIVAL 
 
En av de mer vanliga mätmetoderna för avståndsbestämning är tidmätning av en genom luften 
propagerande radiovåg. Metoden används normalt till att ta fram positionen med hjälp av 
trilateration (se 4.1.6). Tidmätningen består av att den sändande enheten känner till den tid då 
signalen skickas och mottagaren läser av vilken tid signalen tas emot. Avståndet tas fram med hjälp 
av att den mätta tiden multipliceras med radiovågens propageringshastighet som vanligtvis utgörs av 
ljusets hastighet.  
 

3.2 TDOA 
 
Time difference of arrival går ut på att en sändare skickar iväg en puls som tas emot av två eller fler 
stationer med kända positioner. Metoden förkortas TDOA men kallas även för multilateration som 
beskriver framtagandet av position med hjälp av differenser i tid. De mottagna stationernas olika 
positioner innebär att den sända signalen kan nå dem med en viss fördröjning relativt dem emellan 
och på så vis går det att få fram hur sändaren befinner sig relaterat till dem. Om det tar tid t1 för 
signalen att nå mottagare m1 och en längre tid t2 för signalen att nå mottagare m2 skiljer sig tiden 
med ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 att nå de respektive mottagarna. För sändaren finns det ett oändligt antal 
positioner att befinna sig på för att det ska skilja sig lika mycket i tid ∆𝑡 mellan mottagarnas 
mottagningstider. Alla de positionerna förhåller sig dock längs en hyperboloid belägen konkavt mot 
m1 om t1<t2 och mot m2 om t1>t2. För att få en mer preciserad position läggs det till ytterligare en 
mottagare för att få fram tidsdifferens mellan ett nytt par av mottagare. På så sätt fås två stycken 
hyperboloider som vid genomskärning av varandra bildar en kurva som sändaren kan befinna sig på. 
Läggs därefter en fjärde mottagare kan en tredje hyperboloid fås och med vilken det går att skära 
den redan existerande skärningslinjen för att få fram en exakt position. 
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3.3 AVSTÅNDSBESTÄMNING MED HJÄLP AV FASMÄTNING 
 
För mätning med bättre precision där TOA tidigare begränsat precisionen brukar fasbestämning 
mellan en sänd signal och en lokalt genererad signal utöka precisionen ytterligare. Normalt är att 
både sänd radiovåg och lokalt oscillerad våg är i form av sinusvåg. Detta gör att fasen kan bestämmas 
momentant. 
 
En av de vanligare metoderna att mäta avstånd mellan en sändare och mottagare är att läsa av 
fasändringen mellan en sänd radiovåg ofta nämnd som bärvåg och en lokalt oscillerad våg hos en 
mottagare. De kan skrivas som 𝑥𝑐(𝑡) = cos(𝑓𝑐 ∗ 𝑡) för den mottagna signalen samt  
𝑥𝑙𝑜(𝑡) = cos(𝑓𝑙𝑜 ∗ 𝑡) för den lokala signalen. Den mottagna vågen från en antenn matas in i en krets 
där den multipliceras med den lokalt oscillerade vågen. Som resultat från multipliceraren fås en 
summa och en differens av vinklarna på bärvågen respektive mottagarvågen. För att få fram fasen är 
det lämpligt att med hjälp av ett LP-filter filtrera bort den term innehållande summan av vinklarna. 
En matematisk illustration av multiplikation av två signaler är. 
 

𝑥𝑟𝑥(𝑡) ∗ 𝑥𝑙𝑜(𝑡) => cos(𝑓𝑐 ∗ 𝑡) ∗ cos(𝑓𝑙𝑜 ∗ 𝑡) =
1

2
(cos((𝑓𝑐 + 𝑓𝑙𝑜) ∗ 𝑡) + cos((𝑓𝑐 − 𝑓2𝑙𝑜) ∗ 𝑡)). 

 

Där summan av frekvenserna består av termen  
1

2
cos((𝑓𝑐 + 𝑓𝑙𝑜) ∗ 𝑡) och differensen av frekvenserna 

består av termen 
1

2
cos((𝑓𝑐 − 𝑓𝑙𝑜) ∗ 𝑡). Det intressanta vid mätningen är differensen på frekvenserna 

och med ett LP-filter kan summasignalen filtreras bort. 
 
Om den sända signalen har exakt samma frekvens som den interna består produkten endast av en 
signal med dubbla frekvensen då den termen med skillnaden blir noll. Detta ger till följd att signalen 
förblir konstant med frekvens 𝑓 = 0 efter LP-filtret. Hur denna signal förhåller sig i amplitud beror på 
hur den inmatade signalen ligger i fas med den interna signalen. Följande uttryck visar hur en 
fasskillnad ϕ syns vid signalmixningen med båda frekvenser identiska med varandra ƒ. 
 
𝑥𝑐(𝑡) = cos(𝑓 ∗ 𝑡 + 𝜑), 𝑥𝑙𝑜(𝑡) = cos(𝑓 ∗ 𝑡). 

cos(𝑓 ∗ 𝑡 + 𝜑) ∗ cos(𝑓 ∗ 𝑡) =
1

2
(cos(2𝑓 ∗ 𝑡 + 𝜑) + cos(𝜑)). 

 
Det som blir kvar efter LP-filtrering blir då cos 𝜑. I Figur 4 illustrerar ett signalschema med insignal, 
lokal signal, LP-filter samt den resulterande signalen. 
 

 
Figur 4 Signalmixning 

Fasvinkeln kan sedan tas fram genom att beräkna arccos(cos(𝜑)). 
 
Avståndsförändringen mellan sändare och mottagare är direkt proportionell med förändringen i fas 
mellan vågorna. Hur mycket ett antal grader i fas motsvarar i antalet meter sträcka beror på 
våglängden på den sända vågen. Våglängden varierar i sin tur med vilken frekvens vågorna har samt i 
vilken hastighet de propagerar genom luften. Som propageringshastighet används vanligtvis ljusets 
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hastighet i vakuum c = 299 792 458 m/s. Med frekvensen ƒ och ljusets hastighet c fås våglängden 𝜆 =
𝑐

𝑓
  och därefter går det att dela in den i 360° fas för att få resulterande  

𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝜑
=

𝜆

360o.  

 
Vanligt är att sträckan som ska mätas är längre än en vågperiod av den sända radiovågen. Detta leder 
till att det inte går att bestämma i vilken av perioderna fasen befinner sig i med enbart en momentan 
avläsning av fasläget för de två vågorna. För att få med antalet hela perioder i mätningen krävs därför 
att summan av den avlästa fasen sparas i någon form för att kunna avläsas under navigationens gång. 
Ett alternativ kan vara att fasmätningen kompletteras med en annan typ av mätning som t.ex. 
tidmätning av en sänd radiopuls (time of arrival). Fasmätningen skulle i det fallet stå för den 
resterande precisionen som önskas få fram där tidmätningen inte räcker till. Själva idén är då att den 
kompletterande mätningen har en precision som räcker till för att kunna skilja åt två perioder av 
fasmätningsvågen. I Figur 5 nedan visar hur fasen bestäms inom en period av en cykel samt att 
resterande cykler inte syns momentant. 
 

 
Figur 5 Hur fasen bestäms inom en period av en cykel 

 
För att metoden ska fungera idealt ska den sända radiovågen ha precis samma frekvens som 
mottagarens lokala frekvens vid det skedet då mottagaren står helt stilla i förhållande till den 
sändande stationen. Vid det skedet ska den mottagna radiovågen och den lokala vågen ligga stilla i 
fas mellan varandra med godtycklig fasvinkel. Då den mottagande enheten börjar röra sig med en 
hastighet skild från sändaren är det absolutbelopp-hastigheten i förhållande till sändaren som är 
avgörande för den dopplereffekt som uppstår. Dopplereffekten som uppstår betyder att den 
frekvenskälla som rör sig bortåt från den stillastående frekvenskällan oscillerar med en lite högre 
frekvens. Den våg med högre frekvens driver då iväg i fas mot den mottagna vågen som är sänd från 
den stillastående källan. 
Hastigheterna i det följande matematiska uttrycket avser rörelser direkt mot och ifrån varandra 
gällande observerare och sändare. 
 

 𝑓 =
𝑐+𝑣𝑟

𝑐+𝑣𝑠
∗ 𝑓0.  

 
𝑐 betecknar hastigheten för en våg att propagera i det medium som avses. Frekvensen 𝑓0 är källans 
frekvens och ƒ är den observerade frekvensen. vr  är hastigheten hos den mottagande enheten 
relativt till mediumet och avser en rörelse direkt mot sändarenheten. vs  är hastigheten hos den 
sändande enheten i förhållande till mediumet och avser en rörelse rakt från den observerande 
enheten.  
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4 GPS 
 
Global Positioning System, GPS, är ett satellitbaserat navigationssystem för positionsbestämning 
utvecklat av den amerikanska försvarsmakten och som innefattar ett 30-tal satelliter. GPS är idag den 
dominerande tekniken för positionering och används i en rad applikationer, däribland i flygplan, 
fartyg och mobiltelefoner. Systemet har en hög noggrannheten på ett par meter, men med hjälp av 
metoder som DGPS går det att utöka ner till ett par centimeter. Precisionen på positionen avgörs av 
flera faktorer av vilka några kommer att bearbetas i avsnittet.  

4.1 INTRODUKTION 
 
GPS är ett omfattande system med många olika delar som samverkar med varandra. För att ge en 
bättre kännedom över systemet följer här en sammanställd beskrivning över några viktiga delar i 
systemet och hur de spelar in på bestämningen av position. Inledningsvis görs en presentation om 
vad det ingår för delar i systemet följt av mer ingående beskrivningar om de olika delarna som består 
av satelliternas dataström, replikering av satellitklockor hos mottagaren, signalens påverkan samt 
beräkning av position. 
 
Många av de tekniska lösningarna som beskrivs hos mottagaren har varianter där olika typer av 
hårdvara kan hantera störningar i mottagna signaler samt ge korrekta klockor. Det mesta som är 
beskrivet kommer från en bok [3] som har sammanfattat dokumentet ICD-200 för att få med de delar 
som är väsentliga för att förstå hur positionering och klockor beräknas. Hur uträkningar utförs i detalj 
i hårdvara kan variera och nämns i denna rapport som något som kan spela in i prestandan. Själva 
syftet är att visa vad det finns för delar i systemet och vad det går att göra med dem [3]. 
 
  



 

12 
 

 

4.1.1 Satelliter 
 
Satelliterna kretsar i cirkulära1 omloppsbanor runt jorden på en höjd av ca 20 000 km [4] och med en 
hastighet på ca 13 900 km/h [5]. Konstellationen består av 6 omloppsbanor med minst 4 satelliter 
fördelade över varje omloppsbana (Se Figur 6). Varje omloppsbana är fixerad med jorden som 
mittpunkt.  
 

 

 
Figur 6 Satellitkonstellationens omloppsbanor  

Satelliternas placeringar och rörelser följer Keplers och Newtons lagar om hur mindre objekt ter sig 
runt ett större objekt och vilka krafter som påverkar objektets omloppsbana. I förhållandevis till 
jordens gravitationskraft är andra himlakroppars inverkan så små att det oftast handlar om minimala 
åtgärder för att motverka dem. Den största inverkande faktorn är jordens gravitation [6]. 
Kontrollsegmentet övervakar satelliterna och justerar deras position och omloppsbanor efter behov, 
som att korrigera för gravitationskrafter. För att ta fram och visa positionen på satelliten går det att 
använda sig av ett jord-fixerat kartesiskt koordinatsystem där origo är vid jordens mittpunkt [7] .  
 
Konstellationen är utformad så att en mottagare, oavsett var den befinner sig på jorden, ska kunna få 
kontakt med minst 4 satelliter samtidigt [6].  
 

                                                           
1 För enkelhetens skull illustreras jorden som en helt rund sfär men är egentligen mer av elliptisk form.  
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4.1.2 GPS-signal 
 

Satelliterna sänder synkroniserat till varandra kontinuerligt L1 och L2 bärvågen. L1 sänds på 
frekvensen 1 575,42 MHz och L2 på frekvenser 1 227,60 MHz. Datan i bärvågen tas fram med hjälp av 
kodsekvenser C/A (Coarse Acquisition) och P(Y) (Precision code). C/A-koderna är tillgängliga för civilt 
bruk medan P(Y)-koderna används av militären [3]. 
 
C/A-koden är en 1023 bitar lång pseudo random noise (PRN) sekvens som upprepar sig varje 
millisekund. Varje satellit har en unik C/A-kod som mottagaren använder sig av för att ta reda på 
vilken satellit den har kontakt med. En mottagare kan med den tekniken känna igen flera olika 
satelliter på samma frekvens genom att använda sig av CMDA-princip. Det hela bygger på att  
PRN-koderna är ortogonal mot varandra. 
  
P-koden är en krypterad PRN signal som är ca 720 gigabyte lång. På grund av storleken återupprepas 
den bara en gång i veckan och den sänds med en hastighet på 10,23 Mbit/s. Med rätt nyckel får 
mottagaren tillgång till P(Y) koden med mer detaljerad information på faktorer som kan påverka 
noggrannheten som bland annat kosmiska störningar. Till skillnad från C/A är P-koden inte unik för 
varje satellit utan är en del i masterkoden som är på ca 26 terabyte. Den kod som sänds varje vecka 
från satelliten är alltså en del av masterkoden och masterkoden upprepas varje 267 dag [6]. 
 
L1 signalen innehåller de både koderna C/A och P(Y) medan L2 endast P(Y). Utöver koderna 
innehåller signalerna navigationsmeddelandet som innehåller information om bl.a. tiden när 
meddelandet skickades, efemeriden (exakt position på satelliten), almanackan och satellitens ID-
nummer [8]. 

 

4.1.3 Referenstid 
 
Referenstiden är den tid som används till att synkronisera klockorna i systemet. GPS använder sig av, 
i förenklad terminologi, en master klocka. Masterklockan ger referenstiden som satelliternas klockor 
försöker efterlikna. Genom att jämföra tiden med master klockan går det att se hur mycket klockan 
avviker mot referensklockan i tid och frekvens. Felen räknas fram för respektive satellit och sänds 
upp till satelliten. Feltermerna har satelliterna sedan sparade en period för att skicka som data till 
mottagaren. Referenstiden kan ses som exakt och med exakt så menas att det är så noggrant som 
det går att få i dagens läge. Termen master klocka avser inte en fysisk klocka utan en referenstid som 
skapats och korrigeras från masterstationen, (se Kontrollsegmentet) [3]. 
 

4.1.4 Överföringstid 
 
Överföringstiden är tiden det tar för signalen att åka från satelliten ner till mottagaren, alltså 
differensen mellan den mottagna och skickade tiden. Eftersom signalen redan innehåller 
informationen om den skickade-tiden räcker det att mottagaren bestämmer tiden då signalen togs 
emot. Enklast är att klocka signalen så fort den anländer och spara undan det värdet.  
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4.1.5 Avstånd  
 
Den enklaste metoden att bestämma avståndet mellan en satellit och en mottagare är att jämföra 
tidsskillnaden i C/A-koden mellan den lokalt generade i mottagaren och den mottagna koden från 
satelliten. Som tidigare nämnt är systemet synkront vilket innebär att koden genereras vid samma 
tidpunkt. Därför går det att bestämma tidsskillnaden med att förskjuta den mottagna C/A koden tills 
den överensstämmer med den lokala. Avståndet, mellan mottagaren och satelliten, kan då beräknas 
med att multiplicera överföringstiden med hastigheten på signalen. Signalerna rör sig med en 
hastighet på ca 3*10^8 m/s d.v.s. ljushastigheten. Avståndsformeln blir således: 𝑅 = 𝑐 ∗ ∆𝑇. Där c är 
ljushastigheten, △T är överföringstiden och R är relativa avståndet [9]. Figur 7 illustrerar hur 
avståndsbestämning mellan satellit och mottagare kan se ut. 

 
Figur 7 Illustration över avståndmätning mellan en mottagare och satellit. R är avståndet och Tm-Ts är skillnaden mellan 
mottagens och den skickade tiden (utan klockfel). 

  



 

15 
 

4.1.6 Trilateration 
 
GPS använder huvudsakligen trilateration vid positionsbestämning där en skärningspunkt bestäms 
med ett sfäriskt koordinatsystem med fyra eller fler satelliter. Trilateration ska inte förväxlas med 
triangulering som använder sig av vinklar för att bestämma positionering. Här följer en enkel 
beskrivning på metoden. Varje satellit kan ses som en punkt i mitten av en sfär. För varje ny satellit 
ritas upp en ny sfär med en mittpunkt. Med 3 sfärer går det att urskilja en enda skärningspunkt, 
vilket är positionen på mottagaren (se Figur 8). Den 4:e satelliten används för att synkronisera 
klockan till korrekt tid (Läs mer Utökad precision, Klocksynkronisering). Positionen uttrycks i longitud, 
latitud och altitud och kan visas grafiskt på en skärm [10]. 

 
 

 
Figur 8 Trilateration i 2 dimensioner där skärningspunkten P är positionen. 

Skärningspunkten är i det här fallet ett ganska stort område, där positionen kan variera upp till 10-
tals meter. Genom att använda sig av flera satelliter går det att minska det tänkbara området och 
därmed öka noggrannheten. Med den nuvarande mängden satelliter är det fullt möjligt att få kontakt 
med 9 stycken samtidigt [7]. 
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Figur 9 Trilateration 

 
 
Figur 9 visar en mer detaljerad bild över metoden. Till en början vet inte mottagaren exakt var den 
befinner sig utan har flera tänkbara positioner. Pilspetsarna i figuren representerar de olika punkter 
där mottagaren kan befinna sig. Ifrån punkten ritas en sfär upp där avståndet till satelliten blir radien 
och satelliten mittpunkten. När skärningspunkten är framräknad vet mottagaren var den befinner sig. 

 

4.2 UPPDELNING SEGMENT 
 
GPS är indelad i 3 huvudområden, användar-, rymd- och kontrollsegmentet 
 

4.2.1 Användarsegmentet 
 
Segmentet består av utrustning gjord för att ta emot GPS-signaler, alltså GPS-mottagare. Hit räknas 
både militära som kommersiella GPS-mottagare. 
 

4.2.2 Rymdsegmentet 
 
All utrustning tillägnad åt området utanför jordens atmosfär tillhör rymdsegmentet. I början bestod 
GPS av 24 satelliter, men har med tiden utökat till 32 stycken [11]. På grund av underhåll och 
reparationer kan antalet satelliter som är i drift variera, men systemet har alltid minst 24 satelliter i 
drift samtidigt. Antalet satelliter väntas utökas i framtiden, men redan idag kan det europeiska 
Galileo satelliterna samköras med GPS [12].  
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4.2.3 Kontrollsegmentet 

 
Satelliterna övervakas av ett nätverk med antenner och övervakningsstationer runtom i världen. I 
nätverket finns en masterstation som övervakar hela systemet och kommunicerar via antennerna 
med satelliterna. Masterstationen är lokaliserad på flygbasen Schriever i Colorado Springs och består 
av utrustning och personal som underhåller och kontrollera hela systemet [11]. Via 
övervakningsstationerna kan masterstationen följa alla satelliters rörelser och detektera avvikelser i 
deras omloppsbanor. Avvikelserna som drabbar och får omloppsbanan ur position är bland annat 
gravitationsfält från Jorden, men också från andra himlakroppar som månen eller solen. 
Kontrollsegmentet korrigerar omloppsbanan efter avvikelserna genom att positionera om satelliten 
med små manövrar [7]. 
 
Masterstation fyller flera viktiga funktioner för att GPS ska vara användbart. Det är härifrån som 
referenstiden räknas fram och justeras hela tiden med data från resten av systemet samt från andra 
källor som olika väderinstitut. Väderinstituten ger data om väderfenomen som kan tidsfördröja GPS-
signalen och olika rymdobservatorium ger information om ”astronomiska effekter” som kosmisk 
strålningen, relativistiska effekter, gravitationsfält och andra krafter som kan påverka satelliter och 
signaler ute i rymden. En del av informationen skickas vidare upp till satelliten som 
korrigeringstermer och läggs som data i navigationsmeddelandet så att även mottagaren kan ta del 
av informationen. Utöver att ha koll på tid och veckonummer utförs en rad olika beräkningar bl.a. att 
ta fram satelliternas positioner runt Jorden (se Almanackan). Operatörerna kan även beordra datorn 
att manövrera satelliterna till nya positioner och skicka uppdateringar till mjukvaran i satelliten. För 
en sammanfattad beskrivning över systemet se Figur 10 [7]. 

 

 
Figur 10 Kontrollsegmentet 
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4.3 DATASTRÖM FRÅN SATELLIT 
 
Satelliterna sänder data till mottagarna i en takt av 50 bit/s som består av olika delar information.  
Informationen beskriver bl.a. tiden i sekunder som satellitens klocka står på, hur mycket satellitens 
klocka går fel i förhållande till referenstiden, data om hur signalerna fördröjs och data om 
satelliternas positioner i sina banor runt jorden som funktion av tiden. 
 

4.3.1 Format 
 

Varje satellit sänder sekvenser av pseudo random noise-karaktär. Sekvenserna kallas förkortat för 
PRN-kod och består av diskreta ’1’- och ’0’-värden med olika längd i till synes slumpmässiga men 
kända sekvenser.  
 
Metoden att plocka fram data från respektive satellit är CDMA (code division multiple access) vilket 
menas att det på samma bärvåg går att skicka data från flera satelliter samtidigt. På så sätt går det 
att få fram data tillhörande önskad satellit med hjälp av att kombinera mottagen sekvens med rätt 
kodnyckel tillhörande respektive sändare.  
 
Själva bitarna i PNR-sekvensen är kända och kallas som tidigare nämnts för C/A-kod. De är de minsta 
beståndsdelarna i framtagandet av data och är modulerade med PSK på bärvågen. Av 1023 stycken 
kodchip fås en C/A-kodbit där en kombination av 20 stycken bildar en databit. De resulterande 
databitarna kommer då i en takt av 50 Hz (se Figur 11) [3]. 
 
 

 
Figur 11 Hur de olika bitarna förhåller sig till varandra 
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Det data som skickas är indelat i fem stycken så kallade subframe-ramar som var och en innehåller en 
bestämd del av det totala data som skickas. En subframe består av 10 st ord om 30 bitar och börjar 
alltid med att de två första orden innehåller telemetridata och “hand over”-data. Telemetridata 
innehåller alltid en konstant bitsekvens som är till för att mottagaren ska kunna identifiera början på 
varje subframe och resten av bitarna innehåller ytterligare information till auktoriserade användare. 
Hand over-datat används av mottagare till att kunna gå över mellan de olika PNR-sekvenserna C/A- 
och P(Y)-kod samt för att ge information om signalen är pålitlig för tillfället. Hand over innehåller 
också time-of-week-data som mottagaren behöver för att replikera sin klocka genom att räkna 
antalet sekunder som gått sedan veckans början. 
 
Här följer kortfattat vad som ingår i de fem olika subframe-ramar som sänds. 
Subframe: 
1: GPS veckonummer, rådande skick och pålitlighet på satellitens klocka, korrigeringstermer för 
klockan. 
2 och 3: Efemerid 
4 & 5: Almanacka och tillstånd för satellit 25 - 32, specialmeddelanden, konfigurationsflaggor för 
satelliterna och data om jonosfärens rådande tillstånd överlag [12]. 
 

4.3.2 Klockkorrigering 
 
En viktig del för att få god precision i tidtagningssystemet är att var och en av satelliterna skickar med 
en korrigeringsterm som visar hur mycket fel deras klocka visar relaterat till GPS-referenstiden. 
Denna term är framtagen genom att satelliterna via kontakt med en GPS-masterstation får reda på 
hur deras klocka förhåller sig till den referenstid som masterklockan på marknivån har. Termen är 
uppdelad i tre parametrar, avvikelsen från det korrekta klockslaget, drift från det korrekta klockslaget 
och förändring av drift i förhållande till masterklockan. Med denna information kan mottagaren 
korrigera sin replikerade klocka för att bättre stämma överens med GPS-masterklockan. 
 

4.3.3 Efemerid 
 
Efemerid kallas den data som innehåller detaljerad information om satellitens bana. Bandata 
används för att beräkna fram satellitens exakta position. På grund av satellitens förflyttning i 
omloppsbanan anses data endast vara giltigt under 4 timmar. Satelliten sänder efemeriden var 30:e 
sekund och data uppdateras varannan timme [1]. 
 

4.3.4 Almanackan 
 

Almanackan innehåller status om vilka satelliter som är i drift och en uppskattad bandata för alla 
satelliter. Med bandatan kan GPS-mottagaren ta fram ungefärliga positioner över alla satelliter i 
konstellationen som en funktion av tiden. På så sätt vet mottagaren vilka satelliter det är lönt att 
söka efter vid tillfället vilket snabbar på initieringen. På grund av att almanackan ska täcka hela 
satellitkonstellationen blir det en hel del data som måste skickas till mottagaren. En signal rymmer 
inte en komplett samling av almanackan, utan datan skickas utspridd i följdserie efter varandra. Det 
tar ca 12,5 min för alla subframe-ramar att skickas. Almanackan anses vara giltig i 180 dagar innan 
den behöver uppdateras på nytt [1].  
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4.4 KLOCKMODELL 
 
Själva tidräkningen hos en mottagare går vanligtvis ut på att flera ur används med olika antalet tick 
och med olika storlek i tid på ticken. Mottagaren har en uppsättning av dessa klockor särskilt 
tillhörande varje satellit den har kontakt med. Tillsammans med dessa replika-klockor har 
mottagaren en masterklocka vars syfte är att gå synkront med GPS-systemets mastertid. Med hjälp 
av differentiell uträkning av olika mottagna satelliters positioner samt deras repliker av tid kan 
mottagaren få fram hur mastertiden ska gå. 
 
Standard är att använda sig av ur som räknar 0-0.977 mikrosekunder, 0-1 millisekunder räknandes i 
1023 stycken 0,977 mikrosekunders-tick, 0-20 millisekunder räknandes i 1 millisekunders-tick och 0-1 
sekunder räknandes i 20 millisekunders-tick (se Figur 12). Ovanför dessa finns även ett ur som räknar 
antalet sekunder gångna sedan veckans början från natten mellan söndag och måndag. Den 
sistnämnda är den enda som förs över som ett värde över dataströmmen. Alla de andra uren 
synkroniseras och ser till att nollställas med hjälp av olika avläsbara periodiciteter i den ankomna 
signalen. På så sätt räknar uren varken för mycket eller för lite i förhållande till varandra efter 
flertalet räkneperioder [3]. 
 
 

 
Figur 12 Illustration på klockorna i satelliterna 
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4.5 REPLIKERING AV GPS-TID HOS MOTTAGAREN 
 
Hela systemet har en referenstid styrd av GPS-masterklockan som alla enheter har till uppgift att 
skapa en så noggrant överensstämmande replika av som möjligt. Mastertiden bestäms hos en central 
på marken som via markstationer har kommunikation med satelliterna (se Kontrollsegmentet). 
Markstationerna läser vad satelliterna visar för tid och den takt deras lokala oscillatorer arbetar med 
för att sedan räkna ut hur mycket fel i tid de ligger, hur de avviker i frekvens och förändringstakten i 
frekvensen. Denna information lagras och tillhör individuellt respektive satellit och överförs via 
dataström till den mottagare som har kontakt. Med hjälp av information om tidsavvikelsen hos varje 
satellit kan satelliterna avvika på olika sätt medan mottagaren av signalerna kan räkna med olika 
satelliters tider som om de gick precis synkront med varandra och masterklockan. 
 
För att bestämma avstånd mellan mottagare och satelliter krävs som tidigare nämnts någon form av 
tidtagning av en propagerande signal. För detta behöver mottagaren information om tiden då 
signalen sänds från satelliten och tiden då signalen anländer till mottagaren. Hos mottagaren finns 
därför en uppsättning av klockor som visar en replikering av respektive satellits klocka som 
mottagaren har kontakt med samt en beräknad klocka som går synkront med GPS-referenstid. 
 
Replikering av en satellits klocka sker genom faslåsning och perioddetektering av olika former från 
dataströmmen som mottagaren tar emot. De olika uren som tidigare nämnts använder varsin del av 
signalen för att synkroniserar sig eftersom de behöver visa rätt värden även om de går i synkron takt 
med varandra.  
 
Det snabbast räknande uret 0-0.977 mikrosekunder använder sig av den mottagna 
bärvågsfrekvensen som skalats ner med en faktor 154 för att resultera i en frekvens på 10.23 MHz. 
Räknande i den takten ger då uret 10 stycken ticks under en cykel. En cykels period motsvarar i sin 
tur perioden på C/A-kodbitarna och ser till att räkna från noll då början på en kodbit detekteras. 
 
Det ur som räknar 0-1 millisekunder består av 1023 ticks och räknar i samma takt som C/A-
kodbitarna anländer vilken är på 1,023 MHz. Ett tick på räknaren motsvarar då en cykel på 0,977 
mikrosekundersräknaren. Synkroniseringen av uret går till så att mottagaren detekterar början av en 
period på C/A-kodens PNR-sekvens. Genom korrelation av sekvensens replika och den mottagna 
sekvensen kan mottagaren precisera var i sekvensen den mottagna signalen befinner sig. På så sätt 
kan uret få signal på att vid rätt tillfälle räkna från noll. 
 
Det ur som räknar 0-20 millisekunder räknar i en takt av 1 kHz och består av 20 ticks. Periodstarten 
bestäms där av början på den databit som blir till från avkodningen av 20 stycken C/A-kodbitar. 
 
Det ur som räknar 0-1 sekunder räknar i en takt av 50 Hz och består av 50 ticks. En periodstart av 
detta ur kan korrekt bestämmas genom nollställning vid varje början av en startsekvens som finns i 
början av varje ord som i sig består av 30 st databitar. Eftersom ett ord tar sex sekunder att sändas 
innan nästa ord påbörjas kommer urets synkronisering säkerställas var sjätte period [3]. 
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4.6 SIGNALPROPAGERING FÖRDRÖJNING 
 
På grund av satelliternas bestämda positioner och att satellitens omloppsbana inte är helt cirkulära, 
mer av elliptisk form, så kommer avstånden till mottagaren alltid vara olika långa. Rimligtvis kommer 
signalen från den närmaste satelliten att anlända först, men en signal kan drabbas av fördröjningar, 
t.ex. kan atmosfäriska störningar fördröja signalen. I L1- och L2-signalen finns data om propageringen 
som mottagaren kan använda sig av för att korrigera avvikelserna och på så sätt öka precisionen på 
positionen. De atmosfäriska störningarna är oberäkneliga på det sättet att de inte går att förutse när 
de inträffar. Eftersom fördröjningar i signalen påverkar överföringstiden går det att få fram 
tidsfördröjningen orsakad av de atmosfäriska störningarna genom att jämföra L1 och L2 signalen med 
varandra. Det finns en stor chans att en av signalerna klarar sig undan att drabbas av störningen. 
Skulle störningen drabba båda signalerna går det inte att få fram tidsfelet med jämförelsen och 
noggrannheten på positioneringen riskerar att äventyras.  Men på grund av att L2 enbart sänder med 
P(Y)-kod kräver jämförelsen att mottagaren har tillgång till den koden. Vanliga kommersiella 
mottagare har därför inte denna möjlighet ta reda på felet [6].  
De flesta mottagare har idag hårdvara för att kunna ta emot flera signaler samtidigt. 

 

4.6.1 Klocksynkronisering 
 
Satelliterna använder sig av atomur som har en väldig hög noggrannhet. Tiden i satelliten kan anses 
vara exakt, men till skillnad från satelliterna använder de flesta mottagare vanliga kristalloscillatorer 
som har en mycket lägre noggrannhet än atomuren [3].  
 
Eftersom det tar en stund för signalen att överföras mellan satelliten och mottagaren hinner en del 
information bli “gammal” innan den når fram. För att kunna beräkna överföringstiden gäller det att 
klockan i mottagaren och klockan i satelliten är synkroniserade med varandra. För att demonstrera 
det följer här ett enkelt exempel. 

 

4.6.2 Exempel Klocksynkronisering  
 
Överföringstiden från respektive satellit har blivit uppmätt. Den streckade linjen representerar tiden 
om den varit helt synkroniserad mellan satellit och mottagaren. Därefter följande tider är efter 
nummer ordning på satelliter (S1-S3), 70 ms, 75 ms och 65 ms.  Med avståndsformeln från 4.1.5 
Avstånd fås de olika avstånden till R1= 21 000 km, R2 = 22 500 km och R3 = 19 500 km se tabell 1.  
 
Låt oss säga att mottagaren räknar 5 ms långsammare än satellitklockan vilket skulle innebära att 
överföringstiden, △t, ökade på med 5 ms på samtliga tider. De nya tiderna skulle bli 75 ms, 80ms och 
70 ms. Se de heldragna linjerna i figuren. De nya avstånden skulle i det här fallet bli 22 500 km, 
24 000 km och 21 000 km. Avståndet har ändrat vilket ger en annan positioneringspunkt än den 
ursprungliga [13].  
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Tabell 1 Avståndsformel Med korrekt tid.  

Satellitnummer S Tid t (ms) Avstånd R (km) 

1 70 21 000 

2 75 22 500 

3 65 19 500 

 
Tabell 2 Avståndsformel med tidsförskjutning 

Satellitnummer S Tid t (ms) Avstånd R (km) 

1 75 22 500 

2 80 24 000 

3 70 21 000 

 

 
Figur 13 Illustrativ bild över klockfel i Trilateration 

Med synkroniserade klockor fås positionen till den gröna punkten i Figur 13. Tiden t1, t2 och t3 är de 
korrekta tiderna i tabell 1. Med ett tidspålägg på 5 ms (visas som te i figuren) fås de nya tiderna i 
tabell 2 med formeln 𝑡 = 𝑡𝑥 + 𝑡𝑒, där x motsvarar tiden för varje enskild satellit. Resultatet med 
tidspålägget blir en ny position som visas som en blå punkt i figuren. 
 
Figuren illustrerar hur minsta avvikelsen på tiden påverkar precisionen på positioneringen. Exemplet 
är simplifierat för att ge en lättförståelig bild över orsaken till varför tiden i systemet måste vara 
synkront. (Tidskonstanterna är i verkligheten mycket mindre än de som visas i figuren). 
 

4.6.3 Relativistiska effekter 
 
På grund av det lägre gravitationsfältet i rymden och den höga hastigheten på satelliten tickar 
satellitklockan snabbare. Felavvikelsen korrigeras hos mottagaren med hjälp av korringeringstermer 
från efemeriden och almanackan [7]. 
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4.6.4 Jonosfär 
 
Jonosfären ligger på en höjd mellan ca 50 km och 1000 km ovanför jordens yta och består av en 
mängd elektroner och elektriskt laddade molekyler. De fria elektronerna påverkar de radiovågor som 
försöker passera i en sådan utsträckning att vågor med frekvenser under 30 MHz viker ner mot 
jorden igen när de försöker ta sig ut. De frekvenser som GPS-satelliterna sänder på klarar av att ta sig 
igenom jonosfären men påverkas fortfarande på olika sätt.  
 
När en radiosignal i form av en bärvåg färdas genom ett medium likt jonosfären blir den påverkad 
genom att samma fas av vågen anländer tidigare till mottagaren jämfört med om mediumet varit 
utan jonosfärisk karaktär. Det hela gör att bärvågen får ett fasavancemang hos mottagaren.  
 
Databitarna som är modulerade på bärvågen är utspridda på ett antal frekvenser. De olika 
frekvenserna ger upphov till flera olika sinussignaler. Dessa sinussignaler kan grupperas ihop till en 
sammansatt signal med hjälp av superpositionsmetoden. Det som händer är att tätheten på 
elektronerna verkar som friktion och sänker hastigheten på signalen. Alltså ger en fördröjning. Denna 
fördröjning kallas med den engelska termen för group delay och det visar sig att fördröjningens 
magnitud motsvarar magnituden på bärvågens fasavancering fast med skilda tecken. Själva storleken 
på fasavancemanget och group delayen är i sin tur beroende på hur hög frekvens bärvågen har. En 
högre frekvens ger mindre påverkan på fasavancemanget och group delay, en lägre frekvens ger en 
större påverkan.Med hjälp av de två sända bärvågorna L1 och L2 som sänds på 1 575,42 MHz 
respektive 1 227,60 MHz kan mottagaren räkna ut hur mycket jonosfären påverkar signalen vid 
rådande tidpunkt och näst intill eliminera tidsfelet som uppstår. För avläsning på L2-vågen krävs det 
att mottagaren har den amerikanska militärens P(Y)-kod vilket utesluter denna metod för en 
mottagare med enbart C/A-kod.  
 
Jonosfären är inte alltid jämn i sin intensitet och den kan till och med sänka GPS-signalen till nivåer 
under mottagarens tröskelnivå. Detta kan resultera i att mottagaren måste söka efter signalen på 
nytt och låsa sig till den vilket kan vara tidsödande och oförutsägbart [14]. 
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4.7 POSITIONERING 
 
I avsnittet ges en mer detaljerade beskrivning hur en mottagare kan beräkna sin position och hur 
positionering kan förbättras med metoden DGPS. Till sist ges en kort förklaring till hur det kartesiska 
koordinatsystemet kan användas för att bestämma positionen på satelliterna.  

4.7.1 Förbättring i positionering, DGPS 
 
De funktioner som presenterats ovan är hur en GPS-mottagare kan replikera klockor tillhörande de 
satelliter den har kontakt med. Att mottagaren även har en referensklocka som går synkront med 
den riktiga referenstiden antogs också. Hur mätningen av avstånden mellan satelliterna och 
mottagaren stämmer överens med de riktiga avstånden beror på ett flertal faktorer. En mottagare 
som enbart tar emot en L1-signal från satelliter kan komma ner på ca 10 meters precision i 
positioneringen medan korrektioner från externa källor kan förbättra noggrannheten ytterligare [12]. 
 
En faktor är hur väl mottagaren faslåser sig till den mottagna C/A-koden och replikerar 
satellitklockan. Kvalitéten i korrelationen av den mottagna koden och den lokala koden är beroende 
av hur mottagaren kan hantera brus och eventuella dopplereffekter för att låsa sig så precist som 
möjligt. Precisionen i låsningen avgör då hur noggrann den replikerande klockan blir, vilket resulterar 
i hur noggrant avståndet beräknas [3]. 
 
Något som påverkar framtagningen av avståndsmätningen är hur mycket den rådande jonosfären 
påverkar den sända signalen. Data om hur det står till med jonosfären överlag under den närmaste 
tiden sänds med i dataströmmen från satelliterna. Något som inte tas med i den datan är variationer 
som kan råda under mer lokala områden. Där används ofta en metod kallad DGPS (Differential GPS) 
som går ut på att mottagaren har kontakt med en basstation som är belägen på en känd koordinat. 
Basstationen läser av signalerna från de satelliter som går att ha kontakt med och räknar ut hur 
mycket signalerna fördröjs i både troposfären och jonosfären. Även andra mätningar kan göras 
resulterande i korrektionstermer som t.ex. efemeriddatat om satelliternas position, men det är 
jonosfärkorrigeringen som står för den största förbättringen. Eftersom en basstation oftast befinner 
sig inom 100 km från en mottagare blir genomträdelsen genom jonosfären för signalerna till 
basstationen och mottagaren relativt nära varandra. Det gör att datat om jonosfären blir väl duglig 
att använda för korrigering. Positioneringen kan med denna hjälp komma ner till under 10 
centimeters noggrannhet [12]. 
 

4.7.2 Beräkning av position 
 
Initialt behöver mottagaren veta hur de replikerade satellitklockorna ser ut och för varje signal, tiden 
den skickades och mottogs. För varje tidmätning av en propagerad signal behövs tillgång till den 
sända tiden och den tid då signalen tas emot. Den sända tiden räknas hela tiden som en klocka 
tillhörande respektive satellit hos mottagaren. Att den replikerade klockan är synkroniserad med den 
mottagna dataströmmen betyder att tiden som visas representerar den tid som satelliten visade när 
signalen sändes. För att se hur stor själva fördröjningen är krävs att mottagaren har en klocka som 
synkront visar den tid som satelliten visar utan avståndsfördröjning. Den klockan kallas som tidigare 
nämnt för masterklockan och har till uppgift att så precist som möjligt stämma överens med 
mastertiden. Även varje satellit har i syfte att hålla sin klocka så nära masterklockan som möjligt, där 
den beräknade avvikelsen skickas med så att mottagaren ska kunna replikera klockan som om den 
vore en masterklocka som replikerades.  
 
Med data om avvikelse i tid och frekvens ska mottagaren kunna skapa en replikering av klockan så att 
den adderad med propageringstiden av signalen ska visa en korrekt version av referenstiden. Det 
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svåra här är att veta vad som egentligen är mastertid vid kontakt med ett flertal satelliter och lika 
många okända propageringstider, vilka beräknas med hjälp av mottagarens mastertid subtraherad 
med de replikerade satellitklockorna. 
 
En metod att räkna fram hur stort fel mottagarens version av masterklockan har är att använda sig av 
förmodade avstånd (nominal pseudo range) 𝑃𝑅𝑛 till satelliterna och en förmodad tidsoffset 𝑇𝑏. Det 
förmodade avståndet beräknas genom att ett initialvärde (𝑥0 𝑦0 𝑧0) = (0 0 0) väljs, vilket 
kan ses som jordens mittpunkt i det geocentriska kartesiska koordinatsystemet. 𝑇𝑏 väljs till något litet 
t.ex. 0 sekunder. 
 
Förklaringar till de använda symbolerna uppradade: 
𝑇𝑏 = Den faktiska tid som mottagarens referensklocka avviker med den egentliga referenstiden. 
𝑇𝑏𝑛 = Den nominella tid som mottagarens referensklocka avviker med. 
𝑃𝑅 = Pseudoavståndet. Det avstånd som i den senaste uträkningen troligen stämmer bäst. 
𝑃𝑅𝑛 = Det nominella pseudoavståndet. Avståndet med de nominella värdena på position och 𝑇𝑏. 
 
Nominella pseudoavstånd till respektive satellit räknas fram med hjälp av de framtagna 
satellitpositionerna och de nominella värdena (𝑥𝑛 𝑦𝑛 𝑧𝑛). Sv1, sv2, sv3 och sv4 representerar fyra 
olika satelliter som är i kontakt med mottagaren. 
 

𝑃𝑅𝑛1 = √(𝑥𝑛 − 𝑥𝑠𝑣1)2 + (𝑦𝑛 − 𝑦𝑠𝑣1)2 + (𝑧𝑛 − 𝑧𝑠𝑣1)2 + 𝑇𝑏𝑛 ∗ 𝑐 

𝑃𝑅𝑛2 = √(𝑥𝑛 − 𝑥𝑠𝑣2)2 + (𝑦𝑛 − 𝑦𝑠𝑣2)2 + (𝑧𝑛 − 𝑧𝑠𝑣2)2 + 𝑇𝑏𝑛 ∗ 𝑐 

𝑃𝑅𝑛3 = √(𝑥𝑛 − 𝑥𝑠𝑣3)2 + (𝑦𝑛 − 𝑦𝑠𝑣3)2 + (𝑧𝑛 − 𝑧𝑠𝑣3)2 + 𝑇𝑏𝑛 ∗ 𝑐 

𝑃𝑅𝑛4 = √(𝑥𝑛 − 𝑥𝑠𝑣4)2 + (𝑦𝑛 − 𝑦𝑠𝑣4)2 + (𝑧𝑛 − 𝑧𝑠𝑣4)2 + 𝑇𝑏𝑛 ∗ 𝑐 

 
Med framtagna nominella pseudoavstånd räknas skillnaden fram mellan de nominella avstånden och 
avstånden framtagna med tidtagning av signalerna 𝑑𝑡 ∗ 𝑐.  
 
∆𝑃𝑅1 = ∆𝑡1 ∗ 𝑐 − 𝑃𝑅𝑛1 

∆𝑃𝑅2 = ∆𝑡2 ∗ 𝑐 − 𝑃𝑅𝑛2 

∆𝑃𝑅3 = ∆𝑡3 ∗ 𝑐 − 𝑃𝑅𝑛2 

∆𝑃𝑅4 = ∆𝑡4 ∗ 𝑐 − 𝑃𝑅𝑛4 

 
I de mätta tiderna 𝑑𝑡 räknas det fram tillgänglig data om satellitens fel samt extra 
propageringsfördröjning för att efterlikna att signalen färdats raka vägen med ljusets hastighet c. 
Med skillnadsavstånden 𝑑𝑃𝑅𝑖 framtagna går det att ställa upp ett ekvationssystem där förhållandena 
mellan skillnaderna i 𝑥, 𝑦, 𝑧 och 𝑇𝑏 är mellan nominellt och för tillfället mätta värdena. 
 
∆𝑃𝑅1 = 𝑎11 ∗ ∆𝑥 + 𝑎12 ∗ ∆𝑦 + 𝑎13 ∗ ∆𝑧 + 𝑐 ∗ ∆𝑇𝑏 

∆𝑃𝑅2 = 𝑎21 ∗ ∆𝑥 + 𝑎22 ∗ ∆𝑦 + 𝑎23 ∗ ∆𝑧 + 𝑐 ∗ ∆𝑇𝑏 

∆𝑃𝑅3 = 𝑎31 ∗ ∆𝑥 + 𝑎32 ∗ ∆𝑦 + 𝑎33 ∗ ∆𝑧 + 𝑐 ∗ ∆𝑇𝑏 

∆𝑃𝑅4 = 𝑎41 ∗ ∆𝑥 + 𝑎42 ∗ ∆𝑦 + 𝑎43 ∗ ∆𝑧 + 𝑐 ∗ ∆𝑇𝑏 

 
aij-koefficienterna räknas fram som den nominella skillnaden i respektive koordinat till satelliterna 
delat med nominellt absolutavstånd till satelliterna minus extraavstånd orsakat av tidtagningsfel. 
Tidtagningsfelet är förmodat orsakat av felet som den replikerade masterklockan visar 𝑇𝑏. 
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𝑎𝑖1 =
𝑥𝑛 − 𝑥𝑠𝑣𝑖

𝑃𝑅𝑛𝑖 − 𝑇𝑏𝑛 ∗ 𝑐
 

 

𝑎𝑖2 =
𝑦𝑛 − 𝑦𝑠𝑣𝑖

𝑃𝑅𝑛𝑖 − 𝑇𝑏𝑛 ∗ 𝑐
 

 

𝑎𝑖3 =
𝑧𝑛 − 𝑧𝑠𝑣𝑖

𝑃𝑅𝑛𝑖 − 𝑇𝑏𝑛 ∗ 𝑐
 

 
𝑖 = 1, 2, 3, 4. 
 

Med dessa koefficienter 𝑎𝑖𝑗  och 𝑐 går det sedan att bilda en matrismultiplikation med  
(∆𝑥 ∆𝑦 ∆𝑧 ∆𝑇)𝑇 . 

(

𝑎11 𝑎12 𝑎13 𝑐
𝑎21 𝑎22 𝑎23 𝑐
𝑎31 𝑎32 𝑎33 𝑐
𝑎41 𝑎42 𝑎43 𝑐

) 𝑥 (

∆𝑥

∆𝑦

∆𝑧

∆𝑇

) = (

∆𝑃𝑅1

∆𝑃𝑅2

∆𝑃𝑅3

∆𝑃𝑅4

) 

 
Multiplikation med inversmatris ger deltavärdena som resultat. 

(

∆𝑥

∆𝑦

∆𝑧

∆𝑇

) = (

𝑎11 𝑎12 𝑎13 𝑐
𝑎21 𝑎22 𝑎23 𝑐
𝑎31 𝑎32 𝑎33 𝑐
𝑎41 𝑎42 𝑎43 𝑐

)

−1

𝑥 (

∆𝑃𝑅1

∆𝑃𝑅2

∆𝑃𝑅3

∆𝑃𝑅4

) 

 

Värdena är ett mått på fel i respektive parameter och kan ge ett absolutfel genom 

√∆𝑥2 + ∆𝑦2 + ∆𝑧2. 

Vid upprepning av proceduren ersätts de nominella värdena med de senaste värdena adderade med 
felen.  
 
x𝑛 ≔ 𝑥𝑛 + ∆𝑥 
𝑦𝑛 ≔ 𝑦𝑛 + ∆𝑦 
𝑧𝑛 ≔ 𝑧𝑛 + ∆𝑧 
𝑇𝑛 ≔ 𝑇𝑛 + ∆𝑇 
 

Upprepade uträkningar ger att absolutfelet √∆𝑥2 + ∆𝑦2 + ∆𝑧2 minskar vilket betyder att ett 
närmande sker till den riktiga positionen hos mottagaren. Normalt ska det ta under 10 iterationer av 
uträkningen för att få fram ett värde som understiger 100 meter. Krävs det fler iterationer kan det 
antas att fel har skett i någon mätning och processen avbryts. Att felvärdet inte minskat tillräckligt 
kan också bero på att de satelliter mottagaren har kontakt med inte befinner sig tillräckligt långt från 
ett gemensamt närmaste plan. 
 
Med framtagna koordinater (𝑥 𝑦 𝑧) går det sedan att räkna fram positionen i form av grader från 
Greenwich och ekvatoraxlarna tillsammans med absolutavstånd från jordens mittpunkt om så önskas 
[3]. 
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4.7.3 Utökad precision 
 
Framräkningen av position som skedde i föregående avsnitt är av den enklaste sorten där enbart de 
diskreta värden som mottagarens klockor räknar användes för att bestämma sträckorna till 
respektive satellit. För att komma ytterligare ner i avståndsprecision används fasmätning av de 
mottagna bärvågorna. Där är det mätningar inom ca 20 cm som görs för att tillgodose den precision 
som teoretiskt kan gå ner till millimeterstorlek. Just för att det är fasmätning det är tal om är det 
viktigt att veta inom vilken cykel av bärvågen fasbestämningen sker. Detta sker med hjälp av att den 
tidigare TOA-mätningen används för att begränsa sig inom ett snävt område tillägnat fasmätningen.  
 
Framtagningen av fas sker med hjälp av en lokalt skapad våg vars frekvens är styrd av en NCO. Initialt 
vet inte mottagaren om NCO:n går i samma frekvens som satellitens bärvåg vilket kräver att en 
synkronisering behöver göras. Genom att den lokala oscillatorns signal jämförs med den 
inkommande bärvågen kan resultat om frekvensskillnad och fasläge fås. Ur detta tas informationen 
om fasläget ut och ges till en enhet som lagrar storleken av fasen Δ𝜙 samt summerar de mottagna 
Δ𝜙. Denna information samplas med ett visst tidsintervall på typiskt 1-20 ms. Det som går att få ut 
med intervalltiden 𝑻 och storleken på fasen Δ𝜙 är dels förändringshastigheten i fasen vilken talar om 
hur den lokala signalen skiljer sig åt med den mottagna i frekvens. Vid initiering återkopplas 
frekvensskillnaden sedan till NCO:n för att justera den lokala vågen till att ha samma frekvens som 
den mottagna bärvågen. För att ingen dopplereffekt ska inverka går det att anta att mottagaren är i 
stillastående läge.  
 
När initieringen är färdig kan NCO:n kopplas fri och hålla konstant frekvens vid fortsatt mätning. Om 
mottagaren fortsätter att stå stilla som vid initieringen kommer ingen skillnad i fas Δ𝜙 att synas. 
Börjar mottagaren däremot röra sig, kommer frekvenserna att skilja sig och en fasskillnad kommer 
detekteras. Fasskillnaden Δ𝜙 läses in och adderas till en fassummerare vilken talar om hur mycket 
mottagaren rört sig i förhållande till satelliten. Storleken på varje Δ𝜙 som läses av vid varje periodtid 
𝑻 kan användas till att tolka vilken hastighet mottagaren har i jämförelse med satelliten. 
 
Den fasskillnad Δ𝜙 som resulterar av 𝜙𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙 −  𝜙𝑏ä𝑟𝑣å𝑔 är inte alltid orsak av enbart mottagarens 

rörelse i förhållande till position. Dopplereffekt uppstår även på grund av satellitens rörelse i 
förhållande till var mottagaren befinner sig. Läget går att tolka som om satelliten följer en klockvisare 
med jordens mittpunkt som center. Befinner sig mottagaren så att den möter klockarmen betyder 
det att bärvågen kommer ha en högre frekvens, dvs. positiv dopplereffekt. När mottagaren befinner 
sig rakt under satelliten, dvs. på själva klockarmen, är dopplereffekten noll och ingen skillnad i 
frekvens syns. Är klockarmen på väg från mottagaren blir det negativ dopplereffekt och 
bärvågsfrekvensen lägre än mottagarens. 
 
Med vetskap om mottagarens och satellitens positioner går det att räkna fram hur de befinner sig i 
förhållande till den illustrerade klockarmen och vilken dopplereffekt som råder för tidpunkten. 
Denna dopplereffekt utmynnar i att extra Δ𝜙 syns hos mottagaren och hamnar därefter i 
summationen av fas. Lämplig åtgärd vid känd doppler som inte skapats av mottagarens rörelser är att 
subtrahera bort denna från summationen för att ge en mer korrekt avståndsmätning [3]. 
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4.7.5 Satellitpositionering 
 
I avsnittet Positionering med koordinatsystem gavs en beskrivning till ett kartesiskt och sfäriskt 
koordinatsystem. I avsnittet som följer ges en illustration i hur ett jordfixerat koordinatsystem 
används för att visa en satellits position. Beskrivningen är förenklad för att ge en mer tydlig bild. 
 
 

 

Figur 14 Jordfixerat kartesisk koordinatsystem med en satellit  

Här följer en beskrivning på Figur 14. 
 
Origo visas som jordens medelpunkt och x-axeln passerar genom skärningspunkten för Greenwich 
meridianen och genom ekvatorplanet. Z-axeln passerar mellan syd- och nordpolen och Y-axeln 
befinner sig exakt 90° till de andra axlarna. Eftersom satellitens omloppsbana är av elliptisk form 
behöver dess orientering mot jordens medelpunkt tas med i beräkningarna. Där w blir argumentet 
för peregieum. Peregium är punkten där satelliten befinner sig på det minsta avståndet till jorden 
medan apogee är motsatsen. v är vinkeln med riktning från pergium mot röda linjen med riktning 
mot satelliten. Vinkeln här är tidskritisk med det menat att värdet bygger på beräkningar från 
parametrar för en viss tidsrymd. Därför, för att fram rätt position på satelliten behöver värdet 
korrigeras med tidsavvikelsen.  
 
Ifrån x-axeln längst österut med ekvatorplanet, i riktning mot den stigande noden, mäts vinkeln α. 
Vinkeln mellan ekvatorplanet och satellitens omloppsbana kännetecknas med vinkeln i. Eftersom 
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satellitens bana är fixerad till stjärnorna kan jordens rotation bortses. De både vinklarna i och α 
beskriver omloppsbanan för satelliten i rymden. Vinkeln w beskriver hur satellitens orientering i 
rymden förhåller sig som omloppsbana runt jorden [7].  
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5 DECCA 
 
Decca var ett brittisk hyperbolisk navigationssystem som utvecklades under andra världskriget och 
användes fram till år 2000 [15]. I huvudsak tillämpades systemet för sjöfartsnavigering men det 
kunde även nyttjas av flygfarkoster, speciellt helikoptrar som tog hjälp av systemet för att navigera ut 
till oljeplattformar [7]. 

5.1 SÄNDARE OCH MOTTAGARE 
 
Systemet använde sig av utbredande radiovågor från tre till fyra stationer placerade med 120 graders 
spridning och med storleksordning 10 mils avstånd från varandra. Stationerna bildade en så kallad 
kedja där en av stationerna agerade master från vilken de andra stationerna tog emot signalen och 
låste sina frekvenser efter. Med likadana frekvenser på de sända radiovågorna håller sig faslägena 
mellan vågorna konstanta på alla punkter i utbredningen vilket gör att det med hjälp av fasjämförelse 
går att se om förflyttning har skett [16] [17]. Systemet frekvensband låg på mellan 70-129kHz och 
bestod av 42 kedjor i 17 länder [7]. 
 

5.1.1 Sändarstationer  
 
Varje station sände från sig en icke modulerad, fasstabil bärvåg som låg på en frekvens harmoniskt 
relaterad till en grundfrekvens f på ca 14.2 kHz. Grundfrekvensen f genererades av masterstationen 
med en noggrann fasstabil oscillator och sändes iväg med en multipel 6 av frekvensen. De övriga 
stationerna tog emot frekvensen 6f och faslåste sig till denna. För att en mottagare skulle klara 
särskilja de olika signalerna från varandra sändes de alla på olika frekvenser med kända multiplar av 
grundfrekvensen. De stationer som sände utifrån masterns signal skalade upp frekvensen till 8f, 9f 
resp. 5f och kallade sig för färgerna röd, grön och lila för att senare kunna jämföras individuellt mot 
mastern, (se Figur 15).  
 

 
Figur 15 En så kallad kedja, där stationerna Lila, Röd och Grön sänder på 5f, 8f och 9f. 
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5.1.2 Mottagare 
 
Mottagaren har en mätare för varje fas som ska mätas i relation till mastersignalen. Varje signal tas 
emot med frekvensförhållandena 6f (master), 8f (röd), 9f (grön) och 5f (lila) som sedan skalas med 
minsta möjliga heltalsmultiplikator för att matcha varandra. Lila signal med frekvens 5f multipliceras 
med 6 och kombineras med masterfrekvensen 6f multiplicerad med 5. Röd signal med frekvens 8f 
multipliceras med 3 och kombineras med masterfrekvensen 6f multiplicerad med 4. Grön signal med 
frekvens 9f multipliceras med 2 och kombineras med masterfrekvensen 6f multiplicerad med 3. De 
tre mätarna förses efter multiplikationerna med frekvenser från färgerna och mastern. Dessa 
liggandes på 30f för lila, 24f för röd och 18f för grön (se Figur 16) [16]. 

 
Figur 16 Decca-mottagare 
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5.2 POSITIONERING 
 
Positionen utläste med hjälp av speciella kartor där radiovågorna för röd, grön och lila frekvens var 
utritade. I Figur 17 visas den hyperboliska utbredningen av de färgade linjerna. Där färgen på linjen 
motsvara färgen på sändarstationen.  
 

5.2.1 Lane och zoner 
 
Kartan bestod av de hyperboliska mönstren från 30f, 24f och 18f. Varje utbredningslinje kallades 
lane. Området mellan två närliggande lanes är där fasskillnaden är mindre än 2𝜋 och skärningen 
mellan två hyperboler är där fasskillnaden är lika med 0. Längs med en lane var signalerna i fas med 
varandra. På de gemensamma frekvenserna 30f, 24f och 18f var bredden på varje lane sett till 
baslinjen, vanligtvis runt 350 m, 440 m och 590 m. Baslinjen är den raka vägen mellan en slavstation 
och masterstation. 
 
En grupp med närliggande lane med samma frekvens bildade en zon. En zon för lila bestod av 30 lila 

lane, en röd zon 24 röda lane och tillsist den gröna bestod av 18 gröna lane. Varje zon motsvara en 

bokstav A-J. Bokstäverna återupprepades efter sista bokstaven och bokstaven A började vid 

masterstationen. Varje lane av samma färg i zonen motsvarade en siffra där den röda representeras 

med siffrorna 0-23, den gröna 30-47 och den lila 50-79. Lane siffrorna är numrerade med start ifrån 

masterstationen. I Figur 17 skulle det motsvara Röd A 0.00, Grön A 30.00 och lila A 50.00 [17] [7]. 

5.2.2 Decometer 
 
Fasen kunde mottagaren utläsa från speciella givare så kallade decometrar som representerade 
varsin färg. I Figur 17 visas en decometer för grön och en för röd frekvens. En mekanisk givare höll 
räkningen på varje hel 360° sväng. Där en lång sväng motsvarade antalet lane i en zon t.ex. 24 lane 
för den röda decometern. En kort sväng motsvarar förflyttning över varje individuell lane i zonen. 
Med vetskapen om ens start position gick det att hålla räkningen på antalet lane och zoner som 
korsades under resans gång. Med kartans hjälp kunde zonen identifieras och den individuella lane 
mätas ut. Vid skärningen mellan två linjer kunde en fixerad position tas fram. På så sätt kunde en 
ungefärlig position tas fram genom att se vinkelriktningen mot radiomasterna och sedan geometriskt 
räkna fram avstånden till radiomasterna. Bredden varje lane hade gick att beräkna geometriskt med 
hjälp av kartan. I Figur 17 visas hur en fix position kunde tas fram med koordinaterna Röd I 16.30 och 
Grön D 35.80.  
 
Positionens noggrannhet kunde variera en hel del beroende på avståndet till stationerna, men 
normalt låg det runt 200 meter. Dock så innanför området kunde mottagaren befinnas sig på flera 
olika platser [7]. I regel var noggrannheten som högst närmast stationerna. Där interferenslinjerna 
låg som tätast och bredden mellan två närliggande lanes var som minst. Precis som kartan i figuren 
illustrerar så blir bredden större ju längre bort ifrån stationerna föremålet kommer och där en rejält 
försämrad positionering. Men för fartyg hade det inte så stor betydelse att sakna en exakt position 
ute i öppet hav [17].   
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Figur 17 DECCA-karta och en illustration i hur en fixerade position kunde utläsas. Bild hämtat ifrån [18].  

I figur 17 illustreras ett exempel hur en position kunde utläsas med hjälp av signalerna röd och grön.  
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5.2.3 Flerpulsmetoden 
 
Flerpulsmetoden är ett alternativ till att identifiera de olika lane och användes framförallt i 
automatiska system. Varje station sänder alla frekvenser (5f, 6f, 8f och 9f) samtidigt. Sändningen 
varade i 0,45 sekunder och var synkroniserade så att endast en station i taget sände, medan resten 
under tiden var tysta. Det hela återupprepade sig var 20 sekund. Eftersom perioden på flerpulsen är 
1/f och att pulsen är multiplar av f kan mottagaren få fram fasen på 1f signalen. 1f signalen sänds 
inte, men med hjälp av fasen kan en position utläsas på en karta med de hyperboliska mönstren från 
1f [7]. 
 
Pulsen bestod av summationen från sinussignalerna 5f, 6f, 8f och 9f vilket gjorde signalen mindre 
känslig för fasförändringar i de individuella signalerna. Oftast tog felen i fasen ut varandra vid 
summationen så att pulsvågsformens olika toppar förblev opåverkade.  
  

5.2.4 Felkällor på positionen 
 
Det fanns flera olika felfaktorer som kunde påverka noggrannheten i systemet framförallt avståndet 
till sändarstationerna. På grund av de långa avstånden mellan sändarna och mottagaren var systemet 
speciellt känsligt för olika typer av propageringar på signalerna. Byggnader, olika landskap (berg och 
kullar) eller väderfenomen kunde betyda stora skillnader i positionsbestämningen alltifrån ett par 
meter till ett hundratals kilometer [7]. 
 
Jonosfären kunde ge upphov till slumpmässiga störningar så kallad fasbrus på signalerna. 
Störningarna var olika stora beroende på om det var dag- eller nattetid samt vilken årstid. Felen var 
som störst under nattetid på vintern. Standardavvikelsen på felet för jonosfären under sommartid 
beräknades ligga på runt 5m. Detta gällde för varje individuell mätning. Vid dagtid kunde avståndet 
bestämmas på över 700 km medan nattetid sjönk det ner till under 500 km [15]. 
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6 RESULTAT 
 
I avsnittet som följer redovisas slutsatserna ifrån arbetet. 

6.1 SLUTSATS 
 
GPS är ett väldigt noggrant system och ett väldigt simpelt system för användare att nyttja. Allt som 
behövs är en GPS-mottagare, vilket i princip finns i alla smartphones. Eftersom det räcker med 
vanliga kristalloscillatorer i mottagaren blir det även ett prisvärt system kontra vad som ges i 
precision. Precision på DECCA låg på ett hundratals meter, vilket kan ses, idag med GPS, som en 
oacceptabel noggrannhet. Dessutom kunde noggrannheten variera stort mellan dagtid och nattetid 
samt mellan olika årstider.  
 
Ett problem med DECCA är att det kräver stora investeringar i infrastrukturen. Radiomaster behöver 
byggas och underhållas för varje geografiskt område som ska ha täckning. Det till skillnad från GPS 
med sina minst 24 satelliter och ett antal markstationer som klarar av en global täckning. 
 
Den stora svagheten i DECCA är att fasmätning sker med signaler med långa våglängder vilket ger en 
försämrad precision på positionen. Precisionen på navigeringen i området med DECCA verkar bli olika 
beroende på hur mottagaren befinner sig i förhållande till radiomasterna. Det hyperboliska mönstret 
i radiovågorna ger upphov till en fasändring motsvarande en förflyttad sträcka. Men eftersom 
fasförändringen är lika längst med en hyperbolisk linje mellan två master går det inte att fastställa en 
unik position. Även variationer i fasändringar, orsakade av t.ex. olika propageringar, gör det svårt för 
mottagaren att kunna beräkna sin position.   
 

6.2 GPS GEOGRAFISKA BEGRÄNSNING  
 

Stora propageringar i GPS-signalen inverkar direkt på positionen, och kan till och med leda till att 
signalen inte når fram till mottagaren. Framförallt gäller det i områden som tunnlar och 
tätbebyggelse.  
 
Kombination av GPS och ett fasrelaterat system skulle kunna tänkas användas i tunnlar, där den 
vanliga GPS-mottagaren slår över och använder sig av tunnlarnas radiomaster för positionering. I ett 
kombo-system med liknande noggrannhet som GPS ställs krav att utrustningen är av bra kvalité. 
 
GNSS systemet fördelar med ett synkront och exakt tidssystem samt den globala täckningsarean gör 
att systemet kan använda sig av den ”simpla” mätmetoden TOA. Systemet med exakta klockor i 
satelliterna, där mottagaren via satellit-signaler beräknar fram den exakta tiden utan att ha 
avancerade ur är ett prisvärt alternativt till vad som fås i precision. 
 
I GNSS är noggrannheten beroende av att de synkroniserade klockorna i systemet visar korrekt tid. 
Och det finns många faktorer som behöver korrigeras efter, däribland de relativistiska effekterna. En 
GNSS-mottagare gör initialt positioneringen efter ”uppskattade”/approximativa värden. Vilket leder 
till att farkosten är ”sårbar” under initieringstiden. Men på grund av att det handlar om en kortare 
tidsrymd innan initieringen är klar kan faktorn i de flesta fall bortses.  
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6.3 ANALYS OCH REKOMMENDATIONER 
 
För ett lokalt system med liknande teknik: 
Ofta kan det vara användbart att kunna positionera vid lokala operationer där noggrann 
positionering av UAV:er önskas. Det kan t.ex. vara att UAV:erna ska kunna dela på samma bärvåg vid 
sändning av data för att få stark signal i förhållande till effekt per UAV.  
 
När flera sändare skickar varsin bärvåg av samma frekvens uppstår det ett mönster av interferens där 
det kan vara önskvärt att ha en känd punkt långt bort, som ska kunna ta emot signalen med godkänd 
styrka. Detta medför att UAV:erna beroende på i vilken vinkel eller närhet av signaldestinationen de 
befinner sig kan behöva justera sin formation till varandra för att undvika negativ interferens. Vid 
bärvågor med frekvenser uppe i GHz-området kryper våglängderna ner till under decimetern, vilket 
minimerar interferens vid positionering med UAV:erna på centimeternivå. 
 

6.3.1 GPS I ett lokalt system 
 
Smidigheten med GPS är det finns tillgängligt överallt och det finns en mängd färdiga kretsar av olika 
slag för att ge olika önskade noggrannheter. För att komma ner på centimeternivå krävs det att en 
mottagare klarar av att replikera klockor med en tillräcklig hög precision. Klockprecision behövs för 
att kunna ta fram ett så exakt avstånd som möjligt från fasmätningen. Detta kräver att mottagaren 
har god förmåga att synkronisera sig till den mottagna C/A-koden för att ge en så rättvisande 
tidtagning som möjligt, samt att information om den rådande fördröjningen i jonosfären är tillgänglig 
och rättvisande.  
 
Med ett eget uppsatt system med sändande enheter uppsatta kring ett område kan det efterlikna 
GPS-systemets funktion. Sändarenheterna är då uppsatta på kända koordinater i ett valfritt 
koordinatsystem för området och får då fördelen att de står stilla och att signalerna inte behöver 
propagera utifrån rymden genom jonosfär och troposfär. Klockmodellen med sekunder räknandes 
från en referensstart behövs inte eftersom det inte handlar om någon satellits position som behöver 
bestämmas.  
 
Eftersom tidtagning ska ske av signalerna är det en bra metod att som GPS-systemet skapa replikor 
av sändarnas klockor och räkna fram mottagarens avvikelse från referenstiden. Med sändarna 
utplacerade i ett stillastående läge så blir det enklare att distribuera en referensklocka som räknar 
stabilt hos enheterna. Genom att använda sig av CDMA-teknik kan mottagaren identifiera vilken 
sändare tillhör respektive replikerande klocka. Eftersom mottagaren i förväg vet vilka sändare den 
ska ha kontakt med och deras placering förblir densamma, slipper mottagaren användningen av 
almanackan för att leta efter satelliter i drift. Mottagaren kan direkt söka med konstanta koder 
tillhörande respektive sändare vilket snabbar upp söktiden avsevärt. Då sändarna står stilla blir det 
inte lika mödosamt att korrelera den lokala koden med den mottagna koden då minskad 
dopplerverkan gör sökspannet i frekvens mindre vilket också snabbar upp söktiden. 
 
Med friheten att skapa egna koder går det att skapa längre sekvenser för att göra korrelationen 
känsligare i verkan för att ge en mer precis tidtagning. Fasmätning kan därefter läggas till med den 
fördelen att dopplereffekter från sändarenheterna inte är närvarande och i princip all doppler som 
syns hos mottagaren är skapad av dennes egna rörelser. Tack vare dessa till antalet minskade 
beräkningarna underlättar det för mottagaren att under kortare intervall ta fram nya positioner vilket 
underlättar för reglering av UAV:erna. 
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6.3.2 DECCA i ett lokalt system 
 
Ett DECCA liknande system skulle kunna använda sig av något högre frekvens för att få högre 
noggrannhet i fasbestämningen. Ett problem som då skulle uppstå är att det ursprungliga systemet 
bygger på multiplar av en fundamental frekvens och storleken på den multiplicerade frekvensen 
skulle kunna bli alldeles för stor. Ett alternativ skulle vara att istället använda sig av division hos 
mottagaren för att sedan kombinera respektive färg med mastersignalen. Därmed skulle det vara 
möjligt att använda sig av signaler i GHz-området för positionering utan att de interna frekvenserna 
hamnar på storleken över 10 GHz. 
 
För att positionera sig kan mottagaren använda sig av en digital mottagare som utför beräkningar på 
fasändringar och kan då ta fram positioner i förhållande till masterna. Detta medför problem med att 
mottagaren måste minnas hur mycket i fas den har vandrat sedan start. När systemet använder sig 
av väldigt korta våglängder är det viktigt att mottagaren inte missar en periodövergång om den 
färdas i en högre hastighet. Där kan det vara av vikt att undersöka hur tillfälligt fasbrus och 
motverkande filtrering påverkar avläsningshastigheten. 
 
Uträkningar som de ovan nämnda skulle ställa högre krav på beräkningskapaciteten på utrustningen. 
Men med dagens teknologi skulle det nog inte vara några problem att få fram hårdvara som klarar av 
det. Det finns redan kraftfulla mikrokontroller och/eller dator med en hög beräkningskapacitet att 
använda i UAV’er. Det skulle också gå att använda sig en dator på marken, vid sändarstationen, som 
ett komplement eller låta den utföra alla beräkningar och skickar sen upp datan till UAV’en.   
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7 DISKUSSION 
 
Under förstadiet skapades frågeställningen om hur en kombinations-variant skulle kunna se ut och 
vilka krav som skulle ställas för att praktisera systemet i verkligheten. Svårigheten som dök upp 
under arbetets gång var underskattandet av komplexiteten i systemet och den omfattning av 
kunskap det krävs för att mer ingående förstå de olika delarna i GPS. GPS omfattar bl.a. många olika 
delar såsom bl.a. hur referenstiden tas fram, vilka algoritmer och beräkningar som ligger till grund för 
att ta fram korrekt tid, samt hur olika faktorer inverkar på tid och signal. På grund av 
tidsbegränsningen, sett till antal veckor som arbetet egentligen skulle hålla på, fick en del 
avgränsningar göras med fokus på att först beskriva och förstå GPS för att sen i en kortare 
sammanställning besvara den första delen i frågeställningen.  

7.1 FRAMTIDA ARBETEN 
 
Med information om GPS olika segment och dess påverkande faktorer kan det vara intressant att ta 
reda på hur ett liknande system presterar i en egen uppsättning av radiomaster. Det skulle underlätta 
att navigera på ett tvådimensionellt plan då radiomasterna inte behöver skilja något i höjdled. 
Iställetgår det placera ut tre radiomaster och positionera med två koordinater (𝑥, 𝑦) för att sedan 
bilda uträkning med tre pseudoavstånd. Dessa skulle då innehålla absolutbelopp av 𝑥 och 𝑦 samt 
felet orsakat av tidsavvikelsen hos mottagarens referensklocka 𝑇𝑏𝑛 ∗ 𝑐.   
 

𝑃𝑅𝑛i = √(𝑥𝑛 − 𝑥𝑠𝑣i)
2 + (𝑦𝑛 − 𝑦𝑠𝑣i)

2 + 𝑇𝑏𝑛 ∗ 𝑐  
i = 1, 2, 3.  
 
Initialt kan de nominella värdena sättas relativt nära den verkliga positionen eftersom det 
begränsade området för positioneringen gör att avstånden förmodligen blir mindre än vid global 
positionering med satelliter.  
 
Om positionering i ett plan skulle ske på detta sätt för t.ex. en UAV skulle det gå att använda sig av 
någon extern lösning för höjdmätning som komplement. Hur mycket höjden spelar in på den 
tvådimensionella positioneringen skulle troligen börja synas när UAV:n stiger upp på mycket höga 
höjder och slås ut i form av justering av 𝑇𝑏 . Detta på grund av att avstånden mellan sändarna och 
mottagaren ökar med samma faktor och indikerar hos mottagaren som att referensklockan går fel 
med 𝑇𝑏. Därmed borde höjdskillnaderna ha en harmlös inverkan i positioneringen. 
 
Vid avläsning på ett mindre område skulle kanske kunna ge en mer upplöst representation av 
koordinaterna (𝑥, 𝑦) vilket inbjuder till undersökning om de numeriska uträkningarna skulle gynnas i 
form av tidsåtgång och noggrannhet. Påverkan av antalet iterationer av uträkningen till en 
tillfredställande precision skulle kunna undersökas då snabbhet och energikonsumtion kan vara till 
intresse. 
 
Hur mycket mottagarkomponenters brus påverkar kvalitéten på avläsningen av de mottagna 
signalerna skulle vara av intresse då det vid ett system med kortare avstånd skulle vara möjligt att 
sända med mycket starkare signaler än GPS. Det skulle avgöra om hårdvara till låg kostnad skulle 
duga bra till att få hög precision i positioneringen.  
 
Sammanfattningsvis skulle fler undersökningar om kostnader för olika sorters material och hur 
kvalitén på olika typer av komponenter inverkan på noggrannheten ge en mer detaljerad bild över 
hur systemet skulle kunna konstrueras.  
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