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RESYMÈ 
GPS er det mest brukte GNSS systemet om bord på sivile fartøyer hvor kun det ene 

sivile GPS-signalet L1 blir utnyttet. Det er i dag bare to fullt ut operative GNSS-

systemer. Både GPS og GLONASS gjennomfører moderniseringsprogrammer med nye 

satellitter, nye signaler og nye bakkesegment stasjoner. Nytt GNSS utstyr er nødvendig 

for å utnytte de nye signalene og begge GNSS-systemene i en kombinert 

posisjonsmetode. Fremtidige GNSS systemer er Galileo og BeiDou.  

Nordøstpassasjen (NEP) er skipsleden mellom Europa og Asia, og passerer norsk og 

russisk territorium. NEP er ca. 37% kortere enn reisen via Suez-kanalen. Reduksjonen av 

sjøisen i Arktis området rundt Svalbard og NEP har økt bruken av NEP for sivile fartøyer. 

Den kalde og harde miljøet i NEP krever robust og pålitelig navigasjonsutstyr for å 

bestemme posisjonen. Egenarten i Arktis er breddegraden fordi den er større enn 

helningsvinkelen til GNSS satellittbanene i forhold til Ekvator, samt at det arktiske 

området har ionosfæriske uregelmessigheter på grunn av Nordlys. 

Prisoppgaven er basert på GNSS målingene utført på Svalbard den 16 til 18 juni 2015. 

Målet med forskningen er å gi Sjøforsvaret kunnskap om GNSS ved å sammenligne de 

følgende GNSS kombinasjonene: GPS Singel, GLONASS, GPS Dual, GPS + GLONASS 

kombinert og DGPS. 

RTKLIB versjon 2.4.3, er et GNSS behandlingsprogram og er en åpen kilde programvare. 

Prosesseringsprogrammet ble brukt til å bearbeide rådataene og evaluere resultatene av 

GNSS kombinasjonene. Forskningen av GNSS-kombinasjonene er delt i en lang og kort 

statisk test samt i en dynamisk test som simulerer fartøysbevegelse. 

GPS + GLONASS kombinasjonen viste seg å ha best robusthet i nøyaktighet, presisjon, 

tilgjengelighet av alle GNSS satellittene og deres signaler i løpet av den statiske og 

dynamiske testen i Arktis. På grunn av redundans og robusthet, er det en fordel å bruke 

GPS + GLONASS kombinasjonen for sikker navigering i det arktiske området rundt 

Svalbard og i Nordøstpassasjen for sivile- og Sjøforsvarets fartøy.  
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn  
Arktisk utbredelse av sjøis er synkende. Statistikk fra National Snow and Ice Data Center 

2015 slår fast at den månedlige utbredelse av sjøis for 1979-2015 har gått ned 3,6% per 

tiår i forhold til 1981-2010 gjennomsnittet. Klimaforskere som simulerer fremtidens 

klima, spår at Polhavet blir isfritt rundt 2052 (Sumner 2015).  

I 2009 sendte det tyske rederiet Beluga Shipping en av sine fartøy på en reise langs 

Nordøstpassasjen (NEP) med høy fanfare. Lasteskipets reise er sett på som den 

uoffisielle åpningen av den kritiske passasjen langs kysten av Norge og Russland (Braw 

2015). Transitt statistikk over sivile fartøy i NEP er som følger: 41 skip i 2011, 46 i 2012, 

71 i 2013 og 53 skip i 2014 (Northern Sea Route Information Office 2015).  

 

Figur 1.1 Kart over den norske og russiske arktiske kysten med NEP sjøruter. Den delen 

med heltrukne linjer kalles Northern Sea Route (NSR) av Russland (hentet fra Buixadè 

2015) 

Seilingsdistansen mellom Rotterdam i Europa og Yokohama i Asia via NEP er ca. 7010 

nautiske mil (avhengig av hvilken skipsled fartøyet bruker i NEP), og er ca. 37% kortere 

enn seilingsdistansen via Suezkanalen (Buixadè 2015). Sesongen for transitt i NEP er 

begrenset til sommeren når det er yngre og tynnere is, frie isflak og isfrie forhold langs 

den vestlige delen ved kystområdene. De tøffe værforholdene, tåke, lav forutsigbarhet i 

isforholdene og avstandene, samt begrenset evne til søk og redning øker risikoen for 

operasjoner i NEP og Svalbard. Ulykker kan skje og skipssjefer har opplevd slagordet "Å 

være på sjøen er risikabelt, å være på sjøen i is er dobbelt så risikabelt, og å være på 

sjøen i en konvoi med en isbryter til stede er tre ganger så risikofylt" (Østreng 2015). 

Den norske Regjeringen er ansvarlig for den norske delen av NEP og Svalbard. Den er 

svært bekymret for sikkerheten til personell og materiell i dette området, og bruker det 

norske Sjøforsvaret, det norske Luftforsvaret og redningshelikoptre som aktive aktører i 

overvåking og i søk og redning. Forsvarets plattformer baserer i hovedsak sin navigasjon 

på militær GPS basert på kun 6-10 GPS satellitter. Regjeringen oppmuntrer og støtter 

forskning i det arktiske området. Denne forskningen innen navigasjonsteknologi i det 
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arktiske området er på oppdrag av og støttet av Kompetansesenteret i Navigasjon, Den 

Kongelige Norske Marine. 

GPS er det mest brukte GNSS systemet (Global Navigation Satellite System) til å 

posisjonere og navigere de sivile fartøyene i åpent- og kystfarvann basert på bare det 

ene sivile GPS-signalet L1. I 2011 ble det to fullt ut operative GNSS-systemer. Nytt sivil 

GNSS signal GPS L2C vil være i drift i 2017. GPS L5 vil være i drift i 2020, og GPS L1C i 

2024. GLONASS L2OF (O = Åpen, F = FMDA) er allerede i drift og GLONASS L3OC (C = 

CDMA) var tilgjengelig fra 2013. Det er nødvendig med nytt GNSS utstyr for å utnytte 

begge systemene kombinert og deres nye GNSS-signaler (Moore 2015). 

Ifølge (GSA 2015) er rundt 75 % av utstyret de maritime GNSS produsentene tilbyr i 

mars 2015, basert på minst to GNSS konstellasjoner. GLONASS er det mest brukte 

systemet etter GPS. De største produsentene av maritimt flerkonstellasjons GNSS utstyr 

er FURUNO, TRIMBLE, NOVATEL, RAKON, OROLIA, SAMYUNG ENC, LAIRD mm.  

De arktiske skipsrutene er i forhold til de andre skipsrutene lenger sør påvirket av det 

faktum at breddegraden er større enn GNSS satellittbanenes helningsvinkel i forhold til 

ekvator, og de ionosfæriske uregelmessighetene på grunn av Nordlyset (Bingley 2014).  

1.2 Mål Og Målsetningen Til Oppgaven 

1.2.1 Hypotese 

Undersøkelsen er basert på hypotesene: 

- "Kunnskap om GNSS gir innsikt i navigasjonssikkerhet og handlingsrommet til 

Sjøforsvaret i beskyttelse og mottiltak innen navigasjonskrigføring. "   

- "GNSS kombinasjonen som brukerens GNSS utstyr bruker for å bestemme 

posisjonen, påvirker nøyaktigheten og presisjonen av posisjonen samt 

tilgjengeligheten til GNSS satellittene." 

- "Høyt antall satellitter gir bedre presisjon og nøyaktighet samt økt redundans."  

- "GLONASS-satellittene får større høyde enn GPS satellittene med den høyere 

satellittbanes helningsvinkel til ekvator. Dette resulterer i høyere signal-til-støy-

forhold (SNR)."  

- "Flerfrekvens mottakere øker posisjonsnøyaktigheten i forhold til enkeltfrekvens 

mottakere på grunn av muligheten til å rette opp forsinkelsen ionosfæren." 

- "Flerkonstellasjons GNSS-mottakere får høy posisjon nøyaktighet og presisjon 

samt et høyere antall satellitter og økt redundans." 

1.2.2 Mål 

Målet er å teste hypotesene ovenfor i arktisk område ved å sammenligne effekten av de 

ulike GNSS kombinasjonene på posisjonerings nøyaktighet og presisjon, tilgjengelighet 

av GNSS satellitter, deres SNR og redundans. 

1.2.3 Målsetningen  

I tråd med det definerte målet med forskningen, er målsetningen med avhandlingen å 

svare på forskningsspørsmålet: 

- Hvilken GNSS kombinasjon er fordelaktig i nøyaktig og robust maritim navigasjon i de 

arktiske områdene rundt Svalbard og i Nordøstpassasjen? 
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2 FAKTA OM GNSS    

2.1 Hva er Global Navigational Satellite Systems (GNSS)?   
GNSS er betegnelsen for satellittbaserte navigasjonssystemer med global dekning. GPS 

og GLONASS er begge enveis avstandsmålesystem fra satellittene til brukerne. Prinsippet 

for brukerne er å finne sin posisjon ved å måle avstanden til minst 4 satellitter. Det er to 

fullt operative GNSS systemer i dag (Bingley 2014).  

Global Positioning System (GPS) som USA utviklet for det militæret, var også det første 

GNSS systemet. Den sivile delen av GPS heter Standard Position Service (SPS), og ble 

raskt den dominerende posisjonssensoren i verden. GPS ble fullt ut operativ i 1995 

(Groves 2013). 

Ifølge GPS.gov (GPS 2015) er ytelseskravene til GPS-SPS signalet en "Worst case" 

pseudo-range nøyaktighet på 7,8 meter på et 95 % konfidensnivå.  

"Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS)" var det andre GNSS 

systemet som kom i full drift så sent som i 2011. GLONASS opereres av Russiske 

Aerospace Defence Forces for den Russiske Regjeringen. 

Andre GNSS systemer er i ulike stadier i utviklingen med noen satellitter i rommet, men 

ennå ikke fullt ut operativt. Kina utvikler og utvider sin regionale BeiDou system til et 

globalt system. EU utvikler Galileo systemet (Elmas 2013). 

International Maritime Organisation (IMO) ved Maritime Safety Committee (MSC 95) 

godkjente juni 2015 et utkast til ytelseskravene for flerkonstellasjons GNSS utstyr: 

“Performance Standards for Multi System Shipborne Radio Navigation Receivers” og er lik 

ytelsekravene til GPS-SPS (IMO 2015).    

2.2 Signalstrukturen Til GPS  
Hvert av de høyrehånds sirkulært polariserte GPS signalene består av tre komponenter:  

Bærebølger i L-båndet og heter Link 1(L1), L2C, L5 og L1C med Ultra High Frequency 

(UHF): 

 L1:  f L1 = 1575.42 MHz (19 cm),  L2C:  fL2 = 1227.60 MHz (24 cm) 

 L5:  fL5 = 1176.45 MHz,            L1C:   fL1 = 1575.42 MHz 

Komponent to er avstandskoden Pseudo-Random Noise (PRN) som for den sivile SPS 

heter Coarse/Acquisitions (C/A), og den tredje er Navigation Data Message med data for 

Ephemeris (Satellitt posisjon, hastighet og satelitt tilstand) som blir modulert inn i 

signalet ved bruk av metoden Binary Phase Shift Keying (BPSK). 

 

Figur 2.1 BPSK modulasjon av en bærebølge (ikke i skala) (Groves 2013)    
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2.3 Hvor Lik Og Forskjellig Er GPS Og GLONASS Systemene? 
GLONASS er designet svært likt som GPS og bruker til og med den samme 

terminologien: C/A-kode, Standard Positioning Service (SPS) og Link L1 og L2 som 

bærebølger. De tekniske løsningene derimot er forskjellig med ulik ytelse som resultat.  

 

 

Figur 2.2 Bærebølgefrekvensenene til GPS (øverst) and GLONASS (inside GNSS 2014). 

De blå er de sivile signalene og rød de militære. 

 

Tabell 2.1 Sammenligningstabell av GPS og GLONASS (Moore, NGI, University of 

Nottingham) 

De 24 operative GLONASS satellittene går i 3 rombaner med 8 satellitter i hver bane, 

mens GPS har de 24 satellittene fordelt i 6 rombaner med 4 GPS satellitter i hver. 

Satellittbanene til GLONASS har en hellingsvinkel i forhold til ekvator på 64,8 ° nesten  

10 ° høyere enn GPS, og får dermed større høyde i Arktis. Satellittbanene til GLONASS er 

nærmere jorden på 19,100km høyde i forhold til GPS satellittenes høyde på 20,233km. 

Dette betyr at GLONASS satellittene har større hastighet enn GPS satellittene. Sett fra 

jordoverflaten så gjentar satellittposisjonene til GLONASS seg hver 8 dag, mens GPS 

satellittene gjentar seg 4 minutter tidligere hver dag (23timer 56minutter) (Moore 2015). 

Mottakerens tilnærming for å identifisere satellittene er også ulik. GPS bruker Code 

Division Multiple Access (CDMA) som betyr ulik tidskjema på avstandskodesignalene, 

fordi hver GPS satellitt sender på nøyaktig lik bærefrekvens. GLONASS satellittene blir 

derimot identifisert ved metoden Frequency Diversion Multiple Access (FDMA) hvor hver 
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GLONASS satellitt sender på sin egen unike bærefrekvens. GLONASS bruker dermed et 

bredere frekvensbånd enn GPS, og forsøk viser at den er mer robust mot jamming 

(Glomsvoll 2014). GLONASS bruker nå CDMA-signaler i tillegg til FMDA på de nye 

satellittene for å øke kompatibiliteten med GPS og de andre fremtidige GNSS systemene.  

Chip frekvensen av C/A koden er forskjellige hvor GPS har 1023 kbit/sek mens GLONASS 

har omtrent halvparten (511 kbit/sek). Det gir GLONASS et potensial for bedre 

avstandsmåling og kortere teoretisk multipath feil (Moore 2015). 

Kvaliteten på satellittklokkene er forskjellige hvor GPS satellittene har «state of the art» 

kvalitet på atomklokkene. GLONASS satellittklokkene her tradisjonelt vært mye billigere 

og av dårligere kvalitet med lavere nøyaktighet som resultat. GLONASS har ved hjelp av 

filtre forbedret klokkekvaliteten i M og K satellittene (NAVIPEDIA 2015) (figur 2.3). 

 

Figur 2.3 Posisjonsnøyaktigheten til GLONASS sammenlignet med GPS (GLONASS IAC 

2015) 

Koordinatsystemet de to systemene bruker er også ulike. GPS bruker Word Geodetic 

System 84 (WGS 84) som bruker plassering av jordaksen og Nordpolen i 1984 som 

referanse. GLONASS bruker derimot koordinatsystemet Parametry Zemli 1990 (PZ-90) 

som bruker plassering av jordaksen og Nordpolen som et gjennomsnitt av sin stilling fra 

1990 til 1995. GLONASS justerte koordinatsystemet sitt til versjon PZ-90,11 som er 

knyttet til International Terrestrial Reference System (ITR) ned på centimeter nivå i 31. 

desember 2013. Hensikten med å endre til PZ-90,11 var å forbedre kompatibiliteten med 

de andre GNSS systemene (Groves 2013).  

Tilnærmingen til tid er også annerledes. GPS Tid (GPST) = Universal Coordinated Time 

(UTC) + 17 sekunder (inkludert utgjevningssekundet 30 juni 2015) (Moore 2015). 

Tid er nøkkelen for å kunne kombinere to og flere GNSS systemer og alle GNSS 

systemene bruker UTC som referanse. Tidsstatus etter det siste utgjevningssekundet 

(Moore 2015) 

- GPS Tid = UTC + 17 sekunder      (2,1) 

- GLONASS Tid = UTC + 3 timer - τ hvor | τ | <1 millisek.  (2,2) 

- Galileo System Tid (GST) = UTC + 4 sekunder    (2,3) 

- BeiDou Tid (BDT) = UTC + 3 sekunder     (2,4) 
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Satellittenes ephemeriske parametere er også forskjellige hvor GPS satellittene sender 

den Keplerianske almanakken, mens GLONASS sender de rå Kartesiske parameterne som 

består av satellittposisjon, satellitthastighet og tid (Bingley 2015).  

Kontrollsegmentene til GPS og GLONASS er forskjellige hvor GPS har sine bakkestasjoner 

fordelt over hele verden, og overvåker signalene som sendes av GPS satellittene 24 timer 

i døgnet. Bakkestasjonene til GLONASS har tidligere vært mest inne på territoriet til 

Russland, men etablerer nå flere referansestasjoner hvor seks av dem er utenfor russisk 

territorium, blant dem Bellingshausen og Novolazarevskaya basene i Antarktis 

(NAVIPEDIA 2015). 

Det er en stor forskjell i brukersegmentet når det gjelder antallet brukere. GPS systemet 

er det desidert mest brukte systemet på maritim side, men det vil endre seg over tid nå 

som flerkonstellasjons GNSS utstyr har en markedsandel på 75 % (Bingley 2014).   

2.3.1 Operative GPS Satellitter – Status Den 9. August 2015 

Statusen for GPS og GLONASS satellittene er den 9. august 2015 fordi det representerer 

statusen da målingene på Svalbard ble tatt.  

31 satellitter i bane hvor de eldste 24 av dem er operative. 3 satellitter av typen Block 

IIA, og 12 Block IIR satellitter som sender sivilt på bærebølgen L1. 7 Block IIR-M 

satellitter som sender sivilt på både L1 og L2 (L2C) (C for sivil). 9 Block IIF som sender 

de samme signalene som Block IIR-M, og sender i tillegg det tredje sivile signalet L5. 

 

Figur 2.4 Type og status til GPS satellittene den 9. August 2015 (GPS 2015). 

2.3.2 Operative GLONASS Satellitter – Status Den 9. August 2015 

23 operative GLONASS Satellitter av typen M som sender sivilt på bærebølgene på L1OF 

og L2OF. 1 GLONASS M satellitt er i et vedlikeholdsprogram. 2 GLONASS M satellitter er 

under sjekk av Satellite Prime Contractor (SPC) og to M satellitter er i «flight test» fase. I 

tillegg er det 2 GLONASS K1 satellitter på «flight testing» som sender på samme 

frekvens som M satellittene, samt det tredje sivile signalet L3OC (GLONASS IAC 2015). 

 

Figur 2.5 GLONASS M satellitt (GLONASS IAC 2015). 
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2.4 Feilkildene Til Satellittbaserte Navigasjonssystemer 
Satellittene er ikke der hvor de sier de er fordi de endrer litt bane over tid. Det er noe 

etterslep på oppdateringen til satellittkoordinatene, og GPS er det beste systemet her 

med en feil på ca. 1 m (Bingley 2015).  

Klokkene i satellittene er svært nøyaktige, men akkumulerer allikevel små feil som må 

oppdateres. Størrelsen på feilene i satellittklokkene påvirker direkte feilene i mottakerens 

posisjon. GPS har de beste satellittklokkene med ca. 1,5 m feil i fartøysposisjonen 

(Groves 2013). 

Ionosfæren fra 100km ut til 1000km, reduserer hastigheten til satellittsignalet som gjør 

at mottakeren måler for lang avstand til satellitten. Solaktiviteten styrer tettheten i 

ionosfæren, og dermed reduksjonen i signalets fart som er ulik på ulike frekvenser. En 

flerfrekvens mottaker kan fjerne 98 % av ionosfærefeilen ved å sammenligne forskjellen 

på de mottatte signalene med ulike frekvenser sendt fra den samme satellitten. 

Enfrekvens mottaker kan ved hjelp av modell av solaktivitetssyklusen på 11 år bare 

fjerne ca. 50 % av ionosfærefeilen, og kan sitte igjen med opptil 10m feil i posisjonen 

(Elmas 2013).  

Troposfæren fra bakken og ut til 100km, både reduserer signalhastigheten og bøyer 

signalretningen pga. refraksjonen. Troposfærefeilen er delt mellom den hydrostatiske 

komponenten (atmosfæretrykk og temperatur) og den våte komponenten 

(luftfuktigheten). Satellittens elevasjon påvirker i stor grad størrelsen på feilen. Moderne 

GNSS mottakere kan måle trykk, temperatur og elevasjonen til satellitten som modell for 

å redusere feilen. Tidlig generasjon GPS mottakere har ikke eller har bare en enkel 

modell, og kan oppleve ca. 2 m eller mer feil i fartøyets posisjon (GPS 2015).  

Multipath eller flerveisinterferens, er feil som skyldes at mottakeren mottar satellitt 

signalet fra flere retninger enn den direkte linjen til satellitten. Fartøy som krenger vil 

motta multipath signaler reflektert fra sjøen, overbygningen og master i nærheten av 

antennen. Hvis mottakeren bruker et multipath signal vil avstanden til satellitten bli for 

lang. Nyere GNSS mottakere bruker polariseringen og choke ring antenne til å slette 

signaler som er reflekterte. Multipath feilens maks størrelse er styrt av bølgelengden til 

det kodede signalets chip. GLONASS er ca. dobbelt så bra som GPS. I praksis så er feilen 

på ca 2 m opp til 20m på satellitter med lav elevasjon (Moore 2015).     

Feil i mottakeren er styrt av kvaliteten på antennen og mottakeren, og hvor mye 

egenstøyen til mottakerutstyret påvirker kodemålingen. Moderne mottakere som 

flerfrekvens mottakere, har lav egengenerert støy og bruker filtre for å bedre målingene 

(Moore 2015). 

3 METODE 
Metoden for oppgaven er å utføre egne målinger av GNSS signalene i det aktuelle 

området om sommeren med vitenskapelig GNSS utstyr. Rådataene fra målingen skal 

«post prosesseres» for de aktuelle GNSS kombinasjonene: Resultatene skal 

sammenlignes med sannheten, og forklaringene på ulikhetene skal refereres til 

faktaopplysningene om GNSS og de ulike tekniske løsningene. 

3.1 Målingene På Svalbard 
Målingene ble tatt ved Kongsberg Satellitt Service Svalbard Satellitt Station (SVALSAT) 

ved Longyearbyen på Svalbard den 16 – 18. juni 2015. To Leica geodetiske GNSS 

mottakere som står 61m fra hverandre, tar opptak av satellittsignalene. Antennen på den 
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ene mottakeren er statisk og står i ro hele tiden. Den andre mottakeren tar dynamiske 

målinger med en bevegelig antenne som simulerer rullingen og stampingen til et fartøy. 

 

Figur 3.1 Opptakssted: Svalbard Satellitt Station (SVALSAT) til venstre, mottakeren 

med bevegelig antenne (Rover) i midten og den faste antennen til høyre (Base). 

Den sanne posisjonen til rover- og base mottakerne ble definert ved å post prosessere 

rådataene ved å utføre teknikken «Double Difference (DD) Kinematic Approach» i seks 

trinn med utgangspunkt i den kjente posisjonen til NYA1 GNSS referansestasjon i Ny-

Ålesund. 

- NYA1 Referanse stasjon Ny-Ålesund i posisjon: 78°13’N - 015°24’Ø 

- Base stasjon ved Longyearbyen: 78.227778005°N–15.395080423°Ø-Høyde 492.6038m 

- Rover stasjon ved Longyearbyen:78.227440285°N–15.397218068°Ø-Høyde 493.518m 

Tidsrommet som er brukt i analysen av den lange statiske målingen er på 16 timer 30 

minutter den 17. juni 2015 kl. 0730 - 2400 GPS tid. Tidsperioden for simuleringen av 

fartøysbevegelsen er på 18 minutter den 17. juni 2015 kl. 1020 – 1038 GPS tid.  

 

Figure 3.2 Bilde av rover stasjon til venstre og base stasjon til høyre ved SVALSAT. 

3.2 Analyse Og Presentering Av Resultatet 
Data analyse software verktøyet RTKLIB 2.9.3 er brukt i analysen og for presentering av 

resultatene i plott og diagrammer i forhold til de sanne posisjonene til rover- og 

basestasjonene. Vedlegg C gir grundigere presentasjon av RTKLIB 2.9.3. 

3.3 GNSS Kombinasjonene Som Skal Analyseres 
GNSS mottakerne på fartøy bruker metoden «stand alone pseudo-range» og vil være den 

metoden oppgaven analyserer i GNSS kombinasjonene: GPS Single (L1), GPS Dual (L1 

og L2), GLONASS, GPS+GLONASS kombinert og DGPS. I vedlegg D har jeg klippet inn 

fra min M.Sc. oppgave hvordan i detalj en mottaker klarer å bestemme posisjonen.  
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4 RESULTATER OG DISKUSJON 

4.1 Den Lange Statiske Perioden 

4.1.1 Accuracy (Nøyaktighet) Og Precision (Presisjon) 

GNSS kombinasjonene: GPS Singel, GLONASS, GPS Dual, GPS + GLONASS og DGPS er 

prosessert og deres absolutte nøyaktighet og presisjon satt inn i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 Tabell for “accuracy” og “precision” til GNSS kombinasjonene ved 

basestasjonen. Grønn farge angir best verdi, og rød dårligst. DOP verdiene til høyre hvor 

lavere tallverdi representerer den beste spredningen av satellittene.   

Accuracy er den gjennomsnittlige posisjonen av målingene i forhold til den sanne 

posisjonen. Avviket presenteres i meter i N (nord), E (øst) og U (up/høyde). Precision er 

spredningen av hver enkelt posisjon som målingen består av. Spredningen presenteres 

som ett standard avvik (std) i meter forhold til den gjennomsnittlige posisjonen. 

DGPS har klart den beste ytelsen fordi den bruker pseudo-range og korrigerer 

koordinatene med rettelser den mottar fra en referansestasjon i nærheten. Langs kysten 

i Europa er det stor tetthet av GNSS referansestasjoner. Imidlertid viser kart over IALA 

DGPS Referanse stasjoner og racons at det er svært få stasjoner i NEP og rundt Svalbard 

(GNSS Pro 2015). DGPS kan kun utnyttes i Arktis og NEP nær de få referansestasjonene. 

Vi ser derfor bort i fra DGPS i den videre analysen. 

GPS Single bruker kun L1, og kan ikke redusere ionosfære feilen med 98 %. 

Kombinasjonen har den laveste nøyaktighet i Nord retning og i Up retning. Hovedårsaken 

ligger i Dilution of Precision (DOP) som er et uttrykk for den geometriske skjæringen av 

stedlinjene til satellittene i posisjonen. Vedlegg E viser mer detaljer. GPS Horisontal DOP 

(HDOP) verdi under målingen var veldig bra på grunn av den gode spredningen av GPS 

satellittene i horisontal retning. GPS Vertikal DOP (VDOP) var meget dårlig på grunn av 

den lave høyden til GPS satellittene over horisonten. Dette påvirker nøyaktigheten i 

høyden hvor GPS Single hadde helt klart den dårligste nøyaktigheten på 12,4 m.  

GLONASS har den laveste nøyaktighet i øst retning, og den laveste presisjon i både nord, 

øst og i høyde retning. Faktorer som dårligere kvalitet på satellitt klokkene, mindre 

nøyaktige satellitt koordinater som følge av ingen global dekning av kontrollstasjonene 

og bruken av FMDA kan være årsaken. Mottakeren må finne og definere GLONASS 

signalet for å lese avstandskodene. GLONASS satellittene har større hastighet enn GPS 

satellittene. Når satellitten kommer direkte mot eller fra mottakeren, vil bærefrekvensen 

endres på bakkenivå på grunn av Doppler effekten. Satellittbevegelse i side skape mindre 

Doppler effekt. GLONASS mottakerne bruker bærefrekvensen til å identifisere 

satellittene, så når frekvensene blir endret på grunn av satellitt hastigheten blir det 
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vanskeligere for mottakeren å låse seg på GLONASS satellittsignalene. Antallet satellitter 

som brukes i hver «epoch» (løsning) endrer seg mye mer for GLONASS enn for GPS. 

GPS Dual mottakeren har de samme HDOP- og VDOP verdiene som GPS Single. Den 

eneste forskjellen på de to GPS kombinasjonene er at GPS Dual mottakerne har evnen til 

å redusere 98% av den den største feilkilden - ionosfæreforsinkelsen. GPS Dual i forhold 

til GPS Single, har da som ventet en bedre nøyaktighet i nord- og høyderetning, samt 

bedre presisjon i alle retningene. 

Den mest interessante kombinasjon er GPS+GLONASS på grunn av det faktum at den 

kombinerer de to GNSS systemene. Vi kan se av tabell 4.1 at GLONASS har generelt den 

laveste ytelsen i både nøyaktighet, presisjon og DOP. Hvordan er det da mulig at 

GLONASS kan bidra til å forbedre GPS løsningene slik at GPS+GLONASS generelt har den 

beste ytelsen? 

GPS+GLONASS kombinasjon fikk den beste presisjonen i øst- og høyderetning. I nord 

retning er nøyaktigheten bedre enn både GPS Dual og GPS Single. I øst retning er 

nøyaktigheten bedre enn GLONASS, men var svært nær GPS-kombinasjonene. I høyde 

retning var nøyaktigheten bedre enn begge GPS kombinasjonene. Til slutt, presisjonen i 

nord var bedre enn GPS Single og GLONASS. Av de seks vurderingsverdiene så var 

GPS+GLONASS kombinasjonen best i to, nest best i tre, tredje best i en og ingen av 

verdiene var dårligst. Verdiene til GPS+GLONASS er veldig bra hvor kun én overstiger 1 

meter. 

 

Figur 4.1 GPS Single spredningsplott i plan til venstre og GPS+GLONASS til høyre. Grid 

skalaen er 50 cm. X-aksen er Vest/Øst retning og Y-aksen er Nord/Sør i meter. 

Spredningsplottene av GPS Single og GPS+GLONASS bekrefter tallverdiene i tabell 4.1 

hvor vi tydelig ser at plottet til GPS+GLONASS er mer samlet og har færre vandrende 

løsninger. 

Årsakene til de gode resultatene i nøyaktighet og presisjon i plan og høyde, er 

muligheten til å bruke flere satellitter som bedrer HDOP- og VDOP verdiene. Mottakeren 

kan velge mellom flere signaler, gjennomføre ionosfæriske rettelser av pseudo-range, 

maskere de signalene med lav nøyaktighet eller multipath og fremdeles ha nok 

satellittsignaler til å beregne posisjonsløsningen. Mottakeren kan velge satellittene i 

gunstige konstellasjoner. For eksempel kan mottakeren bruke for det meste GPS 

satellittene, men legge til GLONASS satellittene med høyere høyde. GPS+GLONASS 

kombinasjonen har evnen til å utnytte de gode kvalitetene til hvert av de to GNSS 

systemene, samt å undertrykke de dårlig sidene. Annen forskning har også dokumentert 

de samme forbedrede løsningene i flerkonstellasjons mottakere (GSA 2015).  
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4.2 Perioden Med Simulert Fartøysbevegelse 
Målingene fra Svalbard når antennen beveget seg slik som et fartøy ruller og stamper 

viste i hovedsak de samme tendensene kombinasjonsløsningene seg imellom, men at 

nøyaktigheten i plan var dårligere. Når antennen og fartøyet krenger, vil antallet 

satellitter endre seg, og antennen mottar mer multipath fra sjøen på den siden antennen 

heller til. Det er spesielt å merke seg at GLONASS mistet evnen til å bestemme 

posisjonsløsning fordi krengningen gjorde at antennen så færre satellitter enn 4.  

 

Figur 4.2 Plott av antallet GLONASS satellitter. De seks periodene hvor antallet 

satellitter er under 4 er markert med en sort pil. 

GPS+GLONASS kombinasjonen derimot hadde nok av satellitter å bruke fordi både GPS 

og GLONASS satellittene var tilgjengelige for mottakeren (figur 4.3). Flerkonstellasjons 

mottakeren ble minst påvirket av fartøysbevegelsene til tross for at både GPS og 

GLONASS hadde få satellitter hver for seg. Flerkonstellasjonen GPS+GLONASS hadde 

den beste nøyaktighet i øst retning og best presisjon i alle nord, øst og høyderetning – i 

alt 4 beste av totalt 6 verdier. Dette oppnås til tross for forstyrrelsene på systemet 

GLONASS.  

 

Figur 4.3 Antall satellitter i GPS+GLONASS kombinasjonen i den bevegelige perioden. 

En svært viktig lærdom av perioden med simuleringen av fartøysbevegelse, er at GNSS 

løsningene blir påvirket negativt og kan i verste fall i korte perioder ikke gi en posisjon. 

Målingene avslørte en vesentlig svakhet og sårbarhet ved GNSS. 

4.3 Sårbarheten Til GNSS Systemene 
Signalstyrken til radiobølgene som alle GNSS systemene bruker, er systemenes svakeste 

ledd. Satellitt signalene som når frem til mottakerne, er så svake at de er godt skjult i 

den naturlige bakgrunnsstøyen. Det er kun kjennskapen til sammensetningen til 

signalene som gjør mottakeren i stand til å finne og trekke ut GNSS signalene. Dersom 

bakgrunnsstøyen øker, kan mottakeren miste evnen til å finne GNSS signalene (Groves 

2013). 
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GNSS radiobåndene er beskyttet av International Telecommunication Union (ITU) slik at 

kun GNSS systemene kan bruke de tildelte frekvensene. Likevel har interferens 

(radiobølgesignaler fra uønsket kilde) fra nabofrekvensene skapt problemer for beregning 

av posisjonen. Annen tilfeldige interferens som feil i antennen eller skadet isolering på 

koakseledningen kan gi posisjonsfeil opp til 100m. Solstormer kan ødelegge/redusere 

evnen mottakeren har for å finne GNSS signalet (Moore 2015). 

Planlagt interferens som jamming, spoofing eller resending av GNSS signaler gjør 

systemene sårbare, og er en del av navigasjonskrigføringen i NATO og Sjøforsvaret. 

Jamming er utsending av radiostøy for å hindre at mottakeren finner signalene i 

bakgrunnsstøyen. Jamming har forekommet i virkeligheten og i forsøk. Resultatet er at 

systemene blir påvirket.  

Spoofing er utsendelse av falske GNSS signaler for å påvirke løsningene til mottakeren. 

Forskning viser at spoofing gjør at fartøysmottakeren gir feil posisjon, kurs og fart til 

ECDIS.  

Opptak av reelle GNSS signaler og sende de ut på nytt gir mottakerne større utfordringer 

og har resultert i feilposisjonering (Glomsvoll 2014). 

Erkjennelsen av hvor sårbar GPS og GNSS systemene er, har resultert i at USA har 

gjeninnført astronomisk navigasjon i den amerikanske marinen (GPS 2015).  

Teknisk feil med kontrollsystemet til GPS satellittene har forekommet. Feil som skyldes 

menneskelige faktor som over avhengighet av GNSS, manglende kunnskaper om 

systemene og manglende trening er også med på å gjøre GNSS systemene sårbare 

(Moore 2015). 

4.4 Betydningen Av Flere Satellitter   
Jo flere satellitter som mottakeren kan bruke, jo bedre mulighet har mottakeren til å 

velge satellitter med lav andel av feilkildene som påvirkes av satellittenes elevasjon. Å 

fjerne en satellitt som gir dårlig input til mottakerens posisjonsprosess gir i seg selv en 

bedre posisjonsløsning. Flere satellitter tilgjengelig gjør at fartøyets bevegelser påvirker i 

mindre grad på antall satellitter mottakeren kan bruke. Når fartøyet og antennen krenger 

vil den miste noen satellitter på den ene siden, men få nye satellitter på den andre siden. 

 

Figur 4.4: Skyplot fra Svalbard med GPS til venstre, og GPS+GLONASS til høyre. Grønn 

farge er frekvens GPS L1 og GLONASS L1 og L2 til. Blå viser GPS L2C. 
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Skyplot viser hvor satellittene er i retning og elevasjon i forhold til mottakeren. 

Mottakeren er i midten, med satellittenes lave elevasjon ytterst på sirkelen og rett over 

mottakeren i midten. GLONASS sine satellittbaner har 9,8 grader større vinkel til ekvator 

enn de 55 gradene som GPS satellittene følger. Mottakere som kan bruke alle satellittene 

til GPS og GLONASS får bedre dekning i elevasjon og bedre spredning i retning samt 

større satellitt tetthet.  

Geometric Dilution of Precision (GDOP) er den geometriske spredningen av satellittene 

hvor stor spredning gir lav verdi som angir den beste skjæringen mellom stedlinjene. 

HDOP er horisontal DOP som er den aktuelle for fartøysposisjonene. Jo flere satellitter 

mottakeren kan bruke, jo bedre DOP verdi og jo bedre geometrisk skjæring av 

stedlinjene i kartet (figur 4.5). Vedlegg E viser detaljer. 

 

Figur 4.5: Plott av GPS DOP verdier og antall satellitter. Grønn farge er antall satellitter, 

gul er GDOP, rød er VDOP og blå er HDOP.  

Når antallet satellitter går ned så øker DOP verdiene og reduserer dermed den 

geometriske skjæringen til stedlinjene i kartet. 

4.5 Robusthet Og Redundans  

Robusthet er evnen computer systemer har til å takle feil under utførelsen av 

operasjonen. Redundans er dupliseringen av kritiske komponenter eller funksjoner til et 

system hvor hensikten er å øke påliteligheten. Økt redundans og pålitelighet øker 

robustheten til systemet (The Free Dictionary 2015).   

Flerkonstellasjons GNSS mottaker utstyr er det eneste mottaksutstyret som har 

muligheten til å velge de beste komponentene og egenskapene til 2 eller flere GNSS 

systemer.  

For å kunne utnytte moderniseringen av GPS og de nye GNSS systemene med deres nye 

satellitter og nye sivile signaler, må en kjøpe et moderne flerkonstellasjons GNSS 

mottakerutstyr.         

4.6 Betydningen Av Flere Satellitt Signaler 
Multikonstellasjons GNSS mottakere kan utnytte satellitt signalene sendt på flere 

frekvenser og kan redusere ionosfærefeilen til kun 2 %. Ved å bruke mange signaler på 

ulike frekvenser vil interferens som i verste fall gir bortfall av en frekvens, kun redusere 

utvalget av frekvenser med en. Enfrekvens mottaker derimot vil slutte å gi løsning når 

den eneste frekvensen blir rammet av interferens som blokkerer satellittsignalet helt.  

Styrken på satellitt signalene ved mottakeren måles i Signal to Noise Ratio (SNR), og er 

sluttproduktet av: styrken på signalet når den forlater satellitten, dempingen av signalet i 

ionosfæren og troposfæren, elevasjonen til satellitten sett fra mottakeren og kvaliteten 

på mottakerutstyret.   
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Figur 4.6: Målt signalstyrke på Svalbard. Høyest SNR har GPS frekvens L1 øverst til 

venstre, deretter GLONASS L1 øverst til høyre så GLONASS L2 nederst til høyre og 

dårligst GPS frekvens L2 nederst til venstre. 

4.7 Betydning Av GNSS Kunnskapen For Sjøforsvaret 

Marineoffiserer lærer seg militær navigasjon med basis i de terrestriske prinsippene på 

Sjøkrigsskolen som et beskyttelsestiltak i navigasjonskrigføring. Fartøyene øver også på 

militær navigasjon. Kompetansesenteret i Navigasjon mønstrer Sjøforsvarets fartøy i 

militær navigasjon for å kvalitetssikre at fartøyene kan navigere sikkert og utføre 

operasjoner i fred, krise og krig. Det er allikevel en kjensgjerning at brorparten av tiden 

så bruker Sjøforsvarets enheter GNSS til navigasjon (Nyhamn 2016). Den militære GPS 

som fartøyene bruker utnytter kun 6-10 GPS satellitter og er dermed ikke så robust som 

en multikonstellar GNSS mottaker eller den militære navigasjonen. Det er flere av 

Sjøforsvarets enheter som indre kystvaktfartøyer, innleide (og ex innleide) ytre 

kystvaktfartøy og en rekke mindre fartøy som ikke har militær GPS, men en tidlig 

generasjon GPS Single mottaker (Iversen 2016).  

 

Figur 4.7 KV Svalbard i arktisk. (Foto: Kjøllmoen) 
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5 KONKLUSJON 
Alle de GNSS kombinasjonene som ble studert i forskningen oppfyller GPS Standard 

Positioning Service ytelse standard for minimums pseudo-range nøyaktighet på 7,8 

meter med 95% sikkerhet, og med det også Maritime Safety Committee 95, International 

Maritime Organisation sin ytelse standard. 

GLONASS hadde samlet sett lavest nøyaktighet og presisjon og ble påvirket mest i 

simuleringen av fartøys bevegelse. GPS en frekvens mottaker hadde generelt bedre 

nøyaktighet og presisjon enn GLONASS, men ble påvirket av den ionosfæriske 

forsinkelsen. GPS dual frekvens mottaker gjorde det bedre enn GPS en frekvens og 

GLONASS kombinasjonene på grunn av muligheten for å fjerne den ionosfæriske feilen. 

DGPS har den beste ytelsen i nøyaktighet og presisjon, men det begrensede 

dekningsområde i NEP gjør det vanskelig å utnytte fordelene til DGPS. 

GPS+GLONASS kombinasjonen var i stand til å: utnytte begge GPS og GLONASS-

systemene, alle deres satellitter, alle de tilgjengelige sivile signalene, i stand til å 

maskere signalene hemmet av multipath eller den lave satellitthøyden, bruke 

satellittkonstellasjon med høy HDOP og VDOP og viste generelt den mest pålitelige og 

robuste kvaliteten på posisjonsløsningene.  

Svaret på forskningsspørsmålet er på grunn av redundans og robusthet at det en fordel å 

bruke GPS+GLONASS kombinasjonen for sikker maritim navigasjon i det arktiske 

området rundt Svalbard og i Nordøstpassasjen. 

Analysen av målingene tatt på bakken i Svalbard sett opp mot de realfaglige tekniske 

løsningene til de ulike GNSS systemene bygger på gir god forståelse av de sterke og 

svake sidene til systemene. Denne prisoppgaven sammen med andre kilder, gir 

Sjøforsvaret muligheten til å justere og oppgradere sin utøvelse av 

navigasjonskrigføringen. Skipssjefer og vaktsjefer om bord på Sjøforsvarets fartøy bør ta 

inn over seg sårbarheten og svakhetene med GNSS systemene for ikke å stole for mye 

på GNSS i navigasjonen. Øving på og utføring av militær navigasjon uten GNSS er 

fortsatt å ivareta Sjøforsvarets tarv og utvikling. 

Alle hypotesene er oppfylt med unntak av antagelsen at GLONASS satellittsignalene 

hadde den sterkeste signalstyrken. GPS L1 var den sterkeste i målingene.        

6 ANBEFALINGER 
Det er viktig å understreke verdien av å opprettholde de klassiske navigasjonsmetodene 

som Marinen utøver innen terrestrisk- og radar navigasjon i kystnære farvann og ikke 

alene være avhengig av GNSS. 

Sjøforsvaret bør inkludere flerkonstellasjons GNSS utstyr når nytt GNSS utstyr skal 

kjøpes, og ikke alene basere seg på militær GPS basert på kun 6-10 GPS satellitter. 

Sjøforsvarets fartøy og andre fartøy som deltar i en sjømilitær operasjon som p.t. ikke 

har flerkostellasjons GNSS utstyr bør oppgraderes til dette. 

Det er i Sjøforsvarets interesse at det er så få fartøysuhell i området rundt Svalbard og 

nordøstpassasjen som mulig, og bør derfor påvirke rederiene og de norske myndighetene 

til å prioritere multikonstellar GNSS utstyr om bord på fartøy som seiler i arktiske strøk.  

Hvis du ombord på ditt fartøy prioriterer robusthet for å sikre høy posisjonsnøyaktighet 

og presisjon, høy dekning og tetthet av satellitter, utnytte alle de tilgjengelige 

satellittsignalene, samt å være bedre rustet til å takle forstyrrelser og jamming? 

- Så er flerkonstellasjon GNSS utstyr svaret!! 
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VEDLEGG 

Vedlegg A: Spesifikasjon Av Leica GS10 
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Vedlegg B: Spesifikasjon Av Trimble NETR8 
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Vedlegg C: RTKLIB 2.4.3. GNSS Software Program   
RTKLIB er en åpen kilde kodeprogram utviklet av Akio Yasuda og Tomoji Takasu ved 

Tokyo University of Marine Science and Technology for DGPS behandling. Den kan brukes 

for logging, konvertering, nedlasting, streaming og behandling av GNSS data fra en 

rekke kilder og data posisjon løsninger. Den delen av RTKLIB ver.2.4.3 som er brukt i 

denne forskningen er post prosessering RTKPOST og RTKCONV for å konvertere rådata til 

Receiver Independent Exchange Format (RINEX). (RTKLIB 2015) 

RTKLIB gir løsningstypene: 

-Single  Single bruker kun data fra en mottaker for å beregne posisjonen. 

-DGPS/DGNSS Denne algoritmen utfører kodebasert differensiell GPS/GNSS. Den 

krever en referansestasjon.  

-Fixed Denne algoritmen antar at mottakeren er i ro, og bruker 

gjennomsnittsmåling for å beregne den faste posisjon. 

-Kinematic Dette er Real Time Kinematic (RTK) algoritmen. Den bruker 

bærefrekvens perioden til å beregne posisjonen av en bevegelig 

antenne i forhold til basestasjonen. 

-Static Dette er også en bærefrekvens periode algoritme, men den gjør 

antagelsen om at roveren står stille. 

-PPP Kinematic Precise Point Positioning (PPP) bruker en veldig presis satellitt 

klokke og almanakkdata som gjøres tilgjengelig på Internett 10-12 

dager etter opptak. 

-PPP Static En PPP algoritme igjen, men som forutsetter en stasjonær mottaker. 

-Moving Baseline RTK løsning når basen ikke antas å være stasjonær. 

RTKLIB kan brukes i både sanntid for å generere GNSS løsning eller som i denne 

avhandlingen i ettertid. 

Kvaliteten av de fremstilte oppløsninger er uttrykt ved kvalitets flagg. Kvalitetsflaggene 

hvor 1 er best, er som følger: 

-Q=1   er fix(låst) løsning 

-Q=2  er float(ulåst) løsningskvalitet 

-Q=4  er DGPS kvalitet 

-Q=5  er enfrekvens løsningskvalitet 
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Vedlegg D: Stand Alone Pseudo Ranges (Sitert fra min MSc 

avhandling) 

User receiver measurements of pseudo-range observations: 

The receiver receives incoming code signals using one channel per satellite unique code 

signal. It creates replica signals and uses code cross correlation of the incoming and 

replica signals to calculate the time-of-flight, -assuming the satellite and receiver clocks 

are synchronized. The difference in time between the transmitted code from satellite and 

the replica code generated in receiver multiplied by the speed of light is the Pseudo-

range. Dr Bingley (Bingley 2014) defines measure of range using pseudo-range as: “A 

pseudo-range is a direct measure of the one-way range (distance) from a satellite to a 

receiver, based on code (cross) correction of the incoming and replica signals to calculate 

the time-of-flight, and multiplying this by the speed of light”.  

The pseudo-range observation equation for stand-alone is (Bingley 2014) 

PRS
r (τr) = ρS

r (T
S, Tr) + c [ δτr (τr)  -  δtS (tS) ] + dion S

r + dtrop S
r + v S

r      (2.10) 

Where  

PRS
r(τr) is the pseudo-range between satellite  s and receiver  r… 

 in the receiver time frame of receiver  r. 

ρS
r (T

S, Tr) is the geometric range between satellite  s and receiver  r… 

 in the true GPS time frame. 

c speed of light in vacuo.  

δτr (τr) is the receiver clock offset for receiver  r… 

 in the receiver time frame of receiver  r. 

δtS (tS) is the satellite clock offset for satellite  s… 

 in the satellite time frame of satellite  s 

dionS
r is the modelled bias due to ionospheric delay between satellite  s and 

receiver  r. 

dtrop S
r is the modelled bias due to tropospheric delay between satellite  s and 

receiver  r. 

v S
r is the observation residual. 

The three-dimensional coordinates of satellite s and receiver r are in the geometric 

range, as… 

ρS
r = √ [ (XS – Xr)

2 + (YS – Yr)
2 + (ZS – Zr)

2 ]    (2.11) 

Where 

(XS, YS,  ZS) are the Cartesian coordinates of satellite  s… 
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(Xr, Yr, Zr)  are the Cartesian coordinates of receiver r. 

Least square implementation is used to solve the Cartesian coordinates of user receiver’s 

four or more pseudo-range observation equations. Least square is a standard approach in 

regression analysis to the approximate solution where sets of equations where there are 

more equations than unknowns. "Least squares" means that the overall solution 

minimizes the sum of the squares of the errors made in the results of every single 

equation (Smith 2014). 

The typical notation for the least squares observation equation is (Bingley 2014) 

A . x  =  b + v         (2.12) 

Where 

A is a matrix containing the coefficients of the observation equation. 

x is a vector containing the corrections to the unknown parameters in the 

observation equation. 

b is a vector containing the observed-computed values. 

v is a vector containing the residuals. 

Considering one receiver (a) and four satellites (e, n, o and v) a least square solution 

could be set up with the following A matrix and x, b and v vectors (Bingley 2014).  

Where A ≤ 1 

   (2.13) 

       (2.14) 

  (2.15) 
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       (2.16) 

In general, least squares enable the x vector to be solved as  

        (2.17) 

Where 

      (2.18) 

And P1 are the a-priori weights of the equations, with the pseudo-range typically either 

being given equal weights or being weighted with respect to elevation angle. 

The full procedure employed by a receiver would be as follows (Bingley 2014): 

(i) For each satellite, calculate the satellite clock offset (in the satellite time 

frame) and the time of transmission (in the GPS time frame), from the 

information given in the broadcast ephemeris. 

 

(ii) For each satellite, calculate the satellite coordinates at the time of 

transmission (in the GPS time frame), from the information given in the 

broadcast ephemeris, and then calculate the computed pseudo-range, based 

on the approximate station coordinates and the satellite coordinates. 

 

(iii) Form the A matrix, b vector, N matrix, d and v vector, then solve for the x 

vector and update the approximate station coordinates. 

In practice, steps (ii) and (iii) would then be repeated until the corrections to the 

approximate station coordinates are negligible. 

The levels of plan and height accuracy can be calculated by using Gauss propagation of 

errors law (Bingley 2014). 

 

i.g.       (2.20) 
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Vedlegg E: Dilution Of Precision (DOP) (Sitert fra min MSc 

avhandling) 

A set of satellites which are more spread out in the sky will provide a more accurate 

position than a set of satellites that are close to each other. This concept is the 

Geometric Dilution of Precision (GDOP). Low DOP value represents a better positional 

precision caused by the wider angular separation between the satellites (Langley 1999).  

It can be illustrated by a simple example where a receiver measures the range to two 

transmitters. The range from transmitter 1 to the receiver is illustrated with the bold red 

circular line and the thinner red lines show the uncertainties. A green line is used for 

transmitter 2. The receiver position is at the intersection of the green and red lines. Due 

to the uncertainties there is not a single intersection but a small area. 

 

Figure 2.8 Illustrating DOP - In (a), the transmitters are placed with wide angles relative 

to the observer. In (b), transmitter 2 is moved closer to transmitter 1 and increasing the 

DOP (Langley 1999). 

To the left plot (a) the transmitters are 90° apart relative to the receiver. This results in 

a relatively small area of uncertainty. To the right plot (b) the transmitters are closer 

together in the X direction. This results in a larger uncertainty area for the receiver. The 

precision in plot (b) is diluted in comparison to plot (a) (Langley 1999). 

The same concept is applicable for the positioning of a receiver in three dimensions using 

satellites with both positioning and timing errors. In general the DOP values get smaller 

when more satellites are used for a solution. It is possible to look at specific components 

as horizontal coordinate (HDOP), vertical coordinate (VDOP) or the clock offset (TDOP). 

They can be expressed as (Langley 1999) 

       (2.6) 

         (2.7) 
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         (2.8) 

They are related to the GDOP according to 

GDOP2 = HDOP2 + VDOP2 + TDOP2      (2.9) 

Where: 

σE, σN and σU  are the standard deviation of the receiver position in the East, North 

and Up components. 

σT is the standard deviation of the receiver clock offset estimate. 

σ is the total User Equivalent Range Error (UERE). 
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Vedlegg F: Multipath (Sitert fra min MSc avhandling) 

The height of antenna in the research was only 1.4m above the snow and not the 10-

30m above the sea as maritime GNSS antennae have on board. The delay caused by 

reflection on the snow will be equivalent shorter than reflections caused by the sea on 

board the ship. The multipath measured during the 2B cycle is shown in figure 4.21. 

 

Figure 4.21 Plots of multipath from tilt cycle 2B. GPS L1 is upper left, GPS L2 upper 

right, GLONASS L1 is bottom left and GLONASS L2 is bottom right. X axis is GPST and Y 

axis is multipath in meter. Tilt cycle 2B is: B=before, W15=tilt west 15 degrees, E15=tilt 

east 15, M15=moving 15 degrees, M30=moving 30 and A=after.  

The gaps in the plots in figure 4.21 are the complete covering of the antenna. The 

purpose is to separate the different parts of the tilt cycle. 

GPS L2 has the largest movements on the plot. It is the most scattered plot with the 

largest deviations.  

GPS L1 has the second largest movements, slightly less than GPS L2.  

GLONASS L1 is more united on the plot than GPS L1. 

GLONASS L2 has the lowest scatter and is most close to 0m multipath. 

Different frequencies have different reflection characteristics and are depending of the 

wavelength. The GLONASS L1 and GPS L1 are close to each other in frequency. The small 

difference in frequency may have a minor impact on the multipath. The main reason for 

the different multipath performance is the chipping rate of the C/A code signals. GPS has 

1023 kbits/sec and GLONASS has 511 kbits/sec. GLONASS has about twice the chip rate 

compared to GPS. The maximum theoretical multipath error is one chip length or about 

290m for GPS L1 C/A code and about 145mfor GLONASS L1.       

A general comparison of the multipath from research base station is: 
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- GLONASS L2 has the lowest multipath error 

- GLONASS L1  has the second lowest multipath error 

- GPS L1   has the third lowest multipath error 

- GPS L2  has the highest multipath error 

 

 
Figure 4.22 Skyplot of GPS satellite G29 to the left and GLONASS satellite R18 to the 

right.  

 

The satellites G29 and R18 have about the same elevation, same direction at about the 

same time. G29 is a Block IIR (M) GPS satellite and R18 is a Type M GLONASS satellite. 

The G29 and R18 share about the same condition from an observer making the 

comparison reliable. 
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Figure 4.23 Plot of SNR, multipath and elevation in time series of G29 to the left and 

R18 to the right. 

 

The relation of the satellites elevation impact on both SNR and multipath is clear in both 

satellites. Low elevation means low SNR and also variable SNR. SNR of G29 starts at 

about 30 dBHz and has a peak value of about 48 dBHz compared to R18 which starts 

about 35 and has the peak value of about 47. The mean SNR value of R18 is higher and 

the distribution is narrower than G29.  

G29 has a greater impact on the multipath graph at low elevation and overall about the 

double value in multipath with RMS at 0.11m compared to RMS 0.06m of the R18.  

 

The highest elevation of G29 is about 60 degrees compared to R18 which culminates at 

about 71 degrees.  

However, due to the higher speed and the planes inclination angle to equator higher than 

GPS satellites, the R18 has about 15 minutes shorter time in view than G29.      

 

 

 

 


